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

i.s.m.
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Fonosemantiek
Enkele jaren geleden heeft Dr. C. Kruyskamp in dit tijdschrift een opstel gepubliceerd
1)
met als titel ‘Iets over klankschildering of expressieve klankwaarde’ ; een artikel,
belangwekkend zowel voor de philoloog als voor de literator. Het onderwerp heeft
intussen tal van aanknopingspunten met de zielkunde, zodat ook de psycholoog er
iets aan kan hebben, en - eventueel ook er iets over kan vertellen, vooral wanneer
hij van origine philoloog is.
De onderhavige stof heeft mij reeds lang bezig gehouden. Een van de resultaten
van deze belangstelling was een z.g. ‘projectietest’, welke berust op de stelregels
‘zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten’ en ‘waar het hart vol van is, daar loopt
de mond van over’. Deze test luidde als volgt:
‘Noem mij zo snel U kunt 20 woorden die beginnen met sl’.
Wanneer er dan geen al te sterk remmende factoren in het spel waren, openbaarde
de proefpersoon in de gekozen woorden zichzelf. Sommigen begonnen n.l.
onmiddellijk met het woord slaan (eventuele conclusie: felheid, en, in een enkel
geval, angst), om daarna woorden te noemen als slot, sluiten (geslotenheid,
achterdochtigheid; of, wederom in een enkel geval, onbevredigde behoefte aan
contact), slecht, slaap, slap (in een dergelijke opsomming veelal formele associaties
ter verkrijging van 20 woorden, en als zodanig voor mij niet interessant meer).
Anderen produceerden een reeks, welke een gans andere mentaliteit verried, b.v.
slaap-slap-slib-slik-sloom (met verder minder interessante associaties; eventuele
conclusie: slapheid, geringe vitaliteit, of het tegendeel). Nog anders was doorgaans
de levenshouding diergenen, die begonnen met: slang-slim-sluw- ... of met:
slecht-slordig-slons-slungel. De positieve dan wel negatieve interpretatie van deze
reeksen ligt wel voor de hand.
De hier summier beschreven test werd op diverse wijzen door mij gevarieerd:
i.p.v. de initialen sl nam ik vaak ook st of sch; of ik liet woorden noemen met een
bepaalde vocaal erin, waarvoor ik veelal koos de ö van dun.

1)

Tijdschrift v. Ned. Taal- en Letterkunde LXII, afl. 1 (1942).
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Men gevoelt dat hier een terrein wordt betreden, dat weliswaar niet geheel hetzelfde
is als dat van Dr. Kruyskamp, doch er zeer dicht aan grenst.
Waarom immers liet ik - om bij mijn erste voorbeeld te blijven - de proefpersonen
woorden noemen, beginnend met sl? Omdat de meeste hiervan een zekere affectieve
waarde hebben, zodat men er zich gemakkelijker in projecteert dan in meer ‘neutrale’
woorden. Het verschil nu tussen affectieve waarde, ‘klankschildering’ en expressieve
klankwaarde is buitengewoon klein. Straks hierover meer.
Er was echter nog een reden voor mijn keuze, en wel deze, dat de woorden die
beginnen met sl zich in enkele hoofdgroepen laten indelen waarbinnen zij qua
semantische en soms ook affectieve waarde zeer verwant zijn (zodat bij zelfprojectie
de verleiding groot is haar door voor de hand liggende associaties a.h.w. te
onderstrepen).
Wanneer men onderstaande indeling even heeft ingezien, zal men moeten
2)
toegeven, dat zij niet uitsluitend op een subjectieve opvatting kan berusten .

1. Groep: slak.
slak

sleuf (8)

slieren

slof

slang (4)

sleur

slijpen

slop

slee

slib (2)

slijten

sluipen (4)

slenteren (2)

slier (t)

slippen

3)

slepen

2)

3)

In deze en in de hiernavolgende rubriceringen beperk ik mij tot de representatieve woorden,
en laat ik al te duidelijke afleidingen en varianten terzijde, tenzij een van de opgegeven
woorden afwijkende betekenis hebben. Ik geef dus op: slaap, en niet slapen; slijm en niet
slijmerig; daarentegen b.v. wel slappeling naast slap, slippertje naast slippen enz.
Ook woorden met een voorslag neem ik op, voor zover zij een bijzondere betekenis hebben,
b.v. ontslaan, beslissen, beslommering. Daarentegen zijn woorden, waarbij het accent niet
op de met sl-beginnende syllabe valt, weggelaten, zoals slabakken, slampamper, e.d. Ook
werkwoorden als afslaan, die in hun vervoegde vormen eventueel bij de sl-woorden zouden
kunnen worden gerekend, zijn terzijde gelaten. (Er zijn er trouwens niet veel, die een van het
simplex ver afwijkende betekenis hebben.) Homoniemen worden, waar nodig, gedifferentieerd.
Men verge echter geen absolute volledigheid.
De cijfers tussen haakjes verwijzen naar de andere groepen, waarbij het betreffende woord
ook nog kan worden ondergebracht.
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2. Groep: slap.
verslaafd

slib (1)

slip

sluier (6)

slaap

slijm

(ver)slof(fen)

sluik

slap

slik (1)

sloom

sluimer

slenteren (1)

slingeren (8)

slurf

3. Groep: slurpen.
slemp

slissen

slok

slikken

slobberen

slorpen

slang (1)

slim

sluikhandel

sluipen (1)

geslepen

slinks

(ter)sluiks

sluw

slaafs (9)

slet

sloerie

slordig

slappeling (2)

slippertje

beslommering

slungel

sloddervos

slons

4. Groep: slim.

5. Groep: slecht.

4)

slecht

6. Groep: sluiten.
sleutel

slot

sluier (2)

sluis

sluiten

7. Groep: slaan.
slaan

slachten

slopen

beslechten

beslissen

besluiten

ontslaan

slagen

verslaan

5)

8. Groep: beslissen.

7)

9. ‘Neutraal’.
sla

slachten

slank

sloep

slaaf (2, 5)

geslacht

slechts

sloven

slab

verslag

slinken

4)
5)
7)
8)

8)

Op de betekenisverandering van dit woord kom ik verderop nog terug.
‘doden’.
‘overwinnen’.
‘een aard hebben naar’.
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slaken
De groepen zijn uiteraard niet scherp af te bakenen; van sommige woorden weet
men niet recht of men ze bij de ene dan wel bij de andere categorie zal
onderbrengen. Men kan zeggen dat de reeksen elkander hier en daar ‘overlappen’.
Vandaar de veelvuldige verwijzingen. Ook is het mogelijk minder groepen te
onderscheiden dan ik
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heb gedaan (de groepen 1 en 2 zouden kunnen worden verenigd, evenals 4 en 5).
Men vergete voorts niet, dat hier de op de sl volgende gedeelten van de woorden
buiten beschouwing zijn gelaten; deze gedeelten op zich zelf kunnen ook
‘klankschilderend’ zijn, en in andere associatieve verbanden thuishoren.
Doch hoe een en ander ook zij: in principe is er een indeling mogelijk. Het kan
geen toeval zijn, dat zo weinig sl-woorden ‘neutraal’ zijn. Bovendien is het
waarschijnlijk, dat de neutrale woorden op grond van andere criteria in andersoortige
groepen zijn onder te brengen b.v. slank bij een groep, waarin ook vallen lang, smal,
rank (zie vorige alinea). Doch verreweg de meeste sl-woorden zijn niet ‘neutraal’;
zij hebben integendeel, juist krachtens het feit, dat zij met sl beginnen, ‘expressieve
klankwaarde’.
Bezien wij nu een andere hoofdgroep van woorden, nl. van die welke beginnen
met st. Als sub-groepen zou men hierbij kunnen beschouwen de volgende reeksen,
die ook weer in elkander grijpen en elkander af en toe doorkruisen:

1. Groep: staaf.
staaf

stang

steken (6)

stift

staak

steek

steng

stijl

staart

steel

step (5)

stok

staf

stek

steven (2)

stut (2, 3)

staag (3)

staren (9)

bestemmen

stijf (3)

staan

ster (12)

bestendig (3)

stil (4)

staat

steven (1)

steppe

stippelen (5)

stal

stede

sterk (3)

stipt

stam (1, 3)

steeds

steunen (3)

stoer (3)

stand

steen (3)

stevig (3)

stug (3)

standaard (10)

steil

stichten (11)

sturen (3)

stapel

stellen

stier (3)

stijf (3)

9)

stam (2, 3)

2. Groep: staan.

10)

11)

stout

9)
10)
11)

‘prik’.
‘schragen’.
‘dapper’.
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3. Groep: sterk.
staag (2)

stapel

stier (2)

staal

steen (2)

stik

stout

staat

bestendig (2)

stoer (2)

stug (2)

stam (1, 2)

sterk (2)

stok

sturen (2)

steunen (2)

verstokt

stut(ten) (1, 2)

stevig

stoom

stijf (2)

sterven

stokken

storen

bestand

stikken

stollen

stuip (9)

stelpen

stillen (2)

stoppen

14)

12)

13)

bestand

storm

15)

17)

16)

4. Groep: staken.
staken
18)

19)

verstek

verstuiken
stuiten

5. Groep: stappen.
stampen

stempel

step (1)

stoten (6)

stappen

stiefelen

stoep

storten (6)

steigeren

stippelen (2)

stompen (6)

stuiven

6. Groep: stoten.
steken (1)

stoppen

stouwen

stoten (5)

stompen (5)

storten (5)

stuwen

stuk (8)

stiekum

stilletjes

verstoppen

20)

21)

7. Groep: stelen.
stelen

22)

stout

14)
17)
15)
12)
16)
13)
18)
19)
20)
21)
22)

in uitdrukkingen als ‘stapelgek’.
‘dapper’.
b.v. ‘stikdonker’.
in de combinatie: ‘staat maken op’.
b.v. ‘stokoud’.
adjectief.
substantief.
‘doen ophouden’.
‘induwen’.
‘kapot’.
‘ondeugend’.
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8. Groep: stakker.
stakker

ontstellen (9)

steunen (9)

stom(meling)

stamelen (8)

versteld

verstoken

stumper
stuk (6)

9. Groep: stom.
staar

staren (2)

versteld (8)

stom (8)

stamelen (8)

ontstellen (8)

steunen (8)

stuip (4)

statie

statig

stoet

23)

10. Groep: stoet.
standaard (2)

23)

‘zuchten’.
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11. Groep: stad.
bestaan

stad

sticht

staat

bestek

24)

25)

stichten (2)

12. ‘Neutrale’ woorden:
verstaan

bestek

stichten

stoeien

verstandig

aanstekelijk

stief-

stoel

besteden

bestellen

stijgen

stof

steeg

stem

stinken

stoken

steek

stemming

stip

stolp

steg

ster (2)

stobbe

stomp

stonde

aanstotelijk

stuiver

stuurs

stoof

stuf

stuk

27)

26)

28)

29)

30)

Van deze indeling geldt hetzelfde als van de vorige. Daar het aantal woorden
groter is, is de speling die de rubricering moet laten ook groter (vergelijk b.v. hoe
de groepen 1, 2 en 3 elkander doorkruisen).
31)
Men mist hier wellicht de woorden die met str beginnen . Deze heb ik opzettelijk
apart gehouden, omdat str uiteraard een andere ‘expressieve klankwaarde’ heeft
dan st + vocaal. Men zou deze weggelaten categorie bv. als volgt kunnen indelen:

1. Groep: streep.
straal

streng

strook

streep

strip

strik

33)

stremmen

strijd

straf

34)

streng

strik

strop

strak

stribbelen

strikt

strot

32)

stroom

2. Groep: straf.
straf

25)
24)
28)
27)
29)
26)
30)
31)
32)
33)
36)
35)
34)

35)

36)

strompelen

‘oprichten’.
‘bouwplan’.
‘geestlijk voedsel geven’.
‘eetgerei’.
hoort zeer typerend thuis in de groep: koken-roken-smoken-stoken.
‘muts’.
‘deel’.
andere combinaties van st + consonant in de Anlaut komen in het Nederlands niet voor.
substantief.
substantief.
‘valstrik’.
adjectief.
adjectief.
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stram

striem

stroef

struis

strekken

3. Groep: strijken.
strelen

strijken

strengelen

strik

37)

37)

strooplikken
stropen

‘strik in een touw, een lint’, enz.
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4. ‘Neutrale’ woorden:
straat

strand

stronk

stroop

straks

streek

verstrooid

struik

stro

strooien

Als laatste voorbeeld nog een poging tot differentiatie der sch-woorden:

1. Groep: schaven.
schaar

scheiden

schiften

schuier

schaard

schenden (8)

schijf

schuif

schaats

scheren

schil

schuim

schampen

scherf

schilfer

schuren

schaven

scherp

schoffel

schurft (8)

scheur

schub (3)

schurken

schaal (6)

schelp

schip

schop

schacht (4)

schenken (6)

schoep

schotel (6)

schede (3)

schep (6)

schoof (4, 5)

schuit (5)

schedel (3)

schepel (6)

school

schelf (4)

scheut (6, 11)

schoot

2. Groep: schaal.
40)

38)

schuur (4, 5)

39)

3. Groep: schedel (allemaal termen voor lichaamsdelen).
schede (2)

scheen

schoft

schoot (2)

schedel (2)

schenkel

schonk

schouder
schub (1)

4. Groep: schuur.
schacht (2)

schelf (2, 5)

schans

schoof (2)

schop (2, 6)

schuur (2, 5)

schuit (2)

schuur (2, 4)

5. Groep: schip.
schelf (2, 4)

40)
38)
39)

schip (2)

‘spade’.
‘groep’.
lichaamsdeel.
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6. Groep: schenken.
schaal (2)

schenken (2)

schepel (2)

schop (2, 4)

(ver)schaffen

schep (2)

scheut (2, 11)

schotel (2)

41)

7. Groep: schar.
schar

41)

schelvis

schol

/een schop aarde', enz.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 73

8

8. Groep: schande.
schade

scheef (13)

schobber

schuim

schalk (9)

schelden (10)

schoelje (9)

schuin

schamel

schelm

schoft (9)

schuld

schamen

schenden (1)

beschonken

schunnig

schamper

scherts

schooier (9)

schurft

schande

schimpen

schorem (9)

schurk (9)

scharrelen

schobbejak

schots

schutter (9)

schotschrift

afschuwelijk

44)

42)

43)

45)

46)

47)

9. Groep: schurk (scheldwoorden).
schalk (8)

schobbejak (8)

schoft (8)

schuim (8)

schelm (8)

schobber (8)

schooier (8)

schurk (8)

schoelje (8)

schorem (8)

schutter (8)

schallen

schel

schetteren

schudden

schateren

schelden (8)

schitteren

schoon

47)

10. Groep: schal.
48)

49)

11. Groep: schieten.
scheut (2, 6)

schieten

schoot

schicht

schok

schop

schielijk

50)

51)

52)

schutten

schuw (12)

schudden

12. Groep: schaduw.
schaduw

scherm

schor

schemer

schild

schot

44)
45)
42)
46)
47)
43)
47)
48)
49)
52)
50)
51)
55)

55)

schutten
schuw (11)

‘plebs’.
‘schunnig’ (‘een schuine mop’).
scheldwoord; enkele zeer onwelvoegelijke termen heb ik hier maar weggelaten.
in de zin van /afkeer'.
‘een rare schutter’.
‘schots en scheef’.
‘een rare schutter’.
van het lachen.
‘helder’.
‘een sluis passeren’.
‘touw’.
‘trap’.
‘wand’.
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schemeren

schim

schelen

schimmel

53)

schuchter
54)

schuil

13. Groep: scheef.
scheef (8)

geschil

scheel

verschil

schelen (12)

schuin

geschikt

inschikkelijk

14. Groep: beschaafd.
beschaafd

bescheiden

schappelijk

53)
54)

schoon

‘voor de ogen’.
‘plant’.
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15. Niet nader te rubriceren:
schaap

verscheiden

schilder

schorsen

schaars

schema

schimmel

schort

schaften

scheppen

schoeien

schorten

schakel

schets

schoen

schots (1?)

schaken (11, 12?)

geschieden

schommel

schout

schalm

schier

school

schouw

schat

schijn

schoorsteen

schouwen

bescheid

schik

schoren

beschuit

57)

56)

58)

59)

schikken
De met schr beginnende woorden zijn hier weggelaten, evenals hierboven de
str-woorden. Deze zijn ongeveer als volgt te rubriceren:

1. Groep: schragen.
schraag

schrab

2. Groep: schraal.
schraal

schriel

schril (5)

schrompelen

3. Groep: schram.
schram

schrapen

schrobben

schrap

schrappen

schroot

4. Groep: schransen.
schransen

schrokken

5. Groep: schreeuwen.
schreeuwen

schreien

schril (2)

6. Groep: schrijnen.
schroeien

57)
56)
59)
58)

schrijnen

‘paard’.
‘voortbrengen’.
substantiaf.
‘onderwijsinstelling’.
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7. ‘Neutraal’.
schrander

schrijn

schrik

schrijden

schrijven

schroef

60)

schroom

Ik meen thans wel genoeg voorbeelden van dergelijke rubriceringsmogelijkheden
te hebben gegeven. En ik herhaal: het feit dat zij bestaan, kan geen toeval zijn. Het
wijst erop, dat er inderdaad zoiets als ‘klankschildering’, ‘expressieve klankwaarde’,
‘klanksymboliek’, of hoe men het verschijnsel ook moge noemen, bestaat.
En ook herhaal ik nog een andere opmerking, n.l. deze, dat de op

60)

‘kast’.
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de initialen volgende woordgedeelten hier buiten beschouwing zijn gelaten. Er zijn
ook de indelingen mogelijk op grond van criteria als: de beklemtoonde vocaal, vocaal
+ volgende consonant(en), enz. Doch hierbij komt men onmiddellijk tegenover enkele
moeilijkheden waarvan de zo veelvuldige Ablaut en Umlaut de voornaamste zijn.
(Men denke aan de werkwoorden inclusief het subst. verbale; voorts aan het mv.
van woorden als stad, schip, enz.) Doch in principe zijn er ook indelingen volgens
61)
andere criteria dan die welke ik heb genomen mogelijk .
De ene soort indeling doorkruist natuurlijk de andere. Het moet nu mogelijk zijn,
van een groot aantal woorden door een soort ‘kruispeiling’ hun plaats in het
‘fonosemantische’ systeem te bepalen.
Ik spreek dus niet van klankschildering, affectieve waarde, klankassociatie,
expressieve klankwaarde of klanksymboliek. Deze termen (behalve de laatste)
zouden kunnen worden gereserveerd voor begrippen, die wel verwant, doch niet
identiek zijn met het onderhavige.
Voor de goede orde memoreer ik nog de term klanknabootsing. Deze handhave
men voor een gemakkelijk te isoleren verschijnsel, n.l. voor klanknabootsing in
letterlijke zin, dus in onomatopeeën, zoals miauwen, keffen, enz.
Klanknabootsing kan een element zijn van de fs. waarde, zoals in schuren,
schaven, enz., maar veel vaker dan in dergelijke voorbeelden is dit niet het geval.
Een acoustisch verband tussen groepen als schaal, staaf e.d. en het erdoor
voorgestelde begrip is zelfs volkomen afwezig.
Klankschildering is een ruimer begrip: het omvat, behalve eigenlijke
klanknabootsing, ook het gebruik van klanken ter weergave of suggestie van
affectieve inhouden zoals stemmingen. Vooral in de poëzie komt men veelvuldig
klankschildering tegen. Vaak berust zij niet alleen op de woordkeus, maar ook op
de woordcombinaties, de woordvolgorde, het zinsaccent, enz.
Klankschildering staat niet helemaal in dezelfde verhouding als klanknabootsing
tot de fs. waarde. Overeenkomstig de ruimere betekenis

61)

In enkele verderop nog te geven voorbeelden zal dan ook mede van andere criteria dan de
initialen gebruik worden gemaakt.
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van de term klankschildering zal het erdoor gedekte begrip vaker een element van
de fs. waarde der woorden zijn dan de klanknabootsing, maar ook zij hoeft dit niet
te zijn. Klankschilderend is b.v. de combinatie gl in gluren, gluipen, op welke
combinatie tevens een fs. verband berust. Doch in de groepen schaal en staaf is
wederom van klankschildering niet de minste sprake.
De naam affectieve klankwaarde ware te gebruiken in verband met het
verschijnsel, dat bepaalde klanken bepaalde affectieve toestanden blijken op te
roepen. Zo b.v. het bekende feit, dat ‘lichte’ vocalen iets vrolijkers suggereren dan
‘donkere’.
De affectieve klankwaarde is dus een aspect van de klankschildering, evenals
de klanknabootsing. De relatie tot de fs. waarde der woorden is wederom van
potentiële aard. Bij sommige sch-woorden is het verband tussen affectieve en fs.
waarde zeer duidelijk. Soms bestaat een verwensing uit een sch...... zonder meer.
Het gemoed schijnt zich in deze klankcombinatie te kunnen ontladen. Doch aan de
andere kant is bij groepen als staaf en schaal (ik neem maar weer dezelfde als
hierboven, doch zou ook andere kunnen nemen) in het geheel geen affectiviteit in
het spel. Er zijn zelfs sch-woorden die het tegendeel van denigrerend zijn, b.v. de
groep beschaafd, en woorden als schat en schik.
Ik noemde ook nog de term klankassociatie. Deze zou ik willen gebruiken voor
de subjectieve indruk, die bepaalde klanken wekken. Hierover is uiteraard geen
systematisch betoog op te zetten. Den een zegt een woord als ruw veel, den ander
niets. Wel zullen bepaalde woorden bij vrijwel iedereen krachtens hun klank bepaalde
associaties wekken, maar dan geschiedt dit via de klankschildering.
De klankassociatie is in fs. opzicht van nagenoeg geen betekenis. De fs. waarde
van een woord heeft een collectieve strekking; de klankassociatie is individueel.
Nog anders uitgedrukt: een woord heeft fs. waarde, maar het ‘heeft’ geen
klankassociaties, doch kan ze wekken.
Expressieve klankwaarde kan men aan al de hier genoemde verschijnselen
toekennen, als is het ten aanzien van de klankassociatie een potentiële. De
onderhavige term is dus een verzamelnaam, die als
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zodanig wel eens gemakkelijk is in het gebruik. Hij kan worden afgewisseld met de
naam klankexpressie.
Evenmin als de hierboven besproken bijzondere aspecten ervan noodzakelijke
elementen zijn van de fs. waarde is de expressieve waarde in het algemeen een
voorwaarde hiervoor. De gegeven voorbeelden zijn in dit opzicht duidelijk genoeg
geweest.
De naam klanksymboliek tenslotte is m.i. volkomen terecht door Dr. Kruyskamp
verworpen. Men leze zijn bezwaren tegen deze term, geformuleerd in een noot bij
het genoemde artikel.
Ter verduidelijking van de hier besproken verhoudingen geef ik ze nog even weer
in het volgende schema:

Nadat ik dus het gebied van de fonosemantiek voorlopig heb verkend, en
afgebakend tegen enkele aangrenzende terreinen, wil ik nog even wijzen op het
belang ervan.
1. Om te beginnen kan zij bepaalde woordvormingen verklaren. Vergelijk de door
Dr. Kruyskamp gegeven voorbeelden, o.a. knots. Dit is een synthese van knod
en kudse; fs. verband: knoest, knuist, knoop, knuppel, knak, knijpen, knal,
knauw, knel, knetteren, enz. Verder wijs ik op de opgang die een woord als
gappen heeft gemaakt. Het is n.l. fs. verwant met kappen, snappen, pakken,
rap, enz. enerzijds, en met grijpen, grissen, e.d. anderzijds.
2. De preferentie van bepaalde woorden ten koste van andere kan fs. soms
duidelijk worden gemaakt. Ik denk hier b.v. aan de voorkeur van trouwen boven
huwen: trouwen wordt door veel meer fs. verwante woorden geschraagd dan
huwen (van iemand houden, huishouden, vrouw, oud, ouders, goud (van de
ring). Huwen daarentegen ‘lijkt op’ luwen, spuwen, duwen, gruwelijk, ruw enz.,
en staat dus
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3.

4.

5.

6.

zwakker. Bestond er nog een vorm hiën, dan zou deze misschien sterker zijn
wegens het fs. verband met liefde; luidde de vorm hijen, dan had deze eveneens
meer kans krachtens de fs. verwantschap met hij, zij, zij aan zij, vrijen, blijven,
lijf, wijf, enz. Een tweede voorbeeld vormt de ondergang van hard in de
betekenis van erg (mnl.; thans nog in de uitdrukking hard ziek) ten koste van
zeer, op zijn beurt weer plaats makend voor erg. Zeer had de steun van adverbia
als meer en weer; hard stond fs. betrekkelijk geïsoleerd; erg staat in fs. verband
met sterk (soms zelf in de betekenis van erg optredend), werkelijk, berg.
(Misschien is het typerend, dat in al de hier genoemde adverbia een r + gutturaal
voorkomt).
Als twee bijzondere aspecten van deze verklaringsmogelijkheid noem ik:
De voorkeur voor bepaalde ontwikkelingsvormen (eventueel: ‘dialectische’
vormen) in het z.g. A.B. wordt op fs. grondslag soms duidelijker. Luier naast
luur b.v. dankt zijn preferentie ongetwijfeld aan het fs. verband met lui (misschien
ook nog: zuigeling, kruipen). In de combinatie in de luren leggen echter is er
alleen een verband met luier aanwezig, dat weliswaar logisch is, maar dat
nauwelijks wordt beseft; met lui heeft het niets te maken. Misschien kan zo ook
broer worden verklaard tegenover vader en moeder: het staat fs. op één lijn
met zus, neef, nicht en alleen op plechtige momenten met vader en moeder.
In dat geval luidt het dan ook broeder (zo ook: zus/zuster). Een analoge
verhouding bestaat misschien tussen pint, pond, ons e.d. enerzijds en liter,
meter, kilo anderzijds.
Het wortel schieten van sommige uitheemse woorden kan berusten op opname
in een hecht fs. verband. Zo ongetwijfeld stiefelen (groep: stappen), onstuimig
(schuimen, bruisen), petieterig (nietig, pietsje, iets, niets, ietwat, miezerig, zielig,
peuterig, kleuter, enz.).
Men kan fs. bepaalde moeilijkheden met betrekking tot de ‘klankwetten’
oplossen. Zo is de vorm hoofd m.i. in verband te brengen met boven, over,
hoog.
Verklaringen aan de hand van de z.g. volksetymologie kunnen gedeeltelijk
worden vervangen door fs., nl. voor zover zij meer bevredigend zijn.
Voorbeelden: oubollig (cf. lollig, dol, koddig), wrevelig
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(cf. wreken, wreed, wroegen, wrijven), pleisteren (plaats, pleister).
7. De ontwikkeling van sommige woordbetekenissen kan door de fonosemantiek
in een helderder daglicht worden geplaatst dan tot nog toe mogelijk is geweest.
Dr. Kruyskamp geeft reeds enkele voorbeelden, o.a. gluren, dat oorspronkelijk
niet uitsluitend een ongunstige betekenis heeft gehad, maar dat fs. verwant is
met woorden als gluipen en glad (deze verklaring vult die van Dr. K. nader
aan).
Overbekend is de betekenisontwikkeling van slecht, door mij verklaard door
de fs. samenhang met slet, slordig, slap, enz. (zie boven). Vergelijk ook de
recente betekenis van echt (‘echt gezellig’) in verband met de woorden recht
(soms in dezelfde zin gebruikt) en hecht.
Ook dit punt heeft nog een bijzonder, apart te memoreren, aspect:
8. De differentiatie in betekenis van sommige woorden, parallel met verschillende
(doorgaans op oorspronkelijke dialectverschillen berustende) vormen kan fs.
worden verklaard. Men neme b.v. ijl (‘luchtig’, ‘ledig’) tegenover iel (‘nietig’). IJl
staat vrijwel op zichzelf (misschien verwant met ijs?). In de spreektaal komt
het slechts voor in het ww. ijlen (cf. kwijlen, huilen, lallen, lullen) en in de
ongesyncopeerde vorm ijdel (edel, adel). Iel houdt verband met schriel
(opzichzelf naast schraal), kriel, nietig, enz. (zie ook sub 4 bij petieterig). Verder
noem ik nog dof (grof) naast duf (muf.), links/slinks (slim, slecht).
9. Een vergelijking tussen de fs. systemen van verschillende talen kan deze talen
nader karakteriseren. Zo zijn sch-woorden typerend voor het Nederlands,
š-woorden voor andere talen; zijn, in verband met het woordaccent, in de
Germaanse talen de initialen belangrijker in de Romaanse (men denke in dit
verband o.a. aan de herkomst van beginen eindrijm).
De hier gegeven voorbeelden zijn voor de vuist weg genomen door iemand, die
reeds geruime tijd niet meer ‘in het vak zit’. Zij zullen door meer deskundigen
gemakkelijk kunnen worden aangevuld; waarschijnlijk zullen er ook betere kunnen
worden gevonden.
Bij nader onderzoek zal men waarschijnlijk ook op verschijnselen stoten die
volkomen in strijd zijn met de hier geëntameerde gedachtengang. Dit behoeft geen
indicatie te zijn voor zijn onjuistheid. De taalontwikkeling zal nimmer uitsluitend uit
één principe kunnen worden
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verklaard. Er is veelal juist een samenspel van onderling antagonistische tendenties.
Voorts zal men zich wellicht afvragen, of hier eigenlijk veel nieuws is medegedeeld.
Zo is b.v. op de samenhang der sch-woorden meer dan eens gewezen; ook heeft
men wel eens getracht de Ablautverschijnselen te verklaren op een wijze, die veel
van de ‘fonosemantische’ weg heeft. En tenslotte zijn er onder onze voorbeelden
verschillende, die door ‘analogie’ kunnen worden verklaard.
Tegen deze bezwaren zou ik willen inbrengen, dat hier voor het eerst een poging
gedaan is een en ander in een groot verband te bezien. Behalve op sch-woorden
is hier immers ook op andere woordgroepen gewezen, en ‘analogie’ is een vage
term, die door de hier geformuleerde zienswijze toch wel wat concreter is geworden
en gedifferentieerd. De wetenschap is er steeds op uit, te generaliseren en te
differentiëren. In beide richtingen kan de fonosemantiek iets bereiken.
Men stelle zich tenslotte goed voor ogen, dat in dit artikeltje eigenlijk slechts enkele
inleidende opmerkingen zijn vervat omtrent een mogelijkheid, die bij meer
systematische en consequente fundering ongetwijfeld wijde, maar daarom nog geen
alomvattende perspectieven zal bieden.
Om deze te zien, zal men moeten beginnen de woorden op allerlei wijzen te
rubriceren en de verschillende fs. verbanden, waartoe de woorden behoren, moeten
vaststellen. Hierbij zal men bij twijfel omtrent de objectiviteit zijner opvattingen
experimenteel te werk moeten gaan. Ik ben ervan overtuigd, dat de te nemen moeite
niet neer zal komen op een slag in de lucht, en dat zij tevens een interessant
werkterrein betreft, tot exploratie waarvan ikzelf reeds lang plannen heb gehad,
doch waartoe mij de tijd en de mogelijkheid tot specialisatie hoe langer hoe meer
zijn gaan ontbreken.
A e r d e n h o u t , November 1954.
J. SLIKBOER
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Voegwoordelijke verbindingen met doe en als ter uitdrukking van
de aspectische functie der progressiviteit in het Middelnederlands
I. Inleiding
1)

In het artikel over de simultane verbindingen heb ik er reeds op gewezen dat in de
taalpractijk de theoretische onderscheiding van de progressieve verhouding
tegenover de simultane niet altijd scherp is door te voeren. Voor de systematische
beschrijving van vormen en functies der aspecten levert dat dus enige moeilijkheid.
Wanneer in een duratief voorgestelde situatie een momentaan gebeuren intreedt,
ontstaat gemakkelijk de progressieve verhouding, in dien zin dat het duratieve
gebeuren wordt afgebroken door de nieuwe momentane handeling, waarmee een
volgende phase van het verhaal aanvangt. In mijn vorig artikel heb ik mij beperkt
tot de verbindingen, waarin de bijzin duratief is en de voegwoordelijke vorm uiteraard
geschikt is dat duratieve karakter tot uitdrukking te brengen. In dit artikel ga ik uit
van de voegwoorden of voegwoordelijke vormen die vanwege hun oorspronkelijke
betekenis vooral geschikt zijn het momentane aspect van den bijzin uit te drukken.
Ter sprake komen dus ook gevallen waar de gebeurtenissen van hoofd- en bijzin
op hetzelfde moment plaats vinden, de coïncidentie van twee momentane
voorstellingen, een bijzonder, maar weinig voorkomend geval van de simultaniteit,
dat zeer nauw grenst aan de verhouding der progressiviteit. Bovendien zal blijken
dat ook voegwoorden, zoals toen en als, die gewoonlijk een momentanen bijzin met
een momentanen hoofdzin verbinden, over kunnen gaan tot de verbinding met een
duratieven bijzin en dus synoniem worden aan de voegwoorden die in het vorige
artikel zijn behandeld. Ik bewaarde deze gevallen voor dit artikel, om de schakeringen
in de aspectische functies der afzonderlijke voegwoorden bijeen te houden.

1)

Ts LXXII, blz. 241 vlgg.
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Voor de uitdrukking van deze, in hoofdzaak momentane, progressiviteit staan
verschillende voegwoorden ter beschikking. Allereerst de niet gecompliceerde
voegwoorden doe en als, daarnaast, vooral ter verscherping van het momentane
aspect de samengestelde voegwoorden als so dat, mettien dat. In dit artikel behandel
ik alleen de beide eerstgenoemde, concurrerende voegwoorden.

II. Doe of toen als aspectisch voegwoord
Het oudste en nog altijd meest gangbare voegwoord voor de momentane
progressiviteit in het verhaal is toen. De geschiedenis vanuit de 17e Eeuw is
betrekkelijk eenvoudig en gemakkelijk te volgen. In het Mnl. W. is er echter weinig
werk van gemaakt: men vindt daar geen analyse van de functie-schakeringen en
het materiaal is er ook historisch zeer onvolledig en onzorgvuldig behandeld. Het
zal dus nodig zijn, vooral op de Middeleeuwse periode het zoeklicht te richten. De
etymologie van het voegwoord brengt niet zo heel veel licht in de zaak, maar enkele
dingen zijn toch voor vermelding in dit verband belangrijk genoeg. In de eerste plaats
een opmerking over de verhouding van de vorm toen tot den middeleeuwsen vorm
doe. De n wordt gewoonlijk beschouwd als toegevoegde overgangsklank, een
sandhi-vorm dus, wanneer bv. een pronominaal subject enclitisch volgde: doe-ik >
doenik. Mogelijk heeft dan invloed gehad (De Vries). De d in den anlaut is verscherpt
tot t. In de geschreven 17e eeuwse taal is doe nog een zeer gangbare vorm,
daarnaast echter komt reeds toe(n) voor. Overdiep noemt in § 118 van een
Zeventiende-eeuwse syntaxis enkele getallen. Zo gebruikt Vondel in Pascha nog
steeds doen, maar in Lucifer toen. Bij Bontekoe constateerde Overdiep elfmaal
doen, viermaal doe en eenmaal toen. Het laatste in de combinatie met want. De
verscherping van de d tot t beschouwt men gewoonlijk dan ook als sandhi-vorm.
De voorstelling van het W.N.T. dat toe(n) uit ende doe > entoe is te verklaren, zal
wel te simplistisch zijn. Zoals het geval bij Bontekoe waarschijnlijk maakt, zal ook
een voorafgaand want invloed uitgeoefend kunnen hebben. Maar bovendien doet
zich de vraag voor, of bij de verklaring alleen aan een phonetische assimilatie
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moet worden gedacht. Mogelijk is ook de functie in het geding te brengen: de
momentane, progressieve functie, de aanduiding van een plotseling, hevig gebeuren,
een verrassende wending, zou dan verscherpend hebben gewerkt. De verscherping
geldt evenzeer voor het bijwoordelijke als voor het voegwoordelijke gebruik. Dezelfde
overweging kan men bij toch tegenover doch te berde brengen. Deze opmerking is
slechts bedoeld als suggestie voor een nader onderzoek bij schrijvers, die doe en
toe(n) naast elkaar gebruiken. In de 18e Eeuw schijnt toen het, althans in de
geschreven taal te hebben gewonnen, maar in verschillende volkstalen is de anlaut
met d nog de gewone vorm evenals de n-loze vorm: Zaans naast toe(n) nog vaak
doe (Boekenoogen) evenals Tessels doe (Keyser), fri. do, gron. dou,
Gelders-Overijsels dô (Gallée), dow (Wanink), ook Limb. doe (Valkenburgs, Dorren).
De oorsprong van doe is waarschijnlijk een casusvorm van den pronominalen
stam van die. Franck-Van Wijk beschouwen doe (= onfr. thuo, os. tho, thuo, ohd.
do, duo) als instrumentalis en scheiden formeel daarvan de vormen in ofri. tha, ags
2

đa, on. Þâ. Het duits da wordt hier niet genoemd. Kluge echter op da stelt ‘spätmhd
da’ gelijk aan mhd. ohd. dō (os. thō ags. Þā) en beschouwt deze vormen identiek
met got Þô, en dus niet als instrumentalis, maar als acc. sg.fem. ‘wobei ein Begriff
wie “Zeit” zu ergänzen wäre’. Een beslissing is moeilijk. De got. vorm Þô kwam
blijkbaar nog niet adverbaal, en in geen geval voegwoordelijk in gebruik, wel in de
wgm. dialecten. Wanneer doe inderdaad, en dit is vrij aannemelijk, een casusvorm
is van den pron. stam, dan lijkt mij een acc. meer voor de hand liggen dan een
instrumentalis, gezien den gotischen vorm en het feit, dat meermalen de accusatief
‘temporele’ adverbiale functie heeft ontwikkeld.
Uit deze etymologische overweging blijkt voorts het oorspronkelijk demonstratief
karakter van doe. Het adverbiale gebruik zal, zoals gewoonlijk, aan de
voegwoordelijke toepassing zijn voorafgegaan. In het mnl. is het adverbiale doe in
de eerste plaats anaphorisch, terugwijzend op een in het verband genoemde tijd of
omstandigheid, bv. Rein. I, 48; voorafgaat ‘het was in eenen sinxen dage, etv.’ en
dan
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volgt: doe quamen tes conincx hove / alle die diere groot ende cleene / sonder vos
Reinaert alleene. In de tweede plaats kon doe ook een meer algemeen aanwijzend
karakter hebben, niet alleen dus slaande op één bepaald concreet geval in het
verleden. Zo in terugwijzend verband met een als-zin: alse hi eenen wilde pinen /
dies gheware wart te voren / ende wildem selven eer versmoren / doe liet hi dese
wort uutgaen: Wapene, etc. Sp. I, VII, 1, 60. In zulke verbindingen is doe te vertalen
met dan. Zo ook in Rein. I, 2105: Doe begonsten wi tegader wanderen / Hi stal
tgroote ende ic dat cleene / Ende als wi deelen souden doe / Ic was in hueghen
ende vroe / Mochtic mijn deel hebben half. - Deze verruimde demonstratieve functie
is echter niet zeer verbreid en later uitgestorven. Daarentegen is de specialisering
van doe of toen tot aanduiding van een nieuwe handeling of gebeuren, volgend op
de vooraf verhaalde, dus in de betekenis van ‘daarop’ een zeer gangbare functie
geworden. Met diezelfde anaphorische en tegelijk progressieve functie krijgen we
te maken bij het voegwoordelijk gebruik van doe of toen.
Wat het ontstaan van doe als voegwoord betreft, meent het Mnl. W. dat het
voegwoord doe ellips is van doe dat. Het W.N.T. neemt die suggestie over: ‘Deze
functie (nl. de voegw.) zal ontstaan zijn doordat het bijv. toen aan het eind van den
zin staande, verbonden werd met het voegwoord dat, aan het begin staande van
een volgenden bijw. bijzin van tijd. Vervolgens werd dat in den regel weggelaten;
een enkele maal wordt het echter nog gehoord’. Tegenover dergelijke suggesties
betreffende ‘historische’ ontwikkelingen sta ik altijd enigszins sceptisch, zo lang zij
niet gesteund worden door een behoorlijk bronnenonderzoek. De mededeling zonder
voorbeelden dat ‘dat nog een enkele maal wordt gehoord’ mist iedere bewijskracht:
dat treedt in volkstaal gemakkelijk op als logisch overbodig, maar verzwarend en
dus secundair voegwoordelijk element bij zinnen die reeds door een ander voegwoord
of pronomen zijn ingeleid, men denke slechts aan wanneer dat, hoe dat, wie dat,
ofschoon dat, etc. In het duitse taalgebied bestaat do/da reeds in het ohd. in
voegwoordelijke functie. Behaghel III, 90 spreekt niet over een combinatie met dasz.
In het mnl. zijn verbindingen met dat zeldzaam. In mijn eigen materiaal ook
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van de oudste teksten, komt het niet voor. Het Mnl.W. II, 227 noemt slechts één
voorbeeld, nl. uit Wap. Rog. 1252: Doe dat Caym ende Abel waren int leven. In
kolom 85, waar dat in combinatie met promina en adverbia wordt besproken staat
geen enkel vb. van doe dat. De hypothese lijkt mij voor de verklaring van doe als
voegwoord ook overbodig. Een bijwoord met aanwijzende kracht kan heel wel,
zonder tussenkomst van dat, tot voegwoord worden, evenals het prominale dat zelf.
Een mooi voorbeeld voor dien overgang van doe levert Rein. I, 315. Ten ingane
van den aprille / dóe: die winter was vergaan / Ende men sach die bloemen staen
/ Ende over al die velde groene / Dóe was ic fier ende coene / van mine groten
geslachte. Herhaaldelijk heeft de zin door doe ingeleid dan ook nog de
woordschikking van den hoofdzin: Doe si waren in dat crijt / ... noppen si dorssen
in beiden siden, Lorr II, 313. - Maar doe Agulant wart geware / dat Karel bin den
lande ware / Ontsachi heme harde sere. 283. - Doe si verhorde dese tale, etc. Lutg.
1046.
In de thans volgende analyse van de functionele schakeringen heb ik aanvankelijk
mijn materiaal beperkt tot de volgende oudere en jongere voornamelijk epische
teksten: Lorreinen II (5 gev. in 1000 regels), Moriaen (11 in 1000 vs. Walewein (4
in 1000 vs.), Ferguut (2 bij Overdiep vermeld in 2000 vs.), Rijmbijbel (9 in 1000 vs.),
Brandaen (40 in 2000 vs.), Lutgard (20 in 2000 vs.), - in de lyriek van Maerlant (4
in 500 vs) - Beatrijs (6 in 1000 vs.), Die Rose (6 in 1000 vs.), Karel ende Elegast
(10 in 1400 vs.), Lek. Spieghel (1 in 1000 vs.); bovendien nog 2 gev. in 1000 regels
van de oudste Oorconden, tezamen 120 zinnen met doe. Dit aantal is groot genoeg
om de nuancen in het gebruik aan te tonen. Opvallend is het geringe gebruik in
sommige teksten; in enkele ontbreekt het zelfs geheel, bv. in Levene ons Heren.
Dit hangt samen met de concurrentie door andere voegwoordelijke verbindingen,
bv. van als. Daarop kom ik straks uitvoeriger terug, ook aan de hand van veel meer
materiaal.
In het algemeen kan opgemerkt worden dat de doe-zin uitsluitend voorkomt in
den praeteritalen vorm. Dit zal de nawerking zijn van de oorspronkelijk anaphorische
functie: terugwijzing op een vroegere
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situatie, hetzij de zo even in het verhaal genoemde, hetzij een verder in het verleden
terugliggende gebeurtenis of omstandigheid. In de meeste gevallen staat ook de
bijzin vóór den hoofdzin. Ook dat hangt samen met die anaphorische functie, het
aanknopen bij het voorafgaande. In verbindingen als ‘Doe hi ghesprac dese woort
/ Gheboot hi jonghen ende ouden, etc. Rein. 438, dient de bijzin enkel als epische
schakel tussen de voorafgaande directe rede (vs. 421. Die coninc sprac: etc. tot
437) en het daarop volgend bevel, vs. 439. Zowel het werkwoord ‘ghesprac’ als het
object ‘dese woort’ is anaphorisch, de bijzin dient slechts om het voltooid-zijn van
het spreken (ghe- sprac) aan te geven als overgang naar de volgende handeling.
Maar ook als de handeling zelf in den bijzin een nieuw element in het verhaal vormt,
bevat de bijzin gewoonlijk een anaphorisch deel, bv. het object in Rein. 361: Sint
quam hi als een hermite / Reinaert, die mordadeghe dief / Ende brochte mi seghele
ende brief / Te lesene, heere coninc / Daer u seghele ane hinc. / Doe ik die letteren
began lesen / Dochte mi... - Of een adverbium: Daer ware in huus sine wisten wat
/ Ghevallen voer dat vyergat. / Si worden up ende ontstaken lecht. / Doe sine daer
saghen echt / Wart hi ghewont toter doot, Rein. 1645.
Het anaphorisch karakter van den bijzin kan zelfs enkel in een pronominaal object
zitten. Afgezien echter van het terugwijzend karakter van een der delen van den
bijzin, bevat de bijzin in het epische verband gewoonlijk een handeling die volgt op
en aansluit bij de handeling in den vorigen zin en voorafgaat aan die in den volgenden
zin. Zo is dan ook de plaats vóór den hoofdzin de meest natuurlijke, bv.: Haren ketel
si up hingen; / om hout datsi ghinghen; / een drooghen boom si vonden; / doe sine
te houwene begonden / doe so scoet al dat eylant / Onder twater al te hant, Brand.
316. - Dit voorbeeld illustreert ook duidelijk de stilistische waarde van het zinsverband
met doe: de verteller onderbreekt zijn gecoördineerde reeks van opeenvolgende
handelingen door de onderschikkende verbinding om de verrassende wending tot
uitdrukking te brengen. De vooropplaatsing van den doe-zin versterkt dan ook de
levendig aspectische functie der momentane coïncidentie of progressiviteit. Die
verandering van zins-
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constructie (subordinatie tegenover coördinatie) suggereert hier echter meer dan
alleen opeenvolging van gebeuren: het wijst op dieperen, allicht causalen samenhang
in aspectisch verband, zonder dat die relatie scherper wordt ontleed. Niet in alle
verbindingen is dat zo duidelijk als hier. De aspectische functie overheerst. Ook
daar, waar de voorstelling van bijzin + hoofdzin niet zozeer als in het vorige voorbeeld
meeloopt in een continuen gang van het verhaal, maar meer op zichzelf staat, zoals
in Brand. 563 in de directe rede van den kluizenaar op het eenzame rotseiland:...
Dies doogic groote pine. / Daerbi so haddic sone twee; / dies lydic menich wee. /
Doe dhoudste te sinen scilde quam / Sijn lijf dat ic hem nam / dor minen grammen
moet. - Of waar de verbinding een nieuwe phase van het verhaal inluidt: Doe hi te
scepe gaen began / vant hi thooft van eenen dooden man, etc. Brand. 137. - Doe
si te scepe quamen / ... een der moonken doe verkande / dat die gront goudijn was.
/ Ay, Hoe blide ware si das! etc., 863. - Behalve dus in het dikwijls anaphorisch
karakter van den bijzin of in het aaneenschakelend episch verband kan men in de
aspectische verhouding tussen bijzin en hoofdzin op zichzelf de aanleiding zien tot
vooropplaatsing van den bijzin.
In 79 van de 120 gevallen, dus ongeveer ⅔ van het totaal, staat dan ook de bijzin
voorop. Daarom onderwerpen we eerst deze verbindingen aan een nauwlettende
analyse.

