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‘Methodologische’ en paleographische opmerkingen naar
aanleiding van een hert met een wit voetje
Als een mens met phantasie en met smaak er zich toe zet om een tekst uit te zoeken,
geschikt voor een bloemlezing van onze Middelnederlandse letterkunde, dan is er
alle kans dat er iets goeds voor den dag komt. De redactie van de Zwolse Drukken
en Herdrukken heeft er daarom goed aan gedaan door Dr. Maartje Draak te
verzoeken een tekst op te sporen die op een waardige wijze de Britse ridderroman
in haar serie zou vertegenwoordigen. Zij is in haar keuze uitnemend geslaagd en
1)
met haar episode van Lanceloet en het hert met de witte voet heeft zij een vrijwel
aan iedereen onbekende vertelling voor het voetlicht gebracht, die in alle opzichten
aan het beoogde doel beantwoordt.
Het verhaal is boeiend verteld, niet te lang en typerend voor het genre. M.D.'s
bewonderenswaardige kennis van de stof, haar boeiende, speelse en phantasievolle
stijl maakt de inleiding tot een uitstekende gids, niet alleen voor een lekenpubliek,
waarvoor de uitgave bestemd is, maar voor haar vakgenoten bovendien. Ik ben niet
bevoegd die inleiding op haar wetenschappelijke verdiensten te beoordelen, maar
ik krijg de indruk dat onze Mentor betrouwbaar is en ik hoop dat elders een kenner
ons deze zal bevestigen.
Ook de uitgave zelf komt mij geslaagd voor: het is werkelijk een uitgave, d.w.z.
het verhaal is, met volledig behoud van de tekst, toegankelijk gemaakt voor iedere
ontwikkelde lezer, het terrein is ontgonnen; aan de hand van een betrouwbare gids
kunnen wij het betreden in het vertrouwen niet te verdwalen. De originele tekst is
geannoteerd, geïnterpreteerd, een enkele keer verbeterd en aangevuld,

1)

Lanceloet en het hert met de witte voet. Tekstuitgave met inleiding en woordverklaring door
Maartje Draak - Zwolse Drukken en Herdrukken voor de Mij. der Ned. Letterkunde, nr. 6
o

(Zwolle 1953). 8 . (65 blzz.).
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zodat wij mogen aannemen dat de editie op de hoogte van haar tijd staat.
Het is een vreugde te kunnen constateren dat wij het stadium van de louter
diplomatische weergave langzamerhand te boven komen, dat men weer durft uit te
geven in plaats van angstvallig na te drukken. Onze philologie dreigt zo
langzamerhand te verschrompelen als gevolg van een niet onbedenkelijk verschijnsel,
dat ik voor de grap wel eens betiteld heb als handschriften-fetisjisme.
Deze uitgave is allereerst bedoeld voor de beginner, de jonge student en de
ontwikkelde leek, die slechts een oppervlakkige kennis van het middelnederlands
heeft. Met genoegen leest deze thans de tekst, zijn gids laat zijn hand geen ogenblik
los en zo moet het ook in een uitgave als deze. De lezer moet zich bewust worden
hoe nodig het is om geleid te worden langs de klippen van het zo gevaarlijke
middelnederlands. Eigenlijk zijn de aantekeningen onder aan de bladzij zowat een
volledige paraphrase van de tekst: zelfs iemand die zich afvraagt wat toch hondekin
wel zou moeten beduiden wordt nog geholpen, het is een hondje. Al zal de leek een
enkele keer wel eens wrevelig worden omdat men zijn intelligentie onderschat heeft,
hij zal er toch goed aan doen geregeld in de aantekeningen te kijken, zij zijn duidelijk
en de interpretatie komt mij onberispelijk voor.
Maar ook de vakgeleerden zullen deze uitgave met vrucht kunnen raadplegen.
Ik moet eerlijk zeggen niet te begrijpen waarom M.D. uitdrukkelijk vooropstelt, dat
deze teksteditie zich niet eigent als basis voor linguistisch onderzoek. Dat doet m.i.
iedere uitgave zonder fouten, waarin de lezing van één enkel hs. gevolgd is en
waarin bovendien de oorspronkelijke spelling bewaard is.
Ook de philoloog kan immers tevreden zijn? Er is namelijk nog een tweede
categorie van aantekeningen, die hem precies op de hoogte brengt van alle
verschrijvingen, omissies, verbeteringen, die de copiïst in zijn tekst heeft laten staan
of aangebracht. Mijns inziens vindt men hier soms zelfs te veel: p. 31 lant - ‘op an
een vlek’; p. 34 es - ‘in de s heeft de inkt niet helemaal gepakt’; p. 36 ward - ‘gaatje
in, maar leesbaar’. M.D. maakt hier een knieval voor de Fetisj, iets waarover zij zich
vroeger, geloof ik, geamuseerd zou hebben. Zo iets
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behoort immers thuis in het notitieboekje van de uitgever, niet in een noot bij zijn
editie.
Gelden de bezwaren aan deze uitgave verbonden dan uitsluitend de
paleographische interpretatie van de tekst, zoals men die aantreft in het Haagse
Lancelot-hs.? Maakt deze dat de uitgave voor linguistisch onderzoek minder geschikt
is?
Laten wij eens zien hoe men hier te werk is gegaan. Allereerst de spelling: deze
is behouden, alleen is die van u en v, i en j aangepast bij het moderne gebruik.
Het is een misverstand te menen dat men iets aan de spelling van een tekst
verandert, wanneer men i-j, u-v-w normaliseert naar de tegenwoordige
spelling-gewoonten.
Voor de middeleeuwer bestaat er geen verschil tussen i en j, tussen u en v.
Misschien volgt hij in verschillende perioden, in diverse regionen en milieux, andere
gewoonten; het is de taak van de handschriftkundige ons daaromtrent zo mogelijk
in te lichten. Het middeleeuwse alphabet heeft maar 23 letters en j, v en w zoekt
men daaronder tevergeefs. Lettervormen, want dat zijn het, zijn interessant voor de
paleograaf, maar niet voor de linguist. Onderscheid maken tussen i-j, u-v, w staat
op een lijn met onderscheid tussen unciale (ronde) en semi-unciale (rechte) d,
tussen ronde s en lange s, tussen ronde r en rechte r. De tekst-uitgave moet trachten
het klankbeeld dat in de spelling wordt benaderd, zo juist mogelijk weer te geven.
Daarom staat het hem nièt vrij het onderscheid tussen y en ij op te geven en wèl
van ij en ii. In het eerste geval vervangt hij een graphie voor i door een voor ī. Men
zou misschien zelfs het goed recht kunnen verdedigen van iemand die er toe zou
besluiten om overal de y door een i te vervangen, tenminste daar waar het geen
vreemde woorden geldt die van ouds y hebben en natuurlijk in de eerste plaats daar
waar y en ij nog zuiver onderscheiden zijn in het handschrift. In M.E. hss. is de
graphie y waarschijnlijk niet anders dan een afschrijversmode geweest.
Dit dus aangaande de paleographische interpretatie van de letters: het klankbeeld
is nergens gewijzigd, de philoloog kan zich dus overal veilig voelen.
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Thans een woord over de interpunctie. Ook deze is verantwoord. De oorspronkelijke
phrasering vertoont, waar zij voorkomt, het gewone beeld: meestal is zij absurd.
M.D. heeft maar vier gevallen gevonden waarin de oude interpunctie met haar
nieuwe overeenstemt en deze gevallen in de inleiding vermeld. De lezer weet dus
dat hij altijd met een nieuwe interpunctie te doen heeft en dat is voldoende.
Wij komen thans tot de afkortingen. Dit is het grote probleem bij de uitgave van
middeleeuwse teksten in de landstaal. Hier is de volgende methode gevolgd: nadat
in de inleiding uitvoerig rekenschap is gegeven van de wijze waarop de afkortingen
zijn opgelost, wordt de tekst afgedrukt zonder dat die abbreviaturen nog weer eens
opnieuw stuk voor stuk worden kenbaar gemaakt door haakjes of cursivering. De
interpretatie van de tekst tast dus nergens een oorspronkelijk woordbeeld aan. Zij
beweegt zich uitsluitend op het gebied van de paleograaf. Het is m.i. de taak van
deze laatste om een tekst die hij in een hs. aantreft om te zetten in een tekst, die
door de druk gemeenzaam moet worden gemaakt met behulp van de moderne
middelen die de typographie ons biedt. Zulks nu is hier naar behoren geschied en
hoe M.D. te werk is gegaan, heeft zij in haar inleiding omstandig verantwoord. Ik
zou alleen hier en daar een ‘methodologische’ opmerking willen maken, zoals dat
tegenwoordig met een gewichtig modewoord heet.
Allereerst dan dit. Men moet er zich voor hoeden aan afkortingstekens te zeer
een vaste waarde te geven.
De oplossing van abbreviaturen blijft het grote struikelblok bij de uitgave van mnl.
teksten. De moeilijkheden zijn verschillend in de onderscheidene tijdperken en
milieux. Geldt het een hs. uit de vroege 14e eeuw, zoals hier, een periode waarin
nog vrijwel iedereen die mnl. teksten afschreef, op de hoogte was van de methoden
om latijnse woorden in verkorte vorm te boek te stellen, dan moet men steeds in
het oog houden dat bekende afkortingen van lettergroepen in latijnse woorden
aangepast zijn aan het gebruik in teksten, geschreven in het eigen idioom. Probeerde
men zich voor het latijn te houden aan een rigoureus systeem - en dat was mogelijk,
omdat van ieder latijns woord de spelling vaststond - voor de eigen taal ging dat
lang niet
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altijd op, omdat een groot aantal woorden door de een zus en door de ander zo
gespeld werd. Sterker nog, iedereen weet immers dat éénzelfde copiïst kort na
elkaar dezelfde woorden soms verschillend spelt. Afkorten in het mnl. is dus niet
meer dan benaderen door middel van min of meer adaequate symbolen. Doordat
er zich nooit een mnl. afkortingssysteem gevormd heeft, zich uiteraard ook niet heeft
kunnen vormen, is men dus ook nooit helemaal zeker wat er bedoeld is door de
copiïst.
Iemand die dus een oude mnl. tekst behoorlijk wil lezen, moet de latijnse
paleographie onder de knie hebben. Een oordeel kan men zich

Tabel I
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gemakkelijk vormen aan de hand van de tabel die ik als tabel I heb toegevoegd.
Vindt men in een tekst vele en gevarieerde afkortingen, dan is men bijna zeker met
een man te doen te hebben, die gewoon was latijnse teksten af te schrijven.
e

e

In de 15 en 16 eeuw wordt dat soms anders. Veel hss., vooral hss. van devote
inhoud, worden door vrouwen afgeschreven, die meestal geen latijn kenden, laat
staan schreven. In dergelijke hss. vindt men nauwelijks iets anders dan de
afkortings-streep voor nasalen en het bekende symbool voor -er. Dat er inderdaad
geen Nederlandse paleographie als zodanig bestaan heeft, alleen maar een gering
aantal typisch Nederlandse afkortingen, is gemakkelijk aan te tonen. Een paar hss.
zijn in dit opzicht zeer interessant, ik heb ze uitvoerig beschreven in mijn Mnl.
Tauler-handschriften. Van twee van die hss. wil ik hier nog eens een tabel (II)
2)
afdrukken, die het volledige afkortingssysteem weergeeft . Men ziet het, met een
paar algemeen bekende symbolen uit de latijnse paleographie verschaft men zich
een eigen afkortingssysteem, dat de tijdgenoot zonder moeite onder het lezen kon
oplossen, maar dat de moderne lezer door paleographisch onderzoek van het hele
hs. moet leren kennen uit het handschrift zelf. In sommige gevallen, zoals bij de
hierboven beschreven systemen, gelden deze transscripties van de symbolen
uitsluitend voor het hs. in kwestie. Vooral de tabel van de afkortingen in het hs. uit
Galilea te Gent leert ons dat zekerheid omtrent het door de symbolen voorgestelde
nooit te verkrijgen is, alleen benaderen kunnen wij. De uitgever moet in zulke gevallen
zijn afkortingen telkens weer anders oplossen, al naar de context dat eist en zijn
spelling moet hij normaliseren naar gevallen, waarin hetzelfde of een verwant woord
voluit gespeld staat.
Mijns inziens is het daarom van primordiaal belang in een editie direct te kunnen
zien waar de woorden voluit geschreven zijn, m.a.w. men moet zich afvragen: waar
zijn de bewijsstukken en hoe frequent zijn zij?
Nu kan men twee wegen inslaan: alle opgeloste afkortingen cursief

2)

De Middelnederlandsche Tauler-handschriften (Groningen 1936), pp. 23-24, 106.
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Tabel II
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drukken of de woorden die in de tekst voluit geschreven zijn merken met een asterisk
en de rest oplossen zonder dat speciaal door de druk te laten uitkomen. In de meeste
gevallen kies ik de tweede methode, zoals ik die geïntroduceerd heb in mijn Mnl.
3)
Tauler-hss. . De eerste komt m.i. alleen in aanmerking voor gevallen waar het hs.
vrijwel geen afkortingen heeft en ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de Leidse
Aiol-fragmenten, die immers zelfs ende nog vrijwel steeds voluit vertonen.
Wil men inderdaad aan ieder woord kunnen zien òf het, en hòe het is afgekort,
dan stelt men aan uitgever en drukker eisen, die zo zwaar zijn dat zij in den regel
niet vervuld kunnen worden. Een nauwgezette contrôle brengt dit altijd weer aan
het licht. Op talloze plaatsen immers, zal iemand die gewoon is mnl. teksten te lezen
in de hss. zelf - meer nog misschien dan de beginneling - er zich op betrappen dat
hij vergeten heeft een streepje onder de van ende te zetten of onder de n van
worden. Hij ziet die afkortingen immers al lang niet meer! Gelukkig maar, want
daardoor blijft zijn aandacht fris voor belangrijker zaken. Precies andersom bij de
door mij voorgestelde methode: een goed lezer van hss. ziet onmiddellijk de spelling
van een voluitgeschreven woord. Dat is immers zijn ‘cue’, daarnaar moet hij
normaliseren.
Wil men voorbeelden? Prof. Hellinga is het niet gelukt 18 regels middelnederlands
4)
foutloos weer te geven in zijn opstel ter ere van Prof. de Vooys . Een paleograaf
vermoedt in cursief geschreven ende de tiroonse noot. Het hs. heeft echter en met
een streep boven de n, de doodgewone afkorting voor ende. Er zal wel het volgende
gebeurd zijn: de zetter had ende romein gezet. Hij moest verbeteren in ende. De
auteur heeft de laatste correctie niet meer onder ogen gehad en het woord komt
tenslotte onder het oog van de lezer als ende.
Een onzer nauwgezetste jonge geleerden in België, die een prachtige hand schrijft,
een langzame, getekende letter, die getuigenis aflegt

3)
4)

o.c., p. 368.
De datering van de ‘Roman van Limborch’ (Letterk. 195), in NTg 1953, pp. 42-43.
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van rustige, overdachte copiïsten-arbeid bij de transscriptie van zijn teksten, zond
mij onlangs een proeve van zijn beschrijving van het Weense hs. van de Tweede
Partie van de Spiegel Historiael ter inzage. Nu is dit hs. geschreven door een aan
ingewijden zeer goed bekende geleerde monnik uit Rooclooster, die soms regelrecht
naar latijnse voorbeelden werkte, en bijgevolg doorkneed was in het gebruik van
latijnse afkortingen. Geen wonder dus, dat hij deze waar hij kon ook te pas bracht
in zijn Nederlandse teksten en dat ook het hs. der Tweede Partie bijgevolg wemelt
van de afkortingen. Welnu, onze vakgenoot had in de grote stukken die hij in zijn
beschrijving had opgenomen, alle afkortingen aangegeven door de opgeloste letters
te onderstrepen. Ik besloot voor de aardigheid zijn eerste bladzijde - afgeschreven
toen zijn enthousiasme nog pril en zijn aandacht ten volle gespannen was - eens
nauwkeurig met het hs. te vergelijken. Ik vond zeven ‘fouten’ op één pagina in-quarto!
Ik heb hem geluk gewenst met dit blijk van zijn intelligentie. Immers, een goochelaar
heeft mij eens gezegd: ‘alleen kleine kinderen en gekken kijken, daarom treed ik
liever op voor een intelligent publiek. Geen ontwikkeld mens volgt drie maal met de
ogen dezelfde beweging; daarop berust de hele goochelkunst’. Hetzelfde kan men
opmerken bij het transscriberen van geregeld afgekorte woorden, zoals het
bovengenoemde ende en de herhaaldelijk afgekorte nasalen in onze hss.
Al ben ik nooit een voorstander geweest van deze moderne acribie, ik kan toch
uit ondervinding spreken. Bij het maken van de nieuwe handschriftencatalogus van
de Maatschappij, leek het mij nuttig om in de incipits van de teksten, die daar werden
opgegeven, overal door haakjes te laten zien, hoe en in welke frequentie in het hs.
wordt afgekort. Aan een uitvoerige beschrijving van het systeem viel nl. niet te
denken. Hoeveel malen hebben wij die incipits niet met de hss. gecollationneerd,
hoeveel extra-correctie hebben wij toch nog moeten verrichten - en hoeveel fouten
vinden wij nòg dagelijks als we de moeite nemen om nog weer eens te gaan
na-kaarten!
Heeft dit bij beschrijvingen en in paleographische studiën soms nut, niet alzo in
tekstuitgaven en zeker nu niet meer, in een tijd waarin men met gemak van bijna
ieder hs. een photocopie kan raadplegen,
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als het er werkelijk om gaan zou precies te weten hoe een bepaald woord er in het
hs. zelf uitziet. En welke linguist zal zich in zulk een geval aan een uitgever
toevertrouwen? Zal hij niet tòch het hs. zelf willen zien of een photo?
Wat wij nodig hebben zijn paleografen die goede tekstuitgaven verzorgen, die
niet wemelen van onbelangrijke bijzonderheden, maar waarvan men zeker is dat
zij het essentiële stellig en zeker opmerken. En dat moet men leren met veel geduld
en veel intelligentie. Een goed geleerde doet graag iets wat de moeite waard is,
geen kritiekloze slavenarbeid. Gaat men door met aan uitgever en drukker schier
onmogelijke eisen te stellen, dan schiet men zijn doel voorbij, dan worden
enthousiaste werkers afgeschrikt of men kweekt een onnodig en verderfelijk
minderwaardigheidsgevoel. En het zijn juist de besten die dat gevaar lopen, de
gewetensvolle werkers, die niet veel van zichzelf denken en de schuld bij zichzelf
zoeken. Niemand durft meer iets te ondernemen, niemand durft meer een eigen
richting te volgen, uit vrees weer op de vingers getikt te worden door een of andere
schoolmeester onder zijn vakgenoten. Het is daarom dat ik deze uitgave, die er dan
gekomen is met de ‘uitdrukkelijke vooropstelling’ dat zij niet voor de linguisten
bestemd is, wil prijzen als een uitstekende editie, zeer bruikbaar ook voor die
vakgenoten.
Immers, er ligt slechts één enkel hs. aan ten grondslag, een hs. dat een zeer
behoorlijke lezing biedt bovendien. Bijna nergens heeft M.D. haar tekst behoeven
te verbeteren, nergens ook heeft zij een keuze moeten doen tussen een of meer
5)
lezingen . En zulk een doodsimpele tekst zou ongeschikt zijn voor linguistisch
onderzoek? Als uitgangspunt heeft zij de uitnemende editie van Jonckbloet kunnen
nemen, die haar vele malen behoed zal hebben voor verkeerd lezen van de soms
moeilijk leesbare, bijna lopende hand van de copiïst. Zij heeft daardoor het voordeel
gehad deze tekst nog weer van kleine vergissingen te kunnen zuiveren. Zij heeft in
haar inleiding iedere oplossing

5)

Het zo gevreesde woord tekstcritiek behoefde nergens te worden uitgesproken. Op één plaats
had ik toch, geloof ik, een poging gewaagd en gewezen op de verbetering die Verdam in zijn
Mnl Wbk. 6, 965 voorstelt: omzetting van de regels 283 en 284.
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van een abbreviatuur die maar de geringste aanleiding tot misverstand zou kunnen
geven, toegelicht uit de tekst zelf, met opgave van het nummer van de regel. Wat
wil men nog meer! Een klein beetje meer paleographische kennis, dat is werkelijk
alles.
En nu mag ik misschien een paar aanvullingen geven, een paar verduidelijkingen,
waarmede M.D. en mogelijk anderen ook hun voordeel zullen kunnen doen? Soms
zijn het overwegingen die ik ter overdenking geef, maar soms ook kan ik zeer positief
zijn.
De gesuscribeerde o in vrouwe moet opgelost worden als ou, om boven reeds
genoemde redenen. Het hs. heeft overal vrouwe voluit, nergens vrowe.
Het is onjuist bij gesuscribeerde a in gevallen als sprac van normaal en in gevallen
als quam van afwijkend gebruik te spreken. Beide komen van meet af aan voor in
de latijnse paleographie. In de Aiol-fragmenten komt die afkorting van quam en
sprac al voor als een der zeer zeldzame abbreviaturen. Zo is de afkorting voor quam
(vs. 484) ook zeer gewoon in latijnse teksten.
p met een streep door de staart is niet voldoende om het hele paard te
representeren in vs. 677, zoals M.D. dat op haar geestige wijze uitdrukt, maar ps
met diezelfde afkorting wèl om parts voor te stellen. Voor de afschrijver was dit
symbool voor lat. pars zó gewoon, dat hij het prachtig kon gebruiken voor de genitief
van part. Ik durf toch niet goed anders dan parts te lezen, bij gebrek aan parallellen,
al zou ik ook perts hier mooier vinden.
Een algemene gewoonte van onze middeleeuwse copiïsten was het om telwoorden
niet voluit, doch in romeinse cijfers weer te geven. Men schreef die cijfers echter in
minuskelschrift en daarom was het regel die, ten behoeve van een noodzakelijke
onderscheiding van de letters, tussen punten te plaatsen. Al is men dan ook wel
eens slordig in het gebruik van die punten, zodat soms òf de punt vóór of de punt
nà het getal ontbreekt, de stippen bij de cijfers moeten genoemd worden als een
integrerend bestanddeel daarvan.
Bij de transscriptie in een teksteditie bieden die middeleeuwse cijfers nu wel eens
moeilijkheden. Men schrikt er, en terecht, voor terug om eenvoudig een mnl. woord
te verzinnen. Hoe zelden immers komt een
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telwoord ook voluit geschreven voor, zodat men de transscriptie daarnaar kan
normaliseren. Vandaar de gewoonte om die lettersymbolen voor de telwoorden in
de edities dan maar onveranderd af te drukken.
De neerlandicus die gewoon is de oude teksten te lezen, komt er wel uit. M.D. is,
zeer verstandig, teruggekeerd tot de oude methode; zij drukt de romeinse cijfers in
kapitalen, overeenkomstig het moderne gebruik, zodat de moderne lezer geen
ogenblik behoeft te twijfelen wat er staat. En dat is inderdaad de beste en
eenvoudigste oplossing. Alleen die punten had zij natuurlijk weg moeten laten, die
dienen nergens meer toe, zij hebben louter paleographische betekenis. Op één
plaats, r. 18, vindt men .ij. voor twee, natuurlijk een lapsus, maar tegen .IV., r. 212,
maak ik bezwaar. Het hs. heeft nl. heel gewoon .iii., zonder diacritische tekens
weliswaar, maar na mijn uiteenzettingen van daareven zal het aan een ieder nu wel
duidelijk zijn dat hier precies hetzelfde staat als r. 391 waar men .iij. vindt mèt die
tekens en met een verlengde derde i tot j. De verklarende noot bevat hier twee
o

onjuistheden: 1 Sinds de vroege carolingische tijd wordt de u in rom. cijfers niet
meer gevonden. Al spoedig moet men beseft hebben dat de kans op verwarring
o

(5-2) groot was. Men vindt dus in cijfers regelmatig v en geen u. 2 Pas op het einde
e

e

der 15 eeuw gaat men IV schrijven voor 4 en men kan dus in dit vroeg-14 -eeuwse
6)
hs. voor 4 niet anders dan .iiii. verwachten, zoals men trouwens ook zien kan in r.
464 waar men 14 ziet voorgesteld als .xiiii. In r. 212 is er dus zonder enige twijfel
sprake van drie en niet van vier leeuwen! Deze gewoonte om cijfers tussen twee
punten te plaatsen, die in de praecarolingische periode al in zwang was, is echter
niet beperkt geweest tot de verkorte graphie van de telwoorden alleen. Een hele
categorie van middeleeuwse abbreviaturen, de zg. siglen, de litterae singulares,
7)
werden op dezelfde wijze gekenmerkt door de isoleringspunten . Deze abbreviatuur
met behulp van siglen behoort tot de speciale paleographie. Zo'n sigle heeft een
wisselende betekenis, al naar het milieu, al naar de tak van wetenschap waartoe
een hs. be-

6)
7)

[E.H.J.] Reusens, Eléments de paléographie (Louvain 1899), p. 147, n. 2.
o.c. p. 120-123.
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hoort. Ja, in sommige gevallen kan men zelfs zeggen, al naar het hs. Er zijn hss.
bekend, die op de laatste pagina een klein glossarium voor de afkortingen hebben,
8)
die in het hs. gebezigd zijn . Slechts enkele siglen zijn algemeen geworden en
zodoende ook in onze lexica voor de afkortingen opgenomen. Men denke aan .i. =
id est, .n. = enim, .s. = signum, .e. = est.
Is men tot in zeer late tijd betrekkelijk streng geweest met die eis om de letter
tussen punten te zetten, waar het cijfers gold, in andere gevallen is men veel
slordiger. Vooral de eerste stip wordt veelvuldig weggelaten en speciaal waar de
sigle uit meer dan één letter bestaat. Een paar voorbeelden.
Allereerst een dat het citeren illustreert: .xi. de ci. c. 76 = [libri] undecimi de civitate
capitulo 76. Een verwijzing dus naar het standaardwerk van Augustinus.
Een tweede voorbeeld ontleen ik aan een pagina van een hs. met pauselijke
decretalen, in Brugge omstreeks 1200 afgeschreven, door mij in een onlangs
9)
verschenen publicatie gereproduceerd . Men vindt daar allerlei voorbeelden bijeen.
Men vindt er allereerst de echte siglen, door punten geïsoleerde letters: .f.t.m.q. =
fraternitati tuae mandamus quatenus, een veel voorkomende formule en dan ap.
re. = appellatione remota. Ik vestig er allereerst de aandacht op dat in het laatste
voorbeeld de isolatie-punt samenvalt met de echte afkortingspunt, behorende bij
10)
een suspensie . De punt vóór de afkorting ont-

8)
9)
10)

P. Lehmann, Sammlungen und Erörterungen lateinischer Abkürzungen in Altertum und
Mittelalter - Abh. d. Bayer. Akademie der Wissensch., Philos.-hist. Abt. N.F. 3 (1929).
Meded. Kon. Vl. Acad. v. Wetensch., Letteren en Sch. Kunsten van België XV (1953), nr. 2,
afb. 9.
Men kan deze verschillende typen al in de carolingische tijd aanwijzen. Zie bijv. de lijst van
afkortingen die C.H. Beeson in de inleiding tot zijn facsimile-editie van de autograaf van Lupus
van Ferrières gegeven heeft (Lupus of Ferrières as scribe and text critic - Mediaeval Academy
of America, Publ. 4 - Cambridge, Mass. 1930, p. 17-21). Hij geeft dus eerst de siglen en de
suspensies, met de opmerking: ‘The old Roman system of suspension is preserved in a large
number of cases, especially in technical expressions’ (d.i. wat ik hier de speciale paleographie
genoemd heb) en daarna de gewone abbreviaturen door middel van contractie met een streep
of anderszins. Er is een continuiteit in de M.E. geweest wat betreft het gebruik van deze oude
Romeinse wijze van afkorten, al was men er zich natuurlijk in het geheel niet van bewust. Zo
moet men ook geen verband zien tussen de oude sigle . cos . voor consul en onze mnl. . co
. voor coninc!
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breekt veelal. Een later stadium is ook al vertegenwoordigd: laudun̄. en tornac̄. =
laudunensis en tornacensis. Het woord is te lang geworden en men heeft aan de
punt alleen niet meer genoeg. Na deze uitweiding zal het duidelijk zijn hoe belangrijk
voor dit onderzoek het Perchevael-fragment uit de U.B. te Luik (nr. 1333) geweest
is, dat ik nà de verschijning van de slot-aflevering der Bouwstoffen eindelijk in handen
heb kunnen krijgen en waarover men in mijn supplement daarop in deze aflevering
van het Ts (p. 39) meer kan vernemen. In dit belangrijke epische fragment, met de
vermaarde Aiol-resten, vermoedelijk verreweg ons oudste epische relict, en nog tot
e

de volle 13 eeuw behorende, vindt men nl. geregeld de oude sigle voor coninc,
11)
zoals ik mij die reeds had voorgesteld :
. co .

= coninc

bijv. die . co . min here (I,
r. 307)

. co .

= coninc(s?)

Ende ben des . co . arturs
neve (I, r. 71)

. cos .

= conincs

totes . cos . arturs hove (II,
r. 82).

Behoren deze siglen nog tot de oudste periode der speciale paleographie in het
mnl., de éénmaal voorkomende afkorting . cōs . in tes . cōs . vischers huus (II, r.
236) wijst er al op dat men aan de siglen . co . en . cos . eigenlijk niet meer genoeg
heeft. Maar ook de afkorting . cō . , . cōs . enz., die men verder in onze epische hss.
en frag-

11)

Dat deze afkorting bestaan moest hebben, had ik al vermoed, omdat ik haar geregeld gevonden
had in twee hss. uit de 15e eeuw, die beide zich onderscheiden van de gewone kloosterhss.
door de sterk persoonlijke schrijfstijl. Beide copiïsten, de ene was een vrouw uit de hogere
kringen, vermoedelijk op latere leeftijd ingekleed in het reeds genoemde voorname klooster
Galilea te Gent, de ander was vermoedelijk een man uit een Brabants wereldlijk milieu, naar
zijn schrift te oordelen, eveneens op rijpere leeftijd monnik van Groenendaal geworden,
bedienen zich ervan. Toevallig, of misschien gezien de bijzondere boeken die zij afgeschreven
hadden, met opzet, zijn deze twee hss. later samen gebonden in één band, het Ridderboec
en Taulerhs. Br. 2. In het eerste vindt men geregeld co. en coc = coninc, in het tweede co.
voor coninc en conincs en zelfs ook co.like = coninclike (Mnl. Taulerhss., pp. 14-24; Ts 65,
p. 260-262).
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12)

menten geregeld aantreft , bewijst al dat de afkorting oud moet zijn, zelfs in deze
gedaante. Het is immers niet goed in te zien, waarom men bij coninc niet hetzelfde
systeem gevolgd zou hebben dat men in de ambtelijke stukken en oorkonden der
13e eeuw en later in heel Europa aantreft, nl. de suspensie-afkorting met een komma
bovenaan, die overal de speciale abbreviatuur bij uitnemendheid is geworden. Alleen
ons . co . vindt men met een streep, nooit met een komma.
Keren wij thans weer terug tot ons Hert met de witte voet. Onder de woorden die
zich ‘op consequente schrijfwijze met twee afkortingstekens beroemen kunnen’,
geeft M.D. ook op ‘co̓.’, dus co met een komma, naast de te verwachten symbolen
ioncf'., lanc'., wal'. Men zal na het bovenstaande licht begrijpen, dat het mij een reis
naar Den Haag waard geweest is om mij van de juistheid van deze mededeling te
overtuigen! Wel had ik bij mijn eigen gegevens over het Lancelot-hs. slechts het
gewone cō. genoteerd, maar juist in een hs. als dit, met tal van ingeschakelde
episoden, kòn hier immers een andere abbreviatuur voor coninc uit een voorbeeld
zijn mede overgenomen? Mijn hele theorie over een reeds onaantastbare sigle . co
. > . cō . > cō . vóór de algemene verbreiding van verkortingen met een komma
stond op het spel!
De uitgeefster bleek zich echter vergist te hebben: er staat overal cō.
Deze lapsus breed uit te meten wekt de schijn van vitterij. Vitten ligt echter
geenszins in mijn bedoeling; ik neem niemand ooit een vergissing kwalijk, die zijn
nooit te vermijden. Mijn doel is een nieuwe ‘methodologische’ opmerking. Hier is
weer eens zonneklaar aangetoond dat wetenschap zich niet lààt mechaniseren!
Van het maken van dialectkaarten heb ik geen verstand en ik kan dus ook niet
oordelen over de uiteenzettingen van Prof. Hellinga in Taal en Tongval van 1953,
waar hij stipuleert dat een dialectkaart een ‘Protokoll’

12)

Het is mij opgevallen dat heel deze abbreviatuur door middel van siglen en bij uitbreiding die
door middel van apostrophe + punt beperkt schijnt te zijn tot de wereldlijke hss. In echte
kloosterhss. treft men deze gewoonten vrijwel nooit aan. Vandaar dat ik geneigd ben het hs.
van het Limburgse Leven van Jezus te Luik, de Aiol-fragmenten, het Leven van Lutgart te
Kopenhagen te beschouwen als kloosterhss. In deze hss. vindt men ook nooit de sigle voor
coninc, maar steeds een gewone contractie.
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moet zijn. Zou hij hetzelfde eens beweren van de beschrijving van een handschrift,
dan is het antwoord dat de praktijk geeft: dat is onmogelijk. De beschrijving van een
hs. is mensenwerk en dat werk is goed als degene die haar maakt een vak-geleerde
is, ondanks de vele steken die hij misschien zal laten vallen, maar zulk een
beschrijving zal misleidend zijn, indien er fouten in voorkomen waaruit zijn
onvoldoende kennis van het terrein blijkt, zelfs al is de beschrijving een ‘Protokoll’
van volledigheid. In ons vak is technocratie uit den boze.
De Vreese die, in 1931 nog, een beschrijving gemaakt heeft van het Naamse
fragment van Carel ende Elegast, geeft daarin als een afkorting die hand I bezigt
c.ō. = coninc, terwijl er . cō . staat. Hij geeft daarmede blijk zich niet steeds bewust
te zijn van de paleographische problemen voor wier bestudering hij ‘en gros’ materiaal
verzamelde. Uit de aard van iemands vergissingen zijn soms interessante
gevolgtrekkingen te maken.
Ik hoop dat men deze opmerkingen zal willen begrijpen zoals zij bedoeld zijn, als
welgemeende waarschuwing tegen onvoldoende verantwoorde groots opgezette
uitgaven. Deze zouden in de toekomst kunnen blijken even zo grote misgrepen te
zijn geweest.
Dat Luikse Perchevael-fragment is ook in een ander opzicht nog interessant.
e

Reeds hier, in de 13 eeuw dus, treft ons een gemis aan begrip bij de copiïst voor
de betekenis van de punten die hij gebruikt. Ik heb reeds vermeld dat ook hij, evenals
de copiist van het Lancelot-hs., voor de speciale abbreviatuur de hoge komma hier niet te onderscheiden van zijn er-abbrevituur - aanwendt. Men vindt dus, al of
niet met een punt erachter joncf', Perch', Pch' (met basisstreep door de P), wal' en
dan natuurlijk de (met een haal door de laatste pennestreek) voor riddere, als
13)
echte singula littera steeds tussen twee stippen . Maar men vindt die stip ook een
a

enkele keer waar zij in het geheel niet behoort te staan, bijv. Perch'. sp c. (II, r. 108),
kennelijk een analogische punt na die van Perchevael. Men hoede zich er dus

13)

Deze afkorting . . is zeer gewoon: in liturgische hss. betekent zij Responsorium, in recepten
Recipe, in het scriptorium Requisitum est, een correctorsnota. In onze epische literatuur is
het wel een echte sigle met steeds zich wijzigende betekenis: Ridder, Reinaert, Rolant, Ritsaert
enz.
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voor om hier aan een leesteken te denken, bijv. dubbelpunt! Nog erger is het, als
hij de v in v. broeder (I, 307) ook met een punt versiert en daarmede het onderscheid
tussen v en 5 weer opheft.
Deze uitbreiding nu van de isoleringspunten, via attribuut bij speciale afkortingen,
tot attribuut van afkortingen die van oudsher geen punten hebben - en misschien
tenslotte tot leesteken! - is typisch voor de hss. van onze epische literatuur, ja, ik
zou haast denken voor niet-kloosterlijke hss. in het algemeen. Veel van de
onbegrijpelijke leestekens, die men nog steeds in ere pleegt te houden, zijn in
oorsprong waarschijnlijk aldus te verklaren.
Een paar voorbeelden tot besluit:
al waer soe bet'. hondert werven
e

vb

(Walewein-hs., 1 hand, f. 134 )
9

Dat ic v. volchde d . verre
rb
(Ferguut-hs., f. 4 )
14)

Hier herkent men de oorsprong nog duidelijk , maar hoe wordt het, als wij van déze
tekst weer de copie aantreffen? Wellicht zo: Dat ic di. volchde dus. verre.
Het bovenstaande is, hoop ik, genoeg om duidelijk te maken, dat ik het niet als
een bijzonder groot verlies beschouw, dat wij in de editie van Lanceloet en het hert
met de witte voet niet precies kunnen zien hoe de interpunctie in het Lancelot-hs.
in Den Haag is. Ook in dit opzicht durf ik de nieuwe uitgave gerust aan de vakgenoten
toe te vertrouwen.
G.I. LIEFTINCK

14)

Alleraardigst is het ook om de sigle voor coninc in de derivaten na te gaan. Tenslotte is het
alleen nog de punt die er ons aan herinnert. Het Leidse Limborch-hs. (Lett. 195) levert prachtige
voorbeelden:

wanen quam hi ant cō.rike

(f. 71 ) - conincrike

Die grave die dit der cogī. vri
beraden hadde...

(f. 31 ) - coninginne

quam die conīcgī. lofsam

(f. 57 ) - coninginne

va
va

rb
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De twaalf vruchten van de eucharistie en het veertigste der
Limburgse Sermoenen
(Naschrift)
Toen mijn bijdrage, welke onder bovenstaande titel in de vorige aflevering van dit
1)
tijdschrift verscheen, reeds in druk gereed lag, kreeg ik gelegenheid, in Frankrijk
de handschriften der werken van Guyard de Laon in ogenschouw te nemen. Bij het
onderzoek daarvan kwamen enkele dingen aan het licht, die in verband met het
veertigste Limburgse Sermoen (LS 40) tot een belangrijk naschrift nopen.

De oudfranse tekst
Het handschrift 75 van Saint-Quentin, waarin omstreeks 1286 de oudfranse tekst
van Guyard's Twaalf Vruchten werd afgeschreven (p. 529-543), collationneerde ik
v

v

met het 15e-eeuwse afschrift in ms. fr. 1879 (fol. 153 -161 ) der Bibliothèque
Nationale te Parijs. Hoewel gelijkluidend, zijn de twee afschriften onafhankelijk van
elkaar. Het jongste biedt - hetgeen men niet zou verwachten - de zuiverste lezing.
Deze omstandigheden wijzen er op, dat de oudfranse tekst al enige tijd vóór 1286
in omloop moet zijn geweest; te meer, daar de bedorvenheid van de variant van
1286 voor een deel aan schriftkundige onbedrevenheid van de afschrijver is te
wijten.
Dit alles zou weer de vraag kunnen doen stellen, of dan toch soms dit sermoen
door Guyard in het oudfrans is uitgesproken of neergeschreven. En die vraag zou
dan weer terugvoeren midden in het oude, hopeloze dispuut over de taal, waarin
de duizenden Parijse preken zijn gehouden, die in 13e-eeuwse handschriften
2)
bewaard zijn gebleven . Ook Guyard's sermoenen hebben de typische Latijns-

1)
2)

Ts., LXXI (1953), blz. 242-281.
Een overzicht der controverse gaf Arthur Piaget in: L. Petit de Julleville, Histoire de la langue
et de la littérature françaises, II (Paris 1896), p. 217-229.
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Franse macaronische stijl, die de Parijse kanselproducten van die eeuw kenmerkt.
Doch onder de meer dan 300 Guyard-sermoenen, welke ik excerpeerde, is het hier
besprokene het enige dat van begin tot eind in het oudfrans is geredigeerd, terwijl
ik juist van dit nergens een geheel aequivalente Latijnse redactie heb kunnen vinden.
Verder vergeleek ik de uitgave, welke Abbé Destombes in 1861 bezorgde, met
de twee genoemde handschriften. Wanneer men weet dat de variant van 1286,
waarop de uitgever zich uitsluitend baseerde, al op verschillende plaatsen bedorven
lezingen heeft, en daarbij nu nog verneemt, dat de uitgever mij een minder dan
middelmatig paleograaf is gebleken, zal men mij toegeven, dat er alleszins reden
is voor een critische heruitgave van dit oudfranse sermoen. Een der vele verkeerde
lezingen van Abbé Destombes wil ik op deze plaats rechtzetten, omdat zij van
onmiddellijk belang is voor de tekstgeschiedenis van het veertigste Limburgse
Sermoen.
In de uitgave van Destombes leest men in Vrucht 8, dat de communicerende ziel
is als een vogeltje (poincel), dat door de goddelijke gier Christus opgegeten, in die
gier verandert en aldus in staat wordt gesteld, hoog te vliegen en naar prooi te
duiken. Met dit beeld, dat in geen enkele middelnederlandse of middelduitse
bewerking terugkeert, heb ik aanvankelijk geen raad geweten; evenmin met het feit,
dat LS 40 in Vrucht 9 een soortgelijke voorstelling heeft, maar met dit verschil, dat
een varken de plaats van het vogeltje heeft ingenomen. Ik meende dan ook, het
beeld van het varken waarmede LS 40 bovendien alleen leek te staan, tot de
toevoegsels van de hand van de compilator van de Sermoenenbundel te moeten
rekenen.
Nu bleek evenwel het door Destombes gevolgde handschrift van Saint-Quentin
hier niet poincel, te hebben, maar pourcel, dat jong varken betekent, en zo is het
ook in de jongere variant in ms. fr. 1879. Het is dus zo, dat LS 40 - en onder alle
niet-Franse redacties staat dit sermoen in dit opzicht alleen - de varken-metafoor
gemeen heeft met de oudfranse tekst. Deze metafoor is derhalve door de Limburgse
compilator niet toegevoegd, maar overgenomen uit zijn model en moet in laatste
instantie op de authentieke Guyard-tekst teruggaan.
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Een Latijnse tekst
Een veel groter verrassing leverden de meer dan 300 Latijnse Guyard-sermoenen,
die in verzamelbundels van de tweede helft der 13e eeuw bewaard bleven. Niet
één, maar verschillende ervan zijn gewijd aan de Vruchten der Eucharistie en dat
weer in diverse schematiseringen. Het uniek vroege van dit geval wekt verbazing.
Men heeft altijd gemeend, dat de behoefte aan vruchtenschema's pas opkwam,
nadat rond het midden der 13e eeuw de leer der sacramenten haar definitieve vorm
had gekregen.
3)
Onder die talloze Latijnse sermoenen bevindt zich weliswaar geen volmaakt
aequivalent van de oudfranse Twaalf Vruchten, maar wel een andere Latijnse preek
op de Twaalf Vruchten (Paris, Bibl. Nat., ms. lat. 15955, fol. 9), die in niets op de
oudfranse gelijkt. Verder een preek over de Acht Vruchten in twee afschriften (ibid.,
v

v

ms. lat. 15955, fol. 135 en ms. lat. 16488, fol. 254 ). Tenslotte nog een sermoen
v

over de Drie Vruchten (ibid., ms. lat. 15955, fol. 221 ) en een over de Vier Vruchten
r

(ibid., o.c., fol. 221 ). Bij deze opsomming beperk ik mij tot de sermoenen, die het
onderwerp ex professo behandelen, en ga de vele incidentele vermeldingen in
andere voorbij.
Over deze Latijnse preek der Twaalf Vruchten behoeft hier niet te worden
uitgeweid, daar zij niets gemeen heeft met de oudfranse en bijgevolg ook niet met
LS 40. Ik vermeld slechts, dat de Twaalf Vruchten hier geïnspireerd zijn op de
Vruchten van de Geest, zoals Sint Paulus (Gal. 5. 22) die opsomt, en daardoor
enigszins gelijken op de Twaalf Vruchten van het Sacrament, door Ruusbroec
4)
ingelast in Van den Gheestelijken Tabernakel .
Wel moet worden stil gestaan bij de Latijnse preek der Acht Vruchten. Hoewel
deze in opbouw en tekst veel overeenkomst met de oudfranse Twaalf Vruchten van
dezelfde auteur vertoont, kan zij geen

3)

4)

Systematisch heb ik alleen die Guyard-sermoenen gelezen, die in rubriek of in margine een
toeschrijving aan Guyard hebben. Wel heb ik er mij van overtuigd, dat ook onder de vele
anoniem overgeleverde sermoenen nog wel Guyardteksten schuilen. Het blijft dus altijd nog
mogelijk, dat een Latijns aequivalent van de oudfranse Twaalf Vruchten gevonden wordt.
Ruusbroec, Werken, II, 316.
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voorbeeld of samenvatting daarvan zijn. Zij opent met Isaias 55.2 (Comedite bonum
et delectabitur in crassitudine anima vestra) en werd uitgesproken op een Witte
Donderdag, terwijl de oudfranse aanvangt met het thema: Arbor bona bonos fructus
facit (Matth. 7.17). Een concordans der punten of Vruchten komt er als volgt uit te
zien:

Acht Vruchten
1

Ofr. Twaalf Vruchten
1

2

5

3

2

4

3

5

6

6

7

7

10

8

12

Zoals men uit deze concordans kan opmaken, hebben de oudfranse Vruchten 4
(reiniging door wegneming van de zonde van onwetendheid), 8 (vivificatio), 9
(jubilation) en 11 (délices) in de Latijnse Acht Vruchten geen pendant. Aan de
authenticiteit van het achtschema in het Latijnse sermoen kan niet worden getwijfeld.
De opsomming (primo, secundo, etc.) wordt immers besloten met de samenvattende
wending: Ecce octo utiles effectus huius sacramenti, welke op haar beurt weer
besloten wordt met het volgende mnemotechnisch versje, dat precies acht Vruchten
inhoudt:
Mundat et absolvit, restaurat, munit amantem,
Firmat, commutat, sociat, dat premia vite.

Hoogstens zou men mogen twijfelen, of de afschrijver de acht Vruchten in de
authentieke volgorde heeft geplaatst. In het versje immers zijn de Vruchten 2
(absolvit) en 4 (munit) omgewisseld, vergeleken bij de preek, zodat zij hier dezelfde
volgorde vertonen als in de oudfranse Twaalf Vruchten, hetgeen wel te denken
geeft.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 72

22
In deze Acht Vruchten komen drie citaten uit Rabanus Maurus voor, terwijl de
oudfranse Twaalf Vruchten geen enkele ontlening aan de preceptor Germaniae
bevatten. En juist twee van die Rabanus-citaten zijn identiek met de twee enige
Rabanus-citaten, die in het veertigste Limburgse Sermoen worden aangetroffen en
overigens in alle middelnederlandse bewerkingen van dezelfde stof ontbreken.
Chrysostomus-citaten, eveneens kenmerkend voor LS 40, worden ook in Guyard's
Latijnse Twaalf Vruchten aangetroffen, ten dele zelfs dezelfde.
Nog verdient te worden opgemerkt, dat de vierde der Acht Vruchten het
pseudo-Ambrosiaanse beeld van de herberg (hospiciolum) der ziel geeft, waar in
de overeenkomstige vijfde der oudfranse Twaalf Vruchten in gelijke zin het beeld
van het kasteel (castel) der ziel wordt uitgewerkt. Deze opmerking is inzoverre van
nut, dat LS 40 hier de beeldspraak van Guyard's oudfranse Twaalf Vruchten volgt,
terwijl de Brabantse adaptaties in dit punt aansluiten bij zijn Latijnse Acht Vruchten.

Nadere conclusies voor LS 40
In mijn vorig artikel heb ik betoogd, dat LS 40 niet uit het Duits kan zijn vertaald of
bewerkt, hoewel een oudere middelhoogduitse paralleltekst aanwezig is. Soortgelijke
conclusie liet ik gelden voor het geheel van de Haagse bundel, waarin LS 40 is
overgeleverd: dit tegen de bekende stelling van Kern in. Daar evenwel LS 40 en de
middelhoogduitse paralleltekst (in cgm 142) een aantal Rabanus- en
Chrysostomus-citaten met elkaar gemeen hebben - welk soort citaten in Guyard's
oudfranse Twaalf Vruchten in het geheel niet wordt aangetroffen -, meende ik, toch
nog te moeten houden, dat de compilator van LS 40 zich zou hebben bediend van
een tussentekst, die zou zijn geredigeerd in de Zuid-Oostelijke Nederlanden of in
West-Duitsland, waar Rabanus' werken het meest verbreid waren. Na de vondsten
in Parijs en Saint-Quentin moet ik bekennen, dat ik mij bij het schrijven van het vorig
artikel nog niet voldoende had losgemaakt van de mening van Kern.
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Er bleek nu immers, dat Guyard in zijn Latijnse Acht Vruchten dezelfde
Rabanus-citaten heeft als LS 40. Verder bleek, dat Chrysostomus-citaten in Guyard's
preken veelvuldig voorkomen en dat met name enige eucharistische citaten van
deze kerkvader - ten dele dezelfde als in LS 40 - worden aangetroffen in Guyard's
Latijnse preek van de Twaalf Vruchten. Die citaten mogen op zichzelf niet verbazen,
omdat zowel Rabanus als Chrysostomus vaak worden geciteerd in de Glossa
ordinaria op de Bijbel, die destijds in handen van alle theologen was. Veelzeggend
en beslissend is alleen het feit, dat het hier identieke citaten betreft.
Hiermede vervalt de eigenlijke reden om een min of meer Oostelijke tussentekst
tussen Guyard en LS 40 aan te nemen. De voorgeschiedenis van LS 40 is
eenvoudiger dan ik dacht: zij heeft zich niet bewogen buiten de sfeer van de directe
Frans-Nederlandse betrekkingen, zij is een zuiver Frans-Nederlandse
aangelegenheid.
Terwijl LS 40 in getal en formulering der Vruchten alsmede in vele beelden
overeenkomt met Guyard's oudfranse Twaalf Vruchten, heeft het al zijn
Rabanus-citaten uitsluitend gemeen met Guyard's Latijnse Acht Vruchten en een
deel van zijn Chrysostomus-citaten alleen met Guyard's Latijnse Twaalf Vruchten.
Beneden zal nog blijken, dat LS 40 voor wat betreft de volgorde der Vruchten 3 en
5 niet met Guyard's oudfranse Twaalf Vruchten, maar met diens Latijnse Acht
Vruchten overeenstemt. Dit wekt het vermoeden, dat LS 40 een compilatie is uit
twee of meer authentieke Vruchten-teksten van Guyard: een vermoeden, dat reeds
de vorige maal door mij werd geuit, doch nu met meer kracht van redenen mag
worden herhaald. De compilator van LS 40 - of althans zijn voorganger - moet een
verzameling vóór zich hebben gehad, waarin verschillende Eucharistische
Vruchten-teksten van Guyard achter elkaar waren afgeschreven: de Latijnse Acht
Vruchten, de Latijnse Twaalf Vruchten (Comedite bonum) en dan nog een andere
Twaalf-Vruchten-preek, waarvan ik in het midden moet laten, of zij in de oudfranse
tekst (Arbor bona) danwel in de nog niet teruggevonden Latijnse tekst beschikbaar
was. Wegens het voorkomen van enkele Romaanse leenwoorden in LS 40 zou men
kunnen menen, dat de laatstgenoemde der drie modelteksten
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5)

eerder in de oudfranse dan in de nog hypothetische Latijnse redactie bewerkt werd .
Een soortgelijke conclusie moet gelden voor de voorlopig als Brabants
gekenschetste tekstfamilie der middelnederlandse Guyard-adaptaties. Ook de
varianten van deze tekstfamilie volgen - juist als die van de Limburgse - het schema
der oudfranse Twaalf Vruchten, maar het herbergbeeld hebben zij alleen met de
Latijnse Acht Vruchten gemeen. Ook de Brabantse tekst lijkt dus een compilatie te
zijn uit verschillende authentieke Guyard-teksten, dezelfde waaruit LS 40 werd
samengevlochten; alleen is de dosering der verschillende Guyard-elementen in de
Limburgse familie een andere dan in de Brabantse. Ogenschijnlijk volgt hieruit wel,
dat beide families onafhankelijk van elkaar zijn ontstaan.
Doch ook indien de Limburgse en Brabantse tekstfamilies onafhankelijk van elkaar
zijn geredigeerd, zoals nu wel waarschijnlijk lijkt, blijft de mogelijkheid bestaan, dat
zij gezamenlijk teruggaan op een zelfde middelnederlandse oerbewerking, die het
archetype van alle middelnederlandse en middelhoogduitse Guyard-adaptaties is
geweest. Die oerbewerking moet dan reeds een compilatie uit de verschillende
authentieke Guyard-teksten zijn geweest, moet ook reeds Rabanus- en
Chrysostomus-citaten hebben bevat; en noodzakelijk moet zij reeds in de 13e eeuw
zijn ontstaan, omdat ook de zeer oude middelhoogduitse bewerking er uit werd
getrokken. De uiteenlopende dosering van Guyard-elementen, waarvan de
verschillende families blijk geven, is dan toe te schrijven aan bewerkers in tweede
instantie.
Als argument voor zulk een middelnederlands archetype uit de 13e eeuw, heb ik
vorige maal aangevoerd de verwisseling der Vruchten 3 en 5. De waarde van dit
argument dient te worden onderzocht aan de hand van de nieuwe gegevens.

5)

In Groenendaal en Rooklooster werd een exemplaar van een preek over de Twaalf Vruchten
der Eucharistie bewaard, die aanving met Apoc. 22 (Et ostendit) en in de catalogus van St.
Maartensklooster op naam staat van Guyard van Kamerijk. Onder Guyard's bewaarde preken
heb ik er evenwel geen met dit thema aangetroffen. Moet hieruit worden opgemaakt, dat
Guyard nog een derde preek over de Twaalf Vruchten maakte?
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De verwisseling der Vruchten 3 en 5
Het is en blijft een feit, dat in alle middelnederlandse en middel duitse adaptaties
de Vruchten 3 en 5 verwisseld zijn, vergeleken bij de authentieke tekst van Guyard's
oudfranse Twaalf Vruchten. De volgorde, zoals de oudfranse tekst die geeft, moet
als authentiek gelden: immers zij wordt niet alleen aangetroffen in de oudste variant,
die van ca 1286 dateert, maar ook in de gelijke, doch onafhankelijke variant uit de
15e eeuw (ms. fr. 1879). Ten overvloede is nu nog gebleken, dat in het
mnemotechnisch versje, waarmede Guyard zijn Latijnse preek der Acht Vruchten
besloot de vijfde Vrucht een overeenkomstige plaats heeft als in de oudfranse
teksten. In Guyard's leer van Biecht en Eucharistie is trouwens een gepaste grond
6)
voor die rangschikking te vinden .
De zaak blijkt nu meer gecompliceerd te zijn, doordat Guyard zelf reeds in zijn
Latijnse Acht Vruchten aan de twee Vruchten in kwestie een rangorde heeft gegeven,
overeenkomend met die in de middelnederlandse en middelduitse bewerkingen.
En verder nog door het feit, dat deze rangschikking ook in een deel der middelfranse
redacties is nagevolgd. Een vrije middelfranse bewerking van Guyard's oudfranse
Twaalf Vruchten maakt een integrerend deel uit van het tractaat van een onbekende
Kartuizer Robert, getiteld Chasteaul perilleux, dat ook in andere punten invloed van
Guyard's geschriften vertoont. Van dit tractaat zijn zeven handschriften bewaard,
alle van de 15e of het begin der 16e eeuw. In de vier handschriften, die ik onder
ogen kreeg, zijn de twee vruchten in kwestie precies zo gerangschikt als in de
middelnederlandse Twaalf Vruchten.
Het blijkt derhalve, dat beide wijzen van rangschikking reeds bij Guyard zelf
voorkomen, dus beide authentiek zijn. Over de vraag, waarom Guyard de ene maal
zus, de andere maal zo ordende, behoeft hier niet te worden uitgeweid; nog minder
over de vraag, waarom hij in een en hetzelfde sermoen (Acht Vruchten) beide
rangschik-

6)

Deze leer hoop ik uiteen te kunnen zetten in een biografie van Guyard. Bij wijze van voorproef
gaf ik een interessant detail daaruit in mijn opstel: Over de Eucharistie als sacrament der
doden in middelnederlandse Communie-oefeningen, verschenen in: Studia Catholica, 28
(1953), blz. 288-295.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 72

26
kingen vertegenwoordigd heeft. Het antwoord kan gegeven zijn met de ontwikkeling,
die Guyard in de sacramentenleer doormaakte, of het verschil van doelstelling der
preken (geestelijke of sacramentele Communie?). Er moet misschien ook nog
gerekend worden met vrijheden, die optekenende toehoorders of afschrijvers zich
veroorloofden.
Wel moet in ieder geval worden onthouden, dat de verwisseling der Vruchten 3
en 5 als zodanig niet van Nederlandse origine is en derhalve niet kan worden
gehandhaafd als bewijs voor het bestaan hebben van een middelnederlands
archetype in de 13e eeuw. Instede van een ingreep te zijn van een eerste
middelnederlandse bewerker, is de wisselende plaatsing der Vruchten 3 en 5 reeds
in de authentieke teksten van Guyard zelf aan te wijzen. Reden waarom dan ook
in de verdere oudfranse en middelfranse tekstoverlevering beide wijzen van
rangschikking vertegenwoordigd zijn gebleven.
Terwijl echter de Franse tekstoverlevering beide originele rangschikkingen tegelijk
handhaaft, houden alle middelnederlandse en middelduitse bewerkingen zich slechts
aan één der twee originele rangschikkingen: die, welke in de tekst der Latijnse Acht
Vruchten opgesloten lag. Is de verwisseling der Vruchten 3 en 5 als zodanig niet
van Nederlandsen huize, de volstrekte eenstemmigheid in die verwisseling blijft
toch wel karakteristiek voor de Nederlandse tekstoverlevering. Die eenstemmigheid
heeft geen stricte bewijskracht, maar zij geeft toch wel te denken. Misschien mag
zij toch nog wel gelden als een aanwijzing, dat de 13e-eeuwse middelnederlandse
oervertaling, die kan worden gereconstrueerd, het archetype is geweest, waarop
alle middelnederlandse en middelduitse adaptaties van Guyard's Vruchten van verre
of van dichterbij teruggaan.
P.C. BOEREN
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Aantekeningen bij Caillieu's Dal sonder wederkeeren
In 1936 heeft prof. dr. Paul de Keyser zich verdienstelijk gemaakt door de uitgave
van Colijn Caillieu's Dal sonder wederkeeren of Tpas der Doot, een merkwaardig
voorbeeld van bourgondisch-nederlandse literatuur. Sedertdien is onze kennis van
deze literatuurkring aanzienlijk uitgebreid. Als een naklank van de tijd dat hij zich
met dit pionierswerk bezighield, droeg hij zelf aan het huldigingsnummer van De
Nieuwe Taalgids: Vooys voor De Vooys zijn opstel bij over het rhetoricaal exempel.
De lectuur van Caillieu heeft mij indertijd aanleiding gegeven tot het aanbrengen
van een aantal randnotities, meestendeels betrekking hebbende op de
tekstverklaring. Daarop berusten de aantekeningen die ik hierbij ter overweging
wens aan te bieden. Uit een briefwisseling met de uitgever is mij gebleken, dat hij
ook zelf zijn mening van destijds op bepaalde punten heeft herzien, waartoe zekere
hem indertijd schriftelijk meegedeelde opmerkingen van prof. Gessler te Leuven
mede aanleiding zijn geweest. Tot publicatie is het echter niet gekomen.
De nederlandse tekst werd door De Keyser afgedrukt naar de druk van Jan van
Doesborch (Antwerpen 1528), en parallel daarbij de franse naar de uitgave van J.
Petit (Brussel 1869). Een uitvoerige inleiding verschafte veel belangrijke gegevens
over de dichter, zijn werk en zijn franse voorbeeld, over de druk en de drukker. Het
nederlandse deel van de tekst ging vergezeld van tekstcritische en verklarende
aantekeningen.
Wat de datering van het origineel betreft, betoogt de inleiding dat men gerechtigd
is te veronderstellen dat Amé de Montgesoie zijn Pas de la Mort schreef omstreeks
1457 te Brussel (p. 39). Een element in de discussie is nu het jaar van een bepaald
wapenfeest, le Pas de la Fontaine aux pleurs, nl. 1449. Zonder het schrijven van
het gedicht te willen koppelen aan dit historisch gebeuren, acht toch de K. - zoals
wij p. 38 lezen - de datum van dit laatste van dien aard, ‘dat we hem als een datum
ante quem van ons gedicht kunnen beschou-
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wen’. Dit ante moet wel een verschrijving zijn voor post. Immers het genoemde feit
is in de genoemde veronderstelling wel een datum ante, maar dit begrip is identiek
1)
met de term post quem . Wat de K. in het voetspoor van Cartellieri verhaalt over
de Pas de la Fontaine des Pleurs bevat wellicht een verre ‘Anklang’ aan het o.m.
uit Mariken van Nieumeghen bekende ringwonder. Een ridder had het ongeluk in
het zand te bijten, en ‘zoo werd hem zooals de kampvoorwaarden het voorschreven,
een gouden armband toegestuurd, die hermetisch werd gesloten. Een jaar lang
moest hij dit teeken van zijn nederlaag dragen, indien hij niet vóór dien tijd een dame
of een jonkvrouw aantrof, die erin zou gelukken het slot van den armband te openen
en er in toestemde zijn diensten te aanvaarden’.
vs. 22 ‘Uut wiltheyt der joncheden wast te raden’ moet wel gelezen worden: wart;
het fra. heeft ‘Entreprins’. raden voor het gewone rade is rijmspelling, de aant.:
‘raden = gissen’ vervalt.
vs. 39 v. ‘Dies ic mi seer corts vant vermoeyt en mat / Buten kennisse van allen
menschen ghegaen’. De aant. ‘kennisse = weten’ heldert niet veel op. De uitdrukking
herinnert aan de zegswijze: ‘er viel geen mens meer te bekennen’; van allen
menschen is een gen. obj. De dichter was ‘verdoelt’ geraakt en wist niet meer
waarheen, tot hij straks menselijk schijnende stemmen verneemt (‘voix semblant
humaines’).
vs. 51 ‘Die vruecht verdween daer, die ons ghelucken mach’. De vertaling in de
aant.: ‘die ons kan doen slagen’ sluit aan bij het thans in Zd.-Ndl. gangbare gebruik
van gelukken in ‘slagen’. Transitieve opvatting is aangewezen, maar beter lijkt mij:
‘die ons gelukkig kan maken’.
vs. 52 ‘Fortune, pijnde haer werck te besteden / Datter elc tfruyt der droefheyt af
plucken mach’. De aant.: ‘spande zich in haar moeite te verbergen (uit te besteden)’
zal hieruit zijn voortgevloeid dat d.K. ten onrechte, blijkens zijn aant. bij vs. 51, het
daar voorkomende die vruecht identificeert met Fortune in v. 52; zo construeert hij
een tegen-

1)

Dit quem dient natuurlijk quod te zijn, maar het is opmerkelijk hoeveel historici opereren met
datum ante en post quem. Zonder twijfel doet zich daarin de invloed van terminus meer gelden
dan de kennis van het Latijn.
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stelling tussen hetgeen men van de vruecht mag verwachten (ons ghelucken) en
wat zij hier blijkt te doen, nl. droefheid kweken. Maar zo is het niet. De vreugde
verdwijnt, en Fortune (het lot) spant zich in er alles toe te doen (haer werck te
besteden) dat eenieder van haar bemoeiingen het fruit der droefheit plukt. De komma
na Fortune kan aanduiding zijn van een pauze, door de tegenstelling vreugde/Fortuin
teweeggebracht.
vs. 78 ‘Die Doot, die al die vrijheyt hielt in tdal. / Ende ontfinck daer den tol, dies
menich crochte’. Bij crochte leest men: ‘betaalde (met de bijgedachte: een kwade
noot kraken)’. Dit betekent dat crochte een vorm van craken zou zijn, op de wijze
van raken /rochte, maar die mij niet bekend is. Weliswaar zegt het Frans: ‘La Mort
qui dame se dysoit / Du Val, en paiant tribus mains / A la terre, de corps humains’,
maar dit heeft zijn weerslag in ‘ontfinck den tol’, welke tol dan nader betekent dat
de mensen ‘ter eerden varen’. Voor crochte verwijs ik naar vs. 517: ‘Omdat elck by
hem sou crochchen en cuymen’ (geen aant.), en voor het praeteritum van craken
naar vs. 765: ‘Hi leedt veel die eerst des doots not craecte’. De vershelft betekent
dus niet meer dan: ‘waarover menigeen moest zuchten, stenen, klagen’; vlg. MW
3. 2112 v.; cuymen is daarvan een synoniem.
Bij de beschrijving van de twee ridders Accident en Antijke (vs. 82 vv.) zegt de
dichter (vs. 86): ‘Elc ridder met sdoots pijl doorschachtich was’. doorschachtich is
toegelicht met ‘doorboord’, een voorstelling waarvoor het Frans geen
aanknopingspunt heeft en die ook zeer onwaarschijnlijk aandoet. De tekst zegt even
verder (vs. 88) dat de beiden ‘maecten (aldus te lezen i.p.v. maecte) hier mede dat
elc deelachtich was’, nl. in de algemene overgang tot as, niemand bleef buiten schot.
In deze samenhang past dat doorschachtich actief moet worden verstaan; het
betekent weinig meer dan ‘doorschietende’. Op de houtsnede van het titelblad ziet
men Accident ‘op een beeste rijende’, en het uiterlijk van dit monsterlijk dier klopt
precies met de beschrijving in str. 10, hij zelf voert een zwaard, geen pijl, waarmee
hij a fortiori niet doorboord is. Antike ligt volgens de tekst op een kruiwagen, ziek
en oud, de houtsnede van de titel (vgl. ook p. 80) geeft bij deze voorstelling geen
steun, want zij beeldt een paar oude
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mensen uit, man en vrouw, Oudtheyt en Cranckheyt (de K., p. 24). Ik betwijfel of
het juist is, wanneer later (p. 83) een aant. deze voorstelling omschrijft als: ‘Antike
op krukken loopend, vergezeld van vrouw Ziekte’. Zij strookt niet met de aanduiding
van ‘heer Antijke’ (vs. 85), die welwaar ‘seer onmachtich’ was, maar niettemin een
‘ridder’ (vs. 82 en 86). Liever zie ik daarom in de twee figuren van dit prentje een
allegorie in de tweede macht, een allegorische representatie van Antike, die zelf
reeds een allegorie is. Met sdoots pijl, die overigens in het Fra. niet voorkomt, is
geen plastisch attribuut bedoeld, maar enkel de dodende activiteit van de beide
‘ridders’.
vs. 157 noemt, na de om hun dapperheid beroemde Trojanen, Romeinen en
Carthagers, de ‘Fransoysen die de wet houwen van mischien’. De toelichting bij
mischien (‘het gebeuren’) kan bezwaarlijk bevredigen. Het origineel noemt de
Fransen ‘de la foy desfenseurs’, zodat in elk geval met de wet het geloof moet zijn
bedoeld. houwen van mischien wordt dan vrijhouden van, behoeden voor onheil
(mis-schien, -schieden).
vs. 158 v.: ‘Der Grieker vroomheyt, die elc most vlien / Ende ooc tonsienste die
men oyt vant’ Vgl. het Frans: ‘jadis bons guerroiers / De tous les regnes les milleurs’.
Men zal moeten lezen donsienste, maar begrijpt niet goed hoe dit ‘de
onbevreesdsten’ kan betekenen. Het moet wel het participium praet. zijn van
on(t)sien, hetgeen passieve betekenis oplevert: de meest gevreesden. Met het bnw.
onsiene kan men hier niets aanvangen; het komt elders wel voor in de tekst (vs.
183 op haer onsienste).
vs. 273 ‘Ghi siet die tgoet hebben, in eenen vercloecken’. Bij vercloecken vinden
wij aangetekend: ‘bedriegen’. Nu heeft het Frans: ‘Tu vois en grant honneur les
vices’, maar daarnaast vermeldt d.K. uit twee andere hss., P en R, de variant riches
i.p.v. vices. Dit is zonder twijfel de lezing waarnaar Caillieu gewerkt heeft. Men
verbetere eenen in eeren; vercloecken betekent ‘overmoedig worden’. Echter blijkt
in de volgende strofe dat toch P en R niet de rechtstreekse bron zijn van ons gedicht,
immers den smaeck correspondeert niet met P R l'argent, maar met le goust van L
(naar de uitg. van Petit), dat hier is afgedrukt.
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vs. 339-340 ‘Denct, lijden is totten hemel die blijdste spoet / Denct, al dat oyt was,
is dweert al tot niet’. Voor spoet past niet de opgegeven betekenis ‘gunst’, wel
‘voortgang, goede voortgang’, door MW als eerste betekenis vermeld. Het lijden is
het meest bevorderlijk om tot de hemel te geraken; ‘blijdste spoet’ is een geslaagde
paradox tegenover lijden. Ik zou niet op deze tekst durven steunen om een Mnl.
ww. dweren aan te nemen, naast Ohd. dweran, en dweert met d.K. als een
(praefixloos) deelwoord daarvan. Voorlopig is dweert voor mij niet meer dan ‘het
wordt’, en de vertaling: ‘al wat ooit was (of) is, het gaat al te niet’.
vs. 451-452 ‘Wi hebben onlancx, o Doot, inghenomen / Tuwen loghijse een pas
te makene’. Het Fra. heeft hier in vs. 330 a ta louenge. Dienovereenkomstig verstaat
de commentaar loghijse als ‘lof’, en meent dat dit ‘door den dietschen bewerker
blijkbaar gesmeed’ is naar dat fra. woord, en ‘door contaminatie met loghike:
redeneerkunst’ is ontstaan. Nu is zover ik weet loghijs niet anders bekend dan in
de betekenis ‘verblijf’ e. dgl., en dat het hier zou corresponderen met fra. louenge
kan geen voldoende grond opleveren om er de betekenis van het franse woord aan
toe te kennen. Ook is moeilijk te geloven dat Colijn dit zo zeer gewone franse woord
zou hebben miskend (hij zou het toevallig met bijna dezelfde letters in het Diets
hebben kunnen spellen: louinge, lovinge). Maar wij kunnen deze beschouwingen,
en de contaminatie met logike (??) terzijde laten, wanneer wij inzien dat tuwen
loghijse in het geheel niet de weergave is van a ta louenge, maar van het
aansluitende vers: ‘Qui sera en ce gent pourpris’, waardoor ung pas nader wordt
bepaald; het betekent dan: ‘in uw verblijfplaats, op uw terrein’, en a ta louenge is
onvertaald gelaten.
p. 111 n. geeft de beschrijving van een vignet dat uit twee gedeelten bestaat.
Beide zijn hier gereproduceerd, resp. op p. 86 (niet 88) en 135. De rechterhelft geeft
te zien Exces, wapenheraut van de Dood. Het zwarte dier dat staat afgebeeld op
zijn kleed, is stellig niet een everzwijn, maar een mol, een uit het land van Mollengijs,
symbool van het dodenrijk.
vs. 502 vv. wordt de rusting beschreven van heer Antike. Daartoe
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behoren handschoenen van artijcke tijnden hetgeen door de K. wordt verklaard als
‘renten (betalingen) van artritike (jicht)’; tijnden is dus als tienden opgevat. Het woord
rijmt op vinden, allinden, verbinden, en moet als t'inden worden verstaan, ‘aan de
uiteinden, de handen’.
vs. 515 ‘snoffe, die thooft doet ruymen’. Als ruymen hier de waarde heeft van
‘ruimer werden’, zoals de K. meent, zou ik hem toch niet willen volgen waar hij dit
verduidelijkt met ‘zwellen’, maar er een weerslag in zien van fra. (rume) cathariste,
verstaan als ‘zuiverend’. Maar het is nauwelijks aan twijfel onderhevig, dat de vertaler,
terecht, aan catarrh heeft gedacht, en dat ruymen enerzijds semantisch daarbij
hoort, anderzijds ook formeel bij fra. rume. Vgl. MW op reume, rueme, rume, ook
voor de semantische verwantschap met catarrh.
vs. 612 ‘Dat qualijc gecomen is moet qualijc gequittelt zyn’. Dit is een van die
spreukgezegden waarmee in het dietse gedicht de strofen telkens worden afgesloten.
gequittelt wordt in de aant. met ‘betaald’ weergegeven. Veeleer hebben wij hier een
variatie op het male quesite male perdite van Rein. vs. 257, de metrische versie:
‘de male quaesitis non gaudet tertius heres’, het ‘qualic ghewonnen qualic verloren’
van de Proverbia communia, enz. - gequittelt hoort niet bij quiten ‘lossen, betalen’,
maar is een door het rijm (ghecapittelt sijn) uitgelokte speelse vervorming van quiten
(fra. quitter) in de zin van ‘prijsgeven, verliezen’.
vs. 628-29 ‘Want in desen pas alle solacelijcke netten / Sullen hen grote bitterheyt
in bringhen’. Van de toelichting bij netten, nl. ‘toeren’ moet ik wel zeggen dat ze voor
mij evenzeer verduidelijking behoeft als het ‘grondwoord’. Toch hebben wij, als ik
goed zie, met iets meer te doen dan een van die rhetoricale omschrijvingen waarover
men zich niet al te zeer het hoofd moet breken. Volgens de franse tekst zullen ‘tous
deduis qu'on peult nommer /... a icelle heure amer’ blijken, bij Colijn worden deze
solacen tot solacelijke netten, d.i. visnetten, waarin alleen zal worden gevangen de
vis die ‘bitterheyt’ heet.
vs. 660 godlijc berueren staat voor fr. divin compas, en betekent in de samenhang
veeleer ‘goddelijke beschikking, - bewind’ dan, zoals

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 72

33
de K. wil, ‘goddelijke voorzienigheid’. Overigens is hier de herdichter in de strik
geraakt van genus en sekse, waar desen doots uit vs. 658 in vs. 661 als dees vrouwe
terugkeert. Ook zou dit laatste vers: ‘Voor dees vrouwe comen groot ende smal’
niet behoren aan te sluiten bij godlijc berueren als onderwerp, zoals Colijn de
samenhang verfomfaaid heeft, maar bij desen doots pas: ‘pource que ce pas /
Jusques au derrenier jour final / Durera soulz divin compas / Devant celle dame en
ce val’.
vs. 784-785 ‘Om dat Exces daer niet en was / Wel bekent die sake, doe te verstaen
vanden swaren doloreusen pas’. In plaats van doe stel ik voor te lezen doen. In het
Fra. staat: ‘Et pour ce qu' Exces n'estoit pas / Encorres venu(s) anonser / L'effect
de ce dolereux pas’. Het gaat er niet om dat al dan niet aan Exces de sake, i.c. de
uitslag, bekend was, maar dat hij haar nog niet had ‘doen verstaan’, d.i. afgekondigd.
De in rederijkerstaal vaker gebezigde omschrijving met bekent sijn fungeert ongeveer
als een hulpww. voor het perfectum, resp. (met was) voor het plqpf.: hij had hem
nog niet doen verstaan. Van een dergelijke ‘vervlechting’ van de infinitief biedt de
2)
Mnl. syntaxis voldoende voorbeelden .
vs. 805-808. Voor berapene (‘Met der doot die ons onversien pynt te berapene’)
zou ik betrapene willen lezen. Het is waar dat het Mnl. ook berapen kent, dat bij
Kiliaan met ‘colligere, acquirere’ vertaald wordt. Verdam citeert een plaats uit Sp.
Hist.: ‘Clerke ende papen doodde hi die hi conste berapen’ met de toevoeging: ‘doch
daar verandere men berape in betrapen’, dit op grond van de overweging dat rapen
‘niet met een persoonlijk obj. kan worden verbonden’. De bedenking is zeker niet
overtuigend, maar zou in ons geval kunnen worden vervangen door deze, dat men
niet onvoorziens pleegt te rapen. De dief in de nacht beraapt niet, maar betraapt.
Op dit berapene rijmt vercnapene in vs. 808. Elk mens legge zich toe op deugden:
liefde, geduld, hoop, geloof, ‘om salicheyt te vercnapene’. De toelichting geeft ‘helpen
(als knaap of knecht)’.

2)

Een mogelijkheid is, dat Colijn connu heeft gelezen (of menen te lezen) i.p.v. venu.
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Dit is de betekenis die MW als eerste geeft bij dit werkwoord. Ik begrijp de K.'s
bedoeling zó, dat hij de deugden ziet als het subject van het vercnapen, zij helpen
de zaligheid, ev. het streven daarnaar. Het lijdt voor mij geen twijfel dat de tweede
betekenis van MW bedoeld is: ‘tot knecht maken, aan zich onderwerpen of dienstbaar
maken’; men moet de deugden beoefenen om aldus de zaligheid te vermeesteren.
Al naargelang men de dienstbaarheid van het onderworpene of het meesterschap
van de onderwerper in het oog vat, laat zich dezelfde objectieve staat-van-zaken
(Sachverhalt) met formeel tegengestelde woorden aanduiden: vercnapen /
vermeesteren.
In het uit de bundel van Van Styevoort overgenomen referein: Waerder gheen
God en moestmen niet sterven is in de laatste strofe de lezing Loestuters
overgenomen. Staat dat zo in het hs.? Het bekende woord is looftuter en het aantal
verwarringen door verwisseling van f en lange s legio in de litteratuur. Een der meest
sprekende gevallen heeft tijdenlang Tesselschades antwoord op de
Academieprijsvraag ontsierd. Zo leest men nog bij Worp-Sterck, Een onwaerdeerl.
Vrouw, p. 82:
Den muijter die gerustheyt haet,
Looft altyt een geschickte staet.

Wat dit dan zou moeten betekenen, daarover schijnen de heren zich niet veel zorgen
te hebben gemaakt.
De aangehaalde stokregel vat ik, in afwijking van de K. (p. 153 n.) op als volgt:
Als er geen God was, dan zou men niet hoeven te sterven. (Nu echter is er wel
terdege een God, en moet men wèl sterven, en al die in het referein gehekelde
zondaars mochten daar wel aan denken).
N i j m e g e n , September 1953
L.C. MICHELS
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De bekoring van Jan van Beverley
In Jan van Beverley, dat ons is overgeleverd in de vorm van een volksboek van c.
1)
1512 , komt de volgende prozatekst voor:
‘Hoe die duvele tot den heylighen heremyt Jan comen es in die ghedaente eens
enghels. - Die duvel merckende dat dese heylige man aldus volstantich ende vierich
bleef inder liefden van onsen lieven heere dwelck hi wtermaten seer benijt heeft
ende dachte in hem selven hoe hy den voorseyden heremijt van der gracien ende
ontferherticheyt [ons liefs heeren] trecken ende berooven mochte, Dwelcke hy wel
meende te doene ende es daerom ghegaen in die gedaente van eenen enghel ter
plaetsen daer hi desen heylighen heremijt ghevonden heeft ende sprac met eender
soeter gheveynsder stemmen tot hem aldus. Jan ic ben hier ghesonden van mijnen
oversten heere die u ontbiedt ende beveelt dat ghi van desen .iij. sonden te weten
droncken drincken. vrouwencracht oft moert [een] doen moet oft anders suldi ten
eeuwighen daghen verdoempt wesen want ghi hem verthornt hebt om des wil dat
ghi u selven verheven hebt in uwer heylicheyt daerom seg ic u anderwerf eest dat
ghi niet en volbrenct eenich van desen drie sonden so sulti ten eewighen daghen
verdoempt wesen dairom siet wel toe wat ghi doen wilt. Ende mit desen woerden
es die duvel van daer ghescheeden ende die heylighe man bleef daer alleene seere
bedroeft van herten ende van sinne vander tidingen die hi van dien enghel
ontfanghen hadde ende was in grooten twijffele welcke sonde hi doen mochte voer
die minste, want si alle .iij. seer groot ende quaet waren. Ende doen hy aldus langhen
tijt in deser twijffelinghen hadt ghestaen so coes hi droncken drincken meenende
dat die de minste sonde ware van drien nochtans duchte hi dat hem dair noch groot
2)
quaet af comen soude. ’

1)
2)

Dr. Luc. Debaene, De Nederlandse Volksboeken, Antwerpen 1951, blz. 250-1.
G.J. Boekenoogen, Jan van Beverley, Leiden, 1903, blz. 11-12.
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De inhoud van dit Spel van den heylighen heremijt gaat terug op de geschiedenis
van Santon Barsisa, die het eerst, voor zover wij weten, als parabel verteld is door
de beroemde Perzische dichter uit de 13e eeuw, Moslik-eddin Saädi. Zij was reeds
in de middeleeuwen in de Franse letterkunde ingevoerd, in de ‘contes dévots’ met
de titel De l'hermite que le diable trompa en in het 14e eeuwse spel Saint Jean le
3)
Paulu . Het voorstel van de duivel om een van de drie voorgestelde zonden te doen,
dronkenschap, verkrachting of moord, komt daar niet in voor. Het schijnt een vondst
te zijn van de dichter van het 16e eeuwse spel van Jan van Beverley, tenzij hij dit
motief ontleende aan een ons onbekend gebleven Engelse bewerking van het
verhaal. Dit voorstel van de duivel herinnert aan 2 Sam. : 24, 11-4: ‘Nu werd het
volgende woord van Jahweh gericht tot de profeet Gad, de ziener van David: Ga
aan David zeggen: Zo spreekt Jahweh! Drie dingen stel Ik u voor, waar ge uw keus
uit kunt doen; daarmee zal Ik u treffen! Toen David dan de volgende morgen opstond,
begaf Gad zich naar David, bracht hem het woord van Jahweh over, en sprak tot
hem: Wilt ge drie jaar lang hongersnood in uw land laten heersen; of wilt ge drie
maanden lang vluchten voor uw vijanden, die u op de hielen zitten; of wilt ge drie
dagen lang de pest in uw land laten woeden? Bedenk u, en overleg, wat ik moet
antwoorden aan Hem, die mij zendt. Toen zeide David tot Gad: Ik weet geen raad,
maar ik wil toch liever vallen in de hand van Jahweh, wiens barmhartigheid groot
4)
is, dan in de hand van mensen! Zo koos David de pest’ .
In beide verhalen komt een gezant van God voor; beiden doen namens God een
voorstel: Gad namens Jahweh, de duivel als een engel des lichts (2 Cor. 11, 14),
die zich voordoet als een bode van God. Beide gezanten stellen drie verschrikkelijke
dingen voor. Door beiden, David en de heremijt, moet daaruit een keuze gedaan
worden, en wel als straf voor hun hoogmoed: David verhovaardigde zich op

3)
4)

J. te Winkel, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde. I, Haarlem, 1908, blz.
192.
Vertaling van de apologetische Vereniging Petrus Canisius in De Heilige Schrift, II, Amst.,
Hilversum, Nijmegen, Utrecht, 1941, blz. 671-672.
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zijn talrijk volk, Jan van Beverley op zijn heilig leven, althans zo stelde de duivel het
voor. Beiden kiezen wat hun het minste kwaad lijkt en beiden ondergaan de
verschrikkelijke gevolgen.
De overeenkomsten tussen beide geschiedenissen zijn zo veelvuldig, dat ze
moeilijk toevallig kunnen zijn.
Voorschoten.
P. MAXIMILIANUS O.F.M. Cap.

Mnl. Biercruut berust op een corrupte tekst
1)

Terloops vermeldt Van den Berg in zijn studie over het Antidotarium Nicolai, dat
er naast het door hem uitgegeven mnl. hs. van de K.B. te Brussel (Nr. 15626) ook
nog mnl. teksten van dit beroemde voorschriftenboek bestaan ‘te München, Parijs,
Weenen enz.’ (blz. XIX).
Het zullen de omstandigheden van Wereldoorlog I zijn geweest, die hem hebben
belet van die andere mnl. teksten voor vergelijking gebruik te maken.
2)
Eerst in 1941 werd door P. van der Wielen gewezen op het Parijse hs. van een
mnl. vertaling van het Antidotarium Nicolai (A.N.), dat ‘zeker een nadere studie
waard is’ en dat ‘een weinig compleet werk (is), zoals wel uit de beschrijving blijkt,
maar dat toch tal van belangwekkende medisch-pharmaceutische gegevens (bevat)’.
In verband met het onderwerp van mijn dissertatie heb ik deze Parijse mnl.
vertaling van het A.N. mede in mijn vergelijkend studiemateriaal betrokken. Het
blijkt, dat deze tekst niet alleen twee voorschriften meer bevat dan die van het
Brusselse hs. en dus het tegendeel is van een weinig compleet werk, doch tevens,
dat de Parijse tekst beter is dan de Brusselse. Had Van den Berg het Parijse hs.
kunnen raadplegen, hij zou enkele onduidelijkheden hebben kunnen ophelderen.

1)
2)

W.S. van den Berg, Eene middelnederlandsche vertaling van het Antidotarium Nicolai (Ms.
15624-15641, Kon. Bibl. te Brussel). Diss. Leiden, 1917.
Pharm. Wbld 1941, blz. 733.
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Een frappant voorbeeld daarvan moge hier volgen.
In het voorschrift voor Unguentum marciatum (Brussel f. 20 r.b.; bij Van den Berg
blz. 170) leest Van den Berg terecht in de opsomming van de gebruikte planten: ...
camedrei. sanctorie. edere. biercruut. quintefolie ... De overeenkomstige plaats in
de Ed. princeps (bij Van den Berg blz. 173) luid: ... camedrei centauree fragarie
quinquefolii ...
Van den Berg laat zich over de discordantie niet uit, maar citeert in zijn
aantekeningen (blz. 122) het z.g. Herbarijs, uitmakende f. 91 r-107 v van de
Brusselse Codex, waar men bij de behandeling der simplicia op fol. 99 r.a. kan
lezen: Fragaria. dats biercruut...
Zo is dan biercruut terecht gekomen in de lijst van mnl. plantensynoniemen. Het
zal aan velen, die zich met plantensynoniemen bezighouden menig uur van vergeefs
zoeken naar de oorsprong hebben gekost.
De oplossing ligt in de tekst van het Parijse Ms. Néerl. No. 54 (Bibl. Nat.), f. 62
r.b., waar men voor de boven aangehaalde plaats leest: ... santorie. camedrei.
erdebeyercruut. quintefolie....
Hieruit kan worden besloten, 1e dat de Brusselse tekst teruggaat op een hs. met
een foutieve lezing voor aardbeikruid, 2e dat het Herbarijs uit de Brusselse Codex
moet zijn geschreven ná het Antidotarium Nicolai in dezelfde Codex en 3e dat bij
het afschrijven van het Herbarijs de glosse biercruut is ingelast op grond van de
kennis, die de afschrijver had van het A.N.
Aardbeiblad of -kruid (van Fragaria vesca L. of van Fragaria moschata Dutch.)
komt in de mnl. materia medica veelvuldig voor (erdbeire, eertbesie), maar de
vergissing en splitsing in edere en biercruut is niet zo onbegrijpelijk wanneer men
weet, dat ook edera veelvuldig voorkomt, hetzij als ‘bacce edere’ en de daaruit
bereide gom (van Hedera Helix L. = Klimop) hetzij als ‘edera terrestris’ (van
Glechoma hederacea L. = Hondsdraf).
We mogen verwachten, dat van de andere thans nog onverklaarde plantennamen
uit het A.N., Herbarijs en andere delen van de Brusselse Codex, er nog een aantal
door foutieve lezing en afschrijving is ontstaan.
W.F. DAEMS
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Bouwstoffen van het Middelnederlandsch woordenboek Addenda
*)
en corrigenda
Onderstaande verbeteringen en toevoegsels zijn precies zoo geredigeerd als in de
slotaflevering van het Tiende deel van het Middelnederlandsch Woordenboek.
Aangezien de nummering der artikels doorloopt, is het iederen gebruiker mogelijk
gemaakt zijn registers bij te werken, zoodat hij zeker is alle gegevens betreffende
een bepaald artikel bijeen te hebben, mits hij zijn register steeds raadpleegt. Voor
verdere aanvullingen en verbeteringen houdt de bewerker zich gaarne aanbevolen;
deze kunnen dan in een volgend bijvoegsel tezamen gepubliceerd worden.
2

1506. (172) C.e. Eleg .
Hs. 3. Namen, Stadsbibl. 196-19, twee bladen perk. van een hs. in één kolom uit
e

het einde der 14 eeuw. Zij zijn door 2 verschillende handen beschreven en behelzen
resp. vss. 132-197 en 903-965 - Vlaamsch.
Op een pseudo-diplomatische wijze uitgegeven door J.H. BORMANS in de Bulletins
e

de l'Académie Royale ... de Belgique, 2 série, t. XXXVI (1873), p. 223-226. De
uitgave is niet heelemaal betrouwbaar. Photo's te Leiden, U.B., hs. B.P.L. 2586.
Aangezien de fragmenten langen tijd niet te vinden zijn geweest, citeeren alle latere
uitgevers naar BORMANS' editie. In 1931, kort na het verschijnen van art. 172 der
Bouwstoffen, zijn zij echter teruggevonden en te Rotterdam beschreven en
gephotographeerd door DE VREESE. Bij die gelegenheid is ook een artikel voor het
Supplement gemaakt, dat op onverklaarbare wijze bij een der laatste revisies is
zoekgeraakt en dus achterwege gebleven.

1507. (760) Keurb. v. Ouden. (a. 1338).
Het keurboek is inderdaad uit 1338, niet uit 1328. De editie in Auden. Meng. I,
132-142 (zie art. 40 sub 31) en 313-360 (niet vermeld in de Bouwstoffen) is verre
te verkiezen boven deze van VAN LIMBURG STIRUM.
Hs.: Stadsarchief te Oudenaarde, Poorterij nr. 59.

1508. (862) L.v.J.
Het hs. is een Oostbrabantsch afschrift van een Westlimburgschen tekst.

*)

Overdrukken van deze Addenda zijn verkrijgbaar tegen de prijs van ƒ 0.25 bij de firma E.J.
Brill, Leiden.
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1509. (867) Maastrichtsch fragm. v. Natuurk.
o

Fragmenten van een papieren hs. in 4 , deerlijk gehavend, behelzende een groot
deel van de Natuurkunde des Geheel-Als (vss. 38-456, 562-1129, 1772-einde,
245-332) en vervolgens het proza-tractaat V a n d e n IV c o m p l e x i e n , dat ook
in de hss. A. en H. van MAERLANT's Naturen Bloeme voorkomt (artt. 924 en 926).
e

Alleen het eerste stuk is afgeschreven door dezelfde 19 -eeuwsche hand die ook
het Maastrichtsche fragment van den Spiegel historiael heeft gecopieerd (zie art.
1521). VERDAM heeft die copie met het fragment zelf gecollationneerd en hier en
daar den tekst naar eigen inzicht verbeterd. Het afschrift schijnt waardevol te zijn,
aangezien de fragmenten wellicht destijds minder geschonden waren dan thans.
Dit is daarom moeilijk uit te maken, omdat de afschrijver zijn tekst wel eens aanvult
en niet precies rekenschap geeft van wat hij zelf toevoegde, dan wel nog vond in
zijn origineel.
Hs.: Maastricht, Rijksarch. nr. 167III-14, resten van 23, resp. 8 bll. papier uit het
e

1)

begin der 15 eeuw . Hoewel de tekst sterk Hollandsch gekleurd is, veel sterker
dan in de andere hss., schijnt dit niet het dialect van den afschrijver te zijn, zooals
een meer diepgaand onderzoek heeft uitgewezen. Ten bewijze diene het volgende.
Nergens vindt men s e l , s e l l e n ; meestal e r t r i k e naast een enkele keer
v

a e r t r i k e . F. 6 heeft de copiist kennelijk tweemaal een oorspronkelijk w i e l
veranderd, de eerste maal in w i e g h e l , de tweede maal in r a t en dat waar alle
andere hss. w i e l hebben! Ook in het rijm blijkt meer dan eens een zeer sterk
Hollandsch gekleurd voorbeeld, afgeschreven door een niet-Hollander.
v

f 9 : M (a e r ) d i e l u c h t d i e t w i s k e n t w i e n
Also bedruct is al in een

Zoo is op dezelfde blz. s t i e n in het rijm bewaard, waar de tekst in andere posities
s t e e n heeft. Ten bewijze van grootere originaliteit van het fragment dienen mogelijk
deze zelfde regels:
In stale ende in stien
Mach men dit dicke sien

waar de andere hss., althans naar CLIGNETT, geven
An stael ende an dien steen
Mach men dit sien al in een

Voor de localisatie van het gedicht kan het Maastrichtsche fragment dus goede
diensten bewijzen. De fragmenten bleken in een deplorabelen toestand te verkeeren
en zijn thans grondig gerestaureerd. Vooraf zijn echter photo's gemaakt, die thans
berusten in de U.B. te Leiden als hs. B.P.L. 2586.

1510. (877) Marialeg.
1. Het hs. is in 1945 verloren gegaan bij het bombardement van Den Haag.
1)

De heer J. Deschamps te Hasselt, die de bundels 1671-3 met fragmenten weer teruggevonden
heeft in 1951, vestigde er mijn aandacht op dat beide fragmenten, vroeger verdeeld over
portefeuilles 1 en 3 en thans weer vereenigd, tot een en hetzelfde handschrift behoord hebben.
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1511. (934) Ned. Ged.
11. Rr. 15-58 zijn ook uit Die Rose (vs. 9015-9058) zoals W.E. HEGMAN in Nieuwe
Taalgids 46 (1953), p. 153-154 opgemerkt heeft.

1512. (1000) O. Vl. Lied en Ged.
Een volledige photocopie berust in de Kon. Bibl. te Brussel en in de U.B. te Nijmegen.

1513. (1009) Parth. fr.
In 1951 werd het fragment, een diploma perk. in twee kolommen beschreven, uit
e

het midden(?) der 14 eeuw, teruggevonden in het Rijksarchief te Maastricht, nr.
167III-9. De tekst is bij nader inzien zuiver Vlaamsch en zeer goed uitgegeven. Een
photocopie berust thans te Leiden, U.B., hs. B.P.L. 2586.
OPMERKING: r. 270 hs. g e u e , zoals VERDAM ook voorgesteld heeft te lezen (Mnl.
Wbk. 6, 1116).

1514. (1018) Perch. fr.
Hs.: Luik, U.B. nr. 1333, twee dubbelbll. perk., in 2 koll. beschreven, inderdaad nog
e

wel uit de volle 13 eeuw. - Vlaamsch.
Voortreffelijk uitgegeven. Een photocopie te Leiden, U.B., hs. B.P.L. 2586.
OPMERKING: Mnl. Wbk 4, 578 - Het citaat uit Perch. fr. II, 14 is verkeerd
overgeleverd. Lees met hs. en editie D a t h i e r g h e d .

1515. (1147) Sal. e.M.
Toevoegen de verwijzing: N.-K. 4216.

1516. (1150) Sassensp.
II. De signatuur is 75 F 19.

1517. (1155) Scep v.W.
Het ex. te Leiden is eigendom van de Mij. der Nederl. Letterkunde. De signatuur is
juist.
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1518. (1169) Seneka L.
Een afschrift van de hand van SURINGAR, verbeterd en geännoteerd door VERDAM,
berust te Leiden. U.B.B.P.L. 1656-28.

1519. (1171) Serv.
De laatste 6 rr. dienen te vervallen.

1520. (1188) Sp.
1, 3 sub L. De verwijzing moet vervallen.