A. De bijzin staat voorop.
1. Zelden heeft de bijzin een duratieve functie: totaal 6 gevallen. Dan is doe dus
1)
concurrent met die wile e.a. besproken voegwoorden; de verhouding is
simultaan. Er bestaat volledige parallellie als ook de hoofdzin duratief is, zoals
met tegenstellende functie in Brand. 1895: Doe hi in erderike was zone / Drouch
hi in hemelrike crone. / Hier was hi zone ende daer vader. - En met causale
nevenschakering in Brand. 569: Doe alle die zonden up mi laghen / Doe
vreesdic die Gods plaghen.
Vaker echter is de hz. momentaan, het gebeuren vindt plaats binnen

1)

Zie Ts LXXII, 241.
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het raam van den duratieven bijzin: Doe soterwijs die maget vri / Op enen
namelike dach / Geknilt in harre beden lach / Began sis wondelike sere / Te
Gode bidden, onsen Here, Lutg. 1094. - Doe si den vissche ontvaren / Ende
wech zeylende waren / om te ziene meer wonder / Saghen si een eyselic
commer / Up dwater voor hem gaen, Brand. 343. - Doen ic dus stoet ende
anesach / Dien dans, die mi niet en mach / Bat behagen dan hi dede / Ene
vrouwe, die Hoveschede / was geheten, si riep mi, Die Rose, 729. - In dit laatste
voorbeeld gaat de verhouding tussen bz. en hz. reeds over tot de progressieve.
In Rymb. 839 omschrijft de bz. een leeftijd, de temporele functie staat daardoor
op den voorgrond. Doe hi was out .cc. jaer / ende .XXX. ... / wan hi zinen zoene
Seth; idem 834.
2. Gewoonlijk is de bijzin momentaan en meestal perfectief-momentaan. Wanneer
dan ook de hoofdzin momentaan is, de normale verbinding, is de louter
simultane verhouding zeldzaam: bijna vanzelf gaat de coïncidentie, het
samentreffen van twee momentane handelingen over in de progressieve
verhouding. Door de analyse van de volgende voorbeelden moge dat duidelijk
worden.
a. Op de grens van het duratieve aspect staat de voorstelling in den
bz. van Brand. 261, terwijl de hz. momentaan is: Doe si te scepe
quamen (mom. pf.) / Ende orlof ghenamen (mom.pf. of door het
verband duratief) / An vrienden ende maghen mede / Gode bevalen
sise ter stede. - De hz. (Gode bevalen sise) is feitelijk een nadere
omschrijving van het ‘orlof nemen’. Vergelijk echter Brand. 863:
Doe si te scepe quamen / Ende orlof ghenamen / Van dier doncker
zee ende lande / Een der moonken doe verkande / Dat die gront
goudin was. - Hier zijn de twee coincidente gebeurtenissen
onafhankelijk van elkaar; wanneer we alleen hadden ‘doe si te
scepe quamen’ lag de overgang naar de progressiviteit voor de
hand; door de gecoördineerde zin ‘ende orlof ghenamen’ wordt
echter het duratieve karakter van de voorstelling in den bijzin
onderstreept.
b. In Brand. 137 is de bz. louter momentaan-inchoatief: Doe hi te
scepe gaen began / Vant hi thooft van eenen doden man / Voor
hem ligghende up tsant. - een momentane coïncidentie van twee
onafhankelijke handelingen: doe is gelijk aan ‘op hetzelfde ogenblik
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c.

dat’. - nog simultaan kán men opvatten Brand. 316: Doe sine te
houwene begonden / Doe so scoot al dat eylant / onder twater al
te hant - maar het gebeuren van de hz. is niet onafhankelijk van
dat in den bijzin, er bestaat een relatie van oorzaak en gevolg en
daarmee van (snelle) progressiviteit. Ook als de bijzin perfectief is
of grenzend aan het perfectische aspect, dringt het progressieve
karakter naar voren: Doe hine brochte up dat boort / Doe sprac hi
lude, zeer gescoort: ... - temeer daar de handelingen dezelfde
persoon tot subject hebben. Vergelijk echter ook met verschillend
subject in Brand. 563: Doe dhoudste te sinen scilde quam / Sijn lijf
dat ic hem nam / Dor minen grammen moet.
Interessant zijn twee gevallen, waar de bijzin momentaan is, maar
de hz duratief: Ende doe hi daer van hare sciet / Droech si mi ende
hine wist niet, Mor. 663. - Feitelijk omschrijft de hz. hier de
begeleidende omstandigheid ten opzichte van het gebeuren in den
bijzin. Het is de belangrijkheid van die ‘omstandigheid’ als element
in het levensverhaal van Moriaen, op zoek naar zijn vader, die dit
element tot ‘hoofdzin’ verheft. Nog frappanter is de overgang naar
de milieuschildering in K. ende E. 199: Doe hi quam gereden daer
/ Die mane scheen seer claer / Die sterren lichten aenden trone /
Dweder was claer ende scone. Dat men den bijzin momentaan
(inchoatief) moet interpreteren, blijkt uit het verhaal; vooraf gaat:
Doen quam hi in een wout binnen, Coninc Karel, die edelman, Dat
niet verre en stont van dan. Maar ook al zou men hem duratief
willen opvatten, merkwaardig blijft, dat de hoofdzin hier dient als
beschrijvend intermezzo tussen de eigenlijke elementen van het
episch gebeuren. In vs. 203 volgt: Doe soe pensde die coninc. Nu
zou men ook 203 als hz. direct kunnen verbinden met 199 als
vooropgeplaatste bijzin, die vs. 196 hervat: dan is de
milieu-beschrijvende hz. een parenthetische zin. In den incunabel
A staat in 203 echter Dus i.pl.v. Doe, en daarmee begint een nieuw
‘caput’.

3. De overgang van de simultane verhouding naar de progressieve zagen we
reeds in beginstadium onder 2b. Die verhouding komt nog duidelijker uit in de
volgende voorbeelden.
De bz. is momentaan-perfectief (vooral met het ww. quamen), de
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hz. heeft een ander subject dan de bz.; de twee opeenvolgende handelingen
zijn niet onafhankelijk van elkaar, maar de tweede (hz.) is een reactie op de
eerste (bz.): Doe si quamen in thof / Dedemen haer cleeder of, K. ende E.
1117. - Doen eggerics lieden quamen gevaren / In Sconincs hove met scaren
/ Ontdede men die porte wide / Ende lietse alle door liden, K. ende E. 1113. Het subject duidt geheel of gedeeltelijk dezelfde personen aan: Doen si quamen
te gemoeten / Leden si al sonder groeten, K. ende E. 321. - Doen si quamen
voer die veste / ... Elegast sprak hier wil ic sijn, K. ende E. 695.
De momentane aspecten worden verscherpt door een perfectiverend praefix
in den bijzin en een progressief adverbium in den hoofdzin: Doen ic den sueten
zanc verstoet / Viel ic stappans in den moet / Hoe dat ic den raet gezochte /
Dat icker binnen comen mochte, Rose 481. - Doene begreep die viant / Metten
breydele hine bant, Brand. 887. - Doe dese tale har inde nam / Die gheest her
weder tale quam / Te din lichame, ende altehant / Stont op die maget, Lutg.
1807. - Vergelijk nog Beatr. 789, Brand. 1927, 2175.
4. De progressieve verhouding wordt nog duidelijker als tegenover den
momentaan-perfectieven bijzin, het aspect van den hoofdzin inchoatief is,
aangeduid door hulpwerkwoorden van aspect, zoals in Lutg. 1718: Doe hi die
maget also sere / Sach wederslegen, s o n d e r b e i d e / Ghinc hi se trosten
ende seide: ... - Doe si hem so bi quamen / Datsi sine pine vernamen / Begans
hen ontfaermen, Brand. 1345. - Met een perfectum-historicum in den hoofdzin:
Doe hi die magt hem sach genaken / So hevet hi met schonre spraken / Aldos
begonnen een salut: ..., Lutg. 1513. - Vergl. ook Lutg. 1610, en zonder hulpww.
Brand. 1621, Mor. 76.
5. Meermalen bestaat er tussen bz. en hz. een min of meer duidelijk causaal
verband (vgl. 2b), waardoor de progressiviteit te meer opvalt. De hoofdzin bevat
vaak een psychische reactie, het opkomen van een gevoel of stemming naar
aanleiding van het gebeuren in den bijzin; vaak staat dan in den bz. een
werkwoord van waarnemen (vernam, sach): Doe Brandaen die heleghe man
/ Also te rechte vernam / Wat hem Got selve ontbloot / Doe was sijn zorghe al
te groot, Brand. 79. - Doe Sente Brandaen dat vernam / Was hi blide ende vro,
288. -
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vgl. Wal. 494, Lorr. II, 283; 838, Lutg. 1345. - Maar ook zonder werkwoord van
waarneming, kan de hoofdzin de directe reactie zijn op het gebeuren in den
bijzin: Ende doe si quamen up dat sant / Waren si blijde ende vroe, Brand. 730;
Rijmb. 594.
Behalve in een gevoel kan de reactie echter ook bestaan in een daad; met een
hist. perf. in Lutg. 825: Mar Got, ... / Doe hi vernam dat si soe sware / Verloet
met disciplinen hare, / ... So hevet hi op enen dach / ... Gesendet enen bode
sijn. De directe opeenvolging is hier trouwens verbroken, evenals in Lutg. 1684.
6. De momentaan-perfectieve functie van den bijzin grenst in zo'n progressief
verband dikwijls aan het perfectische aspect. Meermalen is echter dat
perfectische aspect niet uitgedrukt in een omschreven perfectum-vorm. Een
zin als K. ende E. 354: Doen hien achterhaelde daer / riep hi lude: ridder,
ontbeyt’. - grenst aan ‘toen hij hem achterhaald had, riep hij...’ Meermalen kan
men zonder bezwaar vertalen met een plusquam perfectum bv.: Doe dus die
kiel ontran / entie moede scipman / Van der heetter aermer scaren / Doe
quamen si saen ghevaren / Up eene der bester eerden, Brand. 1597. - Doe si
een lettel bet voort quamen / Doe so sach Sente Brandaen / Al te scone eene
borch daer staen, 806. - De hervatting met doe onderstreept het progressieve
verband; zo ook de nevenschikking in: Doe sine up ghenamen / Ende een lettel
danen quamen / Spraken si leelike toe / Sente Brandane doe, 1527. - Of de
onderbrekende hoofdzin in: Doe aldus Sente Brandaen / weder sinen capelaen
/ ghewan van der hellen / so mach ic hu voort tellen / dat hi voer langhe wijle
/ up die zee ende meneghe mile, 1009; ook 2053. - Maar ook zonder die
tussenschakels en ondanks het momentaan karakter der verbinding, is de
perfectieve bijzin tevens perfectisch in K. ende E. 1363: Doe Elegast die tale'
seide / sat hi op in sijn ghereide.
7. Groot is dan ook het aantal gevallen waar de progressiviteit wel is aangeduid
door den perfectischen omschrijvingsvorm: totaal 29 gev. van de 79.
Als overgangsgeval is te beschouwen Lor. II, 313, waar niet de verbinding met
het participium is gebruikt, doch het werkwoord zijn + praep. bep. het resultaat
van een voorafgaande handeling aanduidt:
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Doe si waren in dat crijt (= toen ze in het krijt gekomen waren) nopten si
dorssen. - vgl. Lorr. II, 355: Doe si vergadert waren in 't crijt, / beiden si enen
corten tijt, / elk verwes den sinen daer. In K. ende E. 1128 is het plusq. perf.
gecoördineerd aan een praeteritum met momentaan aspect: Doe hi ghebeet
was te voet / ende waende gaen in die sale / slootmen die poorten te male.
Let men op de verhouding van den hoofdzin tot den perfectischen bijzin dan
kan men in het algemeen zeggen dat de verhouding progressief is; de hoofdzin
zelf kan naar vorm en functie allerlei variaties vertonen. Doorgaans is die hz.
momentaan, hetzij perfectief of inchoatief.
a. Zelden bestaat er tussen bz. en hz. de relatie van ‘toevallige’
opeenvolging: Doe ic een luttel hadde gegaen / sag ic vore mi een
vergier staen, Rose 131. - Meermalen gaat het subject van den
bijzin in den hoofdzin over tot een nieuwe handeling: Doe sijt besien
hadden wale / te hant ruumden si die zale, Brand. 803. - Doen ic
Ledicheiden tale / hadde verstaen wel altemale / badic hare dore
hoveschede / dat... Rose 601. Vgl. Brand. 513, 285, 2219; Mor.
528, 430. Met verschillend subject: Brand. 1815, 1077, Rose 575.
Die nieuwe handeling is vaak een reactie op de vorige, zoals ook
in verschillende van de vorige voorbeelden blijkt, ook in gevallen
waar het subject van den hoofdzin een ander is dan het subject
van den bijzin: Doe mi die maget aldus die dore / ontsloten hadde
daer ic stont vore / Doe seidics hare groten danc, Rose 557. In
zulke verbindingen is het gebeuren in den bijzin de grond of
aanleiding tot de handeling van den hoofdzin en ontstaat dus licht
een enigszins causaal verband: Maer daer na in corter stonden /
doe si die sonden hadde gedaen / hiet hi se Eva also saen, Rymb.
569. - Vgl. Rymb. 577, 658, Brand. 291, 1187, Beat. 997.
b. In bovengenoemde voorbeelden is het momentaan perfectieve
aspect niet altijd scherp te onderscheiden van het inchoatieve; wel
wanneer het laatste is aangeduid door een hulpwerkwoord, zoals:
Mar doe die magt in sorgen swar / gevallen was in derre wise / te
Gode wert van paradise... so ginc si haren hope senden, Lutg. 280.
- Doe Judas dit hadde gheseit / began hi driven groten arbeit, Brand.
1459. Vergl. Lutg. 197, 1357, 1267.
c. In Lutg. 1341 heeft de hoofdzin den vorm van een (historisch)
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d.

perfectum: Doe dese wart gesproken waren / So es die bode
enwech gevaren. - Ook in 901: Want doe die bede was volcomen
/ so heft die goede man vernomen / dat hem Godes cracht was bi.
In Rijmb. 585 omschrijft de hoofdzin den nieuwen toestand: Doe
Yeve ende Adam waren ghemaect / Waren si beede ghader naect.

B. De bijzin volgt op den hoofdzin
Deze verbindingsvorm is veel minder frequent dan die met vooropstaanden bijzin:
41 gevallen tegenover 79. Bij de analyse van de functies zal blijken dat de twee
typen (bv. voorop en bz. volgt) functioneel en stilistisch vrij scherp van elkaar zijn
gescheiden. In het voorafgaande is duidelijk geworden dat bij vooropplaatsing van
den bijzin de aspectische functie domineert, in allerlei variaties van duratief en
momentaan, simultaan en progressief. Bij achterplaatsing van den bijzin echter
verbleekt die aspectische verhouding en op den voorgrond komen dan de louter
temporele en de causale functie. De achterplaatsing wordt echter behalve door
functionele betrekkingen meermalen ook beheerst door formele omstandigheden.
Zo staat de bijzin vrijwel noodzakelijk achteraan als hij bijzin van den tweeden graad
is, maar ook kan de aard van den hoofdzin verplaatsing veroorzaken. Ten slotte
speelt ook de aard van de uiting een rol, al naar de zinsverbinding voorkomt als
element in den epischen gang van het verhaal, in de directe rede of in een lyrische
uiting.
1. De bijzin met doe is een bijzin van den tweeden graad. In dit geval moet vrijwel
noodzakelijk de bijzin achteraan geplaatst worden. In deze verbindingen raakt
de aspectische functie op den achtergrond ten voordele van de tijdfunctie.
a. Directe rede. - De spreker grijpt terug naar een samenhang van
gebeurtenissen in een min of meer ver terugliggend verleden. Het
gaat hem daarbij niet zo zeer om de schildering van samen hangend
gebeuren als wel om de datering, om de localisering in den tijd ten
opzichte van een andere, voor de uiteenzetting van den spreker
belangrijke, gebeurtenis. Bijvoorbeeld Mor. 700, waar Moriaen aan
de ridders Walewein en Lanceloet vertelt van zijn vader en moeder
en wat hem drijft tot het opsporen van zijn vader: Al dit dede mi
verstaen min vrouwe /
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b.

mijn moeder... / Dies bringic een goet littekijn / dat hi min vader
soude sijn / ende dat hi hare sijn trouwe gaf / doe hi achters sciet
daer af. - Men kan natuurlijk de ‘oorspronkelijke’ aspectische relatie
tussen de twee bijzinnen aanduiden als een simultane
(momentaan-perfectieve) verhouding, maar in het spreekverband
van Moriaen is de aspectische voorstelling als zodanig van weinig
belang, het gaat hem om de authenticiteit van het kenmerk zijner
afkomst: de ring, gegeven bij het afscheid. Vergelijk ook Mor. 146:
Soe dat mi en bleef negeen / van al dat mi min vader liet / doe hi
vander werelt sciet. - Met een plusq. perf. in den verwijtend
vragenden zin van den koning tegen Keye: Hebdi nu alrene
vergeten / des gi u hier vore had vermeten / gelijc dat gi hier nu
doet / ende gi quaemt in Perchevaels gemoet / doe gine een stic
had gesocht? Mor. 269. - Met een duratieven doe-zin: in Brand.
388, waar de gepijnigde zielen der hofmeesters hun straf verklaren:
Wij waren drossaten ende scijncen / Om dat wij dat heten ende
drincken / Dat ons onse heeren hieten gheven / Den aermen, doe
wi hadden ons leven. - Tegen de gedrochtelijke ‘Walscheranden’,
half mens half dier, in wier verlaten burcht Brandaen was geweest
met zijn volgelingen, spreekt B. tenslotte zijn verwondering uit over
hun afwezigheid: Nu wondert mi in minen zin / waer ghi waert
ghevaren / doe wi in huwe borch waren, 2020.
Het tijdbepalend karakter van den bijzin wordt versterkt als de zin
aansluit bij een tijdaanduidend substantief: Die slotele vander
sacristiën / Die ghi voer tbeelde hinct / snachs doen ghi uut ghinct
/ die heeft si soe doen bewaren, etc. Beatr. 668. - Helpt mi weder
in minen abite / dat ic over .Xiiij. jaer / liet ligghen op onser vrouwen
ontaer / snachs doen ic danen sciet, 803. - Zo ook in de lyrische
uiting, Maerl. Ov. 212: Neemt den schilt vermelioene / die Jhesus
droech omtrent noene / op den goeden Vridach / doe hi den camp
vacht alse die coene.
De secundaire bijzin in den gang van het verhaal. - Ook de verteller
van het eigenlijke verhaal kan door middel van zo'n doe-zin
teruggrijpen op een vroegere gebeurtenis (al of niet binnen de
perken van het verhaal), ter nadere verklaring of toelichting, met
overwegend tijdbepalende functie: Doen wart in wake menich man
/ dien God den slaep seynde an / doe de coninc stelen voer. K. en
E. 1069. -
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Want het (serpent) haelder sijn ghewin / daert altoos bi moeste
leven / Ende sine jonghe, die waren bleven / Achter hem doe hetse
liet. Wal. 393. - Den kyel dede hi binden / met ysere arde staerke
/ na die houde aerke / die Noe wijlen wrochte / doe hi die dylovie
vruchte, Brand. 100. - Vergelijk hiermee ook in oorconden (de
tijdbepaling door een belangrijke historische gebeurtenis): wi maken
cont allen die nu sien ende die noich wesen zolen dat wi... hebben
vercoicht... tirthiet doen men makede den stenne moinster the
Breda, Oorc. 28, 5.
In Wal. 645 reikt de bijzin niet ver in het verleden terug, maar heeft
ook in het verhaal der gebeurtenissen weinig meer betekenis dan
een versvulling: Hi sat ende tinte sine wonden / Die hire menighe
hevet vonden / over sijn lijf doe hise sochte.
2. De bijzin is van den eersten graad. De verplaatsing van den doezin kan uit
verschillende formele en functionele eigenaardigheden van den hoofdzin
verklaard worden.
a. De bijzin is onderdeel van een vergelijkend verband: Soe waric
noch meer ghescent / dan doen ic ierst ruumde tcovent, Beatr. 710.
- Want eer hemel of aerde waren / ... so was God zonder begin /
also machtich meer no min / ende in also groter blijscapen alse
doe hijt al hadde ghescapen.
b. De hoofdzin bestaat slechts uit het omschrijvende praedicaat ‘het
was’: Dat was doe Lucifer gedachte... Brand. 1953.
c. De hoofdzin begint met het tegenstellende nochtan: Maar dit
dwaelken hier voren / voor mi hanghende namelike / Dat maect mi
sere rike / Ende helpt mi wel zeere. / Nochtan so stal ict onsen
Heere / doe ic met hem ghinc, Brand. 1429.
d. Ter vermijding van een onderbreking van den hoofdzin na het
voegwoord want staat de doe-zin achteraan: Want hi sochte mi
met gewoude / doe ic was in hemeliker stede, Mor. 385. - Want der
duvele conroot / pijndene, doe hi daer quam, Brand. 799.
e. Ook kan het modale karakter van den hoofdzin aanleiding zijn tot
verplaatsing. Zo in de directe rede of in de lyriek na een vragende
zin: Peins, doghede hi dor dit enech verdriet / doe hi hem vanghen
ende crucen liet, / int herte steken metten spere? Ov. 5. - Wat scatte
hiesch Jhesus die / doe hi liet met naglen drie / Aent cruce naegelen
sine
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lede? Ov. 132. - De vragende zin naar de vorm is een modale
uitroep in: O wi! hoe sere was ververt / die maget, doe si dat
vernam! Lutg. 267. - O wi! ho blide was Lutgart / Doe si verhorde
dese wart! Lutg. 1044. - Hoe was die rike man gheplaghet / doen
hi den armen Lazarus bat / te makene sine tonghe nat, K.Cl. 168.
Ook als aanspreekvorm in het gebed, staat de hz. voorop: Ghi liet u aenden
cruce slaen / doen u die ioden hadden ghevaen, K. ende E. 176.
3. In de voorgaande gevallen zochten we de verklaring voor de achterplaatsing
van den bijzin in de eerste plaats in den vorm van den hoofdzin. Tegelijkertijd
kan echter worden opgemerkt, dat in die verbanden de aspectische verhouding
tussen hz. en bz. geen belangrijke rol speelt. In soortgelijke overwegingen
betreffende de functie als we reeds onder punt 1 hebben te berde gebracht,
kan ook de hoofdoorzaak voor de verplaatsing gelegen zijn.
a. Zo wanneer in de directe rede teruggegrepen wordt op belangrijke
verleden gebeurtenissen: Ic geloefde heme, al moeder ene / Doe
ic schiet van Rikenstene / Te comene in u prisoen, Ferg. 4952.
b. In de stereotype tijdsaanwijzing in oorconden: dese vorworde was
ghemaket ende bescreven domen screife van onsheren iaren
duzent iaer twe hondert iaer, ende neghenensestech iaer,
thingaende meie, Oorc. 28, 18.
c. In het verhaal kan de doe-zin aansluiten op een tijdbepaling in den
hoofdzin: God die milde is ende wijs / maecte dat paradijs / ten
derde daghe doe hi uut / dede comen bome ende cruut, Rijmb.
455.
In Lorr. II, 593 staat de tijdbepaling + doe-zin voorop, maar de hoofdzin verloopt
in een anacolouth: smargens doe ontspranc die dach / ende menne scone
baren sach / entie ridders op staen / ende hare scachte versagen saen / datter
uten tronke onder / wies menech telch besonder / dies wonderde hem harde
sere, etc.
4. Tenslotte blijven dan over de gevallen, waar niet een van de bovengenoemde
formeel-syntactische of functionele omstandigheden als oorzaak kan worden
aangevoerd voor de verschuiving van den doe-zin naar de tweede plaats. In
deze gevallen bevat namelijk de doe-zin wel rechtstreeks een element van het
verhaal, dwz. een schakel in de keten van gebeuren. Zo in Ferg. 2249: Die
naen hief sinen stoc
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ter vert. / Met beiden handen sloech hi den wreen / dat hi viel over sine been.
/ Ferguut wart gram, doe hi dat sach. / dat sijn ors hadde sulken slach. - Men
kan zeggen: hier was vooropplaatsing mogelijk geweest (Doe Ferg. sach dat...
wart hi gram), m.a.w. de schrijver heeft de keus tussen twee mogelijkheden.
Daarmee komen we op het terrein van de subtielere factoren die de stilistische
keuze beheersen. Is deze keuze willekeur? Ik geloof het niet. Het aantal
gevallen is slechts gering: feitelijk moeten we deze 8 gevallen van
achterplaatsing vergelijken met de 79 waar de bz. voorop staan, dus 1 op de
10. Bekijken we die gevallen op de keper, dan zijn er verschillende
eigenaardigheden aan te wijzen, die toch de keuze verklaren. In Ferg. 2249
ontstaat door de verschuiving van den bijzin een nadrukkelijker, expressiever
relief in den hoofdzin: Ferguut wart gram! - als rechtstreekse reactie op het
voorafgaande feit: de logisch noodzakelijke epische schakel (het zien door F.)
wordt overgeslagen, heftiger is daardoor het effect van den hoofdzin. De
verschoven bijzin met doe fungeert daardoor niet meer aspectisch, maar
causaal, verklarend, nog verzwaard door den episch overbodigen objectszin,
dat is hervatting van het gebeuren in de voorgaande zinnen.
Soortgelijk, hoewel minder expressief, lijkt op het eerste gezicht Lutg. 1046: Har
herte was getroestet wale / doe si verhorde dese tale. Wanneer we het hele
tekstverband raadplegen, blijkt de verklaring echter in een andere richting gezocht
te moeten worden. Voorafgaat nl. ten eerste de directe rede van een engel die aan
L. komt vertellen dat haar gebed is verhoord. Daarop volgt dan in vs. 1043: O wi!
ho blide was Lutgart / doe si verhorde deze wart. - waar de doe-zin dus achter een
uitroependen, modalen hoofdzin staat (zie 2 e.). De passage 1045/46 waar het hier
om gaat, is nu niet anders dan een stilistische herhaling, een variatie, zoals we in
Lutg. telkens van die omslachtige, herhalend-omschrijvende, verduidelijkende
zinsconstructies aantreffen: har herte was vertroestet wale (= 1043) doe si verhorde
dese tale (= 1044). Daarmee mist de doe-zin alle aspectische expressiviteit: de
parallellie verklaart de schikking.
Een derde geval is Lutg. 1145: Dar iegen ginc die maget knilen / doe sise comen
sach bi hare. - Ook hier hebben we te doen met een
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expressie-lozen herhalingsvorm, hoewel enigszins anders dan de vorige parallelle
constructie. Vooraf gaat nl.: Eer dese wart har inde namen so sach die maget waer
si quamen / van boven uten hogen trone / met schinen clar, licht ende schone / die
Godes sone metter silen. M.a.w. de inhoud van den doe-zin uit 1145 is reeds in het
voorafgaande meegedeeld, de doe-zin is slechts een herhalingsvorm, kenmerk van
den slappen, omslachtigen stijl van de S. Lutgard.
Bij nader toezien kan men deze herhalingsvormen beschouwen als een nog
verdergaande verslapping van gevallen als Lutg. 543/44: Want sine schonheit was
verloren / ende oc sijn scoen licht ende claer. / Dos quam die Godes moeder daer;
/ Nu hort wis daer geplogen was: / Aldaer Lutgaert lach ende las / heft si har hovet
opgeheven / ende enen groten crijt gegeven / do si die Godes moeder staen / daer
sach so bleec ende ongedaen. - Hier is wel niet de handeling ‘zien’ herhaald, maar
wel de inhoud van dat zien. Door vooruit mede te delen, wat komen gaat, is het
verrassende element aan den bijzin met doe ontnomen. Deze volgt dan ook slechts
slapjes, als nader verklarende herhalingsvorm, min of meer causaal-toelichtend.
De hoofdzin zelf daarentegen is wel expressief momentaan.
Tenslotte wordt zo'n zinnetje met doe en het werkwoord van waarneming een
stereotiepe epische formule, bv. als onderbrekende zin: Dat heft die viant al gedaen
/ die hem met sinen losen treken / die doget dos waende avebreken. / Dis hadde
int herte groten rowe / Do sijt vernam, Lutgart, die vrouwe, Lutg. 806.
Zo blijkt dus deze achtergeplaatste doe-zin zonder praegnante aspectische functie
in den gang van het verhaal middel te zijn om den stijl te typeren, evengoed als de
vooropgeplaatste doe-zin met zijn levendig episch effect dat is. Zulke naar achteren
geschoven doe-zinnen, komt men ook wel in andere teksten dan Lutg. tegen, bv.
in Mor. 750. - Na een directe rede (nl. het verhaal van Moriaen over zijn ouders)
volgt: Doen ne was er har negeen / van diere ware onder hen tween / noch Walewein
noch Lanceloet / Hen ne liepen die trane groet / nederwaert ut haren ogen / doe si
die tale horden togen / dat dien riddere so comen was. - Ook hier dus zo'n logisch
overbodige zin met een werkwoord van waarneming, die dient om het effect van
Moriaens
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woorden te verklaren. De volgende verzen sluiten daar nog eens variërend bij aan:
Si worden bleec ende roet / Ende ontecten haer ansichte bloet / Doe si horden 't
ridders claghe. - Een soortgelijk geval vindt men in Mor. 777: reeds in 763 is de
emotie van den zwarten ridder naar aanleiding van de directe rede van Lanceloet
en Walewein uitgedrukt: Doe was die swarte ridder blide, etc. - daarop een lange
uitweiding over de zwartheid van Moriaen, en in 776 hervat de dichter den draad
van zijn verhaal: Hem begonst so wel behagen / doe hi horde hare tale, etc. Vergelijk
als voorbeeld van zulke variërende herhaling ook Wal. 577 met het voorafgaande
verband.
Het geval in Brand 419 is te vergelijken met het besproken geval in Lutg. 1145.
Eerst is B's aftocht beschreven: Doe hiet Sente Brandaen / Sinen kiele wel ghedaen
/ Van dier steden wenden. Daarna volgt de reactie van de achterblijvers: Die aerme
zielen in hare ellenden / die daer liepen up die zee / riepen wach ende wee! waaraan verklarend wordt toegevoegd: doe die kiel daer vloet / want si bleven in
groter noot.
Over de plaats in Beat. 906, tenslotte, kan men twisten: den bijzin met doe kan
men zowel bij den voorafgaanden als bij den volgenden hoofdzin laten aansluiten.
In het eerste geval loopt de constructie hz. + bz. parallel met de constructie in
899/900: Die weduwe was vroe / dat haer comen was alsoe. / Si nam die kinder
met hare / ende hadder toe goede ware. / Die moeder diese hadde ghesoghet /
Ende pine daerom ghedoeghet / haer was wel te moede / doen sise wiste in goeder
hoede / haer kinder die si begaf / in groter noet ende ghinc af. / Sine hadde vaer no
hinder / voert meer om hare kinder. - In het andere geval moet men een punt plaatsen
achter 905 (te moede); het enige bezwaar is dat de hz. in vs. 907 zonder inversie
begint, maar een doorslaggevend bezwaar is dat zeker niet.
De analyse van het behandelde materiaal geeft een voldoende gedetailleerd beeld
van de syntactische en stilistische mogelijkheden van den doe-zin in het
middelnederlands. Ik kan er, dunkt me, mee volstaan, wanneer ik ter vergelijking
en aanvulling nog even in beknopten vorm een overzicht geef van het materiaal in
enkele teksten: in een
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epischen poëzie-tekst, de Reinaert, en in een serie verhalende prozateksten, enkele
Marialegenden.
In de Reinaert I telde ik 38 zinnen met doe. In 32 gevallen staat daar de bijzin
voorop. De neiging om den doe-zin achteraan te plaatsen is in dezen tekst dus veel
geringer dan het gemiddelde aangeeft in het boven geanalyseerde materiaal: daar
stond ± ⅓ van het aantal zinnen achteraan, hier slechts ± 1/7 van het totaal.
A. Bij vooropplaatsing heeft in 19 gevallen het Vf. in den bijzin den vorm van het
imperfectum.
1. In enkele gevallen is de bijzin duratief, de hz. is dan momentaanperfectief:
Recht te desen selven stonden / Doe Grimbert stont in dese tale / Saghen si
van berghe te dale / Canticler commen ghevaren, 283 (F. heeft dat i.p.v. doe).
- Een soortgelijk geval, echter zonder aanknoping bij een temporeel substantief
in 909.
2. Gewoonlijk is de bijzin momentaan (perfectief) en is ook de hz. momentaan
(vaak inchoatief). De verhouding is dan progressief. Deze levendige voorstelling
komt niet alleen voor in het eigenlijke verhaal, maar ook in de directe rede.
Maar ook in het laatste geval is de verbinding gewoonlijk episch van aard,
omdat dan een der verhaalpersonen, bv. Reinaert zelf, verhalen van vroegere
daden opdist. - Voorbeelden van levendige verhaaltrant: Doe hi dat gheruchte
hoorde / Hi spranc up, so dat hem scorde / Van sinen aensichte al die huut,
739; zie verder 932, 1310, 1645, 1896. In D.R.: 220, 361, 2077, 2383.
Meermalen is in deze progressieve verbinding de handeling in den hz. een
reactie op het gebeuren in den bz., grenzend soms aan een causale verhouding.
Vergelijk bv. psychische reacties als: Doe hi zijn wijf sach in die vliet / Doene
luste hem langher niet / Bruun te stekene no te slane, 827. - Doe hi dese tale
hoerde / Hi louch dat hem bachten scorde / ende hem crakede die taverne,
1286. - ook 978. In de D.R.: 2092, 2483, 2715.
3. Dikwijls is de bijzin perfectisch van aspect. Een enkele maal heeft de praeteritale
vorm deze functie: Doe hi ghesprac deze woort / Beval hi ionghe ende houden
/ Datsi vygelyen singhen souden, 438. In F. staat hier dan ook het pl.pf.: Doe
hi ghesproken hadde de woert, - Vergelijk een geval in D.R.: 2708.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 73

36
Herhaaldelijk echter heeft het praedicaat den omschreven vorm van het plusq.
perfectum (13 gev.), vooral in het verhaal buiten de directe rede (10 gev.): Doe
Ysegrijn dit hadde ghesproken / Stont up een hondekijn, hiet Cortoys, 98; zie verder
450, 888, 1887, 255l, 2753, 2893, 2979. Niet zozeer een nieuwe handeling, als wel
een omschrijving van een toestand: Doe al dat hof versamet was / was daer niemen
sonder die das / Hine hadde te claghene over Reynaerde, 57; vgl. ook 1754. - In
de D.R. 2245, 2475; de bijzin omschrijft slechts een omstandigheid: Ten ingane
aprille / doe die winter was vergaen / ende men siet die bloemen staen / over al die
velde groene / doe was ic fier ende coene / 323.
B. De bijzin volgt op den hoofdzin. - Van de zes gevallen zijn er vier onmiddellijk
te verklaren uit formele en functionele bijzonderheden. Zo wordt in 1169 door den
bijzin in den tweeden graad een gebeurtenis uit het verleden opgehaald, buiten de
eigenlijke orde van het verhaal. In 1428 volgt de doe-zin na een modalen
uitroependen zin; in 2891 volgt de zin op een ironiserende vergelijking. En in 210
staat hij in de D.R. na een verwijtenden hoofdzin, gericht tot den aangesproken
persoon; ook hier wordt een feit uit het verleden gereleveerd: Ghi mesleettene van
den pladijse, die hi hu warp van der kerren / Doe ghi hem volghet van verren. - In
de twee overblijvende gevallen missen de doe-zinnen een belangrijke aspectische
functie. Min of meer verduidelijkend volgt de zin in 1752: ... Tes si quamen ter rechter
straten. Doe began hem drouve ghelaten / Ende arde zeere beefde Reynaert / Daer
keerde si te hove waert / Doe hi began den hove naken, / Daer hi waende seere
mesraken. - De lezing van F. luidt heel anders; daar volgt de doe-zin na een directe
rede: ‘Hoe sere bevic, sprak Reynaert, doe hi ten hove began naken. - In 2572 staat
de hevige reactie van R. in den hz. voorop; na het verzoeningsceremonieel volgt:
Reynaerts herte louch so zeere / Dat ment wel na an hem vernam / Doc die coninc
so gheorsam / Al gader was te sinen wille. - De bz. verzwakt hier tot verklarende
toevoeging.
Van de Maria-legenden (uitg. De Vooys I) analyseerde ik de eerste 50 bladzijden:
daarin trof ik 50 bijzinnen met doe, waarvan slechts 3 volgen op den hoofdzin, m.a.w.
in deze eenvoudige proza-epiek is
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er al heel weinig neiging den doe-zin achteraan te plaatsen; het gemiddelde in de
eerst behandelde teksten (merendeels epiek) was ± 33%; in den Reinaert is het
percentage achtergeplaatste bijzinnen = 15½%; in deze legenden 6%. Ter vergelijking
met den Reinaert volgt zoveel mogelijk dezelfde indeling van de functies.
A. De bijzin staat voorop. Meestal heeft dan het Vf. den enkelvoudigen praeteritalen
vorm (26), maar toch ook meermalen den vorm van het plusq. perfectum (14).
1. In verschillende gevallen, vaker blijkbaar dan in de poëzieteksten, is de bijzin
duratief: 13 gevallen.
a. Soms kan dan ook de hoofdzin duratief zijn, zodat het gebeuren
van bijzin en hoofdzin parallel loopt: Ende hi wert siec ende viel te
bedde. Doe hi aldus lach, doe gruwede hem voer die doot als dat
sijn siel van hem scheyden soude, 211, 15. - Eventueel zou men
ook ‘gruwede’ inchoatief kunnen opvatten, zodat van een volledige
parallellie toch ook hier geen sprake is, maar de bijzin de gangbare
‘omlijstende’ functie heeft. Vergelijk ook 40, 17: Ende die coster
ghinc weder heymelic in sijn celle. Doe hi in zijn celle was doe hi
was verblijt Ende hi dancte ende lovede gode ende Maria. In 39,
13 volgt op den duratieven hz. een tweede thans duidelijk
inchoatieve zin: Doe die coster aldus versmadelic inden kerker sat,
doe was hi seer bedrucket mit groten anxt Ende begon seer
yammerlic te screyn. - Buiten het episch verband, heeft de bijzin
overwegend temporele functie: Ende mit recht sellen si mi
weygheren haer hulpe, want doe ic die tijt hadde, versumede ic
haer hulpe te vercrighen, 212, 8.
b. De hoofdzin is momentaan. De bijzin kan dan, duratief, de
omstandigheid aanduiden, waarbinnen het gebeuren van den
hoofdzin plaats vindt, hetzij die omstandigheid van temporden aard
feitelijk ligt buiten de epische kettingreeks, zoals: Doet avont was,
doe ghinc theophilus daer die iode woende ende clopt daer an, 5,
5; hetzij de handeling van den bijzin teruggrijpt naar het
voorafgaande gebeuren of dat hervat: Doe si ter maeltijt saten, doe
begheerde die bisscop sijn ghesin te sien, 33, 3. - maar de
‘omlijstende’ functie gaat gemakkelijk over in de progressieve
verhouding: Doe hi aldus dese dinghen in hem selven dochte mit
banghicheit des herten ende mit
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c.

droefheit ende bina gheen hoep der salicheit en hadde Doe stont
Maria die moeder der ghenaden bi sinen bedde, 212, 12 (de hz.
met doe betekent een wending in het gebeuren). - Doe die coster
aldus in sinen ghebede was... doe sach hi dat die duvel tot hem
quam... 39, 27; vgl. ook 216, 27.
In sommige gevallen verzwakt de aspectische functie ten behoeve
van de causale: Doe ic dat dede doe vercreech ick alle duechden,
214, 12. - Ende doe hi niet en hadde doe was hi harde drovich, 25,
2; vgl. 22, 10; 42, 4.

2. Evenals in de poëzie-teksten is in het proza in vele gevallen de bijzin
momentaan (16). Ook de hoofdzin is dan gewoonlijk momentaan. De combinatie
van een momentaan-inchoatieven bijzin met een perfectieven hoofdzin staat
nog dicht bij de simultane aspectverhouding: Ende doe theophilus ontwaken
wort, doe vant hi den brief leggen op sijn borst, 18, 17. - Ende doet beghonde
te dagen, doe seide die nonne... 44, 3. - De coïncidentie van een perfectieve
bijzin en een inchoatieven hoofdzin geeft echter licht den indruk van
onmiddellijke opeenvolging der gebeurtenissen: Doe die man totten priester
quam, doe vraechde hi den man, waen hi quaem... 28, 15; vgl. 8, 9; 5, 26; met
hetzelfde subject in beide zinnen: Doe si voor dat cloester quam, doe vant si
die poorte open staen, 47, 19; vgl. 34, 3; 37, 10. Meermalen is dan ook de
handeling in den hoofdzin een reactie op het gebeuren of op het constateren
van het gebeuren in den bijzin: Doe die man dat hoorde dat Maria hem die
vriendelicheit bewijsde, so biechte hi sijn sonden, 28, 20; vgl. 23, 27. - vooral
een psychische reactie: Doe dat die ridder hoorde, viel hi onmacht van anxt
ende van vrese, 24, 7; vgl. 217, 9; 17, 9; 16, 7; 40, 21; 32, 1. Het is duidelijk
dat deze verhouding dikwijls mede iets van een causale functie inhoudt, vgl.
nog: Doe die ridder quam ter stede die hem gheset was Doe creten die duvelen
mit groten gerucht ende hadden groet misbaer, 23, 27.
3. Ook in deze proza-teksten grenst het perfectieve aspect in praeteritalen vorm
soms aan het perfectische aspect: Mer doe ic den brief hadde (= gekregen
had) doe waende ic mijn dinghe vast te hebben, 18, 5. In 37, 10 is de
praeteritale vorm zelfs gecoördineerd aan den perfectischen: Doe die coster
dit sach ende hoorde ende den anxt wat
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geleden was Doe antwoorde hi ende seide... - Dikwijls heeft het praedicaat in
den bijzin dan ook den vorm van het plusquam perfectum. Het progressieve
karakter der verhouding is daardoor duidelijk: Ende doe dese Wilbertus bisschop
gheconfermiert was bi rade der canoniken so verdroech hi theophilus sinen
dienst ende settede een ander officiael in sijn stede, 4, 7; vgl. 21, 8; 21, 9; 11,
10; 22, 7; 23, 4; 24, 24; 44, 29; 49, 7; 38, 17; 31, 10. Ook in deze verbindingen
varieert de verhouding van hoofd- tot bijzin van eenvoudige epische
opeenvolging tot psychische of daadwerkelijke reactie; b.v.: Ende doe die
sondaer alle sijn sonden vergheven waren overmits haer bede ende sijn
penitencie Doe dancte Maria Ihesum haren lieven sone, 15, 7.
4. Apart noem ik enkele gevallen, waar een duratieve hoofdzin verbonden schijnt
met een momentanen bijzin: Doe si in die capelle quam doe lach theophilus
ende sliep, 18, 13. Op zichzelf genomen is die hoofdzin inderdaad duratief maar episch fungeert hij toch hier momentaan: de persoon in het verhaal,
subject in den bijzin, constateert op dat moment met verrassing de situatie in
de kapel! Zo ook in 23,4: Ende doe si een stuc ghereden waren, doe stont daer
biden weghe een cappelekijn (toen zagen ze daar een kapelletje staan). Iets
dergelijks ook in 31, 16, hoewel het subject van hz. en bz. hetzelfde is: Doe
die camerlinc quam, doe sach hi vreselic ende keerde sijn hoeft omme gelijc
een sot ende ghinc al scromende voort (= toen zagen ze dat hij...). Deze
gevallen zijn principieel wel te onderscheiden van die welke besproken werden
op blz. 4: A, 1, c.
5. Aansluitend bij een tijdbepalende praepositie-verbinding verliest de aspectfunctie
van den bijzin aan kracht en gaat de temporele functie overheersen. Nog
duidelijk aspectisch is: Op eenre andere nacht doe ic mit vlite badt dat... doe
worde ic omme bevaen mit een schijn dat claerre was dan die sonne, 216, 21.
Minder expressief: inder nacht doe Cristus gheboren wort van Maria / Doe was
die heilighe vrouwe Sinte Elizabeth in groter ynnicheit, 213, 15. - Met een plusq.
perfectum: Daer na over een langhe tijt doet wel X jaer gheleden was ende die
coster dese dinghen al vergheten hadde, Doe quam die duvel op eenre nacht
inden eerste slape voor metten, 37, 16.
B. Tenslotte de enkele gevallen waar de bijzin volgt op den hoofd-
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zin. In alle drie gevallen is er een bijzondere reden voor de verplaatsing. In twee
gevallen is de doe-zin bijzin in den tweeden graad; in de I.R.: Ende doe seide hem
die priester hoe hem dat beelde van Maria toe neychde doe hi doer die kerke ghinc,
28. 19. Met overheersend temporele functie: Ic wil di leren dat ghebet dat ic sprac
doe ic woende inden tempel daer mi mijn ouders in offerden, 214, 2. In het derde
geval staat de doe-zin bij herhaling in een reeksvorm: Ende hi plach hem daer dicke
lange tijt mede te becommeren (nl. met de vijf bliscappen van Maria). Ten eersten
doe haer die boetscap quam dat si den gods zoen ontfanghen soude. Ten anderen
doe hi gheboren was. Ten derden doe hi verrees. Ten vierden doe hi ten hemel
voer. Ten vijften doe Maria ten hemel voer, 209, 5-8.
Concluderend kunnen we zeggen dat in het eenvoudige epische proza de doe-zin
vooral aspectisch fungeert, en daarom zelden op den hoofdzin volgt; maar opvallend
vaak een duratief karakter heeft, als concurrent van de zinnen met die wile of binnen
dien dat en dergl. (zie Ts. LXXII, 241). Een tweede eigenaardigheid van het proza
is, dat de bijzin bijna steeds hervat wordt door doe (42); zelden door so (2); niet
hervat: 3.

III. Aspectische zinsverbindingen met als
In Ts. LXXI blz. 93 en vlgg. heb ik de ontwikkeling getekend van de zinnen met als
in hypothetische en conditionele functies. De onderstellende functie van als is af te
leiden uit zijn temporeel-aspectische. Om dat voor het middelnederlands te
demonstreren, heb ik toen reeds een beknopt overzicht moeten geven van de
temporeel-aspectische gebruikswijzen van als. Daar kan ik dan nu bij aansluiten.
Etymologisch staat vast dat als, oorspronkelijk bijwoord, via alse ontstaan is uit also,
een met al (= geheel) verzwaarden vorm van het demonstratieve adv. so. Dit
demonstratieve also (alse, als) werd gemakkelijk verbonden met adverbia van
hoedanigheid, met adjectiva of met combinaties van adjectieva met substantiva, en
werd dan dikwijls gevolgd door een vergelijkende bepaling met als(e) : appelen also
groet als mans hovet, Nat.Bl. VIII, 260. - alse ongelijc ware si van live jegen hem...
als jegen ons een crekel es, Rijmb. 5666. Als voegwoord heeft
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also, alse dan ook in de eerste plaats vergelijkende of gelijkstellende functie. Als
specialisering van deze gelijkstellende functie is dan die van gelijktijdigheid te
begrijpen: twee handelingen of gebeurtenissen komen overeen in tijdstip van
gebeuren (vgl. gr. ὡς lat. ut, fr. comme, hgd. wie). De simultane functie is bij also,
alse vooral momentaan: Als hi tien tiden zoude te waren / Te sint Pieters te Romen
varen / Als pelegrijm sachi tier ure / Aldaer voor die kerke dure / Vele aermer lieden
daer ter stede, Franc. 505. - Zelden is die verhouding duratief. Uit de coïncidentie
ontstaan ook hier bijna vanzelf allerlei schakeringen van progressiviteit, met
overgangen naar de verhoudingen van causaliteit en gevolg. Hieruit blijkt dus reeds
dat het voegwoord als in alle opzichten in het mnl. concurrent is aan doe. De
oorsprong moge enigszins verschillend zijn: bij doe ontstond de temporeel
aspectische functie rechtstreeks uit de demonstratieve, anaphorische, bij als uit de
aanwijzend-vergelijkende of gelijkstellende, maar die verschillen zijn zo gering dat
de beide voegwoorden naar de aspectische functie geheel samen vallen. Dit verschil
is er echter: dat alse behalve met een praeteritum, ook met een praesens kon
verbonden worden. Uit die praesentische verbinding ontstond zoals in Ts. LXXI is
aangetoond de hypothetische functie. In dat opzicht gaat alse dus geheel zijn eigen
weg. Maar in den praeteritalen vorm wordt het gelijk aan doe. Om die concurrentie
aan te tonen geef ik de analyse van het materiaal uit twee teksten waarin veel zinnen
met als voorkomen: uit Maerlants Franciscus 42 gevallen (in 2000 vs.) en uit de
Parthenopeus 59 gevallen (uit 4000 vs.) samen 101 gevallen.
A. Bijzin voorop - in verreweg de meeste gevallen: Parth. 57, Franc. 37, samen
94 van de 101.
1. De als-zin in het praet. kan duratief zijn; de verhouding tussen hz. en bz. is
dan simultaan: de gewoonlijk (momentaan) perfectieve handeling of gebeurtenis
van den hz. vindt plaats binnen het raam van den bijzin: Als hi dus metten pape
was / Syn vader wart geware das / dat zijn sone ghinder merret, Fr. 615. - Des
naest dages als hi hem deden / nerenstelike in sine gebeden / hoorde hi totem
comen uut / vanden hemele dustaen luut, Fr. 2123. - Alsi dus saten, ten
beghinne / soude spreken die keiserinne, Parth. 2927. - Vgl. nog
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Franc. 989, 1163; Parth. 2373 kan ook ingressief opgevat worden: Alsi wech
voeren, sach hi achter.
2. Evenals we reeds bij de doe-zinnen aantoonden, is de overgang van simultane
naar progressieve verbindingen geleidelijk, vooral als de beide zinnen
momentaan zijn. Coïncidentie van twee gebeurtenissen komt vooral voor in
Franc.: Als hi van den berge ghinc / gaf hi die gescrevene dinc / te houdene
enen daer ter stede, 2147. - Ende als hi starf, ... beval hi mede dese stat / sinen
broeders, 923. - Op de grens van de duratieve verbinding staat de inchoatieve
in 269: Nachs daer na als de jongelinc / up sijn bedde rusten ghinc /
Vertoochdem God, die goedertiere / een palaes scone ende diere, etc. - Het
momentane karakter echter wordt onderstreept door het hulpww. soude in:
Doe gevel hem daer na zaen / als hi den wech zoude bestaen / ende hi quam
ter naester poort, heefti nachts Gode gehoort / an hem sprekende vriendelike,
306. De bijzin krijgt daardoor de betekenis: toen hij op het ‘punt stond op weg
te gaan’. Vergelijk ook: Als hi tien tiden zoude te waren te Sint Pieters te Romen
varen / als pelegrijm, sachi tier ure / alder voor die kerke dure / vele aermer
lieden daer ter stede; 505. - Met souden ook in Parth.: Ende alse hi heme soude
decken / ende tcovertoer te hemewert trecken / Wardet daer binnen donker
saen, 1059; zie ook 916, 3745; en vergl. zonder soude 2373 (genoemd onder
1); coïncidentie bestaat ook in 1047: ende alst hem dochte slapens tijt, sach
hi risen twee candelaren, 1047.
3. Gewoonlijk is, evenals bij doe, zowel de bijzin als de hoofdzin momentaan,
hetzij perfectief, hetzij ingressief. De verhouding is dan meestal duidelijk
progressief, zo dat de handeling in den hz. een reactie is op die in den bijzin.
Ook hier komen nuancen van oorzaak en gevolg voor.
a. De bz. omschrijft niet veel meer dan een omstandigheid, als
achtergrond van het gebeuren in den hz., of heeft vooral temporele
betekenis: Ende alset tote dien daghe quam / ende die sonne ten
trone clam / die jonghelinc, die met ghemake / hadde gheslapen,
wart in wake, Parth. 904. - Alst quam ten einde van den jare / wart
hi peinsende haer ende dare, ... Part. 1234. - Alst kint quam te
sinen XV iaren / waest so scone van sinen daghen, 216.
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b.

Gewoonlijk echter vormen bz. en hz. opeenvolgende schakels in
het verhaal; de bz. is meestal mom. perfectief (meermalen grenzend
aan het perfectische aspect!), de hz. ingressief; vooral met een
ww. van beweging (komen) in den bz.: Ende als hi bin den palayse
quam / in allen siden vant hi ghehecht / menich rikelijc stallicht,
Parth. 539. - Als 't kint quam an hem ghereden / Jonchere, seiti al
overluut, ... 1352. - Ende als si voor die poorte quamen / ende die
poortwaerder sach dat goet / wart hi peinsende in sinen moet / dat
God daer selve hadde ghesint, 1405. - Als die vader quam int lant
/ ende hi den sone niet ne vant / wart hi erre ende gram / uptie
vrouwe, als hijt vernam, Franc. 685. Vergl. verder Parth. 2291,
2097, 3870, 2398, Franc. 723, 1339, 1701.
Evenzo met werkwoorden van waarnemen in den bijzin: Maer als
Parthonopeus hem sach / Moghedi horen wat hi seide: / Vrient,
seiti, ... 2599. Als men te Troyen vreescede dat / Hector, die troost
was van al der stat / voer oestwaert, etc. 123. - Als die vader dit
vernam / Metter haest hi ghinder quam, Franc. 653. - Als hi dien
an versach / die ziele, die in hem lach / versmalt van jammere al
te male, 447. - Vergl. verder Franc. 900, 569. - Soms is de reactie
van het subject in den hz. op het gebeuren of de waarneming in
den bz. niet veel anders dan een conclusie of een gevoelsreactie:
Alsene die vander steden / sagen dus verkeert van seden / int
anscijn droeve te beginne / heltsine vor ute zinen sinne, Franc.
641. - Want als hi Fransoysen leven zach / ende wes zijn geselscap
plach / nader mensceliker maniere / dochtem zijn ondiere, 1141. Vgl. in Parth.: Alsoe van Parthonopeus sciet / was hem 't ghesceet
al onbequame / ende bat dat soe sniemen weder quame, 2904. Als hise dan so verre sach... / dochtem ontwee sine herte breken,
2376; verder Parth. 1620, 2664.
De hoofdzin kan ook aansluiten op een bijzin die een gedachte of
wil of begeerte omschrijft; loutere coïncidentie: Ende alst hem
dochte slapens tijt / sach hi risen twee candelaren / die beide van
finen goude waren, Parth. 1047. - Reactie op de wil van een ander:
Ende als de zieke dor grote omoet / cussen wilde Fransoysen voet
/ die omoedige gedochts niet / maer die mont datti hem biet, Fr.
845. - Met overgang naar causale functie: Ende als u begonste
slapen lusten /
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c.

quaemdi ligghen om rusten / up minen bedde, Parth. 877; vgl. nog
2206. - Alse hem gorden hiet die maghet / van groten wonder hi
hem seinde, Parth. 3334.
Soms staat in één of beide zinnen een praesens historicum of ook
een historisch of samenvattend perfectum, als levendige uitbeelding
van het gebeuren of om de belangrijkheid van het gebeuren te
onderstrepen.
Een praesens historicum alleen in den bz. gevolgd door een
tegenstellend verband in den hz. (negatief tegenover positief!):
Fransoys, als hi dit verhoort / ne verhief hem niet om dit woort /
maer ons heren duechdachtichede / so bekennedi daer mede /
ende zinc mitheit ongescepen, Fr. 1173. - Het praesens als
levendige uitbeelding in het gehele verband: Bin dien heeft soe die
dore ontdaen / ende laet die ioncheren in comen / ende alsi dore
die camer dromen / gaet Parthonopeus met hen inne, P. 3896. Als die ioncfrouwen sijns ghemessen / ... si sijn in groten
onghemake / ende doen soeken op ende neder / haer ende daer,
voort ende weder, P. 4120. - Onzeker zijn 3762 (waar de andere
hss. een praet. hebben) en 3444.
In den bz. staat een praet., maar in den hz. een historisch
perfectum, om de verrassende reactie of de onverwachte
gebeurtenis uit te drukken: Als hi uptie strate vernam / dat Fransoys
hem jegen quam / heefti den mantel of gedaen / ende spreeddene
tsinen voeten zaen, Fr. 223. - Vgl. ook het geval in Fr. 306 met
soude in den bz., geciteerd onder 2.
Een samenvattend perfectum in den bz., gevolgd door een
praeteritale hoofdzin: Als Fransoys hevet verstaen / datti zine eerste
vrucht heeft ontfaen / troosti hem in den heligen geest ende zeide...
Fr. 1079. - Die als hi dit heeft verheest / ontsteken vanden helegen
geest / de paues ende sine broedren mede / dus antwoorde daer
ter stede Fr. 1371. - Vgl. ook 1417.

4. In vele van de boven geciteerde voorbeelden neigt in de progressieve
verhouding de bz. tot het perfectische aspect. Meermalen staat dan ook in den
als-zin een plusquam perfectum.
a. Een overgangsgeval is Fr. 286, waar het ingressieve aspect is
omschreven met worden + part. pf.: Als Fransoys wart ontwaken /
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b.

bewaendi hem wel in dien / dat groot geluc ende ere lach / in den
droom dien hi daer sach. (= gezien had). - In 941 omschrijft de bz.
het ‘bereikte resultaat’: Wenende riepsi up Gode echt om genaden
ende om lecht / ende als dit was, een clareit groot / boven uten
trone scoot. - Ook in 2087 heeft het praet. perfectische waarde:
Als die tijt so verre leet / dat dordine wide was gespreet addi
achtinghe, ... - En in 253 is het plusq. perfectum gecoördineerd aan
het praet. in den eersten bz.: Daerna als hi des genas ende hem
sine cracht comen was / dedi hem met goeden cleden / scone
pareren etc.
Vooral in de Parth. komen talloze gevallen voor van een
perfectischen bz. gevolgd door een progressieven, vaak
momentaan-ingressieven hz.: Als hi was comen bin der doren /
quam hem een ghepeins te voren / dat hem was eerlyc ende goet;
hi peinsede dat..., P. 486. - Als hi sine hande hadde ghedweghen
/ brochte men hem die dwale ghedreghen, 556. - Alse hi een luttel
hadde gheeten / Ghinc hi den graet nederwaert, 941. - Alse hem
dese dienst was ghedaen / quam hi in den palayse gegaen, 930.
- Zie verder 743, 806, 921, 1044, 1154, 1329, 1509, 2014, 2145,
2386, 2524, 2617, 2646, 2988, 3257, 3327, 3387, 3523, 3750,
3754, 3758, 3876. Gewoonlijk bevat de hz. een volgende daad als
reactie op het voorafgaande, soms een psychische reactie: Alse
Parthonopeus hadde ghesien / hem wonderde wat sijns soude
ghescien, 367. - Als hi besien hadde die straten / hine conste te
rade werden niet / welc dat tscoonste was, 422.

Minder frequent is de verbinding in Franc.: 8 × tegenover 28 in Parth. Maar in Franc.
komen nuancen voor die ik in Parth. niet heb aangetroffen. De gewone verbinding
met een momentanen hz. in het praeteritum: Als hi vele adde geseget / dat boven
des menscen zinne leget / wortsi waerlike geware / den helegen geest also clare /
rusten op Francoyse, 1709. - Als die versmadre van goede / aldus ontbonden was
met spoede / vander aertscher gierichede / vri ende zeker liet hi die stede / ende
tijdde tere woestine niet clene / ... 773. - Vgl. ook 1503. - In 1893 echter staat de
hz. in het historisch perfectum, ter verlevendiging van het progressieve aspect: Als
hi de medicine te hant / ... genut adde, ter zelver stont / es hi up gestaen gesont /
van zinne ende van lechame mede - ook: Als dat geseit adde mijn here
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Jan / die paues, dat was een wijs man / heeft hem ten aermen (nl. Franc.) gekeert
/ ende met desen woorden geheert: ..., 1393. - Vgl. nog 891.
In twee gevallen neemt de perfectische bijzin het karakter van het duratieve aspect
aan: in dien nieuwen duratieven toestand vindt dan simultaan het gebeuren van
den hoofdzin plaats; het is het plusq. perfectum van een inchoatieve handeling,
terwijl zich tussen bijzin en hoofdzin een coördinatie in het praeteritum schuift of
een beschrijvend participium praesentis: Bedi als hi up enen dach / was gegaen
wandren / so hi plach / pensende allene up een velt / als ons zine vite vertelt / quam
hi bi ere kerke gaende, etc., 541. - Ende als hi daer toe was gegaen / ende onder
den boom gestaen / ende hi der hoocheit adde wonder / aldaer hi dus stont daer
onder / wart hi bi Gods mogenthede / up geheven daer ter stede / etc. (een visioen),
1319.
B. De bijzin volgt op den hoofdzin. Het aantal achtergeplaatste praeteritale
als-zinnen is veel geringer dan dat der doe-zinnen: slechts 7 gevallen van de 101
of ± 7%, tegenover ± 33% bij de doe-zinnen. Natuurlijk zijn deze getallen niet
doorslaggevend, omdat hier slechts twee teksten zijn geanalyseerd. Gedeeltelijk
gelden dezelfde overwegingen ter verklaring van de achterplaatsing.
1. De als-zin is bijzin den 2en graad: Ende (Parth.) voer met lieven gheselscepe
/ met Uraken ende met Persise / die hovesch waren ende wise / ende sijns
grote ware namen / alsi aen 't lant te Chiefdore quamen, Parth. 3420. - In Franc.
555: Voor tcruce vel der jonclinc / alder hi in zire gebede / ontfinc geestelike
trostelichede / als hi upt cruce ons heren zach. - De als-zin onderbreekt den
hem regerenden bijzin en sluit aan bij een temporeel substantief: Entie
gedincnesse also wale / der passien ons heren ende sire smerten / wart so
geprent in sire herten / ende so diepe daer in geboort / dat hi vander stonde
voort / als hem in den zinne quam / die passie die ons here an nam / cume van
groter zuchten machte / ende van weenne ooc met crachte, Franc. 455.
2. De bz. onderbreekt den hz. omdat hij aansluit bij een temporele bepaling: Over
ene tijt na dies / als der broeder ordine wies / begonstse Fransoys altemale /
tenen capitele generale / ... alle vergadren daer na, 2010.
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3. De hz. begint met een anaphorisch zinsdeel; de bz. is niet zozeer aspectisch
als wel causaal verklarend; bovendien is de omschrijving allegorisch: Desen
acker cochte Fransoys scone / als hi algader zine sinne / leide in der ewangelien
minne, Franc. 371. - In het zinsverband wordt, buiten de gang van het verhaal,
teruggegrepen naar het verleden: Dit groeten adde hem God geleert / sident
als hi was bekeert, Fr. 1042.
4. Tenslotte is in éen geval de onderbrekende als-zin niet veel meer dan de vulling
van een hiaat: Doe verboudi hem ende poghede / als hijt vernam, dat sijt
ghedoghede / etc. Parth. 710.

IV. De concurrentie van doe en als
Vergelijken we deze analyse met die van de doe-zinnen dan blijkt wel zeer duidelijk
dat als en doe tot in details concurrent zijn. De enige verschillen die ons opvielen,
zijn:
1. dat de als-zin sterker dan de doe-zin geneigd is voorop te staan, zodat ook het
aspectisch karakter sterker blijft gehandhaafd; vervlakking tot louter temporele
omschrijving en zelfs tot meer causale functies is veel minder duidelijk aan te
wijzen dan bij de doe-zinnen, althans in dit materiaal.
2. Sommige verbindingen schijnen ook op dat levendig aspectisch karakter van
den als-zin te wijzen, nl. de zinnen met soude als omschrijving om ‘op het punt
staan iets te doen’ en die met praesens historicum en perfectum historicum:
zulke zinnen heb ik tenminste bij de doe-zinnen niet aangetroffen.
Belangwekkend is nu de vraag of de verbindingen met doe en met als in dezelfde
perioden en in dezelfde teksten gelijkelijk voor dezelfde functies in gebruik zijn. Toen
ik hiernaar onderzoek deed, bleek mij al spoedig dat er merkwaardige verschillen
in de verspreiding te constateren waren. Globaal berekend kan men zeggen, dat
er teksten zijn die uitsluitend of sterk overwegend doe gebruiken, andere daarentegen
uitsluitend of overwegend als hebben, terwijl in de derde plaats in verschillende
teksten doe en als min of meer grillig dooreen lopen. Zo staan tegenover de 59
zinnen met als in de Parth. slechts 6 met doe (ruim 4000 vs.), in de Sev. Vroeden
(2000 vs.) 37 als-
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zinnen en slechts 4 doe-zinnen, in de 4935 vs. van Vanden levene ons Heren telde
ik 5 doe-zinnen en 105 als-zinnen; die enkele zinnen met doe staan bovendien dicht
bij elkaar in den tekst: in vs. 1562, 1572, 1576, 1602 en in vs. 1406, waar een ander
hs. (H II) als heeft. - Een sterke overheersing van doe vindt men echter in Servaes
(hele tekst): 168 doe en 24 als, of in Brand. (2000 vs.) 40 maal doe en slechts 3
maal als. Een zekere afwisseling is te constateren in Reinaert I (hele tekst): 21 maal
als en 38 maal doe. Opvallend is ook de wisselende voorkeur bij Maerlant: in Torec
(hele tekst = 3840 vs.) 26 maal als en 46 maal doe; in Merlijn (4000 vs.) 19 maal
als en 42 maal doe; in Alexander (III en IV, 3062 vs.) 27 maal als en 48 maal doe.
Deze drie teksten komen dus aardig overeen: een overwegend aantal doe-zinnen
tegenover een toch nog vrij groot aantal als-zinnen. Daarentegen vond ik in Franc.
(vs. 1-2180) 43 als-zinnen tegen slechts 6 doe-zinnen. Het meest curieus is wel het
proza van Lev. v. Jezus, waar de parallelteksten L. en S. lijnrecht tegenover elkaar
staan: in cap. 135-169 (samen 38 blz.) staan in L. 53 als-zinnen en slechts 4
doe-zinnen, maar in S. 44 doe-zinnen en maar 1 als-zin. Het verschil in het totaal
(57-45) zit in het feit dat S. op sommige plaatsen beknopter is.
Onwillekeurig vraagt men zich af: wat zit achter deze verschillen in voorkeur.
Weerspiegelt zich hier een historische ontwikkeling? Welke verbindingsvorm is dan
de oudste? Berust het verschil alleen op persoonlijke voorkeur van den auteur? Of
hebben ook afschrijvers of bewerkers hier een hand in het spel? Op het laatste
wijzen bv. het geval van 't Leven van Jezus, en de enkele gegevens uit het Leven
ons Heren. Er is misschien toch aanvankelijk een functioneel verschil, zodat bv.
sommige schrijvers de jongere als-verbinding met markanter aspectische functie in
bepaalde situaties verkiezen boven den reeds verbleekten doe-zin? Of zit er tenslotte
ook nog een dialectisch verschil achter deze kwestie? De tegenstelling tussen de
S- en L-tekst van 't Leven van Jezus doet allicht dat vermoeden rijzen. Maar de
zaak is zo ingewikkeld en er zijn zoveel onzekere factoren in het geding, dat een
bevredigende oplossing van deze puzzle wel uiterst
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moeilijk zal zijn. Ik kan althans op grond van mijn gegevens hierover nog geen
afdoende uitsluitsel geven.
In de richting van een dialectische tegenstelling heb ik gezocht bij mijn analyse
van het materiaal uit een groot aantal Maria-legenden, in de uitgave van De Vooys.
Hier is nl. materiaal aanwezig uit verschillende handschriften, van verschillenden
ouderdom, hoewel slechts variërend van begin 15e tot begin 16e Eeuw en met
verschillen in locale kleur. Helaas zijn hier niet alle dialectgroepen met even
omvangrijk materiaal vertegenwoordigd. Het resultaat van mijn poging wil ik hier,
met de nodige reserve, toch wel meedelen. Uit deel II van De Vooys onderzocht ik
alle verhalen. Uit deel I de kleinste helft. Voor de dialecttypering en de datering ben
ik uitgegaan van de gegevens in Lieftincks Bouwstoffen v.h. Mnl. Wdb. art. 877.
a. Een klein aantal teksten is hier aangegeven met de nogal vage omschrijving
Westelijk middelnederlands: tezamen 21 blz. druks, waarin doe 21 maal en als
4 maal (De Vooys II blz. 153/156; 126/128; 237/245, 156, 161); deze teksten
zijn naar den tijd aldus te verdelen: 15e Eeuw doe 3, als geen; midden 15e
Eeuw doe geen, als 3; eind 15e Eeuw doe 11, als 1, begin 16e Eeuw doe 7,
als geen.
Het aantal gevallen is dus wat klein, vooral voor een historische spreiding,
maar de algemene tendentie lijkt toch wel duidelijke voorkeur voor doe.
b. Hierbij kunnen aansluiten alle teksten in deel I van De Vooys, ontleend aan
het Katwijkse hs. uit eind 15e Eeuw (1479): taalkundig getypeerd als Hollands.
In blz. 1-50 vond ik 39 maal doe, geen als - blz. 201-250: 65 maal doe, nooit
als, tezamen 104 maal doe en nooit als. Verderop echter stuit men vrij plotseling
op teksten waar ook, soms zelfs overheersend als optreedt. Ik controleerde
bv. blz. 297-350, waar ik 65 maal doe aantrof en als 54 maal. Als begint op
blz. 311 en vermindert vrij sterk na blz. 331: telkens echter duiken dan toch
als-zinnen op, ook in teksten waar overigens doe overheerst. De voorkeur voor
doe blijft bestaan, zelfs zijn er ettelijke teksten waar alleen doe in voorkomt. Ik
controleerde nog de laatste 60 blz. (nl. blz. 399 tot 461): daarin 81 maal doe
en slechts 10 maal als. Van die 10 komen er 8 in éen tekst voor, nl. CLXXXII,
op blz. 399 vlgg.; daarna dus
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c.

d.

e.

f.

nog slechts sporadisch: 2 van blz. 419-431; van 432 tot 461 niet meer.
In totaal telde ik dus ± 214 blz. (de hele tekst is 461 blz.) 254 doezinnen en 64
als-zinnen, waarvan verreweg het grootste deel in een bepaald gedeelte van
den tekst. Het komt mij voor dat hier niet slechts de herkomst van de exempelen
in dit hs. een rol speelt, maar ook de nauwlettendheid of het taalgevoel van de
afschrijvers of bewerkers. Dat hier verschillende personen aan de verzameling
hebben deelgenomen, ligt wel voor de hand.
Er is nog een tekst-groep die geboekt staat als Westelyk Mnl. maar Hollands
gekleurd, nl. De Vooys II, blz. 24-48 (± 24 blz.), gedateerd 1515 èn 1520. Hierin
vond ik 36 doe-zinnen en slechts 2 als-zinnen. Mij dunkt dat dit de hypothese
van Hollandse voorkeur voor doe versterkt.
Vervolgens zijn er een aantal teksten die als Noord-hollands gekleurd worden
opgegeven: De Vooys II blz. 93/104; anno 1440: 29 doe, 2 als; blz. 246/261
(16 blz.), 2e helft 15e Eeuw (Noordholl. afschrift van Geld. Overijs. tekst). 44
maal doe, 3 maal als; De Vooys II blz. 221/225 eind 15e Eeuw: uitsluitend als
7 maal, maar het zijn dan ook slechts 5 blz.; blz. 217/219 (3blz.), anno 1500:
doe 3 maal, als 2 maal; en dan nog een tekst op blz. 141-148 (7½ blz.), die
gedateerd is op 1448 en geschreven heet door een Hollander te Ezinge (Gron.);
daarin doe 9 maal, als 2 maal.
Totaal in deze Hollands gekleurde teksten van midden 15e Eeuw tot begin 16e
Eeuw: 76 maal doe en 14 maal als. Ook dit bevestigt den indruk van rubriek b
en c: duidelijke voorkeur voor doe in Hollandse teksten, waarbij zich ook rubriek
a (Westelijk mnl.) aansluit met 21 doe tegen 4 als. Tellen we de gegevens uit
alle Hollandseteksten onder b-d samen, dan krijgen we 471 maal doe en 84
maal als, in procenten uitgedrukt is dan de verhouding: ± 82 tegen 18.
In De Vooys II, blz. 48-75 (= 36 blz.) staan teksten uit een hs. dat gedateerd
wordt: 2e helft 15e Eeuw en als Utrechts is getypeerd (afkomstig uit Heusden):
hier komt doe 45 maal voor, tegen 19 maal als. De verhouding is hier dus wat
gunstiger voor als, maar ook hier blijkt vrij sterke voorkeur voor doe: doe 70%
- als 30%.
Thans enkele Gelders-Overijselse teksten, De Vooys II, blz.
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148/153 (5 blz.), 15e Eeuw: doe 14 maal, geen als; blz. 196/198, eind 15e
Eeuw: doe 5, als 2 (twee verhalen, waarvan het eerste alleen als, het tweede
alleen doe); blz. 105/113, eind 15e Eeuw (uit Wesel): 3 maal doe, 7 maal als;
en op blz. 230/235 (4½ blz.): in een tekst 4 maal als, 1 maal doe, in de andere
tekst uitsluitend doe (4 maal).
Totaal in deze rubriek 27 doe-zinnen, en 13 als-zinnen; een verhouding die
aansluit bij de Utrechtse teksten, met nog wat sterker vertegenwoordiging van
als: 33%.
g. Afzonderlijk noem ik nog de teksten op blz. 113/121 (8 blzz.), gekenmerkt met
de vagere term ‘Noord-oostelijk middelnederlands’, uit de eerste helft van de
15e Eeuw: daarin trof ik 12 doe-zinnen aan, en 3 als-zinnen. Het materiaal is
wel wat erg weinig, maar het overwicht van doe komt toch merkwaardig goed
overeen met het tot nog toe behandelde materiaal.
Gaan we dan nu naar zuidelijker streken, dan valt op dat we maar over zeer
weinig echt West-vlaamse teksten beschikken: er is slechts éen als zodanig
opgegeven, nl. De Vooys blz. 237/235 (8½ blz.), met 11 maal doe en 1 maal
als, uit eind 15e Eeuw, die ik echter al onder rubriek a (= Westmnl.) heb
genoemd. Als afzonderlijke groep heb ik aangenomen
h. Brabantse teksten. In de eerste plaats De Vooys blz. 261-270 (9 blz.) een
Brabants afschrift v.e. Oostvlaamse vertaling uit de Aurea legenda: daarin
uitsluitend doe (geen als-zin); gedateerd C. 1400. - Chronologisch volgt dan
De Vooys II, blz. 226/228 (slechts 1½ pag.), uit 1450: 3 maal doe, geen als
(tekst uit Rooclooster). Vervolgens De Vooys II, blz. 163, uit midden 15e Eeuw
(slechts 1 blz.): doe 2 maal, geen als; nog een tekst uit zelfde plaats en tijd,
blz. 228/230 (3 blz.), waarin doe 2 maal en als 4 maal. De tekst op blz. 194/195
uit 2e helft 15e Eeuw levert niets op, noch doe, noch als. Op bl. 129/140, enig
materiaal uit ± 1500: 8 maal doe, 14 maal als. Merkwaardigerwijze heeft de
eerste helft van dezen tekst (blz. 129-136) alleen als, de tweede helft (137-140)
alleen doe. Op blz. 75/93 (18 pag.) een serie teksten uit 1510 met een sterk
overwicht van doe, nl. 35 tegen slechts 2 maal als. En tenslotte nog op blz.
164/194 een aantal teksten uit verschillende tijdperken: 35 maal doe, 22 maal
als.
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Overzien we deze hele rubriek dan staan 109 doe-zinnen tegenover 42
als-zinnen, dwz. 73% doe-zinnen, 27% als. Het aantal als-zinnen lijkt na de
tweede helft 15e Eeuw-begin 16e Eeuw toe te nemen: in eerste helft slechts
4 als-zinnen (tegenover 32 doe-zinnen, dwz. 11%), in begin 16e Eeuw 16
als-zinnen (tegenover 42 doe-zinnen, dwz. 27½%).
i. Apart zet ik nu weer enkele teksten die Oost-brabants genoemd worden, De
Vooys blz. 198/216 (19 blz.). Van deze zeven verhalen heeft alleen het eerste
eenmaal doe, de andere zes hebben uitsluitend als (14 maal), gedateerd ±
1500. Het aantal is weer wat te gering voor verstrekkende conclusies, maar
het overwicht van als is duidelijk.
j. Enkele, helaas zeer weinig Limburgse teksten: De Vooys, blz. 235/236; midden
15e Eeuw levert bovendien niets op. In den tekst op blz. 129, uit midden 15e
Eeuw komt alleen 4 maal doe voor; de Limburgs gekleurde tekst op blz. 121-126
(oorspr. Westmnl.) heeft echter 1 maal doe en 4 maal als. Met dit geringe
materiaal is dus op zichzelf weinig te beginnen.
k. Er is echter nog een tekst die in dit verband kan worden opgenomen, nl. op
blz. 220: een Oostelijke tekst (hs. te Keulen) op de grens van het Ripuarisch,
uit het einde van de 15e Eeuw: de omvang is slechts éen blz., waarop 6 maal
als gebruikt wordt en nooit doe.
Tellen we nu de gegevens van de laatste drie rubrieken als Oostelijk Mnl.
samen, dan staan 24 als-zinnen tegenover 6 doe-zinnen, dwz. 80% voor als
20% voor doe; dus de omgekeerde verhouding van die in Westelijk Mnl. (a-d).
Bij wijze van samenvatting ben ik geneigd uit deze analyse, zij het met schroom en
voorzichtigheid, voor den toestand in de 15e Eeuw de volgende conclusies te trekken:
1. In het Westen, dwz. Vlaams en Hollands, bestaat een overwegende voorkeur
voor doe; als lijkt hier secundair en jonger.
2. Ook in het Brabants, althans in het Westelijk gebied, domineert doe, maar als
schijnt zich uit te breiden na het midden der 15e Eeuw. In het begin 16e Eeuw
is de verhouding 2:1.
3. In het Oostmnl. (= Oostbrabants-Limburgs) is de verhouding doe/als veel sterker
ten gunste van als.
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4. In Utrecht-Gelderland-Overijsel domineert weliswaar doe, maar als dringt zich
hier toch in sterke mate op.
5. Uit dit alles zou men kunnen opmaken of vermoeden dat het gebruik van als
als aspectisch voegwoord van Oostelijke herkomst is.
Laten we nu in dit licht onze gegevens van de andere en vroegere litteraire teksten
nog eens beschouwen.
Allereerst heb ik Dat Scaecspel gecontroleerd, een proza-tekst uitgegeven (door
G.H.v. Schaick Avelingh) naar een Noordnederl. hs. uit 1403 (naar een Westvlaams
origineel?): daarin ontbreekt in blz. 1-50 het voegwoord als in de hier bedoelde
functie, terwijl er 50 maal doe voorkomt. In den als Hollands bekend staanden tekst
Der Minnen Loep van Potter waarvan ik 4588 vs. nakeek (boek I, 1-1000; III, 1-1264
en IV, 1-2324), trof ik 47 maal doe aan en 18 maal als (72 tegen 28%), een voorkeur
voor doe in dezen tekst uit de tweede helft van de 15e Eeuw, die aansluit bij het
wat lagere percentage voor als in de Maria legenden (82 tegen 18 %). Veel
‘archaieker’ is echter het gebruik van doe in De Parabelen van Cyrillus (naar de
uitgave van C.M. Lely), een Hollandsen tekst uit het laatste kwart van de 15e Eeuw
(hs. 1475; incunabel 1481 uit Delft): in de eerste 30 blz. komt slechts 2 maal als
voor doch 50 maal doe.
Wat de Noordoostelijke dialecten betreft: een overwegende voorkeur voor doe
blijkt in twee teksten uit de eerste helft of in het midden van de 15e Eeuw, nl. de
proza-tekst Tondalus Visioen (uitgegeven door Verdeyen, naar hs. ± 1435,
teruggaand op een vertaling uit het Latijn in 1387), met 76 maal doe en 8 maal als;
en een soortgelijke tekst Patricius Vagevuer (uitg. d. Endepols naar hs. midden 15e
Eeuw, eveneens teruggaand op vertaling uit 1387) met 49 maal doe en 4 maal als.
Beide teksten zijn gekenmerkt als ‘oostelijk, middelnederlands’ en wel met
‘overwegende Saksische taalvormen’. Deze voorkeur komt geheel overeen met de
gegevens uit de Maria-legenden onder punt g. Tezamen daarmee: 137 maal doe
tegenover 15 maal als, d.w.z. ongeveer 10% als.
Bij deze oostelijke teksten kunnen we ook laten aansluiten die, welke als
Gelders-Overijsels te boek staan. Met de gegevens onder punt f der Maria-legenden
(67-33%) komen overeen de getallen
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uit Van den Doechden der vuriger ende stichtiger susteren van Diepenveen (uitg.
Brinkerink naar hs. 1534). Ik onderzocht het eerste verhaal, waarin 25 maal doe en
15 maal als voorkomt, en het zesde met 29 maal doe en 13 maal als; tezamen 54
doe-zinnen tegen 29 als-zinnen (65 tegen 35%). Deze percentages voor als liggen
dus aanmerkelijk hoger dan in de hiervoor genoemde oost-mnl. teksten (Patricius
en Tondalus). Waarschijnlijk is hieruit een toenemen van het gebruik van als af te
lezen in den loop van de 15e Eeuw.
Begeven we ons thans naar het Zuid-Oosten dan komt in de eerste plaats de
proza-tekst van Het Leven van Jezus in aanmerking. Het hs. L. (Luik)
vertegenwoordigt waarschijnlijk wel de oudste versie, het bekende diatesseron. Het
werd vroeger gedateerd ± 1250, maar Lieftinck heeft betoogd dat deze datering te
vroeg is en dat het hs. vermoedelijk uit het begin van de 14e Eeuw stamt. Wat het
taalkarakter betreft en in verband daarmee de herkomst, daarover bestaat ook
onenigheid. Van Ginniken pleit voor Limburgsen oorsprong, Van Mierlo, steunend
ook op de mening van De Bruin, voor Brabants-Vlaamsen oorsprong. In de
bronnenlijst van het Mnl. Wdb. staat daarom: Westlimburgs afschrift van een
Vlaams-Brabantsen tekst. De vraag is nu: had de oorspronkelijke tekst doe of als,
of met andere woorden: is het vaste als-karakter van L. te danken aan den
Westlimburgsen afschrijver? In het licht van onze beschouwing over de
Maria-legenden ligt het voor de hand dit aan te nemen. Het zou de hypothese dat
als uit het Oosten komt, bevestigen. Voor die onderstelling pleit ook het vaste doekarakter van het hs. S. (Stuttgart). Dit hs. is gedateerd anno 1332, en verschilt dus
in tijd een weinig van L. volgens de nieuwe datering. Het wordt beschouwd als een
Westvlaamse tekst. Zeker is S. niet een bewerking van L., maar wel is S. een
bewerking van de oorspronkelijke versie die ook aan L. ten grondslag ligt, een
bewerking die zich nl. nauwer bij den Vulgaat heeft aangesloten. Is die
oorspronkelijke diatesseron-tekst vlaams of vlaams-brabants, dan is er alles voor
te zeggtn, dat S. in zake doe den ouden toestand voorstelt, en dat L. doe vrijwel
consequent veranderd h eft in als.
Aansluitend bij het overzicht der Maria-legenden kunnen we dan
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zeggen dat de voorkeur voor doe, die ons voor het Westen nog bleek in de 15e
Eeuw, ook en in nog sterkere mate gold in de 14e Eeuw, terwijl in dienzelfden tijd
als in het Limburgs domineerde.
Het Oostelijk karakter van als zou nu verder kunnen blijken uit het berijmde Leven
ons Heren, met 105 als-zinnen, tegenover 5 doe-zinnen. Volgens Beuken is het
gedicht zeker gemaakt vóor 1290, maar is het hs. uit 1438, geschreven in het
Westbrabantse klooster te Oetingen, met behoud echter van vele oostelijke
taaleigenaardigheden. Daarentegen noemt het Mnl. Mdb. den tekst Oostbrabants
met Vlaamsen ondergrond. Ook hier dus vaagheid betreffende den oorsprong; voor
ons weer een reden voorzichtig te zijn met conclusies, bang als we zijn voor den
vicieuzen cirkel! Maar zolang we ons slechts hypothetisch uitdrukken, kunnen we
poneren: het zeer vaste als-gebruik in Vanden Levene ons Heren wijst op het Oosten.
Moeilijkheden geeft ook de Parthonopeus, omdat hiervan de geschiedenis en
samenhang der hss. nogal duister en ingewikkeld is. Er zijn vele hss. geweest,
waarvan slechts gedeelten zijn bewaard en dan vaak in slechten staat. Met de
uitgave van Bormans moet men natuurlijk ook voorzichtig zijn. Maar wat er over is,
stamt toch waarschijnlijk uit het Oosten, al beschouwt Van Mierlo den dichter als
Westvlaming. In ieder geval past het stevige als-karakter uitstekend in onze
hypothese.
Intussen moet men niet menen, dat ik wil beweren dat in Oostelijke dialecten,
dwz. Oostbrabants-Limburgse teksten, als van oorsprong af de enige, zuivere
voegwoordelijke mogelijkheid was. De Servaes kan voor deze eenzijdigheid of dit
extremisme behoeden. Daarin immers domineert doe met 168 tegen 24. Nu is het
hs. vrij laat (2e helft 15e Eeuw), wat dus des te meer opmerkelijk is. Aan het Limburgs
taalkarakter kan moeilijk getwijfeld worden. De enkele resten van het oude hs., dat
dicht moet staan bij de oorspronkelijke versie, waarvan het 15e Eeuwse hs. dan
een verjongde uitgave is, hebben steeds du (of da). Die tekst wordt geprojecteerd
in het eind van de 12e Eeuw of begin 13e Eeuw. Op grond daarvan zou men dus
moeten concluderen dat doe ook in Limburgs van de 12e/13e Eeuw het algemeen
gangbare voegwoord voor de aspectische functies der coïncidentie en
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progressiviteit is geweest en dat als dus ook hier jonger is. Het merkwaardige blijft
dan dat in een periode waarin als reeds in het Limburgs algemeen gebruikelijk was,
de afschrijver of bewerker van den Servaes zich in zake het doe-gebruik grotendeels
gehouden heeft aan de oorspronkelijke versie. Uit conservatisme of eerbied voor
den tekst, de levensbeschrijving van den vereerden Sinte Servaes? Of moeten we
toch aannemen dat ook in de 15e Eeuw in Limburg beide mogelijkheden, doe en
als, zonder onderscheid naast elkaar stonden?
De Sinte Christina, waarvan het hs. gedateerd is ± 1330, geeft ook een veel
minder vast beeld van het als-gebruik, nl. 30 maal als tegenover 22 maal doe; maar
in de voorzichtige omschrijving van de ‘Bouwstoffen’ nl. ‘lichtelijk Limburgs gekleurd’
zou men daarvoor een geruststellende verklaring kunnen zien. Het Lev. v.S. Lutgard,
dat ‘Oostbrabantsch’ heet, maar ‘met Limburgse kenmerken’ heeft echter een
overwegend doe gebruik, ik telde 2000 vs., daarin: 20 maal doe en 5 maal als. Maar
dit hs. is dan ook nog dertiende-eeuws (± 1280) en in zoverre komt dat overeen
met den ‘oorspronkelijken’ toestand, weerspiegeld in den Servaes.
De Sidrac, een verhalende proza-tekst, waarvan Van Tol het hs. O uitgaf, dat
Brabants is van taal en gedateerd wordt tussen 1460/80, heeft overwegend als: 31
tegen 10 doe, en komt als zodanig overeen met de verwachtingen. In den veel
ouderen tekst der Lorreinen heeft doe nog een groot overwicht: in 4675 vs. vond ik
21 maal doe tegen 11 maal als. Het hs. stamt uit het midden der 14e Eeuw en het
‘Brabantsch’.
Veel meer moeilijkheden baren de teksten die als Westmiddelnederlands of
Vlaams te boek staan. In het schema past de Bere wisselau uit het midden 14e
Eeuw, ‘Westmiddelnederlands’ (720 vs.) met 7 maal doe en 2 maal als. Ook de S.
Brandaen, die ‘sterk Vlaams gekleurd’ wordt genoemd en uit ± 1370 dateert: 40
maal doe tegen 3 maal als (2000 vs.), en zeker ook nog de Moriaen, een Vlaamse
tekst uit de 14e Eeuw, hoewel als hier reeds sterker vertegenwoordigd is: 62 maal
doe tegen 22 maal als, totaal 4704 vs. Volledig daarmee stemt de Ridder metter
mouwen overeen, in het Lanceloet hs. opgenomen, waarschijnlijk als afzonderlijk
hs.: met 65 doe en 20 als. In
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de teksten van Maerlant is het gebruik van als nog wat frequenter, hoewel dat van
doe nog domineert met ongeveer tweemaal zoveel gevallen. Zo vond ik in Torec,
waarvan het hs. 14e Eeuws is en Vlaams: 46 maal doe tegen 26 maal als (in 3840
vs.). Van de Alexander, een hs. uit ± 1350, dat ook Vlaams heet, controleerde ik
boek III en IV, tezamen 3062 vs., waarin ik 48 maal doe en 27 maal als vond, geheel
overeenkomstig de Torec, en corresponderend ook met de Merlijn, hoewel het hs.
daarvan veel later is gedateerd, nl. ± 1420 en, wat nog opmerkelijker mag heten,
het taalkundig is getypeerd als ‘Vlaamsch in een Nederduitsch gekleurd afschrift’.
Dit is bv. in tegenstelling met de Seghelijn van Jerusalem, waarvan het hs.
beschreven wordt als ‘vlaams afschrift door iemand uit Westfalen’, en waarin ik 34
maal als aantrof tegen 8 maal doe, in 3000 vs.
Intussen zijn al deze feiten nog te rijmen met het dialectische schema, dat we op
grond van de Maria-legenden hebben opgezet. Misschien passen daarin ook enkele
Oostvlaams gekleurde teksten, een onderscheiding die we bij de Maria-legenden
niet hebben kunnen maken. Een sprekend overwicht van als vertoont de reeds
genoemde tekst van Maerlant, de S. Franciscus, die zo opvallend afsteekt tegen
de andere romans van Maerlant, nl. 43 maal als en 7 maal doe. Het hs. is afkomstig
uit de eerste helft der 14e Eeuw (± 1330). Hetzelfde overwicht, maar minder
overtuigend vanwege het geringe aantal gevallen, vertoont ‘Van den Borchgrave
van Couchi’, nl. 6 maal als, en nooit doe. Het hs. stamt uit eind 14e Eeuw en wordt
‘Westmnl. oostvlaams gekleurd’ genoemd. Minder zekerheid biedt de Reinaert I, in
het Comburgse hs. uit het begin 15e Eeuw, waar doe overheerst: 38 maal tegenover
21 als. Mogelijk is dit te verklaren uit het feit dat deze tekst toch meer West- dan
Oostvlaams mag heten.
Vlaamse teksten die Brabants gekleurd worden genoemd, vertonen voorzover ik
heb geconstateerd, soms ook sterkere voorkeur voor als. Niet de Cassamus uit ±
1325, met 24 doe en 6 als. Maar in de Borchgravinne van Vergi, een korte tekst van
ruim 1000 vs., hs. uit de tweede helft 14e Eeuw, vond ik 10 als-zinnen en 9
doe-zinnen. En treffend is de overheersing van als in de Sev. Vroeden binnen Rome,
ook uit de tweede helft van de 14e Eeuw: 37 maal als en 4 maal doe.
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Interpreteren we deze drie opgaven chronologisch, dan lijkt dus in de 14e Eeuw het
gebruik van als toe te nemen.
Tegenover deze min of meer sprekende bevestigingen van onze hypothese staan
echter ook enige spelbrekers, nl. een aantal epische poëzie-teksten uit het begin
of het midden van de 14e Eeuw. In de eerste plaats de korte tekst van Flovent, die
Westmiddelnederlands wordt genoemd uit het begin der 14e Eeuw en 2 maal doe
heeft maar 8 maal als.
Frappanter nog is de situatie in het Roelandslied, in fragmenten overgeleverd uit
de 14e Eeuw, die als Westmiddelnederlands worden opgegeven: daarin 18 maal
als en 3 maal doe. In den Renout van Montalbaen (uitg. v. Matthes) komt vrijwel
uitsluitend als voor: 23 maal tegenover slechts éen maal doe. Ook in den Ferguut
(± 1340 à 1350) overheerst als in sterke mate: in 2000 vs. 26 maal als tegenover 2
maal doe. Niet minder is dat het geval in den Walewein, waarin ik 6000 vs.
controleerde met een totaal van 81 maal als en 7 maal doe. Ook heb ik hier nagegaan
of de twee afschrijvers en de twee auteurs onderling verschil maakten. Ik nam
daartoe drie gedeelten van ieder 2000 vs.: vs. 1-2000 (Penninc, 1e afschr.) 24 maal
als, 5 maal doe; vs 5784-7785 (Penninc, 2e afschr.) 25 maal als, 2 maal doe; vs.
9170-11170 (Vostaert, 2e afschr.) 32 maals als, geen doe. In de voorkeur voor als
komen allen overeen. Het verschil tussen de afschrijvers is gering. Merkwaardig is
slechts dat Vostaert doe geheel vermijdt.
Iets gunstiger ten opzichte van doe, ligt de zaak in Floris ende Blancefloer (uitg.
v. Leendert), een gedicht dat heet te stammen uit de 13e Eeuw, en overgeleverd is
in een hs. van ± 1340, waaraan echter ook twee afschrijvers hebben gewerkt, zelfs
zo dat twee verschillende hs. zonder langdurig tijdsverschil, bijeengevoegd zijn. Ik
heb den helen tekst nagegaan: totaal 24 maal doe en 42 maal als. In het eerste
deel (vs. 1-2558) komt doe 17 maal voor en als 22 maal; in het tweede deel echter
is de verhouding doe 7 maal, als 20 maal; de tweede afschrijver (of het tweede hs.)
heeft dus sterkere voorkeur voor als. In de Carel ende Elegast zijn doe en als vrijwel
even vaak vertegenwoordigd: doe 14 en als 12 maal. In de Bouwstoffen staat
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de tekst te boek als ‘West-middelnederlandsch, lichtelijk Oostvlaamsch gekleurd’.
Dat zou dus met dit vrij grote aantal als-zinnen kunnen kloppen. Op de stilistische
analyse van dezen tekst kom ik straks terug. Even wil ik hier nog wijzen op het
interessante geval van de roman van Heinric en Margrite van Limborch. Ik telde
aanvankelijk de gevallen in Boek I en II van de uitgave van Van den Bergh (naar
hs. A uit ± 1350). Daarin vond ik 20 maal als en 39 maal doe, dus ongeveer 1 tegen
2. Daarna vergeleek ik deze plaatsen met hs. B (uitg. Rob. Meesters): toen bleek
dat in 10 van de 20 gevallen deze middelnederduitse of ripuarische vertaling in
plaats van als due had. Het is bekend dat B dichter bij het origineel staat dan A, en
dat het een zeer nauwgezette vertaling is, die het origineel waarschijnlijk op den
voet volgt. In dat origineel was dus hoogst waarschijnlijk de situatie veel gunstiger
voor doe, nl. 49 tegen 10 (of 5 tegen 1). De uitbreiding van als in A illustreert dus
de vrijmoedigheid van den afschrijver tegenover zijn origineel, en historisch den
voortgang dien als in het Brabants heeft gemaakt in de eerste helft van de 14e
Eeuw.
1)
De plaatsen waar als het oorspr. doe heeft vervangen zijn: I, 445 (436) , 1570
(1560), 1723 (1771), 1744 (1791), 2002 (2053), 2664 (2713); II, 324 (323), 366
(363), 1281 (1279), 1376 (1374). De plaatsen waar in beide hs. als staat zijn: I, 249
(250), 1046, (1042), 1437 (1429), 1575 (1565), 1757 (1804), 1761 (1808), 2110
(2159); II, 1, 135 (137); de regel I, 84 ontbreekt in B.
Tenslotte voeg ik hier nog het materiaal uit enkele Volksboeken aan toe.
Waarschijnlijk komen ze minder voor dialectische groepering in aanmerking dan de
toch ook al weinig betrouwbare hss. De tegenstellingen tussen doe en als zijn hier
echter nog scherper. In het volksboek van de Heemskinderen (incunabel van 1588)
komen volgens Albering 42 als-zinnen voor tegenover 3 doe-zinnen. Dit getal van
de als-zinnen is niet geheel betrouwbaar, aangezien Albering daarbij geen
onderscheid maakt tussen praesentische en praeteritale als-zinnen, terwijl het ons
hier vooral om de laatste gaat (afgezien natuurlijk van zinnen met praesens
historicum). Ik heb het volksboek zelf niet op-