1521. (1199) Sp. III (Maastr. fragm.).
Maastricht, Rijksarch. nr. 167III-12. De verwijzing naar het artikel van J. NOTERMANS
dient te vervallen. Deze bespreekt een nieuw door hem ontdekt fragment; uit diens
mededeelingen van 1929 was mij alleen gebleken dat het fragment in dat jaar nog
onvindbaar was. Het is een dubbelblad kalfsperk. beschreven in 3 kolommen uit
e

tweede helft der 14 eeuw. - Vlaamsch.
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2)

Het fragment behelst een goede 100 verzen meer dan de tekst der uitgave . VERDAM
gewaagt van dit fragment in Tijdschrift 21 (1902), p. 21. Hij bezat er een afschrift
van, gemaakt door een ongenoemde, dat thans, zooals gemeld is, berust in de U.B.
te Leiden als hs. Letterk. 1739-V. Erbij behoort een beschrijving van de hand van
N. DE PAUW met de varianten ten opzichte van den gedrukten tekst. Blijkens een
opschrift Fragment-Habets zal het gevonden zijn door J.J. HABETS, rijksarchivaris
in Limburg (1829-'93).

1522. (1256) Taf. Lev. Jez.
Naar aanleiding van een artikel van META HARRSEN in Konsthistorisk Tidskrift 22
th

(1953), p. 85-89 getiteld Pen-and-ink miniatures in XV century Dutch manuscripts,
heb ik de facsimile-uitgave van SERRURE nog eens goed bekeken. Dit berijmde
typologische leven van Jezus heeft op 14 blzz. kleinfolio per pagina in twee
kolommen telkens twee tafereelen uit het leven van Jezus en twee
‘voorafschaduwingen’ in scènes uit het Oude Testament. De laatste pagina heeft
als apotheose Christus in Zijn hemelsche glorie. Onder iedere penteekening een
13-regelige strophe. De taal is zuiver Vlaamsch. Nu Miss HARRSEN de teekeningen
van dit hs. in één groep wil onderbrengen met teekeningen in een typisch
o

Nederduitsch hs. te Kopenhagen (G.K.S. f 79) van de S p e g e l d e r
m i n s c h l i c h e n Z a l i c h e i d , kan ik onmogelijk veel waarde meer hechten aan
een eventueel Noordnederlandsche herkomst van dit hs. die de kunsthistorici
onderstellen. Zal men in deze laagste regionen der volkskunst niet overal op dezelfde
manier geteekend hebben?

1523. (1352) Voc. Cop
De Heer H. van Alfen te Nieuw-Loosdrecht maakt er mij op attent dat i.v.
i n c a r n a c i o de volgende dateering van den tekst van dezen druk voorkomt: n u n c
est annus quadringentesimus octuagesimus primus ab
incarnatione dni.

2)

Een wonderlijk kranten-bericht omtrent een manuscript op perkament uit het Rijksarchief te
Maastricht, waarvan een bladzijde (sic) met een paar onbekende fragmenten van MAERLANT's
Spiegel Historiael ter nadere bestudeering naar de U.B. te Leiden zou zijn gezonden - het
bericht werd ingezonden door een correspondent uit Maastricht en met een groote kop
geplaatst in het Algemeen Handelsblad van 28.XII.1953 - bracht mij er toe dit fragment nog
eens te bekijken, het eenige dat in aanmerking kwam. En inderdaad, doordat ik de regels
niet geteld had, evenmin als VERDAM waarschijnlijk (zie Ts. 21, p. 21), had ik den grooteren
omvang van het fragment, en dus ook deze aanwinst van 103 regels, niet opgemerkt. Eere
dus aan den onbekenden Maastrichtenaar!
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Register van bewaarplaatsen
p. 479, kol. 2,

regel 7 vervalt.
regels 10-14 behooren te staan in een
rubriek S t a d s b i b l i o t h e e k . Daarbij
nog voegen 548: 520.

p. 494, kol. 1,

Oxford, B o d l . L i b r ., cod. Jun. 151 lees
78. Ook te verbeteren in den tekst van
art. 620! De verwijzing naar art. 645 : 3
kan als overbodig vervallen.

G.I. LIEFTINCK
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Stilistisch onderzoek naar het aandeel van Betje Wolff in de werken
van Wolff en Deken
Karakter en stijl te willen analiseren van een boek, dat door twee auteurs is
geschreven, met het doel ieders aandeel daarvan te ontdekken moge in het
algemeen gesproken een onbescheiden uiting van litteraire nieuwsgierigheid zijn,
het onderzoek is te rechtvaardigen, wanneer het een verleden betreft, waarin men
gaarne aan ieders persoonlijkheid recht zou willen doen. Het werk van Wolff en
Deken is bovendien voornamelijk in briefvorm geschreven, een litterair genre, dat
zich ogenschijnlijk zo gemakkelijk leende tot nauwkeurig bepaalde inspiratie voor
meer dan een persoon. De thans volgende uiteenzetting moge derhalve zich
aansluiten bij de vele, meestal zeer voorzichtige, pogingen, sinds 150 jaar van tijd
tot tijd ondernomen, de merkwaardige vriendschap van Elisabeth Wolff en Agatha
Deken iets beter te doorgronden en haar zo spontaan ondernomen
gemeenschappelijke litteraire activiteit iets dieper te peilen.
Wolff en Deken leerden elkander kennen op zeer romantische wijze: een
misverstand van de zijde van Aagje, die te veel afging op den laster over Betje, en
die haar de les wilde lezen, is de aanleiding tot een ontmoeting ten huize van den
heer Grave, vriend van beiden. Een uitbundige overgevoeligheid rondom dit verkeerd
begrijpen, wordt diepe bewonderende vriendschap voor elkander, die nog geen jaar
later, na den dood van Ds. Wolff, zal leiden tot de samenwoning en de samenwerking
voor 27 jaren, d.w.z. tot beider dood toe.
Het blijft de vraag, of de dames niet reeds vóór deze ontmoeting een uitvoerige
briefwisseling met elkander hebben gevoerd. Het is n.l. enigszins vreemd, zowel
Aagje als Betje in de enkele brieven, die ons bekend zijn uit de periode vóór het
persoonlijk contact, in vriendschappelijke termen te horen spreken. Aagje blijkt Betje
bij herhaling in haar vriendenkring verdedigd te hebben, terwijl Betje aan den heer
Grave schrijft (nog altijd vóór de ontmoeting): ‘haar caracter heb ik

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 72

44
uit zeer veele en allen keurlyk geschreven Brieven leeren kennen voor boven haar
1)
sober lot verheven’ en even verder: ‘Zy heeft my één Brief geschreven zo levend,
zo geestig, zo waar comicq, dat ik er van uit ben; maar haar gewone styl is statig,
deftig & tegelyk ziet men dat tedere gevoelens haar hart eigen zyn.’ In een volgenden
aan hetzelfde adres: ‘Kan zy, zo als zy is, wel schryven als Wolffje? Kan ik schryven
als zy? Nooit nooit. Ik ben een brunet, kan ik my tot eene Blonde maaken? Dat
mensch heeft zeker soort van bekwaamheden: & ik agt haar te hooger om dat zy
het in zulken lagen staat zo verre heeft gebragt; doch is het redelyk dat ik van een
mensch, die gewoon is, zich sterk uit te drukken & iets ruuws in haare manier van
2)
zeggen heeft, verg dat zy schryft als Gy & ik, mynHeer?’
Hieruit blijkt duidelijk, dat Aagje in psychologisch opzicht geen onbekende voor
Betje was, noch wat haar karakter, noch wat haar stijl, noch wat haar mogelijkheden
betreft; bovendien dat B.W. van het begin af in Aagje een talent heeft gezien, geheel
verschillend van het hare.
Zou men misschien reeds in het sonnet van Aagje Deken van 1768, getiteld ‘Ter
verjaaringe van myne vriendinne B.W.’ de initialen van Betje Wolff mogen zien?
Was ‘het tederste uwer jeugd’ uit den eersten regel niet een al te kinderlijke
aanduiding voor de levensperiode van de dertigjarige predikantsvrouw van De
Beemster, voor het overige is de inhoud van het gedicht zo bij uitstek moraliserend
in Aagjes geest, dat het op iedere vrouw en dus ook op Betje Wolff bedoeld zou
kunnen zijn. De slotclausule ‘Vriendin!, myn vreugd, myn troost, myn lust’ zou dan
reeds een sluimerende bewondering verraden, acht jaren vóór de ontmoeting, een
romantische verering zoals B.W. zelf die b.v. koesterde voor Lucretia van Merken.
Heeft A.D. een andere vriendin bedoeld, wie zou dit kunnen zijn behalve Maria
Bosch, met wie ze den bundel Stichtelyke Gedichten zou uitgeven, Maria Bavinck,
Margaretha Suuring, Anna Kool, Femma Bavinck, Dieu-

1)
2)

Dr Joh. Dyserinck, Brieven van Betje Wolff en Aagtje Deken, Den Haag, 1904, p. 171.
Dr. Dyserinck, a.w., p. 176.
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wertje Otter Outman, Maria Elisabeth Schreuder, wier namen alle voluit zijn genoemd
in dezelfde verzameling?
Belangrijker dan de vage aantrekking tot elkander vóór de persoonlijke uitwisseling
der gedachten is de werkelijke samenwerking der beide dames na het besluit samen
te gaan wonen. Reeds in 1777 verscheen een gemeenschappelijke uitgave in
poëtischen vorm, de Brieven; beide delen waren echter nog duidelijk te
onderscheiden: Betje dichtte 186 vss., Aagje 160. Daarna is op een enkele
uitzondering na de werkzaamheid van ieder afzonderlijk niet meer met naam of
initialen aangeduid. In 1779 zien twee verhandelingen in dichtvorm het licht:
Nederlands verplichting tot het handhaaven der nuttige maatschappijen en
genootschappen in ons Vaderland en Het Nut der Vaderlandsche Maatschappye
3)
van Redery en Koophandel. De Fabelen, ook in dichtvorm, zijn persklaar . In 1781
worden de Economische Liedjes, gezamenlijk meer dan 11000 verzen tellende,
gepubliceerd, in 1780/81 in proza de Brieven over verscheidene Onderwerpen in
drie delen, in 1781 het Onderwijzend Gesprek en in 1782 de eerste roman in twee
delen: Sara Burgerhart. Het had dus meer dan drie jaren geduurd vóór het besluit
was gerijpt in briefvorm samen verschillende karakters uit te beelden, jaren van
drukke werkzaamheden, reizen en trekken en vrij veel ziekte. Andere romans zouden
volgen na het succes van de eerste, proza dat tegen den tijd bestand bleek. Ik wil
mij in dit artikel in hoofdzaak beperken tot enkele opmerkingen over dit gedeelte
van haar werk.
Onwillekeurig veronderstelt men, dat ieder der schrijfsters verschillende rollen
der personen uit de romans heeft vervuld. Reeds in de eigen tijd heeft men op
dergelijke wijze de samenwerking willen uitleggen. De inleiding, die A.D. op het
laatst van haar leven gaf bij de uitgave der Liederen voor de Boerenstand getuigt
daarvan. ‘Het is inderdaad vreemd, en heeft myne Vriendin, (schoon wij geen laage
jalouzij omtrent elkander kennen) zo wel als mij, lang gestooten, dat men geloofd
heeft, ik weet niet op wat grond; - dat men het Publiek heeft willen opdringen (ik zal
de bedoeling hier mede niet onderzoe-

3)

Dr. Dyserinck, a.w., p. 242.
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ken) nu eens, dat alle de vrolyke Liederen en Brieven in de Oeconomische Liedjes,
in Burgerhart, Leevend, Wildschut, en andere, door ons in het licht gegeeven Werken,
van mijne Vriendinne; alle de ernstige van my waren; dan weder eens
bovengenoemde Werken alléén aan myne Vriendinne hebben toegeschreven, en
my zot en ijdel genoeg geacht, om met haar veêren te pronken. Alles, wat zy hier
door beweezen hebben, is, dat zij noch myne Vriendinne, noch my kennen; daar ik
niet alleen voor de helft deel aan alle de Werken heb, die op beider naam staan,
maar ook mijne Vriendin niet minder ernstige onderwerpen dan ik behandelt heeft;
ik niet minder vrolyke, of, gelijk men liever zegt, grappige Liederen en Brieven, dan
zij geschreeven heb. Onze byzondere Vrienden en Vriendinnen, die ons hebben
zien werken, kunnen getuigen hoe geheel wij in éénen geest dachten en schreeven.’
Ze belooft een lijst samen te stellen ‘onzer Brieven, met de naamen der Schrijfsters
van dezelven, onder iederen Brief.’
Aangezien helaas deze lijst niet meer is verschenen, is de belangstellende lezer
een raadsel opgegeven, dat reeds op verschillende wijzen is benaderd zonder
bevredigend en volkomen te zijn opgelost. Om slechts bij enkele veronderstellingen
uit de laatste 50 jaren te blijven: Mej. Dr. Moquette schrijft de brieven van oom en
tante De Harde, die van Mevrouw Wildschut en Mevr. Richters, m.a.w. die welke
4)
zijn geschreven in de volkstaal, toe aan Aagje Deken . Mej. Dr. Naber verwondert
zich over de stelling van Mej. Moquette, oordeelt integendeel de figuur van Christina
5)
de Vry van A.D. . Mej. Dr. Ghijsen ziet in den 12en der Brieven over verscheidene
Onderwerpen en in een enkel ‘Economisch Liedje’ reeds een prototype van de
6)
figuren van Broeder Benjamin en Cornelia Slimpslamp en den kring der Fijnen . Zij
7)
en Dr. P.H. Schröder wijzen op den brief van Aagje van Februari 1779 in dit verband .
Mej. Ghijsen deelt verder het standpunt van Mej. Naber t.a.v. Chr. de Vry: ‘de
eenvoudige plechtigheid van een laatste Avondmaal in vrome vertrouwelijkheid

4)
5)
6)
7)

Mej. Dr. H.C.H. Moquette, stelling III diss. 1898.
Mej. Dr. W.A. Naber, B. Wolff en A. Deken, A'dam 1913, p. 146 en 210.
Mej. Dr. H.C.M. Ghijsen, artikelen in De Gids 1920, 3 en 4; 1922, 3.
Dr. P.H. Schröder, De Nieuwe Taalgids, '43.
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gebruikt’ is een herinnering voor Aagje aan de onvergetelijke ogenblikken
doorgebracht aan het sterfbed van Maria Bosch. Aan den anderen kant zou in de
figuur van Chr. de Vry ‘Betjes levenswijsheid, onafhankelijkheid van oordelen en
gave van meevoelen’ te herkennen zijn. Op grond van een nauwkeurige
psychologische analyse van beider denkbeelden oordeelt Mej. Ghijsen, dat zowel
‘ieder der schrijfsters afzonderlijk de rol van een der personen vervult, als dat zij
elkanders taak overnemen in de correspondentie van één en dezelfde persoon.’ De
samenstelling van beider karakter en beider artistiek vermogen vindt het hoogtepunt
in de beschrijving van Lotje Roulin. Anna Willis en Stijntje Doorzicht getuigen duidelijk
van Aagjes invloed, van persoonlijke belevingen en idealen. De ‘Stichtelijke
Gedichten’ bewijzen, dat de humor bij Aagje pas later komt.
Het is mijn bedoeling deze fijnzinnige ontleding der gevoelens te toetsen aan
opvallende stilistische gegevens en daarbij niet alleen bovengenoemde in het oog
springende karaktertypen te betrekken, maar het gehele honderdtal personages
der romans. Een gelukkige omstandigheid bij dit onderzoek is, dat we althans van
een der beide schrijfsters een vrij groot oeuvre kennen uit den tijd voor de
samenwerking: immers B.W. had duizenden versregels geschreven en spectatoriaal
proza in ‘De Grijzaard’ (evenals later in ‘De Borger’). Bovendien verschenen er
vertalingen van haar hand met persoonlijke opmerkingen in de noten. Zijn we voor
een kenmerking der stijl minder bevoorrecht wat A.D. betreft, het is reeds iets te
8)
kunnen vaststellen, wat beslist de schepping van B.W. geweest moet zijn . Ten

8)

De geciteerde werken zijn aangeduid met de volgende afkortingen:
B. - W. en D., Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart. 1782.
Bek. - B.W., De Bekkeriaansche Dooling, 1775.
Bl. - W. en D., Brieven van Abraham Blankaart, 1787/9.
Bo. - B.W., Spectatoriale Vertogen in ‘De Borger’, 1778-'80.
De - Brieven van A.D. in de uitgave van Dr. Dyserinck.
Do. - B.W., Brieven van Constantia Paulina Dortsma. 1776.
E. - W. en D., Economische Liedjes. 1781.
Ge. - B.W., Aan Mynen Geest. 1774.
Gesprek - W. en D., Onderwijzend Gesprek, 1781.
Gr. - B.W., Spectatoriale Vertogen in ‘De Grysaard’ 1768/9.
J. - B.W., Aan de Nederlandsche Jufferschap. 1765.
M. - B.W., Mengelpoëzie, I, II, III. 1785/86.
N. - W. en D., Betoog, dat het Vooroordeel niet schadelijk, maar ten hoogste nuttig
is (1783).
Nat. - B.W.; De Natuur is Myne Zanggodin. 1784.
W. - W. en D.; Historie van Mejuffrouw Cornelia Wildschut. 1793/96.
Wo. - Brieven van B.W. in de uitgave van Dr. Dyserinck.
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slotte bezitten we een aantal persoonlijke brieven van ieder van beiden.
De woordenschat, ontleend aan het Frans moge als uitgangspunt dienen voor
bestudering van beider stijl. Betjes prille jeugd, zo zorgvuldig geleid door haar moeder
van Franse afkomst, haar vorming aan de Franse school te Vlissingen, haar gehele
opvoeding was gekenmerkt door een vertrouwdheid met het Frans naar traditionele
opvattingen, alsof het de moedertaal was. Er bestaat geen twijfel: zij kon spelen
met die taal. A.D. heeft daar noch de gelegenheid, noch waarschijnlijk den aanleg
voor gehad. Een uitlating van haarzelf van Trévoux uit, bewijst dit voldoende. ‘In die
jaaren waarin ik thans ben het Fransch te leeren “spreeken” is byna onmooglyk’;
schrijft zij als ze tegen de vijftig loopt. ‘echter kan ik my behelpen met het noodige
te vorderen en kan een Fransche Roman voor my zelf leezen en genoegzaam
9)
verstaan, iets dat ik my nooit had durven belooven’ . Wanneer wij echter aan het
slot van een brief van B.W. van 1769 aan Mr. Noordkerk lezen: ‘Adieu, mon cher
ami! adieu, aime moi par générosité si non pour ma mérite, et excuse cette familiarité
quant j'écrit à vous! Ces tout mon plaisir’, dan is dat een der vele voorbeelden van
haar argeloze overgang in een anderen vorm van uitdrukken die haar mondeling
vertrouwd was (de spelling bewijst het), een behoefte van haar nerveuze natuur
voor een levendige, lichte vorm, die a.h.w. instinctief uit haar opwelt. Het is opvallend
haar dit te zien doen als ze innerlijk bewogen is en hetzelfde verschijnsel vinden
we terug bij sommige romanfiguren. ‘Adieu ma chere Letje, je suis pour jamais Votre
Burgerhart’ eindigt een brief van Sara Burgerhart (n.b. de eerste brief aan Aletta
Brunier, wanneer Sara in opwinding en ontroering een uitkomst ziet voor een bestaan
waaraan zij psychisch ten gronde gaat (B. 32)). Er volgt nog een P.S., maar het
laatste woord is ‘Nu, alles par bouche!’ En de eerstvolgende brief aan hetzelfde
adres zal beginnen met den aanhef: ‘Douce et tendre Amie! Je suis

9)

Dr. Dyserinck, a.w., p. 288.
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enrage op het oud wyf, op myn tante; ik wil geen week langer blijven’. - Een
stilistische truc bijna wordt de verfranste ondertekening van de Freule, die wil
bewijzen dat ze wel Hollands kan schrijven. ‘Adieu, ma chère, je suis altoos, uw
Frindin Freule v.R. (L. 2, 10).
Een eenvoudige vergelijking van het aantal Franse woorden bij Betje en Aagje
in de persoonlijke brieven is reeds veelzeggend. Ik versta daarbij onder ‘Franse
woorden’ die, welke sinds ongeveer 1600 in het Nederlands zijn gekomen, waarvan
er dus vele burgerrecht hadden verkregen tegen het einde van de 18de eeuw en
waarvan andere volkomen nieuw zijn of wel een eigenaardige betekenisontwikkeling
ondergingen. De brieven van Wolff en Deken beslaan in Dyserincks uitgave ongeveer
10000 regels, waarvan te naasten bij ¾ gedeelte van de hand van B.W. is. Een
900-tal aan het Frans ontleende woorden en uitdrukkingen, d.w.z. 120 per 1000
regels zijn hier a.h.w. argeloos tussen gezaaid. Voor Aagje is dit getal ongeveer 50.
Was de frequentie der ontleende woorden in aanmerking genomen, dan zou het
aantal voor Betje veel hoger liggen. Het algemeen gebruik echter van veel van die
woorden, maakt dat een dergelijk getal weinigzeggend zou zijn. Belangrijker komt
mij voor te weten, welke Franse woorden deel uitmaken van de ongedwongen of
opzettelijk gestileerde persoonlijke taal, dan hoe vaak b.v. woorden als ‘adres’ en
‘compliment’ terugkeren. Welnu: in tegenstelling met de bovengenoemde ‘natuurlijke’
verfranste zinswendingen van Betje, vinden we bij Aagje niet de syntactische
soepelheid in het gebruik der vreemde taal, hetgeen begrijpelijk is. Immers dit was
in Nederland sinds de Renaissance toch slechts een uitdrukkingsvorm gebleven
van in intellectueel (en ook materieel) opzicht bevoorrechte families. Haar vernuft
was minder speels dan dat van Betje, maar zou ook niet de mogelijkheid hebben
gehad te putten uit een woordvoorraad, die zelfs al spotte men daarmee een typische
bekoring aan het litterair kunstwerk gaf. Het surplus aan Frans vocabularium per
1000 regels bij Betje Wolff wil dus eigenlijk zeggen een surplus van die termen, die
buiten het normale gebruik vallen en die een eigen keus en voorkeur verraden.
Bij Aagje zijn het oude Franse ontleningen, die men niet meer als een vreemd
woord moet hebben gevoeld als: adres, assurant, compli-
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ment, cornet, honorabel, logeren, net, orlogie, parmantig, pedant, plaizier, raer,
saisoen, servies, apart, zich amuseren, bal, coleur, braaf, coepel, conditie,
correspondentie, courant, gereformeerd, grein, kapitein, meubel, moreel, Muzelman,
negotie, noot, orde, order, plan, enz. of wel woorden uit eigen tijd, die wegens
politieke oorzaken of als gevolg van bepaalde romantische stromingen in zeer korten
tijd een groten opgang hadden gemaakt: aristocraat, representant, republiek,
revolutie, roman, sans-culotten, sentimenteel, bizar, natie, patriot, patriotismus,
politiek, economie, philosoof, philosophie, enz. Er zijn enkele medische (oude)
termen: accident, goeteus, koliek, plaister, podagreus, rhumatiek, rhumatismus,
balsemiek. Noch Betje, noch Aagje zijn sterk in ‘spelden’. De spelling bij Aagje echter
in woorden als: anonseren, Bonnaparte, commedie, in companjie, delisjeus,
dienstprezentaatie, geforseerd, genureus, generusiteit, philosoophies, practies,
profieteren, proviezie, resensi, sensaatie, vive la Republiece, comiec, comitee,
converzaatie, Dinee, dieverteren, famielje, goeteeren (van Trévoux uit naar het
Franse ‘goûter’ in de betekenis van ‘theedrinken’), moode, muciec, sexze, soupee,
visiete, is dermate phonetisch, dat zij een Nederlandse intonatie van het vreemde
woord weergeven.
Dit alles geeft een beeld van de manier waarop ieder der beide schrijfsters het
vreemde Franse woord hanteerde en prikkelt te weten of dit beeld beantwoordt aan
het gebruik in haar litterair werk. Inderdaad: de smaak van B.W. voor zinswendingen
in Fransen geest en doorspekt met Franse gezegden, vinden we niet in haar
correspondentie alleen. Reeds een der oudste gedichten van 1765, getiteld ‘Aan
de Nederlandsche Jufferschap’ krioelt er van, evenals vele onder de Spectatoriale
Vertogen, de Brieven van Constantia Paulina Dortsma. Het zijn woorden als:
gasconades, certain, je ne sais quoi, chacun sa liberté, changement plaît, chapeau
bas, dames, Dame à la Goût, decence, demoiselle, dessein, désirs, dommage,
double entendres, fait à tour, farceren, gentil, la gloire, glosses, juste ordre, en
homme, medames, menage, messieurs, mon Junesse, du Grand monde, participant,
offereren, geoccupeert zijn, or en barre, desordres, propre gentilles, proprement,
ragout, en Reine, en robe de chambre, sa charmante soeur, sakrekik, saluade, sans
goût, le beau sex, mon sexe, teint,
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tendre point, terriblement, touchant, tour d'Esprit, tramblant, veritable Esprit, vive
flame, avec sons Beaux Visages.
Modetermen zijn er bij tientallen, die men al of niet in de romans terugvindt. In J.
wordt het kapsel ‘demi-Lune’ genoemd, Sara B. kent een ‘Demi-coëffé’. De
‘Dormeuze’ wordt vermeld door B.W. in Ge. 2 en Gr. 2, 346; Paulus Helder, Magdal.
Klinkert, Betje Stamhorst, Alida Leevend en Chr. de Vry spreken er van. De meest
geraffineerde en modernste details van kleding en kapsel zijn B.W. niet ontgaan,
van de romantisch-Kaukasische invloed der ‘circassienne’ en ‘choubune’ tot de
revolutionnaire en contra-revolutionnaire uitdagingen toe, en in de romans keren
ze terug, die geraffineerde snufjes, zo uitstekend geschikt giechelende bakvissen
te typeren of een deftige zwijgzame schoonmoeder tegenover een opstandige
schoondochter, die haar kapsel naar haar humeur weet te kiezen, ‘à la hérisson’,
wanneer ze uitdagend wil zijn, ‘à la négligente’, wanneer ze mee wil doen aan de
sentimentele mode naar de opzettelijke boerensmaak in den stijl van Rousseau.
Haar termen vertellen bijna altijd iets: een originele kijk, een oordeel, spot, een
historische bijzonderheid. De stilistisch litteraire mogelijkheden, die het terrein der
mode kan bieden, waren in Nederland wel bekend, maar bereikten nimmer voordien
noch daarna dien sprankelenden vorm van B.W. Bovendien vormen de woorden
gezamenlijk een soort cultuurhistorisch journaal: men kan op de datering der
bijzonderheden aan, niet alleen wat voor de schrijfster actualiteit betekende, maar
ook wat vroegere periodes betreft. De ‘mouches’ b.v. hadden een enorme
bewondering gehad in de eerste helft der 18de eeuw. Madame De Pompadour had
ze in Frankrijk opnieuw weten te lanceren, zij van wie men vertelt, dat ze de
strategische gebeurtenissen van den 7-jarigen oorlog op de kaart volgde door ze
met mouches aan te geven, de mouches van haar toilettafel, die in het algemeen
den een of anderen fantastischen naam kregen naar de plaats op het gelaat. Deze
mode was naar Nederland overgewaaid en zelfs op den kansel was men er tegen
te keer gegaan. B.W. heeft dit uitgedrukt in den bijnaam van een predikant ‘Dominee
Mouche’, dien men vindt vermeld door Alida Ryzig (L. 3, 171): ‘ik heb immers in een
ouwe Predikatie van Dominee Mouche ge-

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 72

52
leezen...’ en door Abraham Blankaart: ‘dat de Leeraar, die in myn jonge jaaren danig
tegen de moesjes yverde - (dat ook een zotte mode was) - zyn gemoed niet konde
voldoen, zonder den naam te krygen en te behouden van “Dominé Moesje”.’ (Bl. 3,
76). De ‘ouwe Predikatie’ en de ‘jonge jaaren’ van Abraham Blankaart spreken van
eenzelfde tijdperk. De ‘Pretention’, een bepaalde broche van ongeveer 1785 getuigt
eveneens van een zekere geijkte associatie bij B.W. in de humor van Al. Leevend,
in het eerste, derde en zesde boek van L.
Intuïtief is men geneigd de levendige jonge-meisjesrollen aan B.W. toe te schrijven
en misschien is de modeterminologie het meest opvallende directe bewijs daarvoor.
Alida Leevend bezigt meer dan 30 × een dergelijk woord, Sara Burgerhart een 20
×, Betje Stamhorst 9 ×, Anna Hofman 6 ×. Echter ook mannenfiguren als Abr.
Blankaart (14 ×), Paulus Helder (9 ×) en Willem Leevend (6 ×) doen hieraan mee.
Volledigheidshalve dient hier vermeld te worden dat men 2 × een modeterm bij A.D.
aantreft, n.l. 1 × ‘Coëffeur’ en 1× ‘kleedren à la Bonneparte’.
Er zijn meer groeperingen te maken, meer mondaine neigingen te onderscheiden,
die zich openbaren in een Frans leenwoord. ‘All' wat hy ziet is lief en teder: / Ma
chère, je suis tout à toi / Que je vous aime! Madame, permettez-moi.’ dicht B.W. in
M. 2, 54 en het is alsof men de gepruikte ‘Snoeshaantjes’ de Franse liefdesverklaring
hoort lispelen en piepen, waarmee Sara B., Alida L., Jacoba Veldenaar en Kolonel
Van Sytsama op analoge wijze telkens spotten.
In het werk, door B.W. alleen geschreven, vindt men uitdrukkingen als ‘fleurettes,
adres maken, affectatie, son aimable friponne, ardeurs, beaux yeux, vive flame,
Avantuurtjes, Cecisbeo, charmante brunette’. Geen wonder, dat Van Arkel, Blankaart,
Sara B., Chr. Helder, Suzanna Helder, Paulus Helder, Anna Hofman, Alida Leevend,
Jacoba Veldenaar, Jacob Brunier in gelijke of in gevarieerde vormen de taal der
liefde kennen. De zwoele uitdrukking ‘Sultane favorite’ vindt men in de brieven van
B.W., ze keert tot drie maal toe terug bij den Heer R. en bij Alida L. ‘Ik houde hem
alleen “pour rire” en geenzins “pour autrement” schrijft deze laatste, daarbij
zinspelend op een
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bekend verhaal uit dien tijd. Bij herhaling keert dit grapje terug, ook in verkorten
vorm “pour rire”, 3 × bij Alida L., verder bij Jac. Veldenaar, Chr. Helder, Anna Hofman,
Cornelia West en in de brieven van B.W. zelf.
Het was ook B.W., die verschillende variaties van kaartspelen moet hebben
begrepen, zoals o.a. blijkt uit het ingewikkelde “Comette”, dat zij blijkens Gr. 2, 37
kinderen leerde. Het is Samuel de Groot, iemand uit de “middenstand”, dien we
daardoor herkennen als van de hand van B.W.
Paardesport, muziek en dans, liefhebberijen van B.W. (haar eigen paard had den
Fransen naam “Mignon”) leverden slechts enkele typische Franse termen, maar zij
zijn zeker van haar.
Franse liedjes wisselden de tekst in proza der romans af. De wufte “schlager” der
18-e eeuw “J'aime la belle blonde / mais j'aime la brune aussi”. / kennen Van Arkel,
Abraham Ryzig en Hendrik Veldenaar. Beginregels van liedjes zijn te vinden in de
brieven van B.W. en in haar poëzie: “Pain et Vin” (Wo. 77) “Quant on sait aimer et
plaire” (Wo. 123), “Non, non, Colette” (Wo. 123), “Car vous m'entendez bien” (achter
Nat. 123), “Quand l'Hirondelle” (M. 1, 74), “Tout mon bien est pour ma maitresse”
(Wo. 172). In het liedje achter Nat., dat eindigt met het refrein “Mironton, ton ton
mirontaine”, horen we reeds het “Miron don don don daine” van L. 5, 130.
Typisch voor B.W. is ook de imitatie van rederijkerspoëzie. Een voorbeeld daarvan
is het vers in den brief aan den heer Grave, bedoeld voor A.D. (Wo. 202).
Aagie Deken
Voor je briefje dat Wolfje heel jolyt,
Om der menagien wille, in 't myne heeft gaan steken,
Moet ik dry kuskyns hebben, zonder respyt.
Geef haar dan drie kuskyns properkens ende mit zynnen;
En zo ze je wat stichten, waar aan ik twyffel niet;
Geef haar dan nog dry veur de tederste der vryndynen
Die men ooit up dit traanendal zag in 't verschiet.
Ende zeg ook met eenen in goeden verstande
Dat ik u dit hebbe belast, als myner zelle minjoot,
Stoor u nuy nooit meer an volk pykande,
Mer laaten wy vrynden zyn tot heel in der dood.
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Nagt Jan Ever: gy geest der geesten.
Schryf veel aan Wolfje mit goeden geweld.
Deeze wereld is een dangierlyk Foreest der Foreesten
Als ons de vriendschap daar nyet en verzelt.
Nog nogmaal bedankt voor je gebraden en gezoden,
Veur je bier & je wyn, je borrel en je thee,
Veur al de Plantytigheid die gy my hebt gebooden;
Nagt nog eens myn beste Kóóker, ik schei uit hier mee.’

Men vergelijke hiermee het bruiloftsgedicht van den schoolmeester (L. 3, 198),
waarin o.a. het woord ‘minjoot’ terugkeert. Ook nicht Hexameter dichtte in
rederijkerstoon, spreekt van ‘abelheid’ en ‘broos’ voor een soort toneelschoen.
Minder dichterlijk, maar onmiskenbaar zijn de Franse vloeken en uitroepen
scheppingen van B.W.; ze zijn te vinden in haar geschriften en in de romans, b.v.
‘Diable’ bij Baron de Fridderac, ‘ma foi’ bij denzelfden en bij Betje Stamhorst en Van
Arkel, ‘sur mon honneur’ bij Al. Leevend, ‘va’ eveneens, ‘en vérité’ bij Jacob Brunier,
‘zus’ bij Martha de Harde, Mw. Wildschut, Wilh. Heftig, Al. Leevend, Chr. de Vrij,
Abr. Blankaert, Chr. Helder, Betje Stamhorst, Sara B., de schoolmeester, Corn.
West, Jac. Blondel. Er zijn andere, die men niet aantreft in de romans als: ‘A la
bonheure, Excuse moi!, foi du philosophe, foi du Républiquin, foi du Poëte, hélas,
morbleu, Pacience,’ en omgekeerd analoge uitingen van affect bij Mevr. Wildschut,
Betje Stamhorst, Corn. Wildschut, ‘Ba! ba!’ bij Mw. Wildschut, ‘allons’ bij François
Luchtig, ‘Couzi, Couzi’ bij Al. Leevend, ‘Oui’ by Sara B. en Alida L., ‘patientie’ bij
een schoonmaakster, Arnold Helmers, Sara B., Alida L., ‘Quelle Sottise’ bij Cornelia
Hartog en het steeds terugkerende ‘Slapperloot’ bij François Luchtig, Betje Stamhorst,
Anna Hofman, Chr. Lenting, en Van Arkel.
Van Alida Leevend kan men verschillende keren lezen, dat ze zo gaarne bijnamen
geeft, z.g. ‘aliassen’. Dit is wel B.W. op heterdaad betrapt, ook al heeft deze
waarschijnlijk daarbij een traditie en een mode gevolgd. (Men denke aan het 17deen 18de-eeuwse drama, Bunyan's ‘The Pilgrim's Progress’, enz., alle personificaties
als in de Middeleeuwse ‘spelen van sinne’). Reeds in haar vroeger werk vinden we
verschillende typeringen, vaak naar Molière, maar ook ori-

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 72

55
ginele: Precieuse, Trissotyn, Misantrope, Papillon, Connoisseur, Fauxbrave, Politique,
Hébé, Elegant, Elégante, une à la mode Dame, petit-grand-seigneur. Ik kom daarop
terug bij het vocabularium dat niet aan het Frans is ontleend. Hier zij voldoende dat
de modetypen als het ‘Henry-Quatre-heertje’, Homme de Goût, de Heer of Man van
de mode, de petit-maître als de petit-maîtresse scheppingen van de slagvaardige
kleine domineesvrouw van De Beemster zijn, evenals de vele typerende eigennamen,
waarvan ik hier alleen een plaats wil geven aan den advocaat ‘Fine Mouche’.
Van de overige ontleningen aan het Frans heb ik er een 500-tal gekozen, die naar
alle waarschijnlijkheid nog (evenals nu) als een vreemd woord werden beschouwd.
Het onderzoek wijst duidelijk aan, dat B.W. zich heeft uitgeleefd in de figuren van
Sara Burgerhart, Alida Leevend (ongetwijfeld in haar het meest), maar dat ook Sara
Sadelaar, Adriana Belcour, Chr. Helder, Aletta Brunier, Anna Hofman, Corn. Hartog,
Petr. Renard, Betje Stamhorst, Jacoba Veldenaar, Cornelia Wildschut, Geertruid
Leevend, Chr. Lenting, Freule v.R. haar zeer goed hebben gelegen. Op de figuren
van Anna Willis en Charlotte Roulin hoop ik nog nader de aandacht te vestigen. Het
is hier echter de plaats te wijzen op de merkwaardige parallellismen die er bij
bovengenoemde hoofdfiguren zijn vast te stellen.
Sara B. schrijft aan Anna Willis: ‘Is deze inval omtrent Lotje wel zoo kwaad? Dus
neem ik Lotje al zoozeer om myzelve, als om harentwil, onder mijn opzicht. “Vivent
les gens d'esprit, de diable emporte la bête”.’ (B. 366). Alida L. is in een soortgelijke
verruktheid over eigen vondst: ‘Terwijl ik Tante den kap vul, straf ik een verwaanden
Gek, die zich zeker inbeeldt, dat hy my zeer wel eer doet. En het regent weer
zesthalven. Roep nu vrij: ‘Vivent les gens d'Esprit, le Diable emporte la bête!’ (L. 1,
33).
B.W. spreekt in M. 2,23 over Molière in dezen vorm:
‘Ja. een geleerde zot is onverdraaglyk gek.
Aanminnige Henriette! hy wilde een kuschje u geeven:
“Excusez-moi, Monsieur, je n'entends pas le Grec.”’

Sara B., sprekende over een toneelvoorstelling: ‘Maar dat “Excusez-moi, Monsieur,
je n'entend pas du Grec”; hoe bekent ik daarmede
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ben, hadt al het aantreklyke der nieuwigheid, toen het wierdt uitgesproken door
eene schone jonge Actrice.’ (B. 187). Ten slotte bezigt Alida L. het citaat als ironische
reactie op klassicistische bombast, n.l. toen zij en haar man een poëtische
pennevrucht van ‘Nigt Apollonia Pheba Hexameter’ (L. 3, 249) ontdekten.
Treffend in dit verband is ook het gebruik van het woord ‘theatraal’. De
etymologische betekenis ‘behorende bij het theater’, die we bij B.W. nog aantreffen
in het jaar 1800 blijkens een van haar brieven, had in de tweede helft der 18de eeuw
daarnaast de thans gewone betekenis gekregen van ‘overdreven, als op een toneel’.
Volgens Prof. Walch was deze uitbreiding der betekenis in Frankrijk ontstaan doordat
de taal en de wijze van spelen der burgerlijke drama's onder invloed van de klassieke
10)
tragedie en van het volkstoneel een onnatuurlijk, gezwollen karakter droegen .
B.W. schrijft reeds in 1781: ‘Philosophische onderwerpen moeten niet op den
Predikstoel verhandeld worden, zo min als men daar met een Theatrale houding
moet spreken.’ (Gesprek 266), een opvatting te herkennen bij Petronella Klinckert:
‘dan kunnen zij (nl. de predikanten) wat meer ten kansel brengen... dan theatrale
houdingen en naarbootzingen van de een of ander beroemden Comediant. (W. 2,
90). Plastisch is de toepassing bij Sara Burgerhart: ‘vreest gy niet, dat ik u, met eene
theatrale houding, zal toevoegen: ‘Moi, je suis femme, je ne pardonne jamais’ (B.
150) (n.b. een citaat, dat men eveneens kan vinden Dort. 41). Men vergelijke hiermee
de volgende regels van Alida Leevend (L. 1, 266) ‘Ik, Alida Leevend, eene coquette,
spotzieke beuzelaarster, ik zo een ‘nul in de schepping’, zo een ‘verfranschte niet
met al’, kan je daar gaan stryken met den eerzaamen Bram Ryzig: ... ô Welk eene
zegepraal! Ik beken dat ik suizebol van glorie. Voor myn grooten spiegel staande,
herhaalde ik dikwyls, met eene Theatraale houding: ‘Pour moi, je suis plus fière &
fuis la gloire aisée, D'arracher un hommage à mille autres offert Et d'entrer dans un
Coeur à toutes parts ouvert.’, etc. Een zo eigenaardige en nieuwe toepassing van
het woord theatraal, bij Sara B. en Alida L. beiden, ge-

10)

Ts. 40, 30 vlg.
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volgd door een aanhaling in het Frans, verraadt een innerlijke geesteshouding, die
men zich moeilijk afkomstig van twee auteurs zou kunnen voorstellen.
Spreekt Sara B. van Champignon en Champignone de Fortune (B. 187), Alida L.
zegt ‘Champignon van Fortuin’ (L. 4, 307). Ook heeft ieder afzonderlijk Franse
‘proverbes’ gemeen met B.W. Alida L.: ‘O Dan moet ik, met myn Vriend Boileau,
uitroepen: ‘Tant de fiel entre-t-il dans l'âme d'un dévot’? (L. 5, 380), overeenkomend
met de voorrede van Do.: ‘Wel mag ik met de zachtmoedige Boileau vraagen: ‘Tant
de fiel, enz.’ Vertrouwend op dit parallellisme kan men zelfs een onleesbare plaats
in de persoonlijke brieven tot oplossing brengen, n.l. Wo. 286, waar men vindt: ‘pour
moi...’, te vergelijken met Sara B.: ‘pour moi keen warme Bier, zei de Franschman:
Pour moi geen man’ (B. 251).
De 500 Franse woorden en uitdrukkingen zeggen echter niet alleen iets van de
figuren der jonge meisjes uit de romans: men kan er zeker van zijn, dat B.W. ook
de hand heeft gehad in de schepping der figuren van Van Arkel, Abr. Blankaart,
Cornelis en Hendrik Edeling, Baron de Fridderac, Laurens Goedmans, Van
Goudenstein, Cornelis de Groot, Willem Leevend, Jacob Lenting, den heer R., Jacob
Renting, Abraham Ryzig, Pieter Stamhorst, Uto van Sytsama, Hendrik Veldenaar,
Reinier Walter, Jacob Brunier; verder wat de oudere dames en heren betreft in die
van Abraham Blankaart, Suzanna Helder, Constantijn Helder, Magdalena Klinckert,
Petronella Klinckert, Den heer en Mevrouw Van Oldenburg, de Wed. Spilgoed, Mevr.
Stamhorst, Jan West, de Wed. Willis.
Legio zijn de typische uitdrukkingen, die men aantreft bij twee of drie van de
genoemde romanfiguren of bij deze en bij B.W. persoonlijk. Hier volgen er slechts
enkele.
Alida L. schrijft aan haar wufte tante, die zich nog zo gaarne door een der ‘caprices
van Cupido’ zou laten inpalmen: ‘Hy (n.l. de baron) is wel fatsoenlyker man, maar
bedroefd wispeltuurig. ô Dat is elendig! Hy noemt U ook “la belle par derriere”, en
spreekt veel kwaad van uw zyde franges’ (L. 1, 219), daarbij doelend op een gravure
van Chodowiecki. Intussen had Paulus Helder reeds in zijn brief aan
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Willem L. de volgende opmerking gemaakt over de onnozele ‘Juffrouw Leevend’:
‘dit is zeker, dat die oude Dame meermaal gezien is in een ‘rooze couleuren Juste’
met ‘witte franges’, geheel ‘ongedekt’ en ‘en hérisson gekapt’, gaande aan den arm
van Doctor; en de spotters zeggen, dat zy iederëen groette, om toch gezien te
worden, maar dat hy zeer verleegen scheen met zyne vyftigjaarige Schoonheid. ‘Ik
denk daar (zeide Chrisje) aan het keurige prentje van Chodowicki, “la belle par
derrière”, die eenige straaten door een paar losse dartle Jongens werd nageloopen,
totdat zy, zich omkeerende, een aangezicht zo vol rimpels als moesjes vertoonde.’
(L. 1, 180). Het is niet te miskennen, dat de herhaling van een artistieke vondst t.a.v.
hetzelfde object een literaire zwakheid is, vooral wanneer ze zoals hier het geval is
drie personen betreft: Alida L., Chr. Helder en Paulus Helder. Zij openbaart ons
evenwel de bron der inspiratie voor drie personen.
‘Honneurs aux Dames’ vinden we bij Alida L. en Cornelis Edeling, ‘Doctortje van
de mode’ bij Abr. Blankaart en Anna Hofman, ‘Muziekgekje’ bij Blankaart en Paulus
Helder, ‘Huwlyksmuziek’ bij Abr. Ryzig en 2x bij Alida Leevend, ‘een eerlyk ombertje’
bij Sara B., Blankaart en Alida L., ‘papier de Muzique’ bij Corn. West, ‘papiertje van
Muziek’ bij Blankaart, ‘par maniere de dire’ bij Mevr. Esser en Chr. Lenting,
‘pardonneer my’ bij verschillende personen, die fat en onbeduidend nufje
vertegenwoordigen: Nigt S., nigt R., een Heertje, Betje,, Lotje Rien du Tout, Mevr.
S., ‘point, point!’ bij Van Goudenstein en Sara B., ‘point de Pardon!’ bij Corn. Edeling
en 2 × bij Alida L., ‘de Haagse meridiaan’ bij Chr. Lenting en ‘voor den meridiaan
der stad berekent’ bij Cornelia Hartog, ironisch geciteerd door Aletta Brunier., van
‘toilet’ in de betekenis ‘toilettafel’ spreken Laurens Goedman en Van Arkel,
‘kabinetstukje’ in figuurlijken zin voor ‘jong meisje’, De Bruin en Abraham Blankaart,
‘Saletrekeltje’ bij Blankaart en Alida L., ‘Salettenvernuft’ bij Chr. Helder en Alida L.,
‘Saletvriendin’ bij Petr. Renard, Chr. Helder, Corn. Wildschut, Alida L. (4 ×), Chr.
Lenting, Corn. West, Jacoba Blondel, ‘Saletvriend’ bij Anna Hofman, ‘baldadige sex’
(voor ‘man’, een uitdrukking aan Richardson ontleend) bij Alida L. (2 ×),

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 72

59
Betje Stamhorst en Anna Hofman, ‘sexen-liefde’ bij Alida L. (3 ×), Blankaart en Anna
Hofman.
Vele bladzijden lang zou men kunnen wijden aan het woord ‘air’, zowel in de
verbindingen met een Frans adjectief, als in woordgroepen naar het type van ‘het
air van zekere schoonmoeder’, of wel in vaste uitdrukkingen als ‘zich airs geven’,
etc. Het onuitputtelijk vermogen van B.W. door geestige vergelijkingen het
onnatuurlijke leven rondom haar te onderstrepen en te critiseren had hier prachtige
kansen. Vol ironie zijn ook bepaalde toepassingen van ‘Sinjeur’, ‘Monsieur’, ‘Madam’
in: Sinjeur Schenker, Sinjeur Goedbloed, Sinjeur zeldent'huis. Monsieur ligtmis, M.
Starrekyker, M. Cupido, M. Kamerdienaar, M. Baron, M. Fripon, M. Kadet, M.
Draayer, M. Haan, M. son valet de chambre, Madame la Nature, Madame la Mode,
Fransche Madam. Dat deze uitdrukkingen uit de pen van B.W. zijn gevloeid, bewijst
b.v. de samenkoppeling ‘Monsieur Satan’, die we in de brieven van haar vinden
(Wo. 82); zowel Alida L. als Abraham Blankaart bezigen haar ieder 3 ×.
Deze speelse vorm van ironie, even goed als de originele vergelijkingen met het
woord ‘air’ zijn nauw verwant met de boven reeds vermelde ‘aliassen’. We hebben
hier behalve met mode en traditie misschien ook tevens te doen met het tekentalent
van deze begaafde schrijfster. Zij ‘ziet’ het tafereel, het interessante onderwerp,
geeft er kleur en leven aan en als kind van haar tijd is haar schildersstijl romantisch.
Een bewijs daarvoor zie ik in het gebruik van het woord ‘groupe’, waarmee ik deze
onvolledige opsomming wil besluiten. De romanticus geniet van een sensationeel
karakteristiek levensmoment, hij wil een gevoelig toeschouwer zijn en daarom is
het leven hem lief in een gestold beeld, waar hij met ontroering en welgevallen naar
kan kijken, in een silhouet ook, waar de eenvoudige lijn het innerlijk betrapt en tot
nadenken stemt. Een ‘grouppe’ vormen Petr. Renard, hand in hand met den heer
Helder en Chrisje, die nauwelijks haar tranen meester is over het geval Willem
Leevend: ‘Renards hoofd neigde op zyn schouder; onze door elkander geslingerde
armen omhelsden hem. Everards kwam binnen. Mama: ‘Hebt gy ooit schoonder
Grouppe gezien, myn Heer Everards?’ (L. 4, 282).
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Eveneens: Everards en Renting, wanneer de eerste zo juist vader is
geworden. Chr. Helder: ‘Bleek, stamelend viel hy hem om den hals.
“Wensch my geluk, myn Vriend,” (zeide hy), “alles is gezeegend, alles is
wel; en ik ben Vader van een gezond welgeschapen Kind”. Renting sloot
hem in zyne armen. Ach Coosje, nooit was ik zo getroffen door een group
van Vrienden! Renting zeide niets; hy zag Everards ernstig aan, en bragt
deszelfs hand op zy hart; als of hy zeggen wilde, gy kent dat hart, behoef
ik te zeggen, hoe het deelt in uw geluk?’ (L. 6, 335) In L. 7, 307 doelt het
woord op het van spanning geladen ogenblik als Mevr. Helder haar dochter
de ware toedracht van zaken omtrent Willem L. mededeelt. In L. 8, 263
op de plechtige zegen, door Chr. de Vry aan het bruidspaar gegeven.
‘Nooit zag ik ryker grouppe! en nooit, zeggen de Kunstenaars, zo veel
éénheid in de daad.’ (L. 8, 264). In L. 6, 165 en 8, 241 op de ‘huisselyke
Groupe’ van het gezin Veldenaar. - Sara B. ‘ik agter de stoel van de
waarde Vrouw, wat over haar heen ziende, Lotje tegen de Commode
staande. Edeling zei, dat wy een fraai groupje maakten’ (B. 401). - Abr.
Bl.: ‘o Mevrouw, ik wou, dat onze Schilder Troost nog leefde, ik liet die
groupe schilderen, om er myn Familiestuk van te maken, mits dat ik er
ook in mogt, met Snap zo by me’ (B. 669). Anna Hofman: ‘De Heer de
Groot had ondertussen zulk een weg op zijn hobbelpaard afgelegd, dat
hij niet zien kon dat Keetje geeuwde, Mevrouw de lip liet hangen, Dominé
stom zat van verbaasdheid, de Heer Wildschut ongeduldig rond keek,
noch dat Naatje de heele group met een levendig vermaak waarnam:
waarlijk dit was een onderwerp voor Hogart of Godewiski’ (W. 3, 304). B.W.: ‘En, zo als yder weet, zyn werk (n.l. van Rembrandt) is niet gelikt;
Zyn beelden spreeken; elke “groupe” is juist geschikt’. (Ge. 19).
Wat haar ideaal was voor een juiste ‘groupering’ zien we uit een volgend citaat:
Moeder: ‘Weet gij ook nog, dat uw vader en onze vrienden zo wel als ik, die
schilderijen zeer preezen? dat wij daarin eene edele tekening, een schoon coloriet
bewonderden? dat wij opgetogen waren door de vinding der groupeering, vooral
over het “groot eenvoudig geheel”?’ (Vr. 216). Hoe volkomen in overeenstemming
met deze romantische schildersblik is de stereotiepe beschrijving van het jonge
meisje, dat haar innerlijke gemoedsbewegingen omtrent den man harer keuze
verbergt door zwijgend naar de toppen van haar vingers te kijken. Zo schrijft de
Wed. Spilgoed aan den heer Edeling over Sara B.: ‘Vervolgens viel er niet meer
voor, uwe aandacht waardig. Doch des avonds was zy onrustig, verstrooid, speelde
eenige aria's op 't clavier, greep de guitaar, zong er by, legde die neêr, zat op de
canapé, bekeek de toppen harer vingeren, hoestte een zuchtje weg, dartelde met
Lotje, etc. sprak van haar voogd, van Letje, van Pieternel, maar niet van U’ (B. 435).
Paulus Helder over zijn zuster:
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‘Chrisje spot niet half zo veel, als ik voorzien had, toen zy hoorde, dat gy voor Dominé
zoudt gaan studeeren. Zy zat, met Mama, die haar dit vertelde, op de canapé,
bekeek zeer aandagtig de toppen der vingeren van haare regte hand, en zei alleen:
Wel zo! gaat Wim voor Dominé studeeren!’ (L. 1, 50): Uto van Sytsama, sprekende
van Chr. Helder: ‘Mevrouw Helder scheen echter eenige bedenkingen omtrent zyn
karakter te hebben, en veel aftekeuren. Juffrouw Helder, die op de tuinbank by den
vyver naast my zat, zweeg; maar, haare fraaye regtehand met de andre omvattende,
bezag zy zeer aandagtig de toppen haarer vingeren; zy zag Coosje ook steelsgewys
aan, en kreeg tweemaal een lief blosje’ (L. 2, 347). Chr. Helder, beschreven door
Adriana Belcour: ‘Zy zat, geheel zomeragtig gekleed, ...in den vensterbank aan de
regter hoek der zaal, als men de Portebrizee inkomt, met haar Borduurraam voor
zich. Zy sprak weinig, en dat weinig nog alleen uit beleefdheid. Haar gelaat teekende
zeer verstrooid, echter denkend. Meermaal bekeek zy (en gy weet, Mevrouw? hoe
zeer dit uwe Vriendin karakteriseert) de toppen haarer vingeren van de regtehand,
die zy met de linke omvatte’ (L. 7, 47).
Was Shakespeare de bron geweest voor deze sentimentele vondst? De
beschrijving van Abraham Ryzigs bezoek aan de familie Helder doet dit
veronderstellen in den brief aan zijn vrouw: Chr. Helder is getroffen door een
silhouette van Willem L., die Ryzig in het medaillon van een ketting draagt. Daarbij
laat zij zich ontvallen: ‘Het kan niet accurater zyn; trouwens de maaker daar van
heeft ook de gaaf, om in kleinigheden zo uittemunten, of hy nooit iets gewichtigers
ondernam.’. Ryzig: ‘Zy wierd rood; en haare regterhand met de linker omvattende,
zag zy zeer attent op de toppen van haare vingeren. De fraaije plaats uit Shakespear
kwam my te binnen:
She never told her love
But let concealment, like a worm i' th' oud,
Feed on her damask cheek: She pin'd in thought;
She sat like PATIENCE on a monument,
Smiling at GRIEF.’ (L. 6, 349)

Het standbeeld van de vrouw, die kwijnt en peinst over haar geliefde is zo zeer naar
den smaak van het einde der 18de eeuw, dat
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men zich hier evenals bij etymologie en syntactisch gebruik van vele woorden
afvraagt, of de stroming der romantiek niet veel dieper ligt, niet veel eerder begon
dan we gewoonlijk aannemen. In ieder geval is het merkwaardig te zien, hoezeer
B.W. door dit beeld is getroffen. Immers we mogen aannemen, dat zij het was, die
haar romanfiguren deze stereotiepe houding oplegde; afgezien van wat ik haar
schildersstijl noemde, was zij het, die uit het Engels vertaalde.
Mag men dus in het algemeen aannemen, dat het gebruik van Franse woorden op
allerlei wijze den geest en den stijl van Betje Wolff openbaren, men zou de
tegenwerping kunnen maken, dat het criterium minder doeltreffend kan zijn daar,
waar men het Frans niet kent en niet spreekt. Inderdaad, er zijn figuren, wier brieven
in omgangstaal, in volkstaal zijn geschreven, en waarin men practisch geen woord
Frans aantreft. Het is de taal van Suzanna Hofland, Cornelia Slimpslamp, Broeder
Benjamin, Stijntje Doorzicht, Pieternelletje Degelyk, en den Hernhutter Broeder. Ik
veronderstel daarbij, dat woorden als confus, orlosie, pretenderen, praticaal, kerjeust,
matroone, zonder op te vallen in de spreektaal waren doorgedrongen. Er zijn echter
andere figuren, in wier taal we wel van tijd tot tijd een Frans woord horen gebruiken.
We verkeren bovendien in de gelukkige omstandigheid, dat B.W. met de haar eigen
humor, de uitspraak der vreemde woorden van het volk heeft opgemerkt. Zij begon
reeds in de volkstaal te schrijven in het tweede deel van De Grijzaard, maar ze doet
dit eveneens in poëzie en in haar persoonlijke brieven, n.l. de brieven van ‘Grietje
Jansen, nuy Van der Treuselen’ (Wo. 111, ‘nuy’ voor ‘née’ een Amsterdamse
uitspraak?) en van ‘Grietje Pieters, gebooren van Blydenburg’ (Wo. 116), van ‘Baker
Gysbertje’ (Wo. 327) tenslotte in enkele fragmenten van de Brieven van Cornelia
Paulina Dortsma (o.a. p. 56). Met kennis van zaken heeft ze typisch Nederlandse
vervormingen van het Frans bijna systematisch geregistreerd: uit de opsomming
moge blijken, dat wat zij blijkens haar geschriften had geconstateerd in de taal van
verschillende romanfiguren terugkeert.

1. Wat de klankleer betreft.
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a. de uitspraak van de palatale spirant ‘ch’, die in het Nederlands wordt verscherpt
tot ‘sj’ of ‘s’.
charmant - siermant (Gr. 2, 113), sirimant (Wo. 112, 114)
manchet (oa. bij Hendrik en Cornelis Edeling. Wed. Spilgoed, Sara B.) manset (Martha de Harde)
chagrijn (Willem L., Corn. van Oldenburg, Chr. Lenting, Van Arkel spreken
van ‘chagrin’) - saggeryn (Wo. 112, E. -2, 186).
choquer - s(ch)okkeren (Mevr. Richters en Martha de Harde)
chirurgyn - Surigyn en Gurigyn (Pieter de Zwerver)
debaucheren - verdibboseren (Pieter de Zwerver en E. 1, 173).

b. De overgang van een vocaal tot een ongearticuleerde svarabhakti- VOCAAL:
Kapitael - kappetaal (M. de Harde); couzyn - kezyn (Gr. 2. 102); antipathie
- antepetie (M. de Harde); kabinet - kabbenet (M. de Harde, hospita van
Schiedam); refuseren - reffeseeren (Beemster volkstaal, M. 2, 52); curieus
- kerjeus (Wo. en M. de Harde).

c. De overgang van een open of gesloten e in een korte i vóór een explosief:
pretenderen - prittenderen (Martha de Harde); recommandatie rikkemendatie (Dort. 56), rikkemendazie (Wo. 114); recommanderen rikkemenderen (Wo. 113).

d. De uitspraak van de velare nasaal, die evenals de palatale spirant zich splitst
en daarbij een explosief kan vormen:
beignet - Baintjee(tsje) (E. 1, 102); compagnie - in Companjie (Corn.
Cornelissen).

e. Toevoeging van medeklinkers, hetzij door intensivering, hetzij, door assimilatie
of metonymische verplaatsing:
estime - extime, een vorm, dien men reeds aantreft in den 5den druk
van Meyers Woordenschat, dus van 1669 (Fred. de Harde); ageren aggeren (Martha de Harde); recenseren - rencenseren; kerjeus - kerjeust
(Grietje Jansen, Wo. 118; Gysbertje Baker Wo. 328; Mevr. Wildschut, M.
de Harde, Pietern. Degelyk, Suz. Hofland); superbe - superber (M. de
Harde); solliciteren - sollisisteren (Mevr. Richters); feliciteren - felististeren
(Wo. 118); felicitatie - fillisistatie (Fred. de Harde); pelise - pelisse (Wo.
Mevr. Richters).

f. Toevoeging van een overgangs-klank:
à propos - apperopo (Martha de Harde); Henri Quatre - Arikatter. (Fred.
de Harde, E. 2, 98; E. 2, 53); albast - allebast (Mevr. Richters); conventie
- conniventie (Mevr. Richters).
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g. Overgang van e in i:
dessert - dissert (Mevr. Wildschut, Martha de Harde, Betje Stamhorst,
Wildschut, Pieter Stamhorst, Magd, Klinckert, Corn. Wildschut, Anna
Hofman); petit-maître - pitit-maître (Mevr. Wildschut).

h. Vereenvoudiging door weglating van consonanten, assimilatie, etc.:
conscientie - konsentie (Martha de Harde); hypocriet - hipocrit (Mevr.
Wildschut); practiseren - prakkezeren (M. de Harde); bottelary - botlery
(Fred. de Harde); clavier - kavier (Wo. 115); courant (in alle milieu's, ook
bij B.W. en A.D. persoonlijk) - krant (Fred. de Harde, M. de Harde);
monsieur - monseu (M. 2, 105); randsoentje - randzoentje (Fred. de
Harde); prompt - pront (Mevr. Wildschut, Blankaart, Wo.); mademoiselle
- Mammesel, mamesel (Mevr. Richters); positieven - positive (Mevr.
Richters); reprimande - reprement (Blankaart); s'il vous plaît - simonplee
(M. de Harde).
Plaatselijk was misschien de vocaalverandering in ‘nagotie’ voor ‘negotie’ bij den
ouden visser van Maassluis.

2. Verandering der woorden.
a. Toevoeging of verandering van een suffix:
confuus - confuzerig (Wo. 116); fantasieën - fantelezynen (M. de Harde);
titulatuur - tytelesatie (M. de Harde); parentage - permittassie (Wo. 188);
een pik (piek) hebben (krygen) op (o.a. bij Mevr. Richters, Corn. Edeling,
Abraham Ryzig, Alida R. Blankaart, Pieter de Zwerver) - een pikanterie
hebben op (Martha de Harde).

b. Onbegrepen uitdrukkingen of opzettelijke veranderingen:
rozijnen - razynen, garzynen (Nat. 64, E. 3, 215); illumineren fulmineren (Gr. 2, 99, 97, 102); casueel - kassewiel (Gr. 2, 107); coûte
que coûte - koete ki koete (M. de Harde); concert - dissert (Gr. 2, 117);
porselein - postelein (Mevr. Wildschut, M. de Harde); née - nu (Mevr.
Wildschut, Mevr. Richters, Maria de Groot); affronteren - afgronteren,
afgrondteren (Wo. en M. de Harde).

c. Merkwaardige pluralia:
Damessen (Gr 2, 110); Damens (Martha de Harde L. 1, 206).

d. Voorliefde voor verkleinwoorden als uiting van affect:
polietjes (Mevr. Wildschut), vesjens (Mevr. Richters), een piquetjen
speelen (Mevr. Wildschut, Sam. de Groot).
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3. Enkele woorden, die in de volkstaal bewaard bleven, maar in de
overige kringen der samenleving waarschijnlijk waren verdwenen:
naturel (Mevr. Wildschut), pit (Pieter de Zwerver, Fred. de Harde, Abr.
Blankaart), secreet (Martha de Harde).
Niet alle taalverschijnselen zijn in deze vergelijkingen genoemd; ik heb slechts willen
aantonen, dat hier een typisch auteurstalent valt waar te nemen, een intelligente
belangstelling der schrijfster, die vooral het ongeremde en ongecompliceerde in de
hantering der vreemde woorden door het volk heeft gezien: even scherp en intensief
als de harde uitspraak der vreemde consonanten pleegt te zijn, even gedurfd is de
toevoeging of vereenvoudiging van klanken, suffixen en gehele woorden. Aangezien
hier bij verschillende karakters een eenheid van stijl is te constateren, die we terug
vinden in het persoonlijke werk van B.W., is het niet moeilijk te antwoorden op de
vraag aan wie we de schepping van die karakters hebben toe te schrijven.
Van vreemde smetten vrij is niet alleen een deel der volkstaal. Ook de ‘middenstand’
(Jan en Maria de Groot) gebruikt practisch geen vreemde woorden, evenmin als de
vertegenwoordigers van een rustige, betogende, discussiërende taal, bij voorkeur
uit een theologische sfeer. Het zijn: de oude en de jonge gravin Van B., Cornelis
Everards, Jansje Greenwood, Helmers, Jambres, Le Blanc, Frans Ligthart,
Lindenberg, Prof. en Mevr. Maatig, Charl. Rien du Tout, Maria van Veen, Ds.
Redelyk, Ds. Richters, Ds. Veldenaar, Ds. Heftig (immers deze laatste sprak wel
van een ‘menuet’, maar volgens M. de Harde om te bewijzen in zijn preek, ‘dat
Herodias, de Dogter van Herodes, geen eenvoudige Boerendans, maar wel vast
een Fransche Menuet gedanst had’ L. 3, 192; het woord hoort niet thuis in zijn
persoonlijk vocabularium).
Men is geneigd zich reeds thans op grond van het gebruik der Franse woorden
een mening te vormen omtrent het auteurschap en den stijl van Wolff en Deken.
Immers vele romanfiguren, die reeds de revue passeerden, komen wonderwel
overeen met karakter en wezen van Betje Wolff, zoals dat tot ons spreekt uit haar
brieven en haar vroegste werk, terwijl aan den anderen kant de personen, die
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de meer bedaarde en theologische zijde van het leven vertegenwoordigen, ons aan
Aagje Deken doen denken. Slechts drie jaren na de verschijning van het luchtige
hekeldicht ‘Aan de Nederlandsche Jufferschap’ had A.D. haar ‘Bespiegeling over
de Onsterfelijkheid der ziel’ in 1768 geschreven en iets van deze beide zo typische
en zo uiteenlopende karaktertrekken zou dan in de boven aangegeven splitsing te
herkennen zijn. Ook de geciteerde opmerkingen van B.W. over de manier van
schrijven van A.D. en over haar humor zijn in overeenstemming te brengen met
deze beoordeling.
Deze conclusie zou echter voorbarig zijn, daar nog niet duidelijk is gebleken, dat
B.W. niet ook de pen ter hand nam voor die briefschrijvers-en-schrijfsters, die zich
aan geen enkel vreemd woord bezondigen (het omgekeerde voor A.D. was uiteraard
veel moeilijker). Ik heb mij daarom in het vervolg van dit artikel de vraag voorgelegd:
gesteld dat het criterium van de ontlening aan het Frans niet bestond, is het mogelijk
ook dan ieders persoonlijke stijl nader vast te stellen? m.a.w. Kan men bovenstaande
voorlopige conclusie verifiëren en aanvullen met zuiver Nederlandse elementen?
(Wordt vervolgd)
H.J. VIEU-KUIK
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De taalgeografie schrijdt voort
(n.a.v. W. Mitzka, Handbuch zum deutschen Sprachatlas, Marburg 1952)
De Duitse Taalatlas, ‘still going strong’ in 1954, wie zou dat. na Bremer's strenge
kritiek van 1895, voorspeld hebben? Er zijn tijden geweest, dat men de schriftelijke
enquête als ‘verouderd’ beschouwde: mondelinge enquête was de enig ware. Eerst
langzaam drong de waarheid door, dat aan mondelinge enquête óók nadelen
verbonden waren (o.a. de cumulatie van fonetische
verantwoordelijkheid-vooruitgestrekte-taalgebieden op één persoon) en dat het
schriftelijk onderzoek óók vóórdelen heeft (o.a. het massale karakter, dat nu eenmaal
meer in overeenstemming is met het massale taalleven). De leiders van de
Marburgse atlas, weinig bekommerd om de modes van de dag, zijn voortgegaan
met de perfectionnering van hun methode, die zij - gegeven nu eenmaal de aard
van hun materiaal en de omvang van hun budget - voor juist hielden. Zo bezit men
dan op het ogenblik materiaal voor een kleine 50.000 plaatsen. Misschien had men
het, als men zich uitsluitend tot mondelinge enquête beperkt had, in een of twee
generaties tot b.v. 2000 plaatsen kunnen brengen, maar dan zouden de overige
48000 terra incognita gebleven zijn. Ieder linguist heeft natuurlijk het recht om aan
het systeem van de Atlas Linguistique (w e i n i g plaatsen, v e e l - en fonetisch
getranscribeerd - materiaal) de voorkeur te geven boven de Marburgse methode,
maar dit mag niet leiden tot een verkleining der waarde van de Duitse Atlas. Voor
de verheldering van ons taalinzicht is de betekenis van deze laatste niet geringer
geweest dan die van de A L. Met andere woorden: Er zijn verschillende wegen, die
naar Rome leiden en vaak is de m e t h o d e van reizen van ondergeschikte
betekenis: als men maar vooruit komt.
Na een welkome ‘Geschichte des Atlas’ en een kapittel met een systematische
indeling van het verzamelde materiaal volgt een belangrijk betoog over
‘Kartenmethoden’, dat voor beginnende taalgeografen
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bizonder leerzaam is. Het is nu eenmaal zo, dat het maken van taalkaarten in hoge
mate een p r a c t i s c h e aangelegenheid is, waarbij men moet roeien met de riemen
die men heeft en waarbij men, al was het alleen maar om financiële redenen, wel
eens met eigen ‘principes’ moet transigeren. Duidelijk blijkt, dat men ook te Marburg
voortdurend heeft g e w o r s t e l d met het carteringsprobleem. Dat kan ieder
atlas-gebruiker trouwens reeds constateren, wanneer hij de jongste publicaties
vergelijkt met de oudere. Dat de reproductietechniek een voorwerp van aanhoudende
zorg is geweest, blijkt bovendien uit het feit, dat men zelfs heeft geëxperimenteerd
met kleurenfotografie. De kosten van publicatie op deze wijze bleken echter
‘unerschwinglich’.
Ofschoon figuurtjes, zoals die bij de Duitse volkskundeatlas en onze Taalatlas
gebruikelijk zijn, niet worden verworpen, moest men te Marburg aan een systeem
van strepen-met-dwarsstreepjes de voorkeur geven, anders zouden de kaarten
overladen worden. Hier zou ik terloops willen opmerken, dat over het algemeen die
figuren het m.i. het beste ‘doen’, die men met n a m e n kan aanduiden: ruitje, cirkel,
kruisje, traan, ballon, driehoek, balk, enz. Het is psychologisch merkwaardig, dat
tekens als een streep-met-drie-en-meer-dwarsstreepjes en dergelijke het algemene
overzicht bemoeilijken. Maar toegegeven moet worden, dat dit bezwaar meer van
practische dan van wetenschappelijke aard is.
Van groot belang zijn de opmerkingen die Mitzka maakt over de ‘flächenhafte
Darstellung’. Men weet, dat o.a. de Nederlandse ‘muis-huis’-kaart van 1927
(berustend op mondelinge èn schriftelijke enquête) volgens dit systeem is gemaakt
en dat Hellinga daarin in 1942 aanleiding vond tot een denigrerende bespreking in
Bijdr. en Meded. d. Dial. Comm. IV (naderhand voortgezet in T. en T. jg. V (1953),
129-138). Een korte repliek hierop is in dit verband gewenst.
Op H.'s algemene gevoelsbezwaren tegen ‘dialectgeografen of, zo U wilt,
dialectkaart-uitleggers of expansiologen’ zal ik natuurlijk evenmin ingaan als op door
1)
H. ontdekte ‘methodologische fouten’ . Is

1)

Ik voelde mij bij de lectuur daarvan naar de schoolbanken verplaatst, maar troost mij met de
gedachte, dat ‘fout’ een subjectief begrip is en dat ‘methoden’ aan wisselingen onderhevig
zijn.
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het andere lezers gegaan als mij, dan zullen zij al spoedig bemerkt hebben, dat
a r g u m e n t e n voor H.'s twijfel aan de trouw van de ‘muis’-kaart niet worden
2)
aangevoerd tenzij dan het negatieve ‘argument’ dat ‘protocollen’ ontbreken . Waarom
noemt H. geen voorbeelden van een onjuist beloop der grenzen (liefst met
3)
nauwkeurige plaatsaanduiding)? Het is waarlijk of de kaart betrekking heeft op de
binnenlanden van Nieuw-Guinea; in werkelijkheid kan immers elk navraag doen
zoveel hij wil en ‘in het veld’ steekproeven nemen waar hij verkiest.
Terecht zegt Mitzka 31: ‘Eine flächenhafte Abgrenzung ist noch keine Verarbeitung
über die Stoffdarbietung hinaus’ en herinnert daarbij o.a. aan gebieden ‘mit
einheitlichem Stoff’ zoals de gevallen van klankverschuiving. Geheel daarmee te
vergelijken is de oe-uu-kwestie in de oostelijke provinciën. Op dezelfde wijze als de
gewone geograaf begint met een afbakening tegenover elkaar van zand-, klei- en
veengronden gaat het in deze taalkwestie voor de tekenaar-systematicus allereerst
om de vraag: wáár (en in welke gevallen) spreekt men oude û-woorden met oe en
wáár met uu? Dit is geen persoonlijk stokpaardje van mij. Sinds de jonge jaren van
J. te Winkel en W. de

2)

3)

In mijn instituut worden er een kleine duizend bewaard (zie Exp. XIV). Daaronder zijn er, die
de namen dragen van Oosterlee, Buist, Gielen, Knuvelder, Kooiman, Overdiep, Poortman,
Schönfeld, Staverman, W. de Vries.
De 16 blz., die door mij aan de beschrijving der kaart zijn gewijd worden door H. blijkbaar als
van nul en generlei waarde beschouwd. Vgl. verder noot 5.
Hij kan er zich niet zo goedkoop afmaken als T. en T. jg. V, 135: ‘En ten slotte maakte vooral
in 1937 het opstel van de Franse linguist en dialectoloog Charles Bruneau over La
diphtongaison des voyelles françaises in dit opzicht e e n e i n d a a n d e t r o u w v a n
d e m u i s -h u i s -k a a r t ’ [ik spatieer]. Dit zal dan betrekking moeten hebben op het witte
stuk van mijn kaart, d.w.z. op dat gedeelte dat op de tekening welbewust als ‘terra incognita’
is opengelaten. Bruneau spreekt in het door H. geciteerde art. wèl over (Franse) diftongering
(behalve die van î en û!) maar rept met geen woord van de Nederlandse dialecten, laat staan
van mijn boek, laat staan van de oe-uu-verbreiding in onze oostel. provinciën en de cartering
daarvan. Dat Bruneau (die zich in zijn art. zelf van een paar overzichtskaartjes bedient) ‘een
eind heeft gemaakt aan de trouw van de muis-huis-kaart’ zal hij waarschijnlijk met evenveel
verbazing lezen als onderget.
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4)

5)

Vries (zie diens diss. 45) is dat hèt probleem bij de oostelijke û-woorden .
Geeft de door onderget. geproduceerde oe-uu-kaart nu (zoals H. suggereert)
automatisch een oplossing van dit probleem? In genen dele! Er zijn theoretisch
velerlei interpretaties van deze kaart denkbaar: de uu zou bv. kunnen worden opgevat
als oud ‘substraat’, als Ingwaeoons (Fries) relict, als veroorzaakt door umlaut of als
zo ‘toevallig’ ontstaan, dat men een verder onderzoek naar deze zaak gerust kan
6)
staken. Wanneer H. het nu heeft over de waarde van de ‘muis’-kaart als illustratie
van ‘de’ expansietheorie, dan is hij (niet de kaartontwerper) de eerste, die aan de
discussie een tendentieuze wending geeft. Mocht hij geneigd zijn (zoals zijn profetie
op blz. 138 doet vermoeden) de ‘muis-huis’-kaart wegens zijn, ‘flächenhafte
Darstellung’ reeds thans uit ons neerlandistisch apparaat te elimineren, dan zal hij
daarvoor (als hij ten minste ook anderen van de noodzaak daarvan wil overtuigen)
concrete argumenten moeten aanvoeren. Met grote klem wordt betoogd, dat ‘een
heroriëntatie van de kaart’ n o o d z a k e l i j k is ‘en dan liefst d o o r h e t g e v e n
v a n h e t p r o t o c o l ’. Op iemand die deze (blijkbaar onwrikbare, zij het ook nog
niet gemotiveerde) overtuiging openbaar verkondigt, rust m.i. de onafwijsbare plicht
om zijn profetie waar te maken en met behulp van protocollen aan te tonen i n
w e l k e o p z i c h t e n de oorspronkelijke kaartontwerper met het trekken der lijnen
7)
gefaald heeft . H. bevindt zich

4)
5)

6)
7)

Om van Wenker (Rijnland) nog te zwijgen.
Eerst kort geleden kwam ik te weten (uit Jaarversl. Dial. Comm. over 1953), dat er sinds vele
jaren nòg een ‘huis’-kaart bestaat (in ms. bewaard in het Amsterdamse dialectenbureau) aan
het ontstaan waarvan ik part noch deel heb en die berust op het materiaal van zin 15, 26,
(40) k van vragenlijst III. In het geheel omvat dit materiaal dus 3 × 2298 = 6894 protocollaire
gegevens. Wat de lezer in dit verband misschien meer zal interesseren is de merkwaardige
principiële overeenstemming tussen deze kaart en de mijne (vooral ten aanzien van de
oe-uu-tegenstelling in onze oostelijke provinciën).
Tot drie keer toe aldus aangeduid, met cursivering van het woord illustratie.
Wanneer ‘de kaart-als-protocol tot in alle onderdelen controleerbaar moet zijn’ (het feit dat ik
concrete lijnen v a n p l a a t s t o t p l a a t s getrokken heb is op zichzelf al een u i t d a g i n g
tot kritiek), hoeveel te meer geldt dat dan voor de kritiek op de kaart. Een kritiek die zich niet
op protocollen beroept (beter zou zijn: zelfwaargenomen feiten) kan gevoeglijk als ‘niet zo
erg trouw’ en steriel terzijde worden gelegd.
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in de gunstige conditie, dat hij in eigen woonplaats de vrije beschikking kan krijgen
(zie noot 5) over 6894 protocollaire gegevens der ‘huis’-kaart (veel meer dan ik hem
ooit zou kunnen verschaffen). Ik spreek de hoop uit, dat hij weldra tot een publicatie
van deze gegevens zal overgaan. De concrete waarde voor onze wetenschap springt
o

onmiddellijk in het oog: 1 ieder kan zich dan aan de hand van volkomen
onafhankelijke bronnen een zelfstandig oordeel vormen omtrent ‘Wahrheit und
o

Dichtung’ in deze hele aangelegenheid; 2 de lezers zullen zich bij benadering een
voorstelling kunnen vormen van ‘theorie en practijk’ van het dialectonderzoek. Het
wachten is dus op de protocollen van Hellinga.
Terloops merk ik nog op, dat ikzelf volstrekt niet altijd aan ‘flächenhafte Darstellung’
de voorkeur zou geven; veelal zijn de ms.-kaarten daarvoor te gecompliceerd. Maar
als er één verschijnsel is, dat zich (voor elk woord afzonderlijk) wèl leent tot cartering
met vlakke tinten, dan is het de oe-uu-kwestie.
Bij Mitzka's verdere beschouwingen over de cartografische techniek worden wij
getroffen door de nuchtere zakelijkheid waarmee mogelijkheden en onmogelijkheden
worden overwogen: ‘Bei punktueller Darstellung müsste manches Gradnetzfeld
kleinster Grösse bis zu 32 Zeichen in einem Viertel eines Quadratzentimeters
aufnehmen! Das ist utopisch, auch wenn es die schlanksten Vertreter von
8)
Miniaturstrichen wären (32). Op Nederlands gebied, met zijn veelal dunnere
bezetting hebben we ons tot dusver kunnen redden door overheveling van
weerbarstig materiaal naar commentaar of kaartbeschrijving. M. vestigt er trouwens
nadrukkelijk de aandacht op, dat plaatse-

8)

Het is niet ondienstig, zich even voor de geest te halen, hoe een kaart eruit zou zien waarop
de woorden of zinnen(?) (in fonetisch schrift natuurlijk) zijn aangebracht. Het is zonder meer
duidelijk dat de vierkante centimeter hier op zijn minst tot een vierkante decimeter vergroot
zou moeten worden. Maar dan krijgt de kaart van het hele Nederlandse taalgebied v o o r
e l k w o o r d een oppervlakte van ruim 12 vierkante Meter. - Het maken van
t h e o r e t i s c h e mammouthplannen kan uiteindelijk slechts tot de nihilistische conclusie
leiden: staakt de cartering van onze dialecten.
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lijke afwijkingen i n d i a l e c t g e o g r a f i s c h v e r b a n d b e z i e n vaak van
betrekkelijk geringe betekenis blijken te zijn: “Diese kühlen Erkenntnisse der
Forschungen sind gerade an dem ersten aller dieser Atlasse, dessen Anfänge darum
besonders leidenschaftlicher Kritik ausgesetzt waren, gewonnen worden” (34). Zo
heeft het atlaswerk nog het paedagogische voordeel, dat men hoofd- en bijzaken
leert onderscheiden. Dat M. geen aanhanger is van een initiatief-verlammend
perfectionisme blijkt uit zijn verdediging van het trekken van “mathematische
Trennungslinien mit dem Lineal” (wat wij dus genormaliseerde lijnen zouden noemen)
en “Schraffuren ohne eingrenzende Linie”. Op onze Leidse kaarten passen wij in
de laatste tijd met overtuiging beide technieken toe uit de overweging dat het beter
is om althans a a n t e d u i d e n dat er door dit gebied een grenslijn of grenszone
loopt, opdat anderen daarmee hun voordeel kunnen doen. Komt er zakelijke kritiek
op deze lijnen, des te beter; dan beantwoorden ze aan hun doel: stimulering van
het onderzoek. Blijkens mijn ervaring gaat het hier trouwens vaak om verschijnselen,
waarbij het voor een generale interpretatie al heel weinig uitmaakt, of de grens hier
of daar een beetje verder naar links of naar rechts had moeten worden getrokken.
Van belang zijn de opmerkingen die M. op blz. 58 maakt over “Fernerkundung
(Ferndeutung)” en “Naherkundung (Nahdeutung)”. Thans worden beide methoden
gecombineerd: “damit ist die höchste Form der Methode, nämlich die gemischte,
erreicht” [de lezer zal ondertussen reeds hebben bemerkt, dat M. geen
Prinzipienreiter is].
De contrôle van het schriftelijke materiaal te Marburg is vanouds (reeds in de
vorige eeuw) een desideratum geweest: “Es ist unterdessen offenbar geworden,
dass dieser Riesenstoff von d e r Generation, die ihn eingeliefert hat, insgesamt
n i c h t kontrolliert werden konnte. W o überhaupt in der ganzen Welt Pläne direkter
Aufnahme durch geschulte Mundartforscher zu gleicher Zeit, nach gleicher Methode,
9)
jedesmal in deren Heimat , gefasst wurden, stellte sich heraus,

9)

M. denkt hier klaarblijkelijk aan een opnemingsnet, waarvan de mazen niet veel groter zijn,
dan die van het Nederlandse net der gemeentegrenzen.
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dass sie undurchführbar sind (so in Italien)”. Trouwens het feit, dat zulke
ondernemingen zich op zijn minst over twee generaties uitstrekken, noopt reeds tot
een zekere soepelheid van methode(n), tenzij men het zou prefereren het opgroeiend
geslacht tot onzelfstandige dienaren en epigonen van de oudere generatie op te
leiden. Maar m.i. is dat in de wetenschap even onaanvaardbaar als in de kunst.
Het zou mij te ver voeren om alle hoofdstukken van M.'s boek systematisch te
bespreken. De rijke stof, die, b.v. op blz. 61-102, wordt behandeld, is interessant
maar grotendeels niet nieuw. Ik stip dus slechts enkele punten aan: Het dialect is
niet het resultaat van zuiver plaatselijke ontwikkeling, maar moet vanuit zijn omgeving
beoordeeld worden (61). - Toegegeven wordt dat de taalgeografen op syntactisch
gebied nog zeer weinig hebben gepresteerd: “In direktem Aufnahmeverfahren ist
in einer grösseren Landschaft überhaupt noch keine mundartliche Syntax
geschrieben worden” (63). Persoonlijk heb ik trouwens de overtuiging, dat de Duitse
atlas ons op dit gebied niet heel veel verder zal brengen: “Die Fragestellung der
Wenkersätze stimmt manchmal nicht zur örtlichen oder landschaftlichen Syntax in
der Mundart” (69). Dit oordeel zal ieder die de geforceerde zinnetjes van Wenker
kent, onderschrijven (met de opmerking dat “manchmal” waarschijnlijk nog
eufemistisch is uitgedrukt). Deze “Wenker-Sätze” kunnen beter als “losse woorden”
worden gewaardeerd. Het is eigenlijk een onverwacht bofje geweest, dat de
afzonderlijke woorden, die met k l a n k geografische bedoelingen tot zinnetjes
aaneen waren geregen, terloops ook belangrijk materiaal voor de w o o r d geografie
hebben opgeleverd. - “Von Homonymie und ihrer Rolle im Sprachwandel ist in der
Mundartenlehre praktisch wenig die Rede. Anders ist es in der romanischen
Sprachenfamilie” (81). We weten dat in de Nederlandse dialecten de homonymie
wel degelijk een waarneembare invloed heeft uitgeoefend, al zal die wel minder
geweest zijn dan b.v. in het Frans. - Voor hen die de dialecten min of meer als vaste
grootheden beschouwen is de paragraaf “Zeitmass von Mischung und Entmischung”
(82) instructief; hier blijkt o.a. dat aan de v e r s c h u i v i n g van taalgrenzen, zelfs
binnen een mensenleeftijd, niet valt te twijfelen.
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Geheel refererend van aard is het hoofdstuk “Historische Grammatik, alter Text,
Kanzlei, Schriftsprache” (103-115). Het is voor Nederlandse lezers van belang,
omdat (naar uit de vrij talrijke literatuuropgaven blijkt) op dit gebied in Duitsland heel
wat meer is gewerkt dan bij ons te lande. Wrede beantwoordt de vraag “Darf
überhaupt die lebende Sprache für sprachhistorische Zwecke herangezogen
werden?” met het nodige voorbehoud bevestigend en M. is ook voorzichtig, zelfs
in die mate dat hij zich hier (voor zover ik zie) geheel tot het weergeven van de
mening van anderen beperkt.
Terwijl over het algemeen de taalscheidende invloed van gebergten, bossen,
moerassen en rivieren niet hoog wordt aangeslagen, blijken op blz. 118 vv.
moerassen en bossen wel degelijk een scheiding in taalopzicht veroorzaakt te
hebben.
In hoofdstuk 11 en 12: “Politische Raumbildung der Mundart” en “Kirchliche
Grenzsetzung” worden de velerlei dialectproblemen besproken, die samenhangen
met grenzen van stammen, gouwen, territoriën, kerkprovinciën, enz.
Onder de titel “Verkehrsgeographie” wordt het schijnbaar zo eenvoudige probleem
van de invloed van het “verkeer” op de dialecten behandeld. Het valt niet te
ontkennen, dat de uitdrukking “verkeer”, om een woord van Wrede te gebruiken,
“nur zu oft habe herhalten müssen, wo rein linguistische Erklärung versage”. Grote
indruk heeft op mij indertijd gemaakt het art. van Constance Grönlund-Kellnberger
over “Binnenwanderung und Sprache” (Nd. Forsch. V (1949) 74-101) waarin op
overtuigende wijze gewaarschuwd wordt tegen het “Kautschukwort Verkehr”. Zo
spreekt M. ook met recht van de “schillernde Ausdruck Verkehr” (145) en wijst o.a.
op de volgende feiten: “Die Strassen des Mittelalters laufen n i c h t durch die
Niederungen, also durch die Siedelräume von Dorf zu Dorf, von Ort zu Ort, sondern
als F e r n v e r k e h r s s t r a s s e n abseits auf einsamen Kämmen und durch
unbesiedelte Striche... Die Flüsse der Ebene sind vielfach von
Überschwemmungsgebieten begleitet. Sie trennen dann Mundarten. Überhaupt
10)
zeigt die Mundartgeographie der Ebene nicht .