1)

Het cijfer tussen haakjes geeft de plaats in B aan.
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nieuw geanalyseerd. De voorkeur van den als-zin is echter duidelijk, temeer als
men bedenkt dat het Volksboek het aantal als-zinnen tegenover den poëzietekst
sterk heeft uitgebreid. Dat is ook het geval in het Volksboek over Den Droefliken
Strijt van Roncevalle (begin 16e Eeuw bij Vorsterman te Antwerpen): in den helen
tekst komt slechts 1 maal doe voor en 47 maal als (vgl. de gegevens van het
Roelandslied hierboven). Het Volksboek van Floris en Blancefleur (1642 te
Amsterdam, bij O. Barentsz. Smient) heeft eveneens de voorkeur voor als radicaal
doorgevoerd, in afwijking ditmaal van den berijmden tekst: 42 maal als, 2maal doe;
ondanks dus het feit dat de tekst in A'dam is gedrukt, en nog wel midden 17e Eeuw,
een bewijs hoe de archaieke Zuidnederlandse vormen in deze litteratuur automatisch
worden gehandhaafd! Daartegenover staat dan het Volksboek van Maleghijs (1556
te Antwerpen bij Jan van Ghelen) waarvan ik drie fragmenten controleerde. In het
begin nl. bleek als nog vrij frequent, verderop is het vrijwel verdwenen: blz. 3-33
leveren 23 doe-zinnen, tegenover 19 als-zinnen; blz. 102-123 echter 54 maal doe
en slechts 1 maal als; wat bevestigd wordt door blz. 246-66 met 51 maal doe en 2
maal als - een geval dat doet denken aan het Katwijkse hs. der Maria-legenden.
Tot zover lopen mijn proefboringen. Zeker is daarmee het laatste woord over dit
probleem niet gezegd. Veel is hier vaag en onzeker. De grootste moeilijkheid is
altijd weer de onzekerheid ten aanzien van de vraag of men in het gebruik van doe
en als te maken heeft met eigenaardigheden van een afschrijver of van het origineel.
Dat een afschrijver of bewerker een belangrijk aandeel in den overgeleverden
tekst-vorm kan hebben wordt bewezen door het geval van den Limborch en van de
twee versies van het Leven van Jezus, maar dat een afschrijver zich ook nauwlettend
kan houden aan het origineel, wordt waarschijnlijk door den Servaes. Een grillig
beeld van een hs. inzake doe/als hoeft echter helemaal niet de directe weerspiegeling
te zijn van de reële verhouding in het dialect van den dichter of in dat van den
afschrijver. Het kan heel goed een vrij willekeurige mengvorm zijn, speciaal in de
poëzie. Bovendien behoeft een litterair epische tekst niet parallel te lopen met een
locaal begrensde of temporeel ge-

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 73

61
bonden gesproken taal. Litteraire invloeden buiten de volkstalen om zijn ook voor
die middeleeuwse periode heel wel denkbaar. Maar ondanks deze overwegingen
die tot grote voorzichtigheid manen, ben ik op grond van de zoeven gegroepeerde
gegevens toch geneigd, voorlopig de op blz 52 gegeven hypothesen aldus aan te
vullen:
1. Het gebruik van doe als aspectisch voegwoord is het oudst voor het hele
Nederlandse taalgebied.
2. De concurrentie van als vindt haar oorsprong vooral in het Zuidoostelijke
taalgebied: Limburg - het Oosten en Zuiden van Belg. Brabant en eventueel
Oostvlaanderen.
3. Dit gebruik van als zet vooral door in de tweede helft van de 14e Eeuw en de
15e Eeuw.
4. In het Hollandse taalgebied is als pas laat en dan nog slechts zeer ten dele
doorgedrongen.
Wat dit laatste betreft moge ik nog wijzen op den toestand in de 17e Eeuw. Ik heb
daarvoor nog geen zelfstandige onderzoekingen gedaan, maar kan slechts steunen
op Overdieps 17e Eeuwse grammatica. In § 118 zegt deze dat doe vooral bij
populaire schrijvers in trek is, zoals bij Bontekoe, Bredero en Coster. Daarentegen
niet bij Cats. In het W.N.T. blijkt dat als als aspectisch voegwoord in het praeteritum
beperkt is tot den hogeren stijl: speciaal van de Staten Vertaling; en daarnaast van
dichters of schrijvers als Vondel en Van Heemskerk. Dit alles zou er voor pleiten
dat doe in het Noordelijke taalgebied altijd het gangbare voegwoord is geweest en
gebleven in de volkstaal, terwijl als in die aspectische functies voor het praeteritum
meer een litteraire vorm was van Zuidelijke herkomst. In het Zuiden is als nog een
gangbaar voegwoord voor de hier bedoelde functies. Het is dan ook wel opmerkelijk
dat in de jongere taalontwikkeling van Noord-Nederland het autochthone doe zijn
litteraire concurrent als geheel heeft verdreven. Mogelijk heeft daartoe ook
meegewerkt dat als belangrijke andere functies had te verrichten nl. ten eerste, als
aspectisch voegwoord, de aanduiding van een coïncidentie of progressiviteit van
een herhaald gebeuren of een algemenen gang van zaken, voorgesteld in een der
drie tijdstrappen; ten tweede de hypothetische functie, die voortgekomen is uit de
praesentische verbindingen met eerstgenoemde functie.
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De analyse en uiteenzetting hier gegeven zijn slechts bedoeld als eerste poging om
te komen tot een aannemelijke verklaring van de opvallende concurrentie tussen
doe en als. In ieder geval leek mij het probleem interessant genoeg om het te berde
te brengen. Mogelijk brengt een zorgvuldiger schifting van een nog omvangrijker
materiaal, waarbij ook oorconden en andere ambtelijke stukken moeten worden
opgenomen een nog duidelijker beeld van den functionelen en historischen
samenhang.
Wat den functionelen kant van de kwestie betreft, blijven er dan nog twee vragen
te beanwoorden: ten eerste of bepaalde functionele facetten het gebruik van als ten
koste van doe hebben gestimuleerd; en ten tweede hoe de historische verhouding
is tussen deze praeteritale aspectische functie en de andere functies van als in
voegwoordelijk gebruik. Op dit laatste kan ik thans niet ingaan.
Ter beantwoording van de eerste vraag, zou men moeten nagaan of in teksten
die nog overwegend doe gebruiken als tot bepaalde functieschakeringen is beperkt.
Met het oog daarop analyseerde ik het als-gebruik in twee teksten; allereerst in den
Reinaert, waar tegenover de 38 gevallen met doe in tekst A 21 zinnen met als staan.
De parallelteksten A en F komen behoudens enkele uitzonderingen steeds overeen,
zodat de verhouding doe/als mogelijk teruggaat op den oorspronkelijken tekst, of
1)
althans een gemeenschappelijken vóórtekst . De als-zinnen zijn functioneel aldus
te groeperen:
1. In verreweg het grootste aantal gevallen is het gebeuren in den bz. momentaan
perfectief, en staat het Vf. in het praeteritum.
a. De hz. kan ook momentaan perfectief zijn, waarbij coïncidentie en
snelle progressiviteit in elkaar overgaan; speciaal met het ww.
komen: Als si in dat hol quamen / Cuaert ende Reynaert tsamen /
doe vonden si vrauwe Hermelinen / met haren cleenen welpkinen,
3093 - Ende als hi up den wech quam / Sach hi van verren ende
vernam /

1)

Meestal lopen A. en F. parallel. Behalve het boven gemelde geval dat F. een andere keuze
doet, zijn er nog 2383, 450 en 98 waar F. als heeft tegenover A. doe. Interessant is vooral
98, waar A. een plusq. perfectum heeft, maar F. een perfectum met als: Als Ysegrim dit heft
gesproken (A Doe Y. dit hadde ghesproken), vgl. boven punt 3. In 450 staat tegenover het
plusq. pf. met doe in A, een als-zin met een perfectief aspect: Als der vigilien een ende was
(A.: ghelant was).

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 73

63

b.

Sente Martins voghel ende quam ghevloghen, 1045; vgl. 1361,
3077, 2946. In 2449 bevat de bz. geen directen schakel van de
epische ontwikkeling, maar een omstandigheid of tijdsaanduiding:
Alse die zomer quame int lant.
Zeer vaak is de hz. momentaan ingressief, en is die handeling een
reactie op het gebeuren in den bijzin; bijna steeds bevat de hz. een
ww. v. waarnemen: Ende alse Belin hoerde dat / Dat die coninc
balch te hem waert / wart Belin so vervaert / dat hi beefde van vare,
2972. - Alse die coninc dit verhoerde / Gaf hi Reynaerde felle
antwoerde, 2141. - En alse Cuwaert dat ghesach / doe riep hi lude...
3238; zie verder: 2498, 1579; 1571; 3118; 1261; 1202; 1325. Een
ander werkwoord: Alse hi dat hoeft voert trac / Botsaert, ende sach
dat, hi sprac: ... 3377.

2. Door het ww. waende wordt in 1523 het momentaan-ingressieve aspect
aangeduid: Als hi weder huten gate / Waende keeren huter noet / Hem was
dien leeden buuc so groet / Dat hi beclaghede zijn ghewin. Eigenaardig is de
hz. alsof er een schakel is overgesprongen: ‘constateerde hij dat...’. In F.
ontbreekt dit geval.
3. Zelden staat in den bijzin een plusq. perfectum, een verbinding die juist bij doe
in dezen tekst frequent is. Eénmaal met also saen als in 83: ende also saen
alse die heleghe waren brocht / Was hi andersins bedocht. - En dan éenmaal
zonder meer alse in 3210: Alse Reynaert dit hadde verstaen / Doe ghinc hi
hute tote Beline. - Merkwaardigerwijze heeft F. hier een perfectum: Alse R. dit
heft verstaan. Mogelijk is dit de oorspronkelijke lezing.
4. In al deze gevallen staat de bz. voorop; slechts éenmaal volgt die bz. op den
hz., een geval waar in D.R. teruggegrepen wordt naar het verleden en de bz.
dus meer temporeel bepalend is, bovendien duratief: Ghestade es huwer
beeder zede / als ic doe ten tijden deze / als ic clusenare was, 3067; F. heeft
hier doe: Ghi levet beide als ic dede / doe ic clusenare was. - een vorm dien
men eerder verwachten zou dan die van A.
De verschillen tussen de doe- en als-zinnen in den Reinaert (vgl. blz. 34-36) zijn op
het eerste gezicht niet spectaculair. Toch zijn drie eigenaardigheden opmerkelijk,
die mogelijk met elkaar samenhangen:
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het ontbreken van duratieve bijzinnen bij de verbinding met als (wel bij doe), de
vaste plaats vóór den hoofdzin (bij doe 6 achter) en de zeldzaamheid van een plusq.
perf. in den als-zin tegenover frequent voorkomen van die constructie bij doe. Het
laatste zou er op kunnen wijzen dat de als-verbinding aanvankelijk vooral
aantrekkelijk was om het levendig momentane aspect der coïncidentie, in
overeenstemming met de oorspronkelijke vergelijkende of gelijkstellende functie
van als, in den tijd dat doe reeds bezig was te verbleken in zijn momentane functie.
Vandaar dat de als-zin bijna uitsluitend voorop staat: zelfs in teksten waar als reeds
het algemene voegwoord is geworden, zie de analyse van de Parth. en Franc. op
blz. 41 vlgg. Ook het ontbreken, althans aanvankelijk van duratieve als-zinnen past
in dien gedachtengang. De toepassing ook in duratief gebruik zou van een jonger
stadium zijn. Het zou een breed onderzoek vereisen deze dikwijls subtiele stilistische
verschillen tussen doe en als historisch na te speuren. Daarvoor ontbreekt mij hier
de ruimte. Maar op enkele bijzonderheden wil ik toch nog wijzen naar aanleiding
van een tweeden tekst. In de Carel ende Elegast houden doe en als elkaar vrijwel
in evenwicht: 14 maal doe en 12 maal als. Weeg ik de stilistische nuances minitieus
tegen elkaar af, dan krijg ik toch den indruk dat als vooral gekozen wordt om de
sterker dramatische of heviger aspectische werking; terwijl doe episch vlakker,
rustiger aaneenschakelend, meer anaphorisch is. Een beknopt overzicht van de
gevallen moge dit nader aantonen.
In vs. 176, 332 en 1069 wordt doe temporeel gebruikt, buiten den epischen gang
van het verhaal, terugwijzend op het verleden; in het gebed, slaande op Christus:
Ghi liet u aenden cruce slaen / Doen u die ioden hadden ghevaen (176) terugwijzend naar het begin van het verhaal: Doen wert in wake menich man / Dien
god den slaep seynde an / Doe die coninc stelen voer (1069). - Zo ook, hoewel
minder ver in het verleden terugreikend, in de overpeinzing van Elegast: ... Datti mi
niet en groete / doen hi mi ghemoete (332). - In alle drie gevallen volgt de bijzin op
den hoofdzin.
In het verhaal zelf heeft de doe-zin vaak minder ‘verrassende’ functie; de handeling
door dien doe-zin aangeduid is vaak al ‘bekend’,
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van te voren aangeduid, of aangekondigd, en wordt dus verwacht. In 199 gaat
vooraf: Doe quam hi in een wout binnen / Karel den edelen man / Dat niet verre
stont van dan. - En dan volgt: Doen hi quam gereden daer (= toen hij daar dan kwam
aanrijden) / Die mane scheen seer claer. - Die eigenaardige verbinding bovendien
waar de hoofdzin de milieu-beschrijving bevat (vgl. blz. 24). Als in 321 staat: Doen
si quamen te gemoeten / Leden si al sonder groeten - hebben we de ridders elkaar
al lang zien naderen, Karel vol vrees en beven. Juist in die spannende nadering
worden als-zinnen gebruikt (286, 304), en ook bij de beslissende wending, nadat
ze elkaar gepasseerd zijn, en de zwarte ridder zich bezint (325) staat de als-zin.
Dan gaat hij Karel achterna (vs. 352/53) en haalt hem in: daar in 354 volgt de doe-zin
ter aanduiding niet zozeer van een verrassend nieuw feit, als wel het bereiken van
het nagestreefde doel. (- toen hij hem dan inhaalde, riep hij... of ingehaald had...
vgl. 199). Dat bereiken van het te voren aangekondigde doel is ook met doe
uitgedrukt in 695 (Doen si quamen voor die veste - nl. volgens plan) en in 751,
wanneer ze eindelijk het gat in de muur hebben: Doen si tgat vander muere / hadden
bracht al duere... En zo kan men ook 1113, 1117 en 1128 interpreteren: ‘doe eggerics
lieden quamen gevaren / in tconincs hove’ en de verwachte gebeurtenissen verlopen
volgens plan: de verraders worden opgewacht en gevangen genomen. In 1311
wordt de doe-zin gebruikt om aan te duiden dat de directe rede geëindigd is en de
spreker overgaat naar een volgende handeling: Doen hy eynde sijn gebede /
seghende hi alle sine lede, etc. (= perfectisch). Zo ook in 1363: Doe elegast die tale
seide (= gesproken had) / Sat hi op in sijn gereyde. De doe-zin vormt den overgang
tussen opeenvolgende handelingen van denzelfden persoon, en is bijna gelijk aan
nadat.
Plaatsen we daar tegenover nu de als-zinnen, dan lijkt me de als-zin vaker een
nieuw verrassend gebeuren aan te geven, geladen met spanning en affect, of ook
de reactie op een bepaald gebeuren scherper te belichten. Reeds wees ik op de
angstige spanning waarin Karel verkeert als hij den zwarten ridder ziet naderen
(286, 304), en op de wending in 325. Een ‘nieuw feit’ (niet aangekondigd) wordt ook
meegedeeld in 150: Als hi die borch brugghe leet / Ghinc die coninc
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mit liste / totten stalle... Affectief is de reactie van Elegast als hij zijn zwaard verspeelt:
Als dat die swarte sach / Datti sijn swaert hadde verloren / Tfij dat ic ye was geboren
/ Pensde hi... (432). De affectieve reactie van een anderen persoon dan de spreker
van de directe rede wordt herhaaldelijk door den als-zin ingeleid, niet door doe: Als
dit die coninc verstoet / Was hi bliede in sinen moet, 487; zo ook 631, 1151, 1199.
In 1168 betekent dit voor Elegast de verrassende wending in zijn leven: Dat hem
die coninc beval / seiden si elegast al / Die seer verblide vanden woorde / Als hi die
niewere hoorde / Hi liet leggen sijn ghereyde / etc. - In 867 is weliswaar sprake van
een aangekondigde handeling (het gaan halen van 't gereide), maar het episch
moment is zo belangrijk en spannend dat de dichter toch den als-zin prefereert: Als
elegast quam ter ghereyde / Daer ic heden eer of seide / Gaven sulc enen clanc /
Datter eggeric bi ontspranc. In enkele van de geciteerde plaatsen staat ook een
plusquam perfectum, waar we dus eerder uit dien hoofde doe zouden verwachten;
maar ook daar kan de affectische of scherp-aspectische functie den doorslag
gegeven hebben (vgl. 325, 1199). Alleen in 139 is als met een plusquam perf.
gecombineerd zonder dat een bijzonder affect of levendig aspect wordt uitgedrukt:
merkwaardigerwijze staat in K. op die plaats: Da hey do... (vgl. ed. Kuiper blz. 76
aant.). In 157 had men i.p.v. doen ook als kunnen verwachten: een niet
aangekondigd, nieuw gebeuren, maar waarschijnlijk door den dichter toch niet
gevoeld als een situatie die speciaal aspectisch relief behoefde.
Met de stilistische analyse van deze twee teksten moge ik hier volstaan. Het
materiaal uit verschillende teksten zou de hier gegeven hypothese kunnen versterken.
Zo zijn de meeste genoemde plaatsen uit de Limborch I en II (zie blz. 59) uit zulke
en nog nader te noemen stilistische overwegingen te verklaren, terwijl het interessant
is de uitbreiding van als in A daaraan te toetsen. Ik moet daar echter wegens gebrek
aan ruimte van afzien. Natuurlijk kwamen in Carel ende Elegast niet alle
eigenaardigheden van den als-zin tegenover doe, die een rol bij de uitbreiding van
het gebruik van als in aspectische functie gespeeld kunnen hebben, aan het licht.
Andere heb ik reeds genoemd na de analyse van het als-materiaal uit de
Parthenopeus en S. Fran-
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ciscus, op blz. 47. Van belang is daar vooral ook de mogelijkheid van een praesens
historicum of perfectum, vooral in epischen stijl; vgl. herhaaldelijk in Walewein: Ende
als Walewein dat versiet / Noopti met sporen... 1656. - Als hi binder woude es comen
/ Eer hiet lanc heefti vernomen / Ene creature so sere carmen..., 1351. - Ende alst
Walewein comen siet / Sone was hys bore blide, 394. - Ook 136, 5211, 6096, 6274,
6885, 6911, 6938, 8455, 9713, 9998, 11020, vgl. ook Limborch I, 1437, II; 1. Een
tweede nog niet genoemde eigenaardigheid van als is de mogelijkheid het te
verbinden met adverbia die het momentane aspect van de coïncidentie versterken:
verbindingen als recht als, also saen als, also schiere als, also vollike als, also
haestelike al, also vroe als, also gheringe als, en derg. komen in de epische litteratuur
herhaaldelijk voor. Ze zijn te verklaren uit de vergelijkende functie van als. Ik kom
er nader op terug bij de behandeling van de samengestelde voegwoordelijke
verbindingen ter uitdrukking van de momentane progressieve aspecten. Ter illustratie
hier slechts een paar voorbeelden: Echites sluych met sporen / Wat he mocht mit
groter jaegt / Ende quam recht als man die magt / geworpen soude haven in dat
vuere / Ende rijep: ... Limb. (B) I, 2159 (in A: idem recht alse) - unde also saen alse
dat ghesproken was so verdrogde die boem L.v.J.L. 165 (S. heeft: ende doe hi dat
gesproken adde te hant so wart die boem droge (!)). - ende also saen alse die
heyligen vor waren brocht / was Reynaert ander sins bedocht, Rein. 82. - Ende also
schire alse deghene die montfolle hadde ghenomen so ghinc hi enweghe uten hus,
L.v.J.L. 208 (S: Daerom doe... so ghinc si). - Alse vollijc als dat die coninc sprak,
nam diegene den cnijf ende stac den coninc ene grote wonde, Velth. II, 38, 29. Ende also vro als sy die sach / Ghinc sise schoren ende rijten / Ende mitten
bloedighen tanden bijten, Min.l. II, 1048.
Al deze eigenaardigheden van als maken het enigszins begrijpelijk dat het zich
als aspectisch voegwoord juist in epische teksten, zoals in de ridderromans, snel
verbreidde, en dat dus ‘Westmiddelnederlandse’ teksten, in strijd met de dialectische
situaties, dikwijls een groot aantal van die ‘litteraire’ als-zinnen vertonen.
Groningen.
G.A. VAN ES
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De datering van Sluiters gedichten
Jan te Winkel, die in zijn Ontwikkelingsgang vijf bladzijden aan de werken van Willem
Sluiter heeft gewijd, zegt dat hij heeft gepoogd ‘de chronologie, ook in verband tot
zijn leven, vast te stellen, ofschoon de eerste drukken er van nu uiterst zeldzaam
zijn’. Dat bijzinnetje met ‘ofschoon’ zal wel betekenen dat Te Winkel geen enkele
eerste druk onder ogen heeft gehad en zijn chronologie heeft vastgesteld op grond
van de gegevens die het voorwerk van de latere drukken hem heeft verschaft. Welke
drukken hij precies gebruikt heeft, blijkt niet, maar in ieder geval heeft hij de uitgave
(zonder jaartal, maar kennelijk van 1777) gekend, waarin de levensbeschrijving van
Sluiter is opgenomen. Die levensbeschrijving, ‘uit aantekeningen van hem en zijn
geslacht opgemaakt’, bevat ook al een poging tot datering van de afzonderlijke
werken. Te Winkel heeft in die 18de-eeuwse poging blijkbaar niet veel vertrouwen
gehad, althans zijn eigen chronologie wijkt daar, zonder dat hij er rekenschap over
aflegt, vrij sterk van af. Men kan niet zeggen dat dat een zeer overtuigende indruk
maakt. Joh. Wessing, de uitgever van 1777, die vermoedelijk de levensbeschrijving
heeft opgesteld, genoot daarbij de meest volledige medewerking van de zijde van
de familie Sluiter. Zijn boek is uitdrukkelijk opgedragen aan de weduwe van Willem
Sluiter Jr., de kleinzoon van de dichter, en haar kinderen. In de levensbeschrijving
worden Sluiters afstammelingen ook met name genoemd. De uitgave van 1777 was
dus niet alleen een uitgevers-, maar ook een familie-aangelegenheid, een uiting
van familietrots. De oude Sluiter was in de eeuw die er sinds zijn dood verlopen
was, een beroemdheid geworden, aan wiens nagedachtenis kleinkinderen en
achterkleinkinderen zich konden optrekken. Wat de familie wist over de datering
van Sluiters gedichten heeft zij ongetwijfeld aan de uitgever meegedeeld. En in
1777 waren de eerste drukken waarschijnlijk nog minder zeldzaam dan nu. De
meeste kans om ze aan te treffen heeft men bij afstammelingen die trots zijn op hun
grote voorvader en zijn nagedachtenis cultiveren. Dit zijn
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allemaal redenen om aan de mededelingen van Wessing enig vertrouwen te
schenken en de chronologie van Te Winkel, waar deze afwijkt van die van Wessing,
kritisch te bekijken. Ons wantrouwen tegen Te Winkel wordt versterkt, wanneer wij
hem ook verder nog op enige onnauwkeurigheden betrappen, die weliswaar
literairhistorisch van weinig belang zijn (bv. dat de schrijver aan Sluiter twee dochters
toekent, terwijl hij inderdaad een dochter en een zoon had), maar die toch wijzen
op een te vluchtig lezen van de bronnen.
Van Es heeft in de nieuwe Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden
Sluiters werk zeer uitvoerig besproken en gewaardeerd, in niet minder dan tien
bladzijden, en daarbij Te Winkels overzicht gekarakteriseerd als weliswaar objectief
maar ‘zonder innerlijke benadering’. Niettemin heeft hij zich ten aanzien van de
datering der gedichten vrijwel geheel bij Te Winkel aangesloten. Van Es heeft
evenmin als Te Winkel eerste drukken onder ogen gehad, maar alleen 18de-eeuwse,
van 1716, 1717, 1731 en 1739. De druk van 1777, met de levensbeschrijving van
Wessing, noemt hij niet. Hij verklaart dus ook niet waarom zijn chronologie van die
van Wessing afwijkt. Jonckbloet en Kalff zijn beiden veel beknopter in hun
beschouwing over Sluiter dan Te Winkel en Van Es. Jonckbloet doet hem zelfs in
minder dan een bladzij af. Een poging tot een volledige chronologie der afzonderlijke
gedichten moet men hier dan ook niet zoeken. Uit het weinige dat Jonckbloet zegt,
kan men opmaken, dat hij, althans ten dele, dezelfde 18de-eeuwse uitgave gebruikt
moet hebben als Van Es (die van 1731). Bij een van de bundels waar de datering
van Te Winkel-Van Es van Wessing afwijkt, is Jonckbloet in overeenstemming met
de laatste, zonder dat hij evenwel blijk geeft hem te kennen. Waarschijnlijk berust
Jonckbloets datering op een zelfstandige interpretatie van het voorwerk. Uit Kalffs
beschouwing blijkt niet welke opvattingen hij inzake de dateringen heeft gehad.
Behalve de mening van de officiële literatuurhistorici moet over Willem Sluiter ook
die van twee Achterhoekers gehoord worden, die hun landsman zelfstandig hebben
bestudeerd, nl. H.W. Heuvel en H. Odink. De eerste schreef een klein boekje Willem
Sluiter van Eibergen, de laatste een herdenkingsartikel Willem Sluiter, Predikant-
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dichter, in Archief De Graafschap V, 1, 2-36 (Dec. 1954). Beiden volgen in hun
datering kennenlijk de levensbeschrijving van Wessing. Eerste drukken hebben ook
zij niet gekend, maar Odink gebruikt wel - voor het eerst, zover ik kan nagaan - de
druk van 1687, die voor het onderzoek zeer belangrijk is vanwege een inleiding Den
Boekverkoper tot alle zang-lievende herten. Die inleiding bewijst dat de datering
van Te Winkel-Van Es althans op één punt volstrekt onjuist is en die van Wessing
juist. Het is vooral het artikel van Odink dat mij aanleiding heeft gegeven om de
kwestie van de datering van Sluiters gedichten nog eens opnieuw te bekijken. Ik
heb alle drukken die ik kon vinden vergeleken en de gegevens gebruikt uit de brieven
van Sluiter aan Vollenhove die bewaard worden op de U.B. te Leiden (Lett. 1234).
Mijn onderzoek is maar fragmentarisch en voorlopig - ik moet het samenstellen van
een volledige bibliografie aan een bibliograaf van professie overlaten -, maar bewijst
toch afdoende, dat de levensbeschrijving van Wessing vertrouwen verdient en dat
Te Winkel de gegevens uit het voorwerk van de latere drukken slecht gebruikt heeft.
Sluiter, wiens gedichten zeker twee en een halve eeuw na zijn dood zijn blijven
leven, heeft zijn werk zelf maar ten dele gedrukt gezien en waarschijnlijk nooit een
herdruk van een van zijn bundels beleefd. Hij was 34 jaar toen zijn eerste boek
verscheen, in 1661, bij een drukker in Deventer. Een boek dat in Deventer
verschenen was, vond niet gemakkelijk een publiek in het westen van het land,
Revius had dat een dertig jaar tevoren ook al ondervonden. Toen Sluiter in 1673,
46 jaar oud, stierf, zullen zijn Psalmen, Lof-sangen ende Geestelike Liedekens dan
ook nog wel niet uitverkocht zijn geweest. In een brief van 30 Juli 1667, zes jaar na
de verschijning, zien wij Sluiter zijn vriend Vollenhove, die dan inmiddels dominee
in Den Haag en een invloedrijk man is geworden, nederig verzoeken om
‘recommendatie’ van zijn bundeltje ‘Sang-gedichten’: ze zijn, schrijft hij er bij, ‘in
Den Haeg bij J. Tongerloo in de Veen-straet te bekomen’ en hij herinnert er zijn
vriend aan dat deze er zelf een lofdicht voor heeft geschreven. Het volgende jaar,
op 2 Maart 1668, herhaalt hij zijn verzoek om recommendatie. Hij noemt nu ook een
boekhandelaar in Delft,
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Jacobus van der Beek, waar zijn boekje te krijgen is. Dit wijst bepaald niet op een
vlotte verspreiding. De dichter had in het westen kennelijk nog geen naam gemaakt.
Misschien was zijn boekje ook een beetje te duur voor het eenvoudige publiek
waarvan hij het moest hebben. Het was nl. voor een liedboekje vrij royaal uitgegeven,
in klein quarto en ‘met Bas ende Discant’, d.w.z. met een dubbel stel notenbalken,
eenmaal voor de eerste stem, met G-sleutel, en eenmaal voor de tweede stem, met
F-sleutel. De 97 liederen eisten door deze opmaak niet minder dan 23 vel, waarbij
nog 6 vel voorwerk kwam. Sluiter heeft waarschijnlijk nogal moeite gehad om het
boekje gedrukt te krijgen en is er kennelijk trots op geweest, toen het klaar was. De
approbatie van de classis Zutphen is gedateerd 14 April 1659, de ‘Toe-eygeningh’
aan de gravin van Dona, Sluiters hooggeboren beschermvrouw te Borculo, is twee
jaar later geschreven, 15 April 1661. Het lijkt mij niet al te gewaagd om te
veronderstellen, dat de gravin wel enige financiële steun zal hebben gegeven bij
de uitgave, of zich althans bij de Deventer drukker Jan Colomp garant zal hebben
gesteld voor de verkoop van een zeker aantal exemplaren. Het boekje is op 't
ogenblik heel zeldzaam geworden. De Leidse U.B. bezit een exemplaar. Uit de
kanttekeningen bij zijn Vreugt en Liefde-Sangen, verschenen in 1671, maar
waarschijnlijk al grotendeels in of kort na 1661 geschreven, blijkt dat Sluiter in
Eibergen en de omliggende buurtschappen als een grand seigneur
o

present-exemplaren uitdeelde van zijn ‘Gesangen in 4 ’. In zijn gedicht Aen onse
gemeinte in de buerte van Mallem zegt hij bijvoorbeeld:
Neemt in dank weer aan dit boekje
o

en tekent daarbij in margine aan: ‘Mijn Gesangen in 4 daar ik dit eertijts voor in
geschreven, en aan die van Mallem gegeven hebbe’. Dat met deze ‘Gesangen’
alleen maar de Psalmen van 1661 bedoeld kunnen zijn, blijkt uit een andere
kanttekening bij de regels
'k Hebb de Wereldt als een riet,
Buiten iet
Binnen niet, lang af gekeken,
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waar hij schrijft ‘Siet onse Gesangen fol. 98’. Op blz. 98 van de Psalmen van 1661
lezen we inderdaad:
Waerom doch, ô dwase mensch,
Stelt ghy in de werelt uwen wensch?...
S' is als een riet // Buyten yet // Binnen niet.

Deze verwijzingen kunnen ook bewijzen, als dat al niet langs andere weg zou
vaststaan, dat de Psalmen van 1661 tien jaar later nog niet herdrukt waren. Anders
had de trotse dichter dat ongetwijfeld wel laten blijken! Hoe trots hij geweest is op
zijn eerste boek, blijkt wel uit zijn dankdicht aan Vollenhove van 27 Mei 1661, als
hij het heeft over ‘de groote Steên’ (dat is dan Deventer)
Die 'k onlangs hebb' wat veel betreên,
Als 't my met druk mijn druk-pers perste.

Nog veel later, als hij zijn Eensaem Huis- en Winter-leven schrijft (waarschijnlijk in
1667), herinnert hij zich die plezierige beslommeringen die verbonden zijn aan het
maken van een mooi boek:
Maer soo 'k nu in een Stadt eens toef,
Het is uit noot, of groot behoef,
Om dat het dan aldaer voor mij
Soo druk is met de druckery.
Ik ben niet sinlijk in mijn huis,
Maer hebb' mijn werk graeg net en pluis,
Dat voor elks oogen komen moet,
En blijft als 't is, 't zy quaet of goet.
De druckers proef heeft vaek een fout,
Die niemant licht bemerkt of schouwt,
Dan selfs de maker van 't geschrift,
Die alles op het nauwste sift,
Of vindt iet onfatsoenlijks uit,
Dat door geen tekens wordt beduidt;
Waerom hy selfs daer by zijn moet.
Als 't leste bladt ten einde spoedt,
Moet somtijts daer iet by of af,
Dat nooit een vreemde nam of gaf.
Indien 'er haest is by mijn werk,
Soo moet de drucke drucker sterk
Geport en aengedreven zijn;
Of ander werk gaet voor het mijn'.
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Dan moet ik tot de binders gaen,
En selve met haer overslaen,
Hoe best mijn werk gebonden zy,
Of hoeveel dan men eisch van my
Voor hoorn' of slechte schapen-bandt.
'k Maek met haer klaer den achterstant.
Om sulk en diergelijk ver-eisch
Is 't dat ik na de Steden reis'.

Uit de passage over de binders zou kunnen blijken dat Sluiter persoonlijk bij de
exploitatie van zijn eerste boekjes betrokken is geweest. Op zijn minst blijkt er uit,
dat hij de exemplaren die hij cadeau gaf, voor eigen rekening liet inbinden, maar
het verzoek om recommendatie aan Vollenhove wijst er toch eer op dat hij belang
had bij de verkoop.
De latere uitgevers van Sluiters werken hebben de exploitatie stellig met meer
praktisch inzicht aangepakt. In de uitgave van de Psalmen van 1681, die zich
aandient als de tweede druk (twintig jaar na de eerste, acht jaar na de dood van de
dichter!), schrijft de ‘Drucker’ (Gerbrant Schagen, Boekverkoper in de Kalverstraet,
t'Amsterdam) tot de lezer: ‘Dit werk seer voortreffelik zijnde, soo ten opsichte van
de heerlike Stoffe die het vervat, als ook van de aengenaemheit der Rijmen;
verdienen wel, dat het door een tweeden druk te voorschijn komende, in soodanigen
formaet wiert uytgegeven als voorheenen: Doch dewijle ik beducht was dat het alhier
soo seer niet bekent was als de deftigheit des selven vereischt, ende dat de
somwijlen mogten afkeer krijgen van het selve te koopen, uit oorsaek dat het tot
hoogen prijs soude moeten verkocht werden, soo het in quarto, ende met de
musijknoten als te vooren herdrukt wierde, soo heeft mij goet gedacht het selve in
octavo of dit kleiner formaet te doen Drucken, ten einde men het selve voor een
1)
minder prijs mogte bekomen’ . Men mag van Gerbrant Schagen denken wat men
wil, maar híj heeft Sluiters werken aan de man gebracht en híj heeft de grondslag
gelegd voor hun meer dan twee euwen durende invloed, in Holland én in Gelderland.
In het klein octavo-formaat van het liedboekje zijn de Psalmen, Lofsangen en
Geestelike Liedekens populair geworden en zijn zij tot in de 19de eeuw herdrukt.

1)

De cursiveringen zijn van mij. K.H.
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Vollenhove heeft aan de Psalmen van 1661 twee lofdichten meegegeven. Het eerste
draagt de titel ‘Op het Lantleven en de Heilige Gezangen van den Godtzaligen en
hooghgeleerden Heere Willem Sluiter, Leeraer des H. Euangeliums te Eibergen’,
het tweede ‘Op het uitgeven der Heilige Gezangen’. Het tweede moet geschreven
zijn in 1661, het eerste moet vroeger ontstaan zijn, bijvoorbeeld in 1659 of begin
1660, toen Sluiter zijn bundel al wel in handschrift gereed had, maar er nog geen
drukker voor had kunnen vinden. Ik vermoed dat Sluiter in April 1661, toen de
gedichten al waren afgedrukt, maar het voorwerk nog ter perse was, zijn vriend
Vollenhove alvast een exemplaar van de afgedrukte vellen heeft toegestuurd.
Misschien deed hij dit enkel uit trots over het mooie boek dat hij gemaakt had,
misschien hoopte hij ook dat Vollenhove in Zwolle, waar deze toen dominee was,
alvast wat reclame voor de uitgave zou maken. Hij kreeg in ieder geval iets anders,
en iets meer, dan hij verwacht had, namelijk een tweede lofdicht, niet op de gedichten
zelf, maar op het heugelijke feit dat zij nu eindelijk uitgegeven waren! Sluiter vloeide
over van dankbaarheid en schreef, op 27 Mei 1661, onmiddellijk een gedicht om
daaraan uiting te geven:
Gy hebt mijn werk, terwyl 't noch vers
En vochtig komt van 's drukkers pers,
Met gunstig oordeel dus gemeten,
En toont daer van een kort begrijp.
Ia, eer de vrucht te recht was rijp,
Hebt gy belust daer van gegeten.