10)

Maar ten onzent wèl, zie mijn art. in NTg. XLVII (1954) 12, 15.
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dass sie jene verkehrsfördernde Wirkung im Mundartraum in grundsätzlicher Hinsicht
haben”. M. maant dus tot voorzichtigheid. Wel erkent hij de invloed van het verkeer
tussen menselijke groepen “für kirchliche, politische, gerichtliche, aber auch
w i r t s c h a f t l i c h e Einheiten ohne jede verwaltungsmässige Raumbildung”, zo
b.v. van de M a r k t geografie (ten onzent ter sprake gebracht door B J. van den
Berg in Driem. Bladen N.S. I 1949, 27-30).
Waardevolle opmerkingen worden gemaakt over de “Siedlermischung” (76, maar
vooral 148 vv.). Ten aanzien van de “rheinpfälzische Insel” aan de Nederrijn “stimmt
das Ergebnis n i c h t zu dem siedlungsgeschichtlichen: die Mischung hatte eine
neue Mundart ergeben”. Bizonder interessant zijn de waarnemingen omtrent de zg.
Zwabische kolonie in Westpruisen. Hier blijkt duidelijk “das mundartliche
Ü b e r g e w i c h t der k l e i n e r e n Siedlergruppe” (nl. de mensen van Baden-Durlach,
ca 8% van het geheel vormend). Vastgesteld werd, “dass die überlandschaftliche
h o c h d e u t s c h e U m g a n g s s p r a c h e Westpreussens, der an sich die Mundart
von Baden-Durlach in den in Betracht kommenden Merkmalen näherstand,
wesentlich beim Ausgleich geholfen hat”. Vervang in de laatste zin “hochdeutsche
Umgangssprache” door “Hoog-Hollands”, Westpreusen’ door ‘Holland’ en
‘Baden-Durlach’ door ‘Zuid-Holland’ en ge hebt in een notedop de
ontstaansgeschiedenis van het ‘Afrikaans’. Zelfs het minderheids p e r c e n t a g e
komt wonderwel overeen met dat van de Zuidhollanders in Afrika: in 1664 waren
op een totaal van 264 localiseerbare volwassenen 24 Zuidhollanders (Herkomst en
Groei 257).
Ten aanzien van ‘Siedlungsmundarten’ beschikt men in Duitsland (men denke
aan de geschiedenis van het oosten) over een zeer rijke ervaring (148-156), evenzo
over de taalkundige tegenstelling tussen stad en land, al blijven daar nog veel
problemen. ‘Strahlungen’ (rondom? of hoofdzakelijk in één richting?) kan men
constateren bij Mainz, Trier, Keulen. ‘Es gibt allerdings auch grosse Städte, die auf
der Mundartkarte fast keine Strahlung aufweisen ... Überhaupt keine Strahlung
nachzuweisen ist bei einer so alten territorialen Hauptstadt wie Kassel’ (156)... ‘Die
Rolle der Stadt, aber auch der Grosstadt
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scheint in der grundsätzlichen Verallgemeinerung, die die Mundartforschung der
letzten Jahrzehnte unter dem Eindruck des einleuchtenden Bildes der Städtekultur
der Romania und der benachbarten rheinischen Städtekultur [erfahren hat],
überschätzt zu sein’ (157).
In het hoofdstuk ‘Sprachströmung und Sprachanschluss’ (dat ongemerkt overgaat
in het volgende: ‘Kulturgeographie und Mundart’) wordt de vraag gesteld, h o e v e r
dan eigenlijk de, van een bepaald centrum uitgaande, kracht kan uitstralen. Blijkens
een kort art. van M. ‘Zum Begriff der Sprachströmung’ schijnt hij een min of meer
principieel verschil te willen maken tussen ‘Strömung’ (die door het ‘overstroomde’
gebied passief wordt ondergaan) en ‘Anschluss’ (afhankelijk ‘von dem Sprachwillen,
vom Gefallen, von der Willkür, also der Entscheidung der Mundartsprecher’, 177).
Men vraagt zich af, hoe het mogelijk is, deze scheiding zuiver te trekken. Het
verschijnsel hangt naar het mij voorkomt ten nauwste samen met de tegenstelling
esprit de clocher/intercourse, maar De Saussure heeft reeds aangetoond dat dit in
wezen twee facetten van hetzelfde verschijnsel zijn. Wat moet men verstaan onder
‘Sprachwille’? We komen daarmee op het oude probleem, in hoeverre de (meestal
niet-volkomen) aanvaarding van de taal der oude generatie door de jongeren bewust,
onbewust of half-bewust plaats heeft en dit verschijnsel hangt weer samen met het
nimmer-opgeloste filosofische probleem van de antithese tussen vrije wil en
determinisme. De zaak word nog weer extra gecompliceerd door het feit dat hetzelfde
dialect zich tegelijk kenmerkt door handhaving van oude verschijnselen èn
overneming van nieuwe.
Op blz. 172 wordt gezegd dat ‘in den dialektgeographischen Bearbeitungen
kleinerer Ausschnitte der grossen Sprachfläche ... immer nur eine geringe Zahl von
u n e r k l ä r t e n Mundartlinien übrig bleibt’. Deze opmerking lijkt mij enigszins in
strijd met strekking en geest van het gehele boek, zodat ik geneigd ben haar als
lichtelijk ironisch te interpreteren. Vgl. ook de onmiddellijk daarop volgende zin:
‘Jene überwältigende Mehrheit legte den Analogienschluss ohne weitere Problematik
nahe, dass die landesgeschichtliche Überlieferung allerorts Wünsche an die Historiker
übrig lässt, sie möchten doch diese von jenen vorausgesetzte landesgeschichtliche
Kausalität noch nachweisen’.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 72

77
Naast en boven het plaatselijke dialect (waarvan de boer de drager is) heerst de
‘Verkehrssprache’ (wel te verstaan de ‘hochdeutsche Umgangssprache
l a n d s c h a f t l i c h e r F ä r b u n g ’) die volgens M.'s veronderstelling afhankelijk is
van ‘Stammesraum, mittelalterlicher und neuzeitlicher politischer Fläche’. Hij denkt
hier aan ‘Laut, Formenlehre, Syntax, Akzent, Satzmelodie, Sprechtempo,
Silbentrennung, Rhythmus im Wort und im Satz’ Maar hij laat er de gedenkwaardige
woorden op volgen: ‘Doch von diesen grossflächigen Verkehrssprachen wissen wir,
schon zu ihrer Raumgliederung, so gut wie nichts’.
Precies hetzelfde kunnen we voor ons land constateren, met dien verstande dat
het inzicht dàt we hieromtrent vrijwel niets weten, bij velen nog altijd blijkt te
ontbreken. Er bestaan Fries-getinte, Gronings-getinte, Limburgs-getinte (alle als
‘Hollands’ bedoelde) verkeerstalen, die trouwens voor de beschaafde hoorder
evenmin per se ‘onbeschaafd’ hoeven te klinken als de Hollands-getinte verkeerstaal
der beschaafden. Ziet men de ‘grossflächtige’ verkeerstalen over het hoofd en
opereert men alleen met het cerebrale A B dan zullen de factoren, die het taalleven
ten onzent beheersen, nimmer duidelijk worden onderkend.
Ondanks de vele moeilijke vraagstukken, die in dit boek worden behandeld,
behoort M. bepaald niet tot de theoretische filologen ‘die bij elke oplossing wel een
probleem weten te vinden’: ‘Mehr als in der L a u t g e o g r a p h i e möchten wir nun
bei der W o r t g e o g r a p h i e mit unproblematischer, s p i e l e r i s c h e r
S p r a c h b e w e g u n g rechnen. Es müssen nicht gleich Konflikte
bedeutungsschwerer Gegensätze sein. Dagegen verwahren sich schon die
zahlreichen Kreuzungen benachbarter Formen oder Synonymen in Grenzzonen’
(178). Dit bezadigd oordeel van een ervaren taalgeograaf is karakteristiek voor het
gehele boek.
G. KLOEKE
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Boekbeoordelingen
Poësy van J. Six van Chandelier. Bloemlezing uit zijn dichtwerk met
inleiding en aantekeningen door Dr. G.A. VAN ES (Zwolse Drukken en
Herdr. Nr 2). W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1953.
In Dl. V van de Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden heeft Prof. Van
Es een uitvoerige beschouwing gewijd aan het werk van Joan Six van Chandelier,
die in de oudere literatuurgeschiedenissen verwaarloosd was. Als onmiddellijk
uitvloeisel van zijn aandacht voor deze figuur van het tweede plan volgt nu de
bloemlezing uit de in 1657 verschenen Poësy die wij hier aankondigen. De Poësy,
een vrij lijvig boekdeel, is, in tegenstelling tot Six' psalmberijming, nooit herdrukt en
zeldzaam geworden, zodat deze anthologie, waarin de verschillende aspecten van
zijn eigenaardig dichterschap goed tot hun recht komen, een alleszins welkome
gelegenheid biedt tot kennismaking met een dichter die ook vakneerlandici weinig
onder ogen gehad hebben. Een figuur van het tweede plan noemden wij hem, maar
daarom is hij niet onbelangrijk; terecht zegt de uitgever dat een periode ‘niet enkel
gekarakteriseerd (wordt) door het werk van de grote schrijvers, maar in belangrijke
mate ook door de veel talrijker kleinere. Al te zeer heeft men echter die kleineren
gemeten naar de maatstaf der groten, beschouwd als hun leerlingen en navolgers
... en zo meermalen het eigene in hun werk miskend of onderschat’. Een persoonlijk
cachet heeft Six' werk zeker, al is het niet moeilijk voorbeelden en invloeden aan te
wijzen; tegenover Huygens staat hij echter stellig onafhankelijker dan b.v.
Westerbaan. ‘Een nuchtere Hollander, met een open, ongedwongen kijk op het
doen en laten van anderen rondom hem, een scherp en critisch waarnemer’ noemt
Van Es hem, niet diepzinnig, al ‘kiest hij graag buitenissige en daardoor wat duistere
omschrijvingsvormen (Gesch. V, 161), ‘geneigd het goede van deze wereld met
alle zintuigen te genieten maar afkerig van excessen en
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buitenissigheden’ (Inl. 5). De lichte contradictie in deze beide formuleringen is uit
de vorm van Six' gedichten wel te verklaren. Wanneer prof. Van Es zegt dat het
‘vaak moeilijk (is) de bedoeling van den dichter direct te vatten’, maar dat, naar hij
hoopt, ‘enig nadenken en een korte aanwijzing in de aantekeningen deze bezwaren
grotendeels spoedig (zullen) overwinnen’ (Inl. 6), dan is dat o.i. wel wat optimistisch
uitgedrukt. Als Huygens moeilijk is, dan is Six moeilijk in het kwadraat; vele passages
in zijn gedichten zijn niet anders dan aaneenschakelingen van raadseltjes te noemen.
De elf bladzijden van ‘Schetse van Venecie’ eisen zeven bladzijden commentaar
in kleine letter, en dan nog zal ook den ‘bescheiden’ lezer nog lang niet alles duidelijk
wezen. Barok is inderdaad het woord voor zulk een taalgebruik en voor beelden als
‘gekeide snaaren’ voor het geruis van een over stenen voortstromende rivier (p.
37); ‘gedurfde barokke beeldspraak’ (Aant., p. 183) behelst wel het gedicht ‘Aan de
Sark van myn Vader en Broeder’, dat wij zelfs wel buitenissig zouden durven noemen.
Niettemin, beeldend vermogen kan men den dichter zeker niet ontzeggen, al zijn
de beelden vaak zo dat zij pas na een zekere bezinking de werking uitoefenen die
den ontwerper zelf voor ogen stond. Vooral de langere gedichten hebben het karakter
van mozaïken, waarin men eerst alleen talloze zeer kleurige steentjes ziet en pas
bij afstand nemen een werkelijk tafereel ontdekt. ‘'s Amsterdammers Winter’ is
werkelijk kostelijk en als prof Van Es zegt (Gesch. V, 170) ‘Zo'n uitgebreide vlotte
beschrijving van de ijsvermaken kennen we overigens van niemand in de 17eeeuwse litteratuur’, dan moeten we daar dadelijk aan toevoegen: maar in de
schilderkunst des te meer. Six' gedicht is daarvan een volwaardig pendant.
Aan de commentaar heeft de uitgever, bijgestaan door de heer Chr. Stapelkamp,
veel moeite besteed, en al kon hij niet alles oplossen, vele duisterheden zijn toch
door vernuftige combinaties opgehelderd. Jammer vinden wij het dat de
aantekeningen, die juist bij dit soort literatuur de vorm van een doorlopende
commentaar vereisen, achterin het boek geplaatst zijn en niet aan de voet van de
bladzijden. Op sommige plaatsen zouden wij een andere of wat meerdere
commentaar gegeven hebben; slechts een enkel geval willen wij aanstippen: vester,
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in vs. 3 van ‘Oesters te Kolchester’ betekent o.i. niet ‘vestingwerken, burcht’, maar:
slotvoogd of verdediger van de veste. In de ‘Schetse van Venecie’ bleef Lalagaatje
(vs. 239) onverklaard; het is ongetwijfeld ontleend aan Lat. Lalage, dat o.a. voorkomt
bij Horatius (I Od. 22) en in een verband dat meer aansluit bij Six' bedoeling in
Priapea IV, een bewijs te meer hoe doorkneed ook niet-geleerden als Six in die tijd
waren in de klassieke literatuur; zijn verzekering aan Corn. Sladus, ‘Regeerder der
Latijnsche Schoolen’ dat hij zijn leertijd bij hem verbeuzeld heeft, hoeft men dus ook
niet al te serieus op te vatten. De gedichten staan in de bloemlezing niet in dezelfde
volgorde als in de oorspronkelijke uitgave; vermelding van de bladzijden waar zij te
vinden zijn ware dus wel wenselijk geweest. Door de goede keuze en de
weloverwogen schikking geeft deze anthologie wel het beste beeld dat men zich
van den dichter kan vormen zonder zijn gehele oeuvre te lezen.
Januari 1954.
C. KRUYSKAMP
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Stilistisch onderzoek naar het aandeel van Betje Wolff in de werken
van Wolff en Deken (II)
Hier volgen thans een aantal opmerkingen, die mij bij de lezing der romans te binnen
vielen, ongelijksoortig en moeilijk in een systeem te vatten: elk verschijnsel op
zichzelf levert niet voldoende materiaal voor dit onderzoek, terwijl alle gezamenlijk
in staat kunnen zijn het probleem te verhelderen.
1. In de romans vindt men de persoonlijke bewondering van B.W. voor tijdgenoten,
blijkend uit haar correspondentie, bij enkele figuren terug. B.v.: B.W. biedt den
toneelspeler Bingli, op grond van haar waardering, een vertaling aan van een
van haar werken (Wo. 329). Alida Ryzig noemt met waardering eveneens Bingli
(L. 6, 267).
Groot was haar eerbied voor Van Merken: enkele onderdanige bladzijden
spreken er van. (Wo. 190). Anna Hofman vertoont eveneens dien eerbied.
2. Nooit heeft B.W. den steun en de vaderlijke vriendschap van den advocaat
Noordkerk vergeten, die in 1771 is overleden; hij was haar raadgever vooral
bij haar moeilijkheden in de eerste huwelijksjaren. Abr. Blankaart noemt hem
verschillende keren. ‘Oho! was de braave Noordkerk nog op Gods lieve aarde’,
enz. (Bl. 1, 37) ‘Voor veele jaaren was ik eens met den grooten Advocaat
Noordkerk in gesprek’. (Bl. 1, 255) ‘dat gy u geen minder voorbeeld dan den
grooten Advocaat Noordkerk voorstelt’ (Bl. 1, 275), ‘de onstervelyke Noordkerk’
(Bl. 3, 27). Maar ook Anna Hofman spreekt van hem (W. 3, 384) en Wildschut
t.a.v. zijn zoon Pieter, den a.s. advocaat: ‘de onderdrukten, de armen, de
weduwen, de weezen, de listig bedrogenen bidden zeer alle daag God, den
Heer om een anderen Noordkerk, maar hij zou om eens dien grooten man te
kunnen navolgen, den kop wat minder warm moeten hebben’ (W. 1, 344).
3. Op verschillende plaatsen in de brieven van B.W. vindt men
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aanwijzingen van of toespelingen op ander werk van haar. De naam Dortsma
o.a. wordt bij herhaling vermeld (Wo. 126, 129, 145). Zij schrijft aan de Wed.
Doll (1799): ‘Hier op heb ik, en met grond, staat gemaakt en gehoopt het geen
ik schuldig was te voldoen. ‘Zo dat ik maar zeggel wil’ zei vader Blankaart, ‘dat
ik U met den schipper deez week een assignatietje denk te zenden’ (Wo. 323);
‘leer in voorraad u in eene zwaare huishouwing te gedragen, opdat gy wat
meer onder de middelen zoud kunnen komen als Tante Martha’ (Wo. 267).
Evenzo doen romanfiguren. Sara B. schrijft: ‘want zo als Tante Martha wel
zegt, een mensch is toch altoos vol gedagten!’ (Inl. Bl. X). Anna Hofman
constateert overeenkomst tussen Betje Stamhorst en Alida Leevend: ‘gy...
zoude misschien, dit lezende met uwe Germain Nicht Mevrouw Ryzig wel eens
kunnen zeggen’: (W. 6, 164). Betje Stamhorst zelf voelt sympathie voor Mevr.
Ryzig en Mevr. Edeling (dus Sara B.) (W. 4, 151 en 152). Anna Hofman: ‘Ik
geloof, dat het Mevrouw Ryzig is, die zegt...’ (W. 6, 174). De onderlinge
overeenkomst tussen de jonge-meisjes-figuren wordt dus in de romans zelf
onderstreept.
Merkwaardig is het verband, dat er bestaat tussen den Veldzang ‘Rachel’ en
de tekening van Lotje Roulin. Deze laatste herkent zich in de Bijbelse figuur:
zij zal Willem Leevend moeten afstaan als Rachel Jacob en zij citeert uit ‘eenen
onuitgegeeven Veldzang, getyteld Rachel’:
‘Hoe! is myns Jacobs heil de bron van myne smart?
Zyn ziels genoegen doet my klaagen!
'k Aanbid hem, en ik kan zyn hoogst geluk niet dragen!
Strydt liefde met zich zelf... ô myn verbysterd hart!
Bemin ik hem dan niet zo teder als voordeezen?
Ach meer, veel meer dan ooit. Wat is 't dan, dat ik voel?
Kan Rachel met zich zelf zo onbestaanbaar weezen?’ (L. 2, 203).

Elders haalt zij Gravin Jacoba aan:
‘Een teeringskoortje sloopt myne ondermynde kragten.
De kwaal, myn lieve Frank, de kwaal zit in het bloed’ (L. 2, 351).
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En als zij sterft is het met een geliefde uitspraak van B.W. zelf uit haar vroeger
werk op de lippen: ‘Die schept, bemint’ (L. 4, 132).
De psychologische tekening in de beide ‘veldzangen’ van B.W., getiteld ‘Rachel’
en ‘Jacob’ was voortreffelijk geweest (zij verdienen meer aandacht dan
gewoonlijk het geval is). Voelt zij zich thuis op dit terrein, heeft ze behoefte in
Lotje Roulin opnieuw de vrouw te tekenen, die het offer moet brengen den man
die ze liefheeft af te staan aan een ander en herinnert ze daardoor argeloos
aan de vroegere vrouwenfiguren, in wie ze zich ingeleefd had? Had ze niet
reeds in 1777 geschreven: ‘De Bespiegelende kennis der Driften stelt ons niet
in staat om die natuurlijk uit te drukken: men moet bijvoorb. de Liefde kennen
& noodzackelijk een gevoelig hart hebben, zal men eene Rachel of Cootje van
Beyeren schrijven zo dat zij behaagen’ (Wo. 204)? Of was het het feit, dat de
voorbereidingen voor den herdruk van ‘Jacoba van Beieren’ en van de
‘Veldzangen’, verschenen in Mengelpoëzy III van 1786, samenvielen met het
schrijven van Willem Leevend ?
4. Verschillende ideeën, uitgedrukt in de brieven of in werken van B.W.
voorafgaande aan de samenwerking, keren terug in de romans.
a. Critiek op de Opera.
In een tirade op het karakter van de dames, die haar sexe geen
eer aandoen, leest men: ‘Grooter licences als 't volk zich verbeelden
durft, begaan zy, eene alles overschreeuwende drift voor dat
monster van slegten smaak, “de Opera”, ziedaar dit is haar kenmerk’
(Wo. 135, brief van 1774). Men vergelijke hiermee de geestige
persiflage op de Amsterdamse muzikale ‘bezetenheid’ van Alida
Ryzig, die begint met ‘Vive la Musique’ (L. 6, 267): vol
verontwaardiging richt zij zich tegen de 13 maal opgevoerde opera
‘Azor en Zemire’. Is het wonder in W. terug te vinden, dat Cornelia
Wildschut, specimen van de onbeduidende categorie van meisjes,
‘Azor’ wel 20 maal heeft gezien? (W. 1, 213). Ook bij Mevr. W.
vinden we een uitlating over de opera's (W. 3, 263) en bij Cornelis
de Groot (W. 1, 202).
b. B.W. is een bewonderaarster van het stevige gezonde type
Hollander, zoals men die vindt op de portretten der 17de-eeuwse
schilders (Wo. 134 en 208); Jac. Veldenaar denkt er precies eender
over: ‘Zie,
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de Familie-stukken der oude Hollandsche Familien: etc.’ (L. 6, 369).

c.

d.

11)

Aandacht voor het vrouwelijk schoon keert in allerlei vormen terug,
o.a. bij Mevr. Esser, ook voor het geëmancipeerde type. Martha
de Harde: ‘Wel, de Juffrouwen draagen Manlui hoeden op der
hoofd’ (L. 2, 121). Men vergelijke de opmerkingen van de oude
Mevr. Ryzig en van Willem L.: ‘een Jongensair der dames, die zelfs
als een man te paard zitten’ (L. 2, 182). Abr. Bl.: ‘Ik ben wel niet
byzonder ingenomen met onze van Saxisch porceleinaarde
gevormde kabinetstukjes van meisjes, maar evenwel, vrouwen van
zes voet: beautés van een paar honderd pond Amsteldamsch
gewigt, kunnen nog minder de goedkeuring van Abraham Blankaart,
die altoos gaarne wat moois zag, wegdraagen’ (Bl. 3, 48). Van
‘beauté's’ in ponden uitgedrukt kan men ook lezen bij Charlotte
Roulin (L. 2, 350) en Anna Willis (B. 165).
B.W. railleert in de narede op L. met het woord ‘smaak’ (L. 8-358),
evenals in de brieven herhaaldelijk en evenals Alida Ryzig, Abr.
Blankaart, Nicht Hexameter, enz. (L. 3, 142, Bl. 2, 34).
De philosophie van den Duitsen geleerde Wolf, leerling van Leibniz,
was geheel in den geest der 18de eeuw, wat hem een grote
populariteit bezorgde. Ongetwijfeld heeft daartoe medegewerkt het
rumoer rondom zijn aanvankelijke verguizing in Halle, zijn eerherstel
tijdens Frederik II van Pruisen, die van het begin af belang had
gesteld in zijn theorieën en in zijn eersten brief aan Voltaire uitvoerig
over hem had gesproken, de verdediging van dezen laatsten, die
hem nog in 1757 noemde: ‘le célèbre Wolf, homme excellent en
11)
tout genre de Philosophie’ , de bewondering van Csaar Peter de
Groote, die hem naar Sint Petersburg had laten komen. Zijn
opvatting, dat de zichtbare wereld een ‘beste wereld’ is, zijn theorie,
dat geen feit bestaanbaar, geen uitspraak waar is, als er niet
voldoende oorzaken of redenen aanwezig zijn om feit of uitspraak
tot stand te brengen, de z.g. ‘ratio sufficiens’, hebben B.W. zeer
bezig gehouden. Men vindt hiervan een duidelijk voorbeeld in den
brief aan den ‘epicurist’ Dr. Maarten Houttuyn, van 1770, tevens
van haar oordeel over Voltaire: ‘Vol-

Oeuvres de Voltaire, Tome X, 1757, p. 59.
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taire is by my (en ik heb misschien nog eenig regt om er over te
oordeelen) de grootste dichter van Europa. Zyn ‘Hendrik’ is zoo
aan 't volmaakte als 't mogelyk is. Mahomet is zyn ‘chef d'oeuvre’,
alles, except dat hy als ‘Philosoof’, ‘Historicus’, of ‘Theologant’
schryft, lees ik met eene toestemming, die gy alleen kunt bevatten,
omdat uw ‘smaak’ zo zuiver is... ‘Zet, wilt gy, voet by stuk, en wys
my aan, waarom ik tot “la folle nation behoore”, schoon ik myne
voorreden aanmerk als myne Geloofsbelydenis. Poëtische
“uitroepingen” (dit dien ik te weten) zyn geene betoogingen, en
Voltaire zal, door dezelve geen onbevooroordeeld verstand zant
in de oogen smyten!...’ ‘Wy laten ons niet by den neus omleiden’
12)
nog door onze Geestelykheid, nog door onze ‘Gens Sufficans’
die ons, als zy ons een bewys moeten leveren, een grap in de hand
stoppen, en het ‘Gemeen’ uwer lieden altoos aan hunne zyde
hebben, omdat zy doen lachen. Spotten is geen demonstreren,
bekent gy dat zelf niet?’ (Wo. 36 en 37). De ‘Ratio Sufficiens’ keert
terug in een brief aan Mevr. Van Winter-Van Merken van 1777.
‘Mogelyk zult gy my nu de eere aandoen om my vriendelyk te
vragen: ‘Maar zeg eens, Wolfje, hoe komt het toch in je Zeeuwsche
bolletje om my te schryven? Zie hier de Ratio sufficens. - (en
passant zo een greepje Pedantery staat my ook nog zo kwaad niet;
ben ik niet Wolfiaansch; ei, valsch vernuft ook nog; nu 't leid er toe!)
de Ratio sufficens. Juffrouw Deken heeft my (onder alles) verhaald,
dat zy U de vaersjes op myn Portret eens zoude voorlezen, en, dat
smaakt my in 't geheel maar niet’, etc. (Wo. 191). Wanneer nu
Willem Leevend spreekt van ‘exclamatiën’, die geen bewyzen zyn
en aan zijn moeder schrijvend over het bezoek aan Professor
Maatig er aan toevoegt: ‘Professor heeft een allerwaardigste Vrouw,
eene geleerde Dame, die ook over de “zwaartekragt” en
“genoegzame reden” spreekt’ (L. 1, 160), dan is de bron van deze
gedachtengang duidelijk. Men vindt deze uitdrukking, die een
stereotiepe vertaling is van ‘ratio sufficiens’, in den mond van Mevr.
Maatig, n.b. een Duitse, L. 5, 363. Maria de Groot: ‘beiden (n.l.
Lessing en Voltaire) zegt hy, werpen den zotten alleen zand in de
oogen, maar

12)

n.b. toespeling op ‘ratio sufficiens’.
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e.

bewyzen niets’ (W. 1, 176). Verder nog ‘genoegzaame rede’ bij
Alida Ryzig (L. 4, 342, L. 5, 132, L. 8, 109 en 234), Betje Stamhorst
(W. 4, 410), Van Arkel (W. 1, 68). Een andere vertaling, n.l.
‘toereikende grond’, ‘voldoende reden’, ‘genoegzaame grond’ bij
Chr. Lenting (W. 1, 41 en W. 1, 51) en Van Arkel (W. 1, 68), Abr.
Blankaart (Bl. 3, 309) Betje Stamhorst (W. 5, 107). ‘Ratio Sufficiens’
in Voorreden L. 3, 21. Anna Hofman citeert van Corn. de Groot: ‘er
is geen gewrocht zonder oorzaak’ (W. 2, 4). Dat ‘exclamatiën’ geen
bewijzen zijn betoogt o.a. Cornelia Hartog (B. 424).
Den term ‘Beste Waereld’ kan men lezen o.a. Wo. 98: ‘Dat deeze
Beste Waereld een groot Sothuis is, is by my eene Axioma Du
Bonsens’; in de romans by Alida Ryzig (L. 6, 17, 19) (L. 8, 121), bij
Chr. Lenting (W. 4, 25). Abr. Blankaart (Bl. 3, 5 en 67).
Theologische en sectarische haardkloverijen waren mikpunt voor
B.W.'s satirieke geest. Uit een brief van 2 Jan. 1777: ‘Denk niet,
dat ik hier als eene Pelagiaansche Werkheilige, met eigen
gerechtigheid te voorschijn kome’ (Wo. 192). Do. 36: ‘'t Zyn immers
maar (zoals ik nog onlangs zeker groot man, “in zyn soort”, hoorde
zeggen) “todden en vodden van eigengerechtigheid”, en het brengt
de menschen zo ligt tot het Pelagiaans accordeeren, al was 't dan
maar tegens vyf ten honderd’ (Do. 36). Men vergelijke hiermee
Suzanna Hofland (B., 7-e brief): ‘Al dat doen, zusje, laat de ziel
maar leêg; die draf van goeie werken zijn ook al todden en vodden
van eigen gerechtigheid, zoo als de zuster Alida met yver altoos
zegt’. (Over eigengerechtigheid eveneens in den 33-en en 82-en
brief.) Bl. 2, 10: ‘De todden en vodden van eigen gerechtigheid’;
Bl. 3, 149: ‘todden en prullen in het zedelyke’. Cornelia Slimpslamp:
‘Maar of ik nu al die heele en halve en kwart Pelagianen opnoem,
je hebt er niet aan’ (B. 95ste brief). De ‘heele, halve en kwart
Pelagiaanen’ keren terug bij Alida Ryzig (L. 5).
Zonder een directe aanwijzing te vinden bij B.W. zelf, vindt men
nog soortgelijke raillerie bij verschillende figuren. Suz. Hofland:
‘Moet jy niet ietwat hebben, Zannetje, zei hy, om je klein te houwen?
Is het niet beter, dat je jou bezwaard voelt om je zonden, dan
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f.

g.

dat je een Armiaansch slikgrondje hebt?’. Vgl. het ‘Armiaansch
slikgrondje’ bij Chr. Lenting (W. 4, 252).
Chr. de Vry: ‘Myn Cato kwam daar uit de Kerk: wel meid, wat heeft
Dominé voor een text gehad? - Van de zeven Phioolen, uit de
Openbaaringen. - Zo kind, was er nog wat volk? - Juffrouw,
stampend vol, ik heb al dien tyd gestaan op de stienen; want er
was geen plaats. - Nu vraag ik, lieve Nigt, is dit evenwel te
veräntwoorden, dat men een Booi het koliek op 't lyf jaagt, om over
de “zevende Phiool” te hooren gonzen?’ (L. 1, 100). Critiek op
hetzelfde onderwerp met uitvoeriger commentaar drukt Abr.
Blankaart uit in Bl. 2, 299 en Bl. 3, 104. Willem L. merkt over zijn
hospes op: ‘Ik ontdek, dat myn Huisheers verstand niet van zulk
een goed allooi is als zyn hart. Hy is heftig Cocceaans, en schryft
over de “Zeven Perioden” (L. 1, 155). Vriend'’: ‘Hy (n.l. de bekeerde
Broeder de Smit) schermt met het Daaglyks-Brood en den Sabbath,
dat het rookt, en haspelt met de zeven perioden, als een aap in
een lintwinkel’ (L. 6, 71).
Interessant en niet voldoende onderzocht zijn de van tijd tot tijd
terugkerende opvattingen over het Hiernamaals, de z.g.
‘toekomende herstelling aller dingen’. Ik noem hier slechts Jac
Veldenaar: ‘My niet ophoudende met de Oostersche zinnebeeldige
schilderyen, die men in de Bybel van de aanstaande gelukzaligheid
gemaald vindt, dunkt my nog, dat die, immers grootendeels, bestaan
zal in toeneemende kennis; in het nuttig, leerzaam byzyn van
verhevener weezens; in vriendelyke gezelligheid met allen, die wy
daar of leeren kennen, of reeds als hier gekend hebbende
aantreffen’, enz. (L. 8, 221), volkomen overeenstemmend met wat
Alida Ryzig wijdt aan dit onderwerp in haar brief aan Petr. Renard
(L. 4, 13de brief.) Wed. Willis: ‘De beste menschen zelf hebben
rampen nodig om zich te leren losmaken van een leven, dat niets
anders is dan onze eerste Leerschool’ (B 215). Pieter Stamhorst
legt den term ‘toekomende herstelling’ uit als een harmonisch
evenwicht, dat goed en kwaad op deze wereld recht doet, in W. 6,
96.
De romanticus heeft het probleem van vriendschap en liefde, inhoud
en grenzen van beide begrippen, zeer ernstig genomen en in allerlei
vormen keert het terug, ook bij W. en D.; de gehele Willem
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Leevend berust er zelfs op. Ongetwijfeld heeft dit onderwerp zowel
Aagje als Betje aangetrokken, getuige beider persoonlijke brieven.
Zonder de vindplaatsen alle te willen analiseren, wil ik hier slechts
aanstippen de opvatting van B.W., dat huwelijksliefde niet mogelijk
is zonder dat deze verandert in vriendschap, een overtuiging, die
ze zeer fijngevoelig uitdrukte in het gedicht ‘Morgengroet der
vriendschap’ (M. 2, 197). Men legge hier naast de vele bladzijden
lange beschouwing van Alida Ryzig in den 22sten brief van het 5de
boek, met o.a. dezen zin: ‘Neen, Vriendinne van myn kennis,
Huwlyksliefde gaat over tot vriendschap. Dit denkbeeld is het, dat
my, en duizend jonge Vrouwen, een hart onder den riem steekt,
als wy onze buigzame zwaanenhalzen geduldig onder het straffe
Huwlyks-juk vleyen. Wy, goede zielen, maaken dan van den nood
een deugd, maar denken onderwyl: elke drommel regeert in zyn
maand!’.

5. De woordenkeus.
a. Reeds bij de bespreking der Franse woorden kwam het creëren
van een ‘type’ ter sprake; het is een litterair verschijnsel van den
tijd, dat waarschijnlijk ook de fabel in ere had hersteld. Alida
Leevend munt uit in het ‘geven van aliassen’, een uitdrukking, die
men tevens aantreft bij Betje Stamhorst (W. 5, 69) en bij Bl. 3, 76
en 90. Bijna iedere eigennaam is een symbool en men ziet ze als
zodanig reeds in het vroegste werk van B.W., b.v. ‘Meester van
der hair’ voor den kapper, evenals in de symbolische titels van
boeken in Gr. 2, 286. Ik meen dan ook, dat de Bibliotheek van
Suzanna Hofland en haar ‘Soci’ van haar hand is. Het ‘Theologisch
Verrekykertje van Zuster Welgeleert’, het ‘Heilig Onrecht van Petrus
Kwezelius’ (B. 126), ‘Komrie Ware en valsche Genade’ (B. 375),
‘Draaimannius Gevaarlyke Letterknegt’ (B. 375), ‘Zuster Duifje
Kwikkelkwakkel ‘Stichtelyke Gedichten’ (B. 376), etc. etc. De ‘Pastor
Fido’ voor den huwelijkscandidaat is humor van Alida Ryzig en
Betje Stamhorst (W. 6, 74). Een stuurs, onhandelbaar mens heet
‘Nero’ bij Abr. Blankaart (Bl. 3, 301 2, 32, 319) en Chr. Lenting (W.
2, 373), ‘Nero Niemandsvriend’ bij Bl. 1, 133, Mevr. Wildschut (W.
3, 345), Wilh. Heftig en Martha de Harde (L. 8, 61). Vgl. Wo.: ‘wel
ik kom voor vast, al had je ook Nero de Twede ... gelogeerd.’
‘Kribbetje Wys-
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neus’ wordt in een adem genoemd met ‘Govert Grim’. (Bl. 3, 65).
Martha de Harde en Petr. Klinkckert noemen een stuursen
echtgenoot ‘een stuurschen Nabal’ (W. 2, 24). ‘Satan Rex’ keert
verschillende keren terug in de brieven van B.W. (Wo. 185, 194,
190, 199), de naam ‘Sultan Slim’ vindt men Wo. 185, een naam
die haar later inspireert voor den alias van den stiefvader in Willem
Leevend. ‘Sir Uilskuiken’ vindt men zowel in Bl. 1, 294 als in W. 4,
355 (Chr. Lenting) en in Do.
Niet zelden komt men de uitdrukking ‘Non-ens’ tegen. Wo. 237:
‘Hy en nog een origineel, zeker “non-ens” zyn een Rotterdamsche
reis waardig’, en Do. 72: ‘Weet alleen, - die advocaat is een ‘non
ens’, 82: ‘'t Verwonderd my alleen, dat men mynen Vader, zulk een
geleerd man voor een “non ens” houdt’. De pluralis-vorm bij Alida
Ryzig: ‘Het spyt my maar, dat ik my niet durf vleyen met het
vermaak, van die geleerde “non entia” te zullen hooren’ (L. 4, 343).

b.

Verwant met deze aanduidingen is het vermogen geestige
scheldwoorden te verzinnen. In een brief van B.W. leest men: ‘de
persoonen op den agtergrond ken ik niet, vooral niet die hans
snoeshaan met de haanenveer op zyn muts’ (Wo. 325). Zowel de
snoeshaan als de haneveer dienen als uitingen van affect in de
romans. ‘Snoeshaan’ voor den petit-maître b.v. bij Anna Hofman
(W. 2, 2 en W. 2, 262) en bij Petr. Klinckert (W. 2, 96), Van Arkel
(W. 2, 230). (Nog Wo. 222). ‘Haneveer’ o.a. bij Martha de Harde,
Corn. Wildschut (W. 1, 252), Wildschut (W. 1, 334), ‘haneveererijen’
bij Sara Sadelaar (W. 2, 252).
‘Wie Satan kan met zoo een paar oude meerkatten omgaan, als jij
en Brecht’ schrijft Abr. Blankaart aan Suzanna Hofland. Hij bezigt
het woord eveneens in Bl. 1, 143 en 215, 148 en 209, Bl. 3, 250
evenals Betje Stamhort (W. 5, 114), De Bruin (L. 7, 33).
‘Savibloem’ is een scheldwoord van Mevr. Richters (W. 6, 59). Men
vindt het ook Bl. 2, 41. ‘Een malle babbe’ Bl. 3, 360, elders in B.
‘kwyl-babbe’.
Wo. 169: ‘Knorren kryg ik vast, doch dat verdien ik en die wat
verdient moet wat hebben, zegt Salomon, meen ik althans’.
Toespelingen op Salomo en zijn spreuken zijn er legio, b.v. bij Anna
Hofman
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(W. 2, 2) (W. 5, 212) Abr. Blankaart (Bl. 2, 111), Van Arkel (W. 2,
231). Voor Paulus geldt hetzelfde, beschouwingen in zijn geest zijn
te vinden in de brieven van B.W. en passim in de romans.
Min of meer ironische citaten van Bijbelteksten bij Bl. (Inl. Bl. I,
XXXVIII), Bl. 2, 255, 256, 263; Bl. 3, 265; Anna Hofman (W. 6, 1,
21-25, W. 6, 152); Betje Stamhorst (W. 5, 305; 6, 217); Pieter
Stamhorst (W. 6, 103).
Enkele opvallende woorden, uitspraken en gezegden:

Duivelderage - Wo. 198 en bij Abr. Bl.
‘een hondje van een Samaartje’ (Wo. 362) - ‘een inzoet hontjen van een
lintjen’ bij Anna Hofman (W. 2, 265); ‘een hondjen van een huisjen’ bij
Betje Stamhorst (W. 4, 392). Alida Ryzig, verslag gevend van een
naaikrans: ‘Wel, Nigt Ryzig, wat naai je daar een inzoet hondje van een
kantje’ (L. 4, 86).
‘Een renegaat is altoos erger dan een Turk’ bij B.W. (Bek. 10) en Petr.
Renard (L. 1, 170).
‘en veel vieren en vyven’, Wo. 329 en Abr. Bl. Bl. Inl. XVI, Bl. I, 3, 45; 182,
248, 259, Bl. 3, 234; 267 en verschillende keren bij Martha de Harde.
‘Non sens, to Bliktri’? Do. 26: ‘Zo ik niet tot myn eige laagheid neêrdaal,
zal deezen heelen brief “non sens, to Bliktri” onverstaanbaar blyven.’ De
heer R.: ‘Een lichtvaardige is myne pop niet, al was zy zoo schoon als
deze meid. - Doch dit is “to bliktri” voor u’ (B. 116e brief).
Een ‘sac’ wordt een ‘Duivels-gewaad’ genoemd in Do. 53, te vergelijken
met Suz. Hofland: ‘Haar sak (ja, zoo, een duivelsch kleed heb ik ook nog
in myn natuurstaat gedragen) was opgeschikt, je leven zoo niet’ (B. 33ste
brief).
Do. 28: ‘de Amsterdamsche Comedie, die tente des Satans’; dezelfde
appositie is te vinden bij Suz. Hofland.
‘Heele Lieve’ als vocatief, b.v. Wo. 264, 265, 266, 269, 270, 271; eveneens
en zelfs typisch genoemd bij Willem Leevend.
Deze rubriek is met tientallen uitdrukkingen aan te vullen, vooral
als men daar nog in zou willen opnemen die welke men bij
verschillende romanfiguren aantreft, zonder direct een bewijs in
handen te hebben, dat B.W. haar kende, b.v.: ‘De verbeterde
Ligtmis wordt de beste man’. Bij Chr. Helder (L. 4, 281), Suz. Helder
(L. 7, 45), door Betje Stamhorst geciteerd van Van Veen (W. 3,
166). Bl. 3, 194: ‘De grootste ligtmissen worden de beste Dominés’.
‘Allemaal menschen, zei de Bagyn en zy zoende den Pater’, bij
Fred. de Harde (L. 6, 276), in verkorten vorm ‘Allemaal mensen...’
bij Sara B. (B. 2, 24) Abr. Blankaart (Bl. 2, 82; 2, 308). - ‘Zo
vergenoegd als Adam in 't Paradys’ (W. 6, 69), bij Alida Ryzig ‘als
Adam vóór den
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val’. Karakteristiek voor Abr. Blankaart is de uitdruking: ‘Ik ben maar
een “niets beduidend oud vryer”. Men vindt haar ook bij Van Veen
(W. 4, 342), Petr. Renard (L. 1, 86) en elders. - “Dat klinkt ou wat
anders voor de snoet” bij Abr. Blankaart (B.) en Alida L. (L. 5, 201).
- “Rydje de witkwast of maaltje de geest?” roept Abr. Blankaart uit
in den 77sten brief, gericht aan Suz. Hofland. Vgl. Fred. de Harde
L. 4, 314. - Suz. Hofland noemt de Fransen mensen, die “het teken
des Beestes aan het voorhoofd dragen”; vgl. Mevr. Richters (W. 6,
59) en Ds. Heftig (L. 2, 30). - “Juka” is de naam van een soort
uitheems kledingstuk uit de voorraad van Martha de Harde. Sam.
de Groot spreekt van een “juka of een ding van de fijnste chits, met
groote bloemen” (W. 2, 170). - “Inval”, “zoals de Fransjes zeggen”,
“adelyke vooroordeelen”, enz. enz. alle behorend tot het
vocabularium van verschillende personen, wijzen op auteurschap
van B.W. of desnoods op diepgaanden invloed van haar.
Men mag veronderstellen, dat de zeemanstermen uit Vlissingen
afkomstig zijn. Woorden als “rabas” en “raboesten” met een
etymologischen achtergrond, die den zuidelijken oorsprong
openbaart, zullen eer daar dan in Amsterdam bekend zijn geweest,
een overweging die er toe leidt te veronderstellen, dat de figuren
van Fred. de Harde en zijn vrouw in ieder geval van B.W. zijn,
afgezien nog van het feit, dat niet alleen deze beiden stilistische
goocheltoeren met dit originele vocabularium verrichten: Fred. de
Harde: “Wel zie, Juffertje, als zy zo boven myn hoofd, met haar
Meiden en Schoonmaaksters, aan de gladde kassen staat te
boenen en te schrobben, is het of Janmaat den heelen orlement
op het dek sleept” (L. 4, 335). - Mevr. Richters: “dan gromt en
pruttelt hij,... of gooit al den horlement zo ver als het stuiven wil”
(W. 3, 44). - Alida Ryzig: “De Natuur is er maar oud agter geweest
dit zo te kalefateren” (L. 6, 373) “Vervolgens laveert hy Zuid te
Zuiden naar my, of preit Bram onderweeg” (L. 3, 357). - Abr. B.:
“om al weer daar heen te laveren” (B. 669).
De belangstelling van B.W. bleek reeds in haar vroegste werken:
“De Zeeman spreekt van Schepen// Van Etmaal en van Preien”
(Nat. 77).
Misschien hoort in deze rubriek ook thuis de uitdrukking “larie
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van de Gallion”. Abr. Blankaart: “'t is allemaal larie van de Gallion,
dagt ik zo by by zelven” (Bl. 3, 4). Mevr. Wildschut: “toen al de
Juffrouwen van 'er zelven vielen behalven wy, want wy begrepen
wel dat dat alles leugen en lary van de gallion was” (W. 6, 240).
In het koopmansmilieu van het ouderlijk huis te Vlissingen had B.W.
zeer zeker bepaalde handelstermen horen gebruiken. In hetzelfde
zo juist geciteerde gedicht, waarin sprake was van een zeemansstijl,
wijst zij op handelstermen. “De Koopman spreekt van Wissels;//
Provisie en Courtage;// Van Laden, Assureeren,// Remisen en
Retouren” (Nat. 76). Men vergelijke hiermee: Corn. West: “Ik
verwagt, volgens belofte, al het fraaiste Amsteldams nieuws tot
Retouren; zegt uw Man zo niet, als hy in 's Koopmans styl spreekt?”
(L. 5, 345). - Fred. de Harde: “gy plagt in vroeger tyd ook meenig
duizend gulden op de Polissen te zetten, en uw heele familie is
Koopman en Koopmansmaat” (L. 4, 334).
De koopmansstand ontbreekt niet in de romans en van de daarbij
behorende typische woordenkeus zou een geheel hoofdstuk zijn
te maken.
De beroemde Atlas van B.W. had haar geest toegespitst op al wat
er in de toenmalige wereld te beleven viel. Ik vermoed, dat de
herhaalde humor over het woord Kamschatka en andere ongewone
aanduidingen in verband is te brengen met dezen speurzin. Alida
Ryzig: “maar ik ben zo olydom, en zo kamschatkaas onkundig niet
van den loop der dingen, dat ik my nu zoude gaan zitten
wysmaken:” (L. 8, 25). Betje Stamhorst: “den Cham der Tartaaren”
(W. 5, 299). Abr. Bl.: “en de zoeten Vrouwtjes hebben my daar nog
onlangs een kostelyke pels aangepraat, dat ik wel een Russische
Knees of Booyaart, ten minsten een Poolsche Wagwode gelyk”
(Bl. 1, 8).

6. Enkele typische syntactische kenmerken.
a. Terecht heeft men verband gelegd tussen den brief van Aagtje
Deken aan den heer Grave (De. 231) en de taal van Cornelia
Slimpslamp. Enkele zinswendingen hebben inderdaad geheel de
allure van de taal der fijnen. Het zou echter onjuist zijn de
verkleinwoorden, alleen op grond van dezen brief, als kenmerkende
stijl voor dien van A.D. te houden. De brieven van C.P. Dortsma,
eerder en alleen door
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B.W. geschreven (Aagje erkent dit zelf De. 348) herinneren in vele
opzichten aan den taal der fijnen. Ook Wo. 192 en 193 (brief aan
Mevr. Van Winter van 1777). Alida Ryzig, die op allerlei wijze zo
herinnert aan B.W., vertelt in den 32sten brief van het 5de boek
hoe ze teleurgesteld was bij het zoeken van een Meniste Baker.
“En het weezentje wierd zo toornigjes, om dat er N.B. niet gevogten
wierd. - Vrouwtje, (zei ik) je dient my niet; ik geloof, dat gy aan uwe
Menistery zo al vry wat slytage gekreegen hebt? - Ja Mevrouw;
Mevrouw moet weten, dat ik van den Tooren en het Lam ben; als
't met Mevrouw blieven was”. Ook hier is dus het verkleinwoord
typisch voor een sectarische geest. Abraham Blankaart wijdt er Bl.
3, 330 en vlg. enkele pagina's aan. “Levenswegje”, al het geklyke
ligt, zekerlyk in het diminutief’ en in Bl. 1 309 maakt hij de
verkleinwoorden der al te vrome ‘Seister Broeders’ bespottelijk.
Reeds in haar vroeger werk had B.W. stilistisch effect met
diminutieven bereikt. We lezen Gr. 2, 266: ‘en de diminutiefjes van
hondje, katje, bekje, poetelsasje (en verscheide van een nieuwe
uitvinding) stoorden geduurig het algemeen discours’.
Aan het begin van een brief een levendige dialoog tussen schrijfster
en de persoon voor wie de brief is bedoeld, is een typerende
inleiding voor de briefstijl van B.W. Als een voorbeeld daarvan: Wo.
172: ‘Goeye morgen myn Heer Grave, goeye morgen lieve Dames’
- ‘Ha! Wolfje, dat hadden wy niet gewagt; 't is pas zeven uuren.’
‘Ja! ik ben een heel wonderlyk kind, zie; ik woon buiten, & wat weten
we daar van complimenten of Etiquetten?...’ enz.
Dit zich zelf in de rede vallen treedt verder ook op midden in een
betoog. Do. 78: ‘Maar ik heb, zoals wy vrouwen spreeken, een
appeltje met u te schillen. “Met my?”’ ‘Met u zelf.’ ‘Hoe dat?’ ‘Gy
zult het hooren’. Herhaaldelijk kan men deze wijze van schrijven
in de romans opmerken. Ik noem hier slechts: Bl. 2, 34 en 50;
Jacoba Wilhelmi (W. 4, 204), Betje Stamhorst (W. 6, 81, en 5, 105),
Pieter Stamhorst (W. 6, 98 en 114), Anna Hofman (W. 6, 164).
Het afdwalen der gedachten door een zeer langen tussenzin,
waarbij de draad weer wordt opgevat door de herhaling van een
enkel woord, is eveneens kenmerkend voor B.W. (b.v. in den brief
aan
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Mevr. Van Winter, s.v. ‘ratio sufficiens’). Verschillende romanfiguren
doen hetzelfde. Nauw verwant aan dezen stijl is het van den hak
op den tak springen, toegepast door Mevr. Wildschut, Martha de
Harde, Wilhelmina Heftig.
Zinnen als: ‘Ik heb haar by de zwakke rechtehand gevat, en geleid
aan eeer stille wateren; of wilt gy dat ik meer in de huishoudelyken
styl schryve?’ herinneren aan den bekenden brief in Bijbelstijl (Wo.
50). Een soortgelijke wijze van schrijven vindt men bij Alida Ryzig
in L. 3, 243.
Dikwijls leest men de consecutieve constructie ‘zo dat ik maar
zeggen wil..’, met name past zij byzonder in den mond van Abraham
Blankaart. Vgl. Wo. 359, 361, 389.

Ik wil ook deze onvolledige opsomming beëindigen met een zeer typisch verschijnsel,
een formatie, niet zozeer syntactisch, maar zeer persoonlijk. Het is een allitererende
wijze van uitdrukken, waarin een ablautende klank i-a voorkomt, alsof hier iets van
de onrustige vieve natuur van B.W. in weerspiegeld werd. B.v. het woord
‘wissewasjes’ voor ‘kleinigheden’. Wo. 229: ‘Laaten geene wissewasjes, geene
verkeerde opvattingen ons afleiden van dat genoegen dat de vriendschap geeft.
Vaarwel myne vrienden!’ Verder o.a. Wo. 188, 204, 196. ‘Bij kris en kras zweren’
Wo. 369. Wo. 345: ‘Cootje en uwe dienares praatten meer dagelyksen snik snak’.
‘'t is alles wiske de waske’. Wo. 205: ‘Want zie, men heer, ik ben van geen
schorrimorri, risken rasken, haksken paksken’. Do. 61: ‘Ik was ook zéér geërgerd,
dat zo een oud man, nog zulke wissiwasjes door zijn hoofd haalde.’ Alida L. spreekt
van haar tante: ‘lieden van haar wissewasjes karakter’ (L. 1, 31) Een der tien ‘halve
zusters’ van de gebroeders Wysneus, die het ‘Betoog, dat het Vooroordeel niet
schadelijk, maar ten hoogste nuttig is’ heten geschreven te hebben, draagt den
naam van ‘Zuster Wissiwassa’. ‘Wissewasje(n)(s)’ vindt men verder een- of
meermalen bij: Van Arkel, Mevr. Wildschut, Chr. Lenting, Betje Stamhorst, Pieter
Stamhorst, Mevr. Stamhorst, Magdalena Klinckert, Oude heer Van Veen, Chr.
Lenting, François Luchtig, Anna Hofman, Maria van Veen, Wildschut, Corn.
Wildschut, Mevr. Richters, Corn.
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de Groot, om slechts bij W. te blijven, waarin ik terloops 48 bewijsplaatsen
aantekende (in de Brieven van Abr. Blankaart 46).
Alida Ryzig: ‘en echter, by ja en by neen, of is dat nog niet sterk genoeg, by kris
en by kras, verzeeker ik u, dat hy ook al myn slag niet is.’ (L. 7, 17). Ook Betje
Stamhorst zweert bij kris en kras, (W. 4, 388), Mevr. Wildschut kent ‘kriskrassen’
(W. 3, 77). - Abr. Bl.: ‘En dit zelfde Volksken van rifken rafken, doet geen kwaad,
dat wat zeggen wil’ (Bl. 1, 156). - Wo. 92: ‘Anders wipte ik eens met een poëtische
snip snap uw zykamer in’. - Bl. III, 99: ‘als het maar in der meisjes snik snak blyft’;
Mevr. Richters: ‘al dien sniksnak van uw' Buurman’. Pieter Stamhorst kent
‘sniksnakken’ voor ‘babbelen’ (W. 6, 100). - ‘Hikkel, hakkel: hoe moet dat nu?’ vraagt
Abr. Bl. (Bl. 3, 69). - ‘Liffelaffen’ zijn bij hem onbeduidende jongelieden (Bl. 1, 187),
‘Weinig en dat nog zo wat liflaf te eeten’ zegt hij in Bl. 1, 63; ‘liflaf’ kent ook Mevr.
Richters (W. 4, 235), ‘liflaffen’: Mevr. Wildschut en haar dochter (W. 5, 296 en 4,
70); Van Arkel spreekt van ‘liflaffende Petits-maîtres’ (W. 3, 67) en ‘liflafferijen’ (W.
3, 67; ook Bl. 1, 76). - ‘Een ditje en een datje’ bij Bl. 3, 126 en 2, 164. - ‘Ginnegappen
(-gabben)’ bij Mevr. Wildschut (W. 6, 239) en B. 2, 134. - ‘Getinktank’ vinden we bij
Betje Stamhorst, geciteerd door Magd. Klinckert (W. 5, 86), ‘kribbelkrabbel’ bij Petr.
Klinckert, ‘fikkefakkerijen’ bij Martha de Harde (I. 1, 207), ‘mismassen’ bij Alida Ryzig
(L. 6, 240), ‘plisplassen’ bij Bl. 1, 136.
Ook in eigennamen keert het verschijnsel terug. Alida Leevend geeft de order:
‘en als Juffrouw Fliklak met de muts komt, zend haar by my (L. 2, 21). Als Mevr.
Ryzig geeft zij een onbeduidend Heertje den alias van ‘Kwikkwak’ (L. 4, 327). Dat
we hier te doen hebben met een karakteruiting van iemand, die Frans kent en
modegrillen parodieert, bewijst de benaming van een japon in N. 16: ‘Draagt, roep
ik deeze bedroefde Vrouwen toe, draagt Une Robe Turque; une Levite, ornée de
Brandebourgs; of une ‘Circassienne à la Flik-Flak’. In N. 25 is sprake van een ‘Bonnet
à la prik-prak’. In hetzelfde pamflet leest men een Fransen alias ‘Mademoiselle du
Snip-snap’ en een Engelsen ‘Lord Title Tatle’ (N. 8 en N. 18).
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Wie anders dan B.W. kan de namen hebben gevonden van Cornelia Slimpslamp
en van Zuster Duifje Kwikkelkwakkel (genoemd bij Suz. Hofland)?
‘Qui veut trop prouver ne prouve rien’. Ik zet thans een punt achter de opsomming
der stijlverschijnselen, al is het onderwerp niet uitgeput. Zo vaak men een
persoonlijken brief van B.W. in handen neemt, wordt men herinnerd aan romanfiguren
en iedere bladzijde der romans bijna getuigt van de haar eigen wijze van schrijven.
Zij schijnt practisch alle personages vertegenwoordigd te hebben.
En toch brengt ons dit in verwarring. Immers hoe moet dan de brief van A.D.
worden uitgelegd, waarvan ik enkele alinea's in het begin van dit artikel citeerde?
Tegenover de zo uitdrukkelijk geponeerde stelling van A.D. wil ik enkele uitlatingen
van B.W. plaatsen. Wo. 264: ‘dat ik eene hoope drukte heb, niet zo zeer als tante
Martha, met myne “zwaare” huishouding & een slytachtig man, alswel om te voldoen
aan het my vereerend verlangen dergenen die myne werken nog al willen lezen.’ Wo. 271: ‘Wimpie gaat hier nevens, waard gy hier ik zou u het 5de & veel van het
6de deel laaten lezen, nu moet gy wagten tot het afgedrukt is. Groet alle lieve
Friesche meisjes die zin aan myn jongen hebben & zeg dat ik aan elk een Wim
toewensch.’ Het is een brief van 1785. Wel leest men in 1798: ‘Willem hebben wy
in achttien maanden begonnen en geëindigd, en in de Narede van den roman: ‘Wy
besluiten de Historie van Willem Leevend, enz.’, maar deze laatste werd door B.W.
alleen ondertekend. Verre van Aagjes bewering daarmede geweld aan te doen, is
13)
hier toch een argeloze vrijmoedige openbaring van B.W. te constateren .

13)

Dat B.W. in den vreemde doorging voor de schrijfster bij uitstek, blijkt uit een noot aan het
slot van een beschrijving van Trévoux in ‘La Bresse, sa culture et ses étangs’ van M.D. Het
betreft een brief van de(n) auteur ‘à un fille’, gedateerd 13 Mei 1811, geschreven dus ongeveer
13 jaren na het vertrek van W. en D. naar Holland. In den aanhef kan men lezen, dat de
schrijver (schrijfster) van dezen brief zich slechts sinds twee dagen in Trévoux bevond, een
aanwijzing, dat men Betje Wolff in het Franse stadje niet was vergeten. De noot luidt aldus:
‘St Euphemie a inspiré des idylles très agréables à Mme Wolf, Hollandaise réfugiée à Trévoux,
et que le charme de ce vallon et de tous les bords de la Saône engagea à écrire sous le titre
de “promenades en Dombes”; une traduction de cet ouvrage en français donnerait une idée
de l'impression que font sur l'amant de la nature et sur l'étranger, homme de goût, ces belles
contrées que le ciel a semblé vouloir favoriser d'une manière toute particulière.’ (p. 218. Uitg.
te Bourg). Het is geen wonder, dat de Frans sprekende émigrée in Frankrijk groter reputatie
achter zich liet dan zij, die de taal niet machtig was, maar het geeft toch te denken, dat juist
dit dichtwerk op beider naam staat.
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In de tweede plaats wil ik de samenwerking vergelijken met die van Jerôme en Jean
Tharaud: de een neemt de pen op, als de ander die heeft neergelegd om te
vervolgen. Men vindt daar een voorbeeld van bij W. en D. in brief XCI (Wo. en De.
234).
In de derde plaats kan men hier en daar opmerken, dat beide schrijfsters elkander
beïnvloed hebben. B.W. heeft A.D. van het begin af zeer bewonderd als schrijfster.
Leest men niet in haar brief aan Mevr. Van Winter: ‘zo zy zo schoon in vaerzen als
overheerlyk in Proza schreef, ik zou waarlyk denken, dat zy U eens wat van de
kunst had afgezien’ (Wo. 193). Uit de brieven aan den heer Grave blijkt, dat ze de
humor van A.D. overneemt: herinneringen aan het woord ‘balsemiek’ en ‘Kooker’
als bijnaam voor den suikerraffineerder die haar gastheer was. Wo. 201: ‘Ik schreeuw
het somtyds nog uit als ik my onze grappen verbeeld & hoe Deken, om je genagt
te kussen haare handschoenen dan uitdeed en haare pelis af, en zei’ ‘Kom an man,
nou sel ik jeereis wat heel balsemiek zoenen gaan’. Het woord ‘balsemiek’ keert 14
× in de brieven voornamelijk aan ‘Kooker’ terug. Men vergelijke Wo. 193: ‘O ik voel
dat ik (zeggen de susjes) zo by je wezen moet: ik heb het dan zo wel’ met De. 273:
‘Aangenaam is het my dat gy het in Het Huuwlyksfuikje zo heel “welletjes”, zeggen
de fyne Smulbroertjes, zo heel welletjes hebt’.
Vooral in de brieven van A.D. uit het laatst van haar leven kan men duidelijk den
invloed van den stijl van B.W. constateren: De. 272: ‘Zie kind, ik ben nu maar een
oude, niets beduidende vryster, maar...’; 350: de vermelding van ‘Kamschatka’; 373:
‘onze lieve, heele lieve Clara’, ‘zoals die Heiligen dan op onze beste waereld zo al
uitvallen’. 363 Een syntactische overbrugging door herhaling van het reeds genoemde
woord: ‘Om den schyn niet te geeven, dat wy elkanders Lofredenaressen (dit woord
geeven wy graatis aan onze Broederen de
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poëeten, om er albasterblanke zanggodessen op te reimen) Lofredenaressen zyn...’.
Zelfs koos ze eens als motto een Frans citaat in een gedicht op B.W.: ‘On parle bien
quand le coeur pense’. Was dit een opzettelijke wijziging van ‘On parle peu quand
le coeur pense’, zoals we dit kunnen lezen van de peinzende Chr. Helder?
De conclusie omtrent den aard der samenwerking zal ongeveer aldus moeten luiden;
de artistieke leiding van het omvangrijke gemeenschappelijke oeuvre heeft B.W.
gehad, die overal waar de brieven tintelen van leven zich gaf naar haar aard, zoals
vergelijkingen met haar vroegste en zelfstandig werk hebben aangewezen. A.D.
heeft haar talent in dienst van het genie harer vriendin gesteld, ook daar waar ze
de verantwoordelijkheid had genomen voor bepaalde romanfiguren. Zij bezat een
open en ontvankelijk gemoed, soepelheid van geest, een groot
aanpassingsvermogen, zij wist te imiteren zo dat het haar uiteindelijk voorkwam
geheel oorspronkelijk te zijn. Wanneer zij voor haar rekening heeft genomen b.v.
een figuur als Anna Willis (bij wie de Franse woorden nagenoeg geheel ontbreken),
dan vulde haar vriendin aan bij de beschrijvingen, die levendigheid vragen: het
avondje bij den banketbakker in Rotterdam, het feest van Sara Burgerhart. Was
haar wat logge humor geknipt voor een Suzanna Hofland en haar kring, B.W. verzon
de eigennamen. Er is veel overleg nodig geweest bij de bewerking, veel verdeling
van arbeid, veel begrip voor elkanders talenten, maar vooral veel inspiratie van
Betje Wolff.
G a g n y , S.O. Frankrijk.
H.J. VIEU-KUIK
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De Oudfriese formule tiaende ende temende
In artikel XIX van het oude Schoutenrecht wordt thi fria Fresa voorgeschreven, dat
hij ‘... thenne sil, ther hi bi banne warath, et sente Benedictus missa skel tiande ende
1)
temande habba ...’ . Wat dit precies wil zeggen, d.i. in wélke staat de vrije Fries
moet zorgen, dat zijn zijl tegen de vermelde tijd verkeert, is niet zonder meer duidelijk.
Steller vertaalt in de woordenlijst achter in zijn uitgave van het oude Schoutenrecht
2)
de woorden met ‘Wasser einziehend und entleerend’ . Bij Fairbanks (The Old West
Frisian Skeltana Riucht, 1939) luidt de betreffende passage in Engelse vertaling,
waarschijnlijk in het voetspoor van Steller: ‘shall have it freely drawing (water) in
and discharging it’. Holthausen kent aan temende, het meest problematische deel
van de formule, dezelfde betekenis toe als Steller: achter het lemma †tēma in zijn
3)
Altfr. Wb. (1925) vindt men opgegeven ‘leeren?’, met een vraagteken weliswaar ,
maar elders spreekt Holthausen zich, overigens zonder nadere argumentatie,
pertinenter uit: ‘Da von einer Schleuse die Rede ist kann tia nur “ziehen” und tēma
4)
nur “ausleeren” ... bedeuten’ ; in zijn Altenglisches Etym. Wb. (1934) stelt hij aan
oeng. tōm o.a. gelijk: ofri. tēma ‘leeren’.
Volgens deze opvatting wordt temende beschouwd als het tegenwoordig deelwoord
van een werkwoord têma, dat ‘ledigen, leegmaken’ betekent. Zij is echter niet de
enige verklaring er in de loop van ruim anderhalve eeuw aan gegeven, en ook niet
de jongste: de laatste die zich met tiaende ende temende heeft bezig gehouden, is
Dr B.W. Van

1)
2)
3)
4)

W. Steller, Das Altwestfr. Schulzenrecht, p. 17. Het fragment is ook opgenomen in de
bloemlezing achter in Stellers Oudfr. Gramm.
Ook in de woordenlijst achter in zijn grammatica geeft Steller als betekenis van têma, ‘leeren,
leer machen’.
† tēminge ‘Leerung’ daarentegen er zonder. Vgl. hierna bl. 110.
Zeitschr. f.d. Altert. 82. Band (1950), S. 83.
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Klaarbergen, in zijn dissertatie ‘Das altwestfriesische jüngere Schulzenrecht’ (1947,
p. 102); het jonge-Schoutenrechtartikel (XVI, 2): so aeg di schelta to moniane. hor
hit se wanwirk. so ful wirck Alsoe tiaende ende also temende als hi mit riuchta schel
- vertaalt hij met: ‘Darauf hat der Schulze zu mahnen, ob es fehlerhafte Arbeit ist
oder gute Arbeit, dasz sie (die Schleuse) so Wasser einzieht und in Ordnung ist(?),
wie sie mit Recht soll’. In een ander artikel in het jonge Schoutenrecht, waar
eveneens sprake is van zijl-onderhoud, wordt tiaende ende temende door V.Klb.
op dezelfde wijze vertaald; wat het eerste deel aangaat sluit hij zich dus aan o.a.
bij Steller, maar t.a.v. temende wijkt hij van hem af: hij vertaalt het, zij het met een
vraagteken, met ‘in orde (zijnde)’.
Een derde opvatting ziet in temende een werkwoord tema ‘temmen’ en vertaalt
het met ‘kerend, sluitbaar’. We treffen haar aan bijv. bij Wierdsma - Brandsma (Oude
Friese Wetten, 1782; I, 32; II, 296), in het Oudfriese Woordenboek van Wiarda
(1786; s.v. tema ‘aufhalten’) en bij De Haan Hettema in zijn Idioticon Frisicum (1874;
s.v. temande). Deze oude opvatting heeft zich tot in deze tijd staande weten te
houden. De volgende passage in een Oudfriese oorkonde (Sipma II, no. 30): ‘...
Disse sylen foers. schillet hoeda thiande ende themen mijt bijndem ende mit dorrem
mit planckem ende mit yserwerck ende eerdwerck mit alle hira to bij heer ...’ wordt
door M.P. van Buytenen (De Leppa, 1944; p. 40) aldus vertaald: ‘... zullen de zylen
5)
sluitbaar en stroomend houden met binten, deuren, planken, ijzer- en aardewerk’ .
Winsemius vertaalt tiaende ende temende in het geciteerde fragment uit het oude
6)
en jonge Schoutenrecht met ‘(water) trekkend en kerend’ . Von Richthofen, in zijn
woordenboek, vermeldt achter tema de betekenis ‘zähmen’ en geeft bij tiaende
ende temende de volgende toelichting: ‘Der siel, oder die schleuse, ist
(wasser-)ziehend und zähmend (zurückhaltend), weil er das wasser aus dem lande
zieht und das einströmende hemmt, jenach seine thore

5)
6)

Het chiasme: thiande - themen = sluitbaar - stromend zal wel niet opzettelijk zijn.
Mr J.P. Winsemius, De hist. Ontw. van het Waterstaatsrecht in Friesland, diss. 1947; p. 346,
347.
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sich öffnen oder schliessen’, maar vraagt zich toch af of ‘... hier das alts. temian
“vacuam reddere” ... in erwägung (käme)’, m.a.w. Von Richthofen heeft kennelijk al
geaarzeld tussen een tema = ‘temmen’ en een tema dat ‘ledigen’ zou kunnen
betekenen.
Van de hierboven genoemde verklaringen van temende: légend - in orde - kerend
- komt de eerste ons als de meest aannemelijke voor: temende wordt het best
beschouwd als het partc. praes. van een werkwoord têma, dat etymologisch hetzelfde
woord is als o.a. os. tômian ‘ledigen, vrij maken’.
Over het eerste deel van onze formule (tiaende) zijn de woordenboeken en
tekstcommentaren het vrijwel unaniem eens: het is het tegenw. deelw. van het
Oudfriese verbum tia, tiaen ‘trekken’. Van Helten heeft echter een andere opvatting
7)
verdedigd :
Behalve tiaende ende temende vindt men in Oudfriese oorkonden in betrekking
op het onderhoud van zijlen ook de formule hensich ende herich: ‘... op toe bysiaen
8)
dan den Nya syl, oft' er hensich en herich is ...’ (Sipma II, no 107) . Zij wordt ook
toegepast op dijken en dammen, in één opsomming genoemd met zijlen en
weteringen in: wy ws flyticheed deer to to dwaen dat dae zee dyken ende dammen
sylen ende wettringen hensigh ende herigh macket ende halden wirdit (Sipma II,
no 154; vgl. II, no. 129). En éénmaal komt ze in combinatie met tiaende ende
temende voor: foerd soo byfella wyt alle dae ienne, deer habbit Zylen iefta Zylroeden,
9)
Diken, Weghen, iefta Dammen, datse tyaen ende temen, hensich ende herich halda .
Deze plaats nu (over de vormen tyaen en temen: tiaende en temende komen we
nader te spreken) was voor Van Helten aanleiding Von Richthofens verklaring van
tiaende ende temende te verwerpen, omdat, meent Van Helten, ‘(wasser)ziehend’
en ‘zähmend / zurückhaltend’ (of ‘vacuam reddens’) niet kunnen gelden voor dijken,
wegen en dammen; hij wil daarom tiaende ende temende dezelfde betekenis
toekennen als die hensich ende herich kennelijk in dit en soortgelijk verband heeft:
‘in orde, in goede staat’. Van Helten doet dan een

7)
8)
9)

P.B.B. XIX, 402.
Zie ook Von Richthofen Wb. s.v. hensich.
Charterboek voor Friesland (Schwb.) I, 350; Von Richth. Rqu., 491.
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poging de etymologie van tiaen(de) en van temen(de) hiermee in overeenstemming
te brengen: tiaende beschouwt hij als het partc. praes. van een hypothetisch
werkwoord tîan, dat hij via een spitsvondige redenering afleidt van een eveneens
hypothetisch adjectief tewi ‘in orde’; temende als het partc. praes. van een
denominatief *têma, voor *gitêmian ‘im gehörigen Zustande sich befinden’.
Men kan het met Van Klaarbergen eens zijn, dat in elk geval Van Heltens afleiding
van tiaende al te hypothetisch is om aanvaardbaar te zijn. Het geeft bovendien een
ietwat gekunstelde constructie, een partc. praes. dat op een toestand zou duiden,
adjectivische betekenis zou hebben dus, via een daarvan afgeleid werkwoord terug
te voeren op een adjectief dat semantisch dezelfde waarde heeft; dat geldt zowel
voor Van Heltens interpretatie van tiaende als van temende. Er komt echter nog dit
bij:
de woorden hensich en herich betekenen oorspronkelijk ‘gehoorzaam, tot
voldoening van zijn plicht bereid’ en hebben betekking op personen. Door
metaphorische overdracht (zur Diensleistung bereit > zur Dienstleistung geeignet’)
werden ze ook toegepast op zaken, die ‘in behoorlijke staat’ moeten verkeren, aldus
Van Helten. Men kan hierin met hem meegaan, maar vraagt zich af waarom men
dan ook voor tiaende ende temende niet een soortgelijke ontwikkeling zou kunnen
veronderstellen: ook deze formule zou immers van haar ‘etymologische’ betekenis
kunnen zijn losgeraakt en op den duur een vaste omschrijving zijn geworden voor
‘in behoorlijke staat’, zodat zij ook kon worden toegepast op zaken die voor de
eigenlijke betekenis der samenstellende delen niet in aanmerking komen. Voor een
dergelijke veronderstelling, die Van Richthofens etymologische verklaring nog alle
kansen geeft (maar ook de mogelijkheid zou openen om de oorspr. betekenis van
tiaende ende temende ik-weet-niet-waar te zoeken!) is weinig reden: de formule
tiaende ende temende vindt men alleen in betrekking op zijlen (en zijlsloten); ook
het door Van Helten als uitgangspunt genomen fragment hoeft geen uitzondering
te maken, als men daar tiaende ende temende alleen op Zylen en Zylroeden, en
hensich ende herich op Diken, Weghen en Dammen laat slaan; en daarvoor is,
gezien het zinsverband, wel enige reden.
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Er is in elk geval geen bezwaar de etymologische betekenis van tiaende ende
temende te zoeken in haar toepassing op zijlen (en zijlsloten) en dus tiaende (dat
Van Helten meent, dat het ‘natürlich nicht zu tiaen “ziehen” gehören kann’, moet
wel louter opportunistisch geredeneerd zijn) te beschouwen als het partc. praes.
van het in het Oudfries heel gewone werkwoord tia (tiaen) = o.a. mnl. tiën, nhd.
10)
ziehen, nfri. tije, Drents (-)tiin ‘trekken’ . En dat tia werd gebruikt om de waterlozende
functie van een zijl (of zijlsloot) aan te duiden is heel begrijpelijk, als we zien dat
hetzelfde woord ook ten grondslag ligt aan het ndl. tocht (tochtsloot) = ‘sloot die het
water naar de molensloot voert’ - ook treksloot geheten, waarin dus het synonieme
trekken dezelfde toepassing demonstreert als tiën in tocht (-sloot) -, aan de naam
van de Groningse wetering Tjariet en aan het Oostfriese tjade (tjâe, tjâ, tade) ‘kleiner
11)
Fluss, Wasserleitung, Abwässerungsgraben’ .
Het eerste deel van onze formule kan dus met ‘trekkend’ worden vertaald, of, als
deze vertaling voor een sluis een al te ‘actieve’ werkzaamheid suggereert, worden
omschreven door het betreffende artikel in het Schoutenrecht wat tiaende betreft
aldus te lezen: de vrije Fries heeft zijn zijl in zo'n staat te houden, dat deze het water
behoorlijk kan afvoeren.
En dan nu het tweede deel van de formule: temende. Van Helten wilde er dus in
zien het partc. praes. van een werkwoord têma ‘im gehörigen Zustande sich
befinden’. Het staat, zegt Van Helten, voor *gitêmian en dit is afgeleid van een met
ohd. gizâmi te verbinden Oudfries adjectief dat ‘in behoorlijke toestand’ betekende
(en dus ook zou samenhangen o.a. met ndl. betamen, betamelijk). Van Klaarbergen
(l.c. p. 102, 103) is geneigd zich bij Van Helten aan te sluiten: hij wil in temende,
niet het partc. praes. van een denominatief *têma, maar rechtstreeks een Oudfries
adjectief zien, dat beantwoordt aan ohd. gizâmi. En wel op grond van de vorm temen
(themen), die behalve in Van Heltens aangehaald citaat, ook in de volgende
Oudfriese

10)
11)

In het dialect van Ruinen antiin ‘(ergens mee) beginnen’; vgl. ook Drentsche Volksalm. 1839,
p. 202.
Ten Doornkaat Koolman, Wb. der ostfr. Sprache, s.v.
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oorkonden voorkomt: Sipma II, no. 12, r. 7 (temen ende thyande), II no, 30, r. 10 en
16 (thiande ende themen), II no. 33, r. 24 (tyaende ende theemen). Van Klaarbergen
redeneert dan als volgt: onder invloed van het participium tiaende en door aansluiting
bij een werkwoord tema heeft zich uit het adjectief temen een participiale vorm
temende ontwikkeld.
Nu kan dat fictieve werkwoord têma ‘zich in behoorlijke staat bevinden’ maar beter
helemaal worden uitgeschakeld. Er zijn echter tegen Van Klaarbergens
veronderstelling overwegender bezwaren:
1. wat hij zelf er al tegen opwerpt, is dat de vorm temende de oudste is; weliswaar
hebben vier oorkonden van 1402-1453 de vorm temen en twee van 1477
(Sipma II, no. 83, r. 17) en 1478(id. no. 85, r. 60) de vorm temande, maar het
oude en jonge Schoutenrecht, die althans in Unia op een ouder stadium wijzen,
hebben ook de participiale vorm. Er is dus enige aanleiding aan die opvolging
van temen en temende in de oorkonden niet te veel waarde te hechten; en
eerder van een omgekeerde ontwikkeling uit te gaan: temen < temende.
2. De vorm temende zou zich uit temen ontwikkeld hebben onder invloed van
tiaende. Maar in een oorkonde van 1402 (door Van Klaarbergen zelf geciteerd)
komt niet alleen de vorm temen maar ook de vorm tyane voor. Ook een andere
oorkonde van 1402 (Sipma II no. 6, r. 7) heeft de d-loze vorm tyane (vgl. ook
het citaat van Van Helten hiervóór). Volgens de redenering van Van Klaarbergen
zou men hierin dan wel weer analogie naar temen moeten zien en in tiaende
analogie naar het zelf al naar analogie (van tiaende!) ontstane temende. Wil
men voor tyane niet met een denkbeeldig adjectief (tewi bv.) opereren (hetgeen
Van Kl. terecht afwijst), dan ligt het voor de hand dat men ook deze vorm,
evenals temen, formeel uit een participium (tiaende) verklaart. Dat de overgang
-nd(e) > -n(e) ook in het Fries heeft plaats gehad (vgl. o.a. het ontstaan van
de Duitse futurum-omschrijving werden + infinitief < werden + partc. praes.),
kan gemakkelijk worden aangetoond: in het tegenwoordige Westerlauwerse
Fries bestaan vele adjectieven op -en, die uit participia praes. zijn ontstaan,
zoals
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gleon ‘gloeiend (ofri. gliand, gland), libben “levend, levendig”, derten “dartel”,
enz. (soms komen de vormen op -nd en -n nog beide voor: (pür)razen(d);
hoeden(d) “behoedzaam”; mijen(d) “bedeesd, schroomvallig”; opljeppen(d)
“driftig”; etc). In het 17e-eeuwse Fries van de Sprekwirden van Burmania (ed.
Brouwer) vinden we: sliepende hounen heertme naet weytzen (= wakende,
wakker) to meijtzen (no. 895) en: hij meij naet ien ijten kat siaen (no. 426).
Van de voorbeelden die we in het Oudoost- en het Oudwestfries hebben
gevonden, noemen we: thet hia libbane se (2e ems. codex, ed. Fokkema, bl.
31) - als hyrney folgien is - Dat riucht helpt dae jenen, deer weckien sint, ende
naet dae jennen, dyr sint slepen (Jur. Prud. Fris. ed. De Haan Hettema, 2, 116;
1, 6); uit het oude Schoutenrecht: of hi libben is ... - dat dyo berthe libben oen
dyo wrald coem (ed. Steller, bl. 121, 109; J. heeft hier libbande); in het jonge
Schoutenrecht (ed. Van Klaarbergen) heeft U. de d-loze vorm fiochtane waar
Dr. fiuchtende schrijft (III, 21; vgl. III, 24).
In de oorkonden, die ook temen en tyaene vertonen, komen o.a. voor de vormen
lidzen (Sipma I, no. 125, r. 9 en 11; no. 141, r. 4) en wennyan (id. I, 194, r. 4),
beide ook in praedicatieve functie. Zowel vormen op -ene als op -en zijn dus
vertegenwoordigd. Dat tyaene (meestal) -e heeft (tegenover temen) zal een
rhythmische aangelegenheid zijn; in het Nederlands hebben participia van
éénlettergrepige werkwoorden ook voorkeur voor -nde.
Hiermee zijn de vormen tyaene en temen afdoende verklaard. (Op het
verschijnsel als zodanig hopen we elders eens uitvoeriger te kunnen ingaan).
3. Volgens Van Klaarbergens opvatting (vgl. zijn hiervóór geciteerde vertaling)
zou er in de betreffende artikelen gelezen moeten worden, dat de zijl in de
eerste plaats “trekkend” moet zijn, in de tweede plaats temen, dat is “in orde,
in behoorlijke staat”. Aangezien het laatste het eerste al insluit, krijgen we op
deze wijze een zo “onlogisch” geformuleerde eis dat deze interpretatie van
tiaende ende temende alleen al daarom weinig aanvaardbaar is. Men ver-
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wacht bovendien na het overgankelijke, verbale tiaende eerder een partc. met
soortgelijke waarde dan een “statisch” adjectief.
4. Daar komt nog bij, dat niet alleen een daarvan afgeleid werkwoord têma
12)
hypothetisch is , ook een adjectief têmen is in het Oudfriese niet aangetroffen.
Vanwege de -n van têmen, dat bovendien het prefix gi- mist, kan het ook niet
zonder meer met ohd. gizâmi op één lijn worden gesteld; het zou in de
geciteerde verbanden een (zwak) verbogen vorm kunnen hebben, maar dat is
niet zo waarschijnlijk.

Het is stellig de moeite waard naar een meer bevredigende verklaring van temende
te zoeken. We hebben daarbij eerst de opvatting temende = “kerend, retinens,
sluitbaar” nader onder ogen te zien.
Zij geeft aan de betreffende passages in Schoutenrecht en oorkonden op het
eerste oog een aannemelijke zin; een zijl immers, zo kan men (met Von Richthofen,
hiervóór geciteerd) redeneren, heeft een tweeledige functie: het binnenwater lozen
bij eb, het buitenwater tegenhouden bij vloed. Het eerste is voor de afwatering uiterst
belangrijk, het tweede is echter niet minder van vitaal belang. Het lijkt dus een
alleszins voor de hand liggend voorschrift: te zorgen dat een zijl niet alleen “open”
(d.i. “vrij van belemmeringen”) is, of (in tegenstelling tot “sluitbaar”): geopend moet
kunnen worden om het binnenwater door te laten, af te voeren (tiaende), maar dat
zij bovendien aan haar waterkerende taak behoorlijk moet kunnen voldoen, dus
“kerend, sluitbaar” moet zijn.
Om te beginnen kan men zich afvragen of een zo gelezen bepaling niet al te veel
weg heeft van een voorschrift vensterramen in een dergelijke staat van reinheid te
houden, dat men er zowel door naar binnen als naar buiten kan kijken: als een zijl
haar functie van afwateringsluis behoorlijk kan vervullen, o.a. doordat haar deuren
geopend kunnen worden, dan kan dit niet anders betekenen, zo is men geneigd

12)

Von Richthofen Wb., noemt wel tima “ziehmen”. Een partc. *timende komt niet alleen niet
voor maar ziet er ook weinig geloofwaardig uit. Bovendien verzet zich de betekenis van het
werkwoord tegen een p. pr. timende = “in behoorlijke staat”.
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te denken, dan dat zij daarmee tevens in staat is als keersluis te functionneren; het
ene sluit het andere in. In elk geval zijn de voorwaarden voor het ene voor een
belangrijk deel dezelfde als die voor het andere (“keren” doet een sluis met haar
deuren; soms is een extra stel vloeddeuren aangebracht) en dat geeft aan tiaende
ende temende in dezelfde mate een onlogische inhoud. Nu kan men aanvoeren dat
voor een ander deel de voorwaarden, waaraan een zijl enerzijds als uitwatering-,
anderzijds als keersluis moet voldoen, verschillend zijn; dat een verwaarloosde zijl
nog beter haar functie van uitwateringsluis dan van keersluis kan vervullen; dat met
tiaende het accent valt op de vrije doorvoer en met temende bv. op de noodzakelijke
soliditeit van “waterkeerder”, en voor dit laatste zou dan kunnen pleiten, dat in
sommige oorkonden gesproken wordt van ijzer, (eiken) hout, aarde, binten en
planken als middelen waarmee een zijl, en dan wellicht in de eerste plaats als
keersluis, moet worden onderhouden - maar dit alles is toch niet in staat die “partiële
tegenspraak” uit de lezing “afvoerend en sluitbaar (kerend)” weg te nemen. Wij
willen echter graag erkennen dat dit niet voldoende argument is om de verklaring
“kerend” nu meteen maar af te wijzen. Er is echter meer:
Wij hebben in bepalingen omtrent het onderhoud van zijlen (sluizen e.d.) in het
algemeen, nergens gevonden dat met zoveel woorden wordt voorgeschreven een
zijl in “kerende staat” te houden, wel daarentegen dat men haar schoon en op
voldoende diepte moet houden opdat zij het binnenwater goed kan lozen. Zo staat
in de rechten van de drie Delfzijlen: we stenen off eerde off enygerhande ballast off
onreinicheit smit in die zijlen of muden daer die zijlen off muden meede worden
13)
vervullet ende dat water mede verhindert, de brek vijf R. gld. . Een Oudfriese
oorkonde (Sipma II, no. 6) bevat: ... to wrwariane in wide ende in dyopte in alsodena
manere dat disse tweer zylen altida se noglike vrwarat mit yserne ende mit eeke
ende mit eertwercke also dat hia tyane ende temen se ..., waarin “wijdte” en “diepte”
natuurlijk in de eerste plaats betrekking hebben op de waterdoorvoer. In het Dijkrecht
van Bremen leest men: ock schall nemand

13)

Mnl. Wb. s.v. sijl.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 72

108
14)

der landt Syle, Sylgraven, ofte Sielwetteringen bestellen’ (= versperren) . In het
dialect van Sleeswijk-Holstein is een sielmester iemand die de ‘Reinigung der Siele
15)
durch seine Leute verrichten lässt’ . Volgens Beekman (Het Dijk- en
Waterschapsrecht in Nederland II, 1839) moet de samenstelling zijlrecht wellicht
oorspronkelijk opgevat worden als het recht bevattende de bepalingen inzake de
afwatering in het algemeen (niet van de een of andere sluis, al hebben dan zijlrechten
en dijkrechten beide betrekking zowel op de afwatering als de waterkering (ibidem
p. 1842)).
Dit alles hangt dunkt ons ten nauwste samen met de etymologische en tevens
oorspronkelijke betekenis van het woord zijl: ‘waterleiding, (gegraven) middel tot
waterafvoer’. In Holland had het woord, dat verwant is o.a. met nndl. zijgen en mnl.
16)
sîen ‘ziften, filtreren’ (en dus aansluit bij een grondbetekenis: ‘vloeistof doorlaten’),
tot in de 15e eeuw nog die betekenis (hierover uitvoerig Beekman t.a.p. s.v. zijl).
Trouwens: in ‘Koenen’ wordt nog als betekenis van zijl opgegeven: ‘waterloop; afloop
van water; ook: uitwateringssluis: in Friesl. en Gr.’ Vergelijk verder: Wal. Dijkstra
Wb. s.v. syl ‘zijl, sloot of kanaal tot waterafvoer. Ook: sluis’ - mnd. sîl
‘afwateringssloot’ - in het dialect van Ruinen: ziele ‘(houten) duiker onder een dam
voor de doorvoer van water’ - in het Noordfries van de Wiedingharde: êrlsil
17)
‘Jaucherinne’ . - Sleesw. Holst: siel ‘Röhre, die Wasser unter einem Damm oder
Weg durch ableitet, Durchstoss für Abwasser der Marsch, Abzugsgraben, die
15)
verschlieszbare Mündung eines solchen Grabens oder Kanals’ - in het Versuch
eines bremisch-niedersächsischen Wörterbuchs (1770) s.v.: Siel ‘eine Schleuse,
oder ein unter dem Wasserdamm durchgehender Kanal, der das inländische
überflüssige Wasser in die See, oder in einem Flusz, durch lässt: welcher wenn er
klein ist, mit einer Fallthüre, wenn er aber grösser it, mit zwoen starken Flügelthüren
versehen ist ...’.
Vooral de beide laatste aanhalingen (maar bv. ook Wal. Dijkstra's

14)
15)
16)
17)
15)

Versuch eines bremisch-niedersächsischen Wörterbuchs (1770) IV, 787.
Otto Messing, Schleswig-holsteinisches Wb. (1927-1935), s.v.
Fr.-v.W. sv. zijl, zijgen.
Wb. der Nordfr. Sprache der Wiedingharde, p. 103.
Otto Messing, Schleswig-holsteinisches Wb. (1927-1935), s.v.
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omschrijving van nfri. syl) steunen de volgende voorstelling: het woord zijl, dat
oorspronkelijk betrekking had op een middel tot wateraf- of doorvoer al of niet naar
zee en (of in tweede instantie) op een betrekkelijke korte onderaardse watergang
(‘duiker’) die eventueel (met een valdeur bv.) ook afgesloten kon worden, werd,
nadat er dijken (zeedijken) waren aangelegd, ook toegepast op de daarin
aangebrachte openingen, die het binnenwater moesten doorlaten maar daarnaast
natuurlijk zo ingericht moesten zijn, dat bij vloed het buitenwater kon worden
tegengehouden. Dit voegde aan zijl het betekenis-element ‘waterkeerder’ toe. In
Groningen en Friesland bleef het met die uitgebreide betekenis gangbaar, in andere
delen van ons land, voorzover men daar voor een soortgelijk begrip al geen ander
woord had of ging gebruiken (bv. sas) werd daarvoor de gebuikelijke aanduiding
het ontleende woord sluis, dat in de eerste plaats ‘waterkeerder betekende (< lat.
excludere ‘buitensluiten’) maar ook de betekenis ‘waterdoorlaat’ in zich opnam,
zodat men spreekt zowel van ‘uitwateringsluis’ als van ‘keersluis’. Daar behield het
woord zijl zijn oorspr. betekenis, die in het Fries-Groningse zijl nog altijd primair is:
in Friesland (en Groningen) is een zijl allereerst een ‘uitwateringsluis’.
Nu heeft het ofri. sîl wel zeker in de oorkonden, maar toch ook op de oudste
vindplaatsen al wel de betekenis ‘sluis’ in de tweeledige zin van het woord, al is het
op zichzelf niet ondenkbaar (en wellicht moeilijk weerlegbaar) dat er in bepaalde
gevallen nog een ‘afvoerkanaal’, een ‘afsluitbare waterdoorlaat’, of de een of andere
nog primitieve vorm van een ‘sluis’ onder verstaan zou moeten worden. Wanneer
men echter zou mogen veronderstellen dat de formule tiaende ende temende al op
het onderhoud van ‘zijlen’ werd toegepast in de tijd dat zich in Friesland het dijk- en
sluiswezen nog niet had ontwikkeld, wèl echter al een regeling bestond voor de afen ontwatering, dan zou temende oorspronkelijk onmogelijk ‘kerende’ betekend
18)
kunnen hebben .
We moeten in dit verband noemen het bezwaar, dat Van Klaar-

18)

Of het feit, dat we met een allitererende formule te doen hebben, zou kunnen pleiten voor
‘hogere ouderdom’ wagen we niet in het geding te brengen.
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bergen tegen de verklaring van temend = ‘kerend’ aanvoert: in Oudfriese oorkonden
heeft tiaende ende temende niet alleen betrekking op zijlen maar ook en tegelijk op
zijlsloten. Van K. citeert twee gevallen (p. 102); één van 1453 (Sipma II, no. 33, r.
24): dat wy ... scellet ... to lika, halda zylen ende zylroden tyaende ende theemen
...; en één van 1402 (Sipma II, no. 5, r. 6): dat ... schellat halda da zylrode tyane
ende temen ...; bij het laatste voorbeeld merkt Van K. op: ‘Es versteht sich, dasz
der Schleusengraben nicht “zähmend, zurückhaltend” sein kann’. Men zou nog
kunnen overwegen of temen(de) misschien betrekking heeft op de kerende functie
van de eventuele bedijking der zijlsloten. Het is echter niet zeer aannemelijk dat de
onderhoudsplicht op dijken van zijlsloten (die bovendien wel niet bedijkt geweest
zullen zijn?) op een wijze als dat dan bv. in de eerstgenoemde oorkonde het geval
zou moeten zijn, in ‘één adem’ met die op zijlen genoemd zou worden en dat temen
betrekking zou hebben zowel op de waterkerende deuren van de zijl als op de
waterkerende dijken van de zijlsloot. Een zijlsloot heeft de taak het water af te voeren
en aangezien verontreiniging, plantenaangroei, opzettelijke afsluiting e.d. voortdurend
deze functie bedreigen, is het zaak zo'n sloot ‘open te houden’; nog altijd oefent de
‘schouw’ in de eerste plaats op de naleving van de desbetreffende
waterschapsbepalingen toezicht uit.
Weliswaar is er pas in 15e-eeuwse oorkonden sprake van zijlsloten die tiaende
ende temende moeten zijn, maar men zou in deze toepassing nog steun kunnen
zoeken voor de boven geuite gedachte, dat nl. tiaende ende temende oorspronkelijk
werd gebruikt voor zijlen = ‘middelen tot waterafvoer’.
Na onze bespiegelingen over de ‘zakelijke’ toepassing van onze formule, moeten
we thans het tweede deel ervan van een meer taalkundige kant benaderen en de
vraag stellen, welk Oudfries werkwoord het zou kunnen zijn, dat aan het partc. praes.
temende ten grondslag ligt.
Von Richthofen (Wb.) heeft een lemma tema, welk woord hij vertaalt met ‘zähmen’
en kennelijk ook gelijk stelt aan nhd. zähmen =
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ndl. temmen. Hij geeft drie voorbeelden waarin dit tema in die betekenis zou zijn
gebruikt:
1. in tiaende ende temende. Afgezien dus van de vraag of (zijlen en) zijlsloten
überhaupt ‘kerend’ kunnen zijn, kan men in twijfel trekken of men ‘temmen’
maar zonder meer mag vervangen door ‘keren, tegenhouden’: noch in het
Nederlands, noch in het Duits vindt men toepassingen van temmen resp.
zähmen die dit zouden kunnen rechtvaardigen. Men zou in elk geval de nodige
argumenten moeten kunnen aanvoeren om de betekenisovergang ‘bedwingen
van iets wilds’ > ‘(water) keren’ aanvaardbaar te doen zijn, om van ‘kerend’ >
‘sluitbaar’ maar niet te spreken.
2. Mey nener handa fisktau, ner settinge, ner theminge -. In werkelijkheid staat
hier echter niet theminge maar theninghe (Sipma II, no. 79, r. 15; no. 80, r. 16),
dat etymologisch hetzelfde woord zal zijn als o.a. ndl. tuin. Dit voorbeeld van
tema = zähmen moet dus vervallen.
3. dat man da ferdban teme -. Dit is geciteerd uit het 14e punt van ‘Dae Papena
Ponten van Wymbritzeradeel’ (O.F.W. II, 292), waar staat: om dat ferdban
mogen de greetmaen bifelle, dat ma zie teme. We zullen dit teme nog in ander
verband behandelen, maar kunnen hier al vast opmerken, dat vertaling met
‘zähme’ op deze plaats geen zin geeft. Von R. voorziet het citaat trouwens zelf
van een vraagteken.
Ook dit voorbeeld van een eventueel tema ‘temmen’ komt dus te vervallen.
Holthausen noemt in zijn Altfr. Wb. temia ‘zähmen’, zonder †, waarmee hij wil
aangeven, dat Von Richthofen het woord ook vermeldt. Geheel juist is dit niet,
immers von R. heeft tema. Holthausen noemt ook bitemia, eveneens zonder †, maar
bij Von R. is deze afleiding niet te vinden. Naast temia ‘zähmen’ geeft Holthausen
tēma ‘leeren?’, dat wel uitsluitend zal berusten op temende in tiaende ende temende;
en zelfs †teminge ‘Leerung’. Dat kruisteken vóór tēma is niet helemaal op zijn plaats
omdat Von Richthofen s.v. tema rekening houdt met de mogelijkheid dat het in
tiaende ende temende niet ‘zähmen’ maar ‘vacuam reddere’ betekent. En waar
Holthausen teminge vandaan heeft, is duister, maar het is waarschijnlijk, dat hij, na
Von Richthofens tema te hebben overgenomen met de betekenis ‘leeren’,
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diens theminge (lees theninge!) ook maar vertaald heeft met ‘Leerung’!
Holthausens lemma temia (met ‘etymologische’ i?) zal wel uitsluitend op Von
Richthofen teruggaan (waar H. bitemia gevonden heeft, is niet na te gaan) en heeft
dan ook geen waarde voor het aantonen van een Oudfries tem(i)a ‘temmen’. In de
etymologische woordenboeken van Fr.-v.W.-v. Haer. en van Kluge-Götze wordt een
ofri. tem(i)a niet genoemd; Kluge-Götze vermeldt Holthausens Altfr. Wb. wel in de
litteratuur-opgave. Holthausen noemt het zelf trouwens ook niet in zijn Vergl. und
etym. Wb. des Altwestnord., noch in zijn Alteng. etym. Wb.!
Men kan dus wel vaststellen, dat een oudfries tem(i)a ‘temmen’ niet is
19)
overgeleverd (evenmin als in het Oudsaksisch) en zelfs rekening houden met de
mogelijkheid, dat een aan got. (ga-)tamjan beantwoordend werkwoord in het Oudfries
niet aanwezig is geweest of in elk geval in een bepaalde periode ervan verdwenen
was. In deze richting wijst nl. nfri. tamje, een (nieuw) denominativum (naar tam),
evenals neng. tame, dat in de 14e eeuw het oudere temian verving (N.E.D. s.v.
tame).
Na het voorgaande is het op z'n minst zeer onwaarschijnlijk dat aan temende een
werkwoord tema = temmen ten grondslag zou liggen. Er is dan tenslotte de derde
mogelijkheid: temende is het partc. praes. van een werkwoord têma dat de Oudfriese
representant vormt van een Oudgermaans werkwoord met de betekenis ‘vrij maken’
= os. tômian id., met het adjectief tôm, tômi, tômig ‘leeg, vrij van’ = ohd. zuomi(g) =
20)
oeng. tôm = on. tômr id; on. tøma ‘legen’, tôm ‘vrije tijd’ . In het tegenwoordige
Zweeds en Deens zijn tom ‘leeg’ en tömma (tømme) ‘legen’ nog heel gangbare
woorden. Ook op tegenwoordig Westgermaans taalgebied is het ogm. *tôm- nog
aanwezig: in Schotse en Engelse dialecten worden aangetroffen: toom, tume ‘leeg’;
21)
toom, teem ‘legen, stromen’; toom ‘vrije tijd’ . Bij dit

19)
20)
21)

Ook in de oorkonden van Sipma komt het blijkens het daarop aangelegde lexicon (Fries
Instituut R.U. Groningen) niet voor.
Het is bevreemdend, dat Steller (woordenlijst grammatica) by têma ‘leeren’ noemt: oeng.
temian, ohd. zemmen, got. -tamjan!
N.E.D.; Jamieson's Dictionary of the Scottish Language (1912) s.v. Er kan hier sprake zijn
van Scandinavische leenwoorden. Het Schotse ww. teem kan rechtstreeks terugggaan op
oeng. tôm ‘leeg’ maar tume, toym ‘vrije tijd’ in Scandinavisch meent G.T. Blom in ‘Scandinavion
Influence on Southern Lowland Scoth (1900), p. 21, 22. Arnold Wall beschouwt dial. eng.
team, teem ‘ledigen’ als stellig Scandinavisch, toom, tume (adj.) als van onzekere herkomst
d.w.z. als oorspr. Engels of Scandinavisch) (Anglia XX, 1898, p. 124, 135).
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laatste, trouwens ook bij het bovengenoemde on. tôm, sluit aan het in
Oostnederlandse dialecten bekende adj. tuimeg, tumeg (Groningen), tuemeg, teumeg
(Drente, Overijssel, Achterhoek) ‘niet druk, rustig, met veel vrije tijd’. Kiliaen vermeldt
22)
tomigh Fris. ‘otiosus vacans’ .
Op Fries taalgebied vinden we: in het dialect van Sylt tem ‘een wagen leegmaken,
23)
een voer koren of hooi afladen ; Ten Doornkaat Koolman (Wb. der Ostfr. Sprache)
noemt ook tömig “rustig” maar dit zal eerder Nederduits dan oorspr. Fries zijn. Het
Sylter tem sluit echter rechtstreeks bij os. tômian etc. aan.
In het tegenw. Westerl. Fries hebben we geen woord gevonden dat het ogm.
*tôm- zou kunnen vertegenwoordigen. Het ligt echter wel voor de hand, aan te
nemen dat het zo algemeen-West- en Noordgermaanse etymon eenmaal ook in
het oudere Fries aanwezig is geweest. Wij hebben de volgende plaatsen gevonden
die deze veronderstelling kunnen bevestigen:
1. Bij De Haan Hettema (O.F.W. bl. 119) en in de Oudfr. Bloemlezing van
Buitenrust Hettema is opgenomen het volgende (daar ten onrechte tot het
Schoutenrecht gerekende) fragment: Ic banne ioe, heren alle meenlike, dat i
iouwe insilen oen iowe hemmerke maran also rekenad ende temed habbe ti
der seburch dat se onbanplichtig se. Hier is dus sprake niet alleen van
(binnen-)zijlen maar ook (weer) van sloten die men rekenad en temed moet
24)
hebben; het eerste woord is het partc. praet. van reken(i)a “schoonmaken” ,
temed kan hier moeilijk iets anders dan een versterkend synoniem zijn, het
partc.

22)

23)
24)

Door Fokkema (Ts. 54, 235) genoemd onder de met ‘Fris.’ aangeduide woorden bij Kil. die
in het Fries niet voorkomen. ‘Fris.’ zal hier ‘Oostelijk Nederlands’ betekenen, als bijv. bij ghifte,
dat Kil. ook ‘Fris.’ noemt, in Friesland echter niet bekend is (Fokkema t.a.p. p. 234).
Solring Uurterbok, Wörterb. der Sylter Mundart von Boy P. Möller, p. 264.
Vgl. o.a. gron. dre. rakken ‘schoonmaken’.
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praet. van een verbum tema “schoonmaken, vrij maken van de waterloop
25)
belemmerende obstakels (visnetten e.d.”) .
2. In een oudfriese oorkonde van 1483 (Sipma II, no. 111) staat: Ende foerd soe
26)
schil Wilka fors. syn eed thema en bytellia dae fyftigh ryns-guld ... In dit
verband, waar bytellia de inhoud van de bij eedaflegging aangegane verplichting
uitmaakt, moet syn eed thema betekenen: “zijn eed nakomen”, hetgeen in het
Middelnederlands (Mnl. Wb. s.v.) en in het Middelhoogduits (Lexer s.v.) o.a.
wordt uitgedrukt door (sijn eed) losen, resp. (den eit) lôsen.
3. In het reeds even genoemde punt 14 van Dae Papene Ponten (O.F.W. II, 292)
wordt o.a. gesproken over de betaling die de grietmannen mogen nemen van
ferdban, landbode en nyar. Er staat: “Ende dae twer greetmaen to gar naeth
meer to nymmen fan een ferdbaen to siglien, elck twa pondt, iefta fan een
landtbode ende dat nyar twa pond, hwa se habba wol; ende hwa se nath habba
wol, dy mey hila ors; om dat ferdban mogen da greetmaen bifelle, dat ma zie
teme”. Het is duidelijk dat hier een tegenstelling gemaakt wordt tussen landbode
en nyar aan de ene kant en ferdban anderzijds: wanneer de eerste worden
aangenomen mogen de grietmannen twee pond nemen, wie ze niet wil hebben
27)
mag “hila ors” . Wat echter de ferdban (de verkoop van land) betreft mogen
28)
de grietmannen bevelen “dat ma zie teme ”. Wij zijn geneigd zie te laten
terugwijzen op twa pondt en hier te verstaan, dat men voor (het regelen van)
de ferdban in elk gevál betalen moet.
4. In de Wynyma Wilkeren (De Vrije Fries 39, 89) lezen we: In alle thorpen settema
eene jefta moneghera weerdmon mit thera bura kerre jefta des afta presteres
ende der fogeda / Thesse werdman schel

25)
26)
27)

28)

De constructie ‘hebben + partc. praet.’ heeft hier nog zijn oorspr. praes. functie: het partc. is
praed. attribuut.
Hierbij volgende noot van Sipma: ‘Dit woord is in het Hs. onderstreept, daarnaast in margine
“f. thenia”’.
Wat dit betekent is niet duidelijk. De Haan Hettema (Id. Fris. s.v. hila) vertaalt: die kan elders
gaan. Deze verklaring lijkt aanvechtbaar. Zou hila een verschrijving kunnen zijn voor hlia?
De inhoud is kennelijk: die ze niet hebben wil, is ook geen betaling verschuldigd.
In het Hs. staat inderdaad teme (fotocopy Fries Inst. R.U. te Groningen).
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alle capen warrya / Nemma ne meij nene schelda thema sunder harra jecht,
29)
hit nese dat ...’ . Ook hier is dus sprake van ‘kopen’, die de werdman moet
‘passeren’ en van schuld, die men niet mag ‘thema’ zonder zijn officiële
bevestiging. Hoewel hier andere oplossingen denkbaar zijn, lijkt ons een
vertaling van thema door ‘lossen’ aanvaardbaar; of hier het standpunt van de
koper (die de schuld heeft) of van de verkoper (die recht heeft op betaling:
‘schuld’ kan althans in het Nederl. en in het Duits zowel ‘plicht tot betaling’ als
‘recht op betaling’ betekenen) in het geding is, kan in het midden blijven. Het
meest voor de hand ligt, te lezen, dat een schuldbetaling niet rechtsgeldig is
wanneer zij de werdman niet gepasseerd is.
In het Oudgermaans bestonden twee adjectieven met soortgelijke betekenis: ‘vrij
van, leeg’, nl. *tôm- en *laus-. Van het laatste zijn afgeleid de Nederlandse
werkwoorden lozen en lossen, die naast hun etymologische betekenis ‘ledigen, vrij
maken van (water lossen, water lozen, een wagen lossen etc.)’ ook ‘figuurlijke’
betekenis hebben ontwikkeld: ‘zich kwijten van, nakomen, inlossen, aflossen,
betalen’. Dezelfde situatie vinden we bij het Duitse lösen; vgl. ook mhd. den Kauf
lôsen (Lexer s.v.).
Zoals we hebben gezien heeft het van *tôm- afgeleide werkwoord o.a. in het
dialect van Sylt de etymologische betekenis ‘ledigen’ (tem = een wagen ledigen,
een voer lossen). In het onder 1. geciteerde fragment vertegenwoordigt temed voor
het Oudfries deze betekenis.
Is de voor de drie laatste plaatsen gegeven verklaring juist, dan kan de conclusie
zijn dat ofri. tema naast die oorspronkelijke ook de ‘figuurlijke’ toepassing kende,
als bv. lossen in het Nederlands. Omgekeerd kan de hier bedoelde parallellie de
gegeven interpretatie versterken.
Al onze overwegingen tenslotte overziende, achten wij de gevolgtrekking
gerechtvaardigd, dat een ofri. têma < ogm. *tôm- ‘ledig, vrij van’ de meeste kans
heeft aan temende in tiaende ende temende ten grondslag te liggen. Het in het
begin aangehaalde artikel uit het

29)

Mr P. Gerbenzon, de uitgever ervan, was zo vriendelijk ons op deze plaats opmerkzaam te
maken.
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Schoutenrecht betekent dan dat de vrije Fries zijn zijl zo moet onderhouden, dat
deze het binnenwater behoorlijk kan afvoeren en lozen (lossen). Dat hetzelfde geëist
wordt van zylroden en dat t.a.v. hemmerke maran voorgeschreven wordt deze
(rekenad ende) temed te hebben, kan niet anders dan voor deze conclusie pleiten.
Ook ‘zakelijk’ gezien is de voorgestelde lezing alleszins aannemelijk: ook de
Oudfriese bepalingen die voorschrijven dat zijlen tiaende ende temende moeten
zijn, zullen in de eerste plaats bedoeld zijn tegen de bedreiging van hun waterlozende
functie. Deze functie van een zijl is historisch ook primair. Een ‘zijl’ is nog altijd
allereerst uitwateringsluis.
Tiaende ende temende kan dus een voorbeeld heten van een tautologische
30)
allitererende formule (in het Oudfries een gewoon verschijnsel ), waarvan de delen
participia zijn met synonieme betekenis en van dezelfde ‘orde’.
Wij hebben voor het bovenstaande meermalen een vruchtbaar gebruik gemaakt
van het op het Fries Instituut der Groninger Universiteit samengestelde lexicon op
de oorkonden van Sipma. Mr P. Gerbenzon en Mr M. Oosterhout hebben ons
waardevolle vingerwijzingen gegeven, waarvoor wij hun op deze plaats gaarne onze
dank betuigen.
Groningen
A. SASSEN

30)

Vgl. geeff ende gens (Sipma I, no 182, r. 10); gangh (gongh) ende geef (id. II 36, 33; 85, 34;
I 359, 26); kuth ende kanlyc (id. I 41, 1; 39, 2; 232, 1 etc.); zie ook Buma, Die brokmer
Rechthandschr., bl. 76*.
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Lichtmis
De benaming lichtmis voor een losbol heeft een enigszins duistere oorsprong. In
het WNT vindt men twee artikelen Lichtmis, het eerste gewijd aan het bekende feest
van die naam, het feest van de Purificatie (2 Februari), ook Maria Lichtmis en
Vrouwendag genoemd, het tweede aan het andere lichtmis, dat wij hier wat nader
willen beschouwen en waarop wij, vooral aan de hand van een onbekend gedicht,
enig nieuw licht menen te kunnen laten schijnen. Het oudste citaat in het WNT van
dit woord is uit Bredero's Moortje, vs. 1423, waar Frederik spreekt over ‘Myn Suster
... die yewers is vervoert van eenige lichtmis’; de volgende citaten zijn van
Westerbaen en Poirters, en verder uit de 18de eeuw. Bij Kiliaan komt het nog niet
voor; ook nog niet bij Mellema (1618) en Van den Ende (1656), die als vertaling van
lichtmis alleen geven ‘la chandeleur’. Hexham (1658) heeft echter ‘Licht-misse, Light
fellowe’, en dit als enige betekenis. Marin (1701) heeft twee artikelen, het eerste de
naam van het feest, het tweede omschreven als ‘dronkaard, hoere-jager’; Halma
(1710) heeft slechts één artikel, met de omschrijving ‘slemper, optrekker’. Aan de
citaten uit het Woordenboek kan ik nog enige oude plaatsen toevoegen, t.w. uit Van
Santens Lichte Wigger (1617): ‘Kennense Droncke Joortje dan niet? segt lichtmis?’,
en: ‘K' soeck Droncke Joortje, dien lichtmis’, terwijl dezelfde schrijver in zijn
o

‘Tiid-verdriefies of Epigrammata’ (1626) op blz. D i v zegt: ‘Nou gaetser soo
verloopen Met een vreemden lichtemis’. Als oudste en belangrijkste bewijsplaats
kan ik evenwel nog aanvoeren een vrij uitvoerig en bij mijn weten nog nergens
besproken gedicht dat tot titel draagt ‘De Feeste van de Lichtmissen. Waer inne
Lichtmisse den Patroon alle Lichtmissen van wat staet sy oock zijn noodicht ter
feeste teghens Lichtmis-dach toecomende. Seer ghenoechlijck ende tijdtcortich om
te lesen. Ghedruckt in 't jaer ons Heeren / 1615.’ Een plaats van uitgave en de naam
van de drukker worden niet vermeld; het is evenwel vrijwel zeker een
Noordnederlandse druk. Op de titelpagina staat een
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vignet dat men eveneens aantreft op een aantal andere, ook zonder plaats of naam
verschenen pamfletten uit de jaren 1612 tot 1615; het vignet en ook de
randversiering, zij het anders verdeeld, vindt men terug op een pamflet in de
verzameling Thysius (nr. 1980) getiteld ‘Conferentie gehouden den eersten
Novembris 1615. ten huyse van Samuel Godin Ouderlingh / tusschen Thomas
Maurois Predicant ter eenre / ende ses Lidtmaten van de Walsche Kercke tot
Amsterdam ter anderen zijde. Ghedruckt int Iaer ons Heeren / 1615.’ De taal van
het gedicht is stellig Zuidnederlands, maar er volgt een ‘Lichtmis liedeken’ op dat
even stelling Noordnederlands is; ik meen dus dat we hier wel zeker met een
Noordnederlandse druk te maken hebben. Op de taal kom ik nog terug. Alvorens
op de etymologie van lichtmis in de bet. losbol in te gaan, wil ik nu eerst een indruk
geven van de aard en de inhoud van het gedicht.
Het bestaat uit 38 strofen van twaalf regels elk, in gepaard rijmende
rederijkersverzen die een soort van doorgecomponeerde refreincyclus vormen:
telkens een paar opeenvolgende strofen hebben een (dubbele) stokregel, met enige
variaties en enkele afwijkende strofen er tussendoor. Zo hebben de strofen 1-5 tot
stok: ‘Want den Weert bekent is door de gheheele wereldt wijdt’ (alleen str. 2 is
afwijkend); strofe 6-12 en 14-15: ‘Comt vry ter feesten van wat staet ofte conditie
ghy zijt / Want 'tis ghenoech dat ghy Lichtmis voor uwen Patroon belijt’; strofe 19-26:
‘Cleet u vry opt lichtste, man, vrouwe, wie dat ghy zijt / Want Lichtmis hem in lichte
cleederen al te seer verblijt’ enz. Het gedicht begint met een oproep en een
gespecificeerde uitnodiging tot de feestmaaltijd van Lichtmis:
Herop gesellekens op / ende ghy lichte meyskens als een bladere
Die zijt van Lichtmis bende / en bereyt u allegadere /
Want Lchtmis uwen Patroon heeft u al te samen geroopen /
En staet toch niet en siet / maer wilter licht henen loopen
Ter feesten ende banket / 'twelck hy voor u heeft bereet
Met grooten cost / om u t'ontfanghen soo staet hy al ghereet /
En wilt niet den stemmighen maecken / ten is nu gheenen tijt /
En wilt toch niet simuleren / men weet wel wie ghy zijt /
Ghy en cont Lichtmis soo niet delven / hy kijckt al erghens uyt /
Men can de clocke niet raecken / sonder te maken eenich gheluyt /
Daerom viert Lichtmis al de ghene die vant regiment zijt /
Want sijnen naem bekent is door de gheheele wereldt wijt.
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Op het feestmael behoeft men niet bang te zijn voor ‘sware spijsen’ die ‘uwe maghe
mochte verladen’,
Maer daer sullen zijn Geytkens die gheerne huppelen en springhen /
Lichte Chijscappuynkens diemen siet in betalinghe bringhen /
Herten / Reeden / Hasen / Conijnen / de welcke licht loopen /
Alle wilt licht ghedierte salder zijn met groote hoopen
Daer en sal oock gheene ghevogelte van lichte pluymen gebreken /
Veel lichte Pauwen sult ghy daer de borst sien uyt steken /
Patrijsen / Lamoenen / Quackelen soo licht van natueren /
Dat sy springhen soo haest sy ontrent hen yet voelen rueren:
Quickstertkens / Exterkens die licht ende gheeren roeren den steert /
Hippelende vanden eenen tot op den anderen gelijc seer licht geveert.

In de volgende strofen worden dan nog allerlei andere lichte gerechten opgenoemd,
o.a. ook ‘Fungi Compaignoli / int Duytsche gheheeten Duyvels bese / Die van
lichtigheydt stuyven ende vlieghen ghelijck een lichte vese’ en wordt de zaal
beschreven die ‘sal behanghen zijn met vele lichte Tapisterijen’, waarna de
feestgenoten worden opgeroepen, ‘van wat natie die zijn / hoe vreemdt ende hoe
diversschen’, als het maar lichtmissen zijn.
'Tzy Fransoysen / inde lichtheydt boven alle anderen vermaert /
'Tzy Engelsen / die met hen wel moghen zijn ghepaert /
'Tzy Italianen / daerder vele lichte onder is te vinden /
Al ist dat sy met gheveysde graviteyt de ooghen verblinden /
'tzy Spangiaerden / die hen soo wel niet en connen bedecken /
Datmen onder hunnen fastum niet en merckt vele lichte trecken.

Vervolgens worden de standen gespecificeerd, maar zo ruim genomen dat practisch
ieder er onder valt: ‘Cleyn / groot / Edel / onedel / machtich / arm ofte oock rijck’; de
hovelingen, ‘want 't zijn gemeynlick Lichtmissen die men inde Hoven siet comen’;
krijgslieden ‘Die uyt lichticheydt Soldaet worden / ende weelde verlaten’, ‘Doctoren
/ Licentiaten / Meesteren / Studenten in alle wetentheydt / Die lichtelick ghepasseert
zijn / ende licht zijn van gheleertheyt’ en natuurlijk ‘Schilders / Beeltwerckers / omdat
zij zijn vanden lichten aert’; de spelers, drinkers en vrienden van de lichte meisjes,
zowel als de ernstig verliefden die ‘meynen te ghenesen hunne amoureuse smerten
Met den clepel te cussen / ende heel nachten deure In couwe
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in reghen te lamenteren voor haers liefs deure’; de opsnijders, schuldenmakers,
schijnvromen enz. enz. Een apart hoofdstuk (str. 16-18) is gewijd aan de vrouwen,
waarvan natuurlijk in de eerste plaats in aanmerking komen ‘de ghene die zijn cort
van hillen’ en verder alle ‘die hun licht houden ende draghen’ op enigerlei wijze.
Hierbij sluit gemakkelijk een passage aan over het kostuum van de genodigden,
die natuurlijk moeten zijn ‘naer advenant ghekleet ende ghepalleert’. In acht strofen
(19-26) wordt hier een hele modesatire gegeven, zeven jaar vóór Huygens' ‘Costelijck
Mal’ en als zodanig niet zonder belang. Voorwerp van spot zijn in de eerste plaats
de grote pluimen, lobben en kanten, de ‘groote Fransche ommeslaghen... Met langhe
snoeren daer de knopkens aen hanghen en quicken’, dan de ‘groote Spaensche
oft Fransche broecken’ en voorts de toen pas in de mode gekomen ‘Schoenen
e

achter hooch int Fracoys gheheeten ponts levis’ (volgens Larousse, Dict. du XIX
Siècle ‘souliers à talons fort hauts dans lesquels on mettait de petites mules’). Bij
de vrouwen zijn het de extravagante kapsels waarmee gespot wordt, de wijde
mouwen ‘met coperdraet gheformeert’ en natuurlijk de vertugadins, hier
‘fardegardinen’ genoemd. In de strofen 27 tot 33 worden de slechte tafelmanieren
gehekeld, de gulzigheid en de luidruchtigheid, en daar tussendoor ook de lichtzinnige
praat en de lichte liedekens. Na het eten gaat men dansen; wat daarover opgemerkt
wordt, klinkt wel heel modern:
Een yeghelijck moet hier int dansen sijn beste wel sien te doen /
Ende hem fraey thoonen gelijc een vroom ende licht danscampioen /
Nerghens en isser meer eere te halen dan in dese exercicie /
Niet danssen te cunnen wort gherekent voor een groote vitie /

Als besluit volgt er dan nog een maskerade en ‘een licht en fraey ballecken’. De
voorlaatste strofe behelst een moralisatie die uit de toon valt:
Hier om rade ick eenen yegelijck uyt dese feeste te gaen
Eer de witte hayren opt hooft ende inden baert comen te staen

maar de laatste keert weer terug tot het eigenlijke thema in een voorstelling die vrij
sterk aan het Leenhof der Gilden van Jan van den
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Berghe herinnert, waarmee de opzet van het gedicht trouwens meer trekken van
overeenkomst vertoont:
Tusschen twee hooghe bergen de welcke nimmermeer en staen stille /
Den eenen ghenoemt lichtvoet / ende den anderen lichte bille /
Inde playsante ende groote valeye van Lichtendal /
Daer af Gouverneurs zijn / sonder Sorghe ende Bestier al /
Op het licht pluymen Casteel met name Lichtveerdigheyt /
Is dese feeste ende maeltijt voor alle Lichtmissen bereyt /
Iaerlicx teghen den dagh van Lichtmisse sonder falieren /
Alle die dan ghenoot zijn moeten daer compareren /
Ende gheloven ghetrouwigheydt als plaghen goede vassalen /
Aen hunnen wettighen Heere Lichtmis / van hem niet af te dalen /
Als dat sy hem in alle plaetsen sullen vieren voor Patroon /
'Twelck doende sullen ontfanghen het Lichtmissen loon.

Het gedicht is anoniem; een slotrijmpje spreekt van den ‘Aucteur, meester Herman,
met een ooghe’, d.i. de ook van elders bekende Harmen, ontvanger der verteerde
kosten (WNT 6, 2234); het lijkt mij niet uitgesloten dat dit rijmpje in de plaats is
gekomen van de oorspronkelijke slotstrofe waarin de schrijver zich mogelijk in acro
stichon bekend maakte. Stellig was hij een Zuidnederlander, en wel een Brabander:
daarop wijst de onmiskenbare vorm hoyen voor hoofden in vs. 194, rijmende op
rinckelroyen, en dus zeker oorspronkelijk. Andere Zuidndl. vormen zijn de feeste;
bladere voor licht meisje; rijse voor rijst; braeyen; heys voor eis; flocken voor
flodderen, terwijl de vele Franse woorden op een grote vertrouwheid met die taal
wijzen. Merkwaardig is de uitdrukking van vs. 365 ‘Drinckt met heelen ende halven
/ tout fou a la mode Liege’. Dit fou is niet het Franse fou, fol, maar het Waalse foû
uit Lat. foris, dat ‘uit’ betekent (zie Haust).
Het als toegift nog volgende ‘Lichtmis Liedeken’ van negen strofen is zeer
onbeduidend en onbeholpen van taal en stijl. Het is zeer waarschijnlijk
Noordnederlands; daarop wijst b.v. de vermelding van ‘Ian Rap’, de vorm metselaer
tegenover het Zndl. metser; hoertgebuer; ook de uitdrukkelijke vermelding van de
lijnslagers en zeilmakers bij de standen die opgeroepen worden tot het feest van
Lichtmis.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 72

122
Wat leert ons nu dit gedicht over de oorsprong van het woord lichtmis? Tot nog toe
bleef die enigszins duister. Heinsius zegt in het WNT: ‘Men pleegt deze beteekenis
(die van losbol nl.) in verband te brengen met het in 't vorige artikel genoemde feest:
dit zou aanleiding gegeven hebben tot uitspattingen, en van de afleiding lichtmissen
in den zin van “Lichtmis vieren, zich aan losbandigheid schuldig maken”, zou dan
lichtmis, losbol, zijn gevormd. Veel bewijzen zijn voor deze etymologie niet aan te
3

wijzen (zie Stoett no. 1319); misschien is lichtmis, losbol, aan niets anders toe te
schrijven dan aan een onnadenkend gebruik van den naam van 't feest, onder
bijgedachte aan Licht (III) in de bet. A, 14)’, d.i. de betekenis ‘lichtzinnig, ondegelijk,
onsolide; of sterker: losbandig’. Dat die bijgedachte bestaat en bestond, daaraan
valt niet te twijfelen: het hele hierboven besproken gedicht is een aaneenschakeling
van woordspelingen met dit begrip ‘licht’. De afleiding van lichtmissen, losbandig
Lichtmis vieren, wordt door Heinsius terecht weinig zeker genoemd. In de eerste
plaats blijkt nergens iets van die losbandige viering, integendeel: Lichtmis was en
is een belangrijke kritische dag (zie b.v. het uitvoerige artikel in het Handwtb. d.
Aberglaubens, de zeer lange lijst van spreekwoorden en uitdrukkingen bij Wander,
en in het Rheinisches Wtb.) en de viering veeleer ernstig. En zelfs als men van een
ww. lictmissen kon uitgaan (dat trouwens pas sinds de 18de eeuw gestaafd is), is
het toch niet waarschijnlijk dat daaruit zomaar een persoonsnaam zou ontstaan:
vgl. het eveneens bestaande, en zelfs oudere kermissen, dat toch ook geen
aanleiding gegeven heeft tot de vorming van een secundair kermis voor
kermisvierder. De enige bewijsplaats die Stoett aanvoerde voor die losbandige
Lichtmisviering, haalde hij uit een werkje van I. Burchoorn, Nieuwe Werelt vol Gecken
(1641), blz. 59: ‘... die wil Licht-mis houwen / Moet sich niet te veel betrouwen / Op
een lichte Vrouwe-keurs; / Want sij dunt een dicke beurs’. Maar hier is in 't geheel
geen sprake van Lichtmis vieren in eigenlijke zin; Burchoorn gebruikt de uitdrukking
‘Licht-mis houwen’ al in overdrachtelijke betekenis, nl. voor: feestvieren, de
bloemetjes buiten zetten’. Deze overdracht lag natuurlijk vrij voor de hand. De
ontwikkeling tot persoonsnaam gaat echter langs een andere weg en die wordt
gewezen
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door ons gedicht. Hier is nl. voortdurend sprake van een gepersonifieerde Lichtmis,
een Sint Lichtmis, al wordt hij dan zo niet uitdrukkelijk genoemd, maar alleen
voorgesteld als ‘Patroon’, schutsheilige van allen aan wie iets ‘lichts’ is. Door het
tweede lid -mis was natuurlijk associatie met allerlei heiligennamen op -mus licht
mogelijk; vgl. St. Juttemis, waarnaast ook Juttemus voorkomt. Ter Laan vermeldt
dat op Lichtmisdag de jongens op het Hogeland en in het Westerkwartier elkaar de
pet afgooien en roepen ‘licht muts’; een uitspraak lichtmus, althans lichtməs, is dus
stellig bekend. Uit deze voorstelling nu van een St. Lichtmis laat het gebruik van de
benaming lichtmissen voor diens volgelingen zich gemakkelijk verklaren. Dat de
uitgang -mis gevoeld werd als een suffix voor de vorming van persoonsnamen blijkt
enerzijds uit het Friese sljuchtmis, dat Waling Dijkstra opgeeft voor: ‘gek, dwaze
jongen, malle meid’ en overeenkomt met het Hollandse slechthoofd, en anderzijds
uit ons gedicht, dat enige malen spreekt van ‘Lichtmissen ende Lichtmeesteressen’
(vs. 61; 85). Mogelijk is er ook associatie met de uitgang -mis, -məs van vrommes,
frommes, voor vrouwmens, dat zowel in het Brabants als het Fries bekend is. Hierop
wijst misschien het door Joos vermelde lichtmis als vrouwelijk woord voor ‘los,
lichtzinnig, zot meisken’. Overigens is het geen dialectwoord. Ook in de Duitse
idiotica vond ik het nergens dan in het Rhein. Wtb., waar het verklaard wordt als
‘leichtsinniger Mensch (Wortsp. zu leχcht, “leicht”)’, met daarnaast lichtmessbruder.
Het woord lichtmis in de hier behandelde betekenis duikt in de literatuur plotseling
op met een hele cluster van bewijsplaatsen uit de jaren 1615-1620. Het lijkt ons
daarom zeer aannemelijk dat deze betekenis haar carrière dankt aan een opzettelijke
aardigheid die ingeslagen is en waarvan het gedicht ‘De Feeste van de Lichtmissen’
zo niet de bron, dan toch de eerste manifestatie is.
April 1954
C. KRUYSKAMP
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1)

Nautica (II)

A d m i r a a l s s c h i p . Van dit woord, waarvan het WTN I, 818 geen bewijsplaats
vermeldt, vindt men in het Suppl. I, 415 een citaat uit 1672. In Kluge's
Seemannssprache 13 wordt hd. admiralschiff aangewezen sedert 1678. Dat schijnt
dus ongeveer gelijktijdig. Maar natuurlijk is het woord in het Nederlands ouder en
ik kan hier dan ook twee bewijsplaatsen geven die een eeuw eerder voorkomen,
beide uit 1577. De eerste staat in J.H. de Stoppelaar, Inventaris van het oud archief
o

der stad Middelburg onder n . 2728, waar een brief wordt vermeld, geschreven ‘vuyt
e
s
des Co Mat van Hispanien admiraelscepe, rijdende voor Seeburch’, gedateerd 22
September 1577. De tweede vindt men in een resolutie in de Notulen van Zeeland
2
en
1 , 109: ‘Op den 9 May 1577. Geresolveert, dat ... noch vijff schepen tegen den
en
20 dezer maent zullen affgedanct werden, ende dat by lootynge onder alle de
schepen alsnoch in dienste zijnde, uutgesteken alleene 't admiraelschip’.
B l o e d v l a g . De oudste plaats in het WNT II, 2887: ‘Men werpt de bloed-vlagh
uyt, het gaeter op een slaen’ is uit een gedicht van Westerbaen, getiteld ‘Op 't stuck
vande Zeeslagh, gevallen tusschen de Admiraelen Tromp en Blaeck, ... Op den
lesten Febr. en den 1. en 2. Maert 1653’ (Westerbaen, Ged. 1, 330). Kluge begint
zijn Duitse citaten met een uit 1644 (Blut-Flacken) en geeft vervolgens een uit 1672
(Blutflagge), zie zijn Seemannssprache 257. Maar natuurlijk heeft ook hier het
Nederlands weer de prioriteit. Een bewijsplaats uit het einde der 16de eeuw is te
vinden in de Bijdr. en Meded. van het Hist. Gen. te Utrecht 6, 228: ‘d'selve
Portugesen (hebben)... op eenige galeijen Portugese ende bloetvlaggen laten waijen,
doch werden door 't groff geschut uyt onse schepen so getreft, datse goetvonden
o

aff te houden ende die schepen te verlaten’ (a . 1599).

1)

N a u t i c a (I) is geplaatst in Ts 71, 285-297.
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B o e g s e r e n . Over deze scheepsterm zie men het artikel van J.W. Muller in het
WNT III, 74-76 alsmede diens uitvoerige opstel in Ts. 10, 294-304. Met grote
zorgvuldigheid heeft Muller daar een rijke verscheidenheid van vormen van deze
term bijeengebracht, waaruit Kluyver in Ts. 13, 158-159 de gevolgtrekking maakte,
dat het woord een ontlening moet zijn aan port. puxar, waardoor de wel enigszins
gekunstelde etymologie uit het Arabisch, door Muller geopperd, als vervallen kan
worden beschouwd.
Van al de verschillende talrijke Nederlandse verbasteringen van het Portugese
woord is de vorm boegseeren de jongste, meent Kluyver, verwijzend naar het
materiaal van Muller, waar het woord in deze gedaante het eerst is gesignaleerd
o

o

bij Brandt, De Ruiter (a . 1687) en in een werk van S. de Vries (a . 1685). Toch
vond ik de vorm boechzeeren reeds door Abel Tasman gebezigd in diens Journael
(W. der Linschoten-Ver. 17, 93): ‘om van het riff ofte de drooghte off te boechzeeren’,
‘waren doende met boechzeeren om van de wal aff te geraecken’ (96), ‘waren noch
doende met boechzeeren’ (97), alles in dato Maart 1643.
Een zeer wonderlijke vorm, die tot dusverre blijkbaar onbekend is gebleven, vond
ik in het zeldzame werkje van Goeteeris, Iournael van de Legatie ghedaen inde
Iaren 1615 ende 1616... naer Sweden ende Moscovien 120: ‘ende wert ons Schip
vande voorsz. twee lachten voorts gheboechstaet, tot dicht voor de Stadt van
Stockholm’ (29 Mei 1616). Dit vreemde verleden deelwoord gheboechstaet zou
misschien kunnen doen denken aan het Portugese participium puxado.
Deze aanhaling uit 1616 is nog iets ouder dan het oudste citaat in een
samenhangende tekst, dat Muller geeft uit een Vlissingse notariële acte van 1617,
waarin het woord voorkomt in de vorm boucksarden. Maar hij wijst er op, dat de
term reeds opgetekend is in de 16de-eeuwse woordenboeken van Kiliaen
(boech-seerden, boecht-seerden) en Junius (boechseerden), dat is dus nog ongeveer
een halve eeuw vroeger.
In Kluge's Seemannssprache 159 zijn de oudste Duitse citaten uit 1627 (buxireten
wir) en 1629 (boucheren).
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B o e i r e e p , het ‘touw van kabelslag, waarmede de boei aan het anker verbonden
o

is’, wordt in het WNT III, 91 met twee citaten uit Brandt, De Ruiter (a . 1687)
geïllustreerd. Meer dan anderhalve eeuw vroeger treft men het woord aan in de
Handvesten van Amsterdam 1492 b, waar men leest: ‘Dat men de Boeye-reepen
soo kort sal maken aen de anckers, datse op 't water dryvende blijven recht boven
o

de anckers, ende vorder niet’ (a . 1530).
In het Nederduits is het woord reeds in de 15de eeuw aangewezen in een Danziger
o

oorkonde (Hans. Urkundenb. 9, 95): ‘item noch twee boygerepen’ (a . 1464). Het
volgende voorbeeld, dat Kluge in zijn Seemanssprache 113 geeft, is echter pas uit
1732 (boye-reeps).
B r a m z e i l . Van deze scheepsterm staat de oorsprong van het eerste lid nog altijd
niet vast, zie WNT III, 1020 en Kluge, Seemannssprache 136 en 140 alsmede
Franck-v. Wijk en v. Haeringen, Suppl. In het Nederlands variëren in de 17de eeuw
de vormen bram- en braamzeil, terwijl een vorm brandzeil in één enkel werk eerst
omstreeks 1700 is aangewezen. Daarentegen komt brandsegel reeds in 1625 in
het Duitsch voor en bramsegel in 1673. ‘Die Belege für beide Lautformen und für
beide Sprachen beginnen erst im 17. Jahrh.’ beweert Kluge. En het WNT definieert
de bramzeilen als ‘de eerst in het einde der 16de eeuw in gebruik gekomen zeilen
boven de marszeilen’. Terwijl nu zowel het WNT als Kluge, Seemannssprache
slechts bewijsplaatsen geven te beginnen met de 17de eeuw, zou ik hier op een
ndl. plaats uit het einde der 16de eeuw willen wijzen, die voorkomt in het Oecon.
Hist. Jaarb. 3, 266, waar men leest: ‘Cornelis Pietersz. Deen, schipper, heeft van
o

de gemeen reeders gecoft een nieut seyl, de beste fock, een braemseyl enz.’ (a .
1597).
D i e p l o o d . De oudste plaats in het WNT III, 2575 is uit Bontekoe's Iournael ... van
de Oost-Indische Reyse ... Begonnen ... 1618 en voleynt ... 1625. Dat het woord
ook reeds in het midden der 16de eeuw gebruikelijk was, blijkt uit het volgende
citaat, te vinden in het Arch. van het Zeeuwsch Gen. 1912, 146: ‘Zy (t.w. dese buyse)
was bevonden met een dieploet, dat zy wel ses ofte seven roeden naer
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o

taechte(r)canael gesoncken was’ (a . 1546). Men vindt ook nog een plaats in het
o

Econ. Hist. Jaarb. 3, 155: ‘Gegeven om dieploen 1-0-0’ (a . 1569).
Kluge's oudste bewijsplaats van hd. tieflot is pas van 1732 (Seemannssprache
550).
D r u i l , een ‘klein zeil, inzonderheid door kleine schepen gevoerd, aan een mastje
o

tegen den achtersteven’, is in het WNT III, 3476 sedert Witsen, Scheepsb. (a . 1671)
gestaafd. Een eeuw vroeger treft men het woord reeds aan in het Econ. Hist. Jaarb.
o

3, 145, waar men leest: ‘9 gulden tot een nieuwe dreuyl’ (a . 1579).
In Kluge, Seemannssprache 196 komt het aan het Nederlands ontleende drüll
niet eerder voor dan op het einde der 18de eeuw.
G l a s , aan boord van schepen: de tijdsruimte van een half uur, zie WNT V, 37-38.
De oudste bewijsplaatsen zijn daar uit Visscher, Sinnep., dus van ± 1600. Natuurlijk
was het woord ook al vroeger gebruikelijk. Een citaat uit de eerste helft der 16de
eeuw kan men vinden in Die Caerte vander zee: om Oost ende West te zeylen 76:
o

‘Ende elcke vre seylens is .ij. milen, legt seluen ouer ofte elcke glas een mile’ (a .
1541). Ook in het Leeskaartboek van Wisbuy komt de term meer dan eens voor,
b.v. 161: ‘wy seyldent af van Ganghes Rif af tot Schaghen in vyfuentwintich Glasen’
o

(a . 1551).
Kluge's oudste bewijsplaats is uit de Seekarte van 1571, dan volgt een citaat uit
1662 (Seemannssprache 320).
o

H a a r d o e k , een soort van vlaggedoek, wordt door Winschooten, Seeman 75 (a .
1681) vermeld (zie WNT V, 1440). In Ts. 32, 319 deelt de archivaris A.J.F. van Laer
te Albany, N.Y., een zin mede uit een koopbrief van de West-Indische Compagnie
van 23 October 1655, waarin het woord eveneens voorkomt: ‘dat aan Mr. W. soo
veel haerdoeck sal gelevert worden als noodich is om een Engelse vlagge te
maecken’. Een bewijsplaats uit het einde der 16de eeuw vindt men in het Econ.
o

Hist. Jaarb. 3, 255: ‘Om haerdoeck tot de vlaggen te verstellen 30-0-0’ (a . 1593).
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Nhd. haartuch, ‘art flaggentuch’ staat in Kluge's Seemannssprache 340 niet eerder
dan in 1870 vermeld.
H a n d s p a a k , waarnaast gelijkbet. h a n d s p e e k : ‘hefboom ... dienende bij ...
(o.a.) het draaien van spillen en kaapstanden enz.; aan boord, althans voorheen,
niet zelden als wapentuig gebezigd’. Het woord is bij ons sedert Kiliaen aangewezen:
‘Hand-spaecke. Vectis’. Het WNT V, 2008 geeft verder nautische bewijsplaatsen
o

o

uit Witsen, Scheepsb. (a . 1671) en Schouten, O.-Ind. Voyagie (a . 1676). Een citaat
uit het midden der 16de eeuw is te vinden in het Leeskaartboek van Wisbuy 190:
‘Marigaert sult ghy brenghen bi suyden aen dat voorschreuen Bosken Boomen op
o

een hantspeck lanckte daer aen’ (a . 1551).
Het Duitse handspake is in Kluge, Seemannssprache 733 eerst sedert 1795
gestaafd.
K a n o n n e e r b o o t . De beide oudste aanhalingen van dit woord in het WNT VII,
1281 zijn uit de tijd van de Belgische opstand. Maar in de derde aanhaling uit De
2)
Jonge, Gesch. van het Ndl. Zeew. 5, 447 is sprake van: ‘het bouwen, huren en
wapenen van een aantal kanonneerboten’ om de Engelse aanval in het jaar 1799
te keren.
Een karakteristieke nog iets oudere bewijsplaats uit het einde der 18de eeuw
vindt men in het werk van kapitein Cornelius de Jong, Tweede reize naar de
Middellandsche zee, gedaan in de jaren 1783, 1784 en 1785 (Haarlem 1807), 167:
‘De uitvinding der kanonneerbooten, die ik niet weet dat nog ergens anders bestaan,
doet eer aan de Algerijnen; en daar ik van derzelver nuttigheid overtuigd ben, zal
het mij niet verwonderen dat ook andere Mogendheden zich welhaast van deze
vaartuigen voorzien’, vgl. nog a.w. 184: ‘Onder verscheidene vragen welke hij (t.w.
de aga) deed, waren ook deze: Hoe wij de batterijen vonden? wat wij dachten van
de kanonneerbooten?’ Deze beide citaten zijn uit het jaar 1784.
K i e l w a t e r in de bet. van: ‘het vuile, stinkende water dat zich, beneden in het
schip, boven de kiel, in den durk verzameld heeft’

2)

Bij vergissing staat in het WNT: 477.
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komt volgens het WNT VII, 2773 ‘alleen bij Kiliaen en vervolgens in de
woordenboeken’ voor. ‘K i e l w a t e r . Aqua sentinae’ heeft Kiliaen. In een
samenhangende tekst was het woord tot dusverre nog niet aangetroffen. Een
bewijsplaats uit Kiliaen's tijd, de tweede helft der 16de eeuw, vindt men in het werkje
Dat scip van Patientie ende Penitentie 41: ‘Vroom ende cloeck staende aen die
pompe ... ende al vast wtpompende dat vuyle stinckende kiel water, ende ... liet dat
o

in ... die zee loopen’ (a . 1592).
Kluge vermeldt nhd. kielwasser in deze bet. (‘Grundwasser auf dem Schiffsboden’)
eerst in 1836 bij Chamisso, Reise um die Welt (Seemannssprache 446).
K r u i s z e i l , ‘het marszeil van den bezaansmast’, is in het WNT VIII, 446 te vinden
met een oudste citaat uit het Dagverhaal der Ontdekkings-reis van J. Roggeveen,
in de jaren 1721 en 1722. Ruim anderhalve eeuw ouder is de volgende aanhaling
uit het Gr. Placaatb. 1, 799: ‘Ende sullen de Schepen ... moeten voeren Kruys-zeylen’
o

(a . 1563).
Kluge's oudste bewijsplaats van kreuzsegel is van 1627 (Seemannssprache 489).
L o g g e r , een scheepstype voor verschillende doeleinden gebezigd, laatstelijk voor
de visscherij. Op dit artikel leest men in het WNT VIII, 2624 onder meer het volgende:
‘De loggers zijn hier te lande uit Frankrijk ingevoerd, en 't ndl. woord is dus zeker
een vervorming van 't fr. De eerstbekende vermelding in 't Ndl. is uit het begin der
19de eeuw, in 't Fr. en 't Eng. uit het einde der 18de (fr. lougre wordt voor een
ontleening uit 't Eng. gehouden, te oordeelen naar de bewoordingen in de oudste
fr. vermelding - zie Dict. Gén. i.v. Lougre - waarschijnlijk terecht): vermoedelijk zijn
de schepen dus spoedig nadat ze 't eerst in gebruik zijn genomen, hier te lande
bekend geworden. Later, tusschen 1860 en '70 moeten de loggers als
visschersvaartuigen opnieuw uit Frankrijk zijn ingevoerd: de eerste die toen hier in
de vaart kwam, was in Frankrijk gebouwd en werd algemeen “de Fransche logger”
genoemd (Hoogendijk, Grootvissch. 180).’
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De bovengenoemde ‘eerstbekende vermelding in 't Ndl. ... uit het begin der 19de
eeuw’ staat in het woordenboek van Weiland: ‘L o g g e r ... Eene soort van fransch
o

vaartuig, met eenen platten bodem’ (a . 1803). Ik kan hier echter op een nog iets
oudere bewijsplaats in het Nederlands wijzen uit het einde der 18de eeuw, waar
men eerder dan aan Fransche aan Engelse oorsprong zou willen denken. In het
werk van C. de Jong, Reizen naar de Kaap de Goede Hoop, Ierland en Noorwegen,
in de jaren 1791-1797 (Haarlem 1802-1803), 2, 343 leest men: ‘In het terug keeren
naar de stad (t.w. Bergen in Noorwegen) kwamen een Engelsch oorlogsfregat en
logger ons achter op en rakelings de boot voorbij zeilen, waarom ik, ... niet
verkiezende ... krijgsgevangen gemaakt te worden mij in de alma viva of grooten
mantel wikkelde en zorgvuldig de montering verborg, en dus de vrienden voorbij
o

raakte’ (a . 1796). Het zal dus misschien voorzichtiger zijn te zeggen, dat de
oorsprong der Nederlandsche benaming logger zowel in fr. lougre als in eng. lugger
kan liggen. Voor ndl. logger uit eng. lugger vgl. ndl. kotter uit eng. cutter.
Ook in het Duits kan deze scheepsbenaming een tweeledige oorsprong hebben.
In Kluge's Seemannssprache 555 vindt men zowel citaten met lugger uit het Engels
als met logger uit het Nederlands, maar het oudste citaat uit het
o

o

zeemanswoordenboek van Röding (a . 1796) heeft lugger en de jongere (a . 1837,
1888, 1907) hebben logger.
De oudste bewijsplaats van eng. lugger in de NED is van 1795 en die van fr.
lougre in de Dict. Gén. van 1798.
P a t r i j s p o o r t . Deze bekende scheepsterm, die enkel en alleen in het Nederlands
en in geen enkele andere taal voorkomt, is in het WNT XII, 802 te vinden met een
o

oudste plaats uit Mossel, Het Schip (a . 1859). Dat deze benaming reeds in de 18de
eeuw gebruikelijk was, kan blijken uit het volgende citaat, ontleend aan de Reize
naar de Middellandsche zee, in de jaren 1777, 1778 en 1779 door kapitein Cornelius
de Jong (Haarlem 1806), 2: ‘Toen werd mij gezegd ... naar kooi te gaan, ten welken
einde mij een vertrekje, hut genaamd, werd aangewezen, waarin naauwelijks zes
personen overeinde zouden

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 72

131
kunnen staan; lucht en licht ontvangt het door een klein venstertje van naauwelijks
een voet in het vierkant, bij de zeelieden onder de naam van patrijspoortje bekend’
o

(a . 1777).
P i e r als ‘benaming voor een soort van golfbreker zooals er voor groote havens
worden gemaakt’ is volgens het WNT XII, 1564 ‘in de 19de eeuw ontleend uit eng.
pier in denzelfden zin (reeds in de ME.)’, hetgeen overeenkomt met wat Van
Haeringen schrijft in het Suppl. op Franck-v. Wijk: ‘Evenals hd. pier m. een jonge
ontl. uit eng. pier, waarvan de afl. niet vaststaat’. Inderdaad zijn ook de bewijsplaatsen
in Kluge's Seemannssprache 615 niet ouder dan het einde der 19de en het begin
der 20ste eeuw evenals bij ons.
Toch hebben onze zeelieden het woord reeds veel vroeger gekend en gebruikt
nl. op het einde der 16de eeuw. In Waghenaer's Spiegel der Zeevaerdt, kaart 12
leest men: ‘By westen Sanson leyt Gyon, ende heeft een Piere, ofte afstekent hooft
o

daer d'inwoonders haer visschers barcken onder legghen’ (a . 1584). En in het
tweede deel, kaart II: ‘Twee mylen by n. Phila leyt Scherenborch, t'welck twee pieren
o

oft hoofden heeft daermen achter ligghen mach’ (a . 1585).
R i f in de bet. van: ‘een smalle bank of klip in zee’ is volgens het Mnl W VI, 1384
‘in het Mnl. niet aangewezen’. Zowel daar als in het WNT XIII, 169 is als oudste
bewijsplaats het woordenboek van Kiliaen aangehaald evenals in Franck-v. Wijk,
waaraan ook Van Haeringen, Suppl. niets toevoegt. Toch komt het woord in de loop
o

der gehele 16de eeuw passim voor: in Waghenaer's Spiegel der Zeevaerdt (a .
1584 en 1585), met name op tal van kaarten in beide delen, alsmede in onze oude
leeskaartboeken uit de eerste helft dier eeuw. Meestal wordt het woord, in
overeenstemming met zijn Skandinaafsen oorsprong, toegepast op riffen in
Skandinaafse wateren, maar daarnaast toch evenzeer op ondiepten bij onze
Waddeneilanden. Zo leest men b.v. in Die Caerte van der zee: om Oost ende West
o

te zeylen 5: ‘Tusschen Schiermonike oghe ende Amelant leyt een rif’ (a . 1541). En
in De Kaert vander zee van Jan Seuerszoon 6 wordt
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o

rif gebezigd in toepassing op het Bornrif (a . 1532), vgl. nog a.w. 53: ‘Dat Rif dat
strecket van Yutlande oft westwaert in die zee’.
Het woord was bij onze zeevaarders ook reeds in de middeleeuwen bekend en
kan dus reeds mnl. worden genoemd. In de Bronnen tot de gesch. van den
Oostzeehandel (R.G.P. 35) 641 leest men: ‘Pier Aerntsoen van Swartewale verloes
o
een groten buysse, goet ende vracht op 't riff’ (a . 1447) en a.w. 473: ‘int upgaent
o
van den Reve’ (a . 1443).
In het Nederduits is dit oorspronkelijk Skandinaafse woord, waarvoor het
Nederlandse equivalent rib is (zie WNT XIII, 10), natuurlijk ouder dan bij ons. Kluge
geeft in zijn Seemannssprache 663 reeds een bewijsplaats van 1292 uit het Hamb.
Schiffrecht.
S c h o u t -b i j -n a c h t . Deze eigenaardige, van ouds uitsluitend in onze taal
3)
gebruikelijke titel voor de derde admiraalsrang komt volgens Franck-v. Wijk ‘al bij
Winschooten (1681)’ voor, terwijl Van Haeringen in zijn Suppl. het woord nog een
halve eeuw eerder signaleert: ‘als zeeterm (reeds 1634)’. Deze laatste datering zal
wel berusten op het eerste citaat in het WNT XIV, 947, waar de term voorkomt in
o

het gedicht van Herckmans Der Zeevaert Lof 222 (a . 1634). Maar een kolom verder
(948) in het Woordenboek staat een plaats die nog elf jaar ouder is; daar treft men
het woord aan gebezigd ‘bij overdracht, in toepassing op het schip waarover een
Schout-bij-nacht gezag voert’ in het verzamelwerk van reizen, getiteld Begin ende
Voortgangh van de Vereenighde Nederlantsche Geoctroyeerde Oost-Indische
o

Compagnie 19, 2b (a . 1623). Doch ook hier

3)

Eng. rear-admiral, fr. contre-amiral (welke laatste naamgeving is overgenomen in het Spaans,
Portugees, Italiaans, Duits, Deens, Zweeds en Russisch). - Het Nederlandse schout-bij-nacht
is in de eerste helft der 18de eeuw in Duitsland en in Rusland in gebruik geweest, zie Kluge,
Seemannssprache 12 (schout bei nacht, der Contre-Admiral oder der Schutt bei nacht) en
R. van der Meulen, Het Lexikon vokabulam novym po alfavitu 22, 29, 43 ((šautbejnach), Nog
K.P. ter Reehorst vermeldt in zijn werk The Mariner's Friend or Polyglot indispensable
(Amsterdam-Glasgow-Hamburg 1849), 159 als Duitse benaming Schulz bei der Nacht, welke
titel Gustav Goedel in zijn Etym. Wtb. der deutschen Seemannssprache 264 reeds citeert uit
een Duits werk van 1631: ‘Rere-Admiral oder Schultz bey der Nacht’.
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heeft men nog niet met de oudste bewijsplaats van de zeeterm te doen.
2

Daartoe sla men het werk van De Jonge, Gesch. van het Ndl. Zeewezen 1, 296
op, waar men het volgende leest: ‘De eerste maal dat deze nieuwe benaming in
echte bescheiden voorkomt, is in eene Instructie of Berigtschrift van den jare 1603
voor de Commissarissen in het Vlie en de Sont, die belast werden met het opzigt
over de koopvaardijschepen, gaande naar en keerende uit Noorwegen en de
Oostzee; uit welke bijzonderheid schijnt te moeten opgemaakt worden, dat de titel
van Schout-bij-nacht het eerst bij den handel en de zeevaart is in gebruik gekomen
en vandaar, tot het zeewezen is overgebragt. Deze benaming wordt het eerst in het
jaar 1614 bij het zeewezen gevonden’.
De door De Jonge genoemde Instructie vindt men in het Gr. Placaatb. 1, 886,
waaruit hier slechts het volgende citaat worde aangehaald: ‘Of 't gebeurde datter
Schepen in 't Vlye mochten komen, sonder datter Convoyers in 't Vlye waren ...
sullen de selve mogen laten uytseylen, mits mede nemende onder hare protectie
ende Admiraelschap alle ongemonteerde Schepen voor Zee gereet liggende, ende
daer over stellende de bequaemste tot een Admirael, Vice-Admirael, ende Schout
o

by Nacht’ (a . 1603).
Enige bladzijden verder vindt men in het Gr. Placaatb. 1, 892 een ‘Ordonnantie
ende Seyn-brief’ van Februari 1607, waaruit ik nog citeer: ‘Ende houden voor onsen
Admirael -, Vice-Admirael -, Schout by nacht -’ en iets verder: ‘Daer voor syluyden
sullen genieten van elck Schip thien stuyvers, daer van den Admirael de helfte, den
Vice-Admirael een derde, ende den Schout by Nachte een seste ontfangen sullen.’
S e i z i n g , ‘van kabelgaren gevlochten platte band’. In het WNT XIV, 1290 sedert
o

Witsen, Scheepsb. (a . 1671) aangewezen. Bewijsplaatsen uit de 16de eeuw vindt
men in de Bijdr. en Meded. van het Hist. Gen. te Utrecht 32, 40: ‘Om 5 stucken
spereeps, 4 stucken seysincx, een tros, 3 lopende trossen, een breeltros, een vijfftou
vislinen, met 3 trensen in de kaebels te leggen, wegende 1190 pont. ... 120-10-0’
o

(a . 1592) alsmede in a.w. 32, 25: ‘Betaelt Trijn Claes
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voer een reep, wegende 400 pont, noch een seysing-tou ende een brailtou, wegende
o

tsamen 138 pont enz. ... facit 92-11-8’ (a . 1575).
Kluge vermeldt seising in het Duits sedert 1702 (Seemannssprache 725).
S t a g , het bekende scheepstouw dat dient om het achteroverneigen van een mast
of steng te beletten (WNT XV, 476), is volgens Franck-v. Wijk ‘nog niet bij Kil., wel
bij Winschooten, Seeman, 1681’ aangetroffen. Van Haeringen in zijn Suppl. signaleert
het woord nog een tiental jaren vroeger: ‘Ook al bij Witsen, Scheepsb., 1671’. In
het WNT XV, 478 is de term in de verbinding over stag (staag) in Visscher, Sinnep.,
dus ± 1600 aangewezen. Dat deze oude scheepsterm bij ons ook in de 16de eeuw
werd gebezigd, blijkt uit de volgende twee bewijsplaatsen. In het Oecon. Hist. Jaarb.
3, 200 leest men: ‘Om een groete stach, wegende 6 steen, de steen 44 gr., en nog
o

een tros, wegende 8 steen, als voren 30-6-0’ (a . 1579). De tweede aanhaling is uit
o

J.H. de Stoppelaar, Inventaris van het oud archief der stad Middelburg onder n .
2659: ‘Ende hebben zulcx mette staghe van den schepe de voirnoemde
o

Luegenbrugghe metter vaert opengestooten’ (a . 1575).
In het Mnd. komt dit oudgermaanse zeemanswoord (on. stag, ags. staeg) reeds
in de 15de eeuw voor (Kluge, Seemannssprache 742).
Leiden
R. VAN DER MEULEN
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Twee dertiende-eeuwse minnedichten in een handschrift van Ter
Doest
In een onlangs verschenen studie over de oudste handschriften van de twee
Westvlaamse Cisterciënser-abdijen Ter Duinen en Ter Doest heb ik melding gemaakt
van de vondst van twee mnl. hoofse minnedichten, die een 13e-eeuwse hand in
1)
een dier hss. heeft te boek gesteld. Onder verwijzing naar deze studie wil ik hier
nog eens uitvoeriger terugkomen op deze gedichten en ze tegelijkertijd publiceren.
Hs. 119/197 van het Bisschoppelijk Seminarie te Brugge is een groot foliant van
470 × 330 cm. dat, blijkens verschillende kenmerken die hier niet nader besproken
behoeven te worden, vervaardigd moet zijn voor de abdij Ter Doest (Sancta Maria
de Thosan) te Lisseweghe in de onmiddellijke nabijheid van Brugge. De codex is
vermoedelijk een product van het atelier van de kapittelschool van Sint Donatiaan
te Brugge, alwaar ook de grafelijke kanselarij gevestigd was. Het hs. zou dan, zoals
van andere aantoonbaar is, een geschenk zijn geweest van een der Brugse
kanunniken aan Ter Doest. Het is een der boeken die vermoedelijk vervaardigd zijn
bij gelegenheid van de inrichting van de bibliotheek der abdij, die omstreeks 1200
moet hebben plaats gevonden.
Ons hs. is het eerste deel van de Antiquitates Iudaïcae van Flavius Josephus.
Het tweede deel wordt als nr. 393 bewaard in de Stadsbibliotheek. Geen van tweeën
hebben zij nog eigendomsmerken, maar aangezien beide geschonden zijn - het
laatste blad, waarop dit meestal

1)

De librijen en scriptoria der Westvlaamse Cisterciënser-abdijen Ter Duinen en Ter Doest in
de 12e en 13e eeuw en de betrekkingen tot het atelier van de kapittelschool van Sint Donatiaan
te Brugge in Meded. Kon. Vl. Acad. v. Wetensch., Lett. en Sch. Kunsten v. België, Kl. der
Letteren XV, nr. 2 (Brussel, 1953), p. 16.
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voorkomt, ontbreekt in beide boeken - behoeft ons dit niet te bevreemden. Het eerste
blad, en daarom gaat het ons hier, was in recto oorspronkelijk onbeschreven; de
tekst begint in verso bovenaan. Ook andere grote luxe-hss. uit dit atelier zijn aldus
ingericht; vermoedelijk kwam daarvóór nog een schutblad. In de 14e eeuw was dit
eerste blad reeds deerlijk gehavend, vermoedelijk door de vocht, waaraan het hs.
kennelijk heeft blootgestaan. Dit geldt nog in hogere mate voor het tweede deel.
Men heeft het bovenste deel van meer dan één blad door het aanzetten van een
nieuw stuk perkament in die tijd hersteld en de verloren gegane tekstgedeelten,
eveneens in de 14e eeuw dus, keurig bijgeschreven. Dit is ook geschied in verso
van het eerste blad van onze codex uit het Seminarie, zodat wij weten dat het
aangezette stuk perkament, dat ongeveer een vijfde van het geheel inneemt, al zeer
oud is.
Thans dan een woord over de door ons ontdekte gedichten. Vier cm. onder de
scheidingslijn van het aangezette stuk, vangt het eerste aan. Een marge van een
paar cm. vrij latende, beslaat het een rechthoek van 8 × 3.5/6 cm.; de lengte der
regels wisselt sterk. Het tweede gedicht begint c. 8 cm. lager en de regels beginnen
ongeveer ter hoogte van het einde van de regels van het eerste gedicht. De plaats
is dus zowat in het midden van de pagina. De afmetingen bedragen hier 10,5 × 5/8
cm.
Voor dien tijd, dus in de periode vóór de reparatie, is er ook vocht gekomen ter
plaatse waar de gedichten neergeschreven zijn, hetgeen ten gevolge heeft gehad
dat deze op een paar plekken totaal onleesbaar waren geworden. Dank zij een
nieuw reagens, een vinding van Prof. Strubbe te Brugge in samenwerking met een
zijner collega's, hoogleraar in de chemie te Gent, is het ons echter mogen gelukken
beide teksten geheel leesbaar te maken. Tenslotte bleek in dit opzicht op geen enkel
punt meer twijfel te bestaan.
De hand, die de gedichten heeft opgetekend, is naar alle waarschijnlijkheid die
van een monnik van Ter Doest geweest, die in de tweede helft der 13e eeuw geleefd
heeft. Dit cursieve schrift is volgens
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Strubbe niet moeilijk te dateren, c. 1260 à 1280, want het schrift evolueert snel in
2)
deze periode .
Aangezien ik niet in de gelegenheid ben geweest om de bladzijde te fotograferen,
hetgeen trouwens niet gemakkelijk zou geweest zijn, worden de gedichten hier strikt
diplomatisch afgedrukt. De afkortingen zijn tussen ronde haken opgelost en
verbeteringen in noten nauwkeurig vermeld. Wat vóór de bewerking met het reagens
totaal of zo goed als onleesbaar was, is in de uitgave cursief gedrukt. De indeling
in coupletten is van mij. In het hs. vindt men die niet.
O reine wiif ghi doet mi pine
ghi siit mire h(er)ten medicine
3)
die door hu leghet ond(er)voet
In droufheden staet mi langhe te sine
4)
wildi metten wille mine
Mij wlgeren huwen moet
ghenaden lief up rechte minne
hu gheheel siin mine viif sinne
want ghi hebse jn huwe ghenaden
ghi sijt miins h(er)ten conighinne
ontsluut hu herte en(de) laet mi inne
of droufheden mach ic niet ontwade(n)
lieuelic wiif up rechte trauwe
wilt nv corte(n) mine(n) rauwe
en (de) laet mi met solace leue(n)
sturt wt va(n) der mi(n)ne(n) dauwe
des biddic hu miins herte(n) vrauwe
wa(n)t ne(m)m(er)meer willic hu begheue(n)

2)
3)
4)

Zelf had ik het schrift iets later gedateerd, maar ik sluit mij gaarne aan bij Strubbe's oordeel,
die het Westvlaamse schrift kent als geen ander.
hs. h u door bovenschrijving ingevoegd.
hs. m i , verbeterd in m i n e . Daarachter een punt.
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Miin doghen willic met vruechden draghe(n)
up aue(n)tuere(n) watt(er) ghesciet
want al wildic mi v(er)cnaghen
Mi ne ware dies te bet(er) niet
de sulke sout sien hi soude mi claghe(n)
5)
nochta(n)ne ware lief hem miin v(er)driet
Ic wille mi blidelike ghelate(n)
al legghic nv onder voet
Si sullens v(er)drouue(n) die mi hate(n)
6)
want ic pense in minen moet
Ic sals com(en) te goeder baten
al hebbic noch cranken spoet
al toghe ic ee(n) scone ghelaet
te mind[er] so ne es niet miin doghen
gaue ic te kenne al minen staet
Ic souder ooc lettel of v(er)hoghen
het heift de sulke ghesproken quaet
En(de) mi harde zere beloghen
Eer dit spel ten ende gaet
hi salre warden bi bedroghen

Minnedichten uit zo vroege tijd zijn zeldzaam in onze literatuur en nu wij hier een
tweetal voor ons hebben uit Maerlants onmiddellijke omgeving, uit Maerlants eigen
tijd, komen zij mij zeer gewichtig voor. De gedichten zijn zonder enige twijfel zeer
oud; de copieën zelf behoren reeds tot de oudste monumenten in de landstaal op
litterair gebied. Wij hebben nu specimina van minnelyriek voor ons die ons althans
enigermate in staat stellen ons een beeld te vormen van dit genre in de periode van
Maerlants jeugd.

5)
6)

hs. m i i j verbeterd in m i j n .
hs. m o e t . Dezelfde of een latere hand heeft daarachter nog ē geschreven, een onbegrijpelijke
wijziging van de tekst.
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In kwaliteit verschillen deze gedichten nogal sterk, niet zo zeer in de vorm. In geen
van beide vertoont het rijmschema een gesloten vorm. Het is zeer eenvoudig, resp.
aab aab ccd ccd eef eef en ababab cdcdcd efef efef.
Het eerste is een eenvoudig minnedicht, weinig interessant. Het lijkt wel wat op
een van de kleine rijmpjes die ik een jaar of wat geleden heb gepubliceerd naar een
7)
der schutbladen van het Brusselse hs. van Maerlants Naturen Bloeme .
Het tweede heeft alle elementen van een echt hoofs minnedicht en het is daarom
zeer interessant: wij kenden van dit genre tot nog toe slechts een paar voorbeelden
uit lateren tijd, bovendien duidelijk Oostelijk gekleurd. Hier hebben wij een zuiver
Vlaams voorbeeld, nog niet met het Duitse mode-tintje gekleurd zoals bijvoorbeeld
in het Gruuthuse-handschrift.
Dit tweede gedicht doet niet onder voor het beste wat wij op dit gebied kennen;
het is te beschouwen als een aanwinst voor onze oude literatuur.
Ook lexicographisch is deze vondst niet zonder belang: v e r c n a g h e n is naar
ik weet nog niet opgetekend en de vernederlandsing van het latijnse werkwoord
v u l g a r e -v u l g e r e n kennen wij evenmin. O n t w a d e n vermeldt Mnl. Wbk. alleen
als voorkomende in Maerlants Disputacie.
Leiden
G.I. LIEFTINCK

7)

Ts. 69 (1951), p. 23-25 en dan met name nr. 6.
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Boekbeoordelingen
Dr. C.F.P. Stutterheim, Problemen der Literatuurwetenschap. Prijs: ing.
f 7.50, geb. ƒ 9.50. Uitg.: ‘N.V. Standaard Boekhandel’, Amsterdam.
De veelheid van begrippen, termen, methoden en problemen op het gebied van de
literatuurwetenschap is zo verwarrend, dat iedere ernstige onderzoeker er op gezette
tijden door tot wanhoop wordt gebracht; ik neem aan, dat de verontrusting over dit
verschijnsel het uitgangspunt van Dr. Stutterheim is geweest bij het schrijven van
zijn boek. Wie van de chaos op dit terrein nog niet overtuigd mocht zijn, zal het
ongetwijfeld worden, wanneer hij het eerste hoofdstuk van dit werk bestudeert. Om
tot klaarheid te komen, stelt Schr. de grondvragen, die voor iedere wetenschap van
belang zijn: Is literatuurwetenschap mogelijk? Wat vormt het onderzoekingsmateriaal
en hoe is het ons gegeven? Wat kan daarvan wetenschappelijk onderzocht worden,
wat niet? Welke moeilijkheden doen zich voor bij de bestudering? Op de eerste
vraag ontvangen we geen direct antwoord, noch in het daarvoor bestemde hoofdstuk,
noch elders. Schr. geeft een interessant overzicht van de diverse wijzen van
benadering, het antwoord op de vraag blijkt echter afhankelijk te zijn van weer een
ándere vraag: nl. wat men onder literatuur en wetenschap wenst te verstaan. Op
de vraag: ‘wat is het onderzoekingsmateriaal?’ lijkt een eenvoudig antwoord mogelijk.
De werken van de schrijvers! Helaas is dit antwoord hoogst onbevredigend. Natuurlijk
kan men over deze werken allerlei wetenswaardigs verzamelen en dit ook op
wetenschappelijke wijze bewerken, men kan hierbij ook een zeer grote mate van
zekerheid bereiken. Het kunstwerk (en daarom gaat het in de literatuur) is ons echter
slechts gegeven in de ‘beleving’ van het werk en met deze term duikt een berg van
problemen voor ons op. Met deze beleving immers gaat steeds een meer of minder
grote mate van subjectiviteit gepaard, het is zelfs niet eens zeker of twee
onderzoekers,
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indien ze hetzelfde beléven, ook inderdaad hetzélfde beleven. En... hoe is de
verhouding tussen beleving en reflectie? Aan de beantwoording van deze vraag
wijdt Schr. een apart hoofdstuk. Hij levert daarin een uiterst scherpzinnig betoog,
dat me afdoende lijkt ter bestrijding van degenen, die betogen, dat in de beleving
eigenlijk alles al gegeven is, terwijl de reflectie aan deze ‘kennis’ niets wezenlijks
meer toevoegt, ja, door haar analyserende methode de resultaten van de beleving
zelfs gedeeltelijk schaadt. Buitengewoon jammer is het, dat Schr. de ‘beleving’ niet
psychologisch analyseert. Uit zijn latere beschouwingen blijkt, dat hij zich van de
gecompliceerdheid van het verschijnsel volledig bewust is. Een uiteenzetting over
het aandeel van het helder, het vervagend en het onderbewustzijn in dit proces,
over de verhouding van passief opnemen en actief verwerken, alsmede over de rol,
die geheugen en herinnering hierbij spelen, zou zeer verhelderend hebben kunnen
werken.
Niet alleen echter is het werk ons slechts gegeven in de beleving, dit werk (de
geschreven tekst) ligt slechts voor ons als symbool van het eigenlijke werk (de
versregel b.v. als signum van het ‘vers’). Wie het om het eigenlijke werk te doen is,
ziet zich genoodzaakt de symbolen te interpreteren. Schr. demonstreert de
moeilijkheden, die hierbij opduiken, in een uitvoerige beschouwing over de versregel
(signum voor het vers). Symboliseert deze versregel als eenheid een poëtische
entiteit of is het slechts typographische of andersoortige conventie? Iedere versleer
dient deze vraag in het begin te beantwoorden.
Algemener geformuleerd: wat behoort tot het gedicht zelf, wat tot de ‘voordracht’?
Anders gezegd: wat is ons objectief en distinctief gegeven, wat moet altijd subjectef
blijven en dus (dus?) uitgesloten van wetenschappelijk (hoe-wetenschappelijk?)
onderzoek? In een laatste hoofdstuk ‘Vorm en inhoud’ wordt de these: ‘vorm en
inhoud zijn één’, aan een uitvoerig onderzoek onderworpen, waarbij Schr. probeert
aan te tonen, dat ook deze laatste zekerheid geen zekerheid is, hoogstens een voor
bepaalde tijden en bepaalde gevallen geldende opvatting. De bewijsvoering van
Dr. Stutterheim is in dit hoofdstuk niet overal even overtuigend. Uit het bestaan b.v.
van de
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theorie van de ‘dubbele uitdrukking’ mag men niet afleiden, dat er mogelijkheden
zijn waarbij voor één bepaalde zinsinhoud (betekenis) twee of meer verschillende
vormen bestaan, waaruit zou moeten volgen, dat de these: ‘vorm en inhoud zijn
een’, hier niet opgaat. Allereerst zou Schr. moeten aantonen, dat de theorie der
dubbele uitdrukking, althans voor bepaalde tijden, op waarheid berust. Er zijn al
vele verkeerde theorieën geweest. Bovendien zou nog moeten worden aangetoond,
dat dit niet alleen een mening van theoretici, maar ook een practijk van dichters
was. Dat verder met de ‘lege’ vormen van sonnet of versvoet geen bepaalde inhoud
hoeft te corresponderen, kan men Schr. direct toegeven. De eerste de beste
verzameling van naar de vorm gelijke sonnetten kan het bewijzen. Maar de vraag
is, of, bij de verbinding van een bepaalde vorm met een bepaalde inhoud in een
bepaald sonnet, deze verbinding niet inderdaad zó is, dat iedere verandering in
vorm een verandering in inhoud ten gevolge zou hebben. Schr. heeft dit (of een
soortgelijk) bewijs niet geleverd. Ook het argument van de zog. ‘vormloze inhoud’,
die zich volgens Schr. verzet ‘tegen het adagium van de onscheidbaarheid van vorm
en inhoud’ is niet bijster overtuigend. Men kan het bestaan hiervan wederom direct
toegegeven, maar hoe dit verschijnsel psychologisch ook te verklaren mag zijn en
wat daaruit voor de taalbeschouwing ook volgen mag, het tast een reeds bestaande
verbinding van inhoud en vorm in een bepaald kunstwerk in haar eenheid niet aan.
We missen bij deze hele uiteenzetting wel zeer sterk een precieze formulering van
wat ‘inhoud’ en ‘vorm’ in het betoog van de Schr. betekenen. Overziet men het
geheel, dan moet men zeggen, dat hier op uiterst scherpzinnige wijze een aantal
grondproblemen van de literatuurwetenschap belicht worden. Dat er overal een
duidelijk antwoord op de vragen gegeven wordt, kan men niet zo direct beweren.
Wie, wat betreft literatuuronderzoek, nog in een paradijselijke voorproblematische
staat leeft, wordt hier grondig gecureerd. Wie zich van de chaotische verwarring tot
vertwijfelens toe bewust is, vindt hier weinig nieuwe wegen aangewezen om de
problematiek te overwinnen. Men kan, om een voorbeeld te geven, de grootste
bewondering hebben voor de wijze, waarop Schr. het ‘vers’ als poëtische entiteit,
fundeert. Wie nu
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echter verder graaft en een antwoord zoekt op de vraag, waarom dit vers toch
kennelijk niet distinctief is voor de ‘poëzie’ (men vergelijke in dit verband de Iphigenie
van Goethe in zijn Prosafassung en in verzen) en waarom het toch anderzijds een
zo beheersend element van alle poëzie vormt, (anders gezegd, wat het verschil is
tussen proza en poëzie) die moet zich tevreden stellen met de notie van een ‘speciale
aesthetische bewogenheid’. Jammer is ook, dat Schr. zoveel ruimte gebruikt voor
polemieken met andere geleerden. Ik althans zou graag gezien hebben, dat hij de
ruimte had gebruikt voor de bespreking van de talloze problemen, die niet aan de
orde zijn gekomen en waarover men juist van deze schrijver zo graag iets zou
hebben gehoord.
Samenvattend: een boek, waarvoor iedere beoefenaar van de literatuurwetenschap
buitengewoon dankbaar kan zijn. Niet echter het beslissende woord, dat we in de
huidige situatie juist zo gaarne zouden hebben vernomen.
J. ELEMA

Watson Kirkconnell, The Celestial Cycle. The Theme of Paradise Lost
in World Literature with Translations of the Major Analogues. Toronto,
University of Toronto Press, 1952.
De titel van dit werk verklaart de auteur zelf op blz. XII: ‘the so-called “celestial cycle”
(is) comprising the Creation the War in Heaven, the Temptation and the Fall of Man
and its consequences, and finally the Redemption of the world by the Atoning
sacrifice of God the Son.’ Het aanvankelijk plan om vijf drama's van de zeventiende
eeuw te vertalen en daarbij een inleiding te schrijven over de theologische idees en
de behandeling van de duivel, heeft de auteur al spoedig laten varen. Toen hij zich
in het thema in de wereldliteratuur begon te oriënteren, groeide de stof zo boven
alle verwachting uit, dat de schrijver besloot zijn vertalingen uit te breiden en daaraan
een beschrijvende catalogus toe te voegen van genoemde thema's uit alle literaturen.
Het schrijven van een inleiding als oorspronkelijk opgevat werd van later zorg. Het
werk dat wij hier aankondigen is het resultaat van een bijna twintigjarige arbeid. Na
een historisch
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overzicht van de ontwikkeling van de stof van af Apollinaris van Syrië (4e eeuw) tot
aan Paul Valéry (blz. XI-XXVII), geeft de schrijver in het eerste deel, behalve acht
gedichten ontleend aan de Engelse literatuur, de volledige of gedeeltelijke vertaling
van 16 andere werken, van af Avitus' Poemata (begin 6e eeuw) tot en met Vondel's
Adam in Ballingschap, samen 480 blz., terwijl in het tweede deel het respectabel
aantal van 329 werken is bijeengebracht, voor zover mogelijk beschreven en waar
het de auteur gewenst leek van opmerkingen voorzien. Van de hexaemera en
kronieken werden slechts enkele typische fragmenten vertaald, die van betekenis
bleken voor de ontwikkeling der onderwerpen (blz. 483-682). Want daarom was het
de schrijver allereerst te doen en wel ter vergelijking met het epos van Milton.
Onder dubbel opzicht heeft dit werk belang voor de Nederlandse
literatuurgeschiedenis, vooreerst omdat de catalogus in staat stelt ook de door
Nederlandse auteurs behandelde thema's te situeren in de ontwikkeling van de
cyclus, vooral echter om het eminente aandeel dat Nederland daarin heeft, het
meest sprekend tot uiting gekomen in het opnemen van de Adamus Exul van De
Groot, en de volledige vertalingen van Grotius' drama en Vondel's Lucifer en Adam
in Ballingschap. Ze beslaan bijna de helft van het eerste deel. Reeds vóór Kirkconnell
werd op parallelplaatsen en zelfs op bronnen van Paradise Lost gewezen, waarbij
Vondel's Lucifer werd betrokken, zoals we nog zullen zien. Hetzelfde had ook plaats
wat Vondel betreft. In 1876 zag B. ter Haar in de Satan van Avitus' Poematum de
Mosaicae historiae gestis libri quinque, door Kirkconnell ten dele vertaald (blz. 1-19),
beschreven (blz. 501) en met Milton vergeleken (blz. 501-506), de eerste grondlijnen
van Vondel's Lucifer (N. Beets, Verscheidenheden, Haarlem, 1876, I blz. 178), en
G. Velderman achtte het in zijn Lucifer-uitgave (Doetinchem, 1885) niet onmogelijk
dat Vondel voor de bouw van het heelal de invloed van de Somnium Scipionis had
ondergaan. L.Ch. van Noppen over wie aanstonds meer, wees in de inleiding van
zijn Engelse vertaling van de Lucifer (blz. 157-159) op de val der Engelen in de
literatuur en wel, dat in de Renaissance ‘so many poets of so many different nations,
most of them doubtless without knowledge of the others, should about the same
time have
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chosen this subject of such historical and symbolical importance. For besides the
poets [Andreini, Grotius, Cats, Vondel] were many others: the Scotchman Ramsay,
the Spaniard de Azevedo, the Portuguese Camoens, the Frenchman Du Bartas,
1)
and two Englishmen, Phineas Fletcher and John Milton’ . Voor wie zich op dit stuk
willen verdiepen, biedt de catalogus van Kirkconnell een overvloed van materiaal,
ofschoon men Vondel's bronnen eer zal moeten zoeken in de theologische en
ascetische geschriften van zijn tijd, zoals zijn Altaergeheimenissen en Bespiegelingen
doen vermoeden.
De authentieke tekst van Grotius' Adamus exul werd opgenomen naar een kopie
van de eerste editie, aanwezig in de bibliotheek van het Brits Museum. Dit is ook
voor de Engels sprekende landen van belang, omdat daar een zuivere tekst niet zo
gemakkelijk te bereiken is, en omdat het treurspel van De Groot niet alleen als bron
gediend heeft voor Paradise Lost (Kirkc. 505) maar nog meer voor Vondel's Adam
in Ballingschap dat voor menig onderdeel op De Groot geïnspireerd is, zoals Vondel
zelf getuigt (W.B. X, 97 r. 37-42).
Doordat de drama's van Vondel, in hun geheel vertaald, zulk een overwegende
plaats innemen in een werk dat op de Paradise Lost is ingesteld, krijgen zij meer
kans op internationale belangstelling. Een buitenlander komt er niet zo gemakkelijk
toe zich te wenden tot een afzonderlijk uitgegeven vertaling. In een werk dat geheel
in verband is gebracht met Milton wordt de Engelse lezer met zijn neus op Vondel's
drama's geduwd. De Adam in Ballingschap was nooit te voren in het Engels vertaald
en krijgt nu ineens een prachtige kans van internationale waardering. Van de Lucifer
hadden we reeds een uitstekende vertaling van een leerling van G. Kalff, Leonard
Charles van Noppen, van 1898. Vóór Van Noppen echter had George Edmundson
ruim een 300 verzen uit de Lucifer in blanke vijfvoetige jambische verzen in het
Engels overgezet ter vergelijking met Paradise Lost Milton and Vondel, London,
1885. Van Noppen heeft daarvan

1)

Hieruit blijkt, dat Van Noppen niet een overzicht geeft van de Lucifer-dichters, maar ze
eenvoudig opnoemt, en dat daaronder Richard Baker, en terecht, niet voorkomt, zoals B.H.
Molkenboer beweerde in de inleiding van de 4e, 5e en 6e druk van de Lucifer-uitgave. Zwolle
1928, blz. LXXIII.
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een dankbaar gebruik gemaakt, zoals enkele voorbeelden mogen aantonen.
1. Vondel (vs. 21): Geen star verschiet zoo snel
Edmundson (blz. 37): No star so swiftly shoots.
Van Noppen (vs. 23.) evenzo.
2. Vondel (34-35):
Wie zou niet watertanden
Naer aertsche lekkerny?
Edmundson (blz. 40):
For earthly luxuries?

Who would not long

Van Noppen (vs. 40-41):
For earthly luxury?

Who would not lust

3. Vondel (61-63):
In 't midden rijst de bergh, waer uit de hooftbron klatert,
Die zich in vieren deelt, en al het lant bewatert,
Geboomte en beemden laeft.

Edmundson (blz. 44):
The mountains rises in the midst, whereout.
The fountain gushes, which divides in four
And waters all the land, refreshing trees
And fields.

Van Noppen (vs. 70-73):
Above the centre looms the mount from which
The fountain gushes that divides in four
And waters all the land, refreshing trees
And fields.

4. Vondel (vs. 104-109):
Geen schepsel heeft om hoogh myn oogen zoo behaegt
Als deze twee omlaegh, wie kon zoo geestigh strengelen
Het lichaem, en de ziel, en scheppen dubbele Engelen,
Uit klaiaerde, en uit been. het lichaem, schoon van leest,
Getuight des Scheppers kunst, die blinckt in 't aenschijn meest,
Den spiegel van 't gemoedt.

Edmundson (blz. 46):
No creature hath on high mine eyes so pleased,
As these below. Who can so deftly soul
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With body knit, and twofold angels mould
From clay and bone? Their body's shapely frame
Proclaims the Maker's art, which in the face,
The mirror of the mind, is chiefly shown.

Van Noppen (vs. 123-8):
No creature hath on high mine eye so pleased
As those below. Who could so subtly soul
With body weave and two-fold Angels form
From clay and bone? The body's shapely mould
Attests the Maker's art, that in the face,
The mirror of the mind, doth best appear.

Men lette niet alleen op de woordkeus, maar ook op de woordorde. Dat Van Noppen
van zijn voorbeeld afweek, waar het hem goeddacht, spreekt van zelf.
Op zijn beurt heeft Kirkconnell voor zijn vertaling naar Van Noppen gezien. Een
paar voorbeelden mogen dat aantonen.
1. Vondel (736-740):
Wat damp, wat mist betreckt
Dat zuiver, noit bevleckt,
En loutere saffier?
Die vlam, dien glans, dat vier
Van 't heldere Alvermogen?

Van Noppen (Act II, vs. 497-502):
What sad cloud hath profaned
The pure and neverstained
Clear sapphire, wondrous bright,
The fire, the flame, the light
Of the resplendent Power,
Omnipotence?

Kirkconnell (blz. 382):
That smoke has now profaned
The pure and never stain'd
Translucent sapphire height,
The fire, the flame, the light
Of the Almighty's presence?
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Men lette op de vertaling van betrekt door profaned, rijmend op stained, op
dezelfde andere woordorde als bij Vondel: the fire, the flame, the light.
2. Vondel (1684): Ghy ziet, o aller telgen stam.
Van Noppen (Act IV, 445): Thou seest, O Author of us all. Kirkconnell (blz.
408): Thou seest, Author of us all.
Kirkconnell wist er blijkbaar niets beters van te maken dan Van Noppen.
3. Vondel (1998-2001):
Nu zingt de Godtheit lof,
In 't onverwinbaer hof.
Prys en eer zy den Heere aller Heeren.
Hij geeft ons zingens stof.

Van Noppen (Act. V, 372-375):
Then to the Godhead raise,
In His deathless courts, your praise.
Glory bring to the King of all Kingdoms:
His deeds inspire our lays.

Kirkconnell (blz. 416):
Now sing th'Almighty's praise
In halls Hell cannot raze;
Give laud and honour to the Lord of lords
Inspiring all our lays!

Opvallend is de overeenkomst van de rijmen en de vertaling van de vierde regel.
Alle drie de Engelse vertalers hebben de alexandrijn en het rijm van Vondel
prijsgegeven, en die vervangen door het vijfvoetige jambische vers. Edmundson
verantwoordt dat op de volgende manier: ‘This metre has been chosen in preference
to the rhymed Alexandrines of Vondel, because the latter are unfamiliar to the English
ear and uncongenial to the English tongue, accustomed by the usage of Shakespeare
and Milton to the cadence of (what Milton in his Preface to the Paradise Lost calls)
“English heroic verse without rime”’ (blz. 37, nota 1). Van Noppen geeft dezelfde
motivering met andere woorden: ‘The body of the drama was written by Vondel in
rimed
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Alexandrines. This part of the play I have rendered into blank verse - a metrical form
far better suited to the English drama, and also more adapted to the genius of our
language. It is obvious, too, that this admits of much greater accuracy in the
translation’ (blz. 15). Ook Kirkconnell schijnt dit ‘English blank verse’ het meest
natuurlijk te vinden, en daarom geeft hij bij zijn vertaling van de Adamus exul de
reden waarom hij daarvan afwijkt, en de vrije alexandrijn gekozen heeft, n.l. omdat
hij het zesvoetig gedicht anders niet vers voor vers vertalen kon (blz. 97, nota 1).
In de reizangen daarentegen hebben Van Noppen en Kirkconnell maat en rijm van
het oorspronkelijke gevolgd. De dialoog van Belial en Eva in de verleidingscène van
Adam in Ballingschap, geschreven in viervoetige jambische verzen, heeft Kirkconnell
laten varen. Door de verkorting tot de vijfvoetige jambemaat heeft de brede vaart
van Vondel's alexandrijn ingeboet, evenals de klank door het weglaten van het rijm.
De vertaling van Adam in Ballingschap door Kirkconnell is zwakker dan die van
Lucifer, wellicht omdat aan zijn vertaling geen andere voorafging, waarmee hij zijn
voordeel kon doen. Bij vergelijking van de Lucifer-vertalingen lijkt ons die van Van
Noppen over het algemeen meer woordelijk, zuiverder, klankrijker en meer de
spanningen van Vondel benaderend.
Kirkconnell komt in zijn Catalogue nog eens voor de dag met de kwestie Vondel:
Milton en de Lucifer als politieke allegorie. Nog steeds gaat hij een eind weegs met
Edmundson mee, wanneer hij schrijft: ‘The scores of parallels that Edmundson finds
between Vondel's play and Milton's epic become in most cases, however, less
plausible when we consider the full range of prior analogues on which Milton might
have drawn; but there are enough close resemblances to make his familiarity with
Vondel reasonably assured’ (blz. 630). De definitieve weerlegging van J.J.
Moolhuizen in zijn Utrechtse dissertatie (Vondels Lucifer en Miltons Verloren Paradijs,
's Gravenhage, 1895) schijnt hem te zijn ontgaan. Omdat Van Noppen er nog geen
kennis van had genomen?
Met Lucifer als politieke allegorie kwam het eerst Van Lennep voor de dag in 1844
voor de Maatschappij Felix Meritis. Hij gaf in zijn Vondel-uitgave VI (1861) 302-309
een beknopt overzicht van
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zijn bewijsvoering. Intussen had Jonckbloet in de Overijsselsche Almanak voor
Oudheid en Letteren, XV (1850) 295-342, onafhankelijk van Van Lennep een pleidooi
gehouden voor dezelfde thesis. Van Noppen gaf daarvan een samenvatting in zijn
beschouwing van de Lucifer, blz. 215-220. Hij wijst de allegorische strekking van
Vondel's drama evenwel af: ‘Yet we cannot believe that the “Lucifer” is a political
allegory. Vondel was no more the poet of the “Palamedes”. Those thirty years had
wonderfully developped his art. Nor is it an idyllic allegory like the “Comus”; but, like
the “Divina Commedia”, on allegory of the world’ (blz. 220). Kirkconnell heeft het
resumé van Van Noppen overgenomen. En wie de blz. 630-631 van Kirkconnell
met de blz. 215-216 van Van Noppen vergelijkt, zal zien dat Kirkconnell zo goed
als woordelijk aan Van Noppen ontleende. Kirkconnell kiest niet uitdrukkelijk partij
voor deze opvatting van de Lucifer, maar zijn sympathie blijkt er wel naar uit te gaan,
wanneer hij zegt: ‘Some of the chief interest in Lucifer lies in the overtones with
which it is charged... All this is an extra attraction in a play whose primary significance
lies in its poetic and dramatic power’. De kwestie politieke allegorie of niet is echter
bij de Vondelkenners al lang van de baan. Vondel was zijn hele leven geobsedeerd
door de motieven van de hiërarchie en rebellie en de Lucifer moest ontstaan met
de vanzelfsprekendheid van een natuurverschijnsel (E. Serrarens, Vondel's Lucifer,
's Hertogenbosch, 1954, blz. IX). Van zelf zag Vondel Lucifer verbonden met alle
contemporaine gevallen van opstandigheid en staatzucht. In zijn treurspel vatte hij
de geschiedenis samen van alle ‘weerspannige geweldenaers, waer van oude en
jonge historien getuigen’, verklaart hij zelf in de opdracht van zijn drama.
Waarom Kirkconnell van de Lucifer een eigen vertaling heeft gegeven is ons niet
duidelijk willen worden. Dat hij de vertaling van Adamus exul door Francis Barham
niet opnam, noch die van Andreini's L'Adamo door Hayley-Cowper, verantwoordt
hij wel (blz. VI); de eerste n.l. omdat zij hele stukken oversloeg en er nieuwe stukken
tussen voegde, de tweede omdat ze, alhoewel betrekkelijk getrouw, te zeer gezwollen
en vaag is. Dat Kirkconnell de vertaling van Van Noppen kende, was a priori te
verwachten, daar ze in Londen en
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New-York verscheen, en hij in de 19 jaren dat hij zich bezig hield met zijn onderzoek
ze wel ontmoeten moest; anders zou ‘J.F.M. Sterck of the Vondel Museum,
Aerdenhout-bij-Haarlem’, (d.w.z. Sterck, woonachtig te Aerdenhout bij Haarlem,
secretaris van de Vereeniging Het Vondel-Museum) hem dienaangaande wel hebben
ingelicht, daar hij blijkens de Preface, VII met hem over Vondel gecorrespondeerd
heeft. Uit zijn vertaling en uit zijn aantekeningen bij de Lucifer bleek, zoals we boven
zagen, dat hij ze ook inderdaad heeft gekend. Nu hij toch vertalingen opnam van
Vida's Christiados libri VI door Edw. Granan (blz. 43-44), van M. Palingenius'
Zodiacus Vitae, door B. Googe (blz. 44-47), van Du Bartas' La Sepmaine door J.
Sylvester (blz. 47-58, 62-79), van Tasso's Gerusalemme liberata, door Edw. Fairfax
(blz. 59-62) en van Marini's La Strage degli Innocenti, door R. Crashaw (blz.
220-227), is het bevreemdend niet zozeer dat hij de vertaling van Van Noppen niet
heeft overgenomen - bijzondere omstandigheden zouden dat verhinderd kunnen
hebben -, als wel dat hij er met geen enkel woord van spreekt.
Dat de beschrijvende cataloog niet ‘exhaustive’ is, ook in die zin dat sommige
werken de auteur zijn ontgaan, ligt voor de hand. Het is voor één man wel onmogelijk
om van alle literaturen door de eeuwen heen alle voortbrengselen te achterhalen.
Van de Nederlandse literatuur zijn wel vermeld Cats' Gront-Houwelick (blz. 608-9),
Bilderdijk's De Ondergang der eerste Wereld (d.i. Wareld) blz. 649-650), zelfs de
satire op de Franse revolutie Lucifer en Beëlzebub van J.A. Schasz (pseud. van
Pieter 't Hoen) (blz. 646-647), alsmede Vondel's Lucifer (blz. 627-631), en Adam in
Ballingschap (blz. 635-636), die bovendien in hun geheel zijn vertaald, maar wij
missen er de Eerste Bliscap onser Vrouwen, dat nauw aansluit bij het cyclische
mysteriespel en het hele verloop der Menswording behandelt met al wat er aan
vooraf gaat: dat Lucifer en Nijt overleggen hoe zij zich op de mens zullen wreken,
en door de slang Eva verleiden, die op haar beurt Adam ten val brengt. Zelfs nog
in De Mensch-Wordingh, een mysteriespel van 1686, wordt in de proloog van een
grote honderd verzen door de schim van Adam de paradijsgeschiedenis beschreven
en verlangend uitgezien naar de Verlossing (Ts. 11 [1892] 97-100).
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Daarnaast, is er dan nog De verlichte Waerheyt van Godts vleesch gheworden
Woordt in de Geboorte Christi (1700) van Cornelis de Bie. Zeker had De Schepping
van J.J.L. ten Kate niet mogen ontbreken, dat vertaald is in het Duits, Zweeds en
Engels en dat doet denken aan La Sepmaine van Du Bartas, al blijkt uit niets dat
Ten Kate het gedicht van Du Bartas gekend heeft. Dat In den Beginne van Bertus
Aafjes niet meer ter kennis kwam van de auteur, is begrijpelijk. Onder No. 69 van
de Cataloog is de Historia Scholastica van Petrus Comestor aangegeven, maar nu
o

Kirkconnell onder de N 's 153 en 154 van de Engelse en de Latijnse vertaling van
Du Bartas gewag maakt, en onder No. 227 van Van Baerle's vertaling van Cats'
Gront-Houwelick, nu mochten toch ook Comestor's vertalingen van Konrad von
Mure en Jacob van Maerlant niet ongenoemd zijn gebleven.
En als we dan even buiten ons eigen taalgebied mogen gaan, denken we voor
de Spaanse literatuur aan een drietal Autos Sacramentales van Calderón: El pleito
matrimonial, dat opent met een diepzinnige beschouwing over zonde en dood bij
het eerste mensenpaar, El Pintor de su deshonra, waarin de Schilder (God) een
kunstwerk voortbrengt, dat door de Schilder zo wordt hersteld dat het 't
oorspronkelijke overtreft, en El veneno y la triaca, dat een buitengewoon rijke
schildering geeft van de paradijs-geschiedenis. Bij deze Spaanse dichter krijgt de
cyclus bijzondere belichting en verdieping.
Wat de technische uitvoering van het werk betreft, de schrijver was om de uitgave
mogelijk te maken genoodzaakt zijn toevlucht te nemen tot nomic
(no-metal-in-composition)-druk, die aanvankelijk onprettig aandoet, maar waaraan
men al spoedig went. Jammer is dat het boek niet beter is gebonden; het middenblad
van elk katern laat los, wat zeer hinderlijk is bij het gebruik.
Intussen hebben wij alle respect voor hetgeen met zoveel geduld en speurzin is
bijeengebracht, zijn wij dankbaar voor de aesthetische vertalingen van Vondel's
beste drama's, wier kans op algemener waardering door opname in dit werk in niet
geringe mate is vergroot.
Voorschoten
P. MAXIMILIANUS O.F.M. Cap.
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Dr A. de Vin, Het dialect van Schouwen-Duiveland. Grammatica en
historie (Taalkundige bijdragen van Noord en Zuid, deel IIA). Assen,
Van Gorcum & Comp. N.V., 1953. (XVI, 104 blzn.; ingen. ƒ 6.90).
De Zeeuws-Zuidhollandse eilandengroep, die door haar geïsoleerde ligging en haar
insulair karakter bij voorbaat als een relictgebied mag worden beschouwd, heeft al
eerder de belangstelling van dialectologen gewekt. Opprel schreef zijn proefschrift
over het dialect van Oud-Beierland (1896), Van Weel over dat van West-Voorne
(1904), Landheer beschreef het dialect van Overflakkee (1951), Weijnen dat van
het Flakkeese dorp Achthuizen (1946) en Verschuur behandelde de klankleer van
het Noordbevelands (1902). Bovendien schreef Weijnen een artikel over de
ouderdom en het isolement van het Schouwens dialect (OTt IX, 1940-1941), waaraan
De Vin thans een Leids proefschrift heeft gewijd. Zijn boek begint met een
grammatische beschrijving die klank- en vormleer van het behandelde dialect bevat.
De fonologie verwaarloost hij wel niet volkomen, maar hij wijdt er minder aandacht
aan dan in nieuwere dialectmonografieën het geval pleegt te zijn. Syntactische
opmerkingen ontbreken geheel. In zijn klankleer gaat hij van het Westgermaans uit,
een systeem dat historische rechten bezit, maar dat zich eigenlijk toch overleefd
heeft. De Vin is een nauwgezet waarnemer; hij geeft b.v. ook op kwantiteitsverschillen
acht, die een gevolg zijn van verschil in spreektempo. Zoals overal vindt men ook
hier verschillen in uitspraak die op verschil in leeftijd berusten (zie b.v. blz. 3). Meer
voorbeelden had hij kunnen vinden in de Dialectatlas van de Zeeuwsche eilanden
(1939), waar ook op sociologische verschillen wordt gewezen, met name voor
Bruinisse, waaraan hij een afzonderlijke paragraaf wijdt. Overigens komt de sociale
factor, zoals trouwens in de meeste Nederlandse dialectdissertaties, weinig tot zijn
recht. Het zou b.v. interessant zijn, te weten of de taal van de boeren die in Zieriksee
gaan rentenieren, verandering ondergaat van dit cultuurcentrum, waaraan De Vin
terecht een grote invloed toeschrijft.
Uit het hoofdstuk over de klankleer noteren we enkele aardige opmerkingen over
de hononiemen ŏest ‘hoest’ en ŏest ‘oogst’, waarbij
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volgens een zegsman uit Schuddebeurs de klinker in het eerste woord korter zou
zijn dan in zijn homoniem, terwijl deze zegsman bij de hiervan afgeleide ww. ŏeste
‘hoesten’ en ŏeste ‘oogsten’ achter de klinker van het laatstgenoemde een naslag
gevoelde (blz. 4). Over de h hadden we graag meer gehoord dan het weinige dat
daarvan in § 10 wordt gezegd. Zijn mededeling (contra die van Gielen in TTL 20,
1932, 105 vlg.) dat de meerderheid der bevolking van Zieriksee de h weglaat klopt
met mijn eigen ervaringen. Maar is deze meerderheid niet nader naar leeftijd of
bevolkingsgroep te bepalen? Maar een heel enkele keer citeert De Vin oudere
schrijvers, waarbij hij voor de mv.-vorm enden ‘eenden’ niet naar de Middelburger
De Brune had behoeven te verwijzen (blz. 6), maar in het WNT i.v. ‘eend’ tal van
plaatsen uit de Schouwenaar Cats had kunnen vinden (vgl. trouwens blz. 49 en 58).
Ook dilve ‘sloot’ (blz. 7) komt bij Cats (1620) voor. Niet alleen bij hem, maar ook uit
andere 16de- en 17de-eeuwse Schouws-Duivelandse dichters had hij vele plaatsen
kunnen halen ten bewijze dat het Schouws-Duivelands nog tal van dialectvormen
1)
precies zo uitspreekt als drie of vier eeuwen geleden .
De betekenis van dit proefschrift ligt vooral in het derde en vierde hoofdstuk. Het
derde behandelt de verschillen tussen Schouws en Duivelands en de plaatselijke
eigenaardigheden. Hoewel beide eilanden al sedert het begin van de 17de eeuw
één geheel vormen zijn er nog altijd dialectverschillen tussen beide te constateren.
De Vin heeft zich afgevraagd of deze ve schillen in klank, woordgebruik, spreektempo
enz. beoordeeld moeten worden als relicten van de oorspronkelijke dialectische
verhoudingen, dan wel als latere ontwikkelingen en dus als van betrekkelijk jonge
leeftijd. Uit de behandeling van deze vraag vloeit een polemiek voort met Weijnen,
die de mening voorstaat dat Schouwen (d.i. Schouwen en Duiveland) sinds ongeveer
de 13de eeuw

1)