Vollenhove's tweede lofdicht en Sluiters dankdicht konden beide nog in het voorwerk
van de Psalmen worden opgenomen, het eerste met een grote letter en veel wit,
het tweede met een heel klein cursiefje en in twee kolommen. Het boek zal in Juni
1661 naar de binder zijn gegaan en Sluiter zal voor de zoveelste maal in dat jaar
de reis naar Deventer hebben gemaakt om te onderhandelen over de prijs van
‘hoorn of slechte schapen-bandt’.
In latere uitgaven heeft men onder beide lofdichten van Vollenhove het jaartal
1661 geplaatst, wat alleen maar voor het tweede juist kan zijn. Men heeft dit jaartal
waarschijnlijk zo toegevoegd op grond van
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Sluiters bovengenoemde dankdicht, zijn ‘Antwoord-brief geschreven aen den
Eerwaerdigen, Godtsaligen ende hoogh-geleerden Heere, Johannes Vollenhovius,
Getrouwe Leeraer des H. Euangeliums te Zwoll; op het oversenden syner loflike
Lofgedichten over het Lant-leven ende het uytgeven der Gesangen des Autheurs’.
Uit deze titel zou men immers de conclusie kunnen trekken dat Vollenhove's beide
lofdichten tegelijk aan Sluiter waren toegezonden. Het is echter ongerijmd, dat
Vollenhove een lofdicht op twee dichtwerken van Sluiter zou schrijven naar aanleiding
van de uitgave van een van beide. Het eerste lofdicht moet geschreven zijn op twee
handschriften van Sluiter, die destijds gezamenlijk op de schrijftafel van Vollenhove
hebben gelegen en gezamenlijk het totale oeuvre van Sluiter hebben uitgemaakt,
zoals deze het aan zijn Zwolse collega liet lezen. Toen een van de twee handschriften
na verloop van tijd gedrukt werd en de pas afgedrukte vellen aan Vollenhove waren
toegezonden heeft deze een tweede lofdicht geschreven. Waarom? Vermoedelijk
omdat hij vond dat zijn eerste lofdicht, dat immers op twee manuscripten betrekking
had, niet voor de uitgave van slechts een van beide bruikbaar was. Sluiter dacht
daar anders over. Hij was veel te trots op zijn twee lofdichten en liet ze allebei
afdrukken.
Over de datering van de Psalmen is niet veel verschil van mening mogelijk. De
jaartallen van approbatie en toeëigening spreken een te duidelijke taal. De
levensbeschrijving van Wessing noemt alleen 1659, het jaar van de approbatie,
maar dat komt doordat hier ‘de orde van tijd, waerin ze (Sluiters werken) ... gedicht
zijn’ wordt vastgesteld, dus niet de chronologie van de uitgaven. Te Winkel gaat
zich bepaald te buiten aan hyper-wetenschappelijkheid, wanneer hij het aldus
formuleert, dat Sluiter zijn gedichten ‘in 1659 tot een bundel verenigde, die misschien
echter eerst in 1661 het licht zag’. Er is immers geen twijfel mogelijk, dat de druk
van 1661 inderdaad de eerste geweest is. Niemand heeft echter tot dusver een
poging gedaan om het uitstel van de uitgave, van 1659 tot 1661, te verklaren.
De levensbeschrijving van Wessing vermeldt vervolgens 1660 als het jaar van
ontstaan van Sluiters Buitenleven. Heuvel en Odink sluiten zich daarbij aan, maar
Heuvel gaat nog iets verder dan Wessing
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door te zeggen dat het Buitenleven ook in 1660 verschéén. Te Winkel plaatst het
ontstaan van het Buitenleven in 1666. Bij dit gedicht is de datering van groot belang
voor de interpretatie. In 1665 moest Sluiter nl. uit Eibergen vluchten voor de
Munsterse troepen van Berend van Galen. Na een ballingschap van 33 weken
keerde hij in Mei 1666 naar de Achterhoek terug. Te Winkel zegt nu: ‘De vreugde
daarover gaf hem zijn meest bekende gedicht “Buyten-Leven” in de pen’. Van Es
uit zich in dezelfde zin: ‘Zodra het weer vrede was, keerde hij terug naar den
Achterhoek. Daar, terug in de eigen vertrouwde omgeving, bevrijd van de obsessies
der stad, schreef hij zijn meest bekende, misschien ook wel de hem meest typerende
apologieën op het Buyten leven en het Eensaem Huis- en Winterleven (1667/68)’.
Als de levensbeschrijving van Wessing echter gelijk heeft en het Buitenleven tot
een vroegere periode behoort, dan mist het deze achtergrond van
bevrijdingsgevoelens en is het eenvoudig een Christelijke pastorale van een sterk
aan zijn streek gebonden dichter. Het onmiskenbare verschil in toon en kwaliteit
tussen het Buitenleven en het Eensaem Huis- en Winterleven (het eerste is veel
pittiger van zegging en heeft veel meer literaire allure) is gemakkelijker te verklaren,
wanneer de gedichten in verschillende periodes ontstaan zijn, dan wanneer zij in
dezelfde tijd en stemming geschreven zouden zijn. De literatuurgeschiedenis kan
hier het probleem van de datering dus onmogelijk uit de weg gaan.
Het eerste gegeven waarover wij beschikken is Vollenhove's lofdicht ‘Op het
Lant-leven en de Heilige Gezangen’, geplaatst voor de Psalmen van 1661 en naar
alle waarschijnlijkheid gedicht in 1659 of 1660. Uit de inhoud van dit lofdicht blijkt
dat Vollenhove, toen hij het schreef, een pastoraal gedicht van Sluiter voor zich
moet hebben gehad, en dat kan wel niet anders zijn geweest dan het Buitenleven.
Een tweede gegeven, dat het eerste radicaal schijnt tegen te spreken, is te halen
uit het Buitenleven zelf. In de 99ste strofe daarvan zegt de dichter nl.:
Het is noch niet heel lang geleeden,
Dat ik, door noot in d'eelste Steden
Een ruime tijt hielt mijn verblijf.

Dit wijst er op dat althans deze strofe geschreven moet zijn in of na
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1666. Sluiters vroegere bezoeken aan steden als Zutfen of Deventer kan men
moeilijk een verblijf ‘door noot’ noemen en de uitdrukking ‘eelste steden’ zal ook
eer doelen op de grote steden van het westen, Den Haag en Amsterdam. Wil men
het eerste en tweede gegeven combineren, dan komt men tot de constructie dat
het Buitenleven voor of in 1660 is geschreven en in of na 1666 is herzien. Is dit waar
te maken? Inderdaad, deze constructie wordt bevestigd door een derde gegeven,
dat wij uit de briefwisseling met Vollenhove kunnen halen. Op 2 Maart 1668 stuurt
Sluiter een gedrukt exemplaar van zijn Buitenleven aan Vollenhove en schrijft dan:
‘Behalven de reden die ik in het toeschriftje aen UEerw. geve, ben ik noch
ingedachtig, dat UEerw. voor desen te Zwol de patientie heeft belieft te gebruiken,
om 't selve eens met mij over te sien. Zedert die tijt is het onder de hant verandert
en vermeerdert, en in dese gedaente te voorschijn gekomen’. Vollenhove is in 1665
van Zwolle naar Den Haag verhuisd. Het bedoelde overleg over het Buitenleven
moet dus in ieder geval hebben plaats gevonden voor Sluiters ballingschap.
Waarschijnlijk zullen wij het wel mogen stellen in 1659 of 1660, d.w.z. vóór
Vollenhove's lofdicht ‘Op het Lantleven en de Heilige Gezangen’ geschreven werd.
Dit lofdicht zal dan juist geschreven zijn naar aanleiding van dat bezoek dat Sluiter
aan Vollenhove in Zwolle heeft gebracht, voor de eerste nog iets gepubliceerd had,
ja voor er nog van publiceren sprake was. Vollenhove was beroemd geworden door
zijn in 1656 verschenen Kruistriomf en Sluiter, wie het in zijn Eibergse eenzaamheid
aan zelfvertrouwen ontbrak, heeft kennelijk morele steun gezocht bij zijn vroeger
gerijpte en brillanter collega in Zwolle. Wij zien Sluiter als het ware, met de
handschriften van zijn gedichten onder de arm, aan de grote Vollenhove een bezoek
brengen.
Hoe dit alles ook in bijzonderheden geweest moge zijn, het lofdicht van Vollenhove
maakt het tot een feit dat het Buitenleven al omstreeks 1660 moet hebben bestaan.
De levensbeschrijving van Wessing, die dit jaartal, vermoedelijk op grond van de
familietraditie, heeft opgegeven, blijkt ten volle betrouwbaar te zijn. Verschenen is
het gedicht pas in 1667 of '68, nadat de dichter het in 1666 of '67 nog eens had
omgewerkt. In de reeds geciteerde brief van 2 Maart 1668 vraagt
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Sluiter Vollenhove's recommendatie voor zijn boekje en bericht hij dat het in Delft
te krijgen is bij Jacobus van der Beek. De datum van verschijning moet dus wel in
de laatste maanden van 1667 of de eerste van '68 liggen. Wat is de plaats van
verschijning geweest? Ik vermoed Deventer of Zutfen. De belangstelling van
genoemde Delftse boekhandelaar voor Sluiters Psalmen van 1661 en zijn Buitenleven
van 1667 of '68 zal te verklaren zijn uit het feit, dat de Delftse dominee A. Bornius
in 1667 bij een boekverkoper in zijn woonplaats Sluiters Christelike Doodtsbetrachting
had laten verschijnen. (De voorrede van Bornius, ‘bij absentie des Autheurs’, is
gedagtekend 16 Maart 1667.) Daardoor was de naam van de Achterhoekse dominee
bij de Delvenaars enigszins bekend geworden. Men mag trouwens in het algemeen
wel aannemen dat Sluiters ballingschap ‘in d'eelste Steden’ gedurende de winter
van '65 op '66 zeer tot de verbreiding van zijn reputatie in het westen heeft
bijgedragen, zowel onder de dominees en dichters als onder de boekverkopers. De
manier waarop hij in de brief van 2 Maart 1668 Jacobus van der Beek noemt, wijst
er echter niet op dat deze de uitgever van het Buitenleven geweest zou zijn. Als de
uitgever in Delft of Den Haag had gewoond, zou Sluiter dat allicht wel met zoveel
woorden hebben laten blijken.
Er is echter nog een andere reden om de uitgever van het Buitenleven niet al te
ver van Eibergen, in een van de IJsselsteden, te zoeken. De uitgave is nl., evenals
de Psalmen van 1661, opgedragen aan een van de bewoners van het huis te Borculo,
en wel aan graaf Otto in hoogsteigen persoon. De dichter zegt in zijn opdracht: ‘Ik
hebbe dese vrymoedigheit te eer en meer durven nemen, dewijl U Hoog.Gn. slechts
een afgeschreven deel van dit mijn Buiten-Leven met sulk een smaek en vermaek
heeft gelesen, dat hem naderhant belieft heeft my te vragen, wanneer ik 't selve
eens in 't licht soude brengen’. Mij dunkt, voor wie tussen de regels door kan lezen,
laat deze passage aan duidelijkheid niets te wensen over. Het initiatief tot de uitgave
van Sluiters pastorale is uitgegaan van het hoge huis. De graaf zal zich wel garant
hebben gesteld voor een voldoende aantal exemplaren en heeft dat natuurlijk gedaan
bij een bekende boekverkoper in de buurt. Door deze steun kon het Buitenleven
eindelijk het licht zien, nadat de
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dichter het tenminste zeven jaar in portefeuille had moeten houden.
Men kan zich nog afvragen, waarom het Buitenleven zoveel langer op een uitgave
heeft moeten wachten dan de Psalmen. Vollenhove schreef omstreeks 1660 voor
de beide werken, toen nog in manuscript, een gezamenlijk lofdicht. De Psalmen
werden in 1661 op de pers gelegd, maar het Buitenleven bleef liggen. Was het
minder naar de smaak der gravin? Hield die meer van een eenvoudig stichtelijk lied
en was het Buitenleven haar te literair, teveel een modieuze pastorale? Betekent
het iets, dat de Psalmen aan de gravin werden opgedragen en het Buitenleven,
zeven jaar later, aan de graaf? Had de graaf wellicht pas na de Munsterse oorlog,
na Sluiters terugkeer uit zijn ballingschap, belangstelling opgevat voor de dominee?
Er is wel enige reden om aan te nemen dat er verschil van literaire smaak in het
grafelijk gezin heeft bestaan. Freule Amelia, die ook wel eens een versje schreef
en daarom in de correspondentie met Vollenhove steeds ‘onze graeflike poëtesse’
wordt genoemd, heeft terstond na het verschijnen van het Buitenleven een brief
aan Sluiter geschreven, die hij beantwoord heeft in de opdracht van zijn Winterleven.
Als volgt: ‘Mijn voorgaende Buiten-Leven, aen U Graefl. Gen. Heer Vader, mijnen
genadigen Heere, onderdaniglik toe-geëigent en opgedragen, is niet soo haest in
't licht gekomen, of 't heeft U Graefl. Gen. belieft aen my te schrijven, dat het wel
seer aengenaem was, maar dat het haer Heer Vader, Vrouw Moeder, en haer allen
verdroot, dat het allersoetste van mijn eigen Huys-houdinge (soo luiden U Graefl.
Gen. woorden) daer was uit-gelaten; dal sy dat datelik gesocht hadden door het
heele boekje, niet anders meenende, of 't selve sou mede daer by zijn geweest.’ Is
het te ver gezocht om hieruit te concluderen dat de dichterlijke Amelia en haar Vrouw
Moeder ietwat teleurgesteld waren over het maecenaat van hun Heer Vader en
echtgenoot? Nadat Sluiter zijn Buitenleven had omgewerkt (1666 of '67) en zijn
Winterleven had geschreven (1667?), heeft hij beide manuscripten blijkbaar laten
lezen aan de grafelijke familie en naar aanleiding daarvan heeft de graaf dan aan
de dichter de wenk gegeven om het Buitenleven te laten drukken. Maar toen het
boekje verscheen, was freule Amelia teleurgesteld, dat er net niet in stond wat zij
en haar moeder het aardigste hadden
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gevonden, nl. het Winterleven. Er is, zoals ik hierboven al aanduidde, een opvallend
verschil van toon tussen beide gedichten: Het Buitenleven is het werk van een
literator, die naar kernachtige dictie streeft, het Winterleven is een gemoedelijk
voortpratend rijmverhaal. De dames hadden het laatste blijkbaar ‘soeter’ gevonden
dan het eerste, de graaf had daarover, althans aanvankelijk, een andere mening
gehad. Anders had hij Sluiter wel terstond gesuggereerd om de beide gedichten
gezamenlijk uit te geven. Is deze interpretatie van Amelia's brief juist, dan wordt het
ook begrijpelijk waarom Vrouw Moeder in 1661 wel de uitgave van de Psalmen
heeft gepousseerd, maar haar patronaat niet heeft uitgestrekt over het Buitenleven.
Wessing laat in zijn chronologische lijst op het Buitenleven van 1660 volgen: ‘In
1661 en volgende jaaren, de Gezangen van Heilige en Godvruchtige stoffen, die
na zynen dood zijn uitgekomen’. Te Winkel heeft daarvan gemaakt, dat zijn bundel
Psalmen van 1661 ‘in hetzelfde jaar gevolgd werd door een nog veel omvangrijker
bundel “Gesangen van Heylige en Godvruchtige stoffe”’. Van Es neemt dit letterlijk
over: ‘In hetzelfde jaar (1661) liet Sluiter een tweeden nog omvangrijker bundel van
soortgelijken inhoud uitkomen, getiteld Gezangen van heylige en Godvruchtige
stoffe, thans naar de verschillende onderwerpen en themata ingedeeld in tien
“boeken”’. Odink is de eerste die tot Wessing terugkeert. Hij schrijft: ‘In de jaren
1661 en vervolgens ontstonden zijn “Gesangen van Heijlige en godvruchtige stoffen”,
die na zijn dood in 1687 werden uitgegeven’. Dit is niet alleen in overeenstemming
met Wessing, maar ook met de feiten. Odink had de zeer zeldzame uitgaven van
1687 in zijn bezit en kon daardoor Wessings mededeling, die ook hier wel weer op
familietraditie zal hebben berust, aanvullen. Voor wij de uitgaven van 1687, die
iedere twijfel wegnemen, aan het woord laten, moeten wij ons echter eerst afvragen,
hoe het misverstand bij Te Winkel en Van Es heeft kunnen ontstaan. Wessing, of
liever de traditie in de familie Sluiter, heeft blijkbaar aangenomen, dat alle liederen
die de dichter voor 1661 had geschreven, in zijn Psalmen waren opgenomen en
dat de onuitgegeven gedichten die in zijn nalatenschap werden aangetroffen dus
wel uit ‘1661 en volgende jaaren’ moesten zijn. Helemaal
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zeker is dit niet. Ten eerste heeft de bundel Psalmen al in 1659 zijn kerkelijke
approbatie ontvangen. Het mag betwijfeld worden of een conscientieus man als
Sluiter er tussen de datum van de approbatie en de datum van de uitgave nog
nieuwe gedichten aan zal hebben toegevoegd. Bij de Gezangen van 1687 kunnen
dus heel goed gedichten zijn, die tussen 1659 en 1661 ontstaan zijn. Er zouden
zelfs nog wel gedichten van voor 1659 bij kunnen zijn. Want zouden alle gedichten
van voor dat jaar wel in de Psalmen zijn opgenomen? Zou dit eerste, royaal gedrukte
bundeltje van de toen 32-jarige dichter niet veeleer een bloemlezing zijn geweest?
Wessings jaartal 1661 berust dus mogelijk al enigermate op een onjuiste conclusie,
maar Te Winkels jaartal 1661 berust zeker op een hele reeks misverstanden. Ik heb
hierboven betoogd, dat van de beide beroemde lofdichten van Vollenhove bij de
Psalmen alleen het tweede van 1661 kan zijn. Latere uitgaven hebben niettemin
het jaartal 1661 onder beide gedichten geplaatst. Dat was de eerste stap op de weg
naar het misverstand. De tweede is gezet door de uitgever die in 1687 Sluiters
nagelaten gedichten uitgaf onder de titel Gezangen van Heilige en Godvruchtige
stoffe, Nooit voor deesen gedrukt en zich daarbij de vrijheid veroorloofde om de
beide lofdichten van Vollenhove, voorzien van hun jaartal 1661, in het voorwerk te
herdrukken. Hij bedoelde daar niets kwaads mee. Voor zijn posthume bundel had
hij nog een nieuw lofdicht van Vollenhove weten los te krijgen ‘Op de Gezangen
van den Eerwaarden Heer Willem Sluiter, Na zyn doot uitgegeven’, en wat lag meer
voor de hand dan achter dit nieuwe lofdicht van de grote vriend (ongedateerd, maar
waarschijnlijk van 1687) de beide vroegere lofdichten ‘van 1661’ te herdrukken?
Het voorwerk was toch al mager genoeg, want het bestond ook zo nog maar uit
acht bladzijden: twee bladzijden met een opdracht van de uitgever aan een deftige
neef en dan de drie lofdichten van Vollenhove. De derde en beslissende stap naar
het misverstand werd echter uitgelokt door de titels van de beide oude lofdichten
‘van 1661’ in dit verband. Het toeval wilde nl. dat deze lofdichten op de Psalmen in
hun titel het woord ‘Gezangen’ voerden: ‘Op het Lantleven en de Gezangen van
den Here Willem Sluiter’ en ‘Op den druk der zelve Gezangen’. (Aldus in de uitgave
van 1687; de oorspronke-
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lijke druk van 1661 had ‘Op het Lantleven en de Heilige Gezangen’ en ‘Op het
uitgeven der Heilige Gezangen’, maar het weglaten van het woord ‘heilige’ in 1687
betekende zeker geen vervalsing.) Te Winkel, die noch de Psalmen van 1661, noch
de Gezangen van 1687 onder ogen had gehad, had nu wel een speciale
oplettendheid nodig om zich niet te vergissen. En die oplettendheid heeft hij niet
opgebracht. Hij moet hebben gemeend dat de lofdichten van Vollenhove ‘van 1661’
oorspronkelijk geschreven waren voor de Gezangen en dat de eerste druk van deze
Gezangen dus wel van 1661 moest zijn. Wessing, die beweerde dat de Gezangen
in ‘1661 en volgende jaaren’ geschreven waren, en pas na de dood van de dichter
uitgegeven, had Te Winkel moeten waarschuwen, maar deze heeft helaas aan
Wessing geen autoriteit toegekend. De datering van Vollenhove's lofdichten sprak
voor hem een te duidelijke taal. Dat die lofdichten tevens voor de Psalmen
voorkwamen, zal Te Winkel wel aan een vergissing van de drukker hebben
toegeschreven. Als twee bundels gedichten van een zelfde auteur in hetzelfde jaar
bij dezelfde drukker uitkomen, is een dergelijk dubbel gebruik ook niet zo moeilijk
te verklaren. Te Winkels gedachtengang is dus best te begrijpen. Wat leren ons
echter de uitgaven van 1687? Ik schrijf een van de voorredes van de uitgever
Gerbrandt Schagen, dezelfde die ook al, in 1681, de goedkope tweede druk van de
Psalmen had bezorgd, hier in zijn geheel over:
Den
Boekverkoper
tot alle
Zang-lievende Herten.
Christelijcke Zangers en Zangeressen,
De groote genegentheid die vele God-lievende van tijdt tot tijdt hebben getoont,
tot de soet-vloeiende en soo gantsch Stichtelijcke Poësye van D. Wilhelmus Sluyter
zalr. Gedaghtenisse, Sijn leven langh geduurende Christi getrouwe Dienstknecht
in de Gemeinten van Eibergen en Rooveen, hebben ons noch moeite noch koste
doen ontsien om al desselfs Schriften van dien aard machtigh te worden. Welcke
ons oock en niet sonder Gods bysondre schikkinge, na veel
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ernstigh soeken en de goedheid van des Overledens Soons, dien de Voetstappen
van sijn zalr. Vader, wandelende hem op een gelijck Spoor van Godvruchtigheid
volgd, geluckt is. Door wie ons ter hand gesteld sijn over de twee hondert Gezangen
van gants aengename en uitgesochte stoffe, nooit voor desen door de Perse bekend,
waer uit wy voor af de Liefhebbers eenige weinige achter dit ons hervormde met
Nooten en Plaet-werck, vercierde Land-leve te voorschijn brengen, of we hier door
in sommige genegentheid voor het gantsche Werk voor af mogten ontfoncken, dat
we onder Gods goedertierenen Zegen eerlangh op Nooten gesteld, door den Druck
zullen gemeen maken: Gebruickt dit onderwijlen gunstige Zangers tot uwe stichtinge
en vermeerderinge van uwe blijdschap in Christo.
G. Schagen.
Schagen weet het dierbare idioom met grote vaardigheid te hanteren, maar was
ook stellig een goed zakenman. Omstreeks 1680 zijn er blijkbaar twee Amsterdamse
boekverkopers geweest die zich voor de gedichten van Sluiter interesseerden. De
ene was onze Schagen, de andere Johannes Boekholt. De eerste gaf, zoals wij
zagen, in 1681 een tweede druk van Sluiters Psalmen uit en voegde daar een jaar
later een derde druk van zijn Jeremia's Klaag-liederen aan toe. Boekholt bezorgde
in 1680 een druk van het Buitenleven en het Winterleven (de tweede naar ik
vermoed), in 1681 een druk van de Lof der Heilige Maagt Maria, en in 1682 een
druk van de Vreugt en Liefde-Sangen. Op 25 Mei 1686 verkreeg Schagen echter
(na een concurrentiestrijd wellicht?) privilegie voor het drukken van ‘alle de wercken
van Willem Sluiter’. Hij liet toen eerst een ‘hervormd met nooten en Plaetwerck
vercierd Land-leve’ verschijnen en voegde daar een bloemlezing uit de nagelaten
gedichten aan toe. Op de laatste bladzijde van Boekholts uitgave van het Buitenleven,
van 1680, had men al een ‘nota’ kunnen lezen van de volgende inhoud: ‘Den
gunstigen Leser heeft noch te verwachten eenige andere Gesangen van den selven
Auteur, dewelke (soo het Godt belieft) eerlangh meede staan uyt te koopen (sic)’.
Hieruit kan men opmaken, dat Boekholt ook al het plan had opgevat om een uitgave
van de nagelaten gedichten te bezorgen. Het is er echter toen,
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om welke reden dan ook, nog niet van gekomen. In 1686 heeft Schagen niet alleen
de rechten op alle gedrukte werken verworven, maar is hij het blijkbaar ook met de
familie van de dichter (‘des Overledens Soon’) eens geworden met betrekking tot
de ongepubliceerde nalatenschap.
De uitgave van het Buitenleven van 1687, de derde naar ik vermoed,
vertegenwoordigt èn door de toegevoegde noten èn door de toegevoegde
bloemlezing een nieuw type. De noten hebben de latere uitgevers weer laten
vervallen, maar de bloemlezing hebben zij gehandhaafd. Wie alleen de latere
uitgaven raadpleegt, ziet het verband tussen Buitenleven en bloemlezing licht te
nauw. Niet Sluiter zelf heeft immers die bloemlezing samengesteld, maar een ander,
hetzij zijn zoon, hetzij de uitgever Schagen, veertien jaar na de dood van de dichter.
Onjuist is dus wat Van Es schrijft: ‘Achter deze autobiografische gedichten met
didactischen inslag, publiceerde Sluiter nog een aantal “gesangen, passend op het
voorgaende Buyten- Somer- en Winter-leven”’. Over de tijd waarin de toegevoegde
gedichten ontstaan zijn, weten we niets met zekerheid. Dit is wel jammer, want
hiertoe behoren zijn fraaiste natuurgedichten, die verschillende beoordelaars aan
Gezelle hebben doen denken. Voor het beeld van de dichter zou het belangrijk zijn
te weten, of hij deze hoogtepunten bereikt heeft in de tijd van zijn pastorale jeugd
dan wel na zijn ballingschap op het eind van zijn leven. De schikking van de
bloemlezing achter het Buitenleven verraadt onmiskenbaar een zeker gevoel voor
compositie, evenals de indeling van de overige Gezangen in tien boeken. Dit zou
een argument kunnen zijn om aan Sluiter junior een groter aandeel in de uitgave
toe te kennen dan uitsluitend die van leverancier van kopij. De gedichten van de
bloemlezing hebben geen ander karakter dan die van de overige Gezangen en voor
de verdeling over beide bundels, zoals wij die kennen, kunnen dus geen andere
dan commerciële overwegingen gegolden hebben. Zowel in de bloemlezing als in
de Gezangen vindt men liederen over het kerkelijk jaar, praktische moralisaties,
gebeden en zuiver mystieke gedichten. Er is mij zelfs één gedicht opgevallen, het
Avond-Gebedt ‘O Godt! gy hebt nu weer in mijnen mond Een Lofzang en een nieuwe
lied gegeeven’, dat in beide bundels is opgenomen. Misschien levert een zorgvuldige
vergelijking nog wel meer van zulke
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‘slordigheden’ op. Het is best mogelijk dat Schagen de waarheid spreekt in zijn
voorrede, als hij zegt dat de bloemlezing als een soort proefbundeltje moest dienen
om de belangstelling van de ‘Liefhebbers’ te peilen. De proef is dan in ieder geval
zeer bevredigend uitgevallen, want de uitgebreide bundel Gezangen, in tien boeken,
verscheen nog in hetzelfde jaar. Deze Gezangen zijn zelfs bepaald een groot
uitgeverssucces geworden. In 1717 verscheen al een zesde druk, d.w.z. zes drukken
in dertig jaar! Gerbrandt Schagen heeft wèl een fijne neus hahad voor ‘de grote
genegentheid’ van ‘vele God-lievende’ ten aanzien van de ‘soo gantsch Stichtelijcke
Poësye van D. Wilhelmus Sluyter zalr. Gedaghtenisse’! Hij heeft wèl gelijk gehad
met ‘noch moeite noch koste (te) ... ontsien om al desselfs Schriften van dien aard
machtigh te worden’!
De datering van Sluiters overige gedichten levert geen bijzondere moeilijkheden
op. Te Winkel en Van Es geven hierbij dezelfde jaartallen op als Wessing en uit de
briefwisseling met Vollenhove zijn alleen gegevens te halen, die deze datering
bevestigen. Ik kan hierover dus veel korter zijn. In het jaar 1663 stelt Wessing de
Triumpherende Christus. In een brief van 12 Maart 1663 vraagt Sluiter aan
Vollenhove om een lofdicht bij zijn ‘Triumph-sangen’, wat wel niets anders kan zijn
dan de Triumpherende Christus, en herinnert zijn vriend daarbij aan diens gedichten
bij de Heilige Gesangen (= de Psalmen van 1661). Uit het laatste kan men nog
opmaken, dat de Triumpherende Christus wel de eerste boekuitgave van Sluiter na
de Psalmen geweest moet zijn. Uit een brief van 16 April 1663 blijkt dat Sluiter het
gevraagde ‘puikdicht’ heeft ontvangen. In de reeds geciteerde brief van 2 Maart
1668 wordt de Triumpherende Christus nog eens, en nu onder deze naam vermeld:
bij Jacobus van der Beek, ‘Boekverkoper ter zijden de Merkt, in de beslagen Bibel’
te Delft, is niet alleen het Buitenleven te bekomen, maar ook ‘mijne Gesangen in
o

4 , mijne Dootsbetrachting, en de Triumpherende Christus’. Deze vier boekjes
vormden dus in Maart 1668 samen het complete gedrukte oeuvre van Sluiter. Op
de Triumpherende Christus van 1663 is in 1667 de Christelijke Dootsbetrachting
gevolgd en in ditzelfde jaar of in de eerste maanden van 1668 het Buitenleven.
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Een exemplaar van de eerste druk van de Triumpherende Christus, van 1663, is
mij niet bekend. De drukker zal echter wel weer in Zutfen of Deventer gezocht
moeten worden. Sluiter had in die tijd nog geen relaties in het westen en ook
Vollenhove woonde toen nog in Zwolle. Tijdens de ballingschap van 33 weken heeft
Sluiter wel contact gekregen met de gerenommeerde dichters van zijn tijd. In een
brief van 28 Mei 1666 vertelt hij Vollenhove niet alleen, dat hij op 16 Mei
daaraanvoorafgaande, staande op een trap, voor het eerst weer in Eibergen heeft
gepreekt, maar bedankt hij hem en zijn vrouw ook zeer voor het ‘vriendelik onthael’
dat hij in Den Haag heeft genoten. Hij blijkt voorts bundels te hebben uitgewisseld
met Geraard Brandt en betoont zich vereerd door deze omgang. Sluiters
handtekening draagt aan het eind van deze brief voor het eerst een krul. Het
gedwongen verblijf ‘in d'eelste Steden’ heeft de Achterhoeker toch niet geheel
onberoerd gelaten, ondanks zijn uitdrukkelijke pastorale en morale afwijzing van dit
intermezzo na zijn terugkeer. De uitgave van zijn Doots-betrachting door de goede
zorgen van collega Bornius te Delft, in 1667, was waarschijnlijk ook een direct gevolg
van de tijdens de ballingschap gelegde contacten. Een beetje zonderling is het feit,
dat Wessing 1667 niet als het jaar noemt waarin de ‘sterfgezangen’ verschenen,
maar waarin ze gedicht zijn. Voor het grootste deel moeten deze gedichten immers
wel geschreven zijn kort na de dood van Sluiters jonge vrouw, Margaretha Hoornaert,
op 3 October 1664. Sluiter zal het manuscript voltooid hebben meegenomen, toen
hij op 15 September 1665 uit Eibergen moest vluchten.
Over het verschijningsjaar van het Winterleven zijn alle schrijvers het eens. Dat
kan niet anders dan 1668 geweest zijn, enkele maanden nadat het Buitenleven het
licht had gezien. Uit de opdracht van het Winterleven aan freule Amelia weten wij,
dat de eerste druk in klein formaat verschenen is, evenals het Buitenleven: ‘Het
komt dan heden dus in 't selve klein formaetje voor den dag, op dat het als een
boekje met het voorige moge wesen’. De drukker zal ook wel dezelfde geweest zijn.
In een brief van 11 November 1671 komen Buiten- en Winterleven nog eens samen
op de proppen. Vollenhove heeft om een exemplaar van het Buitenleven gevraagd
en Sluiter stuurt er drie ‘van
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die selven, met drie van mijn Eensaem Huis- en Winter-leven (welke, daar achter
gevoegt, een fraai bantje uitmaken) ... Schoon U Eerw. aan eene alreê te veel sou
hebben, dewijl ik mij niet in en beelde, datse 't lesen van een Vollenhove waardig
zijn, soo sal U Eerw. misschien een goed vriend, die soo nauw niet en siet, daar
meê gerieven konnen’. Uit diezelfde brief blijkt, dat Sluiter eigenlijk wel een beroep
zou willen hebben naar veiliger gewesten: ‘'k Wil wel bekennen, soo ik op een dorp
in die ghewesten beroepen wierd, dat ik om dese redenen nu te eer en meer sou
volgen’. Moesten de present-exemplaren de weg helpen banen? Niet menselijks
was aan Sluiter vreemd en zijn verknochtheid aan de Achterhoek is niet zo
onvoorwaardelijk geweest, als men het zich wellicht, voor de eenheid van het beeld,
zou wensen.
De Lof der H. Maagt volgt op het Winterleven en is in 1669 gedateerd. In een
brief van 26 April 1669 heeft Sluiter het over een pasverschenen werkje waarvan
de titel niet blijkt: ‘Ondertusschen belieft ook niet te versmaden 't gheen hier nevens
gaet, nadat het even mij soo versch gesonden werdt van 's druckers pers’. Op 15
Februari 1670 betoont Sluiter zich erkentelijk ‘omdat U Eerw. met sulk een
ongemeene gunst van mijn laatste werkje (t.w. 't Lof der H. Maagt) aan mij
geschreven heeft’. De Eibergsche Sanglust, die van dit zelfde jaar 1670 is, was toen
blijkbaar nog niet verschenen, ofschoon het vroegst gedateerde lofdicht in het
voorwerk al van 3 Dec. 1669 is. Waarschijnlijk is de Sanglust het nieuwe boekje,
dat Sluiter op 30 Augustus 1670 aan Vollenhove blijkt te hebben gezonden. De
Vreugt- en Liefde-sangen van 1671 komen in de correspondentie met Vollenhove
niet met name voor, maar zullen wellicht het boekje zijn geweest, dat op 21 Mei van
Eibergen naar Den Haag werd gestuurd. Ik liet hiervoor al uitkomen, dat de gedichten
uit dit bundeltje voor een groot deel van 1661 of kort daarna moeten zijn. Het is
opmerkelijk dat Sluiter na zijn ballingschap zoveel vlotter kan publiceren. Van 1667/8
tot 1671 zijn er niet minder dan vijf werkjes van zijn hand verschenen. Te opvallender
wordt het daardoor, dat er in zijn nalatenschap toch nog meer dan 200
ongepubliceerde gedichten gevonden zijn, waaronder verschillende van zijn beste.
Kan dit wellicht een
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aanwijzing zijn voor een bijzonder grote productiviteit tijdens zijn laatste levensjaren?
Een andere vraag is, waar wij de drukkers van Sluiters laatste bundeltjes hebben
te zoeken. Volgens het lofdicht van Umbgrove voor de Sanglust heeft H. Sweerts,
te Amsterdam, de Lof der H. Maagt uitgegeven. ‘Nau was het Lof der Moeder-maagt
geboren, Uit Amstels pers, uit Sweerts besneden druk, Of Sluiter hadd' al meê wat
nieuws gekoren Om 't licht te sien’. De relatie met de Amsterdammer dichter en
boekverkoper Sweerts blijkt ook uit het lofdicht dat deze zelf heeft bijgedragen aan
de Eibergsche Sanglust: ‘Aan de Zedige Gemeinte van Eibergen op het tweede
Zangboek van haar Geestrijken Dichter en Ziel-zorger Wilhelm Sluiter’. Dat de
Sanglust hier uitdrukkelijk Sluiters ‘tweede Zangboek’ wordt genoemd, bewijst
nogmaals ten overvloede dat er tussen de Psalmen van 1661 en deze, vrij beknopte,
verzameling (40 liederen) van 1670 geen ander liedboek van zijn naam verschenen
1)
kan zijn . Te Winkel had dus, ook zonder dat hij de uitgave van 1687 kende en ook
zonder dat hij Wessing geloof behoefde te schenken, gewaarschuwd kunnen zijn
tegen een te vroege datering van de tien boeken Gezangen. De eerste druk van de
Sanglust heb ik niet onder ogen gehad. De tweede is in 1680 te Delft verschenen,
bij Andries Voorstad. Men mag, dunkt mij, wel aannemen, dat de eerste hetzij in
Delft, hetzij in Amsterdam verschenen is.
Voor zijn laatste boekjes heeft Sluiter zeker geen opzettelijke reclame meer
behoeven te maken, want die hebben hun weg door het westen wel op eigen kracht
gevonden. Had Sluiter langer geleefd, dan had hij misschien ook nog eens iets aan
zijn boekjes kunnen verdienen. Nu heeft hij dat aan Gerbrandt Schagen en zijn
opvolgers moeten overlaten. Dat is voor het beeld van de dichter ook nog wel zo
aardig. Deze 17de-eeuwse dorpsdominee heeft de boeren en burgers van de
Achterhoek leren zingen van generatie op generatie. En zo iemand stellen we ons
toch liever voor als een troubadour die grandseigneuriaal zijn tekstboekjes uitdeelt,
en dan verder trekt, dan als een boekhouder

1)

Umbgrove, die als ‘ringbroeder’ het ontstaan van Sluiters boeken van nabij kon volgen,
gebruitkt t.o.v. de Sanglust waarschijnlijk niet toevallig het woord ‘gekoren’: deze 40 gedichten
zijn een kleine keuze uit een grote voorraad.
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die jaar op jaar zijn hand ophoudt voor royalties. Het past ook bij het beeld van deze
dichter, dat wij vele van zijn gedichten niet volkomen nauwkeurig kunnen dateren.
Ze krijgen er, bij al hun I7de-eeuwse en stichtelijke beperktheid, wellicht iets tijdeloos
door.
‘Nog zweven liedren op den wind
En gaan van mond tot mond
Van ouder op kind.
Maar 't speeltuig ligt in 't stof geworpen...’

Dit is van Slauerhoff. De rest van dit gedicht zal ik maar niet citeren, want er blíjft
ook verschil tussen Sluiter en Slauerhoff.
Harendermolen
K. HEEROMA

Een teruggevonden handschrift
In de catalogus van een dezer dagen te München gehouden boekenauctie werd
onder de rubriek handschriften vermeld een bundel met 25 tafelspelen in de
Nederlandse taal. Volgens de samenstellers zouden deze zijn van Joos Lambrechts,
de bekende drukker-uit gever; de toeschrijving berustte blijkbaar op de vermelding
van ‘lambrecht de vult’ aan het slot van een der stukken. Zij raakt echter kant noch
wal, en uit de inhoudsopgave bleek mij dat dit manuscript niets anders is dan een
der verloren gegane handschriften van ‘Trou moet blijcken’, nl. het hs. I, waarvan
De Vooys in dl. XLV, blz. 284/5 van dit tijdschrift de inhoud naar een oud register
heeft opgesomd. Door bemiddeling van de Staatsbibliotheek in München kon het
hs. gelukkig voor Nederland worden aangekocht en zal dus weldra weer ‘thuis’ zijn.
Mei 1955.
C. KRUYSKAMP
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Iets over Leonora Hellemans' schijndomicilie te Zevenbergen
Toen Hooft in Augustus 1627, na drie jaren weduwnaarschap, de hand vroeg van
Leonora Hellemans wed. Bartolotti, was een der weerstanden die hij te overwinnen
had haar vrees, dat een huwelijk met een ambtenaar van de Staten van Holland
haar belangen in de Zuidelijke Nederlanden zou schaden. Nauwkeuriger: dat haar
rechten op geërfde en nog te erven goederen in Brabant daardoor een geringere
kans kregen, door de Brusselse regering erkend te worden. Zij was nl. in Hamburg
geboren als dochter van een uitgeweken Antwerpenaar en naderhand in Amsterdam
getrouwd met een Amsterdammer. Weduwe geworden, trachtte zij haar positie te
Brussel te versterken door haar domicilie te vestigen te Zevenbergen, dat neutraal
gebied verklaard was. Haar huwelijk met Hooft zou het ophouden van deze schijn
bemoeilijken, maar de aanhouder won; in de huwelijkse voorwaarden werd bepaald
dat Leonora tot wederopzeggens toe haar domicilie in Zevenbergen zou blijven
houden. Zevenbergen had deze neutraliteit (met de Zwaluwen, Hoogstraten en
Turnhout) te danken aan een overeenkomst, in September 1625 gesloten tussen
de Staten-Generaal en de Aartshertogen; de belligerenten bespaarden hierdoor na
1)
de val van Breda in Juni 1625 van weerskanten op versterkingen en garnizoenen ;
de betrokken plaatsen bleven niet alleen vrij van inlegering en brandschatting, maar
profiteerden - althans Zevenbergen - van een eigenaardig soort
vreemdelingenverkeer, dat aan leges, honoraria, schijnverhuur, steekpenningen
enz. heel wat inbracht.
Een onderzoek in het rechterlijk archief van Zevenbergen (Rijksarchief in
Noord-Brabant) bracht over Leonora Hellemans' gestes en daardoor over Hooft's
aanzoek en zijn brieven van eind Augustus 1627 (ed. Van Vloten nrs. 176 t/m 180)
enig nieuws. Gevonden werd een protocol van attestatiën, certificatiën, procuratiën
enz. (1626-1629,

1)

Welwillende mededeling van Dr. J.W. Wijn.
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Zevenbergen no. 210 in de Inventaris IVe der rechterlijke archieven), dat een groot
aantal certificaten van neutraliteit bleek te bevatten, uitgereikt aan uitgeweken
Zuidnederlanders. Daarbij is er een ten behoeve van L. Hellemans (fol. 60):
e

Burgemeesteren attesteren bij deze open letteren van Certificatie ‘dat Joffr Leonora
Hellemans opten 24 Meert lestleden deses Jaers 1627 alhier tot Sevenbergen haere
vaste residentie ende woonplaetse genomen heeft ten huyse van Grietken Roeloffsen
Weduwe wijlen Willem Claessen Inwoondersse deser Stede volgens dacten van
premisse ende sauvegarde ter wedersijden bij haer verworven ende geimpetreert
om de selve haere residentie voordaen alhier te houden gaen staen en hare affairen
te verrichten mitsgaders om te genieten soo danige vrijdomen ende preminentie als
dese plaetse sijn competerende. In achtervolch van Sauvegarden en acten van
Neutraliteyt ter wedersijden verworven, betalende mede beneffens onse andere
Inwoonderen de Lasten ende contributien van schoth ende loth.’ 23 April 1627.
Bovendien werd een dergelijk certificaat gevonden, afgegeven ten behoeve van
haar broer Carel (cf. Leendertz, Uit den Muiderkring, p. 44) dd. 31 October 1625,
geregistreerd 23 September 1626: hij woont er al enige jaren (later gepreciseerd:
sedert 9 Maart 1621) en wel ten huize van dezelfde weduwe Grietken Roelofsen
(die identiek kan zijn met de uit Hooft's brief van 25 Juni 1634 (ed. van Vloten no.
482) bekende hospita Margriete d'Arnelle). Blijkens het onderschrift van Hooft's brief
no. 179 woonden Carel en zijn vrouw in 1627 inderdaad te Zevenbergen. In vele
van deze certificaten van neutraliteit wordt gezegd dat de betrokkene al ‘voor de
exspiratie vande Trefves’ in Zevenbergen woonde. Dit versterkte blijkbaar zijn positie;
Leonora stond dus zwak.
Van enig meer rechtstreeks belang voor de geschiedenis van Hooft's leven is het
feit, dat Leonora op 4 September 1627 in persoon voor burgemeesters compareerde
om Mr. Heyndrick van Hove, Licentiaat in de rechten en Advocaat te Brussel te
machtigen in ‘alle heure saecken questien processen ende gedingen die sij
constituante tegens Don Francisco Hellemans voorden Hove tot Brussel (enz.) nu
ter tijt te voorderen heeft oft noch te voorderen hebben sal’ enz. Hieruit blijkt, dat
Leonora al in proces lag met haar germainneef Fran-
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cisco toen Hooft naar haar hand dong, terwijl wij in Hooft's brieven de processen
pas zien beginnen na Francisco's dood in 1634, als Leonora pretendeert dat daarmee
een door hun oom ingesteld majoraat op haar verstorven is. Haar onverwacht vertrek
op of vlak voor 27 Augustus, toen Hooft zijn befaamde door tranen gevlekte en met
bloed ondertekende brief zond (ed. van Vloten no. 178), was dus niet, of niet alleen,
een vlucht, maar had een zakelijke reden: zij moest van Zevenbergen uit deze
volmacht geven. En bovendien wordt ons nu duidelijk waardoor het komt dat die
bewuste brief de tederste betuigingen kleedt in de stijl van een processtuk: ‘... Te
weeten hoe waer is, dat enz. (...) Want tot meermaelen gevraeght zijnde, oft ick dan
UE liefste was, deed UE mij de eere van te seggen: ghij zijt het; verklaerende dat
UE geneghenheit t'mijwaerts vermeerdert was. (...) Ende dewijl het waer is, dat het
UE niet aen de geneghenheit, maer aen ijet anders ontbroken heeft, zoo gaet het
ook zeker dat UE verbonden is’. Enz. Wordt deze toon niet verklaarbaar als wij ons
voorstellen dat Leonora, wie het procederen in het bloed zat, haar processtukken
aan Hooft, als hij haar kwam bezoeken, getoond heeft en dat deze zich zeer heeft
beijverd om haar met zijn vakkennis van dienst te zijn? In zijn brief gebruikt hij dan
deze scherts om, goed stoïcijns, de heftigheid van zijn emotie te temperen. Pas
tegen het slot komen toch de tranen en het bloed... hij meende immers van
liefdesmart te zullen sterven en had 8 dagen te voren zijn testament gemaakt. Maar
hij kreeg het jawoord, schriftelijk of mondeling, niet vermoedende hoeveel onrust
Leonora's processen nog in zijn leven zouden brengen.
H.W. VAN TRICHT
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1)

Nautica (III)

A n k e r g e l d . Dit woord was tot nu toe nog niet in het Mnl. opgetekend; de gewone
term daarvoor is in de middeleeuwen ankeragie. Toch komt daarnaast in de 15de
eeuw een enkele maal ook ankergeld voor blijkens de volgende plaats in de Bronnen
tot de gesch. van Middelburg 3 (R.G.P. 75), 125: ‘Van ouden en langhen tyden, zo
hebben die vremde scepen, die incommen duer die Wielingen, gheplogen te comen
ende hanckeren voor Arnemuden oft Rammekens, ende heuren stapel te houden
in de stede van Middelburgh, dair mijn genadigen heere groot profit of hadde van
en

domainen, zulc als hanckergelt, cancelyoen ende den 20 penninc van der
coopmanscepe, die zy elders dan te Middelburgh voerden, nair dat de scepen
2)
begonnen te ontladen’ (tusschen 1465 en 1469) .
Het WNT, Suppl. I, 1181 geeft als oudste plaats Daghreg. van Batavia van 1625,
149, terwijl Kluge, Seemannssprache 22 het woord in het Duits kent sedert 1598.
A n k e r s t o k . Terwijl dit woord ontbreekt in het Mnl W en Hw en in het WNT, Suppl.
I, 1191 aangewezen is sedert 1569, is de volgende bewijsplaats in de Bronnen tot
de gesch. van Middelburg 3 (R.G.P. 75), 510 nog een kwart eeuw ouder: ‘Gerrijt
o

Arys' sone van Hoern met 2 cabels..., 3 ancker stocken..., 3 cleene troskens’ (a
1545).
In Kluge, Seemannssprache 24 is de oudste aanhaling van 1673.