B.v. bij Job Gommersz, de Nieuwerkerkse rederijker, teyckenen (c. 1565) (De Vin, blz. 12,
52, 61); bij de Brouwershavenaar J. Hobius (1623) sticken ‘stukken’ (de Vin, blz. 8); hoot
‘hoofd’ (blz. 20), meysse ‘meisje’ (blz. 28, 29, 30, 90), stieren ‘sturen’ (blz. 13); bij de
Zierikseeënaren Eeuwout Teellinck (1620) steuren ‘storen’ (blz. 8) en Adriaen Hoffer (1635)
locht ‘lucht’ (blz. 8, 24), dier ‘duur’ en vier ‘vuur’ (blz. 13).
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taalkundig geïsoleerd is geweest, d.w.z. dat het eiland sindsdien geen invloeden
van buiten meer heeft ondergaan. Het Schouws zou dus ‘zeeuwser’ zijn dan andere
Zeeuwse dialecten. Tegenover Weijnen meent De Vin dat van een taalkundig
isolement nooit sprake is geweest en allerlei door Weijnen als relictvormen
bestempelde eigenaardigheden verwerpt hij als zodanig, als Westenschouws strô
‘strand’ en kôlef, mv. kôlevers ‘kalf, kalveren’. Geheel overtuigend is deze verwerping
niet. Ook de oe-relicten aanvaardt hij niet, d.w.z. evenals Schönfeld voor de
oe-relicten in Holland en Zeeland deed, spreekt hij een ‘non liquet’ uit. Tot de weinige
relicten van het oudste Schouwse dialect rekent hij als regelrechte voortzetting van
een oeroud ‘Noordzeekustwoord’ veak ‘aangespoelde ruigte’, dat in Burg gezegd
wordt (tegenover vaek in de rest van Schouwen), de woorden met ae <wg. â voor
volgende w (blaew ‘blauw’, hraew ‘grauw’), de vocaal van de part. perf. eroope en
eproove, de vormen tnechentech (met oude anlauts-t), joe(w)ens (met de ouderwetse
uitgang -ns) en vroos ‘vroor’ (waarin de oude s bewaard is) en de praeterita op -ede
(als kookede, laŋede, raepede). Met vrij grote zekerheid rekent hij daarbij de vormen
jŏeke jŏekte ‘jeuken’ jeuk' en nŏe ‘nu’ (echter niet kŏehel ‘kogel’). Misschien moeten
daarbij ook nog enkele andere vormen gevoegd worden als Schouws (eune)bĭe
‘(honing)bij’, dat klankhistorisch weliswaar geen relict is, maar toch als oorspr.
Schouws woord tegenover het Duivelands beije mag worden beschouwd, omdat
de bijenteelt in de duinstreken van Schouwen veel eerder bekend zal zijn geweest
dan in het meer oostelijk gelegen deel van het eiland; verder Pieter en zoete, sproete
met opvallend ouderwets karakter wat hun vocaal betreft. Wat De Vin hier en elders
onder ouderwets verstaat is niet duidelijk; waarschijnlijk bedoelt hij afwijkend of
ongewoon, maar hoe weet hij dat het vocalisme van deze woorden in vroeger
eeuwen in dit dialect bekend of gewoon was? Daarentegen rekent hij allerlei door
Weijnen als zodanig aangewezen vormen echter niet onder de relicten, daaronder
ook de Westschouwse vorm oast ‘wreef’ tegenover woste in de rest van het eiland.
De afval van de anlauts-w beschouwt De Vin als betrekkelijk jong en tot steun
daarvan wijst hij op het trio wäl - bäl! bäl! - äl! äl!, waarin de overgang w (> b) >
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- nog in volle gang is. Dit argument lijkt mij niet sterk, omdat het immers helemaal
niet vaststaat dat deze ontwikkeling van wäl nieuw is; wel bezitten we er geen oudere
bewijsplaatsen voor, maar bij deze affectwoorden valt dat niet te verwonderen. Ook
de andere argumenten die hij in dit verband aanvoert lijken mij niet overtuigend.
Het toponiem Orizand komt nog in 1538 als Woeringersant voor, maar geeft deze
naam de volksuitspraak van die tijd weer? Ook een beroep op Winklers Dialecticon
(in dit geval voor worre ‘worden’, dat thans oore luidt) is niet overtuigend.
Weinig overtuigend is ook de poging, de Schouws-Duivelandse tegenstelling o:u
(donder-dunder, sonne-zunne enz.) te verklaren. U < wg. u is een typisch
middeleeuws Vlaams (in het bijzonder Westvlaams) verschijnsel, maar het feit dat
gedurende de gehele Middeleeuwen Duiveland - in tegenstelling tot Schouwen - op
politiek gebied weinig Vlaamse invloed heeft gekend, weerhoudt De Vin ervan om
hier aan rechtstreekse Vlaamse invloed te denken, zodat hij deze u-vormen door
middellijke invloed, b.v. via het ‘cultuurcentrum’ Zieriksee wil verklaren. Een
moeilijkheid is dat middeleeuwse Zierikseese bronnen maar weinig u-vormen bezitten
en dat de Duivelandse rederijker Job Gommersz (c. 1565) uitsluitend o-vormen
2)
kent . De Vin veronderstelt dan ook dat Duiveland pas na de aanhechting aan
Schouwen (1610) de u-vormen in groter mate heeft overgenomen. Hij schijnt echter
niet te denken aan de mogelijkheid dat in de tweede helft van de 16de eeuw Schouws
en Duivelands beide Vlaamse vormen geadopteerd kunnen hebben van de
Zuidnederlandse immigranten (o.a. predikanten) met hun maatschappelijk overwicht
en dat daaraan o.a. deze nieuwe Duivelandse u-vormen hun ontstaan danken.
Aan Zieriksee als cultuurcentrum wijdt De Vin een afzonderlijke beschouwing (§
82-86), waarin hij aantoont dat sinds de Middeleeuwen deze stad steeds een
uniformerende tendens heeft gehad, d.w.z. steeds wijzigingen in de richting van de
algemene Nederlandse klank- en woordvormen heeft veroorzaakt. Voor wat de
Middeleeuwen betreft

2)

Vgl. nog locht, schodde(n) en vermorwt bij Hoffer (1635).
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is dit betoog niet overtuigend. Dat vrijwel de gehele bevolking van Schouwen en
Duiveland in de late Middeleeuwen voor het landrecht van Zieriksee geroepen kon
worden, bewijst toch nog niet dat deze bevolking ‘gedurende zeer lange tijd hetzij
in geschrifte of door persoonlijk contact de invloed van de Zierikseese rechtstaal
ondergaan heeft’ en dat dit ‘van invloed (moet) geweest zijn op de ontwikkeling van
het eigen dialect’ (blz. 61). Dat vormen als het -ers-plurale jongers en vleis ‘vlees’
via de Zierikseese rechtstaal in het dialect van het eiland zouden zijn gekomen is
al erg onwaarschijnlijk en De Vin kan daarvoor dan ook geen ander argument
aanvoeren dan dat ze in deze rechtsbronnen wel - echter niet uitsluitend - voorkomen.
I.p.v. de veronderstelde Brabantse schrijftaalinvloed - schrijftaalinvloed is in 't
algemeen niet groot en zeker niet in de Middeleeuwen - kan men toch aan een
autochthone ontwikkeling van ee > ei denken. Een tweede Schouws-Duivelandse
tegenstelling, die van oo (ŏe): eu (moole-meule, zoomer-zeumer, slootel-sleutel
enz.) beschouwt hij als van jonge datum; de aanvankelijk op het gehele eiland
terreinwinnende eu-vormen (Cats schrijft meulen) hebben zich vooral van Zieriksee
uit ook over Duiveland verbreid, waar ze zich hebben gehandhaafd, terwijl op
Schouwen de ‘cultuurklank’ oo zich heeft weten door te zetten.
Naast Zieriksee noemt De Vin nog twee plaatsen, die een aparte positie innemen:
Scharendijke met zijn eigenaardige glottisslag, die de schrijver aan Westvlaamse
invloed toeschrijft, en Bruinisse met zijn voorkeur voor langere of gerekte vocalen,
die hij niet verklaart, maar die ik als een algemeen kenmerk van vissersdialecten
zou wilen beschouwen, waarmee overigens meer beweerd dan bewezen is.
Kenmerkend voor het dialect van dit vissersdorp zijn ook de eu-vormen en het
voorkomen van ar en ôr vóór een dentaal (dartiene en dôrtiene), die er op wijzen
dat Bruinisse bij de vorming van zijn dialect laat- en na-middeleeuwse invloed van
Zieriksee ondergaan kan hebben.
Wanneer De Vin tegen Weijnen de stelling poneert dat de Hollandse spreektaal
van ouds grote invloed heeft gehad op het Schouws, dan neem ik deze zienswijze
over, mits hij daarbij niet verder teruggaat dan tot de 17de of de 16de eeuw. In die
tijd was Zieriksee een cultureel centrum van niet te onderschatten betekenis en een
stad die ook

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 72

158
in politiek en theologisch opzicht meetelde. De jonge Huygens kwam er de
rechtspraktijk leren en twee van zijn burgers waren lid van de Dordtse synode. In 't
bijzonder met Dordrecht bestond ook anderszins een levendig contact. Voor de
Middeleeuwen is die invloed echter niet aanwijsbaar, al doet De Vin wel pogingen
om invloed aan te tonen. Hij wijst daartoe op woorden als rechte voirt (1472), jof
naast of (1472) en woorden met -ft naast -cht, die hij alle aan rechtsbronnen en
schepenbrieven ontleent. Toegegeven dat dit Hollandse woorden zijn, hun
aanwezigheid in deze bronnen behoeft nog niet te betekenen dat ze ook Schouws
zijn geweest. Rechtsbronnen zijn zo min als stadsrekeningen en soortgelijke officiële
stukken ooit een bewijs voor het voorkomen van bepaalde woorden of klanken,
aangezien de middeleeuwse klerken meermalen van elders afkomstig waren en de
taal die zij schreven dus allerminst kenmerkend mag heten voor de taal van de
bevolking, temidden waarvan ze hun werk verrichten. Veel betrouwbaarder zijn in
dit opzicht letterkundige bronnen, al dient men daar met literaire invloeden rekening
te houden.
De Vin behandelt dit onderwerp in het vierde hoofdstuk, waarin hij de geografische
positie van het dialect bespreekt. Zoals anderen vóór hem hebben gedaan, rekent
ook hij het Schouws-Duivelands tot de noordzeeuwse dialectgroep. Bovendien wijst
hij op de oudere indeling van Zeeland naar de beide hoofdwateren, de Sonnemaer
in het noorden, die eenmaal de eilanden Dreischor en Bommenee scheidde, en de
Schoudemare als aanduiding voor het watergebied van de Schelde. Deze houdt in
dat gedurende een groot deel van de Middeleeuwen ook Voorne tot het
noordzeeuwse gebied gerekend werd, wat De Vin ook voor de taal aannemelijk
tracht te maken. Niet geheel duidelijk is hetgeen hij over de Vlaamse invloed in de
Middeleeuwen schrijft. Terwijl hij eerst de glottisarticulatie te Scharendijke en het
ie-praeteritum van het zwakke ww. ‘maken’ de enige gegevens noemt, die typerend
zijn voor een oude Vlaamse invloed (blz. 70), voegt hij daar even later nog het verlies
van het h-foneem bij en een aantal alleen in schriftelijke bronnen (vooral de
poorterboeken, rechtsbronnen en schepenbrieven van Zieriksee) aangetroffen
verschijnselen, waarvan het dialect (bedoeld is klaarblijkelijk het huidige dialect)
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echter geen sporen meer draagt. In het algemeen wekt hij de indruk, de invloed van
het Vlaams te laag aan te slaan, althans er te weinig rekening mee te houden. Zo
is het toch veel waarschijnlijker dat vormen als meysens, ‘meiden’ en väärekens
(blz. 29) aan het Vlaams zijn ontleend, dan aan de algemene Nederlandse taal.
Wanneer mettertijd de uitgebreide woordenlijst verschijnt, die de schrijver ons in
het vooruitzicht stelt, zal blijken dat die overeenkomst tussen het Schouwens en
het Vlaams niet in de laatste plaats zich openbaart in het grote aantal woorden die
ze gemeen hebben.
Toevalligerwijs verschijnt dit boek juist in een tijd waarop Schouwen en Duiveland
een trieste belangstelling ondervinden tot ver buiten de grenzen van ons land. De
algehele ontreddering van het leven op dit Noordzeeuwse dubbeleiland brengt met
zich mee dat een onderzoek als waarvan De Vin hier de resultaten aan het licht
heeft gebracht, op het ogenblik en voorlopig niet weer zou kunnen worden ingesteld,
terwijl het zich laat aanzien dat ruilverkaveling en emigratie het gehele aspect van
de bevolking dermate zullen wijzigen, dat ook de taal der bewoners daarvan in niet
geringe mate invloed zal ondergaan. Zo heeft dit boek, resultaat van moeizame
arbeid, nog juist op tijd het licht gezien.
Amsterdam
P.J. MEERTENS
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Voor Léon Polak op zijn 70ste verjaardag:

Dat prologus van Sint Servoes legenden
In Gods namen ende in sijnen vreden
Soe beghennen wij deser reden
Ende spreken inden beghinne aldus:

de proloog is grotendeels wél van Veldeke.
1. Th. Frings en G. Schieb schrappen vs. 35 t.m. 140, zodat er dan van de 198
1)
overgeleverde verzen proloog nog maar 92 verzen over blijven . Dit getal van 92
verzen in de volgende verdeling: 34 (voor de algemene inleiding) + 13 (voor de
bijzondere inleiding) + 16 (voor een korte inhoudsopgave) + 16 (voor het eerste
gebed van de dichter tot Servatius) + 13 (voor een met het eerste parallel lopend
tweede gebed tot Servatius) = samen 92 is dan opvallend. De proloog van de
Tundaluslegende, die iets later dan de Servatiuslegende in Middelfrankisch gebied
2)
is ontstaan , bestaat eveneens uit 92 verzen. Ook de 94 verzen van de proloog van
3)
Morant ende Galie zijn ongeveer zo verdeeld als in de Servatiuslegende: 62 vss.
algemene inleiding, 10 vss. korte inhoud, 22 met gebed. Zelfs nog in de proloog
van de Willehalm van Wolfram von Eschenbach omvatten 92 verzen een algemene
inleiding: 52 verzen en 40 verzen gebed en korte inhoud, terwijl 16 verdere verzen
een gebed tot de held van de legende vormen, net als een gebed in de Servatius.
De proloog van de Tristrant van Eilhart von Oberge omvat 46 verzen, de helft dus
van 92, terwijl 16 verzen ervan net als in de Servatius een korte inhoud bevatten.
De Eraclius van Otte (omstreeks 1210 in Westthüringen) heeft het dubbele van 16
verzen over zijn thema en Maer-

1)
2)
3)

Th. Frings und G. Schieb, Heinrich von Veldeke. Der Prolog und die Epiloge des Servatius
in PBB 70 (1948), als boek Halle 1948.
C. von Kraus, Deutsche Gedichte des zwölften Jahrhunderts Halle 1894, blz. 217 vlgg.
Th. Frings u.G. Schieb, o.c. blz. 46, en voor de titel M. ende G. zie J. van Mierlo in Feestalbum
voor de Vooys, 1953.
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lant's Alexander de helft: ‘Manches mag Zufall sein, anderes in den Bereich
4)
bewuszter Zahlensymbolik gehören’ .
2. Het kan niet alleen de getallensymboliek zijn, die 106 verzen uit de
Servatiusproloog zou doen schrappen. Er moeten zwaarwichtiger argumenten zijn.
Frings en Schieb vinden die in de stijl en in de taalvormen en geven tevens een
proeve van hun critische tekst, o.c. blz. 2-13. Met de uitgave van de hele critische
tekst van de Servatius is Gabriele Schieb sinds lange tijd druk bezig. Ik citeer
vooralsnog naar het hs. (J.H. Bormans 1858, G.A. van Es 1950):
In Gods namen ende in sijnen vreden
Soe beghennen wij deser reden
Ende spreken inden beghinne aldus:
‘Sancti Spiritus
5 Assit nobis gracia’.

‘Sancti Spiritus / assit nobis gratia’, zo begint de Pinkstersequentie van Notker
Balbulus, ‘de Stamelaar’, die Wolfram von den Steinen ‘de Dichter’ noemt. Frings /
Schieb citeren deze sequentie blz. 14 vlg. en verwijzen voor tekst en apparaat naar
deel 53 (1911) van de Analecta hymnica medii aevi van G.M. Dreves, Cl. Blume en
H.M. Bannister. Deel 53 is hoofdzakelijk van Blume. Men vindt over de

4)

Vgl. Th. Frings u.G. Schieb, Drei Veldekestudien, Berlijn 1949, Fr. Tschirch Der Umfang der
Stauferpartien in Veldekes ‘Eneide’, PBB 71 (1949), ook G. Cordes in het Jahrbuch des
Vereins für niederdeutsche Sprachforschung 1951, Heft 74, blz. 156-158 en J. van Mierlo,
De Oplossing van het Veldeke-probleem, Gent 1952, blz. 3-22. Samenvatting: C. Minis,
Heinrich von Veldeke (Nachtrag) in Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon.
Nachtragsband 1, Berlijn 1954.
Verdere lit. over getallensymboliek: M. Ittenbach, Deutsche Dichtungen der salischen
Kaiserzeit, Halle 1937 (34 symbolisch wegens 34 levensjaren van Jesus), J.A. Huisman,
Neue Wege zur dichterischen und musikalischen Technik Walthers von der Vogelweide mit
einem Exkurs über die symmetrische Zahlenkomposition im Mittelalter (Studia litteraria
Rheno-Traiectina 1), Utrecht 1950, E.R. Curtius Europäische Literatur und lateinisches
Mittelalter, Bern 1948, Exkurs XV Zahlenkomposition (blz. 495: ‘Jeder Leser mittellateinischer
Texte weisz, dasz wenige Bibelsprüche so oft angeführt und anspielend verwendet werden
wie der Satz aus der Weisheit Salomonis 11, 21: omnia in mensura et numero et pondere
disposuisti.’), V.H. Hopper, Medieval Number Symbolism, New York 1938.
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sequentie alles in het prachtige werk van W. von den Steinen Notker der Dichter
5)
und seine geistige Welt. Editionsband en Darstellungsband Bern 1948 .
Dan volgt de verklaring van de Latijnse tekst:
6 Ende bidden Gode daer na,
Den troester ende den volleyst,
Dat vanden Heilighen Gheyst
9 Die ghenade mit ons sy, ...

Frings/Schieb zeggen, dat deze verklaring de stijl van de preek verraden. Het is niet
anders te verwachten van een in een kloosterschool opgeleide dichter, die een
legende gaat schrijven. Er is echter iets anders in deze verzen, de wijze nl. waarop
de vertaling van de sequentie wordt ingeleid: God de Vader wordt aangeroepen,
dat de hl. Geest ons moge bijstaan, m.a.w. de Triniteitsgedachte doorbreekt de tekst
van de sequentie en is sterker dan deze, want zij overheerst. In de volgende passage
is hetzelfde het geval: weer een letterlijk citaat uit de sequentie van Notker, daarna
een aanroeping van de hl. Geest, om Gods woord te leren kennen. De tweede
verklaring is dus een paraphrase van de eerste: God de Vader moge ons helpen
bij de genade van de hl. Geest - de hl. Geest moge ons helpen bij het volgen van
Gods woord:
10 ‘Que corda nostra sibi
Facit habitacula’
Ende ons te noden by sta,
Want des bedorven wij alre meyst,
Dat ons der Heilighe gheyst
15 Onsen sen berichte
Ende sijne wonynghe (stichte)
In onse herte bynnen,
Soe dat wij moghen mynne(n)
Gods leer ende sijne woert,
20 Die ons nutte sijn ghehoert,
Off wijse mercken wolden.

Veldeke's voorbeeld is het Evangelie van Johannes 14, 15-17: Si

5)

Slechts één woord wijkt van de tekst, die Fr./Sch. citeren, af: strophe 15: Tu semper aquas
/ - - - / numen tuum / expandisti = W. v.d. St. regel 14-16 Tu super oquas enz.
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diligitis me: mandata mea servate. Et ego rogabo Patrem, et alium paraclitum dabit
vobis, ut maneat vobiscum in aeternum, Spiritum veritatis, hetgeen duidelijk blijkt
uit vs. 24-25:
22 Jhesus sprack tot sijnen holden,
Die alle herten kent,
Hij seide: ‘die mich mynt,
25 Die sal mijne woert behalden.’
Sijne genade moets walden
Ende moet ons ghesterken
enz. tot 34.

Vs. 24-25 is de letterlijke vertaling van een vers uit het Johannes-evangelie, waarin
echter de Triniteitsgedachte niet geheel tot uitdrukking gebracht, maar min of meer
aangeduid is. Veldeke completeert de gedachte:
35 Gods woert souden wij mercken } volgens Fr./Sch.
Ende volgen mitten werken: } volgens Fr./Sch.
Dat sijn die salighe die dat doen, } niet echt.
38 Alsoe ons leert die Gods soen... } niet echt.

En hoe kunstig completeert Veldeke die gedachte! Zagen we reeds, dat eerst God
de Vader werd aangeroepen om bijstand van de hl. Geest; dat vervolgens de hl.
Geest werd aangeroepen, om Gods woorden te leren kennen, zo zien we nu, hoe
God de Zoon tenslotte leert, de woorden van God de Vader in daden om te zetten.
Een logische en daarom bewuste opbouw van gedachte valt niet te ontkennen.
Deze verzen, die Frings/Schieb niet als oorspronkelijk van Veldeke beschouwen,
voeren zo evident de kunstig opgebouwde gedachte van de Goddelijke Drieëenheid
ten einde, dat aan de echtheid ervan niet getwijfeld kan worden.
Het is ook geenszins te verwonderen, dat de Triniteitsgedachte in de legende van
Veldeke een zo grote rol speelt. Een opvolger van Servatius op de bisschopstoel,
Stephanus, 901-920 bisschop van Luik, was de eerste, die ter ere van de Drieëenheid
een geheel gebedsofficie uitgewerkt heeft, dat alom ingang vond. Hij stelde tevens
een bepaalde dag als zelfstandige Triniteitsfeestdag vast, hetgeen in 1334 door de
6)
Paus voor de gehele Kerk aanbevolen werd . Het feit, dat een bis-

6)

W. v.d. Steinen, Notker der Dichter Darstellungsband, Bern 1948, blz. 255 en 556-58.
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schop van Luik de stoot gegeven heeft tot de viering van het Triniteitsfeest totumque
7)
adplene officium dulcissime modulationis stabilire curavit , heeft natuurlijk op de
door geestelijken van het bisdom Luik onderwezen Veldeke zijn invloed niet gemist.
De ondoorgrondelijke leerstelling van de Kerk: drie goddelijke personen één God,
is overigens een van de grote problemen, die de geesten in het midden van de 12e
eeuw sterk heeft bezig gehouden. En juist in Veldeke's geboortestreek als deel van
Nederlotharingen moet onder de invloed van de kloosters Brogne en Cluny de
tegenstelling tussen het aannemen van de geloofswaarheden op gezag van de
Kerk, waaronder dan vooral de onbegrijpelijke waarheid van de Goddelijke
Drieëenheid, en het critisch denkvermogen van de mens sterk tot uiting gekomen
zijn, zo sterk zelfs, dat de vader van de Scholastiek, die door haar overbrugging
van de vita contemplativa en de vita activa zo levensvatbaar het contrast tussen de
alleen zaligmakende vita contemplativa en de God niet welgevallige vita activa in
de dualistische leer van Cluny wegnam, dat nl. Albertus Magnus (1194-1280) ten
slotte de Triniteitsleer ex professo behandeld heeft.
In de literatuur blijkt telkens weer die voor het mensenverstand onbegrijpelijke
Triniteit te domineren, van de Kaiserchronik 1147 tot de Parzival van Wolfram von
Esohenbach 1210 toe. Midden tussen deze werken is Veldeke's Servatius te dateren.
Het is dus geen wonder, dat Veldeke in zijn geestelijk werk zo duidelijk en zo kunstig
de Triniteitsgedachte uitdrukt.
3. Wanneer vs. 38 (Alsoe ons leert die Gods soen) echt is, dan moeten de volgende
verzen ook echt zijn, want ze bevatten datgene, wat ons die Gods soen leert:
39 Ende sprack tot sijnen jongheren, } volgens Fr./Sch. niet echt.
40 Tot sijnen lieven apostelen, } volgens Fr./Sch. niet echt.
Doen sij inden bongart quamen. } volgens Fr./Sch. niet echt.
Hi beval hon alle te samen: } volgens Fr./Sch. niet echt.
‘Ghij sult waken ende beden, } volgens Fr./Sch. niet echt.
44 Op dat ghij in gheyne becoringhe en treden’. } volgens Fr./Sch. niet echt.

7)

Vgl. noot 6, blz. 557.
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Deze verzen zijn parallel aan vs. 22 vlgg. (Jhesus sprack tot sijnen holden)
opgebouwd.
4. Zou Veldeke na enkele letterlijke citaten uit de sequentie van Notker, afgeleid
door de Triniteitsgedachte, die sequentie verder niet meer voor zijn proloog gebruikt
hebben? Letterlijk niet meer, maar hier en daar duidelijk genoeg naar de inhoud.
Zo staat Veldeke 30-34:
30 (God) verlene ons sulke macht,
Die te sijnen dienste ghetemen,
Dat wijr sij gherne vernemen
Ende dat ons duncke soete
Ende het ons ghelieven moete.

met evenveel woorden in Notker's sequentie:
5 Amator sancte sensatorum
semper cogitatuum:
6 Infunde unctionem tuam,
clemens, nostris sensibus.
(5 Du Hehrer, der die immer rege
sinnenden Gedanken liebt:
6 Gelinde giesze deinen Balsam
tief in unsre Sinne ein.
W. v.d. Steinen)

Zo ver houden Frings/Schieb de proloog voor echt. Er zijn echter meer raakpunten
tussen Notker's sequentie en Veldeke's Servatius, ook in het deel, dat Frings/Schieb
een interpolator toeschrijven. We moeten wél een grote sprong maken, van vs. 34
op vs. 126 vlgg.:
126 Ende ons dat oughe ontdecke } volgens Fr./Sch. niet echt.
Des herten van bynnen } volgens Fr./Sch. niet echt.
Dat wij sien moghen ende kennen } volgens Fr./Sch. niet echt.
Den wech der waerheide, } volgens Fr./Sch. niet echt.

Frings/Schieb wijzen blz. 105 vlg. op vele plaatsen, waar oculus cordis / dat oughe
des herten staat, ook op de sequentie van Notker, alsof Serv. 126 vlg. niet regelrecht
naar Notker's sequentie gevormd was, maar een toevallige parallele uitdrukking
was. Gezien de letterlijke aanhalingen in het begin van de proloog uit de sequentie,
kunnen

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 72

167
de volgende overeenkomstige uitdrukkingen onmogelijk toevallig zijn:
8 Purifica nostri
oculum interioris hominis (van bynnen!)
9 Ut videri (Dat wij sien!)
supremus genitor
possit a nobis (Dat wij ... moghen!)
10 Mundi cordis } (dat oughe... des herten enz.)
quem soli cernere } (dat oughe... des herten enz.)
possunt oculi. } (dat oughe... des herten enz.)

Dan gaat het verder in de proloog van Veldeke:
130 Die ons ten liechte leide } volgens Fr./Sch. niet echt.
Uut der duysternissen } volgens Fr./Sch. niet echt.
Mit der ghedenckenissen } volgens Fr./Sch. niet echt.
Der overster Coninghinnen } volgens Fr./Sch. niet echt.
enz. tot 140

Hiervoor zijn aanknopingspunten genoeg in de sequentie van Notker aanwezig: 3
vgl. illustrator hominum / horridas nostrae mentis purga tenebras. Illustrator vgl. die
ons ten liechte leide; horridas tenebras nostrae mentis vgl. uut der duysternissen
sc. van de geest; vgl. ook nog eens 7 Tu purificator / omnium flagitiorum, spiritus,
8 Purifica enz.
Met zekerheid meen ik te moeten aannemen, dat het eerste stuk (tot en met vs.
44) en het laatste stuk (zeker vanaf vs. 126) van de passage, die Frings/Schieb uit
de proloog schrappen, echt zijn.
5. Over het middenstuk van de lange passage, die Frings/Schieb niet als echt
beschouwen: vs. 35 t.m. 140, wil ik het voorlopig niet hebben. Het gaat hier slechts
om het begin- en eindstuk van de gewraakte passage, om de delen, die met de
sequentie van Notker overeenstemmen: 35-44 en 126-140.
Eérst dan 35-44! De echtheid van deze verzen meen ik onder 3 aangetoond te
hebben. Frings/Schieb houden dit stuk niet voor echt wegens de stereotype preekstijl
en de woordenschat. Het eerste argument is niet sterk, want Frings/Schieb zeggen
zelf o.c. blz. 25 vgl.: ‘Auf das Schriftwort [“Ghij sult waken ende beden, Op dat ghij
in gheyne becoringhe en treden”.] folgt dann 45 ff. die stilgerechte Er-
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8)

mahnung mit feststehendem Wortschatz, Hass S. 28 [ ]. Gegenüber dem reichen
wir- Stil des Eingangs 1-34, der sich in 35-38 fortsetzt, mischt 45-50 ich, ir und uns;
über solches Nebeneinander in Nutzanwendung s. Hass. S. 41.’ Men zou dus
zeggen, dat volgens het argument van de stereotype preekstijl de breuk met vs. 45
moest beginnen. Dit argument tegen de echtheid van 35-44 vervalt hiermee. Het
citaat uit Frings/Schieb bevestigt veeleer hetgeen ik onder 3 beweer.
Maar nu het andere argument, dat van de woordenschat en de taalvormen,
waarvoor Frings/Schieb op blz. 65-69 zo veel materiaal bijeengebracht hebben. Het
is ook niet makkelijk, de beide geleerden uit Leipzig op het gebied van taalkundige
problemen aan te vallen. Als men echter van de echtheid overtuigd is van een stuk,
dat Frings/Schieb met een uitgebreid taalkundig apparaat te lijf gaan, dan moet men
wel de moed hebben, onversaagd de handschoen voor Veldeke op te nemen. We
volgen Frings/Schieb op de voet (blz. 65-69):
9)

35 ‘godes wort merken ist einmalige Formel 19.21 und darnach hier
verwandt.’ Vss. 19-21 zijn echt, dus kan 35 ook echt zijn en hoeft niet per
se door een interpolator naar 19-21 gevormd te zijn.
36 ‘volgen verbindet der Serv. durchgängig mit Person im Dat, nie mit
Akk., wie gelegentlich das Mndl.’ Vs. 35 vlg. luiden: Gods woert souden
wij mercken / Ende volgen mitten werken. Het werkwoord volgen staat
nogal ver van de acc. woert verwijderd, zodat een dat.-obj. bij volgen te
denken zou kunnen zijn. Misschien heeft hij er ook gestaan: ende hon*
volgen mitten werken? Neemt men eenmaal een omwerking van de
oorspronkelijke tekst in een sterk verbrabantst laat-Limburgs of zelfs in
het Brabants aan, dan is er rekening mee te houden, dat een
oorspronkelijke dat. hon daarbij het slachtoffer geworden is van een
bewerker, die hon kon missen, omdat bij hem volgen (ook) met acc. kon
staan (woert ... mercken ende volgen). Trouwens de vorm mich, dat. en
acc. tegelijk, kan onzekerheid teweeg gebracht hebben ten gunste van
de acc., zoals dat altijd ten gunste van de acc. uitvalt. In vs. 1347 bv. is
mich dat.: volghens mich die brueder mijn, d.w.z. mich kan hier de functie
van dat. hebben. Of Veldeke inderdaad mich als zuivere dat. aangevoeld
heeft, zou ik niet durven beweren. Frings/Schieb wijzen op een (echt) nae
gaen met acc.: 143 vlg. Ende

8)
9)

A. Hass, Das Stereotype in den altdeutschen Predigten, Diss. Greifswald 1903.
Volgens de telling van Frings/Schieb en van Es. Bormans is steeds een vers verder,
omdat hij het opschrift meetelt. Ik tel verder telkens met G.A. van Es, Sint Servaes
Legende, Antwerpen 1950.
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die (sijne leer) sij gherne verstaen / Ende mitten werken nae gaen. Dit
nae gaen staat even ver van het obj. die, dat bij nae gaen eigenlijk der
moest zijn, af als volgen in 36 van woert. Zelfs mitten werken staat precies
als bij volgen. Men moet aannemen, dat 36 volgen echt is.
37 ‘Es heiszt di salege 37, aber di heilegen 68’. Salech echter ook 150,
3024 enz., vgl. Frings/Schieb bij vs. 150, blz. 116. Wat willen Frings/Schieb
eigenlijk zeggen met de tegenstelling in woord en verbuiging. Ze
beschouwen beide woorden als onecht, zodat de onechtheid van het ene
niet met de onechtheid van het andere te bewijzen is. Ik beperk me tot
vs. 35-44, volgens de opzet van deze paragraaf, en houd di salege voor
echt.
41 bongart: ‘Mndl. Formen sind u.a. boengart und bogart ... bongart Gloss.
Bern, Karlmeinet bomgart ... So lassen wir bongart unangetastet’.
Frings/Schieb nemen bongart dus zonder het te veranderen uit het hs. in
hun critische tekst over, omdat het in vorm overeenkomt met de
Oostlimburgse, aan het Rijnland grenzende vormen, terwijl de Mndl.
vormen boengart, boegart, bogart, dus niet met korte o + nasaal, zijn.
Maar dan is er maar een mogelijkheid de meest waarschijnlijke, nl. dat
het woord van Veldeke zelf is. Wanneer hier een door het Brabants
beïnvloede Limburger uit de 14e of 15e eeuw of zelfs een Brabander aan
het woord was, dan zou bongart het minst waarschijnlijk, zo niet geheel
onwaarschijnlijk zijn.
42 Als hier te samen niet in overeenstemming zou zijn met Veldeke's
verschil tussen samen voor rust en te samen voor richting, dan kan te
samen i.pl.v. samen van een van de afschrijvers zijn.
43 vlg. leveren vooral moeilijkheden op. Er staat in het hs.:
‘Ghij sult waken ende beden,
Op dat ghij in gheyne becoringhe en treden’.

Drie woorden houden Frings/Schieb voor verdacht: treden, beden,
becoringe. Ik kies uit de uiteenzettingen van Frings/Schieb enkele zinnen,
om aan te tonen, dat tegen de verzen 43/44 niets in te brengen is, wat
op onechtheid zou wijzen, daarbij evenwel voorlopig afziende van ghij
treden. Alles spreekt voor vroeg ontstaan in Limburg: ‘das limburgische
Substantiv ist nach S. 305 (Leven van Jesus) koringe neben becoringe’,
blz. 68 - ‘treden steht nur hier und ist offenbar unter dem Einflusz von
intretis gewählt’, blz. 68, Niets spreekt dus tegen treden. - ‘beden ist nach
Leven v.J.S. 288 gegenüber mndl. bidden auf limburgische und unter
limburgischem Einflusz stehende Texte beschränkt’, blz. 68. In een
Nederrijnse tekst uit de tweede helft van de 14e eeuw staan precies
dezelfde verzen, terwijl de Brabantse interpolator en het hs. van de
Servatius uit de 15e eeuw zijn. Dan zeggen Frings/Schieb blz. 69: ‘Bleibt
die Frage, ob die brabantische Formulierung eine ältere limburgische,
wie wir sie vorschlagen, ersetzt hat’, en lezen 43 vlg.: ‘ir sult waken ende
bedet, / dat ir in koringe nine tredet’. Ze ontkomen dus niet aan een
Limburgse oorsprong, herstellen zelfs de vermoedelijk oorspronkelijke
tekst en menen vervolgens, dat hij niet echt is. Er is echter nu eenmaal
geen andere uitweg: 43/44 zijn door Veldeke zelf geschreven.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 72

170
Reeds op blz. 36 hadden Frings/Schieb hun voornaamste bezwaren tegen 35-44
scherp aan het begin van het taalkundige hoofdstuk geplaatst: 1) jongheren:
10)
apostelen 39 ‘erklärt Bartsch S. 422 für unheilbar verdorben’. - 2) quâmen: sāmen
41 ‘reimt Länge auf Dehnung, was wir für Veldeke nicht zugeben können, vgl. Spr.
11)
Veldeke VII § 3, 1’ . - 3) ‘Dem Fall 43.44 ist nicht zu helfen’ (Ghij sult waken ende
beden, / Op dat ghij in gheyne becoringhe en treden).
Ad 1) kan ik slechts zeggen, dat de assonantie van jongheren: apostelen eerder
op zeer vroeg dan op zeer laat ontstaan zou kunnen wijzen. Veldeke's rijm is voor
de jaren om 1170 zo uitermate weergaloos van zuiverheid, dat men het blijkbaar
niet voor mogelijk houdt, dat hem op zijn eerste epische schreden een assonantie
zou zijn overkomen.
Ad 2) zie ik me genoodzaakt te protesteren tegen een nieuwe Leipziger
Ausnahmslosigkeit, nl. tegen de Ausnahmslosigkeit der Reimgesetze. Inderdaad
rijmt Veldeke doorgaans geen oorspronkelijk lange klinker, zoals bv. de ā in het
subst, nāmen ‘naam’, op een gerekte klinker, zoals bv. â in het meerv. nâmen bij
het enkv. nam. Sāmen rijmt steeds op nāmen ‘naam’, nooit op nâmen, ‘zij namen’,
(1125, 1784, II 734, 2087, 2099; nāmen: sāmen 1011, 1181, 1287, 1600, 2980, II
1442, 2377, 2958). Naast nâmen ‘zij namen’: quâmen II 71, 89, 606, 1018, 2289
enz. vind ik echter 1113 nāmen: quâmen (in Goids namen / Die heilige Busscopen
alle quamen) en II 854 vlg. zelfs precies hetzelfde rijm als in 41 vlg. sāmen: quâmen
(II 854 vgl. Dat saghen doen alle toe samen / Die daer ghinghen ende quamen).
Vgl. overigens nog: âten: utermāten II 1671, besâten: utermāten II 33, sâghen:
māghen II 1717 en vele gevallen van wâren: ā (: openbaren 2242, leeraren 2877,
twaren II 938, baren ‘de baar’ II 2351, 2379), waarbij wâren steeds het eerste
rijmwoord is. Opmerkelijk is het, dat Veldeke zich hoe langer hoe meer ā:â-rijmen
veroorloofde, getuige de meeste gevallen in het tweede boek.

10)
11)

Germania 5 (1860).
‘Anders als die niederländischen Nachbarn gestattet Veldeke keine Reime von Dehnung auf
Länge, also ā: â, ō: ô’. Het gaat hier om de taal van de liederen.
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12)

Ad 3) ghij sult ... beden: ghij ... treden haalt J. van Mierlo een plaats aan uit Franck's
Mndl. Gram. 125,7: ‘In der 2. Plur. findet sich ganz ausnahmsweise auf mnl. Gebiet
eine Endung, die in benachbarten deutschen Dialekten gewöhnlich ist: die 2. wird
durch die Analogie der 1. und 3. erdrückt und nimmt statt - et - en an’, waarmee dus
ghij treden Serv. 44 eerder Limburgs dan Brabants is.
Zonder de taalkundige feiten en mogelijkheden in vs. 35-44 ook maar enig geweld
aan te doen, kan men slechts tot de slotsom komen, dat niets tegen Veldeke's
auteurschap spreekt; dat veeleer alles voor een natuurlijke plaats in de taal van
Veldeke pleit. De taalkundige beschouwing bevestigt de uitkomst van het
bronnenonderzoek in 4.
6. Frings en Schieb schrappen vs. 35-140 uit de proloog, waarvan ik er precies 10
in het begin van de gewraakte passage voor Veldeke meen gered te hebben, ook
op taalkundige gronden.
Nu is eindelijk duidelijk te maken, waarom maar de eerste 10 verzen van het door
Frings/Schieb als onecht beschouwde deel (35-140) voor Veldeke te redden zijn.
Daarvoor zijn uiterlijke en innerlijke beweegredenen. De uiterlijke redenen, waarom
slechts t.m. 44 als echt aan te tonen zijn, waren de overeenstemming met de
sequentie van Notker en de daaruit voortvloeiende consequentie, wat betreft de
bouw van de proloog t.m. 44. De innerlijke beweegredenen vallen scherp daarmee
samen. Een plaats bij Frings/Schieb (blz. 25) is al geciteerd: ‘Auf das Schriftwort
folgt dann 45 ff. die stilgerechte Ermahnung mit feststehendem Wortschatz, Hass
S. 28. Gegenüber dem reichen wir-Stil des Eingangs 1-34, der sich in 35-38 fortsetzt,
mischt 45-50 ich, ir und uns.’ Met vs. 45 begint een theologisch tractaatje over het
thema ‘Ghij sult waken ende beden, / Op dat ghij in gheyne becoringhe en treden.’
De breuk tussen de proloog t.m. 44 en het tractaat, dat met 45 begint, is scherp
gemarkeerd: we constateerden, dat in slechts 44 verzen de sequentie van Notker
gedeeltelijk aangehaald en uitgelegd is, en dat daarin tevens de
Drieëenheidsgedachte gevlochten was: 6 God de Vader, 14 God de hl. Geest, 38
God de Zoon. Dit afgerond

12)

J. van Mierlo, De Oplossing blz. 611, zie voetnoot 4.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 72

172
geheel sluit met het vertaalde citaat uit het Evangelie: ‘Ghij sult waken ende beden
enz.’ Dan opeens neemt iemand zelf het woord, die heel persoonlijk zo begint:
45 Dus warne ich uch in alre tijt.
Dat ghij mit ernste wakende sijt:

Over dat geestelijke waken en de geestelijke slaap volgt dan een tractaat tot vs.
107:
51 Dit hevet grote bedude

70 Der slape is tweerhande,
Die ter zielen nyet en douch;

82 Nochtan is eyn ander slaep,
Die der zielen voele meer schaet:

89 Desen slape willich uch konden:

100 Dat is der slape, daer ich aff sprack...

Wanneer J. van Mierlo De Oplossing blz. 609-615 (vooral 613) de echtheid van de
hele proloog tegen Frings/Schieb verdedigt, dan is het opmerkelijk, dat hij zijn
bewijsmateriaal haalt uit die stukken van de door Frings/Schieb gewraakte passage,
die niet tot het tractaat behoren, dus uit 35-40 en 107-140.
Evenals vs. 45 een duidelijke breuk betekent, zo vormt vs. 106 onmiskenbaar het
slotvers van het tractaat:
100 Dat is der slape, daer ich aff sprack,
Die vruchtsam is ende vreyselijck.
Der loen daer van is eyselijck,
Den wij daer mede erwerven,
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Eest dat wij daer in sterven.
105 Daer voer moet ons behoeden
God doer sijnre goeden.

Vs. 105 vlg. is dus kennelijk een slot, een vermaning, niet te vervallen in het net
beschreven kwaad van de geestelijke slaap. Ik begrijp daarom niet, hoe Frings/Schieb
o.c. blz. 31 kunnen schrijven, dat da vore mute uns behuden got 105.106 een nieuw
deel inleidt. Nog minder is het te begrijpen, dat Frings/Schieb hier de breuk tussen
tractaat en proloog niet gemerkt hebben, omdat ze verder schrijven: ‘Die
anschlieszende Mahnung zum geistlichen Wachen 107-109 gibt das eigentliche
Thema, das vigilare, eindrucksvoll wieder’. Hoe zou dat kunnen na een inleiding(?)
als: daarvoor moet ons God behoeden door zijn goedheid? Dat past toch van geen
kant! ‘Die anschlieszende Mahnung’ past uitsluitend en alleen direct achter 43.44:
‘Ghij sult waken ende beden,
44 Op dat ghij in gheyne becoringhe en treden’.
107 Des weer ons grote noet,
Dat wij waecten, als ons God gheboet, ...

Op het thema Matth. 26, 41; Marc. 14. 38: Vigilate et orate, ut non intretis in
tentationem volgt Paulus (1 Thess. 5, 5): Igitur non dormiamus sicut et ceteri, sed...
Veldeke heeft zijn proloog dus opgebouwd met letterlijke en naderhand vertaalde
citaten uit een sequentie van Notker, plaatsen uit het Evangelie en een plaats uit
de brieven van Paulus. Het geheel echter staat in het teken van de door de bisschop
van Luik ingestelde viering van het Triniteitsfeest. Zo zien we in de eerste 44 verzen
van de Servatius de beginnende dichter, die een geestelijke opleiding genoten heeft,
aan het werk, nog helemaal niet zelfstandig, maar vermoedelijk met hulp, misschien
wel van Hessel, of naar een voorbeeld de proloog samenvoegend voor een werk,
dat hem eigenlijk helemaal niet lag, maar dat hij in opdracht van de gravin van Loon
begon. Overeenkomsten tussen de Servatius en de minneliederen in taal en
woordenschat doen vermoeden, dat Veldeke zich reeds voor de Servatius met de
dichtkunst bezig gehouden had. Als de overlevering van Veldeke's liederen gelijk
is aan het werkelijke aantal liederen, dat hij ooit geschreven heeft, dan moest hij
zich ineens
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als een volleerd dichter ontpopt hebben, hetgeen onmogelijk is. Hij moet veel meer
geschreven hebben dan overgeleverd is, en vooral veel meer liederen. Agnes van
Loon moet van zijn dichtergaven geweten hebben. Daarvandaan de opdracht voor
een Servatiuslegende, waaraan de jonge dichter uit het ministeriale geslacht in het
graafschap Loon zich niet kon onttrekken. Maar met hart en ziel heeft Veldeke die
legende niet geschreven. Een kunstwerk is het niet geworden. Dat hij wel een goede
proloog kon schrijven en een legende naar het voorbeeld van de latijnse Vita S.
Servatii, en dat hij tenslotte volgens de opdracht zijn heilige moest verheerlijken
volgens het gebruik van een passio (boek 1) en een verzameling van miracula (boek
2), is zonder meer aan te nemen. Maar of hij zonder de minste reden een staaltje
van een theologisch tractaat als 45-106 zou geschreven hebben, dat is op z'n minst
nader te bekijken. Frings en Schieb vinden, dat een interpolator kundig en handig
is te werk gegaan. We hebben echter slechts te doen met het allergewoonste kunstje
van de interpolatoren. Het citaat 43.44 werd oorspronkelijk gevolgd door des weer
ons grote noet (= nu vs. 107). De interpolator verving dit vers door een gelijke phrase:
dus warne ich uch in alre tijt en zorgde er dan voor, dat hij de aansluiting met het
echte vers, dat vs. 45 moest zijn, maar in de overlevering vs. 107 geworden is, op
de een of andere wijze kon bewerkstelligen. Daarvoor herhaalt hij het echte stuk
43.44, waarna hij afgeweken was van de oorspronkelijke proloog, met andere
woorden, zodat het echte vers (des weer ons grote noet) weer past:
echt
43 ‘Ghij sult waken ende beden,

onecht

44 Op dat ghij in gheyne
[becoringhe en treden.’
45 Dus warne ich uch in alre tijt
46-99
{100 Dat is der slape, daer ich aff sprack.
{105 Daer voer moet ons behoeden
{106 God doer synre goeden.

107 Des weer ons grote noet
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Dat is hetzelfde kunstje, dat een interpolator van de Roman d'Eneas toepaste, zoals
ik dat in Neoph. 33, 1949, blz. 74 vlg. aantoon:
525 tot altrement est destiné;
car li deu orent esguardé, } interpolatie
que a Rome l'estoveit estre. } interpolatie
/ } interpolatie
528-540 } interpolatie
i esteient ja esguardé. } interpolatie
Puis ot Rome la poesté

terwijl in de Eneide van Veldeke destiné-poesté in de vertaling onmiddellijk op elkaar
volgen:
426 et enmochte sô niet ergân: (altr. e. destiné)
sint hadde Rôme den gewalt (la poesté)

Zowel 4 (Notker) als 6 (tractaat) dwingen ons, slechts 45-106 voor onecht, 35-45
en 107 vlgg. voor echt te houden.
7. Het zou de mening, dat Serv. 45-106 interpolatie is, zeer verzwakken, indien geen
eigenaardigheden van taal en stijl deze interpolatie tegen Veldeke's eigen verzen
zouden doen afsteken.
Voortdurend wordt in de uitvoerige opmerkingen van Frings/Schieb over de proloog
getracht, Veldeke's eigen taal en woordenschat te onderscheiden van een Mndl.
bovenlaag. Soms wordt deze Brabants genoemd (bv. blz. 94 ‘der brabantischen
Hadewijch, die überhaupt der Sprache des Einschubs nahesteht’), dan weer de taal
van een ‘nach Osten gewandten Interpolator’ (blz. 93). In de aansluitende studie
over de epilogen van de Servatius echter worden twee bewerkers aangenomen,
een Limburgse, nl. Hessel, der Custenaer (3241), en een jongere bewerker, die
vooral volgens een vast schema te werk ging, vgl. ook Drei Veldekestudien 1949.
Nadat Frings en Schieb van de pas in 1940 ontdekte nieuwe fragmenten uit München
kennis genomen hadden, zagen ze zich genoodzaakt nog meer bewerkingen van
de Servatius aan te nemen (P.B.B. 74, 1952).
Het geval is moeilijk, omdat bij de beschouwing van de echtheid of de onechtheid
van de hier voor Veldeke gewraakte passage, nl. het tractaat over de geestelijke
slaap 45 t./m. 106, beslist een mogelijke
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interpolator scherp van de afschrijver(s) moet gescheiden gehouden worden, zo
men met enige zekerheid de onechtheid van het tractaat meent te moeten aannemen.
Wanneer er bv. in het hs. 70 der slape (gen.) is tweerhande of 88 die slape staat,
terwijl Frings/Schieb voor Veldeke de oudere vorm de slap zonder e gebruiken, dan
zou dat een kwestie van afschrijver kunnen zijn, niet noodzakelijk van interpolator,
ofschoon ik me hierbij toch telkens afvraag, waarom Frings/Schieb niet de vorm van
het hs. laten staan, als ze de passage toch een interpolator toeschrijven. Soms doen
Frings/Schieb dit ook, bv. in vs. 68 hs. die heilighen (= Fr./S. di heilegen), terwijl di
salege 37,150 in oorspronkelijke passages en dan zonder -n voorkomt. Zowel in
het woord die heilighen zelf en dán ook in de uitgang -n meen ik eveneens een
interpolator aan het werk te zien. Vs. 73 oft ‘wanneer’, dat slechts hier in het onechte
stuk proloog voorkomt, kan niet voor de onechtheid getuigen, omdat slechts een
afschrijver met zekerheid in deze westelijke vorm (oft = contaminatie van of en ofte)
te vatten is. Menscheit 74 in de bet. van ‘menselijke natuur’ (slechts hier) verraadt
dan weer de interpolator, zo ook 75 moghen nyet ontberen, dat slechts hier voorkomt.
Wanneer er verder in het hs. 64 aender zielen staat, zou ik ziele rustig laten staan,
zonder daaruit conclusies te willen trekken aangaande echtheid of onechtheid.
Frings/Schieb schrijven sele, omdat dit de oostelijke vorm geweest is. Maar sile
staat (naast sele) in de Limb. Sermoenen, ja sile staat zelfs in de Tobias van de
Paffe Lambrecht en bij Eilhart (Fr./Sch. blz. 79 vlg.). Zo zou ik ook nooit met G. de
Smet durven beweren, dat de westerse vorm verduldelike in het Leidse hs. afkomstig
moet zijn van een Limburgse interpolator, die na de verdringing van de Oudlimburgse
13)
vorm met ge- door de westerse vorm met ver- aan het werk zou zijn geweest .
Verduldelike i.pl.v. het oudere geduldelike kan een kwestie zijn van afschrijver en
dient dan ook slechts als zodanig in het geding gebracht te worden. Tot meer is nu
eenmaal niet te besluiten, als tenminste verduldelike per se geen woordvorm van
Vel-

13)

e

G. de Smet, gedolt en geduldig bij Hendrik van Veldeke, Leuv. B., 43 jaargang, 1953, blz.
1-19 en 53-66, vooral blz. 12 (nr. 8)
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deke zelf mag zijn, hetgeen nog zo onzeker niet is. De woordvormen dus, zelfs met
een ander praefix dan voor Veldeke te verwachten was, moet men buiten
beschouwing laten in de kwestie van de echtheid, opdat men de hand van een
afschrijver niet ten onrechte voor die van een interpolator houde.
Een andere kwestie is het, dat de uitdrukking 64 Dat weer ons aender zielen goet
slechts hier voorkomt en, met dat. verbonden, Mndl. is, bovendien hier met aender
zielen. Frings/Schieb vergelijken Reinaert II het is uwer sielen goet (blz. 79).
Uit het tekstcritisch apparaat van Frings/Schieb (blz. 69-95) is daarom behalve
het boven vermelde slechts het volgende te noteren.
Serv. 48 heym soeken (in het rijm) is de oudste plaats, waarin heym soeken de
betekenis heeft van ‘bezoeken, opzoeken’, dwz. dat Serv. 48 de oudste plaats zou
zijn, indien dit stuk proloog zo oud was, dat het door Veldeke zelf geschreven was.
Men zou denken, dat heym soeken oorspronkelijk ‘bezoeken’ betekend moet hebben,
waaruit zich dan later de betekenis ‘met vijandige bedoeling opzoeken’ ontwikkelde.
Het schijnt echter, dat het oudste geval van heime suochen in de betekenis van
‘teisteren’, in de 1120-1130 ontstane Exodus (got suochte si heime mit herige,
Fr./Sch. blz. 72), en de jongere gevallen van ‘bezoeken’ (Albrecht von Halberstadt
± 1190 en Konrad von Würzburg, na 1230) er op wijzen, dat de betekenis ‘bezoeken’
zich pas later ontwikkeld heeft. Dan wordt het slechts eenmaal in de Serv.
voorkomende h.s. van meer belang, omdat het de jongere betekenis heeft en dus
van een interpolator zou moeten zijn, en wel van een Limburger, ofschoon heim
i.pl.v. thuus in de 14e eeuw ook bij Noorderlingen als Willem van Hildegaersberch
en Dirk Potter (ook een keer in een hs. van Maerlant's Hist. v. Troyen, vgl. Mndl W)
voorkomt. Vermoedelijk is heim bij deze Noorderlingen Friese invloed. In het Brabants
is in elk geval heim niet thuis, zodat we geneigd zijn, heym soeken in de overlevering
van de Serv. een jonge Limburgse bewerker toe te schrijven. Scherper is de jonge
bewerker te zien in het rijm 53/54 meent: toe sent, afgezien nog van het feit, dat toe
senden alleen hier staat. Frings/Schieb weten met het rijm geen raad en emenderen
meinet: erscheinet. Bormans ‘hat zur Stelle mit Recht
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darauf gewıesen, dass mundartlich limb. ment: sent zu lesen ist’, zeggen
Frings/Schieb, maar voegen daaraan toe, dat de 3e p. sg. pres. voor de Serv. sendet
moest zijn. Het rijm ment: sent is dus 1e Limburgs zuiver, 2e niet van Veldeke. Als
we nu i.pl.v. ‘Limburgs zuiver’ zeggen ‘laat-Limburgs zuiver’, dan hebben we daarmee
de enig mogelijke oplossing van het overgeleverde gevonden: ment: sent is niet uit
Veldeke's tijd, maar van een interpolator uit een tijd, waarin de syncope van de e
(sent voor ouder sendet) gebruikelijk was. Precies hetzelfde is het geval met rijm
93/94 duncken soete: moet. Willen we de overlevering soete: moet redden, dan
kunnen we soete alleen maar als vorm met apocope van de -e herstellen. Dat is
voor mij, gezien de andere gevallen van jongere vormen en gezien het feit, dat dit
geen kwestie van afschrijver, maar van schrijver is, de juiste oplossing. Ik begrijp
niet, waarom Frings/Schieb hier soete in gut zoals boven meent: sent tegen de
overlevering van de woorden (dus niet van woordvormen) in meinet: erscheinet
veranderen, terwijl ze toch van mening zijn, dat de hele passage latere toevoeging
is.
Hiet 57 in de betekenis ‘bevelen’ met de Mndl. datief (sijnen jongheren) zou een
kwestie van afschrijver kunnen zijn. Hiet echter 57 als enig geval in het rijm, en wel
op nyet, kan slechts de interpolator verraden. Veldeke zelf moet, zo kan met grote
zekerheid ex absentia beweerd worden, hiet totaal uit de zeer makkelijke rijmen met
riet, siet, diet geskiet enz. geweerd hebben, omdat hem vormen met
klankverschuiving (hiez) niet vreemd in de oren geklonken hebben. De interpolator
daarentegen richtte zich naar Mndl. rijmgebruik.
Scade maken 60 in het rijm op waken is weer een jongere vorm voor s. doen
Mndl. W. 4, 1044.
De behandelde eigenaardigheden scheiden de echte Serv. eeuwen van de
overgeleverde tekst. De interpolator moet dus een Limburger uit de 14e/15e eeuw
geweest zijn, wiens taal beïnvloed was door het Mndl. Hij kende natuurlijk Veldeke's
taaleigenaardigheden, maar zag geen noodzaak, Veldeke zuiver op de voet te
volgen. Ook zal hij zeker niet de bedoeling gehad hebben, zijn verzen, waarin
Frings/Schieb ook stunteligheden aantonen, voor oorspronkelijke verzen van Veldeke
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te laten doorgaan. Hij maakte van alle middelen gebruik, die de taal van zijn tijd,
zijn streek en de traditie hem boden.
8. Met vs. 107 begint een stuk proloog, waarvan Frings/Schieb menen, dat het tot
vs. 140 niet echt is, o.c. blz. 95-113. In 4 en 6 moest ik echter tot de conclusie
komen, dat het stuk 107-140 wél echt moet zijn.
Veel is er uit het rijke apparaat van Frings/Schieb niet te behandelen, omdat het
meeste én voor het Westen én voor het Oosten kan gelden. Wel is het zeer
opmerkelijk, dat in gevallen, waar een beslissing voor het een of het ander moet
genomen worden, Frings/Schieb voor hun tekst tot het Oudlimburgse woord komen,
terwijl ze daarentegen van mening zijn, dat het onechte deel van de proloog Brabants
is. Men zou toch verwachten, dat de woordenschat hen ertoe moest dwingen, de
overgeleverde tekst van het Limburgs vandaan te localiseren, als die woordenschat
van een Brabantse interpolator was.
107. 8 not: alse...gebot en 139.40 not: gebot: ‘In der Eneide steht not im
Reim auf formelhaftes alse...gebot 3191.8435.10907.’ - Eenzelfde gebruik
in de Eneide zou eerder voor oorspronkelijkheid van 107.8 en 139.40
kunnen spreken dan voor het tegendeel. Tegenover het argument van
Frings/Schieb, dat not: gebot slechts tweemaal in de Serv., en wel in dit
stuk zogenaamd onechte proloog, voorkomt, is tweemaal het rijm noet:
ontboet (= Fr./Sch. not: ontbot) te stellen: 1087 en 2, 614.
109 ane geistcliken werken: ‘geistlic,-like gehört zu Veldekes
Lieblingswörtern’, hetgeen ook voor het woord werc geldt, Fr./Sch. blz.
96 vlg. - Wat heeft het eigenlijk voor zin, vs. 109 uit het hs.: Aen
gheisteliken werken te reconstrueren in de voor Veldeke aan te nemen
taalvormen: ane geisteliken werken, als het stuk proloog 107-140 toch
niet van Veldeke zou zijn, maar van een Brabantse interpolator? Nog
klemmender wordt die vraag bij het geval 112.13 dat wir ovel ende gut /
merkeden ende besagen, waarbij Frings/Schieb aantekenen: ‘Die feste
Paarung von ovel und gut, vgl. auch 1330 bit ovele noch bit gude, Eneide
8474 di uns ovel ende gut ... mogen dun, entspricht mhd. Brauch, Wb.
3,168.’ De min of meer stereotype verbinding ovel ende gut kan dus nooit
van een Brabantse bewerker zijn. Fr./Sch. zeggen verder: ‘Aus Veldekes
Nachbarschaft ist besonders zu weisen auf Sermoenen 49b...137d...’
Nog sterker: ‘Das Mndl. Wb. 2,745 bringt fér das Subst. evel, ovel in der
Bedeutung “sittlich Böses” ausser unserem Servatiusbeleg nur eine
schwache östliche Spur.’ Zouden Frings/Schieb bij het samenstellen van
hun rijkelijk apparaat voor de critische tekst intussen vergeten zijn, dat
ze hard bezig waren, aan Veldeke verzen toe
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te schrijven, die eigenlijk niet van hem mogen zijn? Onmiddellijk op de
bovenvermelde citaten volgt dan ineens weer verrassend: 114 ende wir
des rechte plagen (hs.: te recht): ‘Die Verbindung von plegen mit Adverb
ist für den Einschub bezeichnend.’ Het gaat niet aan, een subst. uit het
hs. door een adverbium te vervangen en dan te zeggen, dat dit adverbium
kenmerkend is voor de interpolatie. Het is trouwens niet eens waar, dat
plegen bij Veldeke niet met adv. staat, vgl. Fr./Sch. bij vs. 96, blz. 91.
123.24 ‘Der Reim sonden: senden kann limburgisch rein sein, ergibt aber
den unschönen rührenden Reim senden “Sünden”: senden “senden”, wie
ihn sich Veldeke nur unter gewissen Umständen gestattet, vgl. Kraus,
Zs. fdA. 56,59 ff. ...... Auch genade senden... ist nicht veldekesch.
Veldekes gewöhnliche Fügung ist genade dun (5 ×)..., daneben vereinzelt
genade geven 4849 (2, 1597), genade tu keren 2916’. Als genade geven
en genade tu keren telkens slechts eenmaal voorkomen, waarom zou
dan eenmaal genade senden een interpolator verraden?
Niet alle materiaal van Frings/Schieb is hier behandeld. Wat niet nog eens belicht
is, kan niet tegen het auteurschap van Veldeke aangevoerd worden. Uit hetgeen
echter, wat wel hier ter behandeling in aanmerking is gekomen, kan alleen maar
geconcludeerd worden, dat het stuk proloog 107-140 door Veldeke zelf geschreven
is.
9. Op een bepaalde opvatting van Frings/Schieb, die in hetzelfde materiaal naar
voren komt, is nog in te gaan: enkele van de letterlijke vertalingen en de parallele
uitdrukkingen uit de Pinkstersequentie van Notker, die we onder 4 vaststelden en
voor het auteurschap van Veldeke moesten laten pleiten, zouden van de Brabantse
bewerker zijn, omdat de taal ervan naar het Westen wijst.
Op de eerste plaats heeft het niet de minste zin, op alle plaatsen in te gaan, waar
ook in het Latijn oculus cordis staat en in het Mndl. of in het Mhd. dat ouge des
herten, omdat Serv. 126 vgl. dat ouge des herten de directe vertaling is van
cordis...oculi uit de Pinkstersequentie van Notker. En als dan absoluut op parallele
plaatsen moest gewezen worden, dan zouden als zodanig uitsluitend en alleen twee
plaatsen uit de Limb. Sermoenen aangevoerd kunnen worden (40a din oege dis
herten en 64d hars herten oegen, Fr./Sch. blz. 106) en ertoe moeten besloten
worden, dat hier zeker geen Brabander aan het werk kan zijn geweest. Nu wil ik
hier niet eens de kwestie bespreken, of het misschien toch mogelijk kan zijn, dat
een bewerker uit de 15e
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eeuw ook de sequentie van Notker gebruikt kan hebben, om de met behulp van
dezelfde sequentie opgebouwde proloog van Veldeke aan te vullen. Op zich zelf
zou dat wel mogelijk zijn, als de taal van de passage en de verwante plaatsen in
de Limb. Sermoenen een Brabantse bewerker niet uitsloten. We komen dus precies
tot het omgekeerde resultaat van Frings/Schieb: de toch al onwaarschijnlijke stelling,
dat een bewerker evenals Veldeke de Pinkstersequentie van Notker gebruikte, wordt
totaal onmogelijk, omdat de taal van die passages Limburgs is:
126 vgl. dat ouge des herten (cordis...oculi) zie boven.
127 vgl. ‘Der Reim binnen: kennen ist limburgisch rein’.
128 vgl. ‘dat wir sin mogen ende kennen / den wech der warheide
entspricht dem cernere in Strophe 11 der Pfingstsequenz supremus
genitor...Mundi cordis quem soli cernere possunt oculi. Veldeke hätte
vielleicht erkennen oder bekennen gesagt, s. 23. Die gleiche Doppelformel
Maerlant, Alex. 1,186 Suldi sien ende ooc bekinnen; vgl. ausserdem dat
ich uch i erkande / ofte gesach in desen lande Eneide 2359...Vgl. auch
Serv. 4627 (2,1374) ende hadden wale bekant / di rechte wege.’ Wat
spreekt eigenlijk tegen Veldeke? De vorm kennen i.pl.v. misschien
erkennen of bekennen, hetgeen op z'n hoogst een kwestie van afschrijver
zou zijn? Of soms één plaats uit Maerlants Alexander tegen een plaats
uit de Serv. zelf en een uit de Eneide? Bovendien noemen Fr./Sch. nog
drie parallele plaatsen uit de Karlmeinet en een uit de Tundalus. Er is
volgens mij totaal geen ruimte voor een Brabantse bewerker!
129 ‘wech der warheide nach dem viam veritatis der Bibel nur hier...In
den Limb. Sermoenen ist Predigt 11 ganz dem Gedanken des “rechten
Weges” gewidmet.’
130 vgl. ‘de uns ten lichte leide / ut der dusternissen bringt das geläufige
biblische Gegensatzpaar tenebrae und lux, vgl. etwa educet me in lucem;
et adduxit in tenebras et non in lucem; post tenebras spero lucem, aus
der eingangs benutzten Pfingstsequenz illustrator...nostrae mentis purga
tenebras...Breite Behandlung findet der Erleuchtungsgedanke in der
Marienpredigt Sermoenen 8.’ Alweer Limb. Sermoenen! Daarnaast neem
ik uit de Latijnse citaten van Frings/Schieb alleen maar de passage uit
de ‘eingangs benutzten Pfingstsequenz’, om ermee te zeggen, dat deze
passage de directe aanleiding voor Serv. 130 vgl. geweest is. Men kan
duidelijk zien, hoe Veldeke zijn proloog opbouwde.
Tenslotte nog 127: ‘van binnen bei herte ist mndl. nach Wb. 1, 1265 f.
und kommt sonst nicht in Frage, vgl. Veldeke II zu 56,23 S. 11 f.’ Het gaat
hier om van, niet om de beginletter van binnen, want binnen komt zowel
in de Serv. als in de Eneide vaker voor. Wanneer Eneide 9998 luidt: van
bûten end van binnen, dan kan maar één vraag opkomen: hoe zou een
Duitser aan von uz und von binnen komen, als van niet in het origineel
gestaan heeft? Wanneer in h
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14)

staat uzene und innen , dan wijst dat er ook op, dat een Duitser een
wending met van of von vreemd is. Ook de overlevering van Eneide 9998
in het hs. w bewijst, dat er in het origineel telkens een woordje voor bûten
en voor binnen gestaan moet hebben, anders kan men het zonderlinge
do niet verklaren: do uzene und do innen. De schrijver van w heeft het
voor hem onmogelijke van dus niet weggelaten, maar het vervangen door
een woordje, dat in zijn dialect kon geschreven worden, al is het resultaat
zonderling. Van binnen kan dan wel Mdnl. zijn, maar dat is juist het bewijs,
dat het in de Eneide Veldeke's eigen vorm is en dan ook in de Servatius.
Het is nu wel als een feit te aanvaarden, dat Veldeke datgene, wat in de proloog
van de Servatius uit de Pinkstersequentie van Notker vertaald is, zelf geschreven
heeft, omdat niet één criterium van taal of stijl het tegendeel kan bewijzen.
Integendeel!
10. We maken, terugkerend naar het begin, de cirkel rond: met de symboliek van
de getallen zijn we niet uit het zadel te lichten, want onze proloog van de Servatius
(vs. 1 t./m. 44 en 107 t./m. 153) telt nu ook 92 verzen, als we het begin van de
eigenlijke legende daar laten beginnen, waar de dichter het algemene gedeelte van
de proloog afsluit en op de held van de legende overgaat:
92 Des was allet wale bedacht (= Borm. 155, van Es 154)
Die voele heilighe man,
Daer ich dese reden aff began,
Die genadighe Sinte Servaes ......

In de telling van de verzen zouden we terug kunnen keren naar de telling van
Bormans, die als eerste vers laat gelden: Dat prologus van Sint Servoes legenden,
waarmee dan in de juist geciteerde plaats 92 in 93 zou veranderen en het bijzondere
gedeelte van de proloog over Sint Servatius zelf prachtig volgens de
getallensymboliek na het 92e vers van het algemene gedeelte zou beginnen. Maar
omdat het opschrift van de Serv. buiten het rijmverband staat, kan ook als 92e
versregel Des was allet wale bedacht gerekend worden.

14)

Er is overigens iets niet in de haak in het critisch apparaat van Behaghel; eerst vermeldt
Behaghel, dat 9998 in h ontbreekt, dan geeft hij voor h: uzene und innen op.
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Noemen we de grote, algemene proloog de prologus maior, dan volgt met de helft
van het aantal verzen van deze prologus maior, nl. met 45 verzen de prologus minor,
die sluit met de verzen:
132 Ende helpe mich daer toe (= Borm. 195, van Es 194)
Die heilighe predickere
Mich armen sondere,
Dat ich dit moete volbringhen
Ter eeren Gods sonderlinghen.
C. MINIS
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Middelnederlandse handschriften uit beide Limburgen
Vondsten en ontdekkingen - Het Lutgart-handschrift
In 1951 heeft de Universiteits-Bibliotheek te Luik het initiatief genomen met het
inrichten van een tentoonstelling van handschriften, die aanmerkelijk verschilde van
het genre waaraan wij gewoon zijn. Men had er ditmaal van afgezien om het publiek
een keurcollectie van fraaie miniaturen voor te zetten, waartoe deze bibliotheek,
gezien de talrijke schatten die zij herbergt, zeer wel in staat geweest zou zijn.
Uitgaande van een streng wetenschappelijk principe, wilde men een indruk geven
van de boekproductie bij de Kruisheren van Luik en Hoei, voornamelijk in de 15e
eeuw. Deze tentoonstelling kon vrijwel uitsluitend ingericht worden met materiaal
dat in de Universiteits-Bibliotheek en in die van het Bisschoppelijk Seminarie aldaar
aanwezig was. Ter opluistering was er ook een aantal, meest fraai verluchte
handschriften uit Sint-Agatha bij Cuyk, waar de Generaal der Orde zetelt,
tentoongesteld. De catalogus van die tentoonstelling is een mooi stuk werk geworden,
een uitstekende handleiding voor de handschriftkundige. De waarde daarvan gaat
verre uit boven die van een gewone catalogus, het is een wetenschappelijke prestatie
1)
van blijvende waarde .
Het initiatief van Luik heeft navolging gevonden. Deze zomer is in Hasselt een
tweede handschriftententoonstelling georganiseerd volgens die zelfde principes.
Wederom heeft men het gewaagd de bezoekers te vergasten op een uitstalling van
gewone boeken en men blijkt zich in het publiek niet vergist te hebben: van alle
kanten zijn geïnteresseerden komen opdagen, zodat men de tentoonstelling zelfs
heeft kunnen verlengen.

1)

Catalogue (de l') Exposition des manuscrits des Croisiers de Huy, Liège et Cuyk au XVe
o

siècle. (Bibliothèque Universitaire de Liège), 24 févr.-15 mars 1951. 8 (84 p., 2 pls.)
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Het gebied dat deze tentoonstelling bestreek, was geografisch veel groter, Limburg,
maar aan de andere kant weer beperkter omdat ditmaal alleen middelnederlandse
hss. geëxposeerd waren. De tentoonstelling was in de eerste plaats ingericht voor
de philologen, doch niet uitsluitend voor dezen: niet allereerst was het te doen om
philologisch belangrijke boeken te laten zien, of bijzonder fraaie standaardexemplaren
met verluchtingen; men wilde een beeld geven van de intellectuele bedrijvigheid in
de Limburgse kloosters, men wilde het maken van boeken in het tijdperk
voorafgaande aan de boekdrukkunst aanschouwelijk voorstellen. Nu kunnen wij het
betreuren dat men het latijnse handschrift buiten beschouwing heeft gelaten, een
categorie die ongetwijfeld interessanter gebleken zou zijn dan vele dezer
geexposeerde volksboekjes, deze philologisch-codicologische tentoonstelling is
een tweede stap op de goede weg, die waard is dat wij er onze aandacht aan wijden.
Bij zulk een gelegenheid komen er geheel nieuwe dingen aan het licht: allereerst
is men pas in staat uit te maken of een handschrift in een klooster gemaakt is,
waarvan het een eigendomsmerk draagt, wanneer men de wijze van werken in dat
klooster kent. Eenvoudige, onversierde hss. geven vaak belangrijke inlichtingen ten
aanzien van de beoordeling van de fraai verluchte exemplaren, die tegelijkertijd in
de librije aanwezig waren. Het gewichtige strijdpunt van enige decenniën geleden
bij voorbeeld, over de herkomst van onze belangrijke verluchtingsschool te Utrecht,
die Byvanck zocht bij de Utrechtse kartuizers, anderen aan handwerkslieden in de
bisschopsstad willen toeschrijven, is wellicht alleen op te lossen door een grondige
studie van de eenvoudige, onverluchte hss. die die kartuizers voor eigen gebruik
hebben vervaardigd. Deze hss. zijn nooit bestudeerd, ja, de meeste ervan staan
sinds 1887 à 1909, toen de handschriftencatalogus der Utrechtse bibliotheek
verschenen is, door vrijwel niemand geraadpleegd, in de kasten. Er zijn thans
plannen om die hss. aan een nieuw onderzoek te onderwerpen, gezamenlijk, als
producten van Utrechtse scriptoria als zodanig of als onderdeel van Utrechtse librijen.
Het zou mij niet verwonderen als een dergelijk onderzoek, dat uitgaat van de
principes der handschriftkunde, ons nader tot de oplossing van deze
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kernproblemen van de geschiedenis der Noordnederlandse boekverluchtingskunst
zou brengen. Te zeer toch is de studie der verluchte handschriften het uitsluitend
gebied van de kunsthistorici geweest.
Het doel dezer regelen is mijn indrukken weer te geven, opgedaan tijdens het
bezoek aan de Tentoonstelling van Middelnederlandse handschriften uit de beide
Limburgen, gehouden te Hasselt in de zomer van dit jaar. Zij kwamen mij in de pen
tijdens de aandachtige lezing van de zeer goede catalogus die wij te danken hebben
aan de Heer J. Deschamps, leraar aan het Athenaeum te Hasselt, tegelijkertijd
2)
verbonden aan de Provinciale Bibliotheek aldaar .
In het met smaak gerestaureerde hoofdgebouw van het voormalige begijnhof,
dat de bibliotheek sinds de oorlog tot huisvesting dient, had men de meeste en
zeker de belangrijkste hss. bijeen gebracht die in de Limburgse dialecten geschreven
zijn. Deschamps is een hartstochtelijk handschriftenjager, die geen moeite gespaard
heeft om uit binnen- en buitenland deze boeken bijeen te vergaderen en hun
geschiedenis na te gaan. Het leeuwendeel daarvan komt uit Nederland (94, waarvan
meer dan de helft uit de Kon. Bibliotheek te Den Haag en 20 uit onze kloosters). In
België heeft men tot nogtoe niet meer dan 38 hss. bijeengebracht, waaronder slechts
zes die nog in kloosters of religieuse instellingen bewaard worden. Het is wel duidelijk
dat dit alleen komt doordat men het handschriftenbezit in België nog maar zeer
onvoldoende kent. Duitsland had niet minder dan 11 hss. ingezonden, terwijl er
voorts enkele stukken uit Kopenhagen, Lund en Rijssel aanwezig waren.
Het spreekt welhaast vanzelf dat de bezoekers er alle documenten van allereerste
rang hebben kunnen bewonderen. Dat zijn natuurlijk de vroege: de Leidse
Aiol-fragmenten en het hs. van Veldeke's Servatius, het Luikse Leven van Jezus,
de Levens van Lutgart en Christina de Wonderbare uit Kopenhagen en Amsterdam,
de Limburgse Sermoenen uit Den Haag, de minneliederen uit de bibliotheek van
Lund. Maar bij wijze van curiositeiten waren er ook de Floyris-fragmenten

2)

Catalogus (van de) Tentoonstelling van middelnederlandse handschriften uit beide Limburgen
o

(in de) Provinciale Bibliotheek te Hasselt, 17 Juli-25 Aug. 1954, 8 (74 blzz.; 8 pltn.)
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uit Trier, die immers gelden als een ripuarische vertaling naar een Limburgs origineel,
en last not least zelfs het hs. van Veldeke's Eneïde uit de Staatsbibliotheek te Berlijn,
3)
dat thans met vele andere uit die bibliotheek in die van Tübingen is ondergebracht .

Vondsten en ontdekkingen
Hoezeer de philologie gebaat is door deze hernieuwde belangstelling voor de
handschriften zelf, voor de bronnen van de oude literatuur niet alleen, maar voor
alle oude documenten die ons iets leren omtrent het intellectuele leven in de
middeleeuwen, moge blijken uit de interessante vondsten en ontdekkingen, die
gedaan zijn tijdens de voorbereiding van deze tentoonstelling. Allereerst dan een
capitale vondst: Deschamps interesseert zich natuurlijk voor de Aiol-fragmenten
van Leiden, het oudste litteraire document uit de geschiedenis onzer letteren. Voor
hem spreekt het dus van zelf, dat hij naar de herkomst dezer fragmenten vraagt.
Hij gaat dus zoeken in de archieven van Alde Biezen, de commanderij der Duitse
Orde in Bernissem, die onlangs krachtens een internationale ruilovereenkomst
betreffende archiefstukken naar het Rijksarchief van Limburg te Hasselt waren
overgebracht. In hetzelfde ‘Register van den altaer tot Boickem, 1580’ waarvan
enige Leidse fragmenten de herkomst vermelden, omdat ze bij het binden gebruikt
zijn geweest, vond Deschamps nog meer resten van hetzelfde handschrift, één heel
blad en een paar stroken. Wij wachten met belangstelling een nieuwe publicatie
over alle Aiol-fragmenten af van de hand van de ontdekker, waarin wellicht zelfs
over herkomst en datering der fragmenten nieuwe gegevens te vinden zullen zijn.
Een tweede vrucht van het toepassen dezer nieuwe methode van bronnenstudie
is, dat Deschamps thans het Servatius-handschrift van Leiden heeft kunnen
thuisbrengen. Deze merkwaardige hand, die een ieder nu wel haast kent door de
talrijke reproducties, die ervan gepubliceerd zijn, vindt men namelijk in nog zeven
andere handschriften,

3)

Alle handschriften der Staatsbibliotheek te Berlijn, die in de oorlog geëvacueerd zijn geweest,
bewaart men thans in de Universiteits-Bibliotheken te Marburg en Tübingen.
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op de tentoonstelling aanwezig, terug. Eén ervan is gedateerd anno 1467 en
gelocaliseerd in het scriptorium der Begaarden te Maastricht, terwijl drie andere
eigendomsmerken van dat klooster dragen. Van deze hand bleek ook te zijn een
gewichtig handschrift, dat thans in het bezit is van dr. P.S. Everts te Nunhem in
Limburg en dat jarenlang onbekend is geweest, nadat Te Winkel het reeds in 1921
in deel I van zijn ‘Ontwikkelingsgang’ (pag. 179) had gesignaleerd. Het was aan de
aandacht ontsnapt van de auteur van de Middelnederlandse Taulerhandschriften,
die er binnenkort studie van hoopt te maken. Behalve enige sermoenen van Tauler
in een redactie afwijkende van die der twee hoofdgroepen, behelst dit handschrift
bovendien nog vertalingen van andere mystici (Eckart en Suso) en van het bekende
exempel van het Vroukijn van XXII jaren. Er is in dat Begaarden-klooster, waarvan
de monniken, behorende tot de orde der Franciscanen, een belangrijke rol in het
onderwijs te Maastricht hebben bespeeld, nog een andere copiïst aan het werk
geweest, wiens naam bekend is: Jan van Emmerik. Deschamps vond correcties
van zijn hand in het unieke handschrift met de Blome der Doechden en de Melibeus
van Dirc Potter, dat thans (sinds 1951) met de andere hss. van de Franciscanen
van Rekem in de bibliotheek van het Philosophisch College der Orde te Vaalbeek
bij Leuven bewaard wordt. Deschamps heeft ook van deze Rekemse hss. de
herkomst opgespoord: ze zijn afkomstig van Pastoor E.H.Th. Hermans van
Mechelen-aan-de-Maas, gewezen kloosterling uit het Begaardenklooster te
Maastricht.
Maken wij eens een lijst op van de hss., die ons thans bekend zijn uit dat klooster
der Begaarden van Maastricht aan de hand van de Hasseltse catalogus, dan kunnen
wij een aantal interessante boeken naast elkaar zetten:
Het unieke hs. van de Servatius van Hendrik van Veldeke;
Het unieke hs. van beide werken van Dirc Potter;
Een zeer gewichtig hs. met werken van Duitse mystici in Limburgs dialect;
Jacobus van Gruytrode, Samenspreken Ihesu ende des sondaers, gevolgd
door uittreksels uit werken van mystici, gedichten en exempelen;
De Spiegel van Volcomenheit van Hendrik Herp;
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Het Leven van Servatius door Jocundus en andere heiligenlevens;
Het Boek der Eeuwige Wijsheid van Suso, diens Honderd Artikelen, Ruusbroec's
VII Sloten e.a.;
Een Passie-boek, waarin ook de Passie van Nicodemus is opgenomen, gevolgd
door andere stukken, o.a. Boek I van de Navolging van Christus.

Dit zijn de acht gewichtigste hss. van de veertien, die de catalogus beschrijft. Leggen
zij geen getuigenis af van geestelijk leven in de vijftiende eeuw, van de intellectuele
werkzaamheid der monniken van Maastricht, dat een interessanter beeld oplevert
dan wat wij meestal aantreffen in dergelijke milieux? Is het niet belangwekkend om
de cultuurgeschiedenis eens op deze wijze te benaderen?
Qualitatief minder belangrijk zijn de twee en veertig mnl. hss. die uit
Sint-Agneten-convent van Maeseyk stammen. Er waren er twee en twintig van op
de tentoonstelling en die zijn dus ook in de catalogus beschreven; twintig andere
zijn alleen vermeld. Zoals men weet worden zij merendeels bewaard in de Koninklijke
Bibliotheek te 's-Gravenhage. Tezamen bevatten deze hss. vrijwel de hele ascetische
literatuur in de landstaal, zoals men die gewoon was te lezen in de vrouwenkloosters
der Windesheimse Congregatie. Meer dan één hs. uit de collectie heeft gediend
voor een tekst-editie. Men zag ze nu eens alle bij elkaar.
Vrijwel alle hss. die bekend zijn uit het Tertiarissen-klooster Catharinendaal in
Hasselt zelf, waren aanwezig, veertien in getal. Helaas ontbrak de twee-delige Bijbel
uit het Brits Museum, in het klooster geschreven in de jaren 1461 en '62. Eens
maakte deze Bijbel deel uit van de bibliotheek van de Hertog van Sussex, een van
de wonderlijke ooms van koningin Victoria. Vooral de banden van sommige dezer
boeken zijn belangwekkend; wijlen Prosper Verheyden heeft daar een studie aan
4)
gewijd . Een onzer oudste getijdenboeken (circa 1390?) is erbij, samengebonden
met een ouder stuk (circa 1350?) met devoten inhoud. Het werd met twee andere
hss. dezer librije vroeger in Berlijn

4)

Prosper Verheyden, Limburgsche boekbanden. In Limburg XXVI (1947), p. 191-195.
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bewaard (thans in Tübingen en Marburg). Ongetwijfeld een geschenk, want
Catharinendaal werd eerst in 1426 gesticht. Blijkens de eigendomsmerken zijn niet
al die hss. tevens in het klooster geschreven. Een dier inscripties is interessant; zij
staat in het souter van de eerste ondermoeder, suster katharina van der molen, dat
ze geschreven heeft met hare properre hant ende sal vortaen bliven geleent vander
eene ondermoeder op dander nu ende vortdaen. Elders nog vindt men is van haer
20 tot haer 80 jaeren int officie geweest (in een primitieve zestiende-eeuwse hand
door een vereerster later bijgeschreven)! Ook dit hs. wordt thans in Tübingen
bewaard.
Na nog de twaalf hss. van de reguliere zusters van Jerusalem te Venray genoemd
te hebben, waarvan er tien op de tentoonstelling aanwezig waren en die wij kennen
5)
uit de uitstekende beschrijving van wijlen P. Lucidius Verschueren , wil ik alleen
nog even stilstaan bij het vermaarde hs. van het Leven van Christina de Wonderbare
en dat van Sint Lutgart (beide bewerkt door Broeder Geraert), dat te Amsterdam
bewaard wordt. Deschamps vond uit, dat Dame Régine de Musiel, de laatst
overgeblevene van de benedictinessen van Mielen, het aan het klooster van Colen
(Kerniel) vermaakt heeft, waar een schilder uit Sint-Truiden het in 1840 aantrof.
Deze oude non was in 1836 op 83-jarige leeftijd op het kasteel van Nieuwerkerken
gestorven. Daarmede hebben wij een aanwijzing voor de herkomst van dit hs. uit
het oude benedictinessen-klooster Mielen, die zeer plausibel lijkt. In een dergelijk
milieu zal men dit oude hs. uit het begin der veertiende eeuw stellig moeten zoeken.

o

Het Lutgart-handschrift (Kopenhagen, Kon. Bibl., N.K.S. 168. 4 )
Een der oudste mnl. handschriften in het Limburgs cultuurgebied, de kroongetuige
op deze tentoonstelling, was wel het vermaarde handschrift van het Leven van
Lutgart door Willem van Afflighem, dat de Kon. Bibliotheek te Kopenhagen had
ingezonden. Dit handschrift,

5)

L. Verschueren, Handschriften afkomstig uit het klooster Jerusalem te Venray. In Public. de
la Soc. histor. et archéol. dans le Limbourg 85 (1949), p. 701-704.
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6)

dat onlangs op de tentoonstelling Gyllene Böcker te Stockholm en Kopenhagen
nog c. 1300 was gedateerd, figureert in deze catalogus voor het eerst heel joyeus
met de datum 1274, kennelijk op het voetspoor van P. van Mierlo. Men herinnert
zich dat deze laatste dit jaartal noodgedwongen heeft moeten aannemen krachtens
7)
zijn redeneringen, maar dat die datering niet op paleografische gronden berust .
Van Veerdeghem kon het hs. onmogelijk zo oud schatten, al was hij aanvankelijk
geneigd een aantekening op het schutblad van het hs., die een datum aangeeft,
voor gelijktijdig met het hs. te houden en ook De Vreese dateerde het c. 1300. Het
is het enige hs., dat ik tijdens mijn bezoek meer dan oppervlakkig heb kunnen bezien,
dank zij de welwillendheid van de bibliothecaris. De omstandigheid dat de datering
van het hs. door de maker van de catalogus thans opnieuw aan de orde is gesteld,
deed er mij toe besluiten mijn bedenkingen tegen deze datering hierbij te publiceren.
Daar zijn dan allereerst de bijzonder fijne en tot op zekere hoogte ook originele
8)
miniaturen , die ik aan een nader onderzoek wil onder-

6)
7)
8)

Gyllene Böcker, Illuminerade medeltida handskriften i dansk och svensk ägo- Nationalmusei
utstallnings katalog, Nr. 193 (Stockholm 1952), nr. 52.
J. van Mierlo, Willem van Afflighem..., MedV A 1935, p. 823. Vóór hem reeds D.A. Stracke,
Een Lutgartcollatie, MedV A 1927, p. 853.
Kleine détails kunnen voor latere onderzoekers van belang blijken te zijn. Ik ontleen het
volgende daarom aan de beschrijvingen, die De Vreese van deze miniaturen gemaakt heeft
voor zijn B.N.M.: De aureool om het hoofd van de stervende Lutgart is geel, niet goud. De
eerste non links houdt in haar linkerhand een (abdissen)staf, die op haar linkerschouder rust;
haar rechterhand, die gesloten is, houdt ze omhoog. De eerste non rechts houdt in haar
linkerhand het kruis op een staf, en houdt met haar rechterhand het rechter gedeelte van een
boek vast, waarvan het linker gedeelte wordt vastgehouden door de tweede non links. Op de
linkerarm van de heilige, dicht bij haar schouder, rust een kroon: de kroon der gelukzaligen.
De pijen zijn donkergrauw; de ‘keuvels’ zwart. In de miniatuur van de kronende Lutgart buigt
de heilige zich uit een venster, dat uit blauwe wolken komt, dus uit de hemel. De twee engelen
zijn in het blauw gekleed. Lutgart heeft een grauwe pij aan en een zwarte ‘keuvel’; haar nimbus
is blauw, met witte parels. In de omlijsting van de eerste miniatuur zijn arabesken te zien,
waarin dierfiguurtjes e.d. zoals men die op M.E. boekbanden aantreft: adelaar, hert, vogels
‘maar welke?’, ‘vogel struis?’, roos, haan, lelie, leeuw, vijfpuntige ster. Ik teken hierbij aan dat
in het Psalter uit de Coll.-Chester Beatty de kroon waarmede Maria gekroond wordt (pl. 128b)
ook blauw is.
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werpen. Alleen de derde, die van de kroning van Willem van Afflighem door Sint
Lutgart, is door een fraaie, doch door sterke vergroting misleidende, reproductie
(172 × 113 en niet 122 × 78!) gemakkelijk toegankelijk voor iedereen in de
Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden (dl. I, p. 193/194). De eerste
9)
miniatuur stelt een benedictijnermonnik (de auteur, Willem van Afflighem?) voor
in de hoedanigheid van sprookspreker, gebarend met zijn rechter hand, zijn ‘rol’ in
de andere houdende; de tweede vertoont ons de heilige op haar sterfbed te midden
van cisterciënser-nonnen, en is afgebeeld in de Hasseltse catalogus.
De miniaturen nu, het worde hier thans voor het eerst naar voren gebracht, zijn
zeer nauw verwant aan die van enige vermaarde handschriften, waarvan helaas
noch datum, noch herkomst vaststaat. Als plaats van herkomst neemt men aan
Noordfrankrijk of Vlaanderen, als datering doorgaans derde kwart 13e eeuw. Zij
vormen een groep, waartoe het psalterium van Guy van Dampierre in de Kon.
10)
Bibliotheek te Brussel en dat in de Collectie-Pierpont Morgan te New York (nr. 72)
11)
behoren. Het eerste werd door Destrée en Lyna gedateerd tussen 1280 en 1297 .
De terminus quo ante staat vast door het wapen van Jan van Namen, dat er in
voorkomt en dat sinds 1297 gewijzigd is. De terminus post quem is zeer onlangs
bestreden door Livia Stijns. Zij plaatst het boek tussen 1266 en 1275, hetgeen weer
in overeenstemming zou zijn met de datum 1262-'71, die onlangs door Panofsky
gegeven is aan het New Yorkse psalterium in diens Early

9)

10)

11)

Wie de mening van P. Stracke is toegedaan, verdedigd in Ons Geestelijk Erf XX (1946) en
niet gelooft aan het auteurschap van Willem van Afflighem van dit leven van Lutgart, kan in
deze figuur de bewerker van het gedicht zien, mits hij blijft geloven, dat een benedictijnermonnik
wèl een gedicht voor een wereldlijk publiek gemaakt kan hebben. Hij zou er dan op kunnen
wijzen, dat de door Lutgart gekroonde monnik geen baard draagt en jonger schijnt, in
tegenstelling tot de voordrager.
(Catalogue of the) Exhibition of Illuminated manuscripts (at the) Burlington Fine Arts Club
(London 1908), nr. 128 (pl. 85). Onze afbeelding hiernaar. De door Miss M. Harrsen mij zo
welwillend toegezonden photo's zijn te laat gekomen.
C. Gaspar et. F. Lyna, Les principaux manuscrits à peintures de la Bibliothèque Royale de
Belgique I (Paris 1937), p. 219-228, pl. 45. Een vroegere datering van het psalter uit New
York. G. Haseloff, Die Psalterillustration im 13. Jahrhundert 1938, p. 68. Volgens deze is S.
Omaars de plaats van herkomst.
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v

Antiphonarium v. Beaupré II, f. 113 (Catal. H.Y. Thompson VI, pl. 19a)

v

Lutgart-hs., f. 254 (orig. 125 × 79). Foto Hasselt, Prov. Bibl.
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*2

v

Lutgart-hs., f. 1 (orig. 126 × 82). Foto Hasselt, Prov. Bibl.

r

Lutgart-hs., f. 255 (orig. 122 × 78). Foto Hasselt, Prov. Bibl.
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*3

v

Pierpont Morgan, M 72, f. 139 (orig. c. 110 × 75)

Catal.-Chester Beatty II, pl. 129a (orig. c. 115 × 75)
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*4

v

Brussel, K.B. II, 1031, f. r .
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*5

v

Lutgart-hs., f. 354 (marges ten onrechte besnoeid, waardoor tevens lettercorpus te groot
werd).
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*6

r

Lutgart-hs., f. 4 (als vorig; breedte kolom is 72 mm.)
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12)

Netherlandish painting . Van dit laatste hs. bestaat een zeer verwante variant in
de Collectie van A. Chester Beatty, waarvan de bewerker van de catalogus in 1930
13)
het einde der 13e eeuw als datum opgeeft . De psalteria van New York en Londen
staan ongetwijfeld het dichtst bij het Lutgart-hs. uit Kopenhagen. Ik meen niet beter
te kunnen doen dan specimina ter vergelijking hierbij te reproduceren. Men kan zich
aan de hand daarvan zelf overtuigen van de nauwe verwantschap van de
Lutgart-miniaturen met die van de psalteria. Men lette allereerst op de overeenkomst
tussen de gothische omraming der miniaturen, vooral op de architectonische
versiering die als bekroning dient. Deze is precies op dezelfde wijze opgebouwd.
Voorts is de wijze waarop de zwarte pijen en nonnenfalies met witte lijntjes afgezet
zijn, volkomen dezelfde. Men lette ook op de tekening der handen. Wij hebben hier
duidelijk dezelfde stijl, hetgeen natuurlijk vooral opvalt bij vergelijking met andere
hss. uit dezelfde periode.
Is er grote overeenkomst tussen de miniaturen van ons hs. en die der beide
psalteria, die verwantschap is geheel afwezig als wij het schrift vergelijken. De beide
laatste vertonen bovendien onderling een grote overeenkomst wat het schrift betreft.
Voorlopig komt het mij niet zeer waarschijnlijk voor dat dit schrift uit het derde kwart
der 13e eeuw zou zijn, maar ik schort liever mijn oordeel op totdat wij onze collectie
foto's zullen hebben van gedateerd schrift, die wij op internationaal niveau op het
14)
ogenblik bezig zijn te vormen : Noord-Frankrijk geeft in deze periode de toon aan
en het is zeer goed mogelijk dat het schrift in deze regionen zeer geavanceerd zal
blijken te zijn. Het schrift van ons Lutgart-hs. evenwel is stellig jonger; wij komen
dadelijk daarop nader terug. Er is echter nog een ander rijk geïllumineerd hs. dat
m.i. tot dezelfde groep moet behoren en dat toevallig typische overeenkomsten
vertoont met ons Lutgart-hs.: in beide komen

12)
13)

14)

Livia Stijns, Het psalter van Gwyde van Dampierre. In De Vlaamse Gids, 1953, p. 85-93. E.
Panofsky, Early Netherlandish painting (1953), noot 2 bij p. 22.
The Library of A. Chester Beatty. A descriptive catalogue of the Western manuscripts by E.G.
Millar, II (1930), nr. 61 (p. 75-80, pls. 127-129). Of het hs. inmiddels verkocht is, evenals de
andere in 1933, weet ik niet.
E. Brayer et M.Th. Vernet, Colloque international de paléographie. Paris, 28-30 avril 1953.
In Scriptorium VII (1953), p. 266-270.
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nl. afbeeldingen van cisterciënser-nonnen voor. Het is het antiphonarium van Beaupré
(bij Geraertsbergen) uit de collectie-W.R. Hearst te New York, herhaaldelijk
15)
gereproduceerd en tentoongesteld . Dit antiphonarium in zes grote folio-delen,
waarvan er nog twee en een groot gedeelte van een derde bewaard zijn gebleven,
is in het jaar 1290 vervaardigd voor deze cisterciënser-vrouwenabdij in opdracht
van Marie de Bornaing, gemalin van Gerard van Viane. Men heeft de herkomst van
dit handschrift wel gezocht in het atelier van de in de nabijheid gelegen
cisterciënser-abdij Cambron in Henegouwen, waarvan meer calligrafische
werkstukken van goede qualiteit uit deze periode bekend zijn. Het is dus tevens dit
hs. welks miniaturen zich zo goed lenen voor een vergelijking met het onze, waarop
ik de aandacht vestigen wil. Ik geef er voorlopig dus de voorkeur aan om deze hele
groep te dateren in het einde der 13e eeuw. Helaas biedt het schrift van het
antiphonarium geen stof voor een vruchtbare vergelijking: het is natuurlijk geschreven
in een grote littera psalterialis, de letter voor een groot liturgisch boek. Vergelijken
wij de figuurtjes van de nonnen in beide hss., dan komt het mij voor dat de slankere
gestalten van die in het antiphonarium wellicht op een latere periode wijzen, maar
aan de andere kant kan stijlverschil ook wel weer een rol spelen: deze verluchter
was een meester en een kunstenaar is zijn tijd vooruit. Het ligt voor de hand dat we
hier niet meer kunnen doen dan vermoedelijke verwantschappen aanwijzen; voor
een juiste groepering naar tijd en plaats moeten wij een tentoonstelling afwachten,
waar deze hele groep in originali voor onderzoek beschikbaar zal zijn. Te zijner tijd
mag men dan de Kopenhaagse Lutgart stellig niet vergeten. Voorlopig schijnt echter
de datering van De Vreese in diens B.N.M. en die van de makers van de Stockholmse
catalogus, c. 1300, dus wel gewettigd. De miniaturen zouden eventueel ouder dan
het hs. kunnen zijn. Waarschijnlijk zijn zij van elders betrokken, uit het grote atelier,
waar de bovengenoemde luxe-handschriften vervaardigd zijn. Zoals wij zien zullen,
laat de bouw van ons hs. zulks zeer wel toe.

15)

Illustrations from one hundred manuscripts in the Library of Henry Yates Thompson... (London
1916), pls. XII-XXIII en Catal. Chester Beatty, nr. 63. (p. 88-103, pls. 133-139).
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Er is veel voor te zeggen dat ons hs. in het beroemde Benedictijner-klooster te
Sint-Truiden gemaakt zou kunnen zijn. Ten eerste was Willem van Afflighem van
1277 tot 1297, het jaar van zijn dood, abt van Sint-Truiden. Voorts heeft Lutgart van
haar 12e tot 24e jaar als benedictines van Sint-Katharina in deze stad gewoond en
zij zal daar na haar dood stellig hogelijk zijn vereerd. Het zou alleszins begrijpelijk
zijn indien men dit bijzonder fraaie standaard-hs. derhalve bij de benedictijnen van
Sint-Truiden vervaardigd zou hebben. In dat geval heeft men dan de bladen met
de miniaturen van elders betrokken.
Komen wij thans tot de copie zelf van de Vita. Het is duidelijk dat bij de
vervaardiging ervan geen kosten gespaard zijn: het kostbare perkament is haast
kwistig gebruikt, de randen zijn bijna even breed als de éne kolom schrift zelf.
Toevallig hebben wij nog een boek van Sint-Truiden over dat op dezelfde wijze
vervaardigd is. Het is de Regel van Sint Benedictus die de abt Willem van Ryckel
in 1265 ten behoeve van de abdij zelf heeft laten maken en die thans bewaard wordt
in de Kon. Bibliotheek te Brussel (II, 1031, Catal. nr. 3704). Ook dit boek heeft die
brede marges zonder dat dit ergens toe dient: het hs. doet mij sterk aan het onze
denken. Formaat, afmetingen en bladspiegel komen overeen in beide hss., het
16)
aantal regels per kolom is gelijk: 30 regels . Vergelijkt men nu zowel schrift als
initialen in beide

16)

Dit geldt niet voor de beide eerste katernen: ff. 4-5, het eerste, telt maar 24 rr. en het schrift
is ook groter; f. 16r-18v tellen 28 rr., de rest van het hs. 30 rr. Iemand die zich verbaast over
de lange proloog van boek II, waarin de inhoud van het eerste boek verteld wordt, vraagt zich
af of het niet mogelijk kan zijn dat de oorspronkelijke proloog vervangen is door een nieuwe,
nadat het hs. geamputeerd was. De eerste twee katernen zouden dan herschreven zijn en
de langzame overgang van 24 op 30 rr. kan een bewuste manoeuvre zijn om precies twee
katernen vol te krijgen? Men krijgt dan ook weer een nieuwe belangstelling voor de opmerking
van Van Veerdeghem, die twee handen meende te onderkennen. Deze legt de scheiding der
handen na het eerste katern. De heer Deschamps echter, die gelegenheid heeft gehad om
het hs. werkelijk grondig te onderzoeken, ziet de scheiding tussen f. 23v en f. 24r. Te oordelen
naar de foto's te Leiden heeft hij gelijk. Voorlopig echter geven deze gegevens samen nog
geen aanleiding tot het opstellen ener bevredigende theorie aangaande de samenstelling
van het hs. Eén ding is echter opmerkelijk: aan het hs. hebben twee copiïsten gewerkt die
eerst bij zeer zorgvuldig onderzoek te onderkennen zijn. Dat wijst op een voornaam scriptorium
met vaste schrijfgewoonten en grote discipline. En dat komt zeer wel overeen met Sint-Truiden,
waar Willem van Ryckel (1249-1272), die de abtstaf door toedoen van de Rooms-Koning
ontvangen had, de kloostertucht hersteld had: een vaste schrijftraditie kan zich in de loop van
enige decenniën heel goed gevormd hebben.
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handschriften, dan zijn zij qualitatief gelijk, maar het Kopenhaagse hs. is duidelijk
veel jonger en het verschil in ouderdom is méér dan 10 jaren, zou men zo zeggen!
Hoe is het nu met die datum 1274? Gelijk bekend, vindt men op een schutblad
achterin (f. 356v) de volgende aantekening, die deze datering in zich besluit:
(Obiit) Lutgardis. xvi kl' julii. Et sunt elapsi anni xxviii
Deze aantekening is echter stellig niet geschreven door de copiïst van het hs. en
evenmin door degene die wat later de beide inhoudstabellen heeft geschreven op
de blanco-bladen vóór de beide boeken II en III van de Vita. Hiervoor zijn
paleografisch de volgende gronden aanwezig:
1) De x in de aantekening is gekruist, terwijl zowel de hand van de copiïst als die
van de inhoudstabellen de x maakt door twee elkaar rakende verticale boogjes.
2) De hand van het handschrift varieert telkens de vormen van haar hoofdletter
E, maar nergens maakt de copiïst er een die de vorm vertoont van de E in de
notitie op het schutblad (één enkel geval, f. 167v, vond ik waar de E dezelfde
bouw heeft, doch ook hier is de gelijkenis verre van treffend).
3) Het schutblad behoeft niet tot ons hs. te hebben behoord; het blad staat
volkomen geïsoleerd en behoorde kennelijk bij de oorspronkelijke band.
Het jaar 1274 kan m.i. zeer goed dat van de voltooiing van het gedicht zelf zijn. De
17)
kennismaking met Pelster's opstel over de Catalogus virorum illustrium , dat Van
Mierlo in zijn studie over Willem van Afflighem aanhaalt, leert ons voorzichtig te zijn
met de berichten van de monnik Henricus van Afflighem, die er de auteur van moet
zijn. De onvolledigheid daarvan laat een preciese datering van de lijst niet toe.
Iemand die zó slecht op de hoogte is van de literatuur van

17)

F. Pelster, Der Heinrich von Gent zugeschriebene Catalogus virorum illustrium und sein
wirklicher Verfasser - Histor. Jahrb. 39 (1918/19), S. 253-268.
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zijn tijd als door Pelster is aangetoond, kan zeer goed nà 1270-'73 geschreven
hebben en toch niet geweten hebben dat Bonaventura in 1273 kardinaal geworden
was en Petrus de Tarentasia aartsbisschop van Lyon in het jaar te voren. Wat hij
wèl wist natuurlijk, was het jaar van Willems aankomst in Sint Truiden en vóór 1277
is de lijst dus zeker geschreven.
Ik wil mij nu verder niet in speculaties verdiepen, laat dat gaarne aan anderen
over: een Brabants voorbeeld, dat de miniaturen reeds bevatte, benevens een fraaie
band (met dat bewuste schutblad dan) enz. enz., een ieder met de nodige fantasie
begaafd kan er zich verder mee bezig houden.
Tenslotte nog een paleografische opmerking naar aanleiding van de onderstelling
dat boek I misschien nooit bestaan zou hebben. Gelijk men weet, neemt men wel
aan dat het lange résumé van het eerste boek, dat aan het begin van het tweede
gevonden wordt, een onderdeel van het procédé der litteraire fictie zou zijn: een
heiligenleven behoort drie delen te hebben; men vertelt de minder belangrijke
jeugdgeschiedenis van de heilige, die in het eerste boek zou moeten behandeld
worden, in de proloog van het werk, daarbij de indruk gevende, dat er een eerste
18)
deel bestaat . Het middel om te zien in dit opzicht tot klaarheid te komen is natuurlijk
de bouw van het hs. nauwkeurig te onderzoeken. Welnu, het boek zoals het thans
voor ons ligt, is aldus opgebouwd: het begint met drie bladen voorwerk (f. 1v de
eerste miniatuur, f. 2r-3r de inhoudsopgave van het boek II in een andere hand dan
19)
die van de tekst, kennelijk later, doch niet veel; f. 3v blank) . Dan volgen 20
sexternen en 1 quintern, de afsluiting van boek II (ff. 4-253). De tekst eindigt f. 252r,
de rest was aanvankelijk onbeschreven. Later werd f. 252v-253r benut voor de
inhoudsopgave van boek III. Dan volgt het voorwerk van boek III: een diploma met
20)
vis-à-vis de twee miniaturen + 2 bladen met de proloog van boek III (ff. 254-257) .
De tekst sluit precies aan bij het begin van het

18)
19)
20)

W.H. Beuken, Lutgart-problemen. Ts 66, p. 11-22, 98-111.
De Vreese: ‘één dubbel blad, met een blad in 't midden bijgeplakt’.
De Vreese: ‘1 dubbel blad voor miniaturen; een dubbel blad, in de vouw nog eens omgevouwen
en deze vouw dienende als kim om er 't dubbel blad op te naaien’.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 72

198
derde boek, waarvoor een nieuw katern genomen is. Het omvat 7 sexternen en 1
septern (ff. 258-355).
Men ziet, ieder boek staat op zichzelf en er is geen reden tot bevreemding bij het
vinden van drie losse bladen vóór het tweede boek.
Thans een woord over de signaturen der katernen. De copiïst zelf moet die midden
in de ondermarge van de laatste pagina der katernen aangebracht hebben,
overeenkomstig de gewoonte in de bloeitijd der middeleeuwen. Als onderdeel van
de afschrijving (justification) van de bladzijden trok hij daarvoor met zijn loodstift
twee lijntjes in de ondermarge. Inderdaad vinden wij dan ook sporen van zijn
romeinse cijfers op de laatste pagina van het katern. Hoewel die cijfers totaal
onleesbaar zijn geworden, kan men echter wel met zekerheid zeggen, dat hij niet
met het cijfer J begonnen is: het zijn sporen van veel grotere getallen. Dat van het
eerste katern is geheel weggesneden, maar de volgende katernen zijn zeer duidelijk
gesigneerd geweest. Daaruit blijkt, dat het hs. niet begonnen is met boek II; er is
oorspronkelijk meer geweest. Men vindt de rasuren tot en met het 15de katern; de
katernentelling is, door de copiïst althans, niet verder voortgezet, hetgeen echter
niet zo vreemd is als men wel zou denken. Het aanbrengen van de signatuur der
katernen als onderdeel van de afschrijversarbeid was pure conventie. Men dacht
daarbij niet aan de binder. Geen wonder dat het soms vergeten werd. Men kan zich
thans haast niet meer voorstellen hoe slaafs men te werk ging in die dingen. Een
tweede signatuur (uit de 14de eeuw?) vindt men op dezelfde laatste pagina's in de
rechterhoek onderaan. Deze telt de katernen van het tweede boek (J-xxi) en
vervolgens die van boek III (J-viij). Dat deze signatuur van later datum is, blijkt uit
het volgende. Wij hebben gezien dat de oorspronkelijke signatuur liep tot en met
katern xv van boek II. Deze tweede signatuur nu, die zoals wij zagen in de
linker-benedenhoek werd aangebracht, staat van xv af op de plaats van de oude,
terwijl het cijfer xv uit een ander is veranderd; na v is hoogstwaarschijnlijk een j
weggeradeerd, maar ook vóór de x is een rasuur. Het heeft geen zin om te gissen
wat er gestaan kan hebben, alles is immers mogelijk? Zoveel is zeker, dat nà xv de
signaturen staan midden in de ondermarge, óók die van boek III.
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Nu is er tenslotte nog een derde signatuur, geschetst met het loodstift, dus zuiver
ten gebruike van een latere binder uit de 15e eeuw. Deze begint te tellen bij het
laatste katern van het handschrift, loopt dus van achteren naar voren en telt ook
het voorwerk van boek III als katern mede. Een schema moge een en ander duidelijk
maken.

Een blik op de tabel leert ons, dat zelfs uit deze signatuur, die al weer uit een veel
latere periode zal zijn, nog niet te zien is of het eerste boek er nog was, ja dan neen.
Voor ons doel is het echter genoeg want uit die oudste uitgeradeerde cijfers blijkt
toch wel, dat het hs. oorspronkelijk niet bij boek II begon: er zijn oorspronkelijk drie
boeken geweest.
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Proberen wij tenslotte tot een conclusie te komen, dan zien wij dat er niet zo heel
veel zekers valt vast te stellen, maar dat er toch wel enige aanwijzingen zijn die de
handschriftkunde geven kan.
Wij nemen aan dat men in Sint-Truiden, nà de dood van abt Willem van Afflighem
(1297), een prachtig standaard-handschrift heeft vervaardigd van diens Leven van
Lutgart. Dit is daarom te meer waarschijnlijk, omdat één der miniaturen hem schijnt
af te beelden, van de hemel uit door de heilige gekroond. Deze datering komt
ogenschijnlijk minder goed overeen met de stijl der miniaturen, die zich goed laten
vergelijken met die van enige bekende psalteria, die men algemeen dateert derde
kwart 13e eeuw. Het schrift dezer boekjes verwijst ons echter veeleer naar het einde
der eeuw.
De merkwaardige vorm van de bladspiegel van het hs., één kolom met
buitengewoon brede marges, de gewone indeling bij geglosseerde bijbelboeken in
de 12e en 13e eeuw, wijst op een vaste traditie in het scriptorium van herkomst.
Bovendien kennen wij een ander hs. zonder randglossen, dat precies dezelfde
indeling van de bladspiegel vertoont: de Regula S. Benedicti in de Kon. Bibliotheek
te Brussel, gemaakt in 1265 op last van de abt Willem van Rijckel in en voor de
abdij van Sint-Truiden. Dit kan een aanwijzing zijn voor gelijke herkomst van beide
handschriften.
Er is kans dat een groot personnage het hs. te Sint Truiden heeft besteld. Het is
een handschrift van de eerste kwaliteit.
Vergelijken wij de specimina van het schrift van beide hss., die wij bijgevoegd
hebben, dan kan zelfs een leek wel zien, dat het Brusselse hs. veel ouder moet zijn
dan het Kopenhaagse. Het ligt dus voor de hand dit laatste op zijn minst enige
decenniën later te dateren.
Indien er dus geen nieuwe argumenten worden aangebracht die pleiten voor een
o

andere opvatting, dan zijn wij geneigd aan te nemen 1 dat het Lutgart-hs. vroeger
o

drie boeken heeft gehad. 2 dat het geschreven kan zijn te Sint-Truiden, kort na de
dood van de auteur van het Leven van Lutgart, abt Willem van Afflighem, overleden
in 1297. De miniaturen zijn wellicht van elders betrokken. Haseloff (p. 65) zoekt de
ateliers voor deze verluchtingskunst in de steden, niet in de abdijen.
G.I. LIEFTINCK
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1)

Twee symbolische allegorieën in Vondels Adam in ballingschap

De symboliek, die in de Barok niet alleen diende tot verfraaiing maar zelfs de geest
2)
ervan belichaamde , beïnvloedde Vondels latere toneelstukken zo sterk, dat zijn
beeldspraak doorspekt is met aanschouwelijke details en zijn tafrelen meer
3)
geschilderd dan beschreven zijn .
Terwijl echter een juiste interpretatie der symbolen in een kunstwerk de algehele
betekenis ervan bijzonder kan verrijken, is men zich dikwijls van de mogelijkheid
bewust, dat men aan een motief een symbolische betekenis kan toekennen, die de
kunstenaar niet bedoeld heeft of waarvan hij zich volkomen onbewust was. Een duif
in de vlucht kan al of niet een symbolische betekenis hebben; vliegend boven de
hoofden van een groep heiligen, waarschijnlijk wel; als een glansrijke verschijning
in de hemelen, zeer zeker - en wel van de Heilige Geest.
Zo kunnen er symbolen voorkomen in Adam in Ballingschap zonder dat Vondel
hun betekenis kende of de bedoeling had ze symbo-

1)

2)

3)

Waar een reeks bepaalde symbolen steeds gebezigd wordt om een allegorisch
symbolenschema te vormen, gebruik ik de term symbolische allegorie. Vgl. W. Kramer in
Vondel als Barokkunstenaar, blz. 74, betreffende allegorieën ‘waar het stoffelijke gegeven
door de immanentie der idee die diepe gloed en geestelijke concentratie erlangt, waarin de
allegorie in wezen symbool is geworden.’
‘Since every poetical image contains a potential emblem, one can understand why emblems
were the characteristic of that century in which the tendency to images reached its climax the seventeenth century.’ M. Praz, Studies in 17th century Imagery, blz. 12.
Vgl. Vondels Opdracht voor zijn vertaling van Horatius. In Vondel als Barokkunstenaar toont
Kramer de penseeltechniek in Vondels taal, en het resultaat van deze techniek is duidelijk
zichtbaar in Adam in Ballingschap waarin de ‘geschilderde tafrelen’ het mooiste decor in de
schaduw zouden stellen. De enige achtergrond is m.i. een effen achterdoek tenzij, en dit lijkt
mij een ideaal alternatief, het stuk opgevoerd wordt in de natuurlijke omgeving van een tuin
zoals onlangs in Eindhoven.
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lisch te gebruiken. Een voorbeeld uit de eerste paar verzen van het stuk zal deze
moeilijkhed verduidelijken. In vers 15 zegt Lucifer:
Men hoort den schellen nachtegael,
Den voorbo van de zonne en heldren morgenstrael.

De nachtegaal is een symbool van de muziek, en als hij hier enige symbolische
betekenis heeft dan is dat misschien alles wat Vondel heeft bedoeld. Daarentegen
suggereert het zinsverband hier - de nachtegaal als voorbode van de zon - dat
Vondel op he hoogte was van wat Bonaventura geschreven had:
‘Aangaande deze vogel heb ik ergens gelezen dat hij, wanneer hij weet, dat hij
sterven gaat, zich ter neer zet op een boomtak en dan, bij het eerste licht van de
nieuwe morgen, een wonderschoon gezang aanheft.
Zijn zoetste tonen begeleiden het morgengloren, maar wanneer de stralen van
de zon heter worden, verheft zich zijn stem en wordt luider en nog lieflijker en zijn
gezang weet van geen onderbreken.
Bij het derde uur schijnt hij alle banden te verbreken: zijn blijdschap stijgt tot jubel,
zijn borst zwelt boven mate, zijn stem stijgt en stijgt, steeds hoger, steeds voller
wordt haar klank. Hij is een en al verrukking.
Maar wanneer tegen de middag de zon in volle gloed aan de hemel praalt, bezwijkt
zijn tere lijfje aan de overmaat zijner inspanning.
Zijn stem sterft weg, terwijl zijn snavel nog tracht te zingen, zijn lichaam trilt en
schokt in een laatste, krampachtige inspanning, en dan tegen het negende uur, een
laatste zucht, ... de dood.
Mijn zoon, o mocht Uw ziel zijn als deze Philomele, die leeft en sterft van zijn
zang der liefde! O mocht het leven voor U niets anders zijn dan een dag, wiens uren
gericht zijn naar de zegeningen van God, een dag vol verlangen naar het Morgen
4)
zonder einde, de bruiloft van het Lam!’ .
Er is een onmiddellijke overeenkomst tussen de toenemende vurig-

4)

J.J.M. Timmers, Symboliek en Iconographie der Christelijke Kunst, para. 1829. Voor zover
niet speciaal vermeld zijn alle symbolische betekenissen in dit artikel gebaseerd op dit werk
en zullen daarom niet verder worden aangeduid.
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heid van deze nachtegaal en Adam en Eva's loven van God, dat stijgt tot de extase
van het huwelijksfeest; maar er is een diepere betekenis in de parallel tussen de
vogel die de zon looft, en het mensenpaar dat God looft, alsook in de ontologische
symboliek van de verhouding van de ziel tot de schepper en de in Adam in
Ballingschap opgesloten typologie tussen Adam en Christus. Voor de moderne
geest kan het onderzoek naar symbolische overeenkomsten licht vergezocht lijken,
en daarom moeten wij proberen ons in te leven in het denkmilieu van Vondels tijd,
een tijd waarin men met veelvuldige symbolische systemen de godsdienst en
daardoor de schepping, ja zelfs het bestaan, op een kwasi-wetenschappelijke wijze
trachtte te verklaren.
Één zo'n symbolenreeks brengt het leven van Adam in het Paradijs in verband
met dat van Christus op aarde: Adam werd geschapen op de zesde dag van de
week, Christus werd geboren in het zesde tijdperk. Door de dood van Christus wordt
de Mens in de gelijkenis van God herboren. Christus werd op de zesde dag van de
week gekruisigd; Hij werd 's ochtends bij Pilatus gebracht, en God schiep Adam op
deze tijd van de dag; in het derde uur sloeg men Christus aan het kruis, en het was
ook in het derde uur, dat Satan de Mens verleidde; de duisternis daalde op de aarde
in het zesde uur, en in het zesde uur at Eva van de vrucht; in het negende uur riep
de Zoon tot den Vader en riep God Adam ter verantwoording; het was avond toen
Christus van het kruis afgenomen werd, avond toen de Mens uit het Paradijs
5)
verbannen werd .
Gelukkig is er hoegenaamd geen sprake van een dergelijke systematische
typologie in Adam in Ballingschap, maar het bestaan van zulke typologische
systemen herinnert ons aan de algemene geesteshouding van de kunstenaars der
Contra-reformatie, die er niets ongerijmds in zagen, dat zulke essentieel Christelijke
symbolen als de palm (voor de overwinning over de Dood), de feniks (voor Christus),
of het Sacrament van het Brood en de Wijn in de hof van Eden voorkwamen. Evenzo
vindt men er symbolen van Maria en de Kerk als

5)

G. McColley, Paradise Lost. An account of Its Growth and Major Origins, blz. 159.
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tegenbeelden van Eva: de lelie en zelfs de louter mythologische eenhoorn.
Dormit Adam ut fiat Eva, moritur Christus ut fiat
Ecclesia. Dormienti Adae fit Eva de latere; mortuo
Christo lancea percutitur latus, ut profluant
sacramenta quibus formetur Ecclesia. (S. Augustinus)

Er zijn twee symbolische allegorieën in Adam in Ballingschap, waar de meeste
afzonderlijke symbolen iets toe bijdragen. De eerste duidt op het bestaan in Eden
van twee tegenover elkaar gestelde krachten van Goed en Kwaad. Het symbool
van het Goed, de bron van de goedheid, is de Zon, die de schepping beheerst, de
elementen bestuurt en de goede natuur voedt. Het symbool voor Lucifer, de haeter
6)
van het licht, is de Duisternis . De antithese wordt in de eerste twee verzen duidelijk
gesteld:
Ick, eerst geheilight om de kroon van 't licht te spannen,
2 En nu van 't eeuwigh licht in duisternis gebannen,
10 Afkeerigh van den dagh, en krachtiger by duister

Nog als het donker is en Lucifer het toneel beheerst, hoort men de heraut van de
eerste stralen van de zon, en een zachte lentewind begint te waaien. De lente, net
als de vroege morgen, is vol frisse hoop op het naderen van de zon in zijn volle
7)
glorie .
Deze hof, vol van Gods stralende glorie, is geen geschikte plaats voor Lucifer:
Hier most ick schuilen met mijn schiltwacht in een woudt,
25 Of doncker lustprieel, of myrtegalerye

Maar waar hij zich ook verschuilt, hij is nog steeds op de door God gezegende
8)
aarde; het lustprieel doet denken aan den lusthof waar Adam en Eva als koning
en koningin gekroond zullen worden, en

6)
7)

8)

Zie ook W. Kramer l.c. blz. 48,9 waar dezelfde symboliek in Lucifer wordt beschouwd.
Volgens de middeleeuwse opvatting komt de lente overeen met het kerkelijk seizoen van
Advent, de tijd van Moses tot Christus, ‘Tempus quod aliquid luminis, sed multum obscuritatis
habet, tempus doctrinae et propheticae’. Vgl. Adam in Ballingschap, vvs. 529, 30.
In het Hebreeuws betekent Eden weelde of genot.
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de myrtetak is in de Bijbel een symbool van vruchtbaarheid en in de Griekse mythe
9)
van een jong huwelijk .
De tegenstelling tussen licht en duisternis wordt geaccentueerd door het gevoel
van afstand tussen de kantelen van de hemelse hoven in de hoogte en het rijk der
10)
duisternis in de diepte . Lucifer verlustigt zich bij voorbaat in het ogenblik dat hij
Adam en Eva zal verstikken in zwaveldampen; zijn overwinningsdans zal opgeluisterd
worden met de rook van pek en zwaveltoortsen. Het kunstmatige licht van de vlam
met zijn walmende rook, die geen natuurlijk licht doorlaat, is weer in scherpe
tegenstelling met het licht, dat de jubeldans na het huwelijkfeest bestraalt.
Maar Lucifer bedenkt zich, dat de zon opkomt, die licht en kleur (in tegenstelling
tot zijn dodelijke en duistere gedachten) in de schitterend aangelegde lusthof brengt,
en Adam en Eva, door God gezegend, zal onthullen. Slechts vanuit de verte en in
een hoek verborgen, daar waar de schaduw het zwartste is, zal hij hen kunnen
gadeslaan, want de stervelingen zijn gehuld in Gods eigen gewaad van een
bovennatuurlijke reinheid, waardoorheen hun schoonheid
uitschijnen kan en gloeien:
110 Gelijkwe door den dau het ryzend licht zien groeien

En dan verschijnen zij, als de dageraad, even fris als de smetteloze dauw op de
grond, en het is of zij het zonlicht zelf uitstralen. Lucifer heeft wel reden het bevel
te geven: ‘Duikt, 't is tijt’.
Op dit ogenblik zijn Adam en Eva nauw verbonden met de hemel, die naar hun
gebeden luistert; de een draagt het teken van het hun door God toebedeelde lot,
de ander draagt het symbool van schoonheid, liefde, vreugde en zwijgzaamheid,
11)
een roos vers afgeplukt en noch geloken . Hun bede gaat over in een vreugdevol
gezang tot de

9)
10)

11)

Zie ook v. 115 en de daarbij behorende aantekening van E.T. Kuiper in de Panthcon-uitgave.
Vvs. 54 en 56. De kantelen zouden zich bevinden op de muur, die de Hemelse Stad omringt
(zie vvs. 954-995). De afstand wordt nog meer geaccentueerd door de veelvuldige verwijzingen
van de Luciferisten naar de langdurige zware beklimming van een ladder om de kantelen te
bestormen.
Een roos is dikwijls het symbool van Maria, die volgens Bernardus de roos van liefde was.
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natuur en tot God. Zoals Gods glorie Lucifers smaad verdrijft, zo heet het van het
licht:
Daer rijst het alverquickend licht,
Dat, laegh gedaelt beneên de kimmen,
De schaduwen en bleecke schimmen
122
Verdrijft van 's aerdtrijx aengezicht.

Dan worden wij aan de nachtegaal herinnerd De voglezangk, aen 't licht ontsteecken,
Begint met eene morgenwijs,
Den grooten zegenaer ten prijs,
126 Aen alle kanten uit te breecken.

Zegenaer, in vs. 125, heeft in feite betrekking op de zon, maar de symboliek is hier
12)
zo geslaagd, dat men het onmiddellijk met God in verband brengt . Terwijl Adam
en Eva besluiten de vogelzang na te streven, die een kroon van lof ter ere van God
weeft, schijnt het bijna onmogelijk, dat Bonaventura's symbolische beschrijving van
de philomele Vondel onbekend was.
In de hieropvolgende platonische beeldspraak is God, evenals de zon, de
oorsprong van alle dingen; want al kan de zon niet meer dan een symbool zijn van
13)
de bron der dagen, die immers endtloos schooner dan de zon is , toch kan de
warmte van Zijn liefde het duidelijkst worden uitgedrukt door middel van het
schitterende zonlicht, dat door alle dingen heen dringt en zich overal verspreidt,
14)
zodat het mensenpaar, verzadigd, van Zijn licht, zelf Zijn liefde uitstraalt .

12)

J. Revius, wiens symboliek duidelijker is dan die van Vondel, daar zijn poëzie opzettelijk
didactisch is, heeft een soortgelijke zang in Lof Gods:

Waer ick een nachtegael, ick wou mijn Schepper eeren
Met sijnen grooten lof altijt te quinteleeren
Dat bosschen, berch en dal sou deunen van den clanck,
En de wout-vogeltgens vergeten haren sanck.
Over-Ysselsche Sangen en Dichten, I.
13)

Vgl. Miltons Paradise Lost Bk. V, vvs. 171, 2:

Thou Sun, of this great world both eye and soul.
Acknowledge him thy greater.
en Revius, Vader der Lichten, (l.c., blz. 11):

De sterren, maen en son, en geest, en al moet swichten
Voor God, dat groote licht, den Vader aller lichten.
14)

Vvs. 151-8 Zie ook vvs. 266-270.
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Adams woorden zijn een voortreffelijk voorbeeld van de verheven dubbelzinnigheid,
vanwege letterlijke en symbolische betekenis, in de kunst van de Contra-reformatie:
170 Hier vindt mijn boulust bouwens stof

Als men slechts naar de letterlijke betekenis zoekt (en er is schijnbaar geen reden
om naar een diepere betekenis te zoeken dan die in Genesis II vs. 15), dan is wat
volgt niet meer dan een schildering van de hof. Maar men kan toch nauwelijks
beweren, dat wat Adam beschrijft gezien wordt door het oog van de landbouwkundige
- een boom, die levenskrachtige vruchten voortbrengt en levenssappen in het bloed
voedt, dauw, die naar zuivere manna en ‘lekkernij’ smaakt. De associatie van dauw
met manna duidt zeker de typologie aan van het manna in de wildernis en het water
en brood van het Sacrament. Voor de vierde maal in dit gezang keert nu bovendien
het woord terug, dat in nauw verband staat met God, zo het Hem niet symbolisch
voorstelt,
...de bron, die tweepaer stroomen
172 Uitlevert, en den hof besproeit.

Als wij nu vers 170 opnieuw lezen, zien wij de dubbelzinnigheid naar voren komen
in de secundaire betekenis: Hier vindt mijn (dat is Adams of Vondels) boulust
(verlangen om God te verheerlijken) bouwens stof (stof voor verheerlijking), en
hierna zijn de stromen en bomen in de hof veel meer dan slechts schilderachtige
objecten. Verg. Revius:
Den Bibel is den hof, dat oostelijcke Eden,
Dat waerde paradijs. waerin als ick ga treden
Ick vinde s'levens boom, Gods sone, God en man,
15)
Die t'leven wt den doot de sijne geven can .
Ick sie aldaer geplant den boom der clare kennis

15)

Als men deze symbolische betekenis van de Boom des Levens in Adam in Ballingschap
aanvaardt, dan lijkt het niet meer alsof Gabriels woorden (vvs. 368, 9) toekomstige
gebeurtenissen loochenen, maar ze integendeel bevestigen. Zolang God de wereld regeert,
zegt hij, zal de vrucht van Christus alles wat goed is in de Mens voeden. Een dergelijke
symboliek voor de Boom des Levens wordt vermeld door W.M. Frijns (Vondel en de Moeder
Gods, blz. 559). waarin de Boom het Kruis voorstelt en de vrucht de Eucharistie.
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Van goet en oock van quaet (den eter niet tot schennis
Maer om de reyne deucht te kiesen, voorgeset,
En t'bose te ontgaen): de goddelijcke wet.
Oock bomen altijt groen als in haer eerste lenten,
De leeraers van Gods woort wt beyde testamenten.
Int midden doet hem op een springende fonteyn,
Die in vier aderen het ongevalschte greyn
16)
Van gout en peirlen draecht aen dieder niets van wisten ,
De blijde nieuwe-maer der vier evangelisten.
Hier hoor ick Godes stem, die Adam vande vlucht
Herroepet, met een sterck doordringende gerucht.
Hier ruysschen sijne tree'n, hier laet hij my gevoelen
Den aengenamen wint mijn siele te vercoelen:
Den wint de Heyl'ge Geest, die wonderlyc verquickt
De herten inden brant der droefenis verstickt.
Wat vraeg' ick na t'voorlee'n? dit Eden wil ick bouwen
17)
Tot dat mijn ogen eens het hemelsche aenschouwen .
18)

Wat Lucifer dan ook beweert , de verblijfplaats der stervelingen is in hun ogen vol
19)
van de goedheid Gods. God heeft de overvloed van zijn schepping uitgestort over
20)
de Mens in het Paradijs en in dit rijk van hemelse volmaaktheid groeien bloemen
21)
waar Eva ook amar schrijdt .
Als de engelen Eden komen bezoeken trekken zij door de stille regionen van
zuiver licht. Zij vliegen als adelaars
Die zelf de zon, te sterck in 't schijnen
Braveeren met hun scherpziende oogh 282,

en ofschoon zij de glorie van God zelf aanschouwd hebben, slaken zij kreten van
bewondering bij het zien van de hemelse schoonheid van de hof, die, als het Beloofde
Land, een melck-en-honinglant is. De hof is vol natuurlijke en tegelijkertijd
bovennatuurlijke dingen:

16)
17)
18)
19)
20)
21)

Vgl. Adam in Ballingschap, vvs. 302, 3; 314, 5.
J. Revius, Paradijs, l.c., blz. 21. Zie ook J.J.M. Timmers, l.c., para. 857, 419, 1191.
In vvs 6-8.
Vvs. 187, 8... een' vollen horen van overvloeden. Dit kan een symbool zijn van
rechtvaardigheid, de Aarde, de Zee, of de Zon en Maan.
Vs. 201. De palm is gewoonlijk een kenmerk van het Hemelse Paradijs.
Vs. 202. Kruiden zijn in het bijzonder met Maria in verband gebracht, vandaar de Zegening
der Kruiden bij de Maria Hemelvaart.
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witte lelies en rozen voor Christus, Maria en de Heiligen, wit voor waarheid, goedheid,
22)
maagdelijkheid, liefde, glans en goddelijke wijsheid; rood voor liefde, lijden en offer :
23)
edelstenen versieren zowel het aardse als het hemelse paradijs : de eenhoorn,
die water kon louteren evenals Christus het wijden kon, staat met zijn kop boven
de bron: de zonnebloem, net als de nachtegaal, volgt de zonneloop en schijnt te
24)
branden onder diens stralen : de vogels zingen de engelen na: de druif, de vrucht
van de gewijde wijn, hangt welriekend: het lam is gedost niet alleen in het purper
25)
van de livrei van Koning Adam maar ook van des Konings Koning : de beek geeft
room en wijn, de melk van de leer van Christus en het bloed van Zijn Verlossing: in
alle dingen, de dieren, de ertsen, stenen, planten en kruiden, is niet alleen het werk
van Gods handen te zien maar ook iets van Zijn wonderlijke natuur waarvan de
natuur doortrokken is, en opnieuw voelt men de gematigde kracht van de
26)
zonnestralen als het symbool van deze Goddelijke goedheid .
Adam en zijn bruid, door God met de volste maat van Zijn eigen natuur begiftigd,
zullen gekroond worden met uit de Hemel gebrachte eeuwige laurier, teken van het
27)
koningschap en van het huwelijk maar tevens van de hoop en de vele andere
deugden, die ver-

22)

23)
24)
25)

26)
27)

J.J.M. Timmers, l.c., para. 1945 en Altaergeheimenissen, vs. 1769 et seq. Rood en wit zijn
altijd belangrijke kleuren in de Christelijke symboliek geweest. De aanwijzingen voor de spelers
van Adam en Eva in het 15de eeuwse Jeu d'Adam waren, dat zij gewaden van rood en wit
vóór de Val moesten dragen en vijgebladen daarna. Dit komt overeen met de symboliek van
de rode toga's en witte koorhemden in de kerk, die op hun beurt Vondel geïnspireerd kunnen
hebben tot zijn vinding van de Witte Gewaden van Erfrechtvaardigheid.
Vgl. vvs. 314, 5 met vvs. 967-74.
Dit is een steeds terugkerend thema in Gezelle's gedichten, b.v. Ego Flos, Zonnewende en
Myn hert is als een blomgewas.
Het lam als beeldspraak voor Christus is voor het eerst door Johannes de Doper gebruikt
(Joh. I, 29). Purper is het symbool van gezag. Ook Christus was gekleed in koninklijk purper
voor Zijn Kruisiging.
Vvs. 332-6.
Groen symboliseert de hoop. Een huwelijk werd soms in de middeleeuwen voorgesteld door
een mensenpaar, de handen verenigd op een boek terwijl Christus hen kroont. ‘De Deugd’
wordt door Ripa uitgebeeld als een gevleugelde maagd leunend tegen een lans met een
laurierkrans in de hand (laurier omdat het altijd groen blijft en nooit door de bliksem getroffen
wordt), op haar borst een afbeelding van de Zon want zoals de zon licht en leven op de aarde
brengt, zo schenkt de Deugd warmte en kracht aan het lichaam. (Iconologia, blz. 672).
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28)

bonden zijn aan de kleuren van zijn rode bessen en witte parelige dauwdroppen .
In al deze goddelijke volmaaktheid bestraald door het licht en de warmte van de
zon kan kwaad slechts aanwezig zijn mits vermomd als goed. Om het recht te
verdedigen verschijnt Michaël vol stralend licht met zijn helm en schild geklonken
uit fonkelend diamant, en zijn zwaard van rechtvaardigheid daer vier en gloet en
vonken / Uit sprongen toen hij Lucifer naar de duisternis verdreef
Daer 's aerdtrijx navel wat Godt vloeckt houdt afgezondert
387 Van 't koesterende licht, dat al wat leeft verquickt

Als Adam de engelen ziet naderen, doet hun loutere zuiverheid, de schelle witheid
van hun gedaanten en het heerlijke licht om hen heen hem eraan denken, dat de
luisterrijkste schoonheid van Eden slechts een natuurlijk symbool is van het
bovennatuurlijke Goed.
Gabriël groet Adam als de stedehouder op aarde van het hoogste gezag, en Eva
als genarijcke. Deze aanspreektitels alleen al wijzen op het plaatsvervangende
karakter van het menszijn van Christus, en op Gabriëls verkondiging aan Maria; en
de echtvereniging waarover Gabriël verder spreekt heeft een zeer grote mystieke
betekenis als deze gezien wordt in het licht van het huwelijksfeest in Canaän, de
Bruiloft des Lams en de gangbare symboliek van Christus als de tweede Adam, van
de Kerk als de Bruid van Christus en van Maria als de Moederkerk. De bruiloft van
Adam en Eva is begunstigd door de engelen en gezegend door God
op dat de dageraet
441 Der weerelt schooner rijze en opluicke in u beide29)

28)

29)

Groen, wit en rood zijn de meest voorkomende liturgische kleuren. Vondels zuiver
kunstenaarstalent munt uit in dit soort visuele beeldspraak, waarin de symbolische zin van
de kleuren even natuurlijk met het gehele beeld harmonieert als de gelukkige vondst van de
robijnen en diamanten op de laurierkronen. Deze metaphoor kan ook zijn eigen symboliek
bevatten, want de robijn stelt de naastenliefde voor en de diamant, vreugde en eerlijkheid.
Het licht van Gods glorie in de wereld zal des te klaarder schijnen bij de vereniging van
Christus met Zijn Kerk; vgl. Openbaring XIX, 6-9. Het bruiloftsmaal werd in Eden gehouden
onder de Boom des Levens bij de heldere bron waaruit een leeuw (symbool van Christus)
met zijn leeuwin zich laafde (vvs. 395, 6).
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Eva is de zuster, bruit, en dochter van haar hoeder evenals zij de zuster, bruid en
dochter van God is in de 17de eeuwse bloemlezing Het Hofken der Geestelijcke
30)
31)
Liedekens . Zij is de morgenstar der vrouwen en de beschrijving van haar doet
denken aan Maria's beschrijving van haarzelf in het Magnificat:
450

Wat wil uw naem en faem zich wijt en zijt ontvouwen
Want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten
(Lukas I, 48)
451
Indien d'alzegenaer, die u zoo hoogh verheft
Want groote dingen heeft aan mij gedaan Hij, die machtig is (I, 49)
De rijckste vader stort in zijnen onderdaen
465
't Genarijck hart uit, door ontelbaer tal van goeden
En Zijne barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over
degenen, die Hem vreezen (I, 50)
Hongerigen heeft Hij met goederen vervuld (I, 53)

Adam, die het volle mysterie van de liefde Gods voor de Mens aanvoelt, komt in
zijn lofzang op zijn vergelijking van God met de zon terug:
Gelooft zij d'opperste, die zijn genade streckt
En uitbreit wijder dan de heldre zonneglanssen
462 Zich spreien overal, uit zijn turkoize transsen
32)

Het enige ‘betekenisvolle beeld’ in Adam in Ballingschap is het symboliseren van
Gods gave van Erfrechtvaardigheid door middel van gewaden van bovennatuurlijke
32)
zuiverheid en, zoals zijn tegenhanger het embleem, heeft het zijn ‘sprekende beeld’
in het Be-

30)
31)

W.M. Frijns, l.c., blz. 558.
Vs. 449. Vgl:

Ave maris stella:
Funda nos in pace
Mutans Hevae nomen
(J.J.M. Timmers, l.c., para. 958)
32)

32)

Deze termen zijn aan het geschrift van Mario Praz, l.c. blz. 156, ontleend. Hier beschrijft hij
een embleem als een combinatie van het mute picture van de gravuur, het talking picture van
de woordelijke beschrijving en het picture of significance, dat uit het omzetten in morele of
mystieke betekenissen bestaat.
Vgl. ook Schopenhauer Die Welt als Wille und Vorstellung I, bd. III, § 50.
Deze termen zijn aan het geschrift van Mario Praz, l.c. blz. 156, ontleend. Hier beschrijft hij
een embleem als een combinatie van het mute picture van de gravuur, het talking picture van
de woordelijke beschrijving en het picture of significance, dat uit het omzetten in morele of
mystieke betekenissen bestaat.
Vgl. ook Schopenhauer Die Welt als Wille und Vorstellung I, bd. III, § 50.
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recht en de Rei van het tweede bedrijf. Geen vertolking van de symboliek is hier
nodig, waar Vondel zijn eigen tolk is, maar zijn uitleg zelf is in termen ingekleed, die
al bekend zijn uit de symbolische allegorie van God als de zon en het goede van
Eden als de warmte en het licht ervan. Lucifer beschreef deze gewaden als van fijn
geweven witte zijde waar de schoonheid van het lichaam doorheen scheen evenals
het rijzend zonlicht door de dauw, maar de engelen geven een meer bovennatuurlijke
beschrijving:
Dees zuiverheit sproot uit geen zonne,
Die daeghlijx opgaet voor 't gezicht,
Maer uit der hemellichten bronne,
494
Eerste oirzaeck van al 't zichtbre licht

De lelie en de roos, met al hun volmaaktheid en symbolische associaties kunnen
de schoonheid van deze bijzondere gave van God aan de stervelingen niet evenaren.
Maar zelfs in deze stralende hof werpt de Boom der Kennis een donkere schaduw,
zwart genoeg voor de twee duistere raadslieden Asmodé en Lucifer, misschapen
gedaanten volgens Lucifer zelf, ver verwijderd van de volmaaktheid van de glanzende
engelen en de met wit gedrapeerde stervelingen, die op ditzelfde ogenblik
toebereidselen maken voor het huwelijksfeest. Om God te wreken heeft Asmodé
het plan de luister van de Mens in duisternis te veranderen:
Het allerreetste is dat men listigh hem bestorm,
In zijn volschapen beelt, wiens glans zoo hemelsch flonckert.
Indienge 't kroost, dat naer den vader zweemt, verdonckert,
567 Zoo keert hy 't aenzicht van deze ongelijckenis

Maar om de Mens te benaderen is zorg nodig, het licht en de open lucht moeten
geschuwd worden; schaduwen, hoeken, een spelonk, een bos, laan of kreupelhout
moeten als schuilplaatsen dienen voor het nachtspoock, dat bij daegh / Ongaerne
wort gezien. De meest voor de hand liggende vermomming is die van de adelaar,
33)
het enige dier, dat het stekende middaglicht durft tarten . Lucifers tweede voorstel,

33)

Het omhoogrijzen van de adelaar tot in de hemelen maakt dat hij een symbool van Christus
is, vooral in Zijn Opstanding, en ook, zoals in het tweede bedrijf, van de engelen, die God
mogen aanschouwen. Maar deze eigenschappen kunnen ook trots en hoogmoed symboliseren.
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een olifant - zijn lichaam valt niet naeu / Om in te schuilen - heeft me altijd wat
lichtzinnig toegeschenen, en ik kan geen symbolische betekenis vinden, die dit zou
rechtvaardigen, want de olifant is gewoonlijk een symbool van zachtmoedigheid.
Mogelijk is echter, dat Vondel de olifant en de slang met elkaar in verband bracht
vanwege de fabel over die twee dieren in de Vorstelycke Warande.
Tijdens het vieren van het huwelijksfeest onder de Boom des Levens, dat zijn
toppunt zal bereiken in de dans van de hemelse sferen, staat Lucifer onder de Boom
der Kennis zich te verlustigen in de dans in de hel, die de val van de Mens zal vieren.
Net als de feestelijkheden, die hij zich in de proloog voorstelt, zullen ook deze geen
ander licht kennen dan dat van vlammen, die een door vleermuisvleugels in beroering
34)
gebrachte damp uitbraken .
Het voorstel van Belial het echtpaar tijdens het huwelijksfeest te vergiftigen: Ick
wil de bruiloftsschael vermengen met venijn, herinnert ons aan Gabriëls
waarschuwing in verzen 374-8. Maar zijn uiteenzetting hiervan:
De verf van 't blozende ooft zal lecker lockaes strecken
730 En met haer' glans den worm, die binnen steeckt, bedecken
35)

doet denken aan de fabel van Jupiter en de Slang .
De onsterfelijkheid van de Mens, zijn onschuld en zijn stralende deugd zouden
vernietigd worden als Asmodé's plan gelukte:
36)

Zoo wort de paeuwestaert

des menschdoms neergestreecken 818

en Belial vertaalt dit in meer bekende symboliek: wat zou ... een damp al 's hemels
glans bezwalcken!
De samenzweerders zijn er zich van bewust, dat zij in het wilde op de
gebeurtenissen vooruitlopen; de hof staat nog als altijd in het teken van hemelse
heerlijkheid, en meer dan dat 829 De hemel overstraelt den hof met rijcker glanssen

waarvoor Belial en Asmodé zich moeten terugtrekken. Het lijkt alsof

34)
35)
36)

Een vrouw met vleermuisvleugels, klauwen en oren beeldt afgunst of trots uit. De gevallen
engelen werden gewoonlijk met zulke vleugels voorgesteld.
Vorstelycke Warande der Dieren, Nr. 95.
De pauw symboliseert ijdelheid of onsterfelijkheid.
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de draaiende beweging, muziek en kleur van de feestdans de dreigende gevaren
van een samenzwering komen wegvagen, een samenzwering waarbij lawaai en
beweging vermeden moeten worden en een mantel van duisternis noodzakelijk is.
De dansenden worden omgeven door een nog heller licht uit de hemel want hun
dans is van Godt geboden, en spontaan kiest Adam een dansvorm, die de beweging
van de hemelse lichamen zal navolgen, waardoor hij de lof van God in de Hemel
symboliseert. Het effect wordt verhoogd door de rol gespeeld door de engelen, die
als sterren hun plichten in het koor van God symboliseren.
De symboliek in de dans zelf is zonder twijfel een meesterstuk van Christelijke
kunst. Menselijke liefde wordt prachtig uitgedrukt door de zon, die de maan aansteekt,
en dit feit suggereert weer iets van de goddelijke liefde want Adam en Eva, die als
stervelingen op aarde Gods liefde vergeleken hebben met het licht en de warmte
37)
van de zon, spelen nu de rollen van Zon en Maan . Eva is zelfs zo ontstoken door
Gods liefde, dat zij voorbij de uitbeelding van een mysterie gevoerd wordt tot een
werkelijk ervaren van dat geheim. Haar ziel wordt hemelwaarts gedragen en
verkeert in zuivre vlam,
939 Zoeckt d'eerste bron, waeruit zy haeren oirsprong nam

Eva, wier plaats als sterveling op deze aarde is, is door haar menselijke liefde tot
Adam in staat geweest de Goddelijke liefde zo sterk te voelen doordringen, dat zij
haar eigen symboliek voorbijgegaan is, waarin zij de Maan aangestoken door Adams
liefde voorstelde, voorbij de diepere symboliek van haarzelf als Gods getrouwe
aangestoken door Gods liefde; zij staat geheel in brand en moet verder en hoger
gaan:
Ick worde krachtigh na de bron des heils gedreven,
Die mijnen brant alleen kan koelen, laetme gaen 942
38)

Uw element is hier, zegt Adam tot Eva , alleen enkelen mogen

37)

38)

Dit symbolische schema omvat ook de typologie van Adam en Eva als de prototypen van
Christus en Maria, daar de Zon Christus, de Maan de Kerk en de Aarde de Ziel symboliseert.
(W.M. Frijns, l.c., blz. 557).
De gevaren inhaerent in Eva's onbeheerste extase worden nog nader geaccentueerd door
de suggestie van een dreigende cosmische ineenstorting als Eva, die zo juist nog de rol van
de Maan speelde, haar element verlaat om zich met de bron des heils, de Zon, te verenigen.
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als adelaars zo hoog vliegen in het aangezicht van de zon en het is rampspoedig
39)
als stervelingen zo aanmatigend zijn .
Het hemelse visioen is dan ook zo helder, dat zelfs adelaars en engelen het
aanschouwen van de stad nooit moe konden worden,
dees groote stadt, daer 't eeuwigh schijnend licht
Van 't alvernoegende en verzadende aengezicht
Den schoonsten dagh verleent, een' dagh, waer naer wij menschen
989 (Och of die dagh verscheen) uit al ons harte wenschen

Desondanks is het Aardse Paradijs niet zo ver van het Hemelse verwijderd, dat men
40)
zich het één niet door middel van het andere kan voorstellen , en de bruiloft in
41)
Eden is maar een voorspel van de lang verwachte bruiloft des Lams in de Hemel ,
daar de liefde van Adam voor Eva op aarde voortkomt uit de ene bron van het Goed,
42)
waartoe zij trapsgewijze kunnen komen .
Doch Eva is nog niet helemaal verzoend met zo'n gestadige gang hemelwaarts,
want haar metaphoor van de Aarde als de Bruid van de Hemel verraadt dezelfde
geestesverwarring, die te merken viel in haar extase zoëven. Zij is nog steeds zeer
gevoelig voor emotionele indrukken, zodat Belial, als hij er tenslotte in slaagt haar
alleen te spreken, zonder moeite haar wankele vurigheid kan aanmoedigen door
haar menselijke volmaaktheid en de mysteriën van de Goddelijke goedheid in één
adem te noemen. De roos en de lelie bloeien des te schoner onder haar voeten
daar zij de bloem boven alle bloemen, het wonder van alle schoonheden der wereld
is.
De doeltreffendheid van deze toenadering springt onmiddellijk in het oog. Eva
nodigt haar vleier uit te voorschijn te komen uit de

39)
40)
41)
42)

Zie aant. 33 boven.
Vvs. 990-5.
Vvs. 996-9.
De vooruitgang van de ziel werd gesymboliseerd door figuren, die de Jacobs Ladder
beklommen waarvan iedere sport een deugd voorstelde. De weinigen, die de top bereikten,
werden door God gekroond.
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schaduwen, zijn natuurlijke domein, tot in de luister van de hof:
Ontwolck u, dat de zon hier doorschijn 1050
43)

Belial geeft Eva te verstaan, dat zij net zo volmaakt is als Maria, want de dolfijn
44)
ziet haar naar de ogen en de eenhoorn legt zijn kop in haar schoot. Hij noemt de
45)
Boom der Kennis een feniksboom , en hij wil daarbij suggereren, dat het nuttigen
46)
van de vrucht eeuwig leven en deugd zou waarborgen .
Eva zit nog in de schaduw van deze zelfde boom als Adam haar komt zoeken na
zijn samenzijn met de hoogste majesteit, wanneer hij een genadeteken / Van haeren
uitstrael op het voorhooft ontving. Daarentegen heeft Eva niets dan duisternis
gewonnen Godts appelboom verleent mij schaduwen en spijs
- en Eva vindt het niet gemakkelijk Adam ertoe te brengen zich bij haar te voegen
47)
in de schaduw; hij wil zijn ziel niet van de luister beroven voor zo'n gering genot .
Na de Val verschieten de heldere kleuren van Eden, en een heel ander feestelijk
tafreel wordt door Lucifer geschilderd:
48)

Ons hof wort met tapijt van spinragh , en festoen
Van dorre blaen bekleet, om 't zegefeest te houwen 1418

Asmodé's beloning voor zijn kwaad is de antithese van de belofte voor de
deugdzamen van een heerlijke plaats in de helderheid van de

43)
44)

45)
46)
47)
48)

De dolfijn is waarschijnlijk een oud symbool voor Christus, Wiens kruis dan de vorm van een
anker aannam.
Vgl. Vondels Concordes. Daar Christus door Zijn vleeswording in Maria's schoot Zich aan
Zijn vijanden blootstelde, die Hem doodden, gebruikte men voor Hem het symbool van een
eenhoorn, die volgens de traditie zich door de jager liet vangen, doordat hij als hij ergens een
maagd zag zitten op haar afging en zijn kop in haar schoot legde. Betr. vs. 1081: daar zijn
hoorn water heette te kunnen louteren, werd gemalen hoorn tot in de 18de eeuw als
geneesmiddel gebruikt, en water uit een hoorn gedronken heette het leven te verlengen.
De opstanding van Christus werd met de verjonging van de feniks in het vuur vergeleken,
vandaar de eigenschappen van de boom.
Vs. 1306 De appelen van de boom houden 't menschdom eeuwig jong (vs. 1125).
Vs. 1296. Vgl. vvs. 155, 6.
Spinnewebben symboliseren ketterij.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 72

217
Hemel. Zijn feestviering zal 's nachts plaats vinden, en zijn kroon zal van vergankelijk
ijzer zijn.
Niettemin heeft het Kwaad het Goed niet overwonnen. Adam in zijn zondige staat
heeft zich bij de machten van de duisternis aangesloten, maar zelfs in de donkerste
spelonk kan hij zich niet voor de schittering van de Hemel verbergen, noch de glans
49)
50)
van het aldoordringend licht vermijden . Hij is de belichaming zelf van de Zonde ,
drukkende duisternis is hem aangenamer dan het daglicht:
de zon, die 't hooft haest onderhaelt,
En naer de westkim spoet, is lang voor my gedaelt.
1562 Mijn oogen schuwen 't licht

Het duidelijke contrast met zijn allereerste woorden in het stuk maakt alle verdere
commentaar overbodig.
Adam wordt van de uiterste vernietiging verlost door datzelfde licht, waaraan hij
niet ontkomen kan, het licht van het Goed, dat nog steeds bestaat ondanks de
volslagen duisternis van zijn wroeging - het helder licht van zijn verlichte reden,
waarop Eva hem bedachtzaam maakt - en als God komt om de orde te herstellen,
wordt de heerschappij van zijn macht verkondigd door Hemelse lichten, die de
duisternis doorklieven, evenals het Goed het Kwaad doorbreekt. Zoals Lucifer voor
de eerste stralen van de dageraad gevlucht was, zo vluchten nu Adam en Eva het
bos in
daer noit zon
1617 Haer aldoordringend licht en straelen schieten kon

De glorie Gods is hun thans schrikwekkend, niet langer branden zij met ditzelfde
licht en verlangen zij er in op te gaan, en als God tenslotte de gehele hof opeist door
hem in Zijn volle glans te hullen, haasten zij zich er vandaan.
Met niets dan ontbering in het vooruitzicht weet Adam wat zij verloren hebben.
De verwachting van de lente, de frisheid van het vroege

49)
50)

Vvs. 1486-9, 1626-31.
Vvs. 1491-9. Ripa's embleem voor de Zonde is een naakte en blinde knaap, die langs een
kronkelende en gevaarlijke weg zwerft met een slang om zijn middel terwijl een worm aan
zijn hart knaagt (Iconologia, blz. 477).
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51)

zonlicht had eeuwig kunnen duren , maar na het huwelijk had Eva naar een meer
intense warmte verlangd. In haar ijverzucht had zij haar kalme voorjaarsachtige
tevredenheid overschreden, waardoor zij op de korte zomer van haar extase
vooruitliep en schijnbaar onvermijdelijk een kringloop in beweging bracht, die op de
winter moest uitlopen, het seizoen wanneer de Mens van God afgekeerd is en leeft
onder de heerschappij van de geesteijke dood, de periode van Adam tot Moses, de
tijd van Septuagesima tot Pasen. Terwijl Adam de hof voorgoed verlaat zegt hij
1708 Hier heeft de zomer uit. de winter klamptme aen boort

Dit is een van de symbolische allegorieën in Adam in Ballingschap, en hierin worden
wij ons bewust van de grote diepte van Vondels begrip van het absolute Goed en
het absolute Kwaad, die nog duidelijker gesymboliseerd zijn in Lucifer. Maar de
behandeling van de grote antithese in de eerstgenoemde tragedie is nergens
overtroffen, zelfs niet in Lucifer, ja Adam in Ballingschap geeft een nog vollediger
beeld, omdat het een tweede symbolische allegorie eraan toevoegt. Tot nu toe
hebben wij de antithese objectief waargenomen, als een onbepaald conflict van
tegengestelde waarden, waar de Mens tussen in staat. De andere symbolische
allegorie voegt hieraan toe zijn subjectieve tegenhanger, dezelfde tweestrijd binnen
de Mens zelf, waar de tegenstrijdige krachten samengevat zijn.
‘Het huwelijk van Adam en Eva krijgt een symbolischen ondergrond door de
vereeniging, in den mensch, als wezen, van twee elementen: lijf en ziel; de ziel,
verwante van het Engelenrijk; het lijf, verwant aan het dierenrijk, en daarmee aan
52)
de Hel’ .
Er is overigens natuurlijk niets nieuws in het karakteriseren van de eeuwige onrust
teweeggebracht door de tweestrijd tussen het zinnelijke en het geestelijke in de
Mens. In al zijn drama's stelt Vondel zekere soorten deugden en ondeugden
tegenover elkaar, en uit de oplossing

51)
52)

Vvs. 529-31.
L. Simons, Vondels Dramatiek in Vondels Werken, uitgave W.B. III, blz. 85.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 72

219
van de daaruit voortvloeiende conflicten kan men een morele conclusie trekken. De
conflicten tussen Joseph en Jempsar, Theofrastus en Salmoneus enz. zijn slechts
complexe ontwikkelingen van de middeleeuwse zinnespelen met hun personificaties
53)
van Wellust, Kuisheid, Eerzucht, Nederigheid en de andere deugden en ondeugden .
Adam in Ballingschap is echter meer dan een zinnespel, want dit is de
dramatisering van de ontwikkelingsgang van de verleiding in één mens in
dialoogvorm: Prospero als het ware beschikkend over zijn beide naturen, Caliban
en Ariel. Maar nogmaals, dit is een symbolische, niet een letterlijke, allegorie, en
de kern van de kwestie of de symboliek van Adam als de Ziel en Eva als het Lichaam
al of niet gehandhaafd kan worden, is dit: zien Adam en Eva hun onderlinge liefde
in de samensmelting hiervan vóór de Val met hun volmaakt beleven van Gods
Liefde, als de sacramentele openbaring van de Goddelijke Liefde, of zijn zij zelfs
zo weinig minder dan de engelen, dat hun onderlinge liefde zich zuiver natuurlijk uit
in woorden van aanbidding voor God?
Voor de Mens in zijn gevallen staat is de tweede, theophilanthropische, verhouding
tot God ondenkbaar, en slechts een hoogmoedige dwaas zou het niet ondenkbaar
vinden. Vondel, altijd nederig en zich bewust van zijn eigen feilbaarheid, kon slechts
uit eigen ervaring de sacramentele liefde van Adam en Eva geschapen hebben, en
zou dit zeker gedaan hebben dank zij zijn rijpe ervaring in de Rooms Katholieke
Kerk. Heel dit stuk spreekt immers duidelijk genoeg van Vondels sacramentele Idee.
Het kan louter toeval zijn, dat Adam in zijn lofzang in het eerste bedrijf God voor
hun zielen dank zegt. Het zou slechts Vondels psychologisch inzicht kunnen zijn,
dat Eva haar woorden eerder tot Adam dan tot God richt; Adam die, zegt zij, het
edelste in de natuur gelijkt en niets met het aardse gemeen heeft. Doch haar
vrijmoedige uiteenzetting van de leer van het lichaam en de ziel in verzen 164-6 is
opmerkelijk, omdat de uitlating zelf vrij onverwachts komt,

53)

‘Bij Vondel immers is de psychologie der personen ondergeschikt aan hun symbolische
betekenis’. J.G. Bomhof, Vondels Drama, blz. 42.
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omdat haar woorden aan gezag winnen door de herhaling in de engelenrei na het
tweede bedrijf, maar het allermeest omdat Eva geen denker is; zij is, zoals Belial
haar heel juist noemt, een simpele duif, licht door haar emoties beïnvloed,
ontvankelijk voor gevoelsindrukken en in haar onschuld zich gelukkig overgevend
aan Adam, die in haar behoefte voorziet van iets tastbaars waarin zij God voelen
kan.
Het is onmogelijk aan Eva te denken zonder daarbij aan het lichamelijke in de
Mens herinnerd te worden. Zelfs haar extase in verzen 932-44 is eerder zinnelijk,
bijna hartstochtelijk, dan geestelijk. Men voelt de kracht van Adams rede als hij haar
ontnuchtert, en de veel grotere geestelijke diepte van zijn eigen communie met God
is uitgedrukt in de roep uit de bodem van zijn ziel: heer; hou op ... hou op, en zijt
uw' knecht genaedigh.
54)
Adams verslagenheid bij het aanspreken van zijn vrouw is niet slechts vleierij
noch zelfs de oprechte bewondering van een minnaar; hij zit werkelijk verlegen om
een naam voor zijn verhouding met zijn bruid, die in het huwelijk ‘één vlees’ met
hem zal worden, maar die in waarheid reeds zijn eigen vlees en bloed is.
Paulus tracht dit te verklaren en bekent, dat hij het moeilijk vindt, ‘Alzoo moeten
ook de mannen hun vrouwen liefhebben gelijk hun eigen lichamen. Die zijn vrouw
liefheeft, heeft zichzelf lief. En niemand heeft ooit zijn eigen vleesch gehaat, maar
hij voedt en onderhoudt het, gelijk ook Christus de kerk doet, omdat wij ledematen
van zijn lichaam zijn, uit zijn vleesch en uit zijn gebeente. Daarom zal de man vader
en moeder verlaten en zijn huisvrouw aanhangen, en zij zullen twee in één vleesch
zijn. Dit is een groot geheim; ik zeg in Christus en in de kerk’. Dit gedeelte uit Efeze
V komt in de Rooms Katholieke huwelijkswijding voor en was Vondel zeker bekend.
Onder het sacrament in het huwelijk wordt verstaan het ‘uiterlijke en zichtbare
teken’ van de ‘innerlijke en geestelijke gratie’ van de vereniging van Christus met
de Kerk, en hier wordt herhaaldelijk in de huwelijksdienst op gewezen. En zijn
gedeelten in Adam in Ballingschap waar dit typologische verband Vondel zeker door
de gedachten

54)

Vvs. 119, 200.
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speelde toen hij over het eerste huwelijk schreef, maar hier is het slechts van belang
voor zover deze vereniging van Christus, de Tweede Adam - met de Kerk, de
Moederkerk, doet denken aan de band tussen de ziel en het vlees of, volgens de
leer uitgedrukt, de Heilige Geest en het Lichaam (van de Kerk). Zelfs zonder bij de
leer van de Kerk over het huwelijk stil te staan, moet Adams geestelijke en
lichamelijke verhouding tot Eva ongetwijfeld iets geweest zijn, dat volkomen buiten
ons gezichtsveld ligt, en wij kunnen ons die slechts voorstellen als de uiteindelijke
vervulling van wat wij in een gewoon huwelijksleven kunnen ervaren.
Zoals Simons opmerkt, richten de engelen zich in het tweede bedrijf hoofdzakelijk
tot Adam, hoewel Eva ook aanwezig is, terwijl Belial degene is die straks tegenover
Eva komt te staan. Als Gabriël, Rafaël en Michaël de hof overzien, erkennen zij het
bestaan van Eva maar beschouwen Adam als de vertegenwoordiger van beide
menselijke wezens:
d' Alzegenaer stort hier zich zelven teffens uit,
En waert in dier, en erts, en steen, en plant, en kruit,
337 Doch meest in Adam, heer van 't edelste geweste

En nadat Lucifer, Belial en Asmodé grondig overwogen hebben, wie van beiden het
eerst aangevallen zal worden, besluiten ook zij, dat Eva de zwakste is.
De belangrijke tweede strofe van de rei na het tweede bedrijf, De mensch, uit lijf
en ziel bestaande etc...., bevat de kern van Vondels betoog in zijn Berecht. Met
d'een wil als d'ander wordt duidelijk bedoeld, dat het lichaam verlangt wat de ziel
verlangt, en in de twee daaropvolgende verzen luidt de uiteenzetting:
De reden onderworpt zich Godt,
512 Het lijf de ziele, wijs en schrander

In de verdere ontwikkeling hiervan in de tweede antistrofe wordt een metaphoor
gebezigd, die weliswaar zeer toepasselijk is en in dit verband het meest voor de
hand ligt, maar die nog veel meer aan kracht wint als hij toegepast wordt op het
paar in het Paradijs.
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Zo baert d' eenstemmigheit, in 't paeren
Van lijf en ziele, aan een getrout,
Een lieflijckheit, die door alle aren
526
De geesten streelt en onderhoudt
Och of de Godtheit hem bewaerde
In eene zelve lente en jeught,
Zoo kon de bruiloft eeuwigh duuren.
532
Een bant verbint de twee natuuren

In het huwelijk van de stamouders van het menselijk geslacht wordt niet alleen
gesymboliseerd het naast elkaar bestaan in de Mens van engelscheit en dierscheit
in volkomen eensgezindheid met elkaar, maar ook de centrale plaats in de cosmos
55)
toegewezen aan den mensch, de kleene weerelt .
Evenals de Goddelijke gratie der Erfrechtvaardigheid een noodzakelijke
voorwaarde was om het evenwicht tussen de worstelende ongelijcken van ziel en
lichaam te handhaven, zo ook ontving het huwelijk van de Eerste Man en Vrouw
een Goddelijke zegen, opdat de in de Schepping voorbestemde plaats voor de Mens
gehandhaafd mocht worden door het mensdom, de microcosmos van aardse en
56)
hemelse naturen, van het tijdelijke en het eeuwige .
In het derde bedrijf geven de drie met elkaar overleggende helse geesten een
uiteenzetting van de werking der verleiding. Asmodé, de geslepen raadsheer, oppert
twee onmisbare tactische voorwaarden voor een succesvolle verleiding. Adam en
Eva moeten niet tegelijk belaagd worden, en Eva moet degene zijn, die het eerste
aangevallen

55)
56)

Bespiegelingen III, vs. 92.
Vondels opvattingen van de hiërarchie in de schepping, opgesomd in de Groots Tibi benignus
reliqua, te fecit sibi (Adamus Exul vs. 358) blijken duidelijk uit heel dit toneelstuk: in het
levenloos heelal (vvs. 229-70, 879-88), in het plantaardig en dierlijk leven (vvs. 275-89, 765-7)
en onder mensen en engelen (vvs. 291, 2; 348-55, 371-3, 403). Zie voorts Bespiegelingen
III, vvs. 37-268, waarin de Mens beschouwd wordt als een wereld in het klein. De cosmische
hiërarchie is ook in het gezin weerspiegeld; evenals de Mens aan God ondergeschikt is, zoo
ook zijn de kinderen aan hun ouders (b.v. Jephta vvs. 1631-3) en de vrouw haar man (vvs.
131, 2; 203-10, 643, 901-13).
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wordt, omdat haar ‘dertle snoeplust’ haar meer kwetsbaar maakt. Opmerkelijk is
dat volgens hen de blozende appel een sterke aantrekkingskracht voor Eva heeft,
en voor Eva alleen, omdat het haar drie zinnen teffens door een' appelbeet alleen
zal bedriegen.
Voor Belial met zijn verleiderstalenten is het een kolfje naar zijn hand om het plan
van Asmodé te verwezenlijken. Hij ziet onmiddellijk dat Eva, gevoelig voor
aanlokkelijkheid en schoonheid, ook door middel van het vierde zintuig, het gehoor,
gelokt kan worden. Zoetvloeiende melodieuze woorden zullen een zinsverrukking
inleiden, waarin zij de appel, zo'n feest voor het oog en de mond, zal naderen, en
voordat zij het weet zal zij de dood omhelsd hebben terwijl haar ‘snoepkoortse’ haar
nog aanzet.
Er is iets schrikwekkends in de onvermijdelijkheid van de gebeurtenissen, die
zich van de bruiloft tot de verleiding ontvouwen, evenals de Doop van Christus tot
57)
Zijn verleiding in de woestijn leidde , want zowel de Doop van Christus als de
Bruiloft in Eden waren oorzaak van extatische ervaringen, die de aardse natuur van
de Mens te meer aan de verleiding blootstelden. Indien Adam of Eva door Belial
verrast kunnen worden terwijl zij nog in een onevenwichtig stadium van mystieke
spanning na het huwelijksfeest zijn,
742 Dan zal 't vernederen kort volgen op 't verheffen

Het danstafereel, dat de natuurlijke voorbode is van de extase, is op zichzelf een
natuurlijk gevolg van het huwelijkssacrament dat net voltrokken is, want hierin komt
de gehele tweeledige aard van de Mens, het geestelijke en het zinnelijke, zo volmaakt
58)
mogelijk tot uiting bij de aanbidding van zijn Schepper . Het geestelijke beperkt
zich tot het zich bezinnen op de dansschemas qua uitdrukkingsvorm van

57)
58)

N. Beets, Verscheidenheden meest op letterkundig gebied, blz. 86.

‘Want nu de mensch bestaet uit ongelijcke deelen
Van lichaem, en van ziel, en 's allerhooghsten wensch
Denhalven niet begeert, maer den geheelen mensch;
Hoe zou de godtsdienst dan volstaen met een van beide,
Of lijden dat men ziel en lichaem deelde, en scheidde?
De godtsdienst eischt dus twee ge-eigent aen den heer,
Noit hoogh genoegh gezet in top van prijs en eer.’
Bespiegelingen IV, vvs. 496-502.
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een mysterie - zoals dat voorkomt in het prototype van deze dans in
59)
Bespiegelingen . De lichamelijke drang uit zich in de rhythmische beweging van
de dans, zoals in Stravinsky's Sacre du Printemps.
In de extase na de dans wordt de tweeledigheid van de menselijke natuur nog
duidelijker geopenbaard in de dreigende vervreemding tussen de twee aspecten
van die natuur, gesymboliseerd in Adam en Eva. In de geestelijke vervoering behaagt
het God
te rucken 's menschen geest
Veel hoger van den romp des lichaems en zijn leest,
Om dus ontboeit van stoffe en aerdtscheit op te stijgen
In 't hemelsch kabinet der geesten...
Daer wort geen ziel verduistert,
Door 's lichaems damp, en wolck. daer spreektze Godt,
en luistert
60)
Geheimenissen van natuure noit verstaen .

Adam kan deze zeer gevorderde geestelijke ervaring zonder gevaar beleven maar
Eva, geestelijk te onrijp voor zulke esoterische mystiek, wordt slechts door emotionele
vurigheid in vervoering gebracht, en door gebrek aan de tucht en beheersing
61)
waarmee alle mystieke ervaringen beleefd moeten worden laat zij zich slechts
door Adams verstand beteugelen, hoewel haar instemming alleen mogelijk is, omdat
62)
63)
zij Adams wil als haar eigen aanvaardt .
Wij herinneren ons uit de eerste twee bedrijven, dat de ziel en het lichaam
eensgezind moeten blijven om een gepaerde (of in de moderne terminologie,
integrale) persoonlijkheid te vormen. Wij weten ook uit de samenzwering van de
duivels in het derde bedrijf, dat Eva met haar zinnelijkheid aan het grootste gevaar
bloot zal staan als men haar kan aantasten terwijl Adam, haar leider en gids, niet
bij haar is,

59)
60)
61)
62)
63)

III, vvs. 855 et seq.
Id. I, vvs. 1243-6, 1249-51.
Vgl. Hadewijchs Brieven (b.v. IV, XI, XXX) en Ruusbroec, Die Gheestelike Brulocht, Werken
I, blz. 250-2.
Adam zelf noemt als eigenschappen van de ziel - de vrije wil, onsterfelijkheid en de rede (vvs.
157, 8).
In vvs. 505-9.
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64)

en nu horen wij Eva zelf voor haar onevenwichtige

staat uitkomen:

De goddelijcke galm van 't heiligh bruiloftsliet
936 Ontknoopt den bant, die ziel en lichaem hiel gebonden

Adams roep: toef: gy mostme niet ontzweeven houdt veel meer in dan de zelfzuchtige
wens, dat de vrouw bij haar man blijve. De diepere betekenis van zijn woorden is,
dat Eva een zinnelijke verrukking niet moet verwarren met een ware geestelijke
extase. Maar Eva's zinnen staan in brand en de vlammen kunnen slechts gekoeld
worden in de vergetelheid, die naar zij meent de bron van alle heiligheid is.
Zachtmoedig maar vastberaden roept Adam haar terug: Uw element is hier, uw
liefste spreeckt u aen. Letterlijk opgevat heeft dit niets meer te beduiden dan ‘ge
kunt niet als een adelaar omhoogzweven terwijl ge slechts een sterfelijk wezen zijt.
Uw man doet een beroep op U’; maar het heeft ook de symbolische zin van ‘ge
hoort hier bij Uw geestelijke gids, Gods eerste schepping met een ziel begiftigd,
wiens vlees ge zijt’. Eva's koorts daalt, het angstige ogenblik is voorbij, maar het
gevaar blijft. In zich langzaam ontvouwende, gloeiende woorden vormt Eva een
beeld van de Hemel, en Adam, met grote liefde en veel begrip, trekt haar uit haar
trance terug naar de bekende voorwerpen van de hof om hen heen, en naar hun
onderlinge liefde, die Eva een veilige bevrediging voor haar extatische gloed
verschaft.
Maar op dit moment beseft Adam, zich ervan bewust dat deze lichamelijke
vervoering ook voor hem het gevaar meebrengt onbeheerst te worden en dus in
wellust te ontaarden, dat hij het geestelijke overwicht in hun onderlinge liefde moet
herstellen door zich van aardse invloeden los te maken en zich in gebed met God
terug te trekken. Zodoende echter verlaat Adam Eva juist als zij hem het meest
nodig heeft, want zij, het lichaam, nu meer dan ooit geneigd tot lichamelijke impulsen,
moet de verleiding zonder Adam, de ziel, weerstaan; het dierlijke in de Mens wordt
door het engelgelijke weerloos gelaten; ‘de geest is wel gewillig, maar het vleesch
is zwak’:

64)

Vgl. vvs. 505-9.
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De reden onderworpt zich Godt,
Het lijf de ziele, wijs en schrander.
Verloor de mensch dees gaef, dit lot,
En most hy by zijn kracht volharden,
514
Natuur kon hem niet houden staen

Eva's laatste woorden tot Adam, voordat hij afscheid van haar neemt, zijn geladen
met een tragische ironie, die volkomen onmerkbaar is als hun slechts een letterlijke
waarde toegekend wordt:
Zoo lang het aerdtrijck in den arm des hemels hangt,
En d'aerde, zijne bruidt, haer vruchtbaerheit ontfangt
Van zulck een' bruidegom, die haer met duizend oogen
Van starren aenlonckt, en bestraelt uit 's hemels boogen,
Zoo lang zal mijne min met d' uwe gaen gepaert,
1027 En elcke dienst en kus blijft my een' weêrkus waert

In het eerste tafereel van het vierde bedrijf zien wij de hele evolutie van spanningen
tussen geestelijke en lichamelijke impulsen op het niveau van de hoogste religieuze
ervaring. Eerst aanbad de hele mens God, maar de wil moest de zinnen beheersen
65)
en hen dwingen zich op de visie van de geest te concentreren . Het lichamelijke
in de menselijke natuur wilde zich van het geestelijke vrijmaken, het werd
teruggeroepen en de twee herenigd. Maar de geest in Adam, nu zich bewust van
de schadelijke invloed, die lichamelijke vervoering op de geest kan uitoefenen, rukt
zich los van de zinnelijke bekoring en zoekt een onderhoud met God in de
eenzaamheid van de geest alleen.
66)
Zinnelijke en geestelijke extase moeten gematigd worden ,
67)
Men tre dan achterwaert, om niet te hoogh te draven ,
en symbolisch beschouwd, begon het scheuringsproces tussen het lichaam en
de ziel bij de extase, waarvan de hitte op een zomer leek, die op de eeuwigdurende
lente van Adam en Eva's onschuldige jeugd volgde. Zij streefden naar de volheid
van mystieke ervaring die, omdat hun allegorische naturen niet overeenkwamen,
niet volkomen gedeeld

65)
66)
67)

Vvs. 932-998.
Adam trekt zich met opzet terug op het hoogtepunt van zijn eigen extase (vvs. 1217-20).
Bespiegelingen I, vs. 21.
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kon worden. Hun twee verscheidene extases dreven hen uiteen en hun scheiding
binnen de huwelijksband symboliseert het verbreken van de banden tussen lichaam
68)
en ziel, dat de overgang van de zomer tot de winter teweegbrengt :
Och of de Godtheit hem bewaerde
In eene zelve lente en jeught,
Zoo kon de bruiloft eeuwigh duuren.
532
Een bant verbint de twee natuuren

Eva, nu alleen, is zich totaal niet bewust van haar precaire situatie, zij zou er ook
geen weg mee weten, daar Adam haar niet gewaarschuwd heeft dat zij haar
geprikkelde zinnen moet ontvluchten in de geestelijke concentratie van het gebed.
Zij wenst Adam Gods zegen toe, draait zich om, en hoort de verleidelijke stem van
Belial.
69)
Eva is een child bride genoemd , en dit is een bijzonder passende benaming
voor deze simpele, geestelijk onrijpe vrouw, die in haar naïveteit zinnelijke indrukken
verwart met het beleven van geestelijke waarheden, en als een jonge bruid
gemakkelijk in de verleiding komt te snel de rijpheid te verwerven, die zij haar
echtgenoot onbewust benijdt, een verleiding die, zoals zij te laat beseft, haar niets
dan wereldsgezindheid brengt.
Belial raakt zijn doelwit feilloos. Hij peilt Eva's weerloosheid systematisch; hij vleit
haar, wekt haar vertrouwen en bewondering voor zijn voortreffelijke kennis op door
steeds weer op haar simpele onnozelheid terug te komen en haar nieuwsgierigheid
te prikkelen, zodat zij tenslotte de eerste, ogenschijnlijk ongevaarlijke stap
bergafwaarts doet. Zij vraagt waarom de vrucht van de boom verboden is. Zij trekt
Gods wet in twijfel en de blinde gehoorzaamheid is overwonnen door de eerste
zucht naar kennis.
Eva's val wordt onmiddellijk gevolgd door de botsing tussen de antipoden van
Goed en Kwaad, het conflict-thema van al Vondels tragedies. Hier echter heeft de
geweldige schok juist op het ogenblik plaats dat Adams samenzijn met God zijn
geestelijke energie in een

68)
69)

Vs. 170.
Door Professor Dr. Th. Weevers in een college te Londen.
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opwaartse richting versterkt heeft en dat Eva's verleiding door Belial haar, bevlekt
met zijn kiem van volkomen ondeugd, naar beneden heeft gestort.
Verschillende schrijvers menen dat Vondel de verleiding van Adam tot een
hinderpaal voor zichzelf gemaakt heeft, en dat het verderven van Adam door de
veel zwakkere Eva een tekortkoming van het stuk is. Deze critiek kan geen stand
houden bij een symbolische interpretatie.
Adam ontdekt, dat zijn eigen vlees gezondigd heeft. Dit is het fundamentele
onontkoombare feit. Dat zijn eigen vlees tevens een aparte eenheid is, zal hem in
de war brengen, dat er ook een mystieke huwelijksband tussen de twee wezens
bestaat, zal hem tenslotte doen struikelen; maar dit zijn secondaire kwesties. Al was
Adams geestelijke weerstand toen hij Eva onder de Boom der Kennis zag nog zo
groot, de ingestelde orde is verbroken, het nauwkeurig geregelde evenwicht tussen
geest en lichaam is zoek en Adam, niet meer een integraal geheel, kan slechts het
evenwicht trachten te herstellen door zijn niveau aan dat van Eva aan te passen.
Psychologisch gesproken zou de strijd al hard genoeg zijn geweest. De liefde
van David voor Absolon of van Vondel voor Maeyken of zijn zoon Joost was
nagenoeg niets vergeleken bij Adams gevoelens voor het deel van hemzelf, dat zijn
zuster, vrouw en dochter Eva was.
Vanuit de theologie gezien had zijn eigen vlees hem geërgerd, zijn rechter hand
had kwaad gedaan, en liever dan met twee handen heen te gaan in de hel, had hij
het corrupte deel moeten afhouwen. Adam realiseert zich dit:
1301 Ick kies het leven voor de baerelijcke doot
1303 'k Getroostme niet van Godt, maer eer van u te scheiden

maar de opoffering welke dat zou vergen is te groot voor zijn wilskracht.
De vrucht met al zijn vermeende kwaliteiten bekoorde Adam hoegenaamd niet.
Eva's prijzende woorden over de sappigheid van de appel vonden in Adam slechts
de doffe weerklank: Och smaeck! Adam
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is ontzet door wat hij weet dat binnenin hem is geschied. Als hij maar blind kon zijn
70)
voor het voldongen feit .
De eindphazen van de verleiding zijn voor Adam een foltering, en met grootse
wilskracht stijgt hij er bovenuit.
Durf ick in my het beelt, dat Godt gelijckt, misverven,
1295 Mijn ziel ontluisteren, om zulck een snoot genot?

Maar de geest heeft het vlees van node, en zolang het vlees er door beheerst blijft,
leven de twee samen in eensgezindheid. Als het vlees zwak is, dan nog heeft de
geest het van node, en dan komt het moment van werkelijke beproeving. De geest
in Adam, nu gesteld voor de eis van het asceticisme, is niet langer gewillig. Of liever,
Adams daad toen hij Eva volgde is de dramatisering van het fatale zich overgeven
van de wil aan het lichaam de eerste keer dat het gehele wezen, wetende dat de
daad zondig is, er toch stilzwijgend mee instemt. Aldus kan de verleiding van eerst
Eva en dan Adam beschouwd worden als de ontwikkelingsgang van de verleiding
van de twee elementen, lichaam en ziel, in één mens.
De nasleep van de overwinning van het lichaam over de ziel is hier de volmaakte
uiting van hetgeen iedere gevoelige natuur na zo'n zonde ondergaat. Het lichaam
juicht de daad toe en voelt zich weer één met de ziel. Eva is niet meer de
hartstochtelijke minnares, doch Adams zachtmoedige vrouw. De ziel alleen voelt
de doffe afgrijselijkheid van wat zij gedaan heeft en het lichaam kan de ziel geen
troost geven; integendeel, het is slechts een zware bekommernis. Vanuit de diepten
roept Adam: Mijn vleesch heeft me verraên.
Een vuile snoeplust was de pijl die Eva griefde,
En my al teffens. Och, dit komt van vrouweliefde.
1148 Ick ben van mijne ribbe en eigen vleesch verraen

Adam, zich slechts bewust van zijn kwelling waaraan toch Eva's zonde ten grondslag
ligt, schijnt wreed te zijn in zijn berispingen,

70)

Vvs. 1245-7.
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maar hij veroordeelt zijn eigen vleselijke wellust, die zijn geest geschonden heeft:
Eva: Ben ick niet
Uw eigen vleesch en been?
Adam: Ja, 't vleesch dat my verriet,
Verleide. ô valsche tong, met slanggegift
1570
bestreecken!

Tenslotte wordt Eva bewogen door de enige haar nog resterende emotie, haar
saamhorigheidsgevoel. Zij is van hem. Als hij sterven wil, dan wil zij hem volgen
zelfs tot in de dood. Het leven zonder hem is onmogelijk, en overeenkomstig de
symbolische allegorie is dit eenvoudig de waarheid.
Eva's schuldbekentenis en haar verlangen met Adam te sterven roepen alle
vroegere genegenheid en de huwelijksband tussen hen in hun geheugen terug. De
drang alles met zijn vrouw te delen bracht Adam tot de zonde. De sterke banden
tussen man en vrouw, ziel en lichaam, redden hem nu van zijn wroeging. Hij wil de
gevolgen samen met haar tegemoet treden en niet proberen ze te ontvluchten door
71)
de huwelijksband te verbreken en bevrijding voor zijn geest te zoeken in de dood .
72)
Het ervaren van zelfverwijt na de zonde heeft veel weg van de keerzijde van
extase. Onbeheerst kan het veel schade aanrichten - in de gedaante van een
allesvernietigende wroeging. Adam en Eva zijn nog steeds getrouwd, het lichaam
moet verenigd blijven met de ziel, zelfs al is Gods oorspronkelijk verbond, dat het
73)
paar samenvoegde, verbroken . Eva, die oorzaak is van Adams eerste zonde,
bewaart hem nu voor een tweede grotere zonde, de zelfmoord, want door een
beroep te doen op zijn rede spoort zij hem aan zijn zucht naar geweld-

71)
72)
73)

Immers de dood is daar, waar de ziel het lichaam verlaat.
Door Vondel herkennis genoemd, (Jephta, Berecht, passim).
‘Much misunderstanding exists with regard to Original Sin... We should rather see it as the
principle of sin which has passed upon our nature, because in his beginning man refused the
height and joy of his vocation and made of self his God, thus putting asunder flesh and spirit,
which God had joined together.’ F.P. Harton, Elements of the Spiritual Life, blz. 95.
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dadigheid te overwinnen door zijn geest weer te laten gelden. De zelfmoord van
Iscariot als gevolg van zijn wroeging was zijn grootste zonde, want daardoor ontnam
hij zich de verwezenlijking van de hoop op de Opstanding. Zo ook zou Adams
zelfmoord de huwelijksbanden met Eva onherroepelijk verbroken hebben, het
huwelijk, dat niet alleen ziel en lichaam verenigde, maar waardoor bovendien het
74)
mensdom geboren zou worden om de Verlossing te kunnen beleven .
C a m b r i d g e , 1954.
PETER KING

Lichtmis
In mijn artikel over dit onderwerp in de vorige aflevering heb ik verzuimd te vermelden
dat de door mij gebruikte tekst van De Feeste van de Lichtmissen berust in de Kon.
Bibliotheek te 's-Gravenhage. Andere exemplaren zijn mij niet bekend.
C. KRUYSKAMP

74)

Ofschoon Verhagens vertolking aantrekkelijk is, geloof ik niet, dat die stand kan houden tegen
de overheersende symbolische betekenis van de echtvereniging door geheel het stuk. In zijn
Vondels Dramatische Problemen (Vondelkroniek XI, blz. 99), schrijft hij: ‘Adams zondeval ...
is in Vondels symboliek: het huwelijk, dus het verlorengaan van het Paradijs; de overgang
van de onbezorgde jeugd naar de werkelijkheid van het leven, met zijn onverbiddelijke eischen
van harden arbeid, zorgen en angsten - en de dood in het verschiet’.
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*)

Het kader van mijn levenswerk
door Albert Verwey

Er zijn voorbeelden dat een dichter een groot werk beplande waarvan de stof hem
gaandeweg toe zou komen uit zijn omstandigheden en ervaringen, en dat hem
levenslang bezighield. Het grootste voorbeeld is Dante die tegen zijn 35-ste jaar de
Commedia op touw zette en haar eerst kort voor zijn dood voltooide.
Van dit gedicht was het samenstel, zowel naar de idee als naar de vorm, vooruit
vastgesteld. Maar het was tevens de onmiddellijke uitdrukking van veel wat de
dichter tijdens het schrijven onderging en beleefde.
Een andere mogelijkheid is dat men geen vast verloop en ook geen vaste vorm
beplant, maar zich voorneemt een in ons levende idee, zoals ze zich, aldoor de
zelfde en toch aldoor gewijzigd, in de loop van ons leven aan ons vertoont, in de
vormen waarin ze zich aan ons voordoet uit te drukken.