B e r g h o u t naast b e r k h o u t en andere vormen, ‘benaming van zekere houten
aan de buitenhuid tegen de kimmen van het schip’, zie WNT II, 1022, 1879 en 1903.
In het Woordenboek gestaafd sedert het einde der 16de eeuw (Oost-Ind. en
o

West-Ind. Voyagien 2, 79 b (a . 1597) en ook door Kiliaen opgetekend en door hem
verklaard

1)
2)

N a u t i c a (II) is geplaatst in Ts 72, 124-134.
Dezelfde plaats is aangehaald in Z.W. Sneller, Walcheren in de 15de eeuw 41.
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met: ‘gorden van 't schip, cinctus, subligaculum, zona navis’), komt deze scheepsterm
reeds in de eerste helft dier eeuw voor. In Tspel van Maria ghecompareirt by den
scepe van Cornelis Everaert (Spelen van Corn. Everaert 335) leest men: ‘Jnt ronde
vanden scepe buten bouen Ligghen drye berchouten eenen voet versceeden Deen
bouen den andren, de welcke bereeden Tscips princepael byndtsele dat de cracht
biet.... Dese berchoutten ende balcken... Midsgaders de knyen... Syn jn elc anderen
o

vast, met yseren boutten Om te wederstaene alderande stuericheyt’ (a . 1530).
Ongeveer uit dezelfde tijd dagtekent de volgende plaats in de Bronnen tot de gesch.
van den handel met Frankrijk 1 (R.G.P. 70), 367: ‘De voirscr. pilote, overmits hy
meer verlies ende scade van netten, berchouten ende anders gehadt heeft int
abborderen ende salveren des voirscr. Bartons scip, dan hi gehadt heeft int
abborderen ende salveren seker ander scepen opte selve tijt, die 9 gulden gaven,
o

dat deselve Barthoen hem sal betaelen in als 2 £ gr. VI’ (a . 1540).
Kluge, Seemannssprache 87 geeft in het Duits geheel in overeenstemming met
de oorspronkelijke Nederlandse vormen: bergholz, berkholz, bargholz en barkholz.
Zijn oudste citaat is van 1627.
B e t i n g , ‘benaming van een toestel, bestaande uit twee sterke staanders, gekruist
door een zwaren van achteren daartegenaan liggenden balk; het toestel dient om
er het ankertouw of de kabelketting aan vast te maken als men ten anker ligt’ (WNT
II, 2229). De oudste plaats is daar uit de Oost-Ind. en West-Ind. Voyagien 1, 72 a
o

(a . 1597). Een oudere bewijsplaats uit de eerste helft der 16de eeuw vindt men in
Tspel van Maria ghecompareirt by den scepe van Cornelis Everaert (Spelen van
Corn. Everaert 337), waar men leest: ‘Jnt voorhende vanden scepe es de betynghe
Daer twee ghaeten tjeghen staen, gheheeten de grepe Duer welc twee tauwen
commen daermen den scepe Om stille ligghen mede byndt ende meert An tghuent
o

dat vroom es’ (a . 1530).
In het Mnl Hw vindt men een artikel: ‘B e t i n g h o u t , znw. o. Hout voor eene
beting (scheepst.)’, welk artikel er toe heeft geleid, dat men in Franck-v. Wijk op
B e t i n g leest: ‘reeds mnl. (in
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betinghout o.)’. Evenwel uit het apparaat van Verdam op de Leidse
Universiteitsbibliotheek blijkt overtuigend, dat deze samenstelling bij vergissing in
het Mnl Hw is geraakt. Immers de bewijsplaats, waar dit betinghout op berust, staat
o
o
in de Rek. v. Brielle van a . 1663-64, fol. 53 r ., een plaats dus uit de tweede helft
der 17de eeuw. Deze luidt: ‘It. bet. van 3 dagen timmerens an tvoirsz vletscip....
Daer an verbesicht... 2 oude borden tstic 2½ gr., knyekins tstic 2 gr., twee stuvers
van mos, 2 gr. van nagelhout, 6 gr. van een beetynchout ende van een eycken
boort.’
Kluge, Seemannssprache 96 vermeldt het woord niet eerder in het Duits dan in
1702.
B l i n k , ‘lichte plek aan den bewolkten hemel, ook blenk en blinker’ (WNT II, 2863).
Op het eerste woord wordt in het Woordenboek geen bewijsplaats gegeven, op het
o

tweede (II, 2825) een citaat uit Brandt, De Ruiter 782 (a . 1687) en op het derde (II,
2864) vindt men een voorbeeld van deze zeemansuitdrukking uit de tegenwoordige
tijd. De laatste vorm is dan ook jong.
Wat blink betreft, daarvan vindt men enige goede bewijsplaatsen uit de 18de
eeuw in de werken van kapitein Cornelius de Jong. In diens Tweede reize naar de
Middellandsche zee, gedaan in de jaren 1783, 1784 en 1785, 348: ‘een blink, dat
is eene kleine schemering of scheuring in de dikke lucht krijgende, ontdekte zich
o

een gedeelte land’ (a . 1785); voorts in diens Reizen naar de Kaap de Goede Hoop,
Ierland en Noorwegen, in de jaren 1791-1797, 2, 158: ‘daar wij in een blink het land
gezien hadden’ en 2, 169: ‘Buiten komende wierd de lucht, die mistig, regenachtig
en donker was, gestadig dikker, het welk de blinkjes, die een oogenblik ter pijling
o

overlieten, zeldzaam maakte’ (a . 1795). Men treft het woord al aan in de Reize van
Maarten Gerritsz Vries naar Japan 157: ‘saegen oock met een blinck in 't S.O. lant’
o

(a . 1643).
Van de vorm blenk komt reeds een oude bewijsplaats voor in het begin der 17de
eeuw in de Reis van Jan Cornelisz May (Werken der Linsch. Ver. 1) 21: ‘in 't noorden
o

sagen een seer clare blenck, 't welck een seecker teecken van 't ijs was’ (a . 1611).
Men heeft hier
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te doen met een zogenaamde ijsblink, een lichte plek aan de horizon door de glans
van ijs veroorzaakt (WNT VI, 1415).
o

In het Duits is blink eerst sedert het zeemanswoordenboek van Röding (a . 1794)
aangewezen (Kluge, Seemannssprache 104).
D u i v e l j a g e r , als scheepsterm: ‘stopper voor zwaar touwwerk op schepen’, in
het WNT III, 3631 toegelicht met een aanhaling uit Pilaar-Mossel, Het Tuig 408:
‘Om de ondereinden der touwen aan het schip vast te maken, dienen de duivelsjagers
of stoppers in het kabelgat, die de dikte hebben van het grootwant en elk elf el lang
o

zijn’ (a . 1858). Deze eigenaardige benaming was ook reeds in de 18de eeuw in
zwang zoals blijkt uit het volgende citaat, ontleend aan C. de Jong, Tweede reize
naar de Middellandsche zee, gedaan in de jaren 1783, 1784 en 1785, 45: ‘de zware
o

stopper onder in het kabelgat, onder den naam van duiveljager bekend’ (a . 1784).
D u r k of d o r k , ‘gedeelte van het schip waar zich het kielwater verzamelt’ (WNT
III, 3149). Het Woordenboek citeert de woordenboeken of woordenlijsten van Kiliaen
o

o

o

(a . 1599), Witsen (a . 1671) en Van Winschooten (a . 1681) en twee plaatsen in
o

figuurlijken zin uit Van Breugel, Boccat. 90a (a . 1605) en De Brune, Emblem. 149
o

(a . 1624). Een oudere plaats uit de eerste helft der 16de eeuw staat in de Kaert
o

2a)

vander zee van Jan Seuerszoon 2: ‘Die duerck droech ende die kiel nat’ (a . 1532) .
o
Dit oude woord komt reeds in de Teuthonista (a . 1477) voor (dorrick) en in het
Mnd. (Schiller-Lübben I, 551). Kluge, Seemannssprache 202 vermeldt het ook in
het Meng. omstreeks 1445 (thurrok), ja zelfs het Ags. kende þurruc ‘bottom part of
a ship’ (Sweet).

2a)

2

Nog andere plaatsen van durk zijn te vinden in V. Vaernewyck, Hist. v. Belgis 127a [1574]
(Duerem schepen lanck lxiiij. voeten, ende op den bodem wijt viij voeten int wijtste op den
zeluen bodem, ende achter een kuerue, voor den Duerick vij. voeten ende eenen haluen wijt,
ende drye voeten ende twee duymen in zijn ondiepte) en in Bontekoe's Journael (ed.
Staverman) 32 [1618] (Knap-handigh een man nae d'urck en besiet of er geen water in 't
ruym is). Over de vorm urk, waar het WNT geen raad mee weet, zie de aantekeningen van
Staverman blz. 123. (F.d.T.).
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E z e l s h o o f d , als scheepsterm: ‘blok op de mast van een schip, waarin de steng
steunt’ (WNT III, 4335). De oudste bewijsplaats in het Woordenboek is uit het
verzamelwerk van reizen, getiteld Begin ende Voortgangh van de Vereenighde
o

Nederlantsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie 12, 70a (a . 1606), dus
uit het begin der 17de eeuw. Dat deze term ook op het einde der 16de eeuw bekend
was, blijkt uit het volgende citaat in het Econ. Hist. Jaarb. 3, 283: ‘Blockwerck ende
o
eselshooft 40-0-0’ (a . 1596).
Kluge, Seemannssprache 226 vermeldt het aan het Ndl. ontleende hd. eselshaupt
(nd. eselsho(o)ft) sedert 1702.
F o k k e n . In het woordenboek van Kiliaen vindt men een werkwoord focken,
waarvan hij zegt: ‘vetus’ en waaraan hij de betekenis toekent van: ‘Velificare,
velificari, vela dare: et Fugere’. Naar aanleiding hiervan heeft het WNT III, 4607 de
volgende Aanmerking aan het slot van het art. F o k k e n : ‘Kiliaan geeft als verouderd
op de bet. velificare, velificari, vela dare. Het vermoeden ligt voor de hand dat hij
deze bet. aanneemt om fokken van fok te kunnen afleiden’. Dat deze betekenis van
het werkwoord fokken echter wel degelijk heeft bestaan en volstrekt niet door Kiliaen
om etymologische redenen is verzonnen, blijkt duidelijk uit het volgende citaat,
daterende uit het midden van de 16de eeuw en te vinden in het Gr. Placaatb. 1,
817: ‘In gevalle dat een Schip van binnen ofte buyten s Landts komende, seylende
ofte fockende, een ander Schip vaste liggende, inne seylde ende schade dede, soo
sal de geene die alsoo is komen seylende, den ghequetsten ofte beschadighden
o

Schepe, de helft van de schade betalen’ (a . 1563). Men vindt deze zelfde tekst 12
o

jaren vroeger (a . 1551) in het Vlaems Placcaertb. 1, 394.
H a r i n g b u i s . Deze samenstelling was tot dusverre nog niet in het Mnl.
aangewezen. Toch komt zij reeds in het midden van de 15de eeuw voor blijkens
de volgende plaats in de Bronnen tot de gesch. van Middelburg 3 (R.G.P. 75), 106:
‘alle dieghenen, die stiermans in Middelburch wesen sullen ende van der stede mit
o

haren scepen ende harincbusen uutvaeren ende incomen mit haren harinck’ (a
1455).
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Aangezien het WNT V, 2220 dit woord vermeldt sedert de woordenboeken van
o

Plantijn (a . 1573) en Kiliaen en de oudste bewijsplaats uit de literatuur daar uit
Hooft's Ned. Hist. afkomstig is, zijn de volgende oudere plaatsen uit de eerste helft
der 16de eeuw misschien ook niet onwelkom. In het boven aangehaalde werk leest
men op blz. 337: ‘hoe dat alhier beginnen te commen zekere harinckbuyssen’ (na
o

1525), zie ook een citaat op blz. 348 (a . 1530). Ten slotte bij De Jonge, Gesch.
2

van het Ndl. Zeewezen 1, 733: ‘De visschers ende harinckbuyssen te cavieren
o
ende bewaren sonder begeven oft weder oft fortune en dwonge mij daer af’ (a .
1521) en 1, 60: ‘van de toeredinge ende equipage van elf schepen van oirloghe...
o
tot bescermenisse van den Harincbuyssen’ (a . 1523).
Kluge vermeldt in zijn Seemannssprache 167 de Duitse vorm heringsbüse, die
bij hem niet vroeger staat aangegeven dan in 1716 en dan nog ‘in der
hollandisierenden Schreibung’ hering(s)-buyse, die tot in de 19de eeuw gebruikelijk
blijkt. In het Engels is het woord reeds een eeuw eerder in 1615 uit onze taal
overgenomen in de vorm herringbuss (NED V, 249c).
J o n g e n of in oudere vorm j o n g e , in de zin van: scheepsjongen, wordt in het
WNT VII, 376 vermeld sedert 1603. Een halve eeuw ouder is de volgende plaats in
het Gr. Placaatb. 4, 1221b: ‘Sullen alle de voorschreve Schepen meerder getal van
weerachtige Mannen dan boven verklaert es, tot heurlieder meerdere versekerijnge
inne nemen en voeren, sonder hier inne te begrijpene de Putgers en Jongen,
wesende beneden der achtien jaren voorseyt, die elck Schip sal mogen hebben in
o

sulcken getale als 't hem goet dijncken sal’ (a . 1549). Dezelfde tekst staat in het
Vlaems Placcaertb. 1, 364. Uit dezelfde tijd is de volgende aanhaling uit het Gr.
Placaatb. 1, 818: ‘Alle Schiplieden, als Stiermans, Hooch-bootsmans, Schiemans,
Timmermans, Busschieters, Kocken, Putgers, Jongen, ende alle ander
o

Bootsgesellen, aengenomen zijnde inden dienst van eenigen Schipper’ (a . 1551).
Eveneens uit het midden der 16de eeuw is het volgende citaat in de Bronnen tot
de gesch. van den handel met Frankrijk 1 (R.G.P. 70), 430; ‘een schippere ende
twee ofte drie jonghen
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o

van den voornoemden scepen’ (a . 1552), vgl. nog a.w. 592: ‘Van de jonge syne
o

2

cleren te wassen’ (a . 1579) alsmede Notulen van Zeeland 1 , 43: ‘op elck schip
o

twe man ende een jonghen’ (a . 1576).
Duits junge vindt men in Kluge, Seemannssprache 401 sedert 1629 (‘der
Ober-steuermann und 2 Junge’); de samenstelling schiffjung reeds in 1584.
J u f f e r , als scheepsterm in het WNT VII, 486 als volgt gedefinieerd: ‘een nagenoeg
cirkelvormig blok met wijde neut zonder schijven en alleen doorboord met drie of
vier gaten, waar de talreepen door geschoren worden, dienende tot het aanzetten
van het want’ is daar met een oudste bewijsplaats gestaafd uit Roemer Visschers
Brabbelingh 78, dus sedert ± 1600. Een plaats uit de 16de eeuw vindt men in het
o

Econ. Hist. Jaarb. 3, 197: ‘Om 4 naegels, 2 joffers ende 4 schiven 0-9-8’ (a . 1579).
Duits jungfer wordt pas voor het eerst in Röding, Allgemeines Wörterbuch der
o
Marine (a . 1794) vermeld en in de literatuur sedert Gerstäcker, Reise um die Welt
o
(a . 1847) (Kluge, Seemannssprache 402).
K a b e l l e n g t e , ‘de lengte van een kabel’, als maat der zeelieden bij de
(benaderende) bepaling van afstanden’ (WNT VII, 808), wordt in het Woordenboek
met een oudste plaats geïllustreerd uit de Oost-Ind. en West-Ind. Voyagien 10, 76
o

a (a . 1600). Deze samenstelling komt reeds voor in de Kaert vander zee van Jan
Seuerszoon 31: ‘Die wil seylen in Baione, die sal inseylen tusschen den eylande
van Baione ende die Cape Paesalis, ende hi sal ingaen oost ten noorden, tot hi also
o
verre in is als die ander cape, ende sal daer .ij. cabels lencte buten seilen’ (a . 1532).
De vorm kabelslengte wordt, zoals men in het WNT kan vinden, ook nog in de 18de
eeuw in het wdb. van Chomel gegeven. Maar in de genoemde Kaert vander zee
komt naast cabels lencte ook nog een vorm cabellanc voor, die tot de middeleeuwen
terug moet gaan. Immers het znw. lanc is in het Mnl. volkomen synoniem met lencte,
zie Mnl. W. IV, 103. Men leest dan in het genoemde leeskaartboek van 1532 op blz.
29: ‘Die wil setten onder
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Vinstersterre [Finisterre], de sal .ij. cabellanc af vander cape seilen’ en op blz. 31:
‘In die noortwest hoec vanden eylande daer leit een rudtse onder water een cabellanc
daer af.’
Dat de naam van deze lengtemaat inderdaad bij onze zeelieden ook reeds in de
middeleeuwen bekend geweest moet zijn, blijkt overtuigend uit het voorkomen van
beide bovengenoemde vormen in het Nederduitse Seebuch uit de 15de eeuw, welk
leeskaartboek, zoals men weet, op een ouder Middelnederlands origineel terug
moet gaan, dat helaas verloren is en waarop ook onze oude leeskaartboeken uit
de 16de eeuw (gedeeltelijk) teruggaan. Het slot van de boven uit de Kaert vander
zee van Jan Seuerszoon geciteerde eerste aanhaling luidt in het Seebuch VIII, 12:
‘unde sal dar 2 kabel lanck buten segelen’, terwijl Hs. B heeft: ‘unde sal dar twe
kabellenckte buten blyven.’ Aan de door Karl Koppmann aan het slot van zijn Inleiding
op de uitgave van het Seebuch genoemde Middelneerlandismen alsmede die welke
nog door Christoph Walter vóór zijn Glossar op blz. 77 zijn aangewezen, kunnen
de mnl. termen cabellanc en cabellengte worden toegevoegd. Zij gaan waarschijnlijk
tot de 14de eeuw terug.
Kluge, Seemannssprache 512 begint met het genoemde citaat uit het Seebuch
der 15de eeuw; de daarop volgende Duitse aanhaling is pas van 1683.
K a b e l t o u w , in het WNT VII, 810 aangewezen sedert 1599 bij Kiliaen en met een
plaats uit een reisjournaal, was reeds omstreeks het midden der 16de eeuw in
gebruik blijkens de volgende aanhalingen uit de Bronnen tot de gesch. van
Middelburg 3 (R.G.P. 75), 424: Cornelys Keyser van Amsterdam met 2 cabeltouwen,
o

wegende 1600 pont, tsamen gecost 6 £ 13 sc. 4 d.’ (a . 1543) en 758: ‘Dat egheene
lijndrayers, zoo binnen Middelburch als op Armuyden..., egheene cabeltouwen sullen
muegen affscheeren, groot noch cleyne, noch oick dezelfde moghen toeluycken,
dan van visschersgaren, tenwaere dat den cooper zynen cabeltouwen wilde van
o

lijngaren gesleghen hebben’ (a . 1564).
De samenstelling kabeltow komt reeds in 1464 in een Danziger
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oorkonde (Hans. Urkundenb. 9, 95) in het Mnd. voor; de volgende Duitse bewijsplaats
in Kluge, Seemannssprache 406 is van 1647.
K a j u i t . Dit woord was tot dusverre nog niet in het Mnl. aangewezen; noch bij
Verdam, noch bij Stallaert is het te vinden. Franckv. Wijk heeft: ‘sedert Kil.’ en de
oudste citaten in het WNT VII, 867 uit G. de Veer, Seylagie en de Oost-Ind. en
West-Ind. Voyagien 10 stemmen met deze tijdsopgave van het einde der 16de eeuw
overeen. Toch is het woord reeds anderhalve eeuw vroeger in het midden der 15de
eeuw geboekstaafd, waardoor het dus reeds mnl. genoemd kan worden. Men vindt
deze plaats in de Bronnen tot de gesch. van den handel met Frankrijk 1 (R.G.P.
70), 99 in een opgave der schade, door Engelsen toegebracht aan schippers van
Vere, komende uit Frankrijk, welk stuk berust op het gemeentearchief te Vere en
3)
waarin men leest: ‘Item, zo was 's Ridders voorkayhute weerdich, hem properlic
toebehorende, in gelde, in zelverweerc, cleederen, harnasch voor zijns sellefs lijf
o

ende anders, boven den 25 £ gr.’ (a . 1455).
Deze vorm kayhute is merkwaardig. Eensdeels doet hij denken aan fr. cahute
(deze Veerse schippers komen uit Frankrijk), anderdeels zou hier de j van kajute
ook reeds aanwezig kunnen zijn m.a.w. kayhute zou een tussen- of overgangsvorm
kunnen wezen van cahute naar kajute en dan zou de etymologie van
Hatzfeld-Darmesteter in de Dict. Gén. op C a h u t e : ‘le holland. kajuit... est sans
doute emprunté du franç.’ wel eens juist kunnen zijn.
Kluge, Seemannssprache 410 geeft drie mnd. plaatsen uit de 15de eeuw: een
uit 1407 (kaiute), een uit 1438 (kayuten) en nog een latere (kajüte). Daarop volgen
Duitse citaten uit de 17de eeuw, waarvan een aantal de vorm cojüte met varianten
(cojyte, coite, kojut) vertoont, hetgeen Kluge aan een oorspronkelijke vorm kooj-hütte
doet denken: ‘Hütte... insofern sie Kojen für einige Schiffsoffiziere enthalten konnte:
Kajüte also eigentlich: Hütte mit Kojen?’ Deze etymologie naar aanleiding en op
grond van een latere blijkbare verbastering (door volksetymologie?) van het woord
lijkt wel heel onwaarschijnlijk.

3)

Bedoeld is Cornelis de Riddere, schipper van Vere.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 73

102
K a j u i t w a c h t e r wordt in het WNT VII, 871 vermeld sedert het midden der 17de
o

eeuw; de citaten zijn uit De Brune, Bank. 2, 218 (a . 1658) en uit Van Riebeek,
o

Dagverh. 2, 18 (a . 1656). Een aanhaling uit het einde der 16de eeuw vindt men in
het Econ. Hist. Jaarb. 2, 257: ‘Betaelt aen de schippers suster over huer van haer
o
soon, kajuytwachter geweest sijnde, bij de hoep 45-0-0’ (a . 1597).
Voor het Duits geeft Kluge, Seemannssprache 413 het woord kajütswächter in
de vorm kaiutenwachter reeds in 1591.
K a l e f a t e n . Deze aan het Romaans (Frans, Ital.) ontleende scheepsterm was
blijkens zijn afwezigheid in het Mnl W (en ook elders is hij tot nu toe niet ontdekt)
blijkbaar nog niet in de middeleeuwen in de Nederlanden bekend. Maar het WNT
VII, 946 geeft reeds een bewijsplaats van calfaten uit 1530, ontleend aan Tspel van
Maria ghecompareirt by den scepe van Cornelis Everaert. Nog vijf jaar ouder is de
4)
volgende plaats in de Bronnen tot de gesch. van Middelburg 3 (R.G.P. 75), 331 :
‘Een docke ofte bequame plaetse, dair men de ondichte ende lecke scepen dichten,
o

calfaten ende versien mach’ (a . 1525). In de eerste helft van de 16de eeuw schijnt
het woord dan bij ons inheems te zijn geworden; ik volsta hier met nog twee citaten
uit het a.w. 369: ‘(een) sate, twelck men heet een banck, omme vier buussen in te
o
leggen ende aldaer te mogen calefateren’ (a . 1536) en 432: ‘600 pont werck om
o
te calfaten’ (a . 1543).
In het Duits schijnt het woord eerst sedert het begin der 17de eeuw voor te komen;
Kluge, Seemannssprache 414 begint met een citaat uit 1618.
K o e r s , als term in de zeevaart is tot dusverre nog niet in het Mnl. aangetroffen.
Toch was het woord reeds in de middeleeuwen bij onze zeelieden in gebruik. Men
vindt een bewijsplaats uit het midden der 15de eeuw in de Bronnen tot de gesch.
van den Oostzeehandel (R.G.P. 35) 857, luidende: ‘als sy uut die Sont voirt seylen
elc na syn haven... ende elck zijn coerts nympt... die een na Revell,

4)

Deze plaats was reeds eerder gepubliceerd door J.H. de Stoppelaar in zijn Inventaris van het
oud archief der stad Middelburg onder no. 1331.
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o

d'ander na Ruge ende na Pernouwe’ (a . 1462). Uit dezelfde tijd ongeveer dagtekent
een ordonnantie van de admiraal Henrik van Borselen († 1474) bij de Jonge, Gesch.
2

van het Ndl. Zeewezen 1, 739: ‘is 't dat hy by nachte wederkeeren ende ander
wech ende cours nemen wille, soe sal hy doen ontsteken twee lanternen in 't
achtercastel’ (na 1467).
Het woord komt als zeeterm in de 15de eeuw ook voor in het mnd. Seebuch, dat
op een oudere mnl. tekst moet teruggaan (zie boven bij K a b e l l e n g t e ), die
waarschijnlijk uit de 14de eeuw dagtekent. De vormen zijn in het Seebuch koers en
kors en ook nog een andere (de oudste) plaats in Kluge, Seemannssprache 499 uit
1431 heeft de ndl. vorm koers (eres koers).
De term komt passim voor in onze oude leeskaartboeken uit de 16de eeuw (1532,
1541 enz.), waaruit het WNT VII, 4977 vlgg. een enkel citaat geeft. Nog een
aanhaling uit de eerste helft der 16de eeuw wordt gevonden in het Archief van het
Zeeuwsch Gen. 1908, 145: ‘comende omtrent Stavenisse, heeftet sulcx begost te
stormen ende te wayen uutten noerdwesten, dat... wy... niet verder en mochten
o
varen, maer mosten om ons te salveren onse coers nemen nae der Goes’ (a . 1530).
L o o d l i j n , als scheepsterm: ‘een bepaald soort van touw dat op het dieplood
gestoken wordt, van afstand tot afstand gemerkt is, en dient om de diepte van het
vaarwater te meten’ (WNT VIII, 2734). Zoals men in Franck-v. Wijk kan lezen staat
dit woord ‘nog niet bij Kiliaen’ en het WNT vermeldt een oudste bewijsplaats uit
Bontekoe, Iournael... van de Oost-Indische Reyse (1618-1625). Toch komt deze
scheepsterm reeds in de 16de eeuw voor. Men vindt b.v. twee plaatsen in het
o

Leeskaartb. van Wisbuy (a . 1551), waar men op blz. 7 leest: ‘want de alder
cundichste Stuerman, diemen vint, die en schamen hem niet te voeren Caerten
ende haer selfs compassen, Lootlijndt’ en op blz. 13: ‘als een Lootsman in een schip
coempt, so behoort hi te sien, oft die anckers claer zijn, ende oft die lootlijnt te rechte
gemerct is, ende of dat seyl wel te punct staet om dat schip te wenden, ende voort
meer.’

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 73

104
In Kluge, Seemannssprache 551 komt het woord in de vorm lotlinie sedert 1669 en
als lotleine sedert 1835 voor. Toch geeft het Mnd W van Schiller-Lübben II, 732
lotline reeds in mnd. citaten.
M a t r o o s . Over dit woord leest men in het WNT IX, 317: ‘Wellicht in 't laatst der
16de eeuw ontleend aan het Fr. mv. matelots, waarbij t'l in tr overging’. Deze datering
berust vermoedelijk op het eerstgegeven en oudste citaat uit Van Meteren (alle
volgende citaten zijn uit de 17de eeuw en van later), waarbij evenwel werk noch
bladzijde worden genoemd. Dit citaat luidt: ‘De schipluyden, die zy Maetrosen
noemen’. Nu verscheen de eerste uitgave van Emanuel van Meteren's grote werk
Belgische ofte Nederlantsche Historie te Delft in 1599 en de bovengenoemde datering
schijnt dus juist.
Dat dit inderdaad zo is, blijkt bovendien overtuigend uit nog drie andere
vermeldingen van het woord tegen het einde der 16de eeuw, die hier volgen en die
ons in dit verband zeer welkom zijn. In een gedicht van Jan van Hout uit hetzelfde
jaar 1599 (gepubliceerd in Ts. 35, 301) vindt men de woorden een schipper
doorgehaald en vervangen door het woord maetroos: ‘een lollaert, paep, maetroos,
een bouf, of spec’. Voorts leest men in een Amsterdamse notariële acte van 26
Februari 1598 (in het geschrift van D.S. van Zuiden, Bijdrage tot de kennis van de
Hollandsch-Russische relaties in de 16de-18de eeuw 36): ‘Is oock geconditionneert
dat de schipper gehouden sal sijn voor zijn eygen volck in te hebben thien eters,
den stuyrman daer in begrepen, en de coopman sal op de schepen mogen hebben
vijff off ses mannen, die de coopman betalen moet en de schipper den matrosen
geven. Voorts sal den coopman den schipper leveren op sijn coste, een stuyrman,
so in het gaan als comen, behaelve, dat de schipper hem de matrosen geven sal’.
De derde en oudste bewijsplaats ten slotte staat in het Diarium van Arend van
Buchell (W. Hist. Gen.) 96: ‘Cum jam ventus faveret nobis, pelago nautisque (quos
5)
a Mattiacis, ut credo, maetroos appellant nos commisimus et circa vespe-

5)

Een ‘classieke’ etymologie uit de 16de eeuw. Vgl. even te voren: ‘Middelburgum,
Metelloburgum, a Metello quodam Romano, castra in Mattiacis’.
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rum Vlissinga abscendentes, ad meridiem sequentis die: ... in conspectum Caleti
o

pervenimus’ (a . 1584, Februarius).
Het Franse meervoud matelots, waaruit matroos is verbasterd en overgenomen,
wordt nog door Pieter Bor in zijn Nederlantsche Oorloghen in het 5de boek, dat in
6)
1601 te Utrecht uitkwam, gebruikt. Men leest daar fol. 91c : ‘De Prince van Oraengien
heeft voorts gewilt dat deze navolgende Articulen soude onderhouden worden by
alle Oversten Capiteynen Soldaeten ende Mateloots inde Vloote van zynen dienst
zijnde’. Maar in de tekst van deze ordonnantie van 10 Augustus 1570 komt het
woord niet voor, daar leest men: ‘alle Capiteynen Soldaten ende Bootsvolck’.
Curiositatis causa worde hier nog vermeld, dat omgekeerd de Japannezen op
Decima ons woord matrozen uitspraken als matlozen, zoals C.F. van Assendelft de
Coningh ons vertelt in zijn boek Mijn verblijf in Japan (Amsterdam 1856) 91: ‘De
compradoor, die mij reeds dikwijls had gevraagd: ‘Mijnheer Kaptein! wanneer zal
matlozen op Decima komen?’
In het Duits is matrose uit het Nederlands overgenomen. Kluge, Seemannssprache
574 heeft een oudste aanhaling uit 1627, maar in zijn Etym. Wtb. had hij het woord
reeds sedert 1616 aangewezen. In het Deens komt matros voor sedert 1678 (Ordb.
Danske Spr.), in het Zweeds sedert 1680 en in het Russisch sedert Peter de Grote,
zie b.v. het Lexikon vokabulam novym po alfavitu: ‘M a t r ó s karabelnoj saldat’
(scheepssoldaat).
P a s s a g i e r , in de algemene bet. van: ‘doortrekkend reiziger’ is in het WNT XII,
664 opgetekend sedert 1572; en meer in 't bijzonder met betrekking tot ‘iemand die
per schip van de eene plaats naar de andere reist’ sedert 1621. In deze laatste
betekenis komt het woord bij ons reeds in het midden der 16de eeuw voor. In de
Bronnen tot de gesch. van Middelburg 3 (R.G.P. 75), 560 vindt men een ‘Ordonnantie
op het veer tusschen Bergen-op-Zoom en Arnemuiden’, gedateerd na 20 Juni 1547,
waarin men leest: ‘Alzoo tot kennisse van de

6)

In de editie van 1621: I, 234c.
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regierders deser stadt ende der stadt van Middelburg gecomen zijn de abuysen
ende faulten die de schippers, varende in tveer der voorscr. steden van Berghen,
Middelburg ende Arnemuyden, dese naeste jaeren gepleecht hebben jegen den
coopman ende passagiers varende tusschen Berghen ende Arnemuyden, nyet
alleene tot grooten coste ende ongerieve van den reysenden man, maer oock enz.
... soe hebben de regierders der voorscr. steden... gheordineert enz.’ Een andere
plaats staat in het Gr. Placaatb. 1, 785, luidende: ‘indien sulcke ongehoorsaemheyt...
den Schipper, den Schepe, Waren ende goeden daer inne wesende, of andere
o

Bootsgesellen of Passagiers niet schadelyck en zy’ (a . 1551).
Kluge, Seemannssprache 607 vermeldt in deze betekenis een Duits citaat uit
1575.
R a n k , als scheepsterm ‘toegepast op vaartuigen waarbij het zwaartepunt te hoog
3

ligt en die daardoor weinig stabiel zijn’ (WNT XII , 295). Het Woordenboek geeft
daarbij twee oudste citaten van omstreeks 1600, t.w. Oost- en West-Ind. Voyagien
o

o

2, 20d (a . 1598) en Oost- en West-Ind. Voyagien 5, 50b (a . 1602). Deze term
schijnt reeds in de 15de eeuw gebruikelijk te zijn geweest blijkens de volgende
aanhaling uit de Bronnen tot de gesch. van den handel met Engeland 1 (R.G.P. 65),
1111: ‘alsoe Willem Caxton sekere scepen uuyten steden van Hoerne, van
Enchuysen, van Eedam ende Monickedam overgeslagen hadde te nemen, omdat
o

dieselve scepen te clene ende te ranck vallen souden’ (a . 1475).
In Kluge, Seemannssprache 647 in het Duits niet eerder aangewezen dan bij
o

Röding, Allgemeines Wörterbuch der Marine (a . 1796), maar de afleiding rankigkeit
is daar sedert 1732 opgetekend.
S c h i p p e r n a a s t G o d wordt in het WNT V, 199 vermeld ‘als vaste formule in
den aanhef van zeevrachtbrieven (cognossementen)’. Ik weet niet, of het bekend
is dat deze vaste formule heel oud is en tot de middeleeuwen teruggaat. In het Mnl
W wordt zij niet gevonden. Daarom laat ik hier enige voorbeelden volgen, daterend
uit de 15de eeuw. In de Bronnen tot de gesch. van den handel met Enge-
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land 1 (R.G.P. 65), 970 leest men: ‘eenen huelck, genaemt de Beryte, daer scipper
o
of is naest Gode Clais Bollaert van Andworpen’ (a . 1462) en: ‘dat Foppe Gillisz.
o
scipper sal wesen naist Gode 't voirseide scip te bringen tot Gravesende toe’ (a .
1462). Evenzoo in de Bronnen tot de gesch. van den handel met Frankrijk, 1 (R.G.P.
70), 139: ‘een barcke van der voirseider stede van Rotterdam, dair scipper of is
o
naest Gode Jacob Willems zone’ (a . 1470) en 200: ‘een scip... daer scipper off is
o
naest Gode van hemelrijc H., oeck poorter van derselver stede van Rotterdam’ (a .
en
c
1487); ten slotte 236: ‘Upten VI dach in Novembri int jaer XIIII XCVIII soe
compareerden ter camere voir burchmeesters ende scepenen van Middelburch
Blays Truzeau, meester naest Gode van eenen carveele, genaemt de Marie de
7)
o
Joye, d'Odierne ’ (a . 1498).
Deze laatste uitdrukking meester naast Gode doet, wat het eerste woord aangaat,
denken aan de formule in Franse, Engelse en Latijnse stukken. B.v. Br. gesch.
handel Fr. 1, 335: ‘Jehan le Pean, maistre après Dieu de la nef, nommée la Gabarre
8)
o
de Puymarc ’ (a . 1528); Br. gesch. handel Eng. 1, 1071: ‘in quadam navi, vulgariter
o
dicta coggeschip, cujus magister est post Deum Johannes Henrici de Goes’ (a .
1472) en 1189: ‘Hugo Symonis, magister et gubernator post Deum cujusdam parve
o
navis, dicte houcboot’ (a . 1481); ten slotte Br. gesch. handel Fr. 1, 140: ‘a cog ship,
o
wherof one Wysse Johnson is maister under God’ (a . 1470). Ook het overige deel
van de formule in deze vreemde stukken verschilt dus van het Nederlandse naast
God(e) met lat. post Deum, fr. après Dieu d.i. na God en eng. under God d.i. onder
God. Jan de Hartog kende deze oude Engelse weergave van de formule allicht niet,
o
toen hij de titel van zijn drama Schipper naast God (a . 1945) toch niet onjuist in het
Engels vertaalde met Skipper next to God.
S l e e , ‘plankje dat het glijden van het rak van een steng helpt bevorderen’ (WNT
XV, 1637). De citaten in het Woordenboek vangen aan met een aanhaling uit de
o

Dictionnaire de Marine van Aubin (a .

7)
8)

Audierne in Bretagne.
Penmarch in Bretagne.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 73

108
1702). De rakkeslee wordt reeds in de 16de eeuw genoemd zoals blijkt uit de
volgende plaats in het Econ. Hist. Jaarb. 3, 197: ‘Om een slee met een raecloet
o

0-3-0’ (a . 1579).
S t a a n d e n l o p e n d w a n t . Deze beide verbindingen zijn in het WNT XV, 148
vlg. en VIII, 2878 vlg. behandeld en door een aantal bewijsplaatsen gestaafd en
toegelicht, waarvan de oudste teruggaan tot de eerste helft der 17de eeuw (Bontekoe,
Iournael... van de Oost-Indische Reyse 65 (1618-1625) en Daghreg. van Batavia
o

5, 36 (a . 1641)). Dat deze scheepstermen, die niet in de 16de-eeuwse
woordenboeken van Plantijn en Kiliaen voorkomen, toch ook reeds in de 16de eeuw
bij ons in zwang waren, blijkt overtuigend uit de volgende aanhaling, te vinden in
1

de Notulen van Zeeland 1 , 24, waar men leest: ‘Den voornoemden commis heeft
die schepen van oorlogen, zoo van Vlissingen, Ziericzee, der Vere ende
Brouwershaven, behoorlijck voorsien... van cabels, seylen, staende ende loopende
o

want’ (a . 1574).
De Duitse zeelieden spreken van stehendes und laufendes gut, waarvan Kluge,
Seemannssprache 339 slechts enkele bewijsplaatsen geeft uit het einde der 19de
eeuw.
Leiden.
R. VAN DER MEULEN
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Bijdrage tot een woordenboek van de rederijkerstaal
De studie van de rederijkerstaal biedt nog steeds grote moeilijkheden. Het is niet
zonder reden, dat de omvangrijke tekstuitgaven van Cornelis Everaert, Jan van
Styevoort en De Spelen van Zinne vertoond op het landjuweel te Gent van 12-23
Juni 1539 niet zijn gevolgd door de in het uitzicht gestelde commentaar. De taal van
de rederijkerstijd viel bij ons tussen twee stoelen in de as, toen de wetenschappelijke
studie van het oudere Nederlands begon. Het woordenboek van de gebroeders
Grimm is begonnen bij de taal uit de tijd van Luther of liever, met de taal van Luther.
De Vries heeft eigenlijk geen weg geweten met het stellen van een terminus ab quo
voor zijn woordenboek. ‘De levende taal in haren beschaafden toestand, ziedaar
dan het engere veld, waartoe wij het Nederlandsch Woordenboek, in 't algemeen
gesproken, moesten beperken’ (WNT 1, XXXVIII), een omschrijving, die niet klopt
met het later verdedigde beginjaar 1580 (o.c. XL). In 1900 leggen Beets en Muller
weer rekenschap af van de werkwijze van de redactie (WNT 5, I) en worden uit de
16de eeuw kluchtspelen apart vermeld. De opvatting, in 1916 omschreven ten
aanzien van de ‘vreemde en basterdwoorden’ (WNT 3, tweede stuk, V), maakt, dat
het woordenboek lang niet altijd steun geeft bij de lectuur uit de rederijkerstijd. In
Duitsland heeft men voor de periode, die ongeveer samenvalt met onze
rederijkerstijd, sinds 1912 Götze's Frühneuhochdeutsches Glossar, in 1920 en 1930
herdrukt. Een Glossar, geen woordenboek dus; er worden geen vindplaatsen
vermeld, al biedt het boek wel enige steun bij grammaticale moeilijkheden. Buiten
geding blijft hier, of het mogelijk blijkt een frühneuhochdeutsche periode af te
grenzen. Behaghel vermijdt de term in zijn Geschichte der deutschen Sprache en
spreekt b.v. over een spätmittelhochdeutsche en neuhochdeutsche tijd. In de stijl
van de rederijkers zitten zeer veel eigenaardigheden, die zuiver middelnederlands
zijn. De vroegste ge-
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schriften van Vondel en Hooft staan echter weer veel dichter bij de typische
rederijkersstijl dan de werken uit hun oudere jaren.
De rederijkers hadden zeer bijzondere, tot op zekere hoogte zeer bewuste
opvattingen over de stijl van het litteraire werk. Zij richtten zich tot een groot,
gevarieerd publiek. En bovendien doet in de 16de eeuw Noord-Nederland meer en
meer mee, waardoor andere taalmilieus ook naar voren komen. De grootste
moeilijkheden liggen, voor zover het teksten betreft waarvan oude drukken bestaan,
niet in de eerste plaats op lexicologisch terrein. Een uitgave van teksten, die slechts
in handschrift aanwezig zijn, heeft weer geheel eigen moeilijkheden, al zijn deze
niet zo groot, dat een vakman zoveel fouten behoeft te maken als Ruelens deed,
toen hij de teksten van Jan de Bruyne uitgaf. Een uitgave van recenter datum als
die van Lyna en Van Eeghem bewijst ons toch wel, dat wij de moeilijkheden niet
moeten onderschatten.
Hoewel ik van mening ben, dat een behandeling van de stijl van de rederijkers
veel van de onbegrijpelijkheden, waarop wij bij de lectuur stuiten, zal wegnemen,
blijven er toch altijd vragen van lexicologische aard. Op enige daarvan heb ik een
antwoord trachten te geven.
O p e e n a l t a a r z e t t e n . Er is een moeilijke plaats bij Pieter Lenaerts, die
als volgt luidt: Niet so partinent Hier ontrent / Als ghy light op den altaer (4, 58/60).
In de Reinaert II, 4826-4829 (ed. Martin) lezen wij: hebdi hem so vercoren in lieften,
ende hi dunct u so goet, so claer: so setten op enen outaer, ende doetten voor enen
a

sant aenbeden! Nieu: Amstelredams Lied-boeck, 1591, 5 : Soo ghy v niet verneert
// en keert / v stramme sinnen / Soo wort ick door begheert // verteert int vier der
minnen Jck maeck aen Venus macht // mijn clacht voor den Outare Dat ghy my
b

dach en nacht // veracht / Jnt nieuwe Jare; id. 65 : Een beeltgen vrij Wert van my
toegeveucht Dat sal ick t'uwer eeren // koen Op t'outaer te feesteren // spoen /. Bij
a

Coornhert I, 393 : Jesus hoe heylich is dit meysken? men soude u op een Autaer
setten soo ghy niet en kacte. Hooft, Achilles en Polyxena: als een godinne staetse
Daer op een outaer hooch, daer wert s'erkent alleen, En van de drang van mijn
gedachten aangebeen (ed. D'Angremond, 836-838); Vondel, Noah, Brief aan Joachim
Oudaan: Elk voert zijnen
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eigen vont gelijk eenen afgodt, ten altaere en bidt hem aan (Pantheon, 1910, bldz
17); Walich Syvaerts, Roomsche mysterien, Amst., 1604: Sy weten hoemen op
Kersdach een wieghsken met een beeldeken daerinne... opt hooch Autaer plachten
te setten (geciteerd in Het oude Nederlandsche Lied III, 1886); Joncker Livinus van
4

der Minnen, Den Eerelycken Pluck-Voghel , Brussel, 1684, bldz 92: Ah! ick stort
heete tranen en ghebeden, Ick bidd' u en kniel neêr voor den Autaer Daer 't Beeldt
op staet van uwe schoone leden; Poirters, Den Spieghel van Philagie, uitgegeven
door J. Salsmans, 1937, 40: die... God smijten buyten de kerck, en de wereldt op
den autaer stellen; De Brune, Bankket-werk 2, 279: De blinde fortune heeft Gods
voorzienigheyd uyt den throon gheworpen, en heeft haer zelve op den hooghen
autaer gezet: daer wert zy nu geviert, en van al de weereld plichtelick aengebeden;
Pol de Mont, Sprookje: ... hij boog het hoofd, dacht aan het beeldje op 't outer in de
kerk; Ernest Claes, Pastoor Campens zaliger, Amsterdam, 1935, 133: ...
semmeltrienen en pileerbijtsters..., van die oogendraaisters, die proberen hetzelfde
gezicht te trekken als de heiligen op de outaars....
Uit de citaten is wel duidelijk geworden wat de betekenis is. Op een altaar bevindt
zich dikwijls een beeld van een heilige, dikwijls ook heiligenbeelden of groepen (zie
2

Koenders, Katechismus der Liturgie , 1926, vraag 134 ‘Wat is een retabel? Onder
retabel verstaat men den gehelen achterbouw van het altaar, waarin doorgaans
heiligenbeelden of groepen zijn aangebracht’).
Tegenovergesteld aan het zetten of stellen op een altaar is het afzetten en afstellen
van de beelden, zoals blijkt uit een citaat uit en de titel van het volgende pamflet:
Waerachtich verhael van den Oproerigen beleyde / dwelck Broeder Anthonis
Ruyskensvelt Predikere met zynen aenhanck hebben aengericht binnen der Stadt
van Bruessel. Ende tgene des daer vuyt gevolgt is. Te weetene. Int vuytsegen (=
uitzeggen, uitbannen) van diuerssche persoonen / Afstellen der beelden / Ende
d'Ophouden vander exercitie der Roomscher kerckendienst. Hierby ghevoeght
dacten ende documenten dienende tot Verificatie ende bewys vanden inhoudt van
desen Gheprint by my Jan van Brecht / gezworen Drucker der Stadt van Brussel
Anno. 1581. Aldaar
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ook C III...... hebben die voirsz. Heeren Wethouderen / goet ghevonden / dat men
met aucthoriteyt vander Weth soude affsetten die beelden inder seluer kercken
Cloosteren ende cappellen ende des daeraen cleeft / ende datmen die beste stucken
daeruyt beneficieren soude tot vervallinghe vande lasten deser Stadt / ende vanden
armen menschen....
Hiermede wordt uitdrukkelijk niet het gewelddadige breken of afsmijten van de
beelden door de beeldenstormers bedoeld.
B r e i k e n . In het Esbatement van den coopman die vijf pondt grooten vercuste
vertelt de waard, dat de burgemeester en de greffier 's avonds bij hem komen eten
(Cornelis Everaert 6, 60-62): Want zy hebben doen bereeden plentheyt Van spyse
ghesoden ende ghebraden. Se sonden een breyken met spyse gheladen Dat hij
bycans vanden laste bucte. Kiliaen, De Bo, Mnl. W. noch WNT geven uitkomst voor
het woord breiken. Joost de Damhouder vermeldt in zijn boek Van de grootdadigheyt..
van.. Brugge.. t' Amsterdam, 1684, bij de beschrijving van de volgorde van de grote
Brugse omganck, geseyt Processie, de Breytjens oft Brootwinders (bldz 570). De
straatarme Hans Goetbloet uit het Esbatement van de Bervoete Bruers (W. van
Eeghem, Drie Schandaleuse Spelen, Antwerpen, 1937), die met een kruiwagen
naar de markt gaat om te kijken of er iets voor hem valt te verdienen, roept (regel
1)
95) ‘winne winne winne broot winne broot’ (zie Mnl. W. 9, 2632, winnebroot ,
arbeider). Gailliard, De ambachten en neringen van Brugge, Brugge, 1854, 191 licht
ons nog exacter in: ‘De Breikens. Het werk dezer lieden bestond in het naar huis
dragen van visch en vleesch.’ Zij behoren tot de arbeiders, gezeid Kranekinders.
Het wapen van hun ambacht (waarop een breiken staat afgebeeld) is bij Gailliard
afgedrukt tegenover bldz 173. De vertaling door arbeider bij Verdam is dus te ruim.
Het is een speciale sjouwerman.