*)

Bij het doorlezen van Verwey's literaire nalatenschap in de Amsterdamse
Universiteitsbibliotheek, ten behoeve van de vervolgdelen mijner Verwey-biografie, ontdekte
ik tussen aantekeningen ten dienste van zijn college's, het handschrift van het hier afgedrukte
artikel, waarin Verwey tot de innerlijk-constructieve samenhang van zijn poëzie een toelichting
geeft. Het is nooit zijn gewoonte geweest de lezers op deze wijze te hulp te komen. Reeds
daarom is deze uiteenzetting van groot belang. Het feit dat hij aan zijn beschouwing een titel
gaf geeft steun aan het vermoeden dat hij publicatie overwogen heeft.
Uit het handschrift blijkt dat dit opstel - behalve wat de behandeling der laatste bundels betreft
- in één trek geschreven is, haastig en daardoor niet in overduidelijk schrift. Ik heb het
nauwkeurig gecopieerd en de tekst, ook wat de interpunctie betreft, ongewijzigd gelaten. Het
is niet gedateerd, maar moet voltooid zijn nadat Verwey De Ring van Leed en Geluk
geschreven had en vóór zijn volgende bundels waren ontstaan, dus na 24 Dec. 1931 en
vermoedelijk vóór 1 Augustus 1934.
Publicatie geschiedt in overleg met dr. M. Nijland-Verwey.
MAURITS UYLDERT
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Het kader dat de eerste dichter zich stelt is strenger dan dat van de tweede, maar
zij komen overeen in hun levenslange gebondenheid aan een denkbeeld, dat bij de
eerste een meer uitgewerkte struktuur, bij de tweede een nog maar vermoede
voorraad van mogelijkheden heeft.
Het voorbeeld van een dichter die begon als een van de eerste soort, maar
eindigde als een van de tweede is Wordsworth.
Toen hij zijn Excursion uitgaf, schreef hij dat dit gedicht het vervolg was op een
nog groter werk (dat na zijn dood als The Prelude werd uitgegeven). Beide gedichten,
zei hij, hebben als voornaamste onderwerp ‘the sensations and opinions of a poet
living in retirement’, en ze hebben tot elkaar dezelfde verhouding ‘as the antechapel
has to the body of a Gothic church.’ Maar dan, sprekende van zichzelf, gaat hij voort:
‘Continuing this allusion, he may be permitted to add, that his minor Pieces, which
have been long before the Public, when they shall be properly arranged, will be
found by the attentive Reader to have such connection with the main Work as may
give them claim to be likened to the little cells, oratories, and sepulchral recesses,
ordinarily included in those edifices.’
Hij zag dus zijn hele werk als een cathedraal, maar het plan om zijn systeem van
denkbeelden - want hij erkent dat er in zijn gedichten een systeem is dat de lezer
nu zelf zal moeten aan 't licht brengen - volgens één logisch plan en in één vorm te
uiten, heeft hij moeten opgeven.
Ik heb zulk een plan nooit gemaakt. Evenals hij ben ik uitgegaan van een stellig
denkbeeld - ik zou zelfs kunnen zeggen dat ik even als hij mijn denkbeeld wou
aanbieden als ‘the sensations and opinions of a poet living in retirement’, - maar ik
besloot van het begin af mij niet te onderwerpen aan het kader van een lang gedicht,
maar mij alle mogelijke vrijheid van vormen voortebehouden.
Mijn idee leende zich daartoe. Ze had namelijk niets van een stelsel, maar was
een besef, ingeboren en langzamerhand bevestigd, dat zich op duizend wijzen kon
uitspreken. Het was begonnen met een onverslaanbaar geloof aan de heerlijkheid
van het leven. Hoewel mijn jeugdomstandigheden moeilijk en drukkend waren, vond
ik het leven heerlijk. Toen ik ouder werd bracht ik de godsdienstige gevoelens waarin
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ik was opgegroeid - de Bijbel, Bunyans Pelgrimreis en de Imitatio behoorden tot de
lectuur van mijn kinder- en knapenjaren - op de zichtbare wereld over, die me trof
als een openbaring. Nog later, als gevolg van het nadenken in mijn jongelingstijd,
zag ik de wereld als goddelijk. En daar ik het heelal niet anders kennen kon dan
door mezelf, erkende ik als de oorsprong van alles een goddelijk leven dat zich
overal kondgaf waar ikzelf en de buitenwereld door mijn verbeelding tot één werden.
Deze idee, waarin verbeelding en werkelijkheid, ik en de wereld, niet langer te
scheiden waren, deze idee van een alles voortbrengend, alles-omvattend leven,
was mijn troost en mijn zekerheid. Troost, want ik was allesbehalve wat men een
optimist noemt. Integendeel stond ik tegenover alles wat me weervoer met een nooit
verslappende behoedzaamheid. Maar ook zekerheid, want wanneer mijn bestaan
ook maar de minste zin had, dan was die dat ik mijn idee van ogenblik tot ogenblik
en onder alle omstandigheden waarmaakte. Het leven mocht doen wat het wilde:
aan de heerlijkheid van zijn openbaringen, aan de goddelijkheid van zijn wezen,
zou ik nooit kunnen twijfelen.
Het feit was dat ik voortaan maar in één richting leefde. Ik beschouwde mijn idee
als een wezen op zichzelf. Ik stond in zijn dienst. Ik was zijn orgaan. Ik had maar
te luisteren en uittespreken. Dat doet ieder dichter zodra hij tegenover een wordend
werk staat. Ieder lyrisch dichter doet het in de hoogste mate. Het zou hem dwaasheid
dunken de innerlijke zang te storen door eigenwillige overwegingen. Maar hoewel
hij dit doet, kan hij zich toch het recht nemen de verschillende gedichten te schikken
in een gewilde volgorde. Ik kon dat niet. Ik kon de orde niet verstoren waarin de
gedichten zich mij voordeden. Hun verband scheen mij telkens weer even grote
geheimen te ontraadselen als hun afzonderlijke lichamelijkheid. Ik zag hoe gedichten
zich aaneensloten tot reeksen, reeksen tot boeken, boeken tot onscheidbare
complexen. De samenhang bleek mij tenslotte van minstens zo groot belang als
het enkel-dicht.
Toen ik in 1910 een nieuwe uitgaaf van Verzamelde Gedichten gereed maakte
heb ik, in een Voorrede, dit karakter van mijn werk uiteengezet. Toch konden er
maar enkelen zijn die het als zodanig lazen
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Gewend versbundels als verzamelingen van losse gedichten te lezen, waaruit men
kiest wat het eerst behaagt, tracht men naar het ontdekken van een verband minder
naarmate het meer verborgen is. Zolang een duidelijke draad van anecdote en
gedachte zich opdringt volgt men die, maar men speurt zelden de meer verholen
verwantschappen na waardoor schijnbaar onafhankelijke gedichten worden
bijeengehouden. Dat ik nochtans lezers ontmoette die tot dit eigenlijke leven van
mijn gedichten doordrongen en ze dientengevolge verstonden en genoten, moest
ik, als iets zeldzaams, wel op bizondere prijs stellen.
Het is wonderlijk hoe men aan een idee, wanneer ze eenmaal in ons leeft
gebonden is. Er zijn tijden geweest dat ik, dwaselijk, mij voornam vrij te zijn. Waarom
zou ik niet gedichten kunnen schrijven, nu dit, dan dat, onbekommerd om die
samenhang op de achtergrond. Ik deed het, - soms een jaar, soms twee jaar - en
als ik dan die gedichten in de tijdsorde van hun ontstaan naast elkander legde, dan
was het maar al te duidelijk dat zij een reeks vormden, dat zij de verschillende zijden
waren van eenzelfde gemoedstoestand en dat die toestand een nieuwe modificatie
was van het denkbeeld dat in me sluimerde. Er was geen ontkomen aan. Alle
gedichten die ik als gaaf en rijp erkende waren klaarblijkelijk delen van het eens
begonnen levenswerk.
Of er dan andere waren die als minder gaaf en rijp erbuiten vielen? Ja, die waren
er. De hele bundel Rondom mijn Werk behoort ertoe. Hij bevat sommige van mijn
meest gewaardeerde gedichten en dat ik hem uitgaf bewijst wel dat ik hem niet
missen wil. Het zijn de verzen die ontstaan door zoekende of weerstrevende
werkingen, door een aandrang van buiten of van binnen, maar die niet samenvalt
met de richting of de diepgang van het werk waarin ik bevangen ben. Het belang
dat ze voor mij hebben is veel meer stoffelijk dan dit ten opzichte van mijn andere
gedichten het geval kan zijn. In deze is de stof geheel aan de idee onderworpen,
in gene slechts gedeeltelijk. Dat geeft hun soms een kennelijke bekoring. Wat ik
niet zeggen zou in het werk van mijn leven, zeg ik daar terzijde, niet getransformeerd
door de verbeelding, maar zoals ik het, ergens in mijn halfbewuste, of buiten me in
het koele daglicht, gevonden heb. Ook spreuken, of speelse
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rijmen, kortstondige spruitsels van woord en gedachte, kunnen opkomen en bewaard
worden.
Niets heeft mij ooit meer moeite en zorg gekost dan het bestaan van die twee
soorten gedichten naast elkander. Dikwijls erkende ik eerst langzaam dat die van
de ene soort, ontstaan tussen die van de andere, daar niet hoorden en verwijderd
moesten worden, omdat zij de orde van de hoofdstroming braken. Dat zij de volle
toon, de rijpheid, de gaafheid van de andere misten, was tenslotte het zekerste
teken waaraan ik ze herkennen kon.
Men zal misschien vragen: als ge uzelf niet het recht toekent de volgorde waarin
uw gedichten ontstaan te verbreken, voelt ge dan niet dit wegnemen van sommige
gedichten uit de reeks als een willekeurige ingreep?
Of anders: als ge gelooft dat uw idee, onafhankelijk van u, als een wezen op
zichzelf, zich uitwerkt, hoe kunt ge dan aannemen dat ze dit in het ene gedicht
gedaan heeft en in het andere niet?
Op twee wijzen gesteld is dit de vraag of zelfs bij een zo grote mate van intuïtief
ontstaan als ik aan de wording van mijn gedichten toeschrijf, het ordenend bewustzijn,
het oordeel, niet toch een rol speelt.
Ik moet erkennen dat dit zo is. De stroom van onze intuïtiviteit wordt door ons
verstand in het oog gehouden en waar hij niet of niet voldoende heeft kunnen
doorbreken, merken wij het op. De uitgescheiden gedichten behoren altijd tot een
sfeer waartoe de reflectie al meer toegang had. Dit is het wat ons verstand erkent.
Het oordeelt eigenlijk niet over de intuïtiviteit die zich volledig belichaamd heeft,
maar over zijn eigen te duidelijke aanwezigheid.
Deze verklaring moet wonderlijk klinken voor hen die in mijn gedichten dikwijls te
veel reflectie vinden. Maar zij vergissen zich. Alle gedichten die ik in mijn eigenlijke
werk opneem zijn zuivere verbeeldingen. Men kent ze niet voor men ze als zodanig
leest.
In Dantes Paradiso toont zich een schitterend verstand, toch is het een verbeelding
en niets anders. Er bestaan in de wereld-literatuur grote hoeveelheden gedichten,
die gedachtelijk van inhoud zijn, maar daarom niet minder intuïtieve scheppingen:
zang en droom.
Wij mensen zijn denkende wezens, en niets is me altijd meer tegen
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geweest dan mezelf te moeten beschouwen als enkel vatbaar voor vage gevoelens
en gewaarwordingen van de zintuigen. Ons lichaam is daarom juist zo rijk
bewerktuigd omdat wij evenzeer denken als voelen, evenzeer willend doen als
willoos ondergaan. Maar behalve voelend, denkend en willend kunnen wij nog iets
meer zijn. Wij kunnen dat hele drievoudige leven tot onderwerp van onze verbeelding
maken. Dan worden wij dichters en kunstenaars. Zij die de dichter het recht
ontzeggen een denker te zijn, halveren hem. Zij ontnemen hem zelfs dat eigenlijke,
waarin ieder mens zijn trots moet stellen. Zij vernederen hem van vrije werkdadige
geest tot verkleurende kwal. De neiging dit te doen doortrekt in onze tijd dichters
en lezers. Wat zij bestrijden is inderdaad de verbeelding van de niet enkel voelende,
maar ook denkende mens.
Zulk een mens te zijn, zulk een mens te verbeelden en hem de heerlijkheid van
het volledige leven te laten uitspreken, dit is nu juist wat ik wenste en wat ik
beproefde.
Toen ik daarmee begon had ik het gedicht Van het Leven geschreven. De
grootheid van het leven tegenover de kleinheid van de mens was daarvan het
onderwerp. Maar die kleine mens kon trachten zijn levens-begrip te vullen met een
oneindige werkelijkheid.
Ik beperkte mij tot de Aarde, het enige levens-lichaam dat wij werkelijk kennen
en waarop we al het bestaande kunnen onderscheiden in twee delen: de
overblijfselen van het verleden en het aanwezige, hoewel veranderende, groeiende
heden. Dit werd het onderwerp van mijn eerste boek. Maar ik beperkte me nog
nauwer. Op die aarde was het enige leven dat ik geheel kende mijn eigene, het
enige land dat ik geheel kende het landschap dat zich om me uitstrekte. Mijn eigen
verleden en heden in die natuur werd het onderwerp van mijn tweede boek De
Nieuwe Tuin.
Was dit eigen leven dat ik me rustig had voorgesteld een innerlijke ongedeeldheid?
Het tegendeel was waar. Het was vol strijd, vol hartstocht, vol poging de
tegenstrijdigheden op te heffen in een hogere eenheid. Dit was mijn derde boek Het
Brandende Braambos.
Het leven bleef even heerlijk, maar het had een dramatisch voorkomen gekregen.
Er was een geest in werkzaam die meester moest
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worden over strijdende bewegingen. Het was het jaar van de Boerenoorlog en daar
zat ik in mijn duinhuis, dicht aan de rand van de zee en omvatte van daaruit de
wereld. Dit was het boek Dagen en Daden. Die geest wilde zich vrijmaken. Hij wilde
zichzelf kennen als de draad waarom het wereldgebeuren in kristallen schoot. De
Kristaltwijg was de titel van mijn vijfde boek.
Het was duidelijk dat ik aldoor hetzelfde bedoelde: de verheerlijking van het leven.
Maar dit leven was anders geworden. Het veranderde gedurig. En dit gevoel van
de eeuwige vergankelijkheid die toch aan de heerlijkheid geen afbreuk deed, werd
de oorsprong van drie boeken: Uit de Lage Landen bij de Zee, Het Blank Heelal,
en Het Levensfeest.
Het doet er niet toe welke persoonlijke aandoening tot het ontstaan van die boeken
meewerkte en in welke vormen hun gedichten ontstonden - kennelijk is dat ik van
mijn idee niet afweek en dat zij zich gedurig ontwikkelde.
Wat mij trof was de aldoor gelijktijdige aanwezigheid van een innerlijke en een
uiterlijke wereld. Wat ik uitdrukte was mezelf, maar het was tevens het zichtbaar
heelal. Er was een verborgenheid, maar die alleen te kennen was in haar
verschijning. Dit was de zin van het driedelige werk dat ik Het Zichtbaar Geheim
noemde.
Ik kon toen denken dat mijn levenswerk was afgelopen. Ik voelde mij volkomen
bevredigd. De wereld zoals ik haar tot nu toe beleefd had, was inderdaad naar alle
zijden uitgesproken. Maar toen, in dat rustigste ogenblik van mijn bestaan, brak de
oorlog uit. Het leven dat ik gewend was als Kosmos te zien, dreigde omteslaan tot
Chaos.
Dit was het nieuwe aspect waarmee ik kreeg te worstelen. Als ik niet ook de Chaos
in mijn levens-conceptie, in mijn levensverheerlijking wist op te nemen, zou ik voor
een verloren zaak hebben gepleit. Die worsteling en de overwinning zijn uitgedrukt
in de boeken Het Zwaardjaar, Goden en Grenzen en De Weg van het Licht.
Toen die boeken voltooid waren zag ik terug en voelde me als de maker van een
groot werk dat achter me lag, maar tevens het leven als de Maker van al het
geschapene. De Maker was de titel van mijn volgende boek en ik wist niet naar
welke zijde ik nu verder uit zou
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zien. Na zozeer het leven en mezelf als manifestatie van kracht en inspanning gezien
te hebben, voelde ik me machteloos, school weg in mezelf en vond daar een ander
zelf, een ander leven, en wel dat van een verlangen dat niet bevredigd wordt, een
ruimte-legende, die legende blijft, en die geen andere bevrediging dan die van de
zelf-verloochening overlaat. Het was een vreselijke, maar een heerlijke tijd voor me
toen ik in de bundel De Legende van de Ruimte de zelf-verloochening als het wezen
van het leven beleed.
Maar ook daarbij bleef het niet. Men weet nooit hoeveel verborgen kracht er in
ons schuilt. De Getilde Last was een nieuwe verheffing, een nieuwe en grote kracht
stelde me in staat de Figuren van de Sarkofaag te beelden en in De Ring van Leed
en Geluk mijn persoonlijk leven.
Op een afstand staande van de wereld, weet ik nu nog telkens erin door te dringen.
Ik zie haar beperktheid, maar ook de onbedwingbaarheid van de straal waarmee
de mens-geest in haar werkzaam is. Zal ik ook deze ervaring ten volle uitputten?
Wacht me daarna misschien nog een andere? Ik weet het niet. Maar al zou ik nu
niet verder gaan en aan het gedichte niets meer kunnen toevoegen, dan zou ik toch
het besef hebben dat in de zeventien boeken die ik noemde mijn idee als een wereld
van in- en uitwendig leven ligt uitgebeeld.
Ze is er in de eerste vijf boeken met haar polariteit van waarneembaar aardeleven
en de denkende geest die zich als vormende macht eruit tracht lostemaken. Ze is
er in de drie volgende met hun polariteit van vergankelijkheid en eeuwigheid. In het
Zichtbaar Geheim met die van verborgenheid en zichtbaarheid. In de oorlogsboeken
met die van Kosmos en Chaos. In de Maker als vrijheid en gebondenheid. In De
Legende als verlangen en zelfverloochening. In de drie laatste boeken als last en
draagkracht. Op al die wijzen heb ik de heerlijkheid, de goddelijkheid van het leven
ondervonden en uitgedrukt. En elk van die wijzen heeft haar eigen bouw en haar
eigen innerlijke verbanden.
Het moet het werk zijn van lateren de drie elementen nategaan waaruit ieder van
die boeken is saamgesteld: het ideeële, het persoonlijke, en het aesthetische. Er is
éen idee, maar met talloze vertak-
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kingen, er is éen persoonlijk leven, maar met talloze lotgevallen en ervaringen, er
is éen dichtkunst, maar in talloze vormen. In elk boek is er tussen die drie een
tastbare overeenstemming. In elk gedicht kan die overeenstemming worden
aangetoond.
Ik ben me niet onbewust dat mijn werk nog een andere waarde heeft. Die namelijk
van vroegere tijden voort te zetten, onze eigen tijd te vertegenwoordigen, toekomstige
tijden inteluiden. Wij staan niet alleen. Wij zijn met toekomst en verleden verbonden
en zodra wijzelf verleden werden, kan dit worden ingezien. Of men ons als klein of
als groot beschouwt, wij behoren dan tot de geschiedenis en hebben er onze plaats.
Ook die zal ons door lateren moeten worden aangewezen. Ik voor mij heb het altijd
een verheffende gedachte gevonden een deel van het grote geheel te zijn.
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Voegwoordelijke verbindingen voor de aspectische functies der
simultaniteit in het Middelnederlands
I. Inleiding
In de Nederlandse Grammatica worden zinnen met voegwoorden als terwijl, toen,
nadat, sinds en dergelijke normaliter naar de functie benoemd als ‘bijzinnen van
tijd’. Deze benaming is onbevredigend. Zij berust op een onzorgvuldige analyse van
de functies dezer voegwoordelijke zinnen. De term ‘temporele functies’ leidt
bovendien in het algemeen tot misverstand en verwarring, omdat er verschillende,
hoewel samenhangende begrippen mee worden aangeduid.
Onder ‘tijd’ als taalkundige functie verstaat men in de eerste plaats de groepering
van de in zinsvormen meegedeelde feiten, toestanden of voorstellingen ten opzichte
van het bewustzijnsmoment van den spreker: het heden valt als taalfunctie voor
den spreker samen met dat reële bewustzijnsmoment, het gebeuren dat plaatsgrijpt,
of als zodanig wordt voorgesteld, op dat moment van bewustzijn, denken of spreken,
noemt men praesentisch; wat aan dit moment reeds is ‘gepasseerd’ of als daaraan
gepasseerd wordt voorgesteld, is taalkundig gesproken ‘de verleden tijd’ of het
praeteritum; wat nog niet is ‘gepasseerd’, maar vanuit het bewuste ‘heden’ wordt
verwacht, of in taalvorm voorgesteld wordt als aan- of toekomend op dat
bewustzijnsmoment, heet ‘toekomende tijd’ of futurum. Deze groepering der in
taalvorm gegeven voorstellingen naar het drievoudig tijdschema berust bij de wil
van den spreker. Naar believen kan hij in zijn taalvormen de begrenzingen der drie
‘perioden’ meer of minder scherp aangeven en de reikwijdte, vooral van het praesens,
vergroten of vernauwen. Ook kan hij in die aangenomen perioden, en dan speciaal
van het verleden en de toekomst, nadere indelingen van ‘tijd’ aangeven. Deze
secundaire indeling bv. naar maanden, dagen (gisteren, eergisteren, morgen,
overmorgen, enz.) of naar de uren van den dag,
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kan men beschouwen als liggend in het verlengde van het drieledige schema
‘verleden-heden-toekomst’, en dus vanuit het subjectieve gezichtspunt van den
spreker. Deze onderverdeling berust op een kunstmatig schema van willekeurige
eenheden die met elkander in een getalsverhouding zijn gebracht: seconden,
minuten, uren, dagen, enz. Er is geen bezwaar tegen, de taalvormen die deze
tijdsverdeling aanduiden, onder de temporele bepalingen te rangschikken en met
de drievoudige indeling waarvan het praesens het kernpunt is, tot één taalkundige
categorie samen te voegen. Adverbiale bepalingen als morgen, gisteren, tien dagen
geleden, de volgende week, vandaag enz., zijn als temporele bepalingen afdoende
gekarakteriseerd.
Toch schuilt in dit subjectieve tijdsbegrip ook een objectief gegeven, een element
dat inhaerent is aan het object zelf: het gebeuren, de toestand, de handeling zoals
die in taalvorm tot voorstelling is gebracht. Dit tijdsbegrip immers berust uiteindelijk
op of hangt ten nauwste samen met het begrip ‘verandering’, wisseling van toestand
en gebeuren, en zelfs daardoor met ‘opeenvolging’ van verschillende gebeurtenissen,
m.a.w. het resulteert uit de verhoudingen van het ene gebeuren ten opzichte van
één of meer andere gebeurtenissen. Uit die onderlinge verhoudingen van toestanden
en gebeurtenissen of handelingen, komen de noties van ‘begin en einde’ en zelfs
die van het tussen begin en einde liggende begrip ‘duur’ te voorschijn. Met het oog
op de taalkundige analyse van vormen en functies is het van belang, dat deze
hoewel samenhangende maar toch onderscheidene begrippen door afzonderlijke
termen worden aangeduid. Waar het de bedoeling van den taalgebruiker is, zijn
mededeling niet slechts te plaatsen in het schema ‘heden - verleden - toekomst’, of
in de verfijndere periode-indeling van één dier ‘tijdstrappen’, maar waar het hem er
vooral om te doen is, de onderlinge verhouding der voorgestelde acta en toestanden
in het epische verband aan te geven, schiet de term ‘temporele’ bepaling te kort,
en krijgen we te doen met wat men aspectische functies pleegt te noemen.
Dit moge in principe duidelijk worden, als we den zin ‘vanmorgen stond ik om 8
uur op’ vergelijken met de tweeledige zinsverbinding ‘toen vanmorgen de klok 8 uur
sloeg, sprong ik het bed uit’ - Naast
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de tijd-functie in engeren zin, dwz. bepaling van het ‘tijdstip’ in het kunstmatige
schema van uren-verdeling in de tijdstrap van het verleden, dringt zich in de tweede
verbinding de aspectische functie naar voren. In de eerste verbinding fungeren
‘vanmorgen’ en ‘om 8 uur’ louter temporeel in den bedoelden zin. In de aanduiding
‘om 8 uur’ kan men in dit verband nauwelijks iets van de momentane aspectfunctie
ontdekken. Maar in de tweede verbinding, de voegwoordelijke, tweeledige
syntactische figuur heeft de bijzin met toen als geheel genomen overwegend
aspectische functie ten opzichte van den volgenden hoofdzin. Weliswaar bevat de
zin dezelfde tijdsbepaling (8 uur), maar de aanduiding daarvan in taalvorm is
uitgegroeid tot een afzonderlijk gebeuren: het slaan van de klok. De aanduiding van
het tijdstip in het verleden wordt verdrongen door de aanduiding van de coïncidentie
van twee afzonderlijke, doch samenhangende gebeurtenissen. De samenhang
tussen die twee gebeurtenissen kan verschillende facetten hebben. Ze kan bv.
causaal zijn: het slaan van een klok is dan een aanleiding tot het opstaan. Maar zij
is in wezen en voorzover in den taalvorm tot uiting gebracht, aspectisch: de
momentane opeenvolging. In een zinsverbinding zonder tijdsbepaling in engeren
zin wordt die aspectische verhouding nog gemakkelijker te constateren: Zodra ik
hem zag, liep ik op hem af en sprak ik hem aan om hem geluk te wensen. Het moet
den taalkundige geheel onbevredigd laten den zin ‘zodra ik hem zag’ functioneel
gekarakteriseerd te vinden als ‘bijzin van tijd’; het is beter te spreken van bijzin van
aspect, terwijl die functie nader kan gespecialiseerd worden tot momentaan, en de
verhouding van bijzin + hoofdzin tot momentaan-progressief.
Uit deze beschouwing volgen twee overwegingen. In de eerste plaats dat de
aspectfuncties in den grond van de zaak relaties zijn tussen minstens twee
feitelijkheden of voorstellingen. Bij de begrippen ‘begin’ en ‘einde’ richt men zich
weliswaar op één bepaalde handeling, gebeuren of toestand, maar de onderscheiding
van begin of einde is afhankelijk van het epische verband, het heeft pas zin tegen
den achtergrond van andere gebeurtenissen of toestanden en zelfs wanneer men
het éne gebeuren isoleert uit die samenhang met andere, dan nog sluit de aanwijzing
van het begin in zich een oppositie ten opzichte
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van het vervolg dier zelfde handeling, en het ‘einde’ evenzo een tegenstelling tot
het voorgaande, m.a.w. bij de aanduiding van de aspecten van begin en einde drukt
men een relatie uit ten opzichte van andere phasen van hetzelfde gebeuren.
De tweede overweging die uit onze hierboven gegeven beschouwing voortvloeit,
is dat de grens tussen temporele, voor zover dat niet uitsluitend bepaling van de
subjectieve tijdstrap (heden, verleden, toekomst) betekent, en aspectische functie
niet absoluut is. Het gemeenschappelijke zit in het facet van ‘verandering’ of
‘wisseling’. Zelfs de meest exclusieve temporele functie van plaatsing der
gebeurtenissen in het schema ‘toekomst - heden - verleden’, bevat dat element van
‘wisseling’ of ‘opeenvolging’. Daaruit is dan ook begrijpelijk dat bij verbale middelen
tot uitdrukking van de tijdstrappen en van de aspecten samengang en overgang
van functie plaats vindt. De perfectum-vormen zijn daarvan een klassiek voorbeeld.
In de kern is het ‘perfectum’ als functie een aspectfunctie: het begrenst een gegeven
gebeuren t.o.v. een ander gebeuren of andere situatie. Maar het ‘voltooid-zijn’ van
een gebeuren of handeling wordt steeds in een tijdstrap voorgesteld: het plusq.
perfectum in het verleden, het futurum exactum in de toekomst, het perfectum ten
opzichte van het heden. Dit aspect van het ‘voltooid-zijn’ is dus een typisch
‘grensgeval’, dwz. het markeert niet alleen den grens tussen twee handelingen of
phasen van een handeling, zoals het perfectieve aspect doet, maar het overschrijdt
die grens: het vermeldt het voltooid-zijn van een gebeuren met het oog op een
volgenden of lateren toestand of gebeuren, om een resultaat van de oude in de
nieuwe situatie aan te geven. Bij het perfectum nu is die grens tussen opeenvolgende
phasen tevens de grens tussen verleden en heden, de temporele grens in engeren
zin. En daaruit is te verklaren, dat de vorm voor de aspectische perfectum-functie
over kan gaan in of volledig kan opgaan in de uitdrukking van dat ene facet der
functie nl. de temporele: men denke aan de functieovergang der zgn. praeterito (of
perfecto-) praesentia. In omgekeerde richting ontwikkelde zich het tegenwoordig
gangbare omschreven perfectum, dat het oude perfectum na zijn overgang in de
praeteritale functie verving. Immers de verbinding van
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hebben met een participium perfecti was oorspronkelijk, zoals nog vaak in het mnl.,
niet anders dan een praesentische (of praeteritale of futurische) en veelal duratieve
verbinding van een zelfstandig werkwoord (hebben) met een verbaal praedicatief
attribuut. De raakpunten tussen temporele en aspectische functies blijken ook uit
het feit dat sommige adverbia voor beide functies in gebruik zijn: toen, dan, nu,
tevoren en dergelijke adverbia fungeren zowel aspectisch als temporeel, hetzij
onderscheidenlijk in verschillende syntactische omstandigheden, hetzij tegelijk
temporeel en aspectisch in dezelfde syntactische situatie. Ook adverbiale bepalingen
van anderen vorm hebben meermalen dat gemengde karakter. In den zin ‘Klokslag
acht uur schoot ik uit mijn bed’ fungeert de adverbiale bepaling temporeel, maar
door de preciserende verzwaring ‘klokslag’ wordt tevens het momentane aspect
scherper gemarkeerd. Zelfs kan men in dit verband de vraag opwerpen, in hoeverre
de aanduiding van ‘duur’ thuishoort onder de temporele of onder de aspectische
functie-categorie. De voorstelling van een gebeuren zonder markering van de
grenzen in den tijd, nl. begin en einde, is zonder twijfel in hoofdzaak aspectisch van
aard. Zodra men echter den ‘duur’ van die ‘duratieve’ voorstelling in zijn
uitgestrektheid gaat benaderen, dringt de temporele functie naar voren. De zin ‘we
waren rustig aan het werk’ is aspectisch ingesteld; maar in ‘we liepen die hele middag
doelloos rond in de bossen’ fungeert de gecursiveerde bepaling tegelijk aspectisch
én temporeel, dwz. precisering in de verleden tijdstrap.
Wat wij hier hebben aangewezen voor de verbale en de adverbiale middelen ter
uitdrukking van temporele en aspectische functies, geldt nu ook voor de
voegwoordelijke verbindingen. Een zin met het voegwoord toen fungeert
temporeel-aspectisch; gewoonlijk echter domineert de aspectische functie in het
epische verband, soms overheerst daarentegen de temporele. Men herinnere zich
nog even den gegeven zin ‘toen de klok acht uur sloeg’, waar de temporele functie,
dwz. de plaatsing van het gebeuren van den hoofdzin (opstaan) in het schema van
den tijd, nog duidelijk aanwezig is. Zo kan bv. ook een zin ‘toen Vader nog leefde’
of ‘toen Willem III stadhouder was’, eenvoudig een middel zijn om het te vertellen
gebeuren, het eigenlijke ‘verhaal’
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in het verleden, dus temporeel, te begrenzen, te ‘localiseren’ in den tijd. Daarin ligt
echter geen reden om alle zinnen met toen temporeel te noemen. Deze constatering
kan eerder aanleiding zijn om een scherpere analyse te beproeven van de functionele
schakeringen van zinnen met toen. Hetzelfde geldt voor zinnen ingeleid door andere
temporeel-aspectische voegwoorden.
Uitgaande van de functionele categorie der aspecten zou het interessant zijn, alle
in de taal gebruikelijke middelen tot uitdrukking van die functie-nuancen in hun
onderlingen samenhang syntactisch en stilistisch na te gaan, ook in hun historische
ontwikkelingen: verbale vormen, adverbia, praepositiebepalingen, woordschikkingen,
intonaties en zinsverbindingen. In de Nederlandse grammatica, en vooral in de
historische syntaxis, is dit nog uitermate weinig object van diepgaande studie
geweest. Een uitzondering vormt hier tot op zekere hoogte Overdiep. Zijn dissertatie
over de aoristvormen in de middelnederlandse epiek beperkt zich echter tot verbale
en adverbiale vormen. In zijn studies, met name ook in de 17e Eeuwse syntaxis en
vooral in de Stilistische Grammatica is zeker aan de aspecten veel aandacht besteed,
maar het minst consequent gebeurde dit toch bij de analyse van de functies der
bijzinnen. In § 389 en volg. van de Stil. Gr. bv. worden zinnen met toen en andere
voegwoorden toch primair gekarakteriseerd als ‘adv. bepaling van tijd’, waaraan
dan eventueel de aspectfunctie als bijkomend of secundair wordt toegevoegd. Ik
geloof dat Overdiep hierin nog teveel heeft vastgehouden aan oude schema's, al is
zijn attenderen op de aspectfuncties der voegwoordelijke verbindingen, reeds een
belangrijke stap voorwaarts. In de na volgende studie heb ik mij nu uitsluitend gericht
op de aspectische functies der voegwoordelijke verbindingen, op soortgelijke wijze
als ik dit deed bij mijn analyses van de vormen voor de functiecategorieën van
1)
hypothese, conditionalis en concessief . Uitgaande van de functies stel ik dus de
vraag, welke voegwoordelijke verbindingsvormen daarvoor in gebruik zijn of geweest
zijn. Het gaat daarbij om de fijnere analyse van de functionele verhoudingen, om
stilistische varianten en om het

1)

Zie Ts. LXVIII, 253 vlgg., LXXI, 1 vlgg.
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historische perspectief. Maar dit alles slechts in grote lijnen, gebaseerd op een
beperkt materiaal, als voorbereiding voor breder en diepergaand onderzoek.
Men kan de categorie der veelsoortige aspecten, speciaal die welke uitgedrukt
worden in tweeledige, voegwoordelijke verbindingen, in drie groepen verdelen: 1.
de aspectische verhoudingen der gelijktijdigheid of simultaniteit - 2. die van de
opeenvolging in tijd of der progressiviteit - 3. die van de begrenzing in den tijd, hetzij
gerekend naar het begin, hetzij met het oog op het einde. In dit artikel houd ik mij
voornamelijk bezig met de aspecten der simultaniteit; in latere publicaties hoop ik
ook de andere onderafdelingen te behandelen.
Bij simultaniteit zijn in de aspectische verhouding tussen de twee verbonden zinnen
verschillende schakeringen aan te wijzen. Het is nuttig voor we de analyse van de
voegwoordelijke vormen apart beginnen, de theoretische mogelijkheden te
overwegen, om straks gemakkelijker te kunnen zien, welke al of niet gerealiseerd
zijn.
In de eerste plaats kunnen twee of meer duratieve handelingen of gebeurtenissen
in het aangegeven tijdschema volledig parallel lopen. Bij situatietekeningen worden
dan gewoonlijk de verschillende ‘gelijkwaardige’ elementen in coördinatie naast
elkaar gezet: ik zat gezehig te lezen; de jongens waren aan het schaken, en moeder
was druk bezig met haar naaiwerk. - Zulke coördinerende verbindingen laten we
verder buiten beschouwing. Anders wordt de aspectische verhouding, wanneer één
der beide elementen aan de andere wordt ondergeschikt: terwijl ik rustig zat te lezen,
waren de jongens aan het schaken. Door deze verbinding wordt het gebeuren van
den bijzin min of meer tot achtergrond van het gebeuren in den hoofdzin; het
gebeuren in den hoofdzin treedt als onderdeel van de epische ontwikkeling op den
voorgrond. De overgang van het eerste type (coördinatie) naar het tweede
(subordinatie) is echter geleidelijk. De zinsvorm met terwijl en de woordschikking
SAVf, is geen doorslaggevend kenmerk voor volledige onderschikking. Wanneer,
zoals in het gegeven voorbeeld, het gebeuren in beide zinnen onbeperkt duratief
is, is de aspectische verhouding tussen terwijl-zin en hoofdzin nauwelijks anders
dan
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bij coördinatie. De terwijl-zin mag dan formeel (dwz. naar de w.s.) ondergeschikt
zijn, functioneel is hij nog nevengeschikt, licht met een tegenstellend effect. Dat
blijkt dan vooral uit de intonatie, en dikwijls ook uit de plaats van den terwijl-zin na
den ‘hoofdzin’: ík zat rustig te lezen - terwijl de jóngens aan het schaken waren. of: de jóngens waren aan het schaken - terwijl ík rustig zat te lezen. Beide onderdelen
van de verbinding worden als ‘gelijkwaardige’ elementen van de milieutekening
ervaren: lezers of hoorders verwachten een nieuw gebeuren dat in deze situatie
zijn intree zal doen, en waarmee het eigenlijke verhaal inzet of voortgang vindt.
Gewoonlijk echter is in de subordinerende verbinding van simultane
gebeurtenissen, het gebeuren in den hoofdzin beperkter van duur dan dat in de bz.:
het gebeuren van den hoofdzin vindt plaats ‘binnen het raam’ van het gebeuren of
de situatie van den bz.: terwijl het hevig stormde en regende, een noodweer dat
dag en nacht aanhield, reed hij rustig op zijn ezeltje door het bos. Zonder twijfel
hangt die omramende functie van den bijzin ook samen met den aard of de betekenis
van het verbale deel: storm en regen als natuurgebeuren in de situatietekening, in
den hoofdzin een activiteit van een levend subject, m.a.w. de inhoud in den hz.
behoort tot de ontwikkeling van het epische gebeuren, maar de bijzin bevat slechts
een begeleidende bijkomstigheid, hij is geen schakel in de keten der voortschrijdende
gebeurtenissen.
Frequenter dan de duratieve voorstelling in den hoofdzin, is in verbinding met
een omlijstenden duratieven bijzin een momentaan gebeuren in den hoofdzin, hetzij
momentaan zonder meer, hetzij ingressief of perfectief: terwijl hij stond uit te kijken,
kwam er een oud vrouwtje de straat doorlopen; of... hield een auto stil aan den
overkant.
Uit deze verhouding der simultaniteit ontstaat echter gemakkelijk een andere
aspectische relatie, nl. die der progressiviteit. Zodra nl. het ‘nieuwe’ momentane
gebeuren de reeds aan den gang zijnde handeling doorkruist, en feitelijk doet
ophouden, is de parallellie opgeheven. De bijzin bevat dan niet zozeer een
milieutekening, ‘onafhankelijk’ van het hoofdgebeuren (‘storm’ tegenover ‘rijden
door het bos’) maar een handeling of gebeuren als vóórphase van het zich verder
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ontwikkelende verhaal. Vooral als het subject van den bijzin hetzelfde is als dat van
den hoofdzin, is dit duidelijk: ‘terwijl hij daar zo stond uit te kijken, zag hij opeens
z'n vriend aan komen lopen,...’ Na te gaan is of hier nog dezelfde voegwoordelijke
middelen gebruikt worden: in de plaats van het duratieve terwijl, treedt dan nl.
gemakkelijk het gewoonlijk momentane toen op, ondanks het toch duratieve karakter
van den bijzin.
Er is nog een overgang naar de progressieve verhouding te constateren, nl. in
de verbinding van twee momentane zinnen. Theoretisch is het mogelijk dat twee
momentane gebeurtenissen simultaan plaats vinden: we schoten tegelijk, hij raakte
de kop, ik het linkerbeen. - Ook in den subordinerenden vorm: terwijl ik hem
vastgreep, gaf hij mij een slag op het hoofd; of: toen ik hem vastgreep, gaf hij me
meteen een slag op het hoofd. In de practijk van het verhaal komen deze aspectische
voorstellingen slechts weinig voor; veel normaler wordt deze coïncidentie ervaren
als een snelle opeenvolging van gebeuren. We behandelen de gevallen waarin ook
de bijzin momentaan is, dan ook liever uitvoeriger bij de analyse der progressieve
verbindingen.
Tenslotte kunnen we constateren, dat een simultane verbinding van momentanen
bijzin en duratieven hoofdzin practisch zelden voorkomt, maar toch niet geheel is
uitgesloten. Voorbeelden daarvan echter komen niet bij de hier behandelde
voegwoorden voor, zodat ik er in mijn volgend artikel op terug kom.
Voor behandeling blijven hier dus in hoofdzaak over verbindingen van een
duratieven bijzin met een duratieven of een momentanen hoofdzin. In de
tegenwoordige taal is daarvoor de gangbare verbinding die met het voegwoord
terwijl; in het middelnederlands is dit voegwoord nog nauwelijks in gebruik, maar
komen allerlei adverbiale vormen voor, die voegwoordelijke functie ontwikkelen.
Meestal zijn dit praepositiebepalingen, vooral de verbindingen van de voorzetsels
binnen, in, onder, op en te met een substantief of een pronomen, gevolgd door een
dat-zin. Daarnaast ook nominale vormen zonder praepositie, nl. die wile (dat). Een
afzonderlijke plaats, niet alleen vanwege den vorm, maar ook om de functie, vragen
de zinnen met daar. Meermalen
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zullen we bij deze verbindingen ook overgangen naar andere aspectische functies
moeten aanwijzen, en ook overgangen naar andere functiecategorieën, bv. de
causale.

II. Verbindingen met de praepositie binnen
Het adverbium binnen heeft in het mnl. als praepositie naast zijn oorspronkelijke
localiserende functie ook begrenzend temporele, en daarmee samenhangend
aspectische functie ontwikkeld: dat hi mi binnen derre maent sekerlike sal nemen
te wive, Flor. 3015. - Nochtan waest na Gods gheboort / driehondert jaer, alsict las,
/ eer Constantijn keiser was, / daer menich martelare binnen / syn bloet storte van
minnen, Lek. Sp. II, 45, 43. - Binnen desen naesten jare sone at hi vleesc., Rein. I,
270. De bepaling met binnen geeft dus een tijdsperiode aan, waarin een handeling
zich afspeelt, hetzij duratief, hetzij momentaan of iteratief.
Een soortgelijke verhouding nu kan bestaan tussen een hoofdzin en de
praepositiebepaling binnen + pron. dem. dien gevolgd door een dat-zin. Het pron.
demonstrativum wijst vooruit op den bijzin, die nu echter niet zozeer een tijdsperiode
omschrijft als wel een handeling, gebeuren of toestand als ‘omraming’ voor het
gebeuren in den hoofdzin. De verbinding binnen dien dat ontwikkelt zich zo tot
voegwoord van aspect. Soms blijft het pron. dem. weg en ontstaat directer contact
tussen binnen en voegwoord dat: Torec 1428, Parth. 697, Bloeml. III, 9, 33, Leksp.
II, 28, 48. Het gebruik is echter gebonden aan den verleden tijdstrap. De bijzin is
bijna steeds duidelijk duratief; in de verhouding tussen hoofd- en bijzin zijn de
volgende schakeringen mogelijk:
1. beide zinnen zijn duratief. De zuiver parallelle aspectische verbinding komt
zelden voor. Ik heb slechts een enkel vb. aangetroften in Christ. 1163: Binnen
dien dat sie dus sanc / ende men daer hoerde dat suete geclanc / en ginc noch
stimme noch ademtocht ute hare nese. In vs. 1815 kan men zeggen dat het perfectief gerichte (duratief-perfectieve)
gebeuren van den hoofdzin zich afspeelt binnen
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het raam van het in den bijzin bedoelde gebeuren, het is ‘beperkter’ van duur
en perfectief gericht: Binnen dien dat dit gesciede, so quamen de sustre van
den cloestre te samen. 2. de bijzin is duratief, de hoofdzin perfectisch. De perfectisch gereleveerde
gebeurtenis vindt plaats binnen het raam van den bijzin: Ende binnen dat dese
coepman rike / te Brugghe was sekerlike / So was besproken een huwelijc /
Van eere scoene maghet rijc, Bloeml. III, 9, 33. - De vorm van het plusquam
perfectum kan tevens het momentane karakter van dat gebeuren verscherpen:
Vrouwe binnen dien dat ic was hiere / Ende mi wermede bi den viere / Late!
doe was mi dene verstolen / Der dieve, die mi waren bevolen, Vroed. 3260. In Lanc. III, 10315 echter is het perfectum een historisch perfectum, met
momentaan aspect: Binnen dien dat si van deze saken / Onderlinge hier af
spraken / Hebben si vier joncfrouwen vernomen / Daer ute ere cameren comen
/ Met enen bedde. - Dit geval is te vergelijken met de verbindingen onder punt
3, met overgang naar de progressieve verhouding.
3. de bijzin is duratief; de hoofdzin, op een of andere wijze momentaan, staat in
het imperfectum. De handeling in den hoofdzin is een ‘nieuw’ gebeuren dat in
de bestaande situatie zijn intree doet; het varieert van momentaan zonder meer
tot momentaan-ingressief; het Vf. is vaak een vorm van het werkwoord komen:
Binnen dat hi dus gebonden lach / Quam die joncfrouwe, die hi sach / Des
selves dages in den woude / Ende haer ontfarmes herde sere, Torec. 1428. Binnen datsi dus spraken / Quam Jhesus in corten stont / Daer uut gaende al
ghesont, Leksp. II, 28, 48. - Ook comen als hulpwerkwoord van aspect
verbonden met een part. pf.: Binnen dien dat dus gemict / Die joncfrouwe,
quam die dach gestrict / In die sale: het was claer daer uut, Ferg. 1533 (In den
bz. een praes. historicum!) - Met een ander ww. dan comen: Binnen dat hijt
trac te sinen oren / Dat licht, dat daer was te voren / Van de kersen / verloer
hi doe, Parth. 697. Van deze simultane verhouding tussen een duratieven bijzin en een
momentanen bijzin is er slechts één stap naar de progressieve
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verbinding: de ‘nieuwe’ handeling doorbreekt het duratieve gebeuren of den
bestaanden toestand, doet deze daarmee beëindigen; er treedt een nieuwe
phase van het verhaal in: Ende binnen dat-men stont in deser onleden / Quam
die man ter selver steden / Die ghedaen hadde die moort, Bloeml. III, 15, 269.
- Binnen dien dat de Coninc lach / Vor Valenchine op enen dach / Quam hem
bootscap openbare, Dat ... Stoke III, 1479. - In deze gevallen, waarmee ook
de geciteerde plaats Leksp. II, 28, 48 is te vergelijken, kan men nog zeggen
dat de toestand van den bijzin voortduurt tijdens en enigen tijd na het gebeuren
in den hz. De subjecten van hz. en bz. zijn verschillend. Duidelijker progressief
wordt echter de verhouding als het subject van hz. en bz. dezelfde persoon is:
Binnen dat hi in desen gepense was, sach hi op... Lanc. III, 4033.
Interessant is Christ. 1173 waar de progressieve verhouding door adverbiale
bepalingen in den hz. nadrukkelijk wordt aangeduid: Binnen dien dat al hare
lede rusten / ende si haer oghen to dede / na dien maniere ende die wise / die
si pleghen die slapen lise / so quam die edele creature daerna te haer selve
over een ure / ende stont oppe In zulke verbindingen verliest dus de binnen (dien) dat-zin zijn omramende
aspect functie, en wordt hij concurrent met zinnen ingeleid door doe, als en
zelfs nadat.
4. Merkwaardige varianten op de vorige verbindingen zijn nu nog de twee volgende
gevallen:
a. Hoofd- en bijzin hebben beide den perfectum-vorm, met de functie
van het historische perfectum; de verhouding blijft echter simultaan:
Binnen dien dat hi dese wort / Gesproken heft, heft hi verhord /
Sulc een ghedrusch in dat wout /... Ferg. 1739.
b. De bijzin is ‘futurisch’; het momentane gebeuren van den hz.
voorkomt echter het intreden van die bedoelde of beoogde situatie,
het werkwoord heeft dan ook den vorm van de irrealis met soude
(= op het punt staan te gebeuren): Binnen desen dat gescien soude
/ Quam daertoe gevaren boude / Die sevende vroede..., Vroed.
3522. - Binnen dien dat dus soude ge-
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scien / God, die duecht ende euvel can versien / Gaf hem de gadoot
daer hi sat, Lev. o.H. 790. -

Overzien we ons materiaal, dan valt op, dat de voegw. verbinding binnen dien dat
hoewel verspreid over verschillende teksten uit onderscheiden perioden, toch gering
is naar de frequentie: totaal 18 gev. Ettelijke teksten, die ik daarop heb gecontroleerd,
gebruiken deze voegwoordelijke verbinding in het geheel niet, o.a.: Walewein,
Moriaan, Lorreinen, Brandaen, S. Lutgard, Floris ende Blancefloer, Reinaert.
Ongetwijfeld hangt dit samen met de concurrentie van andere synonieme
voegwoordelijke verbindingen, zoals vooral dewijle; maar vooral ook met het
stilistische karakter der epiek. Deze kwesties kunnen echter pas behandeld worden,
nadat we een overzicht gekregen hebben van de andere voegwoordelijke middelen
voor deze aspectische verhoudingen.
Gezien het geringe gebruik van deze constructie, verwondert het niet dat binnen
(dien) dat geen gangbaar voegwoord is geworden of gebleven. Toch leeft het nog
voort in het begin van de 17e eeuw. Het Ndl. Wdb. geeft echter slechts enkele
voorbeelden, vooral van Zuidndl. herkomst: in de 16e eeuw: Gentse spelen (1539);
Laurier Ovid. (± 1560); van Mander, Gr. d. Schilderconst (1618), De Harduyn (±
1620). In de 17e eeuwse syntaxis van Overdiep wordt de verbinding niet vermeld.
Bij Cats, Vondel en andere 17e Eeuwse schrijvers heb ik er tevergeefs naar gezocht.
Tenslotte zij nog vermeld, dat de voegwoordelijke verbinding met binnen zich in
hoofdzaak beperkt tot de combinatie met het pron. dem. Verbindingen met
substantiva zijn zeldzaam: Binnen der wilen dat Agulant is geweken, Gods viant ...
ende Karle voer in Vrancrike / hierbinnen selen wi u bedieden vele dinghen, Brab.
Y. II. 2680.

III. Verbindingen met de praeposities, in, op en onder
In veel geringer mate dan de voegwoordelijke verbindingen met binnen waren in
het middelnederlands de verbindingen met de eveneens oorspronkelijke locale
voorzetsels in, op en onder in gebruik ter uitdrukking van de aspectische
verbindingen.
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Op.
Zeer beperkt is de syntactische mogelijkheid voor deze functie van op. Slechts
kan de verbinding van deze praepositie met een substantief dat een tijdbegrip
aanduidt, voegwoordelijke functie ontwikkelen, in zoverre zij in relatie treedt met
een dat-zin die een gebeuren of een toestand omschrijft. Deze mogelijkheid heeft
een verbinding met op gemeen met de andere bedoelde praepositiebepalingen,
ook met die van binnen of te. Naast de tot de voegwoordelijke groep overhellende
verbinding ‘binnen dien (dat)’ staat nl. de verbinding met een substantief als ‘wile’:
binnen der wile dat Agalant is geweken ... ende Karle voer in Vrancrike /
h i e r b i n n e n selen wi bedieden vele dinghen, Brab. Y. II, 2680. - Si ghinc oec
baervoet, als ic las / tijr tijt dat onbescedelic cout was, Christ. 849. - Weliswaar
behouden zulke praepositiebepalingen sterker dan de verbinding met een pronomen
demonstrativum zonder meer, hun adverbiale karakter, maar de handelingen van
hoofd- en bijzin treden toch door die verbinding in de aspectische verhouding der
simultaniteit. Die verbindingsmogelijkheid heeft ook op + substantief (met pron. dem.
of onbep. lidw.). Beide zinnen zijn duratief, de verhouding is ‘parallel’ in: Op dien
dach ende op dien tijt / Dat te Steps de iammerleke strijt / Was tusschen den
Hertoghe van Brabant / ende sijn wedersake ... doen lach Kerstine ende riep ende
creet ... Christ. 975. - Met den bijzin achter den hoofdzin: So quam hi gaende in dat
parloer / op enen tijt dat in den koer / Lutgart die fine maget, was / Aldaer si hare
beden las, Lutg. 1476. In Lutg. 993 gaat de verbinding over in een momentane aspectverhouding: Want
op die wile dat hi schit / Van derre werelt ende lit / Dit brosche lijf, dit arme leven /
So wart die sile enwech gedreven ... - Mogelijk hangt dit verschil in aspectische
verhouding ook samen met de betekenis van het substantief wile, tegenover tijt of
dach. Ondanks toevoeging van het adjectivische ‘selve’ gaat de aspectische functie der
parallellie verloren: Op din selven dach dat Jhesus op herstaen was van der doet
so vertoegde hi hem selven tveen sinen yongren in ere gelikenessen; Lev. v.J.L.
239. - De beide handelingen van het zelfde subject vinden wel plaats binnen het
zelfde tijdsraam,
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maar zijn niet simultaan: de temporele functie overheerst; de handeling in den bijzin
dient slechts om de ‘dag’ als tijdstip in het verleden te bepalen.
Verbindingen van op met een pron. demonstrativum zonder substantief heb ik
nergens aangetroffen.

Onder.
Nog zeldzamer is het voegwoordelijk gebruik van verbindingen met onder. Dit is
wel te verklaren uit het feit dat onder + substantief dat een tijdbegrip aanduidt
oorspronkelijk in het mnl. een eigen betekenisschakering had: onderwilen nl. evenals
het minder gebruikelijke ondertiden en onderstonden betekent in mnl. ‘soms, nu en
dan, van tijd tot tijd’, een betekenis die tot in de 17e Eeuw bij Huygens voortleeft.
Zie Mnl. W. V, 459. - De betekenis ‘intussen’ is blijkbaar van jongeren datum. Tot
een simultaan voegwoord heeft onderwijl het dan ook als concurrent van terwijl niet
kunnen brengen, behoudens een enkel incidenteel geval. Het W.N.T. geeft één
vindplaats: Hij zou ontzien eene allerhagchelijkste zaak te ondernemen, onderwijl
de Voorzienigheid tot het ondernemen geenerlei aanwijzingen doet, Broes, Filips
v. Marnix 22, 254. In tegenstelling echter met op komt onder een enkele maal verbonden met het
pron. dem. voor in voegwoordelijke functie. Het Mnl. W. citeert twee plaatsen: Onder
desen dat si aldus tsamen waren. -. Clerc 38 en Mande 28. - Een geval trof ik nog
aan in hs. S van Lev. v. Jezus CCXXVI: Onder dien dat Jhesus dit sprac, so quam
Judas. L. heeft een andere constructie, met al die wile (zie blz. 258).

In.
Iets ruimer is het voegwoordelijk gebruik van de verbinding met in. In de eerste
plaats treft men het meermalen met een temporeel substantief waarop een dat-zin
volgt, met name in het Lev. v. Jezus. Gewoonlijk is de bijzin duratief, maar de
hoofdzin momentaan: In din tide dat Jhesus daer was, so vil Lazarus in ene sikheit,
Lev. v.J.L. 183 (de paralleltekst S. heeft een geheel andere lezing). - In din
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tide dat Jhesus ende sine yongren waren in dat lant van Galileeen, so vertoegde
(hi) hen noch dat menne leveren soude den gerichte, Lev. v.J.L. 131. Het momentaan
karakter van den hz. wordt in S. scherper aangeduid door doe als adv. in den hz.
en ook als voegwoord in plaats van dat in cap. CXIII: In dien dagen doe echter vele
scharen waren met Jhesus ende niet en hadden tetene / Doe riep hi te hem sine
jongere. Het lijkt wel of de afschrijver, van S. (of zijn voorganger) een behoefte had
tot scherper uitdrukking der aspectische verhouding. Zo luidt de parallel van L. 74:
In dire wilen dat Jhesus aldus sprac den volke toe soe stonden sijn moeder ende
sine brudere buten - in S. met aspectisch verscherpenden imperatief: Die wile dat
J. den volke toesprac sich so stonden sijn moeder ende broedere buten (in
overeenstemming met den grondtekst: adhuc eo loquente ad turbas ecce mater
eius et patres..). In de parallel van L. 131 staat in S. in plaats van de
praepositiebepaling een momentane bijzin met doe: doe si quamen in Galileam doe
seide Jhesus..
De bijzin is perfectisch in Lev. v.J.L. 70: In din tide dat Matheus de tolnere.. Jhesus
yongre worden was, so ghaf hem Levi ene grote maeltijt in sijn hus. (S. in dier tijt
dat... doe....) Hier overheerst de temporele functie.
Bijzin en hoofdzin zijn momentaan (perfectief en ingressief); in dit geval heeft ook
L. doe in plaats van dat: In din tide doe Jhesus vernam dat Yan Baptista was
ghevaen... so lit hi dat lant van Judeeen en keerde weder te lande van Galileen. (S.
idem).
Naast deze verbindingen met een substantief komt in oudere epische
poëzie-teksten soms ook de vorm in dien dat voor met aspectische functie.
a. Bijzin en hoofdzin zijn duratief; bz. voorop: Indien dat hi was in Indië / was een
coninghinne daerbi in Etyopen, Alex. IX, 789. - De bz. volgt: Daer si lach in
groten qualen / in dien dat si haer ziele bevalen. Lutg. V, 816. b. Bijzin duratief, hoofdzin momentaan: Indien dat tgedinghe hinc so vernam
8
Agrippa 't ghone., Sp. I , 18, 22. c. Eigenaardig is Sp.d.S. 14435, waar de parallellie van momentane aspecten
op den voorgrond schijnt te komen: Onder alle die daer
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stoeden / Was een man, wien hi waende gheven / Hantwater, ende hets hem
ontbleven: / Indien dat hi hem omme wende / en wiste hi, waer die gast belende:
/ Omme sach hi hier ende daer / Hi ne vant en niet. - Misschien echter moet
men indien hier causaal opvatten. Het gebruik van indien als
temporeel-aspectisch voegwoord heeft zich in later mnl. niet gehandhaafd. Dit
is begrijpelijk uit de zware concurrentie van de hypothetische en ook causale
functies van indien (dat), zoals het onzekere vb. onder c. reeds duidelijk maakt.

IV. Verbindingen met wile als aspectisch voegwoord
1. De meest gangbare voegwoordelijke verbinding voor de aspecten der simultaniteit
is in het middelnederlands de adverbiale accusatief die wile (dat). In tegenstelling
met de verbindingen der boven behandelde praeposities is deze voegwoordelijke
constructie niet beperkt tot de praeteritale tijdstrap: minstens even vaak komt zij
voor in het praesens. Aangezien daarmee verschillen en overgangen in de functie
samenhangen, behandelen we de praeteritale en de praesentische verbindingen
afzonderlijk. Voor de analyse der functies is het verder van belang te letten op de
plaats van den bijzin ten opzichte van den ‘regerenden’-zin. Ook in dit opzicht
vertoont de zin met die wile (dat) grotere syntactische souplesse dan de besproken
concurrente vormen. Een derde eigenaardigheid is dat die wile met en zonder dat
voorkomt. Waarschijnlijk is die met dat wel de oudste vorm: de bijzin met dat
omschrijft het gebeuren, die wile treedt op als verbindend element en aanwijzing
van de simultaniteit tussen bijzin en hoofdzin. Uit de constructie zonder dat, die
vooral in jongere teksten frequenter wordt, blijkt dat die wile volledig voegwoord is
geworden. De verbindingen met en zonder dat hebben dezelfde functionele
schakeringen, en op die wile zonder dat volgt steeds de afhankelijke woordschikking
SAVf. We delen het materiaal op grond van bovenstaande overwegingen dus in:
ten eerste naar den vorm van het Vf, ten tweede naar de plaats van den bijzin, om
vervolgens te letten op de nuancen in de functies. Het materiaal van die wile met
en zonder dat is niet afzonderlijk gehouden.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 72

258

I. De verbinding staat in het praeteritum. (34 gev.)
A. De bijzin staat voorop. Voor de aspectische functie is dit de meest voor de hand
liggende en meest levendige constructie. Gewoonlijk knoopt deze bijzin aan bij het
voorafgaande verhaal, hervat hij een reeds bekende situatie; de hoofdzin bevat dan
het nieuwe element in de vertelling, met, aanvankelijk tenminste, handhaving van
de gelijktijdigheid: op rustig epische wijze wordt zodoende door deze verbinding
den parallellen samenhang der gebeurtenissen aangegeven. Ook als de inhoud
van den bijzin geheel ‘nieuw’ is, als achtergrond of omlijsting van het eveneens
‘nieuwe’ gebeuren in den hoofdzin, is toch vooropplaatsing van den bijzin gewenst,
wanneer de verteller de aspectische verhouding wil belichten.
De bijzin is zelf steeds duratief, maar de hoofdzin kan wisselen tussen duratief
en verschillende nuancen van het momentane aspect.
a. De hoofdzin is duratief. - Deze verbinding van twee duratieve parallelle
gebeurtenissen of toestanden komt maar weinig voor in den epischen stijl. De
hoofdzin knoopt aan bij het voorafgaande verhaal: Die wile datsi dus orloghe hilden
/ Ende daerom zorghen ende pinen wilden / So droeghen si wel over een / Dat elc
des anders broeder scheen, Lsp. I, 40, 25. - Nog scherper komt de parallellie aan
het licht in: Die wijle dat hier Jan van Cromwy up de marct stille hielt ... so trocken
de Heynuwiers van huyzen te huyzen, Cron. v. Vl. 2, 131. Aangezien het hier twee
gelijktijdige handelingen betreft die wijzen op een ‘rolverdeling’ in het samengestelde
oorlogsgebeuren, terwijl beide elementen ‘nieuw’ zijn, grenst deze verbinding aan
die van de coördinatie. Een voorbeeld zonder dat in M. loep II 399. Daar is overigens
ook het aspectisch karakter verzwakt: O edel vrouwe ende goed man / Hier salmen
truwelic deyncken an / Hier liet truwe truwe bliken / Der truwen en woude sy niet
bezwiken. / Die wile si leefden waren sy / onverscheiden ende wandels vrij / Dus
sijn sij in der lesten noot / onghescheiden ghebleven doot. - Ik citeer dit vb. enigszins
uitvoerig, om de verzwakking van de aspectische functie duidelijk te maken. Deze
passage is nl. niet een schakel uit het eigenlijke verhaal, maar de samenvattende
toepassing. De bijzin bevat niet een element uit het voorafgaande waarbinnen of
waaraan parallel een nieuw episch ele-
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ment wordt toegevoegd, noch bevat hij zelf een nieuw gegeven. Hij behoudt ten
opzichte van de hoofdzin slechts zeer ondergeschikte functie van verzwaring van
het duratieve aspect in de hz. zelf: zij bleven elkaar onveranderlijk trouw ‘zolang zij
leefden’ dwz. hun hele leven lang.
We zullen straks zien dat deze aspectische functie, die een verzwakking van de
‘zelfstandigheid’ van het gebeuren in den bijzin betekent, aanleiding kan zijn voor
verplaatsing van den bijzin naar achteren. Alleen nadruk op het duratieve karakter
van den hoofdzin houdt den bijzin hier voorop.
Merkwaardig uit een ander oogpunt zijn voorts de zinnen, waar die wile (dat)
verzwaard is door al: al die wile dat men venite sanc, sat si ende sach die broeders
vriendelic aen, Mar. leg. I, 94. Het heeft er alle schijn van, dat al hier het duratieve
karakter van den bijzin verzwaart, maar dan tegelijkertijd dat van den hoofdzin. De
parallellie van hoofd- en bijzin wordt daardoor onderstreept; beide bevatten een
‘zelfstandig’ element van het verhaal, de bijzin het ‘bekende’, de hoofdzin het
‘nieuwe’: het subject van beide zinnen is verschillend, de handeling ‘kijken’ duurt
even lang als die van het ‘zingen’. Of dit echter de algemeen gangbare en de meest
oorspronkelijke functie van de door al verzwaarde zinsverbinding is, kan betwijfeld
worden. Opvallend is nl., dat dit het enige voorbeeld is van duidelijke duratieve
parallellie, dat ik van deze verbinding heb aangetroffen. In Lev. v. Jezus, L. 126 kan
men door de aanwezigheid van al, en uitgaande van de interpretatie van het vorige
voorbeeld, nog in dubio zijn, of de hoofdzin, ondanks de momentane verbale
middelen wel momentaan (perfectief of ingressief) is bedoeld: ende al die wile dat
hi dede sijn gebet, so wart hi getransfigureert ende sijn anschin ontfinc ene andre
ghedente (hs. S. heeft hier dezelfde constructie). De duratieve opvatting is aldus te
verdedigen: zolang hij in gebed was, duurde ook die verandering van uiterlijk. Maar
de twijfel aan de juistheid van deze uitleg wordt gewekt door vergelijking met de
volgende gevallen, waar de hoofdzin beslist momentaan is, ondanks al: Al die wile
dat Jhesus sprac so quam Judas ... doe ghinc hi altehant tote Jhesen etc. L. 224.
(S. heeft hier: onder dien dat J. dit sprac, zie blz. 255 - en een
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variant van S.: die wijle dat ... dus zonder het verzwarende al). - Vergelijk ook in
denzelfden tekst: Al die wile dat si gingen olie koopen, soo quam die brudegom, L.
201, waarvoor hs. S. heeft: Maar doe si gingen copen, doe quam ... In S is dus de
balans volledig naar de momentane verhouding doorgeslagen; en daarmee is de
aspectische voorstelling anders geworden: door doe wordt de duratieve parallellie
en de omramende functie van den bijzin opgeheven en ontstaat hoogstens de
momentane coïncidentie of mogelijk zelfs de progressie. Dit laatste is zeker niet in
overeenstemming met den grondtekst. Tenzij men ‘gingen copen’ niet ingressief,
maar duratief mag vertalen met ‘op weg waren om te coopen’.
Uit deze voorbeelden zou men nu kunnen afleiden, dat de verbinding die wile dat
ondanks de aanwezigheid van al, althans in dezen tekst in duratief karakter is
verzwakt. Interessant is het dan te zien hoe de hss. op dit punt uiteenlopen: blijkbaar
hebben de afschrijvers geaarzeld in de keuze van den juisten vorm, al kunnen we
niet zeggen welke constructie de oorspronkelijke is. Een andere mogelijkheid van
interpretatie is echter, dat al, afgezien van het eerste vb. (Mar. leg.) niet zo zeer
moet beschouwd worden als verzwarend element van het duratieve aspect van den
bijzin en daardoor van het geheel, maar zonder meer als onderstreping van de
gelijktijdigheid: ‘geheel’ of ‘net op hetzelfde ogenblik dat’... of ‘precies in diezelfde
tijd’. Met deze beschouwing van de functie van al zijn we reeds overgegaan naar
punt
b. De hoofdzin is momentaan (in verschillende schakeringen: perfectief of
ingressief). Deze verhouding is frequenter dan de volledig duratieve parallellie. Er
is ook ruimte voor fijnere verschillen.
1. Tussen de duratieve parallellie en de duratieve omlijsting van het enkel
momentane gebeuren in staan gevallen waar de hoofdzin een ingressieve of
duratief-perfectieve voorstelling of ook een reeks van handelingen bevat, vallend
binnen het kader van den bijzin: Die wile dat vluchtich waren / Die Sarasijne,
quamen gevaren / Twee coninge met groeten scharen, Limb. VII, 715. - Die
wile dat duerde dese dinc / Sprac Demophon, den coninc: ..., Limb. VIII, 1353.
- Ende die wile dat men dit bedreef / Melious, die in den pit noch bleef /
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Ende bevaen was met groten vare / Ginct daer besien harentare / Ende quam
gegaen daerna te hant / Daer hi dat scoenste ors vant, etc. Torec 1774. Zonder dat: Die wile alle die liede aten / Die bi sinen here saten / Soe liet hi
sinen here wt / Sonder enich gheluut / Ende leider enen steen in neder / Ende
loec die kiste weder, Limb. VI, 1455. - Vergelijk ook: Die wile dat de broeders
lagen / Ter stede dies wi gewagen / Die helege man vandaer hi lach / Ghinc
up enen zaterdach / Tote Assisen, enz. Franc. 1605. De overgang naar de volgende rubriek is weliswaar vaag, maar van belang
voor de epische techniek is toch op te merken dat de verteller deze verbinding
gebruiken kan (zie 1e en 3e vb.) om het ene, zo juist geschilderde tafereel
voorlopig te laten rusten en over te schakelen op een ander simultaan gebeuren.
2. De hoofdzin bevat één enkel gebeuren, dat gelijktijdig plaats vindt met het
gebeuren in den bijzin, maar zich episch op een ander plan afspeelt; de
verhouding lijkt min of meer op een tegenstelling. Als terugblik op het verleden
gebeuren door een persoon in het verhaal (D. 9): Die wile dat ic u geleedde /
Galiene hare doe ghereedde endesciet sonder orlof van mi, Ferg. 1993. - Als
rechtstreekse onderdelen van het grote verhaal in Rein. I, 842; de verteller
schakelt over naar een ander tafereel: Die wile dat si die vrouwe uuttraken, so
quam Brune in die riviere. 3. De hoofdzin is een nieuw momentaan gebeuren dat zijn intree doet in de
bekende situatie: Die wile dat Milions spapen was / Quam een bode, sijt seker
das / Te Raguelle ende vraechde daer / Om sconincs dochter, Torec. 1630. Die wile die coninc seide dat / Quam die conincghinne ghegaan, Limb. V, 1204.
- Die wile hijt dede, quam dare ter stont / Een jagher an mit menighen hont.
Mn. loep III, 297. - Die wile dat die wise man dese sake vorderde, quam hem
aen een groet siecte, Brab. Y. 11523. Gemakkelijk gaat deze verbinding zoals uit enkele vbb. reeds blijkt over in
tekening van de progressieve ontwikkeling der gebeurtenissen, vooral ook als
het subject van hoofdzin en bijzin dezelfde persoon is: die wile si in desen
ghebede waren / saghen si achter hem comen gevaren / enen sconen waghen
met vrouwen, Limb. I, 457.
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4. De bijzin omschrijft niet zozeer een voorafgaande episode uit het verhaal, maar
een temporeel omlijstenden toestand. De hoofdzin is iteratief: die wile hi was
een jonghelinck / so dede sij mit hem hoer dinck, M. loep III, 845. - De hoofdzin
is een enkel gebeuren: die wile ic hadde die ijsere roede / ende rechter was in
svorsten lant / Wart ic uit hoghe rijck ghesant,... M. loep I, 78. 5. De hoofdzin is perfectisch, retrospectieve bezinning, in de directe rede: waer
mach si / Siin ghevaren, mi wondert dat / Inne weet, die wile, si hier sat /ofse
mi iemen heeft ontfoert, Limb. VI, 1948. In dit laatste geval is er alle aanleiding
den bijzin te verplaatsen.

B. De bijzin volgt op den regerenden zin.
Zoals reeds gezegd hangt dit samen met een verzwakking van de aspectische
functie en daarmee met het epische karakter van de verbinding. Een twijfelgeval
levert Mar. leg. 151, 14: Ende hi seide tot sinen broeder: Verbeit mijns hier, ic sel
een paert halen daer ghi mede tot uwen cloester riden moegt. Ende daer ghesciede
een wonderlic dinc die wile dat sijn broeder om een paert ghinc tot sinen hove Doe
quam die enghel gods totten monic ende voerde hem in een oghenblic biden
wthove... - Men zou den bijzin bij den voorafgaanden zin kunnen laten aansluiten
en den zin met doe als een nieuwe hoofdzin beschouwen. Maar ondanks het feit,
dat deze zin blijkbaar in het hs met een hoofdletter begint, ben ik geneigd den bijzin
te beschouwen als inleiding op den hoofdzin met doe.
In de volgende gevallen echter is zonder twijfel, om verschillende syntactische
en stilistische redenen de bijzin achteraan geplaatst.
1. De bijzin met die wile (dat) is een bijzin in den tweeden graad: achteraan
plaatsing is dan bijna vanzelfsprekend, vooral in het middelnederlands waar
men nog opziet tegen een synthetische constructie met onderbreking. In M.
loep II, 1926 is de zin met die wile onderdeel van een hypothetisch verband:
Mer hebstu erghent enighen hoop / Off enich ghetru an enen vrient / Die du so
wail moechs hebben ghedient / Dat hi een verbant ane ghighe / Die wile du
dedes dine dinghe / Ende quame voer di hier inder hecht... / So sal ick di oirloff
gheven.
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In Rijmb. 17926 is de zin met die wile dat afhankelijk van een relatieven zin:
Die wet die verbrant was van den quaden Nabusarden / die wile dat men
Jherusalem wan. - Daarmee heeft de bijzin tevens zijn typisch aspectische
functie grotendeels ingeboet: het tijdbepalend karakter treedt op den voorgrond.
Er wordt geen episch verband gelegd met vorige phasen van het verhaal, maar
slechts een feit uit het verre verleden gereleveerd met de vermelding van de
omlijstende simultane gebeurtenis als aanwijzing voor de periode in de historie.
Hoewel minder los van het directe epische verband, gebeurt dit ook bij de
perfectische samenvatting in: Alle die sijn ghevanghen die wile dorloge heeft
ghehanghen, Brab. Y. VII 1761. (= tijdens de oorlog). In verbindingen als de
laatste behoudt de zin met die wile (dat) nog slechts een duurbepalende functie
ten opzichte van den hoofdzin.
2. Dit gebeurt ook, wanneer de verteller de woorden of gedachten van een persoon
uit het verhaal weergeeft in de indirecte rede. Men vergelijke met het vb. van
de directe rede, waar de bijzin nog vooropstond (A, 4) de plaats in Woer. II,
601: Heeren Godevaerde dochte / Dat hi den biscop niet ne mochte / Die wile
dat die strijt soude dueren / Daer konden noch henen vueren. - waar de bijzin
met die wile den regerenden zin onderbreekt. Volledig achteraan staat de zin
in Limb. VIII, 1212, en: Ende leident doen in deser vouden / Datsi souden alle
drie / Gaen ligghen slapen en die / Den wonderlecsten droem saghe / Die wile
de coeke int vier laghe / Soude den coeke eten allene, Lsp. III, 3, 1052. - Hier
is trouwens niet meer sprake van het ophalen van het verleden, maar van een
plan voor de toekomst. Zo ook in Lim. XII, 72.
3. Wanneer de bijzin niet afhankelijk is van een bijzin in den eersten graad maar
direct van een hoofdzin kan toch de stilistische functie aanleiding zijn tot
verplaatsing. Zó, wanneer het hele verband van hoofdzin en bijzin staat in het
samenvattende, retrospectieve perfectum, als afsluiting van de verhaalde
episode: Glorifeer hevet al verjaghet / Die Zarassinen op dat velt / Die wile dat
hi (Seghelijn) tale helt / Jeghen den enghel die tot hem quam, Segh. 5250. In Lor. 795 ook is het hele voorstellingscomplex van hoofd- en bijzin
anaphorisch. Voorop gaat de eigenlijke beschrijving van een geweldi-
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gen slag die Karel uitbracht, waardoor hij zijn tegenstander met paard en al in
tweeën kloofde! Dan volgt de verzwarende uitbreiding: Dus gedane slage, dats
waer / Sloech die keyser vele daer / Die wile dat hi stoet / Die keyser aldus te
voet.
4. Tenslotte dan enkele gevallen, waar uit de achterplaatsing blijkt dat de zin met
die wile geen belangrijke aspectische functie heeft als uitbeelding van simultaan
gebeuren. In M. loep I, 560 omschrijft de bz. slechts een levensperiode: Altoos
studeerde si ende las / die wile si was in 's vaders hoof. - In Mar. leg. I, 95
knoopt de inhoud van de bz. niet aan bij het voorafgaande verhaal en heeft
weinig episch reliëf: het gaat meer om de tijdsbepaling (metten) dan om een
samenloop van gebeurtenissen: Ende Maria die maghet ende moeder gods
quam tot hem mit sinte Nycolaes ende mit Sinte Katharinen ende mit anderen
heiligen die wijle dat men metten sanc in den cloester. -

II. De verbinding staat in het praesens (30 gev.)
In de frequentie is tussen de verbindingen met praeteritum en praesens weinig of
geen verschil, al mag men de hier vermelde getallen niet te streng statistisch
opvatten: daarvoor is het onderzoek niet systematisch en volledig genoeg gebeurd.
Maar de getallen wijzen er toch wel op, dat het praesentische gebruik van deze
voegwoordelijke verbinding zich reeds behoorlijk heeft ontwikkeld, in tegenstelling
met de verbindingen der praepositiebepalingen. Wat de functionele verhoudingen
betreft, kunnen slechts enkele nuancen vergeleken worden met de praeteritale
vormen.
De epische aspectische verhouding in vollen zin komt in het praesens feitelijk niet
voor. Nieuwe speciale functies komen op. Daarmee hangt samen dat de
praesentische zin met die wile (dat) vrijwel altijd volgt op den regerenden zin.
1. De zuivere simultaan-aspectische verbinding in episch verband, die theoretisch
mogelijk moet zijn in het praesens-historicum ben ik in mijn middelnederlandse
materiaal niet tegengekomen. Het dichtst daarbij komen de volgende gevallen.
In Mande 267: Ende dese joncfrouwen singhen liedekine, die wile dat hi et - is
nl. wel sprake van twee afzonderlijke handelingen, met duratief aspect, als
gelijktijdig
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voorgesteld; maar niet in een episch verband, niet als een ‘einmalig’ gebeuren,
doch als een gewone, normale gang van zaken. Iets dergelijks is het geval in
Lev. v.J. L 85, een gelijkenis van Jezus; de hoofdzin is momentaan: ende en
can hi dis niet gedoen te sinen wille so sendt hi sine boden te sinen adversarijs,
die wile dat hi noch verre van hem es, ende doet hem bidden omme pais ende
soene. - De bz. omschrijft hier echter meer een toestand dan een zelfstandig
gebeuren en heeft in hoofdzaak slechts duurbepalende functie.
Die beperkende duuraanduidende functie ten behoeve van den hoofdzin blijkt
ook in de directe rede van Wal. 6139, waar een plan of voornemen voor de
naaste toekomst wordt omschreven: Als ghi wilt so moghedi keren / ic sal den
wech hierbinnen leren / die wile dat ics hebbe stade. - dwz. zo lang als ik
daartoe de gelegenheid heb. - Vergelijk ook Leksp. II, 55, 87, waar in het gebed
een verzoek voor de toekomst wordt uitgesproken en de bijzin niet zo zeer de
begeleidende of omlijstende omstandigheid als wel den duur omschrijft: Oec
biddic mede op trouwe / Dat mine ziele niet en scouwe / Den quaden gheest
die wile dat / Si sculet in dit vleeschelyc vat (= zo lang ik leef).
2. Onmiddellijk sluiten hierbij gevallen aan waarin het complex hz-bz niet slaat
op een gefantaseerde of als toekomstig gedachte of gewenste situatie of
gebeuren, maar een algemene geldigheid heeft in een redenerend, betogend
verband. Ook hier is de functie van den bijzin bepaling of beperking van den
duur van het meegedeelde in den hoofdzin: Daer toe so gaet al die sin / Die
wile dat men daer over es. - Die scarpe egghen, die de tant hevet / die wile dat
die beeste levet, die verliest hi, als hi es doot, Nat. Bl. II, 315. - Min of meer
stereotiep is de zin ‘die wile dat hi leeft’; Brand. 610, 1452, 1459. Of een
beperkter levensperiode: Dat was van den sueten spele / Dies jonge liede
plegen vele / Die wile si in jogeden sijn, Vroed. 1515. Het duratieve karakter
kan ook door al versterkt worden: Want der wiser zielen en steet niet te rustene
al die wile dat si aer es, sien vlieghe alle uren na dien onverhaven hoecheit,
Had. Br. 22, 399; ook Brand. 1452.
3. Meermalen heeft in zulke zinsverbanden de hoofdzin een imperatief karakter:
Deelt Gode van dat hi u gheeft / Die wile dat u is ende
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ghi leeft, Leksp. III, 23, 212. - Sijt sober, wel gheordent ende ghematen ... die
wile dat ghi nootdorft nemt, Ruusbr. 4, 85. - Helpt die tijtlike luden leven / Die
wile ghi staet inder tijt, M. loep II, 4145. - Vgl. M. loep 4169; Biënb. 284. Ook
in omschreven vorm: Here, dit suldi lesen die wile dat ghi ledich sout wesen,
Nat. Bl. II, 4029; vgl. Alex. X, 267; L.o.H. 4838, Leksp. III, 25, 21; Mar. leg. I
177. - Een afhankelijk optatief in Sp. Hist. III, 8. 94 212.
In vrijwel alle in rubriek 1-3 aangevoerde gevallen heeft dus de bijzin
duuraangevende of zelfs beperkende functie. In overeenstemming met die
geheel ondergeschikte relatie tot den hoofdzin staat de bijzin achteraan (Vergl.
onder I B, 1, 2). Maar in vele gevallen is de zin met die wile (dat) ook een bijzin
in den tweeden graad.
4. Uit deze duur-beperkende functie (te omschrijven met zo lang als) ontstaat in
de praesentische of futurische relatie gemakkelijk de hypothetische functie. In
verschillende van de geciteerde voorbeelden is de overgang daartoe reeds
aan te wijzen, bv. in Ruusbr. 4, 85, waar ‘die wile dat’ gelijk wordt aan ‘in het
geval dat, als’ en in Nat. Bl. II, 4029 (zie voor beide onder 3), waar bovendien
de vorm van het Vf. sout aanwijzing is voor het dubitatief hypothetisch karakter
van den zin. Interessant is ook de geciteerde plaats uit Nat. Bl. II, 315 (onder
2), waar de zin met ‘die wile dat’ staat naast de zin met als; het verschil is
echter duidelijk: de toestand van dit leven is beperkt van duur (= die wile dat),
maar de toestand van de dood is blijvend (hier zou ‘die wile dat’ dus onmogelijk
zijn). - Nog een vb. van hypothetische functie is Leksp. III, 25, 37: Ledicheit te
menighen stonden / Is voedster van vele zonden / Want die viant vint dan stade
/ Ende werpt daer in van zinen zade / Die wile dat hijt ledich vint / Daer hi dicke
vele aen wint. - In zulke hypothetische verbindingen gaat feitelijk het duratief
karakter van den bijzin verloren: het verbale gedeelte ‘ledich vint’ is momentaan;
hoogstens kan men zeggen dat de voorstelling iteratief is: zo vaak als hij het
ledig vindt - daarop wijst mogelijk ‘dicke’ in den slotzin; maar in ieder geval
domineert de hypothetische functie, zoals ook blijkt uit dan in den voorzin.
Vergelijk nog voor overgangen naar de hypothetische functie: Vroed. 1513, M.
loep II, 634, 4235. Tien pl. 2350, 2300, 2478.
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In sommige gevallen staat zelfs de bijzin voorop, typische trek van den
hypothetischen bijzin. Zo in Rusbr. 3, 59: Ende hem gesciet als ener coperen
pennic: die wile dat hi in de viere niet en si, soo scijnt hi wit silveren; mer als
hi comt int vier, soo openbaert hi dat hi copere si. - Ook hier staan dus de
zinnen met als en die wile naast elkaar, maar die met ‘die wile’ verenigt met
de hypothetische functie de oorspronkelijke duratieve (= zolang als), de zin
met als echter is tegelijk hypothetisch en momentaan-ingressief. Vergl. daarmee
nog het geval van Nat. Bl. II, 315 (onder 2). Voorop staat de bijzin ook in Had.
Stroph. Ged. I, 61: Die wile dat si sijn over mi / Wie sal hare lief dan minnen?
(= zolang zij zich over mij druk maken, zich met mij bemoeien, nl. de mensen
die haar willen afhouden van de liefde tot God, etc.). Ook hier dus
duur-aanduidend, maar met hypothetische bijfunctie (zie dan). Nog een vb. uit
M. loep I 764: Die wile hi zweeft in deser hitten / So werpt hi sijn arm in die
lucht / Ende maect een heerlic gherucht.

In de 17e Eeuwse grammatica § 130 deelt Overdiep mee, dat de oude temporale
functie van dewijl aan het verdwijnen is. Hij noemt nog slechts twee voorbeelden,
een in de Sp. Brab. en een in de Baeto. Overigens is de zin met dewijl in zijn
materiaal reeds volledig verklarend en redengevend. Het Nedl. Wdb. geeft nog
enkele andere plaatsen, maar niet jonger dan het begin van de 17e Eeuw. In het
Mnl. is dewile of diewile nog niet causaal voegwoord. Het lijkt er dus wel op dat de
overgang van temporeel-aspectisch naar causaal voegwoord zich vooral in de 16e
Eeuw heeft afgespeeld. Op de causale functies van dewijl ga ik thans liever niet in,
omdat ik dat beter kan doen in verband met de andere causale voegwoorden. Slechts
wijs ik hier even op de in dit opzicht interessante teksten van Phil. van Borsselen,
vooral Strande, waar op verschillende plaatsen de wijl(e) (d'wijl(e)) nog wel
temporeel-aspectische functie heeft, maar op andere causale functie; de wisseling
van deze twee functies in deze niet epische, maar beschrijvend-betogende tekst
maakt het op sommige plaatsen moeilijk de juiste interpretatie te geven.
Temporeel-aspectisch, in algemene toepassing, met de nevenfunctie der
tegenstelling is aanwezig in: Hier
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in het leege (= lage) land de schoone glatte koeyen / Door liefde na de lucht der
stieren tuchtich loyen / Het wolle-drachtigh Vee 't begraesde veld afscheert / D'wijl
't dertel Lam'ken sich met huppelen geneert, S. 1873. - vgl. ook 1898. - Vermoedelijk
causaal is: Twee Sterren heeft dy God verleenet t'sijner eeren / End sal dyn saed
voort-aan den Sterr'n gelijck vermeeren, / Met jaren dy versaen, dewijl du wijs en
vroed / Bist, sober, simpel bli van leven hert, gemoed, S. 1768. (Muller vertaalt hier
echter met ‘terwijl’!). Dubieus is: Vermelde nu, mijn Dicht dewijl het dy gedenckt /
Wat Thetis witten arm voor schoone schelpen schenkt, S. 331 (Muller: terwijl). Eveneens: Al even eens de mensch Die in de warme Son der weelden sit na wensch
/ In deuchden haest verdort, niet d'wijle soute vloeden / Des harden tegen-spoeds
zijn neder herte voeden, S. 1234 (M.: terwijl, maar ik ben geneigd het causaal op
te vatten). - De causale functie lijkt wel te overheersen, zie nog S. 228, 1538, 1728,
B. 364, 1167.
2. Naast den accusatiefvorm die wile (dat) heeft nog de datiefvorm zonder praepositie
der wilen (dat) recht op een bescheiden plaatsje in ons overzicht. Het aantal
vindplaatsen is gering: in mijn eigen materiaal heb ik het niet aangetroffen, het Mnl.
Wdb. enkele voorbeelden, alleen uit latere mnl. teksten: totaal 5 gevallen.
Drie daarvan staan in het praeteritum. De vooropstaande bijzin is duratief, de
hoofdzin momentaan in episch verband in: Mit sinen sustren ende mit andren
maechden speelde hi op den oever van dier vloet ende ter stont der wilen dat si
speelden, quam daer uut den water een die alre lelicste man, Biënb. 160. - vgl. ook
Biënb. 7c. - In de andere twee gevallen volgt de bz. op den hz. Beide zinnen zijn
duratief in het verhaal: Seer vlytich was sie hoer te becummeren ende te verenygen
myt onsen heren, der wylen dat sie soe wekelick was ende by horen bedde sat,
Sustr. v. Diep. I, 18b. Het gaat hier echter niet om één bepaald gebeuren, maar om
een ‘gewone gang van zaken’ (= hz.) gedurende een bepaalde periode (= bz.):
temporele en aspectische functie gaan samen.
In twee gevallen staat het zinsverband in het praesens. In Rein. II, 6837, wordt
een advies gegeven voor een toekomstig tweegevecht:
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(ge moet met uw staart veel stof opjagen) dier wilen dat hi misschat sijn oghen /
saldi om u voordeel poghen / ende biten ende slaen. Nog duidelijker krijgt de bz.
een licht-hypothetische bijschakering in Arnh. Oudh. I, 80 (v. Hasselt), waar de hz.
imperatief is en het hele verband hypothetisch: Voirt w a n n e e r ennige kraen is in
tavernen off in wijnhuyser daer men tapt, so en sall men dair nyet tappen der wylen
die kraen duert. (= zo lang als).
Uit deze voorbeelden blijkt dat der wilen (dat) in functie geheel overeenkomt met
die wile (dat): syntactisch is het als een zeldzamer variant daarvan te beschouwen.
3. In de derde plaats moeten we hier even stilstaan bij de verbindingen van wile
met de praepositie te. In het mnl. bestaan verschillende vormen: ter wijlen, twijle,
te wile, meermalen gecombineerd met dat en als. Daaruit groeit dan het tegenwoordig
algemeen gangbare en vrijwel enige voegwoord voor de functie der simultaniteit:
terwijl. In het mnl. echter komt deze verbinding nog nauwelijks aan bod; zij is beperkt
tot, naar het lijkt, vooral ambtelijke taal van de 15/16e Eeuw. En aangezien ik mij
voorgesteld heb, me in dit artikel ter voorkoming van te groten omvang slechts te
houden aan de middelnederlandse taalperiode, moet ik er voor 't ogenblik van afzien
dieper in te gaan op de historische ontwikkeling van terwijl in en na de 16e Eeuw.
Ik volsta dus met een enkele opmerking en een ordening van het geringe voorhanden
zijnde materiaal.
De aanwezigheid van als of dat wijst er op dat te(r) wile(n) nog geheel als
adverbiale praepositiebepaling wordt gevoeld; vermoedelijk is dit ook wel de
oorspronkelijke verbinding: de dat- of als-zin geeft een nadere explicatie of bepaling
van de substantivische groep met voorzetsel. Weglating van dat en als is dan een
stap verder op de weg naar de louter voegwoordelijke functie.
1. De zinsverbinding staat in het praeteritum, in episch verband. Het gebeuren
van den hoofdzin vindt plaats ‘binnen het raam’ van den vooropstaanden
duratieven bijzin, en is zelf duratief, iteratief of momentaan: Ter wylen dit besit
voir Gendt was ... gevyelen dair vele scermutsinge voir ende omtrent die stede,
Froissart 1, 100 (2e helft 15. e.) - Terwilen dat men tot Enchusen lach, hadde
tgerecht ten
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eten, heren G ... ende anders goede lude, Oorl. v. Albr. 439 - vgl. Despars I,
410 (2e helft 16e Eeuw). - Een opdracht in het episch verleden (I.R.): Terwijlen
die conink tot Sint Omers toefde ... mosten sy die stede van Cassel stormen
ende winnen, souden sij dairen comen, als sij deden, Froiss. 409.
Wanneer de bijzin volgt verzwakt licht de epische en daarmee de aspectische
functie, en gaat de temporele overheersen. In Froiss. 1, 111 is de hoofdzin
vragend: Wair was S., terwijlen ghylieden vocht? - In Rek. v. Zeel. 1, 195 dient
het vermelden van het gebeuren in den bz. als nadere historische aanwijzing
van het ‘tijdstip’ waarop de ambtelijke handeling plaats vond: Bi mijns heren
lettre van Vorne ghegheven van sinen iost tot Zierixee van Saterdaghes na
sente Mertijns dach in den zomer tot des dinxendages daerna al dien dach
terwilen als mijn her van Vorne wt Walcheren quam ende hi in Borselen
gheweset hadde om heeren H's huus te breken. - In de volgende twee gevallen
is de zin met ter wilen (dat) bijzin van de 2e graad; hij omschrijft slechts een
tijdsperiode en onderstreept het duratief karakter van den hoofdzin: Dat gaet
boven alle pinen der hellen, Goods aenschijn niet te sien ende des goets te
derven, dat in onser macht stont, terwilen dat wi leefden, Stemmen 7. (= solang
als we leefden, tijdens ons leven). - Mer dies niet jeghen staende zo behielt hy
dat hy hadde, doende zynen ongst in, twijle dat tyt was, Desp. I, 102. 2. De zinsverbinding staat in het praesens. Een algemeen geldende
temporeel-aspectische samenhang, met nevenfunctie van tegenstelling: Te
wijle de lichame stille leghet, so waect de ziel, Boeth 95 b.
In verbinding met een imperatieven hoofdzin gaat de duurbeperkende functie
over in hypothetische functie (vgl. die wile II): Daer omme salmen stijds ende
der ghenouchten gebruken te wile zou gheduert, want zou met veirdighen
voeten henen gaet. Boeth. 132 e. Zo ook in ambtelijke voorschriften: Item en
sal nyemant sitten int choor terwillen alsmen godsdienst doet, Leid. Keurb.
490, 2; ook 508, 48.

V. De overgang van daer in aspectische functies
In de vorige verbindingen bleek de oorspronkelijk temporele bete-
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kenis het uitgangspunt voor het gebruik der voegwoordelijke vormen in aspectische
functie der simultaniteit. Een geheel andere mogelijkheid opent zich bij daer. Van
oorsprong heeft dit demonstratieve adverbium locaal-aanwijzende functie. Reeds
vroeg ontwikkelde het ook relatieve, zinsverbindende functie. Met een locaal
antecedent bv. in: Ende dat hi in Moriane quam / daer hi ene joncfrouwe vernam,
etc. Mor. 3572. - Of ook zonder zo'n aanwijsbaar antecedent: Dus quamen die
riddere in gevaren / daer die hoge liede waren, Mor. 42. Van belang is in zulke
verbindingen ook de aanwezigheid van werkwoorden die een concrete handeling
aanduiden, speciaal die van rust of beweging. Verbonden met zulke uiteraard
locaal-bepaalde activiteiten behoudt daer in sterke mate zijn localiserende functie.
Een sprekend voorbeeld van zo'n verbinding met en zonder antecedent is nog:
Tibeerte dede ic muse vaen / daer ickene zeere dede slaen / tes papen huus daer
hi spranc in strec, Rein. 1466. - In zulke verbinding behoudt daer ook zijn adverbiale
functie in de syntactische groep die als bijzin optreedt, m.a.w. daer is dan niet zonder
meer voegwoord, in den vollen zin van het woord. Het heeft door zijn relatief karakter,
ontstaan uit zijn demonstratieve betekenis, zinsverbindende functie; het staat voorop
in den bijzin evenals een relatief pronomen dat ook zelf deel blijft uitmaken van den
bijzin. Daarmee wil ik niet beweren dat de antecedentloze verbinding beschouwd
moet worden als een secundaire t.o.v. die met locaal antecedent. Ook rechtstreeks
kan m.i. de vooruitwijzende functie die zinsverbindende doen ontstaan, evenals dat
bij de overgang van het demonstratieve voornaamwoord dat tot onderschikkend
voegwoord het geval is: daer is dan naar twee zijden verbonden. In een zin als:
Tibeerte dede ic muse vaen daer icken sere dede slaen - kan men daer oorspronkelijk
opvatten als adverbiale bepaling in den hoofdzin (aangevuld door den
omschrijvenden bijzin) maar ook als adverbiale bepaling in den bijzin. Evenals dat
verschuift daer naar de grens tussen de beide zinnen. Die dubbele demonstratieve
functie kán ook door een dubbelen vorm worden uitgedrukt: So wart die sile aldaer
geweget / daer si began gevulen schire / der pinen van den vegevire, Lutg. 1867.
- Die dubbele vorm is echter niet noodzakelijk en behoeft niet de meest oor-
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spronkelijke te zijn: hij kan ook beschouwd worden als een verzwarende of
verduidelijkende vorm.
Met deze locale betrekking tussen hoofd- en bijzin gaat nu licht gepaard een
temporeel-aspectische verhouding, nl. die van coïncidentie of simultaniteit, of soms
ook van progressiviteit. In vele gevallen moeten we daer nog in de eerste plaats en
overwegend locaal interpreteren. Maar, al is de aspectische functie secundair, zij
kan in bepaalde omstandigheden gaan domineren. Om die overgangen aan te tonen
is een fijnere analyse van een aantal verbindingen met daer gewenst.
1. In de eerste plaats kan in een nog overheersend locale verhouding de
nevenfunctie der progressiviteit ontstaan, zoals in het zoëven geciteerde geval
van Lutgart 1867. De hoofdzin bevat daar een werkwoord van beweging
waardoor het locale karakter van daer vaststaat: de bijzin echter bevat een
nieuwe, daarop volgende, inchoatief voorgestelde activiteit. Zo ook: Aldos so
moste comen voert / die sile aldaer si heft gehoert / die Gods sententie, die se
schire / gewiset heft tin vegevire, Lutg. 1006. - Si wart verheven sonder hant /
daer si har selven staende vant, Lutg. 1694. - Zulke zinnen zijn te vertalen met
waer, maar ook met een coördinatie: en toen hoorde ze daar... - en toen
ontdekte ze daar, dat... In deze progressieve zinnen, waar de bijzin naar den vorm feitelijk de functie
van een nieuwen hoofdzin ontwikkelt, heeft daar geen neiging om een zuiver
onderschikkend voegwoord te worden: het behoudt duidelijk zijn adverbiale
functie met locale betekenis. Anders wordt dit in de volgende verbindingen.
2. Hoofd- en bijzin bevatten beide een momentaan gebeuren: die twee
gebeurtenissen grijpen vrijwel op hetzelfde ogenblik plaats. De locale betekenis
heeft dan neiging te verbleken ten behoeve van de aspectische functie der
coïncidentie. Nog locaal is te interpreteren, ook in verband met het werkwoord
van beweging: Daer die gone uter celle ghinc / om te doene gone dinc / verloor
hi al daer ter stede / al die macht van zinen leden, Franc. 2307. - Hier is daer
te vertalen met ‘op diezelfde plaats’, maar, vanwege de sterk naar voren
dringende aspectische verhouding der coïncidentie, tevens met: ‘op hetzelfde
ogenblik dat’. Vergelijk ook Brand. 1492: Si vlogen boven den
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kiele / Hem scoot huut haren ghiele / pec ende vlamme onghiere / met
sulferachteghen viere / Dat gloyde ende wiel / daert up die zee viel / berrende
t water alse stroo. - Vele storvenre... daer si souden in huus gaan, Sp. Hist. III,
5, 41, 17. - Si hadden ons verslonden / daer wi ter poorten ghinghen in, Brand.
2017. De coïncidentie behoeft niet, zoals in het laatste geval, louter toevallig te zijn;
er kan ook een bepaalde samenhang bestaan, bv. die van een begeleidende
omstandigheid, die als belangrijk element van de epische voorstelling in den
hz. is geplaatst: Die duvel scree, daer hi wech scoot, Brand. 994. - Daer was
(= ontstond) een groot gheruchte / daer hine voerde te sijnre kolen, Brand.
895. - Of ook een naar de causale relatie neigende verhouding: Die knape gaf
enen lach / daer hi der wrene comen sach, Ferg. 474. De samengang van locale en aspectische functie is een typisch kenmerk van
de primitieve plastische epiek, van het levendig-aanschouwelijke verhaal, dat
in de eerste plaats als 't ware tastbaar, locaal voor ogen wordt gesteld. Andere
aspect-middelen treden daarbij meermalen op, bv. de perfectische vorm in
Mor. 172: Ende daer ic naden breidele vinc / ende icken beeten hiet op deerde
was hi gereet met sinen swerde / ende gout mi so met enen slage / dat ic vergat
al mire mage / ende al dat mi nie toeginc. Zelfs kan een opzichzelf ‘duratieve’
vorm in het verband met den momentanen hoofdzin en de dooreenspeling van
locale en aspectische functie gemomentaniseerd worden; wat gepaard gaat
met een hevig affect bij den spreker: Doe riep die pape: nu vanc, slach! / Helpe,
wie sach dit wonder nye? / Die vos comt daer ic toe zye / Ende roeft mi in mijns
selver huus. (= vlak voor mijn ogen, waar ik op mijn neus bij sta!). Rein. 1543.
3. Beide zinnen zijn duratief. In het simultane gebeuren domineert in de epische
voorstelling de hoofdzin: daer gaat over in de functie van voegwoord van aspect,
gelijk aan ‘terwijl’. Ook hier schemert de locale betekenis nog meer of minder
sterk door, vooral als er een werkwoord van beweging of rust in den bijzin of
den hoofdzin staat: XIII daghe voeren si in die rinc / aldaerse die visch verroerde
/ die den kiel in de zee voerde, Brand. 2133. - Si hadden daer soe grote macht
ende vingen Arture met harre cracht / die hem lettel dies
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bedachte / ende gene macht met hem brachte / daer hi voer ter jacht ward;
Mor. 2968. - Ook bij ww. van rust: Dat si ute ere scotele aten / daer si met
onsen here saten. Rijmb. 25903. - De locale functie, hoewel nog aanwijsbaar
is in zulke verbindingen meermalen verzwakt: Die moonc dochte hem arde
zwaar / ende die wech arde lanc / daer hi die letanie zanc / sittende op sinen
halsbene, Brand 978, ook 981. - Dat dreeghen dede hem wee / daer hi vlotede
up die zee, Brand. 1516. - Daer sine uter gate braken / Gedogede hi vele
ongevals, Rein F. 1579 - daer si zaten onder die rise / hoerdensi in den paradise
/ gode wanderen, daer hi quam, Rymb. 656. 4. De bijzin is duratief, de hz. momentaan. Dit is de meest voorkomende
verbinding: de handeling van den hz. vindt plaats ‘binnen het raam’ van den
toestand of het gebeuren van den bijzin. In het voorafgaande heb ik geen
onderscheid gemaakt tussen verbindingen, waarin de bijzin volgt dan wel
voorafgaat aan den hoofdzin. Toch heb ik den indruk dat dit verschil in volgorde
wel van belang is bij de analyse van de functie: uit vooropstelling van den
daer-zin blijkt nog gewoonlijk sterker de overgang naar de aspectische functie.
Daarom geef ik hier een overzicht van de functionele nuancen afzonderlijk voor
voorop - en voor achterplaatsing der bijzinnen.
A. De bijzin volgt op den hoofdzin: dat is de meest gangbare en bij de
oorspronkelijk locale functie aansluitende verbindingsvorm.
a. De bijzin is nog overwegend locaal van functie, wanneer niet alleen
het werkwoord in den hoofdzin een beweging uitdrukt, maar de
bijzin slechts bestaat uit: subject + Vf. van een ww. van rust + daar:
Aldosterwijs hi quam te hare / gestreken lise, aldaer si stoet, Lutg.
1715. - Ook bij andere werkwoorden in den hoofdzin behoudt zo'n
korte bijzin zijn locale functie: Doe sprac aldos al oppenbare / die
Godes sone aldaer hi stoet, Lutg. 1147. - ook: Lutg. 1455. Onderbrekend: Die bode, aldaar hij was gestaen / so hevet hi
begonnen saen / dos spreken, etc. Lutg. 1479. Hoewel dus in zulke verbanden de locale functie van daer en
daarmee die van den bijzin domineert, kunnen we toch reeds
opmerken dat hier twee gelijktijdige handelingen worden gegeven:
staan en spreken, waarvan in de beide laatste vbb. bovendien het
subject de-
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b.

c.

zelfde persoon is. Een dergelijke verhouding zou ook met een
participium praesentis uitgedrukt kunnen worden: aldaar staande,
of algemener door een bijzin met terwijl (hij daar zo stond).
Een stapje verder in de richting van aspectisch voegwoord gaat
daer, wanneer in den bijzin nog een locale praepositie-bepaling is
toegevoegd. Men kan zeggen dat daar dan vooruitwijst op die na
het subject volgende bepaling en daardoor zijn locale betekenis
bewijst, maar aan den anderen kant staat dat daar in zulke
verbindingen minder nodig wordt als locale bepaling bij het
werkwoord van rust, zodat juist zijn locale functie verbleekt ten
behoeve van zijn aspectische: Die cleene man antwoorde up dat
/ daer hi up dien blade sat, Brand. 2096. - Doe screef Sente
Brandaen / alle dwonder dat hi sach / daer hi in zinen kiel lach,
Brand. 1136. - Dat hi sinen here doodde / daer hi in sijn bedde
lach., Sp. III, 6, 45, 20. - Hi ontfinc den scaker dan / omdat hi
berauwen ghewan / daer hi an den cruce hinc / entie bitter doot
ontfinc, Brand. 1373, id. 1368. - Dat becochti zint wel deere / daer
hi stont bi den viere / daer die boek in bernende lach, Brand. 58. Zulke zinnen zijn te vertalen met: terwijl hij (daar) bij het vuur stond.
- maar daar is hier minder noodzakelijk dan wanneer het alleen
staat en zelfstandig locale functie uitoefent. Vergelijk voor hetzelfde
verschijnsel ook sommige voorbeelden onder punt 2 en 3 op blz.
272 en 273.
Interessant zijn in dit verband gevallen waar de hoofdzin eindigt
met een temporele bepaling, waar daar bij schijnt aan te sluiten:
Dos bleef die maget noch in vare / tote an der stont dat quam die
bode / gesendent weder daer van Gode / op enen wile aldaar si
sat ende al in een te Gode bat. Lutg. 1389. - Voor de interpretatie
van daer als locale bepaling pleit het werkwoord in den hoofdzin
(beweging), de structuur van den bijzin (zoals onder punt b.) en
eventueel het aankondigend daer in den hoofdzin. Duidelijker dringt
de aspectische functie op, wanneer beide laatste kenmerken
afwezig zijn: So hevet hi op enen dach / aldaer in knigebede lach
/ die maget edel ende fijn / gesendet enen bode sijn, Lutg. 832. En met een ander werkwoord in den bijzin dan een ww. van rust:
So quam hi gaende in dat parloer / op enen tijt dat in den koer /
Lutgart die fine maget was / aldaer si
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d.

e.

f.

hare beden las; Lutg. 1470. In dit laatste voorbeeld is daar
relatieflocaal, maar tevens aspectisch van functie.
Nog een andere omstandigheid kan het aspectisch karakter van
den daer-zin versterken: nl. wanneer een werkwoord van rust is
gecoördineerd aan een ander werkwoord ter omschrijving van het
duratief aspect; zoals reeds te zien is uit het geciteerde vb. uit Lutg.
1389 (zie onder c: aldaar si sat ende al inenen bat). Ook bij
momentane coïncidentie als: Ic horet hem segghen daar hi lach /
ende gaf sinen wive enen slach, Eleg. 1217. - Vergl. ook onder B,
d.
De aanwezigheid van een participium praesentis versterkt
aspectische functie van den daer-zin: Doe sach hijt in die kele
binnen / daert blasende quam te hem wart. (= terwijl het daar zo
blazende aankwam zetten) Ferg. 3463. Is het ww. in hz. en bz. een ander dan een ww. van rust of
beweging, dan is daer vrijer ten opzichte van het verbale
zinsgedeelte en is nog eerder geneigd aspectisch te fungeren:
Ende hi sloech in dat broet dare / daer si toesagen al oppenbare,
Lanc. III, 10422. - Natuurlijk doen we goed in zulke verbindingen
toch daer nog zo lang mogelijk behalve aspectisch ook locaal op
te vatten, temeer waar het zoals hier door dare wordt aangekondigd.
Zonder die aankondiging is de daar-zin, naar het lijkt, nog in sterker
mate geworden tot bepaling van omstandigheid: Want hi sine stat
van hem ontfinc / daer toesach menich jongelinc, Cass. 22. - Vooral
ook wanneer zo'n verbinding niet optreedt in het gewone epische
verband, maar in een directe rede of betogend verband: Ende
dankende hem utermate sere / Dat hi om hare pensede, die here
/ daer hi was in selker noet / doe hi den riddre stac te doet. Cass.
849.