1)

Ik roer hier de verhouding van winnebroot en fra. gagnepain niet aan, evenmin als i.v. gelubect
de verhouding van dat woord tot het fra. woord béjaune. Naast winnebroot komt nog voor
waengepain (Mnl. W. 9, 1530; Salverda de Grave, Franse Woorden 383).
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Breiken zou een afleiding met -ken van het woord bret kunnen zijn en dus terug
2)
kunnen gaan op een vorm bredeken .
Voor de -ei- kan men het woord heilman (edelman) bij Everaert vergelijken (30,
41-42: An de habituwacie Scynt ghy bet / een heilman dan een slaeue). Jozef Jacobs,
Het Westvlaamsch, Groningen, 1927, 189, geeft smeikin = smeken voor Thielt, 1539
en o.c. 195 eillynghe = edelingen uit het Testament Rhetoricael van Edward de
Dene, evenals Everaert een Bruggenaar.
C o n t e n t e m e n t . Mnl. W. en WNT geven het woord niet. Aparte vermelding
blijkt toch wel nodig, daar het één van de Franse woorden is, waar de uitgevers
mee zitten. Het woord komt tweemaal voor bij Pieter Lenaerts (8, 87 en 81, 46). De
plaats die moeilijkheden heeft gegeven luidt:
Geblust is t' lijden swaer:
By v goet contentement:
Ick moet verblijden // claer /
Al saegh ick de doot omtrent /
Hoe deurslaghen // en geschent /
Wildy dragen
Welbehagen
In my / uwen knecht // slecht:
Son der dagen
Duysent plagen
Lijd' ick dan met recht.

Kiliaen vertaalt contentement door satisfactio. Dat is dus: het voldoen of tevreden
stellen van een schuldeiser; vergunning van zijn schuldeiser om, tot delging van de
schuld, iets anders te geven dan men schuldig is; ook het opbrengen of geven zelf.
Het woord wordt

2)

Bij de opsomming van de ‘Middeleeuwse beroeps- en ambachtsnamen te Leuven’, die L. de
Man geeft in het Belgisch Tijdschrift voor Philologie en Geschiedenis, XXVII, 1949, 29-60 en
599-631, wordt breiken niet vermeld. De schrijver deelt echter uitdrukkelijk mede, dat een
hele reeks namen buiten de bespreking valt. En wel juist allereerst de zogenaamde
‘Schleifnamen’, indirect gekozen FN uit de naam van de vervaardigde producten, uit de naam
der werktuigen enz. Als breiken dus inderdaad de naam is van het werktuig der bedoelde
sjouwers, kan uit het feit dat De Man het woord niet vermeldt, niet worden afgeleid dat de
naam te Leuven onbekend was.
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vooral gebruikt in historische en juridische teksten. Gaillard, Archives, 1856, 325:
Zal nochthans, by de gracie Gods, myn debvoir doen naer myn vermueghen, om
contentement te gheven ende my tondlasten; Despars 3, 330: ten zeer grooten
contentemente ende behaghene van alle de werelt; Hessels, Archivum II, 409: Wy
begeerren dat V Lieden... ons een Recipisse zendet van zulcke somme als voorseit
is, tot elcx contentemente.
R(ichard) V(erstegen) gebruikt het woord enige malen in zijn Scherp-sinnighe
Characteren. Oft subtijle beschrijvinghe van de proprieteyten oft eyghendommen
van verscheyden persoonen, door mij geciteerd in de tweede druk, die in 1622 te
Antwerpen is verschenen. Op bladzijde 27: Dat Epicurus noch leefden / hy soude
hem leeren hoe (aen de tafel sittende) hy mochte alle zijn vijf sinnen seffens
contentement gheven. Bladzijde 39: Door foute van Commeeren / om haere ooren
contentement te gheven van achterclap / soo gaet sy de boden van haer ghebueren
ondervragen.... Van dit boekje is een derde druk verschenen onder de titel Aardige
Characteren, Ofte Geestige Uytbeeldinge Van Hondert verscheide Persoonen. Voor
deese in Brabant geschreeven Door R.V. In dezen derden Druk 't kromme Brabants
door iemant wat verschaeft... Door D. Schelte. T' Amsterdam, By Hendrik Schelte,
Boekverkooper, 1705. Opvallend is nu, dat het woord contentement bij die herziening
is geschrapt en in het eerste citaat vervangen door genoegen (bldz 34), in het tweede
door vernoeging (bldz 48).
D r o o c h s c o t e . Bij Cornelis Everaert komt het woord droochscote eenmaal
voor in de uitgave van Muller en Scharpé. Stout en Onbescaamt, twee bedelaars,
zoeken onderdak. Zij begrijpen heel goed, dat niemand er erg op gesteld is hen te
logeren.
O. Wye zal ons thauent willen logieren?
S. Die van doene heift / twee drooghe rothieren
Die slepe ons tsaemen / binden cote.
O. Ghy zyt een ruetelaere.
S. Ende ghy een droochscote.
Besiet wat den loeten / verwyt den houenstake
(10, 93 vlgg.).
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Een drooghe rothier is een kale zwerver (Mnl. W. 6, 1646 vertaalt droog ten onrechte
door listig, doortrapt). Wie een paar kale zwervers gebruiken kan, moet de heren
maar in zijn huis opnemen! Een ruetelaere is een armoedzaaier, zoals uit C.E. 27,
172 blijkt (‘Ruetelaers zijnde in Pouers benau’) en nog duidelijker misschien uit 17,
292 (‘Ruetelaers die om drayen / drooghaerts queerne pleghen’, d.w.z.
armoedzaaiers, die gewoon zijn arm-mans molen te draaien = arm zijn). Dat ruetelen
bij Everaert de betekenis droog zijn, kraken van droogte kan hebben, blijkt uit de
verwante passage 27, 4-8. Sulc Scaemel zegt dat hij ‘al dorre en drooghe’ is ‘Men
zoude wel een sulfferpriem an my ontsteken... Benaute houdt my jn der zoorghen
buetele... je ruetele Ghelyc een fransyn (perkament) / voor tvier ghedroocht’. De
betekenis van droogaard blijkt uit het volgende citaat: Wildij de roode vossen (de
goudstukken) laten blincken, Hebdy gheen vrienden, ghij zelter wel copen. Maer
als tgoedt faelgeerdt, de vriendtscap zal sincken; Al u vrienden zelen van U lopen.
Een droogchaert, die hem zelven niet en mach dropen, Es ongheacht (Anna Bijns,
Nieuwe Refereinen, 1886, 305, 5 vlgg.). Het spreekwoord luidt immers: een goede
gans bedruipt zich zelf. De droogaard kan zich zelf niet bedruipen. Hij heeft geen
vet, hij is te mager.
Een droogaard drinkt niet, wil niet drinken of kan niet drinken uit armoede, of
omdat hij een droogpruim is.
Segh my / mijn Liefje / wat dat mij schort
Ben ick een slordigaert of een pronckaert?
Lach ick te scheets / of heb ick gheknort?
Ben ick een droogaert / of een dronckaert?
Ben ick te mildt / of ben ick te vreck?
Ben ick te vroedt / of ben ick te geck?
Wat heb ick doch voor een ghebreck? (Zaender Bloeme-Stralen, Wormerveer, 1649,
1649, 66).

Als dus, om op de droochscote terug te komen, de pot de ketel verwijt dat hij zwart
ziet - en dat is de betekenis van de laatste geciteerde regel - dan moet droochscote
ook armoedzaaier betekenen. Mnl. W. 2, 436 neemt het woord op als droochstrote
en vertaalt als volgt: Iemand met een drogen strot, stamelaar, stotteraar, iemand
wien
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men de woorden uit de keel moet halen. Verdam komt tot de vreemde sprong: droge
strot > stamelen, omdat hij rotelare 6, 1644, opvat als babbelaar, kletskous. De
droochstrote moet dan ook iets met spreken te maken hebben. Droochstrote komt
in Het Leenhof der Gilden voor (Kruyskamp, 1950, 10, 105). Daar betekent het
inderdaad man met een droge keel. Maar er is, dunkt mij, geen aanleiding om met
Verdam droochstrote te lezen bij Everaert. Een droochscote is een droge scheut.
Elders bij Everaert komen waterscoten voor (32, 300) en De Bo geeft veel woorden
met -schoot als tweede lid, zij het dan ook dat -schoot niet overal scheut, deel van
3)
een boom of plant is .
G h e b o e y t e . In het Esbatement von de Dryakelprouuer heeft de man wiens
naam het stuk draagt alle maniere van poere ende wortelen voortghedaen (uitgestald)
en hij staat zijn waren aan te prijzen als een weggelopen knecht er bij komt en tegen
hem zegt: Tes wonder dat ghy hier hebt gheboeyte. Want wistent de vrauwen in
waere saken Sy zouden hu eer lanc doen ontscaken (C.E. 12, 32-34). Een werkwoord
gheboeyen, geboeien is bij Verdam noch in het WNT opgenomen. De Bo kent het
in de betekenis: in een plaats stand houden, geduren, uitharden. De voorbeelden
uit de oudere taal, door hem aangehaald, zijn op één na uit Despars, Cronycke...
van Vlaenderen. Jozef Jacobs vermeldt geboeien (stil blijven) als specifiek middelen nieuwwestvlaams (Het Westvlaamsch, 297). WNT 3, 51 geeft nog al wat over
boede, dat in Brabant en Vlaanderen boeie luidt en een klein, gering gebouwtje
aanduidt, dienende tot bergplaats of woning voor mensen en dieren. Voorheen ook
in toepassing op de pakhuizen, loodsen of kranen, waarin kooplieden tijdelijk hun
waren opsloegen of te koop aanboden. Gheboeyen is bij Despars niet ongewoon.
2

Ik voeg aan de door De Bo genoemde plaatsen nog een toe uit het eerste deel (I ,
1839, bldz 162: maer hij miste by der grooter prouesse ende vromicheyd van den
grave van Vlaenderen, die welcke hem van overe dandere zijde van den watere,
uyt zijne stercten ende forteressen, zo schoffierlicke vele te doene gaf, dat hy qualick
yewers gheboeyen

3)

WNT 14, 545 verwijst naar De Bo, Kruid Wdb., welk boek de openbare bibliotheken mij niet
hebben kunnen verschaffen.
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conste), te meer daar de uitgever gheboeyen met verroeren vertaalt en dus kennelijk
aan het fra. bouger denkt.
De vraag luidt nu, of gheboeyte een afleiding is als gebergte enz. dan wel een
afleiding van gheboeyen. Op grond van de bij Everaert voorkomende afleidingen
anscaute 11, 255; bedriechte 19, 136; benaute 11, 256; beraute 13, 50; beromte
15, 277; betaemte 18, 589; betraute 11, 6; blaemte 9, 148; ghebuerte 25, 166;
ghebriefte 19, 129; gheliefte 12, 334; verdiente 13, 635; vermaente 13, 320 is
afleiding van gheboeyen alleszins aannemelijk. Dan rijst de vraag of gheboeyte op
3

deze plaats concreet of abstract is. Stoett, Middelnederlandsche Spraakkunst ,
1923, § 255 wijst er op, dat in het Middelnederlands het werkwoord doen meer dan
nu met een zelfstandig naamwoord verbonden wordt ter omschrijving van een
werkwoord. Behalve van verbindingen met doen geeft hij er ook enige voorbeelden
met nemen, slaen, driven en stichten. Bij Everaert komen bieden en hebben zeer
veel malen aldus verbonden voor.
In het aangehaalde voorbeeld zou dus Tes wonder dat ghy hier hebt gheboeyte
kunnen betekenen: Wonderlijk, dat jij hier zo lang rustig kunt blijven staan. Overigens
kan men ook aan een concreet gheboeyte = kraampje, stalletje denken. Die concrete
betekenis zal wel aanwezig zijn in de volgende passage, eveneens uit Everaert:
Wilt ghy ontsleghen zyn / vut tswaerheyts gheboeyte Ende zonder vernoeyte / rusten
jn vreden Oorboort mij allomme / met behendicheden So sult ghy haest kneden / jn
svoorspoets troch (3, 221-224). Gheboeyte betekent hier schuur, loods, huis,
verblijfplaats. Eventueel boei, band, maar dat acht ik minder waarschijnlijk. Enige
regels eerder (215) wordt gesproken over ‘tHuus van Naersticheyt’ en elders (1,
921) over de ‘ghewuenelicke coten / van sonden blamelic’ en ‘tcot der helle’ (3, 744)
en ‘te ligghene in der sonden grippen’ (8, 242; grippe, greppe, gruppe is volgens
De Bo ‘greppel, riool langs de huizen en straten in de stad, in de peerd- en
koeistallen, enz. om water en vuilnis langsdaar weg te doen vloeien’). In Tspel van
Sinte Trudo (G. Kalff, Trou moet blijcken, 1889, regel 8) is sprake van ‘der hellencot’
en elders tegen een paar duivels: ‘Dus compt te cote’ (ibid. 3558). Onaangename
verblijfplaatsen worden aangeduid met benamingen van
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kleine, benauwde, vieze ruimten, zoals ook de benamingen van grote, bijzondere,
opvallende gebouwen in symbolische vergelijkingen worden gebruikt (Van Es, De
attributieve genitief in het middelnederlandsch § 267, alwaar tcasteel der zielen, int
palleys uus wesens welghefondeert, in den tabernakel des betrouwens).
G h e l u b e c k t . In de bloemlezing, die Th. de Jager in 1926 liet verschijnen uit
het werk van Anthonis de Roovere (Blaricum z.j.) komt op bladzijde 68 een moeilijk
refereyn int sotte voor, waarvan de eerste zinnen luiden: Hoort, ghi ghelubecte van
hoofde nisscherkens Die ghister een buyle vielt en heden een gat! De eerste zin
betekent volgens de voetnoot: knapperds met geschonden hoofden. Die vertaling
lijkt mij niet juist. Maar ook WNT 9, 2025 vat de plaats waarschijnlijk niet helemaal
goed op. In voce nisch wordt aldaar nl. geciteerd ‘Ghi... nischerkens Die ghister een
buyle vielt en heden een gat’, hoewel ‘van hoofde’ toch wel bepaling bij ‘nisscherkens’
zal zijn. Met ghelubect heeft de commentator geen weg geweten ofschoon WNT 4,
666 i.v. geelbek (‘Een jonge vogel, die nog niet geschikt is om te paren; om de gele
kleur van de bek of snavel aldus geheten’) met een citaat uit Van Ghistele al wel de
weg wees. Overigens ontbreekt het woord in WNT i.v. gebekt. Er zou geen aanleiding
zijn op dit betrekkelijk eenvoudige woord te wijzen, als het niet de sleutel bood ter
oplossing van een andere moeilijkheid. Mnl. W. 1, 676 komt het woord beedjaen
voor, aldaar afgeleid van fra. béjaune (d.i. bec jaune). ‘Eigenlijk een jonge vogel
(met nog gele snavel), en bij uitbreiding nieuweling in het een of ander vak,
leerknaap.’ Vandaar is het maar één stap naar het woord bejaene, door Grondijs
in Een spel van sinnen van den siecke stadt, 1917, zonder toelichting met ‘onnozele,
domoor’ vertaald. Hoe dit bejaene zich precies verhoudt tot het door Verdam
genoemde Franse woord en tot het Latijnse ‘beianus = novellus studiosus
academiarum, homo rudis et indoctus (Du Cange). Een geelsnavel’, zoals een
voetnoot op bldz 273 van de Onuitgegeven Gedichten van Anna Bijns (Leuv. Bijdr.
IV, 1912) meedeelt, weet ik niet.
G o m e r . De uitgever van Jan van den Dale, Gekende Werken (ed. Gilbert
Degroote, Antwerpen, 1944) heeft het woord gomor
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goed vertaald, maar weet er verder geen weg mee (o.c. bldz 142; Jan van Styevoorts
Refereinenbundel, uitgegeven door Lyna en Van Eeghem, 2, bldz 243, 261). Het
woord komt voor in de Statenvertaling van het Oude Testament (Exodus 16 vers
16, 18, 22, 32, 33, 36). Er wordt een inhoudsmaat voor droge waren mee aangeduid.
Merkwaardig is het, dat het gebruik van dit woord bij Boutens eveneens moeilijkheden
heeft opgeleverd. Ik kan volstaan met een citaat uit het voortreffelijke boekje Boutens
en Bijbel van Hk Mulder, Haarlem, 1948: ‘Op pag. 74 van den eersten in zestig
exemplaren te Brugge verschenen druk der Vergeten Liedjes zingt de dichter:
In welke schuren opgeleid
Wordt iedere gomer zaligheid
Voor de eeuwigheid bewaard.

- - - Zei een literair toch niet ondeskundige mij niet, toen hij dit las: ‘dat zal wel een
drukfout voor “zomer” zijn!’ Het geldt hier een citaat uit het gedicht ‘Maartsche
sneeuw’. De sneeuw wordt daarin vergeleken, in hare ongereptheid, met manna.
En door het gebruik van dit Oud-Testamentische woord bereidt de dichter ons als
het ware voor op dat andere woord: gomer, hetwelk eene maat aanduidt en in den
Bijbel (het is in al deze gevallen dat de lezer de Staten-vertaling moet naslaan)
slechts in één hoofdstuk van Exodus voorkomt, nl. hoofdstuk 16, en daar dan tot
zesmaal toe’ (bldz 10, 11).
G r o e f h e y t . De baniere vanden tweeden spele van De Spiegel der Minnen
begint als volgt: Ghy amoureuse joyeuse sinnen, Hoort voort hoe lief van lieve
scheeden sal. Twert den jonstigen constigen een spiegel van minnen. Die syn juecht
met reyn vruecht hier toe bereden sal Met groefheyt in droefheyt elc herte weeden
sal, Duer tschouwen der rouwen.... Het woord groefheyt wordt door de uitgeefster
opgevat als grofheid, maar zij zegt er bij, dat de betekenis hier niet duidelijk is.
Groefheyt is echter een typische rederijkersafleiding van groeven. Groeven kan
volgens WNT 5, 878 betekenen: grieven, ergeren, krenken; verwonden, bezeren,
kwetsen. Voor deze betekenis wordt juist een citaat uit de Gentsche Refereynen
van 1539 gegeven, luidende: ‘Hoe es uwe liefde my so lichte ontwaeyt? Dies my
mijn lyden altijt wast en grouft’.
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G r o n d e k e n . In de Spiegel der Minnen van Colijn van Rijssele spoort de Neve
in regel 3319 Dierick aan om zich te verheugen in ‘lustighe grondekens’. De
woordenlijst vat grondeken op als het door Mnl. W. 2, 2166 uit de Gemma geciteerde
grundeken, een visje, en verwijst verder, evenals Verdam, naar het bij Kiliaen i.v.
grondel/grondelinck ook opgenomen grondte, eveneens de naam van een vis. Stoett,
Drie Kluchten, bldz 152 neemt de verklaring over en voegt er voor de overdracht
van de visnaam op een persoon de woorden bakvis, blei, brasem, goudvisje, spiering
en sprotje aan toe. Ik geloof niet, dat deze verklaring juist is. Van de door Stoett
genoemde parallellen zijn mij uit de rederijkerstijd geen voorbeelden bekend. Ik zou
grondeken liever opvatten als het verkleinwoord van grond in de betekenis: iemands
diepste, innigste wezen; zijn hart, zijn gemoed; zijn inborst, karakter (WNT 5, 938).
De plaats uit het Esbatement van den Katmaecker wordt WNT 5, 939 terecht
opgenomen onder grond, niet, met Stoett, als afleiding van grondel beschouwd,
maar de toelichting is niet geheel juist. Er staat ‘Een enkele maal schijnt grond, t.w.
het verkl. grondeke in toepassing op een aanvallig kind opgevat te moeten worden
als hartje (voor liefje).’
Er is een hele reeks woorden, die een orgaan, het innerlijk leven of een psychische
functie van de mens aanduiden en die ten slotte als omschrijving voor de mens zelf
worden gebezigd: bloed, gebruikt voor personen, WNT 2, 2878 kreeg zelfs een
apart artikel en het verkleinwoord bloetgijn komt voor in hetzelfde stuk, waarin
grondeken staat; hart, WNT 6, 35 vlgg, alwaar ook het verkleinwoord herteken,
gezegd tegen een ‘ioffrouwe’ uit J. van den Putte, 1562; engien, WNT 6, 1658:
geest, vernuft, (kunstig) samenstel, maaksel > schepsel, menselijk wezen. Het aantal
voorbeelden in de rederijkerslitteratuur is legio (C.E. 1, 577; 5, 353; 7, 210; 8, 321;
18, 469 enz. enz.); geest, WNT 4, 728 (een vb. uit de 16de eeuw bij Kruyskamp,
Jan van den Berghe, 35, 873: ‘Edele gheesten die const en wijsheyt bemint’); siele,
4)
Mnl. W. 7, 1075 .

4)

Dit lexicologische probleempje is in feite een vraagstuk van stilistische aard. Zeeman roert
het aan in Stilistische Untersuchungen über Rudolf von Ems Weltchronik, 1927, 42: ‘Für die
Person gebraucht auch Rudolf oft den tätigen Körperteil; dies erhöht in beträchtlichem Masse
die Lebhaftigkeit des Stils, wenn es auf natürliche Weise angebracht wird. Übertreibung
verunziert die Sprache und veranlasst geschraubte Ausdrücke. In der Weltchronik stehen
folgende Körperteile auf diese Weise verwendet: gesiht, hant, herze, lîp, munt, ouge und
zunge.’ Op bldz 39 vlgg. behandelt Zeeman onder ‘Die Personifikation’ allerlei verba als
begrîfen, gebieten, gerâten. Zeeman onderzoekt echter niet, of Rudolf van Ems persoonlijk,
uitbreidend het gewone taalgebruik, tot deze personificaties overgaat dan wel uit het bestaande
fonds put. Deze zelfde vraag rijst met betrekking tot het gebruik van de ledematen voor
personen. Bovendien is de aesthetische waardering wat haastig uitgesproken.
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Een enkel bewijs nog voor de overgang grond > aard, inborst > persoon. In de
Spelen van Zinne vertoond op het Landjuweel te Gent (1939, 120, 23-25) lezen wij:
God u ghezonden heift Hem, die troost alle goede gronden gheift, Den vertroostere,
alder vruechden stake. Naast het door WNT 6, 1658 voor ingien in de betekenis
maaksel, schepsel geciteerde ‘reyn maecdelijck engien’ en ‘goddelic ingien’ staat
‘moederlic gront’ (C.E. 22, 342) en ‘paysibel gront’ (Pieter Lenaerts 9, 3), terwijl de
vocatief gronden Leuv. Bijdr. IV 248 voorkomt: Dus, gronden, wilt sonden met
duechden versmooren.
Ten slotte wijs ik nog op een zeer verwante plaats, waar een soortgelijk substantief
op -ken met lustich verbonden voorkomt: Die knecht loopt gelijck de meijskens
Achterlande met lustige bloedekens (Van der Laan, Rederijkersspelen, 16, 215-216).
I n b r u s t i c h e i j t . (In de Dichten en Spelen van Jan van den Berghe, uitgegeven
door Kruyskamp, 1950, bldz 98, 46-47 zegt het sinneken Vleyschelycke Sin tegen
de Wellustige Mensch: ‘Ghij moecht wel heeten den mensche der wellusticheijt,
Gheen inbrusticheijt en mach u hinderen’. De uitgever zegt in de voetnoot, dat men
slechts gissen kan naar de betekenis van het woord in kwestie, dat blijkbaar om het
rijm gevormd is. In het Mnl. W. komt het woord inborstich, inbrunstich voor in de
betekenis van vurig, gloeiend, hartstochtelijk. Er staat dus, dat hartstocht, vurigheid,
dartelheid hem niet belemmert, hij is zeer vurig, dartel, hartstochtelijk.
L o b b e k i n l u s e n . In het Spel vande wellecomme van den Predicaren van
Everaert drijven Ofjunstich Bemerck en Nijdeghe
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Clappeghe de spot met de ‘broerkens uut dyueersche cloosters’, die als
bedelmonniken een gemakkelijk leventje leiden. Zij leven van de weldadigheid der
mensen. ‘Bedy zo cunnen zy lobbekin lusen. Met de vrauwen houden zij hem bemint’
(9, 40-41). Mnl. W. 4, 886 geeft voor de uitdrukking als betekenis op ‘het geld stelen’.
Echter zonder bewijsplaats. Deze betekenis geldt hier in ieder geval niet. Evenmin
als de betekenis ‘tirer les vers du nez’, aldaar eveneens vermeld. De vertaling van
WNT 8, 2529 ‘onbeduidend werk verrichten’ heeft evenmin zin. De hond (lobben)
vlooien (lusen) > gemakkelijk werk verrichten > een gemakkelijk leventje leiden,
zonder werken aan de kost komen zal hier de betekenis moeten zijn. In regel 54
staat nog ‘Sy hebben tghemac op huerlieder duumkin’. Deze betekenis past weer
niet in refreyn 149 van Jan van Doesborch, waar twee ‘ionge simmen ende een
oude katinne met eenen lobben int secrete versaemt’ sijn, d.w.z. waar een stelletje
lichte vrouwen een oude sukkel te pakken heeft. De oude sukkel gaat tracteren,
laat wijn halen. De simmekens gaan drinken. En ‘doude katinne, wilt wel verstaen,
Poochde lubben te lusen metter snatere’. Kruyskamp licht deze regels niet toe.
Lobben lusen zou een soortgelijke betekenis kunnen hebben als pluimstrijken, dus
ongevraagde kleine diensten bewijzen, vleiend dienen, vleien. De oude katinne
flikflooit hier de lobben met den snatere. Lobben gaat dan door met tracteren en de
oude katinne gaat door met vleien. Zij zegt: ‘Wa Venus kint Vruecht heb v lijf duer
de woorden suet En haar oogen lietse gaen al omtrint: Haddic uwen bucht dachtse
so waert al goet’. Van vleien, flikflooien naar tirer les vers du nez (om te weten of
hij geld heeft en waar hij zijn geld heeft - als hij dronken is, berooft zij hem -) is maar
één stap. Het verhaal van Delila is het klassieke voorbeeld van deze gevaarlijke
vleierij.
L o d e n . In de Spelen van Zinne vertoond op het landjuweel te Gent van 12-23
Juni 1539, uitgegeven door Van Dis en Erné, 1939, 95 zegt de Evangelische leraar
in het spel van Nieukercke o.a.: God heift ons wederomme gheboren gent In een
levende hope, dit waerck wilt loden, Duer Christus verryzenesse vanden doden.
WNT 8, 2733 gist, dat loden hier wellicht de betekenis heeft ‘in orde zijn, gelukken,
slagen’, die zich uit het figuurlijk gebruik van in 't lood en te lood
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zou laten verklaren. Ik geloof, dat de zaak eenvoudiger is. Loden betekent meten
met het dieptelood, peilen. De syntactische structuur is weer typisch rederijks: een
lijdend voorwerp voorop in een imperatieve zin met een verbum finitum; de
imperatieve zin staat onderbrekend aan het eind van een versregel. Ik wijs hier met
nadruk op, omdat deze constructie herhaaldelijk tot onjuiste vertalingen heeft geleid.
Dezelfde volgorde in regel 49 van hetzelfde spel: ‘Schriftuere doet open’. Idem Jan
de Brune 3, 117 ‘Schriftuere vraecht’ en o.c. 166 ‘Schrift betrout in desen’.
M e s y e n m e l c , C.E. 12, 155 is geen samenstelling van mees en melk, zoals
WNT 9, 415 opgeeft, maar van mesie, mezie, zoals WNT 9, 650 terecht vermeldt.
M e s s a n t . Galama, Twee zestiende-eeuwse spelen van de verlooren zoone
door Robert Lawet (1941), bldz 189, 701 vlgg.:
Want God heeft u / met hem overghezedt / es scrifs bediet al,
Int rycke zyns Zoons / tot dyn zalicheyts behoet goet,
Waer anne ghy verlossinghe hebt / duer zijn bloet zoet,
Vander macht der duusternesse / die u dede messant,
Ja helle / zonde / vyandt.

Galama oppert de mogelijkheid, dat messant doen betekent: onheil aandoen,
benadelen. Hij veronderstelt ‘assimilatie uit meshant, dat dan mogelijk samenhangt
met het meermalen bij Lawet voorkomende ghehande = heil, voordeel, gerief’.
Meshant komt voor bij C.E. 15,137 als 3e pers. sing. praes. indic. van meshanden
(Peynst oft hem scilt / ende zeere meshant). WNT 9, 833 geeft onder mishanden
(I) het substantief mishánd, dat belemmering, hindernis betekent. De Bo, Loquela
en Cornelissen-Vervliet kennen het woord eveneens.
O p e n g i e r e n , C.E. 11, 213 ‘O sHeeren Wille hooghe van state Hu willic
opengieren alst redene ende recht zij’, zal een vervlaamsing zijn van fra. obéir. Met
deze opvallende vorm kan men vergelijken travengieren (fra. travailler), door Salverda
de Grave, De Franse woorden in het Nederlands, 1906, 280 opgenomen onder de
bijzondere veranderingen en door hem duister genoemd (Ferguut 3245).
P r e e p u s bij Jan van den Berghe, Dichten en Spelen, 26, 611 bevat geen
zinspeling op Priapus, zoals Kruyskamp als gissing geeft,
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maar is het fra. prépuce, en in de vorm prepus bij Spanoghe i.v. ‘praeputium, pellicula
glandem tegens, sloove, sloofken, veur-sloofken, kappeken, oversloof van de
manlikheid; veurhuid; be-snijdsel; prebus, prepus’, vermeld.
R a m o t . Een hapax bij Pieter Lenaerts: ‘Ionckvrouw Ramot waerom bespot V
menich sassem clicke Al laeght becrot In eenich cot Bynaest thien duymen dicke
Men braker hals en nicke Ten waer deur u gedaen’ (82, 34 vlgg.). De uitgever heeft
nogal wat vraagtekens in de toelichting gezet. Het is een lied op een oude Bessem.
WNT geeft geen plaatsen, waar bezem in het Nederlands voor meisje wordt gebruikt.
Deze betekenis, die in het Duits voorkomt, heeft het woord hier echter wel (Paul,
Deutsches Wörterbuch i.v. Besen). De commentator heeft bij Ramot een vraagteken
gezet. Het woord zal samenhangen met het woord ramon, een verouderd Frans
woord voor bezem. Ramodt bij Jan de Brune 3, 105 en 111 hoort bij ravot, WNT
12, derde stuk, 417, alwaar deze vorm echter niet voorkomt.
S p a n t . In een van de liederen die uitsluitend in de herdruk van Pieter Lenaerts
Druyven-Tros der Amoureusheyt zijn opgenomen, komt het onbekende en door
Meertens met een vraagteken voorziene woord spant voor: ‘Blijft doch Constant Tot
my; ick ben benoost. Een arme spant Vind' ick my onghetroost’ (ed. Meertens, 89,
19 vlgg.). Hier zal waarschijnlijk sprant gelezen moeten worden (= spruit van een
gewas) en voor de betekenisoverdracht kan worden gewezen op brancke (Galama,
Lawet, gloss. i.v.); prosse (kiem, knop, spruit, maar overdrachtelijk C.E. 10, 207 en
17, 261); rank (niet alleen met WNT 12, 288 gezegd van de gelovige in zijn
verbondenheid aan Christus, de ware wijnstok; P.L. 25, 29 en 48, 46; Jan van
Styevoort 133, 6 en 136, 47); sprute (C.E. 16, 71); struik (Jan van Styevoort 88, 23).
T r e i n . ‘Naer den treyn der liefden blint / Sijt certeyn ghy Venus kint / Met een
reyn herte bemint’ (Pieter Lenaerts 40, 12 vlgg.). Meertens vat naer den treyn op
als ‘in het gevolg’. De trein der liefde is een niet zo zeldzame verbinding, die betekent:
zoals dat bij de liefde gebruikelijk is, zoals men kan verwachten. De oude trein
betekent: de
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oude trant, de gewone gang van zaken: Je volghe den houden treyn (C.E. 8, 205);
13

Doet nu nae uwen ouden treyn (Soetendal, Liedekens ende Refereynen , no. 15;
id. no 26: Wacht u van dier Beeste treyn). Ghetrouwe minne en was noyt van dien
treyn Dat een oprecht minnaer quam in desolatie (Conste der Minnen, 10); Alle
sinnen en sijn niet ghelijck te wennen. Elck lant wort ghebout naer sijnen tryen (lees:
treyn; Conste der Minnen, 1564, 35); der minnen treyn (Jan de Brune 3, 149); O
Diepe ongrondeerlycke Godtheyt reyn Ghy die hier certeyn den menschen hebt
ghegheuen Al thertsen begheeringhe, deur der liefden treyn (Diu. Ref. 5); al die den
trein der liefde fyn benyden en afgunstig zijn (Nieu: Amstelredams Lied-boeck, 1591,
a

134 ); Laet ons leven ghemeyne O oversoeten greyne Op dat in Minnens treyne
b

Ick u met Liefde croone (Cup. Lusthof, 46 ); Prince mindy een edel greyn Int pleyn
als ick boven maten / Soo en mooghdy der liefde treyn Certeyn met recht niet haten
b

a

(Am. Liedb. 86 ). Uit Ronsard bij Littré 4, 1878, 2299 : ‘Je parle des rusées Qui ont
au train d'amour leurs jeunesses usées’. Proza: Ik weet ook wel dat uwen koophandel
dese jaren zulken trein niet gehadt heeft als hy plaght, ja dat in de stede van te
winnen ghy mogt somtyts verlies vonden hebben (Groen, Archives IV, 65, een brief
van Oranje aan de Nederlandse gemeente in Londen, van 1573). Hierbij een andere
zin met koophandel: Mits dat Antwerpen is al tgemeyn logijs Daer alle
comamschappen treyn en ghanck heeft (Kalff, Gesch. Letterk. 16e eeuw I, 2).
V l i e g e r k e n . Stoett vat het vliegerken uit het Spel van sinnen van den Voorleden
Tyt (Van der Laan, Rederijkersspelen, 24) op als een manteltje (N. Tg. 28, 306).
Het horenken Geconfijte Leugen, waarvan de eigenaar zegt: ‘Ghij hoorde noijt geen
scherper vliegerken’, kan volgens Stoett niet jagen. De symboliek is echter niet
volgehouden. Tegenover Stoetts bezwaar kan men stellen, dat een manteltje niet
scherp kan zijn en niet gehoord kan worden. Bovendien kan men op een horenken
dat een mantel of een vogeljager is, niet blazen (regel 348, 358). Met een mantel
kan men ook geen wild opdoen (regel 369). Op grond van het adjectief scherp bij
vliegerken kan er m.i. geen sprake zijn van een mantel. De bij Spanoghe i.v. auceps
vermelde betekenis vogel-vanger: vlieger: weidener, dus vogeljager,
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jager, moet hier zijn bedoeld. Vliegen en jagen is een gewone combinatie.
W a t m e r . De Jong, Hertspiegel 240, kan het woord niet verklaren. Verdam kent
waetmael en enige andere vormen, maar niet de vorm watmer, hoewel het om
hetzelfde woord gaat.
W i j n o u w t . Bij Meijling, Esbatementen van de Rode Lelye te Brouwershaven
(1946), 145,84 staat: Wae, wijnouwt Steven! De commentator geeft geen toelichting
bij het woord wijnouwt. Het is het woord vennoot, waarvoor Mnl. W. 8,1404 allerlei
spellingen voorkomen (o.a. veynoot, veynout) maar niet de opvallende spelling
wijnouwt. Hier heeft het de betekenis van de aanspraak: kameraad, vriend.
Z w a d d e . In tSpel vander Nichte klaagt tWijf over haar man: ‘Wat dynghe moetge
/ ghedooghen slaeghen? Jc en hadt niet ghelooft / diet my ghezworen hadde’, zegt
de Nichte. Waarop tWyf antwoordt: ‘Waeric ghelyc een / verloren zwadde Ledich /
vuul / zoo mer vele vynt Of als een diet al / duer de kele dwynt’ (C.E. 34, 94 vlgg).
Met de zwadde weet ik geen weg. Ik vrees, dat de zw- ontleend is aan ghezworen
en zou voor zwadde sladde willen lezen. Een swat of ook een swet zou desnoods
nog verloren kunnen zijn, maar niet ‘ledich’ of ‘vuul’. Ledich en vuul zijn typische
adjectieven voor vieze, slordige, de boel verwaarlozende, babbelzieke vrouwen.
Sladde is één van de vele 16de-eeuwse benamingen daarvoor, die men bij Spanoghe
i.v. ambubaia vindt opgesomd. Verder materiaal WNT 14, 1487 i.v. slad.
J.B. DREWES
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Butertier
In overeenstemming met het prijzenswaardige - ofschoon soms gevaarlijke - streven
der redactie naar een moderne, aansprekende woordvorm c.q. woordspelling, maar
in het onderhavige geval mede onder invloed van een etymologisch apriorisme heeft
WNT uit een aantal 16de- en vroeg-17de-eeuwse plaatsen met butertier en lemma
BUITENTIERE geconstrueerd, dat om verschillende redenen kritiek uitlokt.
Allereerst is die vorm buitentiere afgezien van Kiliaen's
b u y t e n t i e r /b u y t e r -t i e r . Fland. Immodestus, inconueniens, indecens, petulans,
& Immodestè, indecenter, petulanter, praeter modum & rationem nergens
aangetroffen. Authentiek zijn alleen butertier, buytertier, butertiere, buuterthiere,
buuterthieren, buytertieren. Indien Kiliaen de auctor intellectualis is van het artikel
BUITENTIERE in WNT, dan heeft men helaas een verkeerde leidsman gevolgd. Niet
alleen de dilettantisch-etymologische of volksetymologische lemma-vorm, maar ook
de opgegeven betekenissen tonen duidelijk aan, dat Kiliaen het woord niet of
nauwelijks heeft gekend.
Zowel de redacteur van BUITENTIERE als die van PUTERTIER, resp. J.W. Muller en
J.H. van Lessen, willen butertier (d.w.z. het zogenaamde buitentiere) scheiden van
putertier. ‘Van eene verbastering uit of verwarring met mnl. putertiere kan kwalijk
sprake zijn. Het woord beteekent naar zijne afleiding: Buiten de orde en de maat
gaande, hetzelfde als Buitensporig’, aldus Muller. J.H. van Lessen verklaart zich
daarmee accoord: ‘Het naast putertier in de 16de en 17de E. voorkomende butertier
is onafhankelijk er van gevormd; het beteekent ook iets anders dan putertier’ schrijft
zij in de Opm. achter het artikel PUTERTIER. Deze opvatting is onhoudbaar en wel
om twee redenen, een etymologische en een lexicologische.
De aandachtige lezer zal opgemerkt hebben, dat Muller met een nieuwe betekenis
van tier(e) voor de dag is gekomen, t.w. ‘orde’ of ‘maat’. Welnu, tier(e) is niet en
nooit = orde of maat, maar in genitiefverbindingen als hoedanig wij er hier een voor
ons hebben uitsluitend = aard. Maar die genitiefverbindingen met tier(e) als
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tweede lid hebben ook nimmer een voorzetsel als eerste lid. Ze kùnnen dit trouwens
niet hebben, Verdam heeft er in MnlW i.v. Tiere (2e art.) nog al wat opgesomd; hij
noemt goedertieren, quadertieren, putertieren, argertiere(n), alretiere(n),
andertiere(n), enigertiere, geenretieren, menigertiere(n), tweertiere, welkertiere,
velertiere, armertiere. Ik heb er misschien een overgeslagen en mogelijk hebben
er ook meer bestaan dan Verdam geeft, maar de lijst is groot genoeg om te doen
inzien, dat woorden als buitentiere - wat we dan zouden moeten verstaan als ‘buiten
den tiere’ (zie WNT i.v. Buiten, bet. 36) - niet anders zijn dan
studeerkamerconstructies. Hoe butertier dan wèl begrepen moet worden, zullen we
straks zien.
Zoals gezegd maakt WNT een scherpe scheiding tussen de betekenissen van
butertier en putertier. Het eerste zou betekenen ‘buitensporig, buitenmate’, het
laatste ‘zedelijk verdorven, slecht, enz. enz.’ Hoe ver het gesignaleerde apriorisme
in het onderhavige geval is gegaan, leert de aandachtige lezing der citaten, die de
gegeven betekenissen zouden moeten steunen. Welnu, in geen der drie aanhalingen
sub I) betekent butertier buitensporig. In de eerste, uit Van Mander Olijfb. 80 [ca
1605]:
Hun tyranny was groot en buytertier

zullen we naar alle waarschijnlijkheid te doen hebben met ‘hardvochtig, wreed’ (vg.
bet. 2 van PUTERTIER in Mnl W en bet. A, 3 van PUTERTIER in WNT); in de tweede
uit Van Vloten Ned. Geschiedz. 1, 211 [ca 1540]:
Vrou Marie en hebt ghy (Gent) niet willen obediëren...
Dus buytertieren comt ghy in sneven.
Hadt ghy begheerte en transpoort willen gheven,
So hadt ghy meughen al 't uwe behouwen,

is buytertieren = onhandelbaar, weerspannig (vg. Mnl W tap, bet. 2 en 3 en WNT
tap, bet. A, 4). In de derde tenslotte, uit Van Mander Gulden Harpe 41 [1595]:
Als wy veel scheydens overlegghen,
Een scheyden buytertıer
Werdet voor haer, die men sal segghen
Gaet in dat helsche vyer,
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is buytertier = ongelukkig, ellendig, rampzalig (vgl. Mnl W tap, bet. 5 en WNT tap,
bet. A, 5), zoals ook in Lawet Verlooren Zoone II, 136 [1583]:
Nu gaen ick logieren // metten verckens int veldt.
Ach, van honghere / zoo en weet ick wat verzieren
Zeer quaelcke buuterthieren // zoo bem ick ghesteldt.