B. In de tweede plaats dan gevallen waar de bz. voorop staat. Het komt mij
voor dat in deze groepering de overgang naar de aspectische functie nog meer
evident is.
a. In den hoofdzin staat een werkwoord van beweging, in den bijzin
een werkwoord van rust; de locale functie lijkt nog overheersend;
merkwaardig is althans de herhaling van den daer-zin aan het einde
van den samengestelden zin: Aldaer si was gelegen doe / op hare
knin ende hare gebed / begonste lise, aldaer si met onledich makde
har
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c.

d.

herte fijn / So quam gevaren sonder schijn / in harde serechlike
wise / de moeder Gods van paradise / aldaer die maget was
gelegen, Lutg. 512. - Mogelijk wijst de herhaling van den zin op zijn
tweeledige functie.
Het werkwoord in den hoofdzin drukt geen gelocaliseerde beweging
uit; wel bevat de bz. een ww. van rust: Aldoer die bode was gestaen
/ so sprac hi toter maget saen, Lutg. 1393. - Met een omvangrijker
bz.: Aldaer die magt van guten prise / gelegen was in derre wise /
ende harre beden soude plegen / gevil dat si op heft geslegen /
hare ogen beide, etc. Lutg. 1891. De coördinatie met soude
versterkt het momentane karakter (daar > terwijl, toen). Vergelijk
ook Wal. 44, waar het gecoördineerde plusquam-perfectum het
aspectische element in de functie van den daer-zin versterkt: Daer
die heren aldus saten / na den etene ende hadden ghedweghen /
alse hogte lieden pleghen / hebben si wonder groot vernomen. De hz. is iteratief in: Daer hi upter viant was / dicken hi dit verschijn
las., Sp. Hist. III, 4, 7, 47. Het werkwoord van rust in den bijzin is behalve met daer verbonden
met een locale praepositie-bepaling: daersi zaten onder die rise /
hoerden si in den paradise / gode wanderen daer hi quam, Rijmb.
654. - Daer dandere bi eenen scepe stoet / nam hem een
donderslach sijn lijf, Brand. 566. - daer hi was ghevanghen sware
/ in enen carker, bat hi sere / dat hem vertoghe zoude onse here /
der werelt einde ende haer beghin, Rymb. 815.
Het werkwoord van rust is gecoördineerd aan een ander werkwoord
ter omschrijving van het duratief aspect: Ende daer die hoge liede
saten / over die tafle ende aten / quam een ridder gevaren, Mor.
33. - Want daer si lach metterre saken / onledech ende bat te Gode
/ so quam gevlogen een sijn bode, Lutg. 1298. - Daer si stonden
ende spraken quam Kerstine met snellen lope, Christ. 1411. - In al
deze drie gevallen is door den aard van het werkwoord in den
hoofdzin de locale functie van daar nog in enige mate verzekerd.
Vager wordt die in verbindingen met een ander ww.: Aldaer Lutgart
lach ende las / heft si har hovet opgeheven / ende enen crijt
gegeven /do si die Godes moeder staen / daer sach so bleek ende
ongedaen, Lutg. 540. -
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g.
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De aanwezigheid zowel van do als van daer in het vervolg van den
zin bewijzen de mengeling in de functie van het locaal-aspectische
daer. Vergl. A, d waar het aantal vbb veel geringer is, een bewijs
dat bij vooroplossing het aspectisch element in de verhouding
sterker is.
De toestand waarin het subject van den bz. verkeert, wordt
omschreven door een praepbep. + ww. van rust in Lanc. II, 11205:
Daer die coninginne in slape lach / dochte hare dat si sach /
Lancelote openbaarlike / wel gecleet ende rikelike. - Dat hier sprake
is van ‘zien in een droom’ bewijst ook de verzwakking van de
concrete localiserende functie van den daer-zin; de aspectische
functie overheerst.
De bijzin knoopt aan bij een tijdbepaling: Op enen nameliken dach
/ daer si in kniegebede lach / began si bidden ende manen / al
suchtende met groten tranen / din hosten (= hoogsten) coninc,
onse Here, etc. Lutg. 1280.
De bijzin bevat wel een werkwoord van beweging, maar de hoofdzin
een ander ww.: Aldaer die moonken ghinghen / nam hi eenen
moonk bi den rocke / ... ende leeddene in die borchdore, Brand.
840. - Daer si dien berch upgaen / saghen si an den berch staen /
eenen borch so rikelike, Brand. 1643.
Tenslotte dan het geval, waarin noch de bz. noch de hz een
werkwoord van een locaal begrensde beweging of rust bevat,
waarmee daer als locale bepaling verbonden zou kunnen zijn. De
tegenhanger van A, f waar de bijzin nog volgt, is Lek sp. II, 22, 21:
Ende daer syt alle saghen toe / Bleef dat kint doot doe. Na een
klacht van Clarisse in Ren. 977 volgt: Daer die vrouwe dese tale
sprac / die trane haer uten ogen brac ende weende utermaten
seere. - Lichtelijk gaat deze verbinding over in een progressief
verband, vooral als men ‘sprac’ perfectisch opvat. Een ander vb.
levert R.m.M. 2487; waar de handeling van den hoofdzin de situatie
van den vooropstaanden bijzin afbreekt; die bz. omschrijft de
‘gelegenheid’ waarbij de handeling van den hoofdzin plaatsgreep:
Maar sider heme daer sere mesfel: Daer hi speelde scaecs spel om dattene ridder versprac daer / - nam hi I vinde (vende = pion)
ende warpen daernaer / dat hem een tant viel uten monde.

5. In de aspectische verhouding der simultaniteit of der coïncidentie
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kan zich gemakkelijk als nevenfunctie die van tegenstelling ontwikkelen. Bij
zinnen met terwijl is dat, zowel tegenwoordig als ook in vroegere taalperioden,
een bekend verschijnsel. Iets daarvan is ook bij daar te bespeuren. In Wal.
466 is, behalve de tegenstelling tussen de handelingen der beide subjecten,
de localiserende functie van daer nog duidelijk: Mijn her Walewein hilt besiden
/ daer die anderen souden striden. Voor de aanwezigheid van souden als
aanwijzing van een gebeuren dat nog niet plaats vindt doch verwacht wordt,
verzwakt de aspectische functie; niettegenstaande dat nadert de daer-zin de
tegenstellende functie van ‘terwijl’. Vooral buiten het gewone epische verband,
in de directe rede en dus met betogende en affectieve functie dringt die
tegenstellende waarde op: Want daer gi die minne beghert / en heeft men u
noch lief noch wert / noch men acht op u een twent, Cass. 803. - Een sprekend
vb. is ook Wal. 8114, waar evenmin een reëel plaatsgrijpend gebeuren wordt
voorgesteld, maar in den dialoog een onderstelling wordt geuit, een mogelijkheid
geopperd en door den spreker op affectieve wijze afgewezen: Lief, sprac her
Walewein / so waric dan een groot vilein / soudic mi selven daer toe gheven /
te vliene daer ghi verlost ju leven. - De localiserende functie van daer is verzwakt
tot ‘in die situatie’, de tegenstellende functie overheerst in het zinsverband:
daer = ‘terwijl (gij) daarentegen’.

Daar is ondanks deze neiging tot de aspectische functie der simultaniteit, in het
algemene Nederlands niet volledig voegwoord van aspect geworden. Wel heeft het
naast zijn localiserende betekenis die aspectische functie ook na het mnl. langen
II
tijd gehandhaafd (vgl. Overdiep, 17e E. gr. § 112 en Nedl. Wdb. III , 2190). Maar
gaandeweg is het in de cultuurtaal overgegaan in de causale functie. Zijn relatieve
localiserende functie heeft het aan waar overgedaan en daarmee ook de
nevenschakering van simultaan aspect; ook in de gesproken taal: het gebeurde
waar ik bij stond. In het Gronings echter heeft daar zich in deze positie gehandhaafd:
Ze bedraigen die daar st bie staaiste. (Gron. Wdb.). - Hai zee 't doar wie apmoal
bie wazn (id.).
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VI. Samenvatting
Wanneer ik tenslotte zeer beknopt de hoofdpunten van mijn analyses mag
samenvatten en daarop nog enkele stilistische opmerkingen baseren, kan ik in
afwachting van een breder en verder in de ontwikkeling van het Nederlands
voortschrijdend onderzoek, het volgende vaststellen.
1. In het Mnl. bestonden verschillende voegwoordelijke verbindingen ter uitdrukking
van de aspecten der simultaniteit. Deze zijn in twee categorieën te
onderscheiden: a. die waar de aspectische functie samengaat met de
‘temporele’ en b. die waar de aspectische functie optreedt naast de locale.
Onder de eerste categorie, de meest gevarieerde naar den vorm, zijn samen
te vatten een aantal verbindingen van praeposities (binnen, in, op, onder, te)
met een demonstratief pronomen of een tijdaanduidend substantief (tijt, stont,
wile) en de accusatief en datief van het substantief wile.
De tweede categorie is aanvankelijk beperkt tot de verbindingen van het
localiserende adverbium daar, later ten dele vervangen door het (vragend)
relatieve waar. In eigenlijken zin gaan ook wel de genoemde praeposities terug
op een locale betekenis, maar de aspectische functie zal bij deze verbindingen
toch wel via of in samenhang met de ‘temporele’ zijn ontstaan.
2. De praepositiebepalingen zijn als voegwoordelijke verbindingen slechts in een
beperkte mate in gebruik. De verbinding met te (> terwijl) komt eerst in laat
middelnederlands op. Het meest gangbare voegwoord is die wile (dat). Het
vertoont ook grotere souplesse in het syntactische gebruik dan de
praepositie-verbindingen: zijn deze beperkt tot het praeteritum en staan ze
bijna altijd voorop, de zin met die wile kan zowel vóór als achter den hoofdzin
geplaatst worden en kan zowel in het praesens als in het praeteritum worden
gebruikt. Beide omstandigheden, plaats en tijdvorm, beïnvloeden de functie.
Bij achterplaatsing verzwakt de aspectfunctie der simultaniteit tot duurbeperking
van het gebeuren in den hoofdzin; bij toepassing in het praesens vinden
overgangen plaats naar de duurbeperkende en de hypothetische functie.
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3. De bijzinnen met daar bewerken een levendiger episch-aspectische uitbeelding,
juist door de combinatie met de oorspronkelijk localiserende functie. Ook deze
daar-zinnen kunnen voorop staan én volgen op den hoofdzin. Maar de
ontwikkeling verschilt in dit opzicht met de zinnen ingeleid door die wile (dat.).
Bij de laatste voegwoordelijke verbinding, evenals bij de
praepositie-verbindingen, is waarschijnlijk de vooropstelling van den bijzin de
meest natuurlijke en oorspronkelijke constructie. Achteraanplaatsing bewerkt
hier immers ook verzwakking van de aspectische functie der simultaniteit. Bij
de daarzinnen is de achterplaatsing waarschijnlijk van oorsprong de meest
gewone, maar gaat vooropplaatsing gepaard met versterking van de
aspectfunctie ten koste van de localiserende functie.
4. Het laatste hangt nog samen met een andere schakering in de syntactische
verhouding. De vooropstaande, oorspronkelijk temporeel-aspectische zinnen
(praepositieverb. en die wile) zijn in verreweg de meeste gevallen in het epische
verband anaphorisch, dwz. zij bevatten geen nieuw element in de epische
beschrijving ter begeleiding van een volgend episch gebeuren (de hoofdzin)
maar hervatten de voorafgaande situatie of het voorafgaande gebeuren als
aanwezige situatie, waarbinnen het nieuwe gebeuren van den hoofdzin zich
gaat afspelen. Met andere woorden: zij dienen gewoonlijk slechts als
trait-d'union, als overgangs- of verbindingsvorm in de epische
aaneenschakeling. Voorzover zij niet reeds zelf in de kern bestaan uit een
terugwijzend pronomen (binnen dien, etc.) of een attributief pronomen bevatten
(die wile dat), staat in den zin zelf dan ook dikwijls een terugwijzend adverbium
of pronomen: Binnen dien dat sie dus sanc, Christ. 1165. - Onder desen datsi
aldus tsamen waren, - Ende die wile dat men bedreef dese dinc, Torec 1774.
De zinnen met daar, weliswaar relatief t.o.v. den hoofdzin, zijn niet uiteraard
anaphorisch t.o.v. het voorafgaande gebeuren, met name niet als de bijzin
volgt op den hoofdzin. Ook wanneer hij vooropstaat echter is de anaphorische
functie t.o.v. het voorafgaande gebeuren veel minder frequent. Aanwezigheid
van een anaphorisch substantivisch element maakt nl. den zin nog niet
anaphorisch t.o.v. het vooraf gaande gebeuren. Zo gaat aan Brand. 1643 vooraf
de mededeling
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dat S.B. en zijn volgelingen ergens een mooie berg zien: ‘Die berch was boven
scone / Ende hiet Mons Syone / Daer slouch an der zee vloet’. En daarop volgt
voortzetting van het episch gebeuren: ‘Daer si dien berch up gaen / Saghen si
an den berch staen / Enen borch... Hier is wel ‘die berch’ het anaphorische
element, maar ‘upgaen’ is evenzeer een ‘nieuw’ episch element als ‘het zien
van de borch’.
Ook in dit opzicht schijnt dus de daer-zin stilistisch tegenover de andere voegw.
verbindingen een eigen plaats in te nemen.
5. De sterke binding aan de anaphorische functie (te verstaan als terugwijzing
naar of hervatting van de voorafgaande handeling) van zinnen met voegwoorden
van temporeel-aspectischen aard staat voorts in verband met het betrekkelijk
geringe gebruik dat in epiek van deze simultane verbindingsvormen wordt
gemaakt. De losse, vlotte verhaaltrant heeft weinig neiging tot de
onderschikkende verbinding, maar geeft de voorkeur aan de coördinatie. Om
het epische verband én het voortschrijdend verhaal van opeenvolgende of
samenhangende gebeurtenissen en daden aan te duiden beschikt de verteller
over eenvoudiger anaphorische adverbiale bepalingen: vooral binnen dien en
binnen desen. Zulke bepalingen zijn ook niet gebonden aan de plaats voorop
in den nieuwen hoofdzin, bv.: Si wanets wel gewroeget wesen / Ende hevet
gepeinset binnen desen / Sulke list ende sulc baraet, etc. Vroed.b.R. 496. Ende eenes dages quam degone / Den boem ende den lopelinc besien / Ende
vant den lopelinc metten / Gewassen crom ... / Binnen desen was de here
comen / ende hevet also vernomen, 623. - Vooral de schrijver van den Moriaen
gebruikt ettelijke malen deze praepositiebepaling maar nooit de voegwoordelijke
verbinding, bv.: Mijn her Walewein hi geprant. / Dors daer dander op hadde
geseten / Hine hadde sire hovescheit niet vergeten / Hi gaeft der joncfrouwen
in die hant / Ende toech ter vart sinen brant. / Binnen desen was becomen /
Die riddere ende hadde syn sward genomen, etc. 1379. - Die garsoen quam
ter porten doe / Ende vrachde hen wies si begerden / Ende oft hen enege
saken deerden / Dies si berecht wilden wesen. / Her Gariët sprac binnen desen
/ Ende bat ... 3524. - Hi brachter menegen onder dnet / Sulc vanden live, sulc
vanden leden. / Binnen dien quam ene scare gereden, etc. 1570. - Ende
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worpen uten castele / stene groet ende swaer / Ende dreven den coninc achter
daer / Vanden castele opt velt / Daer si slogen haer getelt. / Binnen dien ginc
die nacht in hant, 4381. Vgl. verder 1794, 4008, 1636. - Naast de voegw.
verbinding in Ferg. 1533 en 1739 ook de enkele adv. bepaling, bv. 32: Si saten
neder ende spraken /... Die coninc es comen binnen dien. - Een variant op
deze bepaling is ook hier binnen of hier en binnen, bv.: Ende vander uren, alsic
vernam / Dat Maria daer binnen quam / So waest also dare / Alse oft middach
ware. / Hier binnen so quam saen / Enen vrouwe daer ghegaen, etc. Lek. Sp.
II, 9, 75. Vgl. ook Lek. Sp. II, 22, 69; 36, 1647.
Er zijn dus drie typen die den stijl van het verhaal kunnen kenmerken:
a. De aaneenschakeling door anaphorische adverbiale bepalingen
(binnen dese, etc.). Hierdoor is de functie der simultaniteit het
zwakst tot uitdrukking gebracht: de in ‘werkelijkheid’ simultane
gebeurtenissen zijn geheel afzonderlijk ten tonele gevoerd; slechts
‘achteraf’ wordt de aspectische verhouding kenbaar gemaakt. De
stijl is coördinerend en analytisch. Dit is in het algemeen de meest
voorkomende vorm in de mnl. epiek.
b. Iets hechter is de verbinding door den hervattenden vooropstaanden
bijzin. Doordat die bijzin het voorafgaand gebeuren, gewoonlijk
beknopt en gevarieerd, herhaalt als omraming of achtergrond van
het ‘nieuwe’ gebeuren wordt de aspectische voorstelling
verlevendigd. Deze epische functie kan zowel door het
temporeel-aspectische als door het locaal-aspectische vormtype
worden uitgedrukt, maar is het frequentst bij het eerste type (zie
voor die typen punt 1).
c. Bijzin en hoofdzin bevatten t.o.v. het voorafgaande beide een
‘nieuw’ element, die t.o.v. elkaar simultaan zijn voorgesteld. Deze
meer gecompliceerde, synthetische epische vorm komt het meest
voor bij de daar-zinnen.
Het zou interessant zijn na te gaan, of ook in latere epische litteratuur diezelfde
voorkeur voor de aaneenschakelende simultane verbinding door terugwijzende
of hervattende adverbiale bepalingen (type a vgl. intussen, ondertussen) blijft
bestaan, en ook of bij het optreden
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van terwijl de verbale inhoud van den bijzin overwegend anaphorisch is (type
b), dan wel of een meer gecompliceerde en meer uitvoerige beschrijving van
het epische gebeuren in het epische milieu aanleiding geeft tot het gebruik van
terwijl-zinnen, waarin het verbale deel zelf ook t.o.v. het voorafgaande gebeuren
een ‘nieuw’ element bevat (type c).
6. Aan deze stilistische vergelijking ontbreken nog enkele andere mogelijkheden
van syntactische vormen. Terzijde heb ik moeten laten, omdat ik me nu eenmaal
beperkte tot de voegwoordelijke verbindingen, ten eerste de participiale
constructies en ten tweede zinnen, ingeleid door een relatief pronomen, die
ook als nevenfunctie de simultaniteit van het gebeuren kunnen aangeven, ook
reeds in het mnl. bv.: Doe seide die riddere diere lach: .. Mor. 91 - Die riddere
seide: ‘Ic maecs u vroet’ / Toten coninc, die vor hem stoet. Mor. 132. Naast de hier besproken voegwoordelijke verbindingen zijn, zoals in het begin
van dit artikel reeds is gezegd, ook sommige zinnen met doe en als te noemen.
Deze worden echter, omdat ze toch in hoofdzaak gebruikt worden voor de
aspecten der coïncidentie van momentane gebeurtenissen en de daarbij
aansluitende progressieve verhoudingen, behandeld in een volgend artikel.

Groningen
G.A. VAN ES
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Lexicologische kanttekeningen (II)
APPE(E)L. WNT Suppl. i.v. Appèl citeert sub bet. 1, b) Everaert 72 [1511]:
Moet jc hu laten zonder eenich appeel
Myn vruecht gheheel zal my ontduucken.

Legt men daarnaast Jan van den Dale Wre van der Doot 978 (uitg. Gilb. Degroote
bl. 111) [ca 1516]:
Als een cleet ongheacht / dat de motten cnaghen
Moet ick sonder appel / haest met der spoet sijn

en vooral Antw. Sp. Rrr ij [1561]:
Coemt by de bruyt sonder appeel,

dan rijst de vraag, of we wel moeten blijven vasthouden aan de betekenis ‘hoger
beroep’ en of we hier niet veeleer te doen hebben met de daaruit afgeleide van
‘uitstel’, zodat sonder appe(e)l zoveel gaat betekenen als ‘onverwijld’.
APPEERT. Zie beneden bij LOERDELIC.
BACK. Onder Bak (III) in de bet. ‘waterdier of ook een monster’ rangschikt WNT de
zegswijze van den bak gebeten zijn in de zin van ‘alles kwijt zijn’. Als bewijsmateriaal
dient een aanhaling uit Antw. Liedb. 63 [vóór 1544]:
Wat heb ic met u altijts versleten,
Ic en spaerde gelt noch goet,
Nu ben (ic) vanden back ghebeten, enz.(!)

Had men dat ‘enz.’ er maar bij gegeven, althans goed gelezen, dan zou men het
waterdier of monster met vrede hebben gelaten. Want hier is sprake van een
minnaar, die door zijn geliefde ten gunste van een nieuwe amant wordt weggejaagd,
zodra hij geldeloos is geworden.
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In hetzelfde verband ontmoeten we deze zegswijze ook bij Jan van Stijevoort (uitg.
Lyna en Van Eeghem 1, bl. 22) [vóór 1524]:
Al ist nu altemael vergheten
ons houeren ons drincken ons eten
Ons scossen ons brossen
Al hebdi mij inden sythoren gesmeten
al ben ic nu vanden back gebeten
als mager ossen
Mijn rode vossen
plaghen wel bequaem te syne enz.

en in Colijn van Rijssele's Spiegel der Minnen 4359 (uig. M.W. Immink bl. 154) [begin
16e eeuw]:
Onwaerde ende spijt was doverhoot /
Dat sy my vander dueren ontvloot:
Soo die honden vanden backe ghebeten zijn.

Van de bak gebeten zijn (in eigenlijke zin gezegd van een dier) betekent dus: ‘van
zijn plaats aan de etensbak weggebeten zijn, verdrongen zijn door een ander,
weggejaagd zijn’.
BEKOSTEN. Ter staving van een bet. 1): ‘iemand van voedsel voorzien’ citeert WNT
i.v. Bekosten(I) Louris Jansz Minnevaer 388 (uitg. J.v. Vloten Kluchtsp. I, bl. 161,
mijn Vier Excellente Kluchten bl. 52) [1583]:
Wy hebben se eerlyck gevoet, becost en becleet
Metten arbeyt en 't sweet van onse handen.

Becosten betekent hier echter ‘de kosten dragen voor’. Het citaat hoort dus niet
thuis onder Bekosten (I), maar moet ondergebracht worden bij Bekosten (II) =
bekostigen, d.i. de oudste, in Mnl W i.v. Becosten uitsluitend opgetekende betekenis.
BESTOPPEN. Onder dit lemma citeert WNT in de bet. 4): ‘niet laten lopen, ophouden,
in beslag nemen’ Everaert 10 [1509]:
Jc wil naer zeden
in andre steden / profyt bestoppen.
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Vergelijkt men echter met deze plaats Den Handel der Amoureusheyt K, 5 [midden
16e eeuw]:
Nu ick ligghe hier ter zijen,
Als die 'tHerte van Echo zal bestoppen,

dan blijkt bestoppen te hebben betekend: ‘zoeken te pakken, te verkrijgen, najagen,
vangen’.
BESTRANDEN. Dit artikel in WNT steunt op twee plaatsen, t.w. Rott. Sp. 118 [1561]:
Hoe zuldy noch branden, in droefheyts banden,
als schaey en schanden, U komen bestranden

en ald. 125:
Jammer en verdriet zal hem haest bestranden,
En zoo aenranden, dat enz.

De toenmalige redacteuren hebben zich voor de etymologie en de betekenis van
bestranden laten verblinden door het ww bestrangen. Het heeft daarmee echter
niets van doen, bestranden is een afleiding van strand en betekent niet ‘benauwen’,
maar ‘ten deel vallen, overkomen’ (eig. ‘aan het of zijn strand komen’), vg.
verstranden = elders heengaan in Louris Jansz Minnevaer 391 [1583]:
Wy mogen 't langer aldus niet belanden,
Maer souden moeten verstranden op ander enden,

Deenvoudighe Mensch 992 (in Hs T.M.B. Haarlem, F, 7) [2e helft 16e eeuw]:
Ons Save conduijt
heeft langer geen geluijt // wij moeten verstranden,

en Geb. Joh. Bapt. 274 (in Hs T.M.B. Haarlem, E, 9) [1578]
Dus verlosten hij hiskia doer welcke cracht
tassirysche leger heel most verstranden.

Bestranden schijnt een typisch Hollands 16e-eeuws woord geweest te zijn, want ik
trof het behalve in de Rotterdamse spelen uitsluitend aan bij de Haarlemse rederijker
Louris Jansz en wel in Roerende van
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Meestal 85 (uitg. N. v.d. Laan Noordnederlandse Rederijkersspelen bl. 78) [ca.
1564?]:
Dus hebdij wat verwurven, dankt hem (t.w. God) grotelijk,
Want 't es u niet door uw eigen wijsheid komen bestranden,

Versufte Maeltijt 1046 (in Hs T.M.B. Haarlem, D, 9) [2e helft 16e eeuw]:
Want gelyck alst toe ginck bij Loth en Noys tyden
doent volck hem verblyden / in alle landen
en haer desen dach scielick quam op handen
soo salse ons mee bestranden /elck wil hem toch hoeden.

Daarnaast trof ik bestranden éénmaal aan in bedrijvende vorm met de bet. ‘bereiken’,
t.w. in L. Jansz Deenvoudighe Mensch 740 (in Hs T.M.B. Haarlem, F, 7) [2e helft
16e eeuw]:
Dit was haer concept / dit meendense te bestranden
Om ons soo met / scanden // te doen ruymen onsen baen.

BETEEST. Zonder één bewijsplaats concludeert WNT i.v. Beteezen uit twee
17e-eeuwse plaatsen met het bnw beteest tot een ww *beteezen. Bovendien wordt
daarvoor ten onrechte een betekenis ‘plagen, kwellen’ geconstrueerd. WNT volgt
hier de averechtse methode. In plaats van de citaten te laten spreken en uitsluitend
hun betekenissen normatief te stellen, wordt er van teezen (‘plukken, uitpluizen (bijv.
van wol), daarna ook plagen, kwellen’) een afleiding *beteezen aangenomen in
dezelfde betekenis en die geconstrueerde betekenis wordt vervolgens opgelegd
aan de twee vindplaatsen met beteest. Daarbij wordt bovendien nog het mnl beteest
= ‘verstrikt’ genegeerd (vg. Mnl W i.v. Beteest met één bewijsplaats, t.w. uit de
gedichten van Willem van Hildegaersberch (244, 28) als variant van bedeest). Welnu,
zowel bij Revius Over-Yss. Sang. 162 [1630]:
Haman, die beteest daer binnen staet te prijcken

als bij Van der Veen Raets. enz. 151 [1653]:
(Zij) seyden schampelijk hoe was de Weirt beteest
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(toen door rovers alles in zijn huis was gestolen) is beteest = onthutst, ontsteld,
zoals ook in Hs T.M.B. Haarlem, C, fol. 18 [16e eeuw]:
Ick en sal niet beteest staen.

Dit beteest hangt samen met tees, ties (vg. in de tees, ties, in de war), en tezen in
de bet. ‘in de war brengen, verstoren’, beide uitsluitend Hollands-Fries (vg. Mnl W
i.v. Tesen, bet. I, 1, met een plaats uit W. van Hildegaersberch en WNT i.v. Teezen,
bet. 5, met een plaats uit Hooft). Opmerking verdient nog, dat de betekenis van
beteest ongeveer dezelfde is als van bedeesd in oudere opvatting.
BEVRIJDING. Onder dit lemma construeert WNT een bet. 1): ‘bescherming’, op grond
van twee plaatsen, die geen van beide daarvoor steun kunnen bieden. Op de eerste,
t.w. Gentse Sp. 197 [1539]:
Steruelick mensche... Legt af alvoren swerelts bevrydinghe,
Ick brenghe u boodtscap... Tot v vermydinghe
v

is bevrydinghe = behagen, vreugde, genoegen, zaligheid, vg. Antw. Sp. Ll 1 [1561]:
Al mijn ghelt en goet sal v sijn bekent
In gout / in siluer hebbende bevrydinghe

d.i. behagen, vreugde scheppende, vg. even verder: ‘In bagghen / in ringhen / al v
verblijen soet’. Op de tweede plaats, Ps. 32, 7 [1637]:
Gy behoedt my voor benauwtheyt;
Gy omringht my met vrolicke gesangen van bevrijdinge

heeft bevrijdinge de moderne betekenis van ‘bevrijding’.
BORGHE. In de Aanm. achter Borg(III), bet. 2) citeert WNT Castelein Pyr. 42 [ca
1530]:
Tis al tfy borghe, tfy principael waen,
Nauwe ghelooft en zijn wy twee blancken

Aan het woord borghe in deze ‘vrij duistere plaats’ is WNT ge-
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neigd de bet. ‘krediet’ toe te kennen. Waarschijnlijk als gevolg van onbekendheid
met de betekenis van principael is de plaats ‘vrij duister’ geworden en heeft men
helaas een verkeerde greep gedaan. Borghe duidt hier een persoon aan (het citaat
hoort dus thuis onder Borg (I)), zo goed als principael. Borg en principaal vormen
in zoverre een tegenstelling, dat de laatste de eerstaansprakelijke schuldenaar is
(zie WNT i.v. Principaal (II), bet. C, 4) en de borg eerst in absentie van deze kon
worden aangesproken, maar in casu fungeren ze - het zijn sinnekens! - als dief en
diefjesmaat. De aangehaalde regels betekenen: ‘'t Is al (d.i. je krijgt overal te horen):
“Weg (maak dat je wegkomt) borg! weg schuldenaar! waarachtig; we hebben
nauwelijks voor twee blanken krediet (we worden nauwelijks voor twee blanken
goed, kredietwaardig geacht)”’.
DOLATIE. WNT kent slechts één betekenis: ‘lijden, ellende’ en daarvoor beroept het
zich o.a. op Everaert 156 [1523]:
B. Hoe wort verdreuen / de dolacie quaet
Die nv vp staet?
V. Reyn vrauwelic zaet
Hu dies verlaet. / Der Clergyen raet
Sal hu hopic dies bewachten.

Let men op wat er volgt:
M. By hu zyn noch / gheleerde mannen jaet
Die met wysser daet / voor sulc bescaet
Hu sullen bescermen / met alder crachten.
V. Al hoort ghy clachten / der kettereghe drachten
By daghen en nachten / en wiltse niet achten,

dan is het duidelijk, dat dolacie hier ‘dwaling, ketterij’ betekent, zoals bijv. ook in
v

Rott. Sp. C, v [1561]:
Ick (Svyants temtatie)
maeck hem desperaet (door myn dolatie)

Verg. ook ald. M, ij:
Synen name is goede informatie /
De syn in dolatie // onderwijst hy minlijck.
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Dolatie mag niet alleen worden begrepen als afleiding van doleren, maar ook van
dolen.
EXPLOITEREN. Onder dit lemma heeft WNT twee werkwoorden verenigd, die historisch
niets met elkaar te maken hebben, t.w. sub bet. A, 3 en B het oude (reeds 16e
eeuwse) exploteren (ook gespeld exploiteren, exploicteren) een afleiding van exploot,
en sub bet. A, 1 en 2 het moderne, in de tweede helft van de vorige eeuw aan het
Franse exploiter ontleende exploiteren. Betekent het laatste ‘uitbuiten’, het eerste
had oorspronkelijk de algemene bet. van ‘ten uitvoer brengen, uitvoeren’ (van een
v

bevel), zoals nog bijv. in Den Handel der Amoureusheyt F, f 2 [midden 16e eeuw]:
dus moet ghy Rampzalighe avontuere
V aldaer vinden om t'exploteren:
Myn bevel al eest zeer wreet en stuere.

Eerst in de 17e eeuw werd het een specifiek juridische term, als hoedanig het
vermoedelijk nog altijd in koers is.
GELEERD. Het derde artikel in WNT laat er geen twijfel aan bestaan, dat dit woord
(een afleiding van leer, dus zoveel als ‘van leder voorzien, met leder toegerust’)
opzettelijk door Roemer Visscher (in wiens Quicken het éénmaal is aangetroffen)
zou zijn gesmeed. Deze opvatting wordt echter gelogenstraft door Everaert 444 [1e
helft 16e eeuw]:
Met sulc een paer / scoens / scaers gheleirt
Om den minsten cost zo scieten zy duere,

waar het niet in woordspeling met geleerd = met kennis toegerust, maar volkomen
onopzettelijk is gebruikt.
GLOSEN. WNT geeft i.v. Glozen sub bet. 1): ‘verklaren, uitleggen’ de min of meer
staande uitdrukking Er is (staat) op (van) gegloosd, ‘de glos, de uitleg er van (er op)
is (ergens) gegeven’ en beroept zich daarvoor op twee plaatsen in de Gentse Spelen
van 1539, die geen
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van beide aan de veronderstelde uitdrukking steun kunnen bieden. De eerste (Gentse
Sp. 56):
Daer in scriftueren yewers af gegloost staet

betekent: ‘waarvan ergens melding wordt gemaakt’. De tweede (Gentse Sp. 145):
Alser op gegloost is

hoort thuis onder bet. 2, a): ‘acht geven, letten op’.
HAPPEREN. I.v. Haperen, bet. III: ‘stotteren, stamelen, hakkelen’ citeert WNT Rott.
Sp. 246 [1561]:
Hoe staet dees tronghe aldus en happert?

Let wel, er staat happert en niet hapert en de bet. ‘stotteren, stamelen, hakkelen’
past ook volstrekt niet in het verband. We hebben hier dan ook niet met haperen te
doen, maar met het ww happeren (= kletsen, zeuren), dat opgevat moet worden als
een frequentatief van happen.
HERCKEN. Als Herken (II) introduceert WNT een werkwoord in de bet. ‘luisteren,
horen’, waarvoor het zich beroept op Anna Bijns. Van de vindplaatsen i.v. Horken
(I), t.w. A. Bijns 113, 128, 134, 150, 160 en 296 kunnen er slechts drie (128, 134 en
296) deze opvatting steunen. De drie andere, 113:
Tes goet te merckene,
Dat ghij moet wanckelbaer en een licht vracht zijn;
Hoe soudt ghij anders so gheringhe bedacht zijn
Naer wat nieus te herckene?

150:
Om dat de menschen na nieu leeringhe hercken,
Hierom gaet de werelt alsoo sij gaet.

en 160:
Maer de vleeschelijcke menschen hebt ghij doen hercken
Naer u vleeschelijcke leere, dat sij tot u vlien.
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horen thuis onder Herken (III) = ‘verlangen, hunkeren naar’. Het overvloedige
materiaal van elders voor de constructie met nae(r) (in WNT uitsluitend bekend uit
Mr. Kackadoris 2) vindt men in mijn Rhet. Glossarium.
HONDSBRUILOFT. I.v. Hond (I) Samenstt. vermeldt WNT het woord hondsbruiloft als
door de R.K. kerk niet erkend huwelijk, waarvoor het zich beroept op Hist. v. Corn.
v

Adr. I, 255. In Den Handel der Amoureusheyt E, e 2 [midden 16e eeuw]:
Wat houwen sy een Honts-bruyloft dan zonder pijpen?

heeft het echter betrekking op geheime geslachtsgemeenschap zonder meer (i.c.
van Hero en Leander).
CLINCKWERCK. I.v. Klinkwerk (II) citeert WNT Hist. v.d. Jongen Jacke 37 [ca. 1525]:
‘Dan na den bailiou te loopen sonder falen En mijn clachten daer te doene swaer
en sterck Ick en twijfel niet ten sal zijn al clinckwerck’, waar bij clinkwerck wordt
gedacht aan ‘het klinken in de boeien’ ofwel (met toespeling op klinken = slaan)
‘geeseling’. Het woord komt intussen ook voor in het Spel van smenschen gheest
551 (uitg. in Versl. Vl. Acad. 1953, bl. 635 [ca. 1560?]:
Sonder den tooch compere / twas al clinck // werck
elck hadder af ghehoort van hier doer ingelant

waar clinckwerck kennelijk betekent ‘geslaagde onderneming, succes’. We moeten
het eerste lid dan opvatten als de stam van het werkwoord clincken = gelukken,
zoals in Trudo 1038 (uitg. G. Kalff Trou Moet Blycken bl. 123) [ca. 1550]:
B. T'en sal, sag, nyet clincken.
L. Hoe! myns werx voortsetten?
B. Neent nyet, niet twee vincken.

Wellicht mogen we dan ook besluiten tot het bestaan van een zegswijze het is al
clinckwerck = de zaak is beklonken, het is een succes.
LETSEN, LETSICH. Deze twee woorden, resp. aangetroffen in Den Handel der
Amoureusheyt K, 8b [midden 16e eeuw]:
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Och ick en weet niet hoe ick't volherden zal,
Want Herte en mochte my alzoo gheletst zijn,
Noch zoo moordadelijck ghequetst zijn

en Everaert 356 [1531]:
Pieter duer der vreesen / jnzyncken letsich
Was Christum alleene / jnden noot laetende

wil WNT i.v. Letten, Aanm. beschouwen als ‘onjuiste vormen’ (resp. van letten en
lettig?). Deze opvatting wordt onhoudbaar, wanneer we in letsen en letsich (en
letselic) het grondwoord lets = strik herkennen. Dan immers wordt letsen in de
aangehaalde plaats uit de Hand. d. Amour. = vangen, verstrikken, letsich bij Everaert
356 = verstrikkend en letselic bij Everaert 354 [1531]:
Ghy sult simpel als de duue / ende wys zyn
Als serpenten vliende banden letselic zaen

en Antw. Sp. a, ij [1561]:
Wij zijn desolaet te deser contreye /
Claghende deen dander ons letselic grief

= hinderlijk of pijnlijk.
LOERDELIC. Onder Loer (I), Afl. citeert WNT Everaert 238 [1526]:
Deen es appeert / dander loerdelic tjeghen
Deene es bedect ende dander ongheveynst ghaet,

waar loerdelic zou betekenen ‘vals, bedrieglijk’ en dan een afleiding zou kunnen
zijn van loerd, door Kiliaen vermeld naast loer. In werkelijkheid is loerdelic identiek
aan het mnl. loerdelic = onhandig, lomp (in Mnl W alleen in adverbiale vorm
genoteerd, zie ald. i.v. Loerdelike), een afleiding van loer(d), het Franse leenwoord,
in eigenlijke bet. (= zwaar) o.a. bekend uit Van der Meulen Ketiuigheyt 96 (in WNT
i.v. Loer (IV) en uit De Dene Fab. 41 (in WNT XII, 2744), in figuurlijke bet. (= lomp)
bekend uit De Dene Langhen Adieu
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244 (uitg. d. Gilb. Degroote in Den Gulden Passer 25 (1947) bl. 333 e.v.) [ca. 1560]:
Dan esser noch een boucxken huut reverentien
Voor de buckvysteghen ende zom ruud plomp loer

De onjuiste opvatting van loerdelic in WNT heeft die van appeert meegesleept. Want
dit laatste bnw betekent niet, zoals WNT, Suppl. i.v. Apert, bet. I, 2, a wil: ‘openhartig’,
maar ‘bekwaam, flink, bij de hand’, zoals blijkt uit De Castelein Const v. Rhetor. 9
en 248 en uit Marcus van Vaernewijck Beroerl. Tijd. 3, 252 (aangehaald in WNT,
Suppl. tap., bet. I, 2, b).
LOGHE(N)PESE. I.v. Pees (I), Samenst. citeert WNT Leuvense Bijdragen 4, 346 [begin
16e eeuw]:
Die veerthienste (soort dronkaards) wil met vrouwen wesen:
Dan schiedt hy metter loghenpesen,

waarin de zegswijze met de leugenpees schieten = liegen wordt herkend. Legt men
echter naast dit citaat Jan van Stijevoort 1, 15 [vóór 1524]:
Hy scoot achternae mit die loeghepeese
Dat speet haer meer dan eenich dinck
Sciet ghi mitter loghepeesen naden rinck
Sprac tvrouken snoy vuyl kalant
Van alle scutters die ic oyt vinck
En quammer noyt gheen aen mynen cant

waar met de loghe(n)pese schieten obsceen bedoeld is, dan vraagt men zich af, of
dit ook niet het geval zal zijn met de aanhaling uit de Leuvense Bijdragen.
Loghe(n)pese is dan geen ‘leugenpees’, maar = membrum virile, een samenstelling
van loghe = urine, vg. Kiliaen L o o g h e , k a m e r l o o g e . j. p i s s e . Lotium, vrina
(in WNT i.v. Loog (I)) en pees.
NISTICH. Zowel Mnl W i.v. Nestich als WNT i.v. Nestig schijnen vast te willen houden
aan het verband of liever aan de identiteit van
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nistich en nestig (als afleiding van nest). WNT is daartoe verleid door Verdams
foutieve opvatting van nistich op de enige tot dan toe bekende plaats, t.w. het spel
van de Vijf Vroede ende van de Vijf Dwaeze Maegden 127 (uitg. Leendertz Mnl.
Dram. Poëzie bl. 393 [ca. 1500], waar Hoverdie zegt:
Ic ben altoos gheerne een ter tafelen;
Als men wilt, ic ben bereet saen,
Ja maer, dat (= indien) mijn pareersel zonder waen
Al nistich staet zonder letsel, ziet,
Want ic en zoude ghelijden niet,
Dat ic boven al niet ghepresen en waer
In cierheden ende in behaghelicheit claer

Mnl W vertaalt nistich hier met ‘slordig’, wat WNT heeft overgenomen, ofschoon
Leendertz zes jaar tevoren Verdams verklaring reeds als onhoudbaar had afgewezen
(tap. bl. 592, aant. op r. 126). Volmaakt correct is ook Leendertz' vertaling: ‘Zie eens
toe, dat al mijne sieraden zeker keurig staan, zonder dat er iets aan mankeert’ nog
niet. Men versta: ‘Ja maar (alleen) indien al mijn sieraden enz.’ Intussen, waar het
hier om gaat, is dat nistich = keurig, welverzorgd. In die (althans een verwante)
betekenis treffen we het trouwens ook aan in Robert Lawet's spel van het Taruwe
Graen ende tCrocke Saet 924 (in Hs K.B. Brussel II, 154) [1581], waar Crockezaet
het Taruwegraen aanspreekt met
Wel wat mendy maken // au ghy broerken nistich

wat ironisch bedoeld is en zoveel moet betekenen als ‘mooi mannetje’.
ONDADICH. Zowel Mnl W i.v. Ondadich (2e art.) als WNT i.v. Ondadig, Aanm. zien
in de bet. ‘werkeloos’ een germanisme. Verdam is zo gefascineerd door de
redenering van WNT, dat het aantreffen van ondadich in de Delftse Bijbel van 1477(!)
op Richt. 7 : 3: ‘Die ondadich ende vervaert is, hi keer weder’, hem niet tot inkeer
heeft kunnen brengen. Het mnl., althans 16e-eeuwse ondadich zou een ander woord
zijn, ‘bloode’ betekenen (dit op grond van de éne vindplaats in de Delftse bijbel!) en
het gebruik in later tijden in de zin
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van ‘ledig, lui, werkeloos’ niet rechtvaardigen. - Welnu, het is geenszins mijn
bedoeling de Duitse oorsprong van het gebruik van ondadig = werkeloos bij
19e-eeuwse dichters en schrijvers botweg te ontkennen, integendeel. Ik wil alleen
ten eerste protesteren tegen de ondeugdelijke redenering en ten tweede de feiten
laten getuigen. ‘Terwijl unthätig in 't Hoogd.’, zegt WNT, ‘onberispelijk is gevormd
uit thätig, werkzaam, met het voorv. un, is het woord in dien zin met ons taaleigen
in strijd, daar een bnw. dadig in den zin van werkzaam bij ons niet bestaat’. Dadig
= werkzaam komt in onze taal echter wel degelijk voor, vg. OVL. Lied. en Ged. 33,
116 e.v. [ca. 1350]:
Cracht ghef ons hem te zine versmadich,
rechtvarich ende in duechden dadich,

Jan de Bruyne 3, 185 [1559]:
Niet dat hier een blau doot geloove geldt // iet...,
maer een levendich, soot den geest ongequelt // hiet,
dat dadich gestelt, // biet
dwerck der liefden getroulyck wt meten
de gaven Godts, die reyn & ongespleten,
Godts eere in des naesten profyt soecken,

Lawet's Judich 376 [1577]:
Om eere ende prysen // te behalene ghestadich
Voorzienich ende dadich,

Verl. Z. I, 1278 [1583]:
(De Verloren Zoon) es gaen trecken / naer den raet onbedachtich
Van Zinnelick Ingheven / en Quaden Wille versmadich,
Die hem zochten te verleeden ter onduecht dadich,

Taruwegraen 1114 [1581]:
Dat zallick zeer dadich
want daertoe beradich // zo zyn alle myne zinnen,

en 1586:
Dat eedel duechdelicke tarwegraen beseuen ...
metter croone des leuens / eerelicken ghecroont // zij
als eenen victoorieusen verwindere zeer dadich
wyselicken beradich

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 72

298
Constructies als dadich zijn niet in strijd met ons taaleigen. In de combinatie -ich +
sijn etc., treft men naast verbaalstammen (praesentia èn imperfecta) ook nominale
stammen aan. Ten overvloede bezitten we echter inderdaad twee oude plaatsen
met ondadich, die in die tijd (15e-16e eeuw) wel niet als germanismen verklaard
mogen worden. Behalve de Delftse Bijbel op Richt. 7 : 3 is dat Haagsp. (achter de
Antw. Sp.)k, iij [1561]:
Die oudt is / dien is een yegelijck versmadich
Want zeer ondadich // men den Ouderdom acht.

Nu wij het toch over ondadich hebben, is het misschien wel nuttig meteen te wijzen
op een ongerechtigheid in Verdam's eerste artikel. Daar wordt o.a. geciteerd Mor.
(?) 228:
Sint ic Perchevallen verloos...
Heeft hi mi menegen ondegen man
Te minen hove gesint gevaen
dor ondaet, diese hadden gedaen

Ondeech is hier niet ondadich of ondedich, maar ondeeg, een afleiding van deeg
= degelijk (WNT i.v. Deeg (III), vg. Lawet Judich 398:
Gheen steghere nochte gheen ondeghere.

ORNAET. Onder de bet. 1): ‘het plechtgewaad des priesters’ citeert WNT Everaert
162 [1523]:
Wellecomme nacie / huut den Hollandsche bevanc
Gheleerde Clergye / ghestileirt ornaet.

Ghestileirt ornaet is hier een vererend praedicaat door Brugghe aan Clergye
toegekend en niet het ‘plechtgewaad des priesters’. Verblind door de moderne
betekenis van ornaat (sinds Tollens) heeft WNT geen oog gehad voor de
typisch-16e-eeuwse van ‘sieraad’, die wij verder nog aantreffen bij dezelfde Everaert
299 [1529]:
(Jonstich Begheerren tot Rethoryckelicke Verjolysynghe, een
vrouwspersoon)
Och edele greyne zoet
Ghestileirde ornate / ter eloquencie
Maria ter weerdicheyt / jn elcx presencie ...
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Wilt doch Maria dit es de bede myn
Byden throon van Salomon / hier ghelycken
Met fygueren / scriftueren ende rethorycken,

indien hier ornate (maar dat is ook in het eerste citaat niet uitgesloten) geen bnw
is, zoals bij De Castelein Const van Rhetor. 11 [1548]: ‘Thimaeus ornate sententien’,
waarnaast als bijwoord bij dezelfde auteur ornatelic (Const van Rheor. 15):
Die de redenen vudtten steerck ende matelic,
Verchierende haer worden, elegant ornatelic.

De opvatting van ornaet, ornate als bnw kan misschien ook steun vinden in het
voorkomen van ornatie als znw in de bet.‘versiering’ (als stijlmiddel of litterair genre?)
in Const van Rhetor. 19: ‘Argumenten, Egressien, Teeckenen, Partitien, Ornatien,
Exemplen’.
PLEYEN. Op grond van Everaert 113 [1513]:
Adieu heer weert goeden nacht.
Jc ghae my jn myn bedde strecken.
Of jc my versliepe / wilt my doch wecken.
Moorghen willic pleyen den wilde graspat,

(waar een koopman spreekt, die de volgende dag verder wil reizen) construeert
WNT een artikel Pleien (II) met de bet.: ‘met de spade eene vore in het land maken,
het afspitten’. Het is duidelijk, dat dit een vergissing is. Een koopman moet reizen
en niet spitten. Het gehele artikel Pleien (II) dient dan ook te vervallen; het citaat
hoort thuis onder Pleien (III): ‘moeizaam begaan, zich met moeite voortbewegen
over’ (het ‘wilde graspat’ is geen moderne betonweg).
PLAYSANT. Omdat WNT i.v. Pleizant onwrikbaar heeft willen vasthouden aan een
betekenis ‘behaaglijk, aangenaam’, worden sub A, a) en sub B) bewijsplaatsen
aangevoerd, waarvan verscheidene bij aandachtige lectuur alleen maar bewijzen,
dat ze hier niet thuishoren. Bijv. Gentse Ref. 46 [1539]:
O heere hoe wonderlick es om vermonden
Vwen name, want ghy den mensche playzant
Met gloryen ghecroont hebt te dezen stonden,
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Gentse Sp. 68 [1539]:
U jolijt zijt
Op God stellende, so Paulus playsant, dede.

Van Mander Gulden Harpe 244 [1595]:
De Staten Regieren seer playsant, jae want
De Conscienty laten Sy in des Heeren hant.

Hier past kwalijk een bet. ‘behaaglijk, aangenaam’, maar veeleer ‘verstandig, wijs’.
Dat het overigens niet al te vermetel is aan een dergelijke betekenis te denken,
bewijzen enkele plaatsen met onplaysant, waar we met ‘onbehaaglijk, onaangenaam’
beslist niet uitkomen, maar gedwongen worden tot een bet.: ‘ruw, onbehouwen,
v

dom, dwaas’. Het zijn Antw. Sp. p, ij [1561]:
Opdat v weldaet in Syon mach openbaren /
En niet beswaren // als Tyro seer onplaisant

en Haagsp. h, iiij [1561]:
C. Hier zijn om leeren // ghy heeren triumphant /
R. Dry simpel Heybloemkens. S. Van Consten onplaisant /
Ontsteken metten brandt // der vierigher minnen.

Wellicht hoort hierbij ook de aanhaling uit Ts 16, 57 in WNT i.v. Pleizant, Afl. [1570]:
‘Eenen berch, ... horende onder een onpleijsanten meyer’.
PRINCIPAEL. Onder Principaal (I), bet. A, 2) citeert WNT uit de Nieuwen
Jeucht-Spieghel 52b [ca. 1620]:
V lippekens rooder als Corael.
V soete spraeck is principael,

waarin aan principael de bet.: ‘vorstelijk’ wordt toegekend. Legt men daarnaast
Everaert 148 [1523]:
N. Vrauwen herte / es lyberael.
Se gheuen bet dan de mans.
N. Dats tprincipael
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en Trudo 1529 [ca. 1550]:
Tes zeer lustich wandelen onder smeys rosieren,
Dus willick hier voor by met goeder manieren,
Dits principale,

dan kan het niet anders, of principael betekent hier ‘de zaak, waar het om gaat,
datgene wat vóór of boven alles gaat’ en ik meen, dat die bet. ook in de aanhaling
uit de Nieuwen Jeucht-Spiegel van toepassing is.
RAME. WNT geeft van dit woord als bet. 1): ‘staak’. Als zodanig komt het alleen voor
in des crucen rame, dat vergeleken of liever gelijkgesteld wordt met mnl des crucen
stake. Ik geloof, dat dit op een vergissing berust. In des crucen rame (o.a. ook in
Lawet's Taruwegraen 628, 1354) is rame = Raam (I), bet. 1): ‘houten gestel tot het
spannen van gevolde lakens’. Aan het ‘raam van het kruis’ wordt Christus gespannen,
waarbij hij wel twee voet wordt uitgerekt (zegt Indica Mihi). Deze voorstelling is een
der vele, maar ik zou toch geloven, dat ze tot de meest verbreide behoort. Naast
die van de gespannen snaar en de gespannen boog houdt ze verband, of liever is
ze ontstaan uit de gangbare laatmiddeleeuwse opvatting, als zouden de spijkergaten
niet op de juiste plaats zijn aangebracht, zodat armen en benen moesten worden
r

uitgerekt (vg. o.a. Ant. De Roovere in Hs F, fol. 75 [3e kw. 15e eeuw]:
Ghy waert die talder bitterste smaken smaecte
want v licham zeerder dan laken laecte
als men ande cruuce recte uwe leden
teder ende cranck

Indien het artikel Rame moet vervallen, kan Ramen (III) dit lot delen; we hebben
hier immers slechts een bijzondere toepassing van Ramen (II).
ROSEREN. I.v. Roseeren, bet. I) vindt men in WNT een aantal 16e-eeuwse plaatsen
verenigd onder de bet.: ‘zich met rozen versieren, bekransen’. De redacteur heeft
zich hiermee gewonnen gegeven aan
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Kiliaen (R o s s e r e n . Rosis et sertis redimiri), die in dit geval blijkbaar leukweg het
ww roseren van roos heeft afgeleid en er bovendien nog uit pure ‘Lust zum
Fabulieren’ er de versiering of bekransing in heeft gelegd. Nauwkeurige lezing van
alle vindplaatsen in hun verband - en van de overige niet in WNT vermelde plaatsen
(Stijevoort 1, 112; 2, 92, Doesborch 85, Hand. d. Amour. A, a, 5, TMB, Hs C, fol.
71, 73) - laat ons zien, dat roseren, rosieren moet betekenen: ‘zich vermaken, inz.
in de liefde’. Hoe nu dit woord te verklaren? Rosierich, roseerlic, rosierlic trof ik
alleen aan als epitheta ornantia, zodat die ter vergelijking weinig opleveren. Voorts
moet ons werkwoord roseren, rosieren wèl onderscheiden worden van het
gelijkluidende roseren (< fr. rosser, zie Littré i.v.), een toernooi-, althans strijd- of
oorlogsterm, aangetroffen in Den Handel der Amoureusheyt T, 3 [midden 16e eeuw]:
Wat doet meer Ridderlijcke feyten hanteren, //
Tornieren, roseren? dan Vrouwen minne.

Ons roseren, rosieren = ‘zich vermaken, inz. in de liefde’ zal, geloof ik, een afleiding
zijn van rosier = rozengaard (Mnl W i.v.). De vorm roseren is dan hypercorrect,
althans secundair en de oorspronkelijke betekenis van rosieren zal, indien mijn
afleiding juist is, geweest zijn: ‘wandelen in de rozengaard, de rozentuin’ (een
speciale liefhebberij van minnende paren).
SCHOREN. Onder Schoren (I), bet. A, 2 citeert WNT Everaert 538 [1538?]:
Ghy sult hem (een kan most) tusschen de veynster ende
post scooren,

waarin aan scooren de bet.: ‘vastzetten’ wordt toegekend. Nu is het volkomen duister,
waarom hier ‘een kan most’ tussen venster en post moet worden ‘vastgezet’. De
zaak is dan ook, dat met hem niet een kan most, maar de echtgenoot bedoeld is.
De ‘kan most’ stamt uit r. 199, die blijkbaar niet begrepen is. Het ‘wyf’ zegt daar:
Van uwen raet en coric niet / een kanne most vooren,
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d.w.z. ik zou Uw (goede) raad zelfs niet voor een kan most willen ruilen, Uw raad
is mij meer waard dan een kan most. Daarop vervolgt ‘Nichte’ met:
Ghy sult hem / tusschen de veynstre ende post scooren.
Alshy hu smyt / ende comt met zynder tonghe synghen
Dan sult ghy licht / met eenen spronghe sprynghen
Ende hem ter stont tusschen veynster ende post sluut.

SMIKSE. Misleid door het woord boef (er staat in de tekst hoef) besluit WNT i.v.
v

Smikse (I) uit Antw. Sp. Aaa iiij [1561]:
Buyten der stadt moecht ghy wel luysen en vloyen
En met u goute lancx den breederick schoyen
Smicse, boef (lees hoef), loerman enz

tot het bestaan van een bargoens woord smikse ‘dat een persoon van gering allooi
noemt’. Smikse betekent hier echter ‘boter’ (zoals hoef = brood en loerman = kaas),
zodat het artikel Smikse (I) dient te vervallen en het citaat ondergebracht moet
worden bij een artikel Smikse, smiksem i.p.v. Smikse (II).
SOMMEN. Onder Sommen (I), bet. 4) citeert WNT Everaert 45 [1512]:
Jc zal ghaen peynsen / jnt hooft te nacht nauwe.
Thuwen proffyte sallic / een goet vers sommen,

waarin aan sommen de bet.: ‘samenstellen, ineenzetten’ wordt toegekend. De ware
betekenis is echter ‘bedenken, concipiëren’, vg. ald. 44:
G. Een ander raet hebbic ghesomt schier.
W. Gheuare wat rade?
G. Ons prochghyepape comt hier,
Jc salhem ghaen verhalen hu saken net.

SPEELWIJS. I.v. Spel, Samenst. afl. en samenst. verenigt WNT onder speelwijs drie
vindplaatsen, waarvan alleen in de laatste (‘Het beeldt..., Waar in mijn zinlijckheyt
zoo speelwijs haer vermeyden’,
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Bredero 2, 303) speelwijs ‘speels’ betekent, terwijl het woord in de twee andere,
t.w. Gentse Sp. 422 [1539]:
So wie dit speelwijs...
Schriftuerlicst, figuerlicst can bewijsen

en Rott. Sp. 260 [1561]:
Men zal u speelwijs verklaren Hoe de Joden enz.,

iets heel anders is, namelijk ‘in de vorm van een spel, in dramatische vorm’. Evenals
speelsgewijs behoort dus ook speelwijs onder twee verschillende rubrieken te worden
gebracht.
STRECSELE. In Jan van Doesborch 142 [vóór 1528]:
Dat mijn vijf sinnen hem vinden int strecsele
Van Amoreusheyt na der natueren plege

betekent strecsele niet, zoals WNT i.v. Strekken, Afl. meent ‘streven’, maar ‘band,
bedwang’ (zie C. Kruyskamp's aantekening in zijn uitg., dl. I, bl. 31).
STUENEN. WNT heeft i.v. Steunen (I) twee totaal verschillende werkwoorden
samengevoegd. Alle aanhalingen onder de bet. B, 1) dienen uit dit artikel te worden
verwijderd en overgebracht te worden naar een nieuw artikel Stuenen, stunen =
verzetten, zich verzetten (tegen), mnl. stunen (zie J.H. van Lessen in Ts 66, bl. 124
en mijn opmerkingen over Verdam's art. Ongestemmicheit in Ts 71, bl. 196).
TASTICH. WNT citeert i.v. Tasten, Afl. Gentse Sp. 298 [1539]:
Die vruecht des herten is des menschen leuen,
Tshertens schat, rijcdom, tselue dit tastich, seyt
Sonder begheuinghe der vasticheyt,

waarin tastich echter niet, zoals WNT meent ‘tastende, voelende’ betekent, maar
‘tastbaar, duidelijk’.
VERPLAISANTEN. I.v. Pleizant, Afl. citeert WNT Van der Noot 23 [1568]:
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(een Fabrike) die niet om verplaisanten
Op schoon pilaren stont van fyne Diamanten,

waarin verplaisanten ‘vermaken, vervrolijken’ zou betekenen. Door onbekendheid
met de rhetoricale constructie niet om ver- is deze plaats niet begrepen.
Verplaisanten betekent hier ‘aangenamer maken’, dus niet om verplaisanten = die
niet aangenamer gemaakt kon worden, die alles in aangenaamheid overtrof, vg.
Prochiaen 157 (uitg. Van Dis Ref. Red. sp. bl. 155) [ca. 1540]:
Want ick hebbe mijnen personael redelijc vaste
En mijnen Liber sentenciarum, niet om verplaysanten,

Die Belegeringhe van Samarien 1460 (uitg. K. Ceyssens Hasseltse Historiaelsp. bl.
126) [vóór 1608]:
Wat sietmen menige schoon tente staen
al open gedaen // niet om verplaysanten

en Haagsp. i, iij [1561]:
Wat sal ick nu segghen vant teulen en planten?
Der bosschen en haghen niet om verplaisanten.

J.J. MAK
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Boekbeoordelingen
G. Knuvelder, Handboek tot de moderne Nederlandse Letterkunde.
's-Hertogenbosch, L.G.C. Malmberg, 1954.
Dit Handboek is bedoeld als een supplement op het ‘Handboek tot de Geschiedenis
der Nederlandse Letterkunde’ en behandelt de periode van 1916 tot heden, die nog
niet als geschiedenis beschouwd kan worden. Hoewel schr. dus de term geschiedenis
opzettelijk vermijdt in de titel, stuit men reeds in het ‘Woord vooraf’ op de uitdrukking
‘contemporaine historie’; het verschil met het hoofdwerk is dan ook meer te zoeken
in het besef van het voorlopige karakter van deze schets, dan in een bewust afzien
van historische methode. Op p. 5 spreekt schr. van een ‘herleving van
achttiende-eeuwse idealen’ en plaatst de besproken verschijnselen dus al dadelijk
in een historisch perspectief. De behandeling is verder chronologisch, met de
verschillende tijdschriften als kernen waaromheen de afzonderlijke figuren in kortere
of langere paragrafen besproken worden. Uitvoerig en grondig is het eerste
hoofdstuk, gewijd aan ‘De groep rond “Het Getij” en “De Vrije Bladen”’ met Marsman
en Slauerhoff als hoofdfiguren. Een vrij heterogeen gezelschap wordt besproken in
het tweede hoofdstuk, ‘Prozaschrijvers tussen de Oorlogen’; de plaatsing van
Bordewijk aan het hoofd hiervan bevreemdt wel enigszins; zijn geboortejaar had
hier toch niet de doorslag hoeven te geven. Na een tussenspel over de Vlaamse
letterkunde volgt de bespreking van de groepen om ‘De Stem’, ‘Roeping’, ‘De
Gemeenschap’, de Christelijke tijdschriften, ‘Forum’, ‘Criterium’ enz., alles
conscientieus zoals wij dat van schr. gewend zijn en in dit deel ook met een
overvloedige documentatie in de noten. De periode na 1940 wordt besproken in
een Aanhangsel, waarin het proza voorop gaat en in de paragraaf over de
‘experimentelen’ een grote terughoudendheid wordt betracht; terecht meent schr.
wel dat het vooral een tekort aan ‘dichterlijke vormkracht’, meer dan hun
onverstaanbaarheid is die de waarde van dit werk zo problematisch maakt.
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Aan het slot van zijn ‘Woord vooraf’ geeft schr. uiting aan zijn overtuiging dat dit
deel over de moderne letterkunde, ‘het laatst verschijnend, het eerst verouderd zal
zijn’. Hoezeer men deze bescheiden zelfkennis ten opzichte van het toekomstig
perspectief kan beamen (en er in de afdoening van een figuur als Gilliams in een
alinea van negen regels een bewijs van kan zien), aan het gestelde doel, een
oriënterend overzicht met de nodige referenties te geven van onze moderne
letterkunde, beantwoordt dit sluitstuk van Knuvelders grote werk zeker op
bevredigende wijze.
October 1954.
C. KRUYSKAMP

Dr. J. Grootaers, Maskerade der Muse. Vervalsing, namaak en
letterdiefstal in eigen en vreemde letterkunde. Amst., G.J.A. Ruys, 1954.
Het wijde veld waarop de schrijver van dit boek den lezer rondleidt, is dat van de
‘letterkundige vermommingen’ in velerlei schakering, met als inleiding en aan het
slot een blik op de achtergronden daarvan. In het eerste hoofdstuk worden de
vormen der vermomming bekeken: de anonimiteit en pseudonimiteit, de parodie en
de pastiche, en als laatste in deze gradatie de mystificatie. Het tweede hoofdstuk
is gewijd aan een beschouwing van de verschillende aspecten en de betrekkelijkheid
van het plagiaat, en na deze inleiding volgt een chronologische verkenningstocht
(misschien is het beter van ‘sight-seeing’ te spreken) door de klassieke en de
moderne literatuur (vrijwel uitsluitend de Franse en Engelse), een aparte wandeling
door de vaderlandse letterkunde, een dertiende hoofdstuk waarin bijeen is gezet
wat in het voorafgaande dozijn nog niet ter sprake kwam, zowel uit de Nederlandse
als uit de buitenlandse literatuur, en een korte slotbeschouwing. De hele opzet van
het werk en de badinerende toon waarin het is geschreven maken duidelijk dat het
schr. er vooral om ging een onderhoudend boek samen te stellen over dit onderwerp;
het geeft wel blijk van belezenheid en een ruime documentatie, maar het vertoont
toch te veel lacunes en is te weinig systematisch van uitwerking om op
wetenschappelijke waarde aanspraak te kunnen maken. Als
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schr. in hoofdstuk II de betrekkelijkheid van het begrip plagiaat behandelt, springt
hij van de Oudheid ineens over op de Renaissance, terwijl het toch juist de
middeleeuwse literatuur is waaraan die betrekkelijkheid het duidelijkst
gedemonstreerd had kunnen worden. Bij de chronologische bespreking der gevallen
vormen de mystificaties wel de hoofdschotel, maar zonder systeem worden daarnaast
ook parodieën en zelfs apocriefen behandeld. Voor zover het boek over buitenlandse
literatuur handelt, valt het buiten het bestek van dit tijdschrift; wij signaleren slechts
enkele opvallende omissies: bij de behandeling van de Oudheid wordt niet vermeld
dat Aristophanes met verscheidene van zijn komedies onder een andere naam naar
de prijs dong; in de zeer summiere paragraaf over de Middeleeuwen had toch wel
even het geval van Hrotswitha genoemd mogen worden, dat vooral de laatste jaren
weer onder zware suspicie staat van een mystificatie te zijn; bij de 17de-eeuwers
had niet mogen ontbreken de naam van Meursius waaronder het beroemdste
eroticon van die tijd, de Aloisia Sigea, de wereld ingestuurd werd.
Als de ‘Vaderlandse Letterkunst’ aan de beurt komt, is het eerste boek waar schr.,
na een korte vermelding van Hooft, bij stilstaat, de Americaensche Zeeroovers van
Exquemelin; aan het hoogst interessante geval van de Handel der Amoureusheyt,
in 1621 op Houwaerts naam uitgegeven, gaat hij geheel voorbij. Het uitvoerigst
behandelt hij van de Nederlandse mystificaties het tijdschrift Braga en, in een apart
hoofdstuk van bijna twintig bladzijden, het Oera-Linda Boek. Van Verwijs, die hierbij
natuurlijk uitvoerig ter sprake komt, vermeldt hij ook dat deze een aantal
quasi-middeleeuwse gedichten geschreven heeft, tot zelfs in zijn bekende
Bloemlezing toe. In dit verband is het misschien nuttig even stil te staan bij een
onlangs geopperde veronderstelling op dit gebied, die schr. nog niet bekend kon
zijn, nl. dat het welluidende gedicht Dmeisken metten sconen vlechtken uit de X
1)
Goede Boerden, door Huet geprezen , eveneens een mystificatie zou zijn. Colmjon,
die in Nederlandse Letteren in de 19de Eeuw (1953), blz. 223 dit geval releveert,
zegt: ‘We mogen ook hierin de onbe-

1)

Land v. Rembr. I, hfdst. VI, § 3.
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zorgde mystificator Verwijs aan het werk zien’ en grondt zijn vermoeden op rijmen
als wechtken / grechtken. Toen wij dezer dagen gelegenheid hadden het Hulthemse
hs. te raadplegen, bleek deze veronderstelling echter niet juist te zijn. Het Meisken
metten sconen vlechtken staat ‘van woorde te woorde’, precies zoals hij het heeft
afgedrukt, op de door Verwijs aangegeven plaats in dit handschrift, met de ‘Nota’
aan het slot.
Op één plaats heeft schr. zich door zijn onderwerp zelf laten foppen, nl. waar hij
op blz. 97 argeloos gewaagt van ‘een schrijver van historische romans als J. van
den Hage’; dit immers is het bekende pseudoniem van Oltmans. Enkele
onnauwkeurigheden in namen en titels noteerden wij: Caxamaïca (29; l. -malca);
Niebelungen (41); Molly Flanders (80; l. Moll); Grotenfend (118); het gedicht (geen
bundel) van Van Loghem heet Een Liefde in het Zuiden, niet Liefde. Erger zijn de
vele taal- en stijlfouten. Voor een boek dat zozeer is opgezet als onderhoudende
lectuur voor een groot publiek over een letterkundig onderwerp mag men toch wel
als eerste vereiste stellen dat het in een zuivere stijl is geschreven. Waar schr. zich
zozeer door Franse voorbeelden heeft laten inspireren, had hij ook wel iets van de
Franse zorg voor de stijl, juist in zulk soort lectuur, mogen overnemen. Misschien
had hij zelfs beter in het Frans kunnen schrijven, want wat hij opdist is voor het
grootste deel toch vertaald Frans: hij spreekt van ‘zeker spelen’; ‘in voege treden’;
‘de moderne critiek vergeeft het hem gemakkelijk van’ enz.; ‘zijn lezers waren niet
begaan om de letterkundige hoedanigheden maar om de Waarheid’; ‘zijn afkeer
voor de literatuur’ enz. Het is ons onbegrijpelijk hoe Zuidnederlandse auteurs die
boeken in Noord-Nederland uitgeven tenminste niet de moeite nemen hun manuscript
te laten zuiveren door ter zake van het Nederlands kundigen. Ook afgezien van de
galli- en belgicismen haalt schr. de meest halsbrekende stijltoeren uit: ‘dat elke muze
volkomen in staat is om, om beurten, een masker aan te binden’ (6); ‘de bedoeling
om de lezer om de tuin te leiden’ (7); ‘als vriend van Nero was hij zijn arbiter
elegantiae (sic) geworden en als samenzweerder zou hij als zijn slachtoffer eindigen’
(47). Het fraaiste specimen is wel de aanhef van hoofdstuk XI: ‘Wie een voet zet
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in het oerwoud van de Oera-Linda-kwestie, staat weldra met beide benen op een
glibberige grond, waar duizend en één vallen en strikken opengespannen staan en
waaruit de minste stap terug onmogelijk lijkt’. Het is werkelijk te mooi om waar te
zijn.
L e i d e n , Mei '54.
C. KRUYSKAMP

Dr. C.M. Geerars, Hubert Korneliszoon Poot. Assen, Van Gorcum &
Comp., 1954.
Terwijl onze zeventiende-eeuwse dichters van enig belang thans vrijwel alle - met
uitzondering van Huygens - in monografieën behandeld zijn, valt er voor de 18de
eeuw nog veel te doen. Aan de eerste van de in aanmerking komende figuren, Poot,
is nu door Dr. Geerars deze lijvige studie gewijd, waarmee hij in Utrecht de
doctorsgraad verwierf; de eerste werkelijke biografie na Spex' ‘Leven des Dichters’
voor het derde deel van zijn gedichten. Het boek van Dr. Geerars is een toonbeeld
van vlijt en nauwgezetheid; niets van wat er omtrent Poot te achterhalen en te weten
viel is door hem veronachtzaamd. Zijn stof heeft hij in dertien hoofdstukken onder
vier rubrieken ingedeeld: Jeugd, Crisisjaren, Laatste levensjaren, Waardering,
waarop dan nog enkele bijlagen volgen, waarbij een zeer uitvoerig register met
genealogische gegevens betreffende de personen uit Poots gedichten en een even
minutieus overzicht van de voorbeelden die hij in zijn gedichten heeft gevolgd. Van
alle gedichten, van de vroegste af tot de nagelatene toe, geeft hij een parafrase met
uitgebreide aanhalingen, en diep begeeft hij zich in het onderzoek naar de
persoonlijke betrekkingen tussen de dichter en de bezongen personen; er zijn immers
zeer vele gelegenheidsgedichten bij. Een uitvoerig hoofdstuk wijdt hij ook aan Poots
enige prozawerk van omvang, het Groot Natuur- en Zedekundig Werelt-toneel, dat
in feite een sterk om- en uitgewerkte hernieuwing is van Pers' vertaling van C. Ripa's
Iconologia, waarbij R. Ouwens de wetenschappelijke annotering leverde. Schr.
meent dat dit proza ‘zeker niet het minste deel (is) van Poots litteraire werk’; hij geeft
enige voorbeelden en vergelijkingen met de oude tekst van Pers en zegt: ‘Ook geeft
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de keuze van sommige woorden en uitdrukkingen een indruk van de persoon van
de schrijver.... Het dunkt mij echter hier niet de plaats om (sic) daarop vender in te
gaan. Misschien zal in de toekomst, naar ik hoop, een taalkundige aan deze stof
nog eens zijn krachten geven’. Men vraagt zich hierbij af of die ‘indruk van de
persoon’ dan door de taalkundige gegeven moet worden en of de stilistiek dan
geheel buiten het terrein van de letterkundige biograaf valt. Hier ligt het zwakke punt
van deze biografie, die wij zo straks een toonbeeld noemden. Een modelbiografie?
Misschien een model van een historische biografie en dan nog, het moet met enige
schroom tegenover de onbezweken ijver van de schrijver gezegd worden, een model
zoals men zich dat vijftig jaar geleden voorstelde. Maar een letterkundige biografie?
Neen, hier schiet de schrijver wel zeer tekort. Hij behandelt Poot alleen als een
historische figuur, zijn letterkundige gestalte gaat vrijwel volkomen schuil achter de
vloed van historische en analytische details. Veel zuiverder rijst het beeld van Poot
voor ons op uit het voor die tijd voortreffelijke ‘Leven des Dichters’ van Spex. De
taak van de moderne biograaf ware het dit beeld met de middelen en methoden der
stilistiek te preciseren en in perspectief te brengen. In dit hele boek van ruim 500
grote bladzijden is geen woord te vinden over de dichtvormen als zodanig waarvan
Poot zich bedient, over de metra, het rhythme, de beeldvorming enz. Slechts heel
even (blz. 262) komt zijn betekenis als voorloper van de romantiek ter sprake (het
woord prae-romantiek wordt niet genoemd). Kenmerkend voor dit gebrek aan visie
bij de schr. is zijn laatste hoofdstuk, ‘Waardering’: bijna 70 bladzijden vult hij met
een parafrase van al wat sinds Spex over Poot gezegd en geoordeeld is, maar als
men dan ten slotte een eigen oordeel, althans een afstandnemende samenvattende
conclusie verwacht, is het boek in eens uit. Het is jammer dit te moeten constateren.
Wel is, na de studies van Walch en Van Duinkerken, misschien niet zo heel veel
nieuws meer te vertellen, maar de afronding ontbreekt daardoor toch aan dit boek,
dat overigens als een thesaurus kan gelden van alles wat Poot betreft.
Augustus 1954.
C. KRUYSKAMP
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Keur uit het werk van Dr A. Zijderveld, verzameld en uitgegeven door
A.G. Zijderveld-Menalda, vrienden en oud-leerlingen, z. pl. en z.j. (1953).
Door de goede zorgen van enige vrienden en oud-leerlingen van Dr. A. Zijderveld
zijn onder leiding van Mevr. A.G. Zijderveld-Menalda de belangrijkste
literair-historische en methodisch-didactische opstellen van de in 1952 ontslapen
geleerde bijeengebracht en in een kloeke band uitgegeven. Uit hun woord vooraf
blijkt dat het plan tot uitgave van deze keur niet slechts ingegeven is door de uit
genegenheid voor hun trouwe vriend voortspruitende wens zijn nagedachtenis
blijvend te eren; naar hun mening is de wetenschappelijke waarde van zijn werk zo
groot dat ook om deze reden een uitgave gewettigd is. Aan de gelukkige verbinding
van docent en man van wetenschap, van mens en geleerde, die Zijderveld was, is
het te danken dat deze bundel is kunnen verschijnen.
Het is niet de taak van de boekbespreker een levensbericht te schrijven; in het
Jaarboek 1951-53 (Leiden 1954) is dit reeds door bevoegde hand gedaan. Het
enige wat mij te doen staat, is aan de hand van het hier bijeengebrachte een bondige
karakteristiek te geven van Zijdervelds betekenis als geleerde; in ons tijdschrift
komen hiervoor uiteraard alleen zijn studies op literair-historisch gebied in
aanmerking.
Korte tijd na de voltooiing van zijn proefschrift over De Romancepoëzie in
Noord-Nederland van 1780-1813 (Amsterdam 1915) voltrok zich een wending in
zijn studiën. Zelf getuigt hij daarvan in een opstel over Coornhert, waarin hij ons
vertelt dat de lezing van Wilhelm Dilthey's Schriften: Weltanschauung und Analyse
des Menschen seit Renaissance und Reformation (1914) voor hem een openbaring
was; dit werk heeft zijn aandacht gericht op de grote geestelijke stromingen van de
16de eeuw, en op de figuren van Coornhert en Franck in het bijzonder. Sinds die
tijd heeft hij zich verdiept in de wijsgerige en theologische onderstromingen van
onze letterkunde en als vrucht daarvan een aantal studies in verschillende
tijdschriften gepubliceerd.
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De bundel brengt Zijdervelds opstellen niet in volgorde van ontstaan; de bibliographie
aan het slot van het werk bevat hieromtrent alle gewenste gegevens; een klein
inconveniënt voor de lezer is dat niet aan het einde van elk artikel het tijdschrift en
het jaar genoemd zijn waarin de bijdrage verschenen is.
Het werkcomité heeft overigens terecht afgezien van een rangschikking naar
tijdsorde; een groepering rondom de centrale thema's die Zijderveld bezig hebben
gehouden, lag immers meer voor de hand. De verzameling begint met zijn studies
over de Renaissance met als kernfiguren Coornhert en Spiegel; de tweede afdeling
bevat detailstudies over enige schrijvers uit de Gouden Eeuw, met name Vondel,
Hooft en Huygens; de derde groep, ‘Facetten van de 19e eeuw’ getiteld, biedt zijn
opstellen over Perk en over de Tachtigers, terwijl in de slotrubriek ‘Varia’ enige
stukken van uiteenlopende aard, o.a. een bespreking van Kalff's Westeuropeesche
Letterkunde, bijeengevoegd zijn.
Voorop gaat Zijdervelds Inleiding tot de Renaissance, in 1930 verschenen in de
vertaling van Il Libro del Cortegiano van Baldassare Castiglione, later ook afzonderlijk
in de handel gebracht. Deze beknopte schets heeft hier te lande het hare bijgedragen
tot de correctie van het beeld der Renaissance zoals dit door Jakob Burckhardt
ontworpen was. Tegenover de heersende opvatting die de Renaissance als
paganistisch voorstelde, plaatst hij de nieuwe overtuiging die geleidelijk bij anderen
en hem was gegroeid; hij werpt het volle licht op de Renaissance als ‘persoonlijke
wedergeboorte in verschillende schakeringen die voert tot geestelijke verdieping
en bewustwording in ethisch-aesthetische richting’ en betoogt dat ‘de ideale mens’
der 16e eeuw slechts ten volle begrepen kan worden als men het religieuze karakter
van de nieuwe beweging niet verwaarloost.
De juistheid van zijn stelling heeft hij gedemonstreerd aan de figuur van Coornhert
die hij, evenals anderen toentertijd, in zijn betekenis bij Dilthey had leren kennen.
De belangrijkste conclusie waartoe Zijderveld, gelijktijdig met, maar onafhankelijk
van Becker kwam, is, dat Coornherts ‘streven naar zelfkennis en geestelijke
autonomie wortelt in het religieuze leven der 16e eeuw, dat op zijn beurt voedsel
vond
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in de geschriften van mystici, devoten en spiritualisten’. Wat Coornhert en Spiegel
wilden, was ‘een leven naar Christus als de verpersoonlijking der menselijke natuur’.
De moraalfilosofen uit de Oudheid hadden voor hen slechts betekenis in zoverre
hun leer met hun eigen opvatting van de ‘wedergeboren’ mens in overeenstemming
te brengen was. Zijderveld wordt dan ook niet moede er voor te waarschuwen, de
Wellevenskunst in navolging van Busken Huet te verklaren uit de leer der heidense
filosofen, niet alleen omdat Coornhert blijkens de Toe-eyghen brief met opzet de
bewijsplaatsen uit de Heilige Schrift achterwege heeft gelaten, maar ook omdat men
zich schuldig zou maken aan een tendentieuze voorstelling, wanneer men hem
uitsluitend afgaande op één werk zou willen beoordelen, met terzijdestelling van
zijn talrijke andere geschriften.
Lijnen als getrokken zijn door Rudolf Stadelmann in zijn Vom Geist des
ausgehenden Mittelalters (1929) kon Zijderveld aantonen ten aanzien van Coornhert:
zijn verwantschap met Sebastian Franck, Tauler en de Theologia deutsch. Dat
Coornhert ook veel te danken had aan de moderne devotie, kan men Zijderveld
geredelijk toegeven, maar of ook de veertiende-eeuwse Brabantse mystiek mag
gelden als een der directe bronnen van Coornherts spiritualiteit, is, dunkt mij,
twijfelachtig. Het gedachtenstelsel dat we in Ruusbroecs geschriften aantreffen,
was, althans in grote trekken, mystiek gemeengoed in de Middeleeuwen, en kan
langs andere kanalen, bijvoorbeeld via Tauler of Hendrik van Herp, in het bereik
van Coornhert gekomen zijn. Bij dit bronnenonderzoek weet Zijderveld zich te hoeden
voor het gevaar van wat men wel de ‘voorloperij’ heeft genoemd. Hij blijft Coornhert
steeds beschouwen als een zelfstandige persoonlijkheid, levend en werkend in de
grenssituatie tussen de Middeleeuwen en de nieuwe tijd.
De religieuze interpretatie die ook Zijderveld van het begrip Renaissance geeft,
doet hem elders de stelling verdedigen dat Spiegels Hertspieghel ‘zonder
noemenswaardige invloed’ van Montaigne is geschreven; al heeft de Amsterdammer
tijdens het schrijven van zijn hoofdwerk de geschriften van de ‘Fransman van den
Bergh’ leren kennen, toch leert extern en intern onderzoek van hun werk dat er,
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naast enige overeenkomsten, een diepgaand verschil tussen beiden bestaat.
We kunnen ons de vraag voorleggen hoe het te verklaren is dat een
twintigste-eeuws humanist zich met zoveel blijkbaar gemak beweegt in de
gedachtenwereld en terminologie van de zestiende-eeuwse en middeleeuwse
theologen, mystici en spiritualisten. Wil een modern mens die in Coornhert een van
zijn geestelijke voorouders ziet, het niet laten bij een platonische verering maar zich
grondig verdiepen in diens levensbeschouwing, dan zal hij, aangenomen dat de
theologie voor hem terra incognita is, genoodzaakt zijn door vlijtige studie zijn
aanvankelijk geringe kennis op peil te brengen. Bonger is er in geslaagd langs deze
weg voor zijn proefschrift De motivering van de godsdienstvrijheid bij Dirck
Volckertszoon Coornhert (Arnhem 1954) bevredigend te behandelen. Natuurlijk
heeft Zijderveld evengoed diepgaande voorstudiën gemaakt, maar ook wanneer
we dit vanzelfsprekend achten, blijft zijn volkomen zich thuis voelen in deze materie
ons nog intrigeren. Het wil mij voorkomen dat het verschil in object van behandeling
bij beiden ons een vingerwijzing aan de hand doet in welke richting wij moeten
zoeken om het antwoord op de gestelde vraag te kunnen geven. Houdt Bonger zich
bezig met de idee der tolerantie, Zijderveld richt, in zijn behandeling van Coornhert
en Spiegel, met kennelijke voorkeur zijn aandacht op de in christelijkhumanistische
zin herijkte begrippen wedergeboorte en bekering; beiden waren ‘de wedergeboorte
deelachtig’ en waren ‘bekeerd’ tot die innerlijke verzekerdheid die het ware kenmerk
was van de Christenrenaissancist. Het zijn begrippen waarmee Zijderveld zich in
zijn vroege jeugd vertrouwd heeft kunnen maken; als kind van het Zuidhollandse
polderland opgegroeid in een Calvinistische omgeving heeft hij de mannen die hij
hoorde theologiseren ‘over Gods voorzienigheid, almacht en rechtvaardigheid’,
ongetwijfeld ook horen spreken over het stuk van de wedergeboorte en dat van de
bekering. Hoewel ‘gewezen Calvinist’ (blz. 174) heeft hij in later jaren deze
eenvoudige lieden tegen wie hij in zijn jeugd met zoveel eerbied op had gezien,
nooit wegens vermeende bekrompenheid geminacht; steeds bleef hij zich hun
vroomheid en wijsheid, geadeld door Christelijke levenswan-
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del, herinneren. Deze binding met zijn jeugd heeft hij nooit verloochend, en zij is
hem tot steun geweest bij zijn onderzoek van geestelijke stromingen in de zestiende
eeuw.
Bij de herlezing van zijn studiën word ik opnieuw getroffen door zijn geheel eigen
betoogtrant. Deze is zuiver deductief. Door langdurig en nauwgezet onderzoek had
hij zich een groot reservoir van kennis en hecht gefundeerde wetenschappelijke
overtuigingen gevormd; na de lectuur van zijn opstellen blijft de indruk achter dat
we in geestelijk contact zijn geweest met een man die slechts behoefde te putten
uit de volheid van zijn eruditie om onze kennis te verrijken. Liever dan met kennis
uit de tweede hand te pronken stelde hij zich door zelfstandig onderzoek op de
hoogte van de problemen waarvoor hij zich geplaatst zag; niet alleen de geschriften
van Coornhert en Spiegel, maar ook die van Sebastian Franck en Montaigne heeft
hij grondig bestudeerd. Deze methode van het doen van mededelingen uit een schat
van vergaarde kennis mag wellicht de hier en daar wat losse compositie tegen zich
hebben; zij heeft het grote voordeel dat zij de aandacht van de lezer voortdurend
boeit en prikkelt, met name wanneer hij zijn voorkeur voor een schrijver die hem
bezig houdt, niet onder stoelen of banken steekt, bijvoorbeeld in de bladzijden over
Sebastian Franck (blz. 75-76). En bij al dit soms schijnbaar, soms werkelijk brokkelige
in de compositie is er één gedachte die het geheel van zijn betoog schraagt; had
de redactie aan Zijdervelds verzamelde opstellen een minder neutrale titel willen
meegeven, dan had als zodanig kunnen dienen: ‘Op zoek naar de harmonische
mens’. Geen wonder dat het een literair-historicus van het slag van Zijderveld er
meer om te doen was de levensbeschouwelijke achtergrond van enigen onzer
letterkundigen op het spoor te komen dan om hun werk aesthetisch te waarderen;
zijn studiën over Perk en de Tachtigers leveren hiervan het bewijs.
Wie zich door gedegen onderzoek een vaste mening verworven heeft, geeft deze
niet voetstoots prijs. Hieruit is de stellige toon van Zijdervelds betogen te verklaren.
Op de man af, zonder te vervallen in nodeloze scherpte of apodictische uitspraken,
poneert hij zijn stellingen; in zijn weerlegging van de bewering dat Vondel Spinoza
zou

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 72

317
hebben bestreden, toont hij zich een geharnast strijder. Deze vastberadenheid sluit
bij hem echter niet de bereidheid uit correcties op zijn voorstelling van zaken te
accepteren, aanvullingen daarop dankbaar te aanvaarden; zijn besprekingen van
de dissertaties van Kuiper en van Van der Meer - die in deze bundel niet opgenomen
zijn - leggen daarvan getuigenis af. Bij de hernieuwde kennismaking met zijn studiën,
bij het opnieuw luisteren naar zijn stem, nemen we een ondertoon van
bescheidenheid waar die beseft dat het menselijk weten niet meer dan stukwerk is.
C.C. DE BRUIN

It Libben fen Aagtje IJsbrants of dy Frieske Boerinne neffens de foarste
printinge mei ynlieding en oantekeningen fan J.H. Brouwer (= nr 7 van
de Magnus-Rige). Boalsert; Osinga, 1954.
Het belang van deze uitgave ligt hoofdzakelijk op taalkundig gebied. Een letterkundig
meesterwerk kan men dit verhaal niet noemen. De beschrijving van het milieu van
op nieuwigheden beluste, pronkzuchtige, koopzieke, oppervlakkige, bijgelovige,
kwebbelachtige, lichtgeraakte (nu en dan luie) vrouwen met o.a. de brave (al te
brave en wijze) Tijs als tegenspeler maakt bijna de indruk van te zijn voortgevloeid
uit een soort van ‘complex’ van de auteur. Wanneer Wumkes in zijn Bodders opmerkt:
‘Men kin der wis fen wêze, dit is allegearre nei it libben biskreaun’ dan wil ik hem
niet tegenspreken, maar dan mist men in deze ‘copie’ van het dagelijks leven toch
de artistieke sfeer die haar tot kunstwerk zou kunnen verheffen. Het beeld dat hier
van ‘de’ Friese boerin wordt gegeven is trouwens verre van volledig, al was het
alleen maar omdat de humor vrijwel geheel ontbreekt.
De enige vrouw die ‘geest’ verraadt is de ‘Faam’, die zich met de dominee in
discussie begeeft naar aanleiding van diens uitlating dat de Beesten geen ziel en
dus ook geen verstand hebben: ‘men zou zeggen, dat die Hond (wijlz 'er [de dominee]
dit zei, wiijsder op zijn hoon, Nobel) meer gevoel had, dan zodanige Menschen’.
Als aardig
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staaltje van ‘ante’-revolutionnaire demokratische levenshouding in het 18de-eeuwse
Friesland volgt daarop de spontane reactie: ‘Dat heeft hij ook, zei dij Faam, zouden
1)
U zeggen dat de Beesten geen verstand hadden’ enz. [de verdere discussie wordt
in het Fries voortgezet].
In dit verhaal heeft Eelke Mein[d]erts zich weer losgemaakt van G. Japicx: ‘Op 't
aodwraodsch Friesk for 't Algemien ta schriuwen is za folle, az foor Dowen ta
Preekjen. Derom habbe wij za schreaeun, dat eltz 't Lesse ken dij net keaelagtige
dom is’. Al is het Fries van M. hier en daar wat Hollands beïnvloed (maar in hoeverre
kan men dat ‘onecht’ noemen?), toch is Aagtje IJ. een rijke bron voor onze linguisten.
We kunnen Prof. Brouwer dankbaar zijn voor deze zorgvuldige en goed
gecommentarieerde uitgave van de eerste druk.
G. KLOEKE

Ferdinand Holthausen, Altsächsisches Wörterbuch (Niederdeutsche
Studien hrsg. v. William Förste, Bd. I), Böhlau-Verlag, Münster-Köln
1954, 95 blz. DM 9,80.
Naast Gallée en Sehrt zal dit (beknopte maar in zijn lemmata volledige)
woordenboekje gaarne als practisch hulpmiddel voor ons germanistisch apparaat
worden aanvaard.
Het maakt een sympathieke indruk, dat de jonge hoogleraar Förste zijn nieuwe
serie met dit werk van de nestor der Duitse Germanisten opent. Me dunkt het is een
waarborg, dat in het bedrijf der germanistiek de eenheid bewaard zal blijven - wat
niet anders dan bevorderlijk kan zijn voor een gezonde organische groei.
G. KLOEKE

1)

Ik heb er vroeger reeds op gewezen, dat het ‘zouden U zeggen’ van de ‘Faam’ tegenover de
dominee moet worden beschouwd als een bewijs, dat de Friese (vóór de 18de eeuw nimmer
geboekstaafde) nominatief jou uit het Hollandse U ‘vertaald’ moet zijn.
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