Van de vier onder de bet. II (‘Buitenmate’) geplaatste aanhalingen, zijn er twee,
waarin butertiere voorafgegaan wordt door fel. Het zijn De Castelein, Bal. 25 [1521]:
Oyt waerdy t'onswaert naer u maniere
Fel butertiere, ende vol tyranschepen

en Const v. Rhetor. 59 [1548]:
Zomtijd moet een sprake vallen amorues,
Dan beleedt mense weder orguilues
Fel buterthiere, tot tspels ghevouchten;

Dezelfde combinatie treft men aan bij putertier (zie Mnl W i.v. sub bet. 1). Ik ben
mèt Verdam geneigd in fel een bijwoord van graad te zien en butertiere op te vatten
als ‘slecht, gemeen, boosaardig’, maar ik geef toe, dat men ook omgekeerd in
butertiere een bijwoord van graad zou kunnen herkennen. Men zou natuurlijk tot
het laatste eerder overhellen, indien de bet. ‘buitenmate’ door een flink aantal citaten
werd gesteund, terwijl die van ‘slecht, gemeen, boosaardig’ niet van elders werd
bevestigd. Maar zo staan de zaken niet. Ik heb voor de laatstgenoemde betekenis
althans één onwraakbare getuige, t.w. het Schaeckberd van De Castelein in zijn
Const v. Rhetor. t.o. bl. 224 [1548]:
Hoe quaed hoe butertier
Elck moet doordeel verweeruen,

terwijl ‘buitenmate’ slechts gesteund wordt door twee dubieuze plaatsen. Want zowel
in Ed. de Dene Testament 64b [ca 1560]:
Tkyndt had hem wel willen waermen
Het woeyer inne (t.w. in de Stal) butertier,
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als in de Nederd. Helicon 310 [1610]:
D'welck mijnen sin beroert heeft buytertier,

lijkt het geenszins denkbeeldig, dat butertier = op een onaangename of afschuwelijke
wijze. Maar ook indien wij in de laatste citaten butertier vertalen met ‘buitenmate’,
dan wettigt dit volstrekt niet de scheiding, die WNT tussen butertier en putertier heeft
aangebracht. Immers enerzijds kent ook putertier een dergelijke betekenis (zie Mnl
W i.v., bet. 5, inz. de aanh. uit Sacr. v.d. Nyeuwervaert) en anderzijds staan naast
die betekenis ‘buitenmate’ (die exclusief gebonden is aan het gebruik als bijwoord)
een zestal andere, die op één na dezelfde zijn, als die Mnl W en WNT voor putertier
opgeven. Het zijn behalve de reeds besprokene (1. gemeen, slecht, boosaardig, 2.
onhandelbaar, weerspannig, 3. hardvochtig, wreed, 4. ongelukkig, ellendig,
rampzalig): 5. zinnelijk, wulps, in Lawet Verlooren Zoone I, 907 [1583]:
Ach eedel balsamier, // tvier
Der liefden butertier // schier / maeckt groote smerte,

met de variant ‘verdorven, onnatuurlijk, pervers’ ald. 310:
Ende omdat niet en lieten
De Zodomiten haer zondighen buuterhiere // zwaer,

welke betekenis wij terugvinden onder de aanhalingen in Mnl W en WNT i.v.
1)
PUTERTIER sub bet. 1 en 6. buiten zichzelf, razend, woedend, in Lawet Judich 930
[1577]:
Hy dit hoorende // wiert haestelicken butertiere,

een betekenis, die ik niet precies zo in de woordenboeken terugvond, maar die
feitelijk toch ook weer zonder veel moeite onder Verdam's bet. 3 zou kunnen worden
gerangschikt.

1)

Ik acht het zelfs niet onmogelijk, dat we hier de oudste betekenis van putertier voor ons
hebben. Want indien het ofr. put zelf al niet uitsluitend gebruikt mocht zijn met betrekking tot
sexuele ongerechtigheden - ofschoon het begrip ‘slecht, verkeerd’ al in de middeleeuwen (ja
sinds wanneer precies) vernauwd schijnt te zijn tot ‘sexueel slecht, verkeerd’ - dan zal putertier
al heel snel bezweken zijn voor de semasiologische verleiding van de afleidingen (of als
afleiding begrepen) pute, putage, putaille, putaine, putaire, putee, putenier, puterelle, puterie,
putier, enz. enz.
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Het zal langzamerhand duidelijk geworden zijn, waar ik heen wil, opheffing van de
scheiding tussen butertier en putertier. Ik zou daartoe nog kunnen wijzen op de
vormen butertierich (naast putertierich) en butertierlijck (naast putertierlijck), maar
dit zou mij te ver voeren en is, naar ik meen, ook niet meer nodig. Ik wil al de
afleidingen en bijvormen (w.o. ook het ww verbutertieren) hier liever onbesproken
laten.
Maar wel moet ik nog even op de merkwaardige omstandigheid wijzen, dat de
redacteuren van WNT het chronologische en het dialectologische argument buiten
hun beschouwingen hebben gelaten. Wat het eerste aangaat, butertier blijkt duidelijk
secundair te zijn, als men ziet, dat het voor het eerst in 16e-eeuwse rederijkersteksten
wordt aangetroffen, terwijl putertier om zo te zeggen zo oud is als het
middelnederlands zelf.
Maar als dan butertier is ontstaan uit putertier, hoe die overgang van p naar b te
verklaren? Kan de dialectologie ons hier helpen? Butertier wordt uitsluitend
aangetroffen bij Zuidnederlandse rederijkers en als ik ze goed heb geteld, komen
ze allen uit West- of Oostvlaanderen. Maar van een klankovergang of klankwisseling
daar, die in ons geval van toepassing zou zijn, is mij niets bekend. Blijft dus over
naar een andere verklaring te zoeken. En die kan, geloof ik, geen andere zijn dan
de volksetymologische. Ik stel me dan voor, dat het eerste lid van putertier niet meer
is begrepen. Indien het woord putertier zelf al niet aan het uitsterven was, dan toch
zeker het bnw pute. Verdam geeft feitelijk maar één overtuigend citaat: ‘Die gene
die wilt sijn ende van puter naturen’ (Pelgrimage 113b, in Mnl W i.v., 2e art.). Het
eerste lid puter werd op een goede dag als buter in de zin van buiter begrepen. Dit
was mogelijk, omdat reeds in het mnl. buter = buiten voorkwam en wordt bevestigd
door twee hierboven al geconstateerde feiten: 1. de spelling buytertier(en) en 2. de
betekenis ‘buitenmate’, ofschoon enerzijds daartegenover terughoudendheid geboden
blijft en anderzijds moet worden gerealiseerd, dat ook reeds voor putertier dezelfde
of een soortgelijke betekenis zou kunnen worden aangenomen.
J.J. MAK
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Wildebras
De etymologie van het woord ‘wildebras’ is weinig bevredigend. Het is vooral het
tweede lid van het compositum dat moeilijkheden oplevert. In het Wk van Franck-van
Wijk (de verklaring blijkt van Van Wijk te zijn) wordt verondersteld, dat het is ontstaan
uit ‘wild’ + ‘bras’, met de betekenis ‘wild slingerende bras’, d.w.z. ‘wild slingerend
scheepstouw’ (dit woord ‘bras’ is oorspronkelijk het Franse woord ‘bras’, arm).
1)
Mej. Van Lessen vat het woord op als ‘wilde brasser’ . In dat geval betekent het
tweede lid van de samenstelling ‘rommel’. Het kwam ook in het Duits voor en hangt
waarschijnlijk samen met mnl., mnd. brassen, brassêren, slempen, lawaai maken,
en is ontstaan uit het Franse ‘brasser’, brouwen, mengen. (Dit wrschl. weer van
Keltischen oorsprong). De betekenisontwikkeling van deze woorden moet men zich
aldus denken: ‘brouwen, mengen’ wordt tot ‘morsen, ploeteren’, wordt tot ‘slempen’.
Men heeft hier te doen met een overdracht van den naam der zaak op de persoon,
te vergelijken met ‘zoetekauw’ en bahuvrîhi-formaties als ‘blauwbaard’, ‘nathalc’ en
‘ruigrok’.
Tenslotte geeft Prof van Haeringen in het supplement op bovengenoemd
Etymologisch Wk. nog een nieuwe mogelijkheid: ‘Kan “wildebras” misschien gevormd
zijn naar “vuilebras” (waarvan het tweede lid stellig bij II bras behoort) doordat -bras
min of meer als suffix werd gevoeld? Overigens bewijzen de jongere bett. van
“wildvang” en “wildzang”, dat in samenst. met “wild” gemakkelijk de bet. van het 1e
lid gaat overheersen, wat ook de oorsprong van het tweede lid zij’.
Ik zou hier gaarne een ander woord naast plaatsen, dat misschien enige
verheldering mag geven van dit probleem, en wel ‘rabas’. Het wordt tweemaal
vermeld bij Wolff en Deken, eenmaal door Martha

1)

Dr. J.H. van Lessen: Samengestelde Naamwoorden in het Nederlandsch, blz. 59 en 60.
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de Harde in het eerste boek van Willem Leevend (blz. 260). ‘En ik zou met zo een
wilde Rabas van een meid op een open wagentje zitten, dat heb ik in mijn rug’ en
de andere keer door Abraham Blankaart: ‘even zo als wij doen, wanneer wij een
wilde Rabas van een jongen, een mes, aan hem gegeven om een stuk brood te
snijden, bij het scherp zien aangrijpen, met een woeste onbesuisdheid van een
schooljongen’ (Brieven Abr. Bl. 2-322).
Verder heeft het WNT nog een citaat van Kalff (‘Dat de wilde rabas van 'n meid,
in gezelschap van hare te Leiden studeerende broeder en van diens kornuiten,
waarschijnlijk in manskleren gestoken, het gebod van Heeren Staten had helpen
overtreden, waarbij den jongelieden verboden werd enz.’ Gids 1898, 3, 95) en van
Roelvink (‘Gij récalcitrante eigenzinnige rabas van een meid! ... Alle tasjes gebriseerd!
Vier wafeltjes en twee lijzen!’ Freuleken 16).
Er is één vorm uit de middeleeuwen bekend en wel uit het begin van de 15e eeuw
als ‘rebas’. Balotides, die wrede rebas / Liep totten schalken Folkas /, Ende seyde
him alle dese dinck’. Der Minnen Loep 2, 1535).
Het is merkwaardig, dat in drie van de vijf bekende citaten, ‘rabas’ wordt begeleid
door het adjectief ‘wilde’, in de beide overige door nagenoeg een synoniem er van,
en dat het zowel op een jongen als op een meisje betrekking kan hebben.
Wat den oorsprong van het woord betreft, merkt het WNT het volgende op: ‘Over
de etymologie van “rabas” is niets met zekerheid te zeggen. Verdam, Mnl W 6, 937
vlg. wil het uit ofr. “rabat” laten komen, maar een dergelijke ontlening ligt voor een
woord dat waarschijnlijk tot de zeer familiaire holl. omgangstaal behoord heeft, niet
erg voor de hand.’
Toch is de suggestie van Verdam bijzonder belangwekkend, zowel wat de vele
2)
bijvormen als de betekenis betreft. Immers Godefroy vermeldt zes verschillende
vormen van het substantief: Rabast, rabat, rabbat, rabastz, rabas en rebat. Bet. 1e
kwelgeest, 2e lawaai. Het kwaadaardige en geheimzinnige duiveltje, in één adem
bij herhaling

2)

Dictionnaire de l'ancienne langue française 6, 527. Paris 1889.
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genoemd met de ‘lutins’ vindt een aardige omschrijving in de geciteerde voorbeelden.
‘Y allerent une grante quantité de gens de bien, lesquelz, environ la minuyt, ne
faillirent pas a ouyr le rabas, comme les autres’ (Nicol. de Troyes, Gr-Parang. des
3)
Nouv. Mar. , p. 17, Mabille).
‘La mommerie des rebatz et lutins’ (Rab. Pantagr. Ch. VII, éd. 1542).
‘La mommerie des rabats et lutins’ (Borel, Trésor de recherches, P. 529).
‘Les François nomment les esprits malins rabbats, folets, gobelins, moines bourez’
(Pierre Le Loyer, Hist. des spectres, p. 208, éd. 1605).
Dit oud-Franse woord, dat men in het Spaans als ‘rebato’ terugvindt (bet. twist,
twistgesprek) is van Arabischen oorsprong, en zou hebben aangeduid de typische
strijdmethode van de troepen, die opdracht hadden de grenzen te verdedigen van
de koninkrijken der Muzelmannen, die zich in Spanje hadden gevestigd. Plaatsnamen
als Rabida, Ravita, Rapita, Rebato en ‘Rabat’ in Marokko, herinneren daaraan.
4)
‘Rebate’ was dan de ‘attaque et retraite subite’ . Godefroy tekent aan, dat ‘Rabat’
‘s'emploie encore avec le sens d'esprit, de lutin, dans l'Anjou, le Poitou, la Saintonge,
et dans quelques parties de la Normandie’.
Het is gewaagd te veronderstellen, dat dit oude woord, dat een piratenwoord kon
zijn, door zeelieden in de Nederlandse volkstaal is doorgedrongen, maar zeker is,
dat Betje Wolff (als oud-Vlissingse?) haar woordenschat met zeemanstermen wist
5)
te verrijken . Ik zou daarom in dit verband ook het door den zeeman Frederik de
Harde

3)
4)

5)

Cursivering van mij.
Artikel van J. Jud in Romania 58, blz. 598, waarop Dr. Engels te Groningen zo vriendelijk was
mijn aandacht te vestigen.
De plaatsnamen staan dus in verband met de versterkingen er om heen en deze met de
verdedigers, die er zich bevinden. Een woord uit een dergelijke sfeer en met enigszins verwante
betekenisontwikkeling is ‘redoute’, aanvankelijk een soort versterking, vervolgens ‘plaats,
waar het publiek kan dansen’, daarna ‘feest’ (vgl. mijn proefschrift, blz. 100).
Vgl. de zeemanstermen in ‘Natuur is mijn Zanggodin’ en bij figuren als De Harde uit W.
Leevend en den visser van Maassluis uit Sara Burgerhart.
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gebruikte werkwoord ‘raboesten’ willen noemen. In Willem Leevend (4-335) luidt
het over zijn vrouw: ‘Zy heeft maar één gebrek, en dat is, dat zy altyd schoonmaakt.
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. En zy leit my maar den Bybel voor myn neus,
om te bewyzen, dat “die niet werkt, niet zal eten”, en daar durf ik niet tegen inleggen,
want Salomon was een wys Koning, dien ik evenwel beklaag... als al die Wyven zo
weergaas boven zyn hoofd geraboest en geschrobt hebben.’
‘Raboesten’ en ‘ravotten’ zouden dan beide in verband moeten staan met het ofr.
rabot, twist en ‘rabater’, lawaai maken. De overgang van de fra. ò tot oe komt o.a.
6)
ook voor in caboel, rioel, vitrioel, surcoet, coefer, etc. Salverda de Grave neemt
aan, dat men hier te doen heeft met een Fransen dialectischen overgang. In ieder
geval is het merkwaardig, dat deze oe vooral in Zuid-Ned. dialecten voorkomt. Ook
het bnw. en bijw. ‘raboest’ (met een afleiding ‘raboestig’) dat het W.N.T. in verband
brengt met ‘rabauwsch’, woest, en fra. ‘robuste’, blijkt een woord te zijn uit Zuidbrab.
en Vlaamse dial.; m.i. moet men verwantschap zoeken met bovengenoemde
woorden.
Ik ben er mij van bewust, dat een verklaring van ‘wildebras’ uit ‘wilde rabas’ een
metatesis van r achter b noodzakelijk maakt, waar niet zo gemakkelijk een analoog
voorbeeld van is te vinden. Onmogelijk komt mij die omzetting echter niet voor, daar
de beginlettergreep van ‘rabas’ in de woordkoppeling reeds vroeg toonloos was
geworden; ‘wild(e)r(e) bas’ kon door verplaatsing van de r achter de b worden tot
7)
‘wilderbras’ en daarna worden vereenvoudigd tot ‘wildebras’ . Tegelijkertijd sleet
de betekenis van ‘spookduivel’ af tot die van ‘wilde ravottende jongen of meisje’.
De metathesis verklaart tevens dat het woord ‘rabas’ na eeuwen slechts sporadisch
werd teruggevonden, opgenomen als het was in ‘wildebras’.

6)
7)

De Franse woorden in het Nederlands, blz. 143.
Dat de r vóór en na een labialen explosief wel eens opduikt in leenwoorden bewijzen b.v.
‘rabarber’ naast fra. ‘rhubarbe’, ‘superber’ naast superbe (bij Martha de Harde), ‘Korporaal’
naast ‘caporal’.
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Liever dan bij Kalff en Roelvink in bovengenoemde citaten navolging of beïnvloeding
van Wolff en Deken te veronderstellen, wil ik den nadruk leggen op het
vermommende element in Kalffs beschrijving, die men onmiddellijk naast de bij
Godefroy vermelde citaten kan plaatsen, wat betekenisinhoud betreft. Laat niet elke
levende taal zich inspireren door de volkstaal?
In syntactisch en semantisch opzicht staat het typisch-zuidelijke ‘wilde rabas’ te
dicht bij ‘wildebras’ om verwantschap van beide uitdrukking niet waarschijnlijk te
achten.
G a g n y (S.O.) Frankrijk
H.J. VIEU-KUIK

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 73

137

Boekbeoordelingen
Dr. C.F.P. Stutterheim, Taalbeschouwing en Taalbeheersing. J.M.
Meulenhoff - Amsterdam, 1954. Prijs: geb. ƒ 5.90.
De titel van dit boek belooft te veel. Als men dan later merkt, dat men niet krijgt, wat
men meende te mogen verwachten, is men teleurgesteld en stelt zich allicht verkeerd
in ten opzichte van het wél gebodene. Men hoopt te horen, in hoeverre de
taalbeschouwing invloed heeft, of althans kan hebben, op de taalbeheersing. Dit
nu verneemt men slechts in zeer beperkte mate. Eigenlijk weet men na lezing van
het werk alleen met enige zekerheid, ‘dat het onderwijs in een bepaald gedeelte
der Nederlandse grammatica, mits op een bepaalde wijze gegeven, de
taalbeheersing van Nederlanders kan bevorderen’. Dat is uiterst voorzichtig uitgedrukt
en toch staat zelfs in deze zin nog meer, dan de schrijver aangetoond heeft. Er zou
moeten staan: ‘de taalbeheersing op een bepaald gebied’. Want dat genoemd
onderwijs ook dienstig kan zijn om de leerling beter te leren spreken, schrijven of
zelfs maar gewoon lezen bewijst de Schr. nergens, hij spreekt er practisch met geen
woord over. Er blijft slechts, dat het onderwijs in kwestie tot resultaat kan hebben,
dat de leerlingen moeilijke teksten, d.w.z. teksten met moeilijke zinsconstructies,
beter kunnen opnemen. Ik zeg geenszins, dat dit een waardeloze conclusie is, maar
het is toch eigenlijk niet, wat men na 179 bladzijden verwacht.
Natuurlijk stelt de Schr., al zoekende naar deze conclusie, onderweg talrijke
belangrijke dingen aan de orde. Als ‘proefpersonen’ gebruikt hij leerlingen van het
V.H.M.O. en A-candidaten voor het M.O.- examen. Fouten, die zij gemaakt hebben,
analyseert hij, trekt uit de analyses bepaalde conclusies, komt aan de hand daarvan
tot bepaalde schema's en indelingen. Tegen het onderzoekingsmateriaal kán en
móet men echter bezwaar maken. De teksten, die de ‘proefpersonen’ moeten
begrijpen, zijn goeddeels genomen uit het werk van Nederlandse dichters. Nu kan
men van mening zijn, dat gedichten taal in

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 73

138
de meest geconcentreerde en zuivere vorm zijn en toch hun gebruik als stof voor
examens ten stelligste afwijzen. Althans, wanneer men ze niet gebruikt om een
onderzoek te doen naar het artistiek aanvoelingsvermogen van de candidaat, maar
probeert er achter te komen, of deze het gedicht ‘begrepen’ heeft, de grammatische
structuur ervan doorzien heeft. Bij poëzie zijn steeds teveel elementen in het spel,
die dermate verstrengeld zijn, dat het isoleren van bepaalde onderdelen aan
candidaten niet kan worden overgelaten. Doet men het wel, dan zijn de conclusies,
die men trekt, te onzeker, om grote wetenschappelijke waarde te hebben. Om een
paar voorbeelden te geven. Wanneer een candidaat Boutens'
Wat is u aan mij gelegen?
Altijd was ik maar een droomer
In den winter van den zomer etc.

zó leest, dat hij ‘in den winter van den zomer’ samen neemt en vermoedt, dat er
een zomer bedoeld is, die op een winter leek, dan moet men bij de beoordeling in
acht nemen, dat Boutens hier een - wat mij betreft alleszins gepermitteerde gedachtensprong maakt. Beweegt men zich zuiver op het logisch-grammatische
vlak, dan moet men toch wel zeggen, dat Boutens spreekt van ‘de droomer van een
zomer’, wat, op zijn zachtst gezegd, een ongebruikelijke Nederlandse constructie
is. Boutens heeft, om zo te zeggen, de candidaat op het verkeerde spoor gebracht,
over diens inzicht zegt de fout verder heel weinig.
Op dezelfde manier is
............ zacht rees 't gewoel
der dorst'ge stad, als in een kerk gebeden (A. van Scheltema)

eigenlijk verkeerd. Had er gestaan ‘zacht rezen klanken, der dorst'ge stad, als in
een kerk gebeden’, dan zou de candidaat er waarschijnlijk niet ingevlogen zijn. Laat
men, als men een onderzoek wil instellen naar het inzicht in de grammatische
structuur, stukken nemen, zo nodig zeer moeilijke stukken, die geen andere pretentie
hebben dan een bepaalde kwestie zo helder mogelijk uiteen te zetten. Men blijft
dan op het logische vlak en kan in ieder geval wetenschappelijk beter verantwoorde
conclusies trekken. De dichter is niet gehouden zich op
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dit logische vlak te bewegen, de totaliteit van zijn werk omvat veel meer en het kan
voor hem daarom soms nodig zijn dit zuiver logische vlak te verlaten.
Een tweede bezwaar, dat men tegen de methode van Dr. S. moet hebben, is, dat
hij, al analyserende, vaak tot zeer heldere, logisch onaantastbare schematiseringen
komt, maar de psychische achtergrond van de verschijnselen niet onderzocht. Hij
wenst dat kennelijk niet en men moet het aanvaarden, maar het staat hem in de
weg, wanneer hij gevolgtrekkingen op het gebied van taalbeheersing wil maken.
Enkele voorbeelden.
Schr. zet zeer helder uiteen, dat de gebrekkige uitdrukkingswijze van vele mensen
niet een gevolg is van een gebrek aan expressief vermogen op zich zelf, maar van
de noodzaak, zich te bewegen op onbekend gebied. Iemand kan als marktkoopman
praten als Brugmans en toch niet in staat zijn een simpel verslag van een discussie
te geven. Een leerling kan, om zo te zeggen, met gloed en overtuiging zijn
voetbalclub verdedigen en toch staan te stotteren als een halve imbeciel, wanneer
hij een speechje van 5 minuten over van Schendel moet houden. Dr. S. blijft echter
staan bij het vaststellen van dit feit, de voor de hand liggende conclusie, dat aan
alle schrijf- en spreekonderwijs op dit gebied dus vooraf dient te gaan, dat de leerling
‘ervaringen’ moet opdoen, trekt hij niet. Wat Goethe van de dichter zegt, dat hij eerst
moet leven-beleven, voordat hij dichten kan, geldt van alle taalbeheersing. Hier
komt men op zuiver psychologisch terrein.
Op dezelfde manier raakt Schr. even het zo belangrijke onderwerp van de
taalinventiviteit aan, hij gaat er echter niet op in, geeft ook geen suggesties in welke
richting men moet zoeken om deze inventiviteit op te voeren.
Hij weet heel goed, dat sommige leerlingen uitstekend kunnen ontleden, maar
toch qua taalbeheersing weinig presteren. Omgekeerd zijn er leerlingen, die slecht
ontleden en toch prima schrijven of spreken. Graaft men hier verder, dan komt men
terecht bij zeer bepaalde karaktertypen. Iedere leraar in vreemde talen kent de
leerlingen, die uitstekend thema's kunnen maken, het ook op het gebied van het
schrijven van de vreemde taal behoorlijk ver brengen, maar niet in staat zijn een
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stuk uit deze taal dragelijk te vertalen, ze voelen de vreemde tekst totaal niet aan.
We stoten hierbij op het zelfde verschil in type. Had Schr. ook deze dingen in zijn
onderzoek betrokken, dan had hij misschien aan het eind van zijn boek geformuleerd:
‘dat het onderwijs in een bepaald gedeelte van de Nederlandse Grammatica, mits
op een bepaalde wijze gegeven door een bepaald soort leraren, de taalbeheersing
op een zeer bepaald gebied bij een bepaald soort leerlingen in bepaalde gevallen
kan bevorderen’.
Hilversum
J. ELEMA

Religieuze Poëzie van Cornelis Crul. Uitgegeven en toegelicht door Dr.
L. ROOSE (Zwolse Drukken en Herdr. Nr. 12). Zwolle, Tjeenk Willink, 1954.
Door de uitgave van dit deeltje, waarbij de bewerker gebruik heeft kunnen maken
van aantekeningen van mevrouw James, die een volledige editie van Crul in
voorbereiding had, zijn thans al diens werken behalve de Colloquia weer gemakkelijk
toegankelijk geworden. Het eerste gedichtje, het ‘Carnation’ op de brand in de
kathedraal van Antwerpen in 1533, kan men nauwelijks tot de ‘religieuze poëzie’
rekenen; het laatste, de ‘Tweesprake van den rijcken Gierighen’ is eer een
moralisatie, die echter wel een sterk godsdienstige inslag heeft; aan het slot wordt
als de ware rijkdom, de ‘alder costelicste schat’ het ‘rijck der hemelen’ gevierd. De
hoofdschotel vormen ‘Den geestelijcken ABC’ en de 13de en 77ste psalm ‘in dicht
gestelt’. De uitgever heeft deze teksten met een uitvoerig apparaat en een
gedetailleerde bibliografische beschrijving in het licht gegeven op een wijze waarvoor
men niets dan lof kan hebben. In zijn tekstverklaringen is hij en wel eens naast (b.v.
blz. 42, vs. 3 condy is niet ‘je kon het’, maar gij kunt het; blz. 46, vs. 40 sijn mij
vercnapende is niet ‘maken mij tot hun knecht’, maar: vergezellen mij; blz. 88, vs.
15 is niet begrepen: om van hem te hebben betekent om (iets) van hem te verkrijgen),
maar over het geheel is de commentaar niet onbevredigend. Wel is de uitgever o.i.
tekort geschoten in de verwijzing naar de bijbelplaatsen. Zoals hij zelf zegt (p. 23)
is het geestelijk Abc een aaneenschakeling
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van op de bijbel teruggaande uitdrukkingen; waarom dan die bijbelplaatsen niet
doorlopend aangewezen, maar zo maar eens te hooi en te gras (voor het eerst pas
bij vs. 143!)?
In de inleiding spreekt Dr. Roose natuurlijk uitvoerig over het grote twistpunt
aangaande Cornelis Crul: was hij Rooms of Hervormd? Zo stelt hij letterlijk de zaak
(p. 21), daarmee in zijn doelstelling o.i. de grenzen van het bewijsbare reeds te
buiten gaand. Het heeft geen zin, om deze figuur te gaan touwtrekken met het doel
hem binnen het ene of het andere kamp te krijgen. Schr. zelf, die te veel wil bewijzen
door op p. 22 te beweren dat Cruls gedichten ‘alleen uit de pen van een
Roomsgezinde kunnen zijn gevloeid’, krijgt het lid op de neus wanneer hij op p. 33
zo ver moet inbinden dat hij moet toegeven ‘dat men in Crul geen grotere
hervormingsgezindheid kan zien dan men bij Erasmus pleegt aan te nemen’. Zijn
Katholieken en Hervormden het er niet over eens dat Erasmus meer ten gunste van
1)
de Hervorming dan van de oude Kerk gewerkt heeft? Waar het om gaat is dit: Crul
leefde in de tijd van de grote, alles overheersende beroering in de Kerk, die toen
eenvoudig ‘de’ Kerk was. H o e stond hij in deze beroering? Nam hij er aan deel of
keerde hij zich af? Er is daarop maar één antwoord mogelijk voor wie de taal van
deze dichter verstaat: hij werd tot in het diepst van zijn ziel aangegrepen door deze
strijd, hij worstelt om het geloof, om het inzicht; hij doorvorst de bijbel om de waarheid
te vinden, die deze alleen hem geven kan. ‘Het Woord’, dat is het wat hij zoekt of
waarop hij zich beroept:
Ghij moet ons verlosser, ons toevlucht wesen,
Den steen des aanstoots, ons vast confoort
Diet al ghefundeert heeft op deenich woort (p. 52)

1)

Het katholieke Kirchliches Handlexikon van Buchberger zegt (1, 1327 [1907]) van Erasmus:
‘er hat der luth. Bewegung mächtig Vorschub geleistet’; het protestantse Schweizer Lexikon
[1946], dat zijn uitgave van het Griekse N.T. ‘war entscheidende Vorbereitung der Reformation’.
Vgl. voorts Huizinga die in zijn slotoordeel zegt: ‘Tenslotte heeft geen der beide partijen
Erasmus voorgoed verworpen. Rome heeft hem niet als aartsketter gebrandmerkt, maar
slechts gemaand, hem voorzichtig te lezen. De protestantsche historie heeft weldra zich
bevlijtigd, hem aan hare zijde te rekenen’.
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Gheeft een recht verstant en vaste fondacie,
Heere, wilt u woort voer ons ontdecken. (p. 69)
Verlicht mijn ooghen, dat ic niet en slape
In de doot, daer men u en looft noch en danct,
Maer gheeft doch claerheit uwen cnape,
De kennisse uws swoorts, daer mij naer verlanct. (p. 76)

Mag men dan van deze man niet zeggen dat hij niet tevreden was met wat de
officiële kerk hem bood? Klinkt in zijn psalmberijmingen niet meer dan alleen de
vrees voor de aanvechtingen van het vlees? Is daar niet de angst te horen voor een
werkelijke vervolging:
Siet, ghij leyde u volck als een cudde scapen
Die niet en wisten waer zij souden weyden? (p. 86)

Waarom koos hij juist deze psalmen tot bewerking? Soms niet omdat daarin het
best zijn gemoedsstemming van vervolgde tot uitdrukking kon komen? Ook zijn
Mont toe, borse toe laat, naar wij bij onze uitgave hebben uiteengezet, te dien
aanzien weinig ruimte voor twijfel.
Hoe dit overigens ook verder zij, duidelijk is het dat wij hier te maken hebben met
een ware dichter en voor het algemeen toegankelijk maken van zijn meest
ontroerende verzen zijn wij de uitgever dankbaar.
Leiden, 1 Febr. 1955.
C. KRUYSKAMP

P.C. Hooft, Baeto, ingeleid en met aantekeningen voorzien door Dr. F.
Veenstra (Zwolse drukken en herdrukken No. 11). Zwolle, N.V.
Uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, 1954.
Het is een gelukkige omstandigheid dat aan de vooravond van de standaarduitgave
van Hooft's Verzamelde Werken een zijner voornaamste drama's afzonderlijk is
verschenen. De redactie kan zich de overwegingen van anderen nu ten nutte maken,
een gang van zaken die men voor meer onderdelen van de grote uitgave zou
wensen.
Dr. V. herdrukt de editio princeps van 1626, in tegenstelling tot
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zijn voorgangers Leendertz, Stoett en Koopmans, die het handschrift aan de uitgave
ten grondslag legden. De tekst is nauwkeurig bewerkt; ik noteerde als fouten slechts
vs. 300 (ook in de commentaar) moét lees: moet, en vs. 1260 zalen. lees: zalen!
Het accent op moet zal wel ontstaan zijn doordat er in het door Dr. V. gebruikte ex.
evenals in het mijne een drukinktvlekje zit boven de e; Hooft schreef geen emfatische
accenten. De bewerker geeft geen varianten: die komen in de grote uitgave waarvan
Dr. V. een der redacteuren is. Hij zegt in zijn voorwoord dat de ed. princ. in grote
trekken overeenkomt met het hs. en dat alleen de interpunctie herzien werd. Dit is
maar betrekkelijk juist. De spelling van de ed. princ. verschilt nogal wat van die,
welke Hooft omstreeks het jaar der uitgave nog placht te schrijven en waarin hij het
hs. ook schreef. Immers voor ae heeft de druk: a, aa, voor ee vaak: e, voor oo vaak:
o, voor uj: uu, voor s-: z-, voor wt: uyt, voor wten: uyten; voor oevel: euvel; helas
werd helaas, Richeldin werd Rycheldin. Het merendeel van deze afwijkingen was
het resultaat van Hooft's taalkundig overleg met De Hubert, Vondel en Reael; alleen
in deze uitgave en in die van Hendrik de Grote, ook van 1626, paste hij ze toe, terwijl
hij in zijn dagelijkse praktijk slechts zeer geleidelijk tot wijzigingen overging en pas
omstreeks 1640 tot een definitieve nieuwe spelling kwam. In de beide edities van
1626 hebben wij kennelijk te doen met een proef; op een dergelijk experiment met
het pron. pers. hum is gewezen in deel LXVIII p. 313 v. van dit tijdschrift.
De bewerker is niet gelukkig geweest in zijn behandeling van de bedorven plaatsen
in de ed. princ. Hij vermeldt in noten de drukfouten Dei voor Die en gódddelóós voor
góddelóós terecht zonder toelichting; bij het even vanzelfsprekende staat voor staa
in vs. 138 beroept hij zich in de noot op het hs.; in vs. 392 echter neemt hij de betere
lezing van het hs. over, in strijd met de eerste zin van zijn voorwoord, en verantwoordt
dit in een noot; bij vs. 811 vermeldt hij de betere lezing in de commentaar; in vs.
1016 laat hij de betere lezing van het hs. onvermeld (als de geen' daar ick afscheide
lees: af scheide); in vs. 1197 wordt het zinledige te voren zonder toelichting gedrukt
hoewel Leendertz er in 1871 al op gewezen heeft dat het hs.
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de juiste lezing te voeren heeft; de onbegrijpelijke plaats in vs. 1115 's Heelaars
vooghdt blijft zonder toelichting terwijl Leendertz, Stoett en Koopmans daar in het
hs. 's Heelals v. gelezen hebben wat de enige lezing is die een zin geeft; in het hs.
staan r en l door elkaar heen maar beslist geen aa. Dat wij hier met fouten in de ed.
princ. te doen hebben die in de door J. van der Burgh verzorgde uitgave van 1636
klakkeloos herdrukt werden, schijnt niet voor tegenspraak vatbaar. In elk geval heeft
Dr. V. het hs. inconsequent gebruikt; men vraagt zich af of hij het wel gezien heeft
en het niet citeert naar Stoett of Koopmans. Er staan trouwens meer dingen in het
hs. die voor een zo uitvoerig toegelichte uitgave niet zonder belang zijn. B.v. in de
lijst van Personagien: Luidewijk heette eerst Seghemond, en Seghemond heette
Paep. In verband met vs. 435 v. is het interessant, dat Hooft bij het schrijven van
die lijst nog aan een mannelijke opperpriester gedacht heeft. Maar dit terzijde.
De taalkundige toelichting is uitstekend. Dr. V. heeft het werk van ‘vroegere
commentatoren; (lees: Leendertz, Stoett en Koopmans) aangevuld en verbeterd;
ook stelde prof. De Vooys zijn voor de V.W. bestemde aantekeningen ter beschikking.
De woordkeus der vertalingen is doorlopend glashelder; het altijd hachelijke vraagstuk
van uitvoerigheid en beperking schijnt voorbeeldig opgelost. Mijn kanttekeningen
zijn dan ook in hoofdzaak suggesties die hier geen plaats verdienen. Onjuist is bij
vs. 1392 geladen: in u opgenomen, want Die slaat niet terug op doecken maar op
baar, dus: waarop zij rust, bij wie ik rust placht te zoeken. En vs. 1458 zou ik niet
opgevat willen zien als een toelichting, maar als de voortzetting van de opnoeming
der elementen in vs. 1457 (aarde niet genoemd omdat Baeto zich in dat element
bevindt): Hooft's komma achter vs. 1457 kan blijven. Veenstra's opvatting van Hooft's
karakter en wereldbeschouwing komt in het geding als hij in vs. 419 v. geen
toespeling op de R.K. kerk wil zien, omdat Hooft nooit zo zou schrijven over een
vorm van Christelijk geloof:
Maar dwaasheidt algemeen, slaand' in den windt de reden,
Zoeckt Gódt te paaijen met een pracht van staatlyckheden.

Vooraf gaat, dat alleen de innerlijke gezindheid voor God waarde
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heeft, en na de aangehaalde verzen volgt de verwerping van ‘woestheidt, die den
dienst der Gódheidt heel verzuimt.’ Ongetwijfeld zou ‘dwaasheidt’ ongewoon kras
zijn. Toch vraag ik me af, of Hooft dan niet begrepen zou hebben, dat zijn nog zo
sterk met het ‘papisme’ gepreoccupeerde tijdgenoten er een toespeling in zouden
zien, waarbij de kenners nog gesteund werden doordat ze in het anders vrij zinledige
algemeen een typisch Hooftiaanse etymologiserende woordspeling met ϰαθολιϰός
opmerkten. En het is niets voor Hooft, zo'n misverstand te laten ontstaan. Veenstra's
onderstelling dat Hooft dus tegenover de innerlijke gezindheid twee soorten
heidendom plaatst, een prachtlievend en een gods-dienst-loos, is ook niet
overtuigend.
Aan de negentig bladzijden tekst gaat een inleiding van honderd vooraf. V.
bespreekt eerst de plaats van Hooft's toneelspelen in de dramatiek en begint met
een uitvoerig overzicht van de 16e-eeuwse dramatiek die Hooft gekend kan hebben.
Hij onderscheidt daarbij, op gronden aan de vorm ontleend, het klassieke drama
van het vrijere spel dat uit het Middeleeuwse drama was voortgekomen. Daarna
plaatst hij Hooft's oudste drama's tegen deze achtergrond en concludeert, dat zij
teveel van het vrije spel hebben om klassiek te mogen heten: ‘Het is dus zeker
onjuist, dat Hooft met de Achilles en Polyxena het eerste Nederlandse klassieke
drama schiep.’ De stelligheid van deze slotsom, die Te Winkel, Worp e.v.a. in de
hoek zet, doet de lezer even aarzelen met zijn instemming, en vragen, in hoeverre
dit een kwestie van definitie is. Men kan ook zeggen: een stuk waarin de invloed
van Seneca buiten twijfel is, dat door de auteur met geweld tot vijf bedrijven is
uitgebreid, dat de eenheid van plaats vrijwel in acht neemt, dat klassieke stof
behandelt, aan klassieke bronnen ontleend, en dat zeker door de auteur als klassiek
bedoeld is, al verstond hij als aankomend gezel de kunst nog niet - is dat nu per se
geen klassiek drama? Is iedere afwijking van de klassieke regels nu per se invloed
van het vrijere drama en geen persoonlijke vrijheid (of onhandigheid in deze
eersteling) van Hooft? Later blijkt hij in de Baeto toch ook van de regels af te wijken:
is er dan zoveel meer dan een verschil in graad van klassiciteit? Wettigt deze
aanvechtbare conclusie, die een ànder stuk dan de Baeto betreft, wel zovele
bladzijden inleiding?
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Daarna gaat Dr. V. de invloed van Seneca op de G.v. Velzen en de Baeto na, aan
de hand van een zevental factoren: de prologos, de dramatische techniek, de lange
speeches, de dialoog, het koor, de bovennatuurlijke elementen en de tot type
geworden personen. Dit overzicht is een aanwinst voor onze kennis. V. zegt, veel
verschuldigd te zijn aan Clarence W. Mendell's Our Seneca, maar voor de toepassing
van diens betoog op Hooft's drama's zijn wij V. veel verschuldigd.
Het tweede deel van de inleiding begint met een breed opgezette, internationaal
georiënteerde beschouwing van de bewuste en onbewuste navolging bij de
Renaissanceschrijvers. De schr. met zijn grote belezenheid in de klassieken en zijn
fabelachtig tekstgeheugen is hier als weinigen tot oordelen bevoegd. Een aardige,
leerzame paragraaf.
Na een overzicht van de bronnen en een beschrijving van Hooft's opvatting van
de functie van het treurspel, volgt een uiteenzetting van Hooft's politieke ideeën in
de Baeto. Schr. bestrijdt het ‘werkje’ Hooft en Tacitus van Dr. J.D.M. Cornelissen
(Nijmegen-Utrecht 1938), waarin aangetoond wordt dat de leer en literatuur van de
raison d'état voor Hooft een beslissende betekenis hadden, dat dit in zijn persoonlijk
leven en zijn werk tot uiting komt en zowel de keuze van zijn onderwerpen als de
wijze van behandelen aanmerkelijk heeft beinvloed. In mijn ogen is dit betoog van
Cornelissen het beste wat er ooit over Hooft geschreven is; toen ik het leerde kennen
stond voor mij al vast dat Hooft, evenals Tacitus, in principe republikein maar om
opportunistische redenen monarchist was, en het speet me geducht dat dit inzicht
niet oorspronkelijk bleek te zijn. Ik heb C.'s mening dus niet overgenomen, zoals V.
zegt, maar dat kon hij uit mijn bronvermelding niet opmaken. Cornelissen's luciede
betoog, met zijn wijde horizon en zijn stroom van klemmende argumenten, waarin
voor het eerst de samenhang tussen Hooft's prozawerken, drama's, vertalingen,
uittreksels en opdrachten in een helder licht werd gezet, draagt van het begin tot
het eind het merk der evidentie, en heeft geen verdediger nodig. Maar daarmee
mag de recensent er zich niet af maken.
Cornelissen heeft gesteld, dat Hooft met zijn prozawerken, vertalingen enz. het
doel zou nastreven, het verderfelijke van burgertwist
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aan te tonen met als uitweg het krachtige eenhoofdige, dus monarchale gezag. Hij
concludeert bovendien tot het bestaan van een groep Nederlandse ‘politieken’ die
dit standpunt innamen en voor wie de naam, waaronder Oranje (de enige die in
aanmerking kwam) dat gezag zou uitoefenen er minder toe deed.
Veenstra bestrijdt dit als volgt:
1) die politieken zouden dan hetzelfde gewild hebben als de altijd Oranjegezinde
Calvinisten, bij wie zij zich echter, om derzelver onverdraagzaamheid, niet
zouden hebben thuis gevoeld. (Tegenwerping: C. heeft er dus aan gedacht,
dat de geschiedenis zulk samengaan pour le besoin de la cause tussen partijen
die in andere opzichten principiële tegenstanders zijn, aanhoudend ziet
gebeuren.)
2) de politieken zou men moeten zoeken onder de regenten, en die blijken later
de voorstanders van de ‘ware vrijheid’ te zijn. (Men moet ze zoeken onder de
hoge ambtenaren, officieren en diplomaten, waartoe o.a. Hooft's vrienden
Huygens, Van der Burgh, Wytz, J. van Wickevoort, R. van den Honert
behoorden. Ook heeft C. het over de burgertwisten tijdens het Bestand en hun
apaisering onder Frederik Hendrik, dus ca. 1610-1640. Over de politieke
verhoudingen in latere omstandigheden laat hij zich niet uit.)
3) het woord ‘politiques’ wordt weinig gebruikt. (Terecht erkent V. dat dit geen
sterk argument is.)
4) de literatuur van de raison d'état stelde het koningschap als noodzakelijk voor,
omdat dat nu eenmaal de historisch gegroeide eenhoofdige regeringsvorm in
Europa was. Dit impliceert allerminst dat Hooft, als hij zich van de morele
gronden van het gezag rekenschap geeft, een voorstander van de monarchie
zou moeten zijn. (Hooft dacht zich een gang van zaken als tijdens Augustus,
toen de oppermacht ook niet krachtens nieuwe titels werd uitgeoefend; C.
noemt een eventuele titel iets, dat er minder op aan kwam.)
5) C. betrekt in zijn betoog ook de Rampzaaligheden en wijdt daar 2 van zijn 98
bladzijden aan. Hierin gaat hij te ver; ik ben hem hierin ook niet gevolgd. V.
wijdt aan dit punt 2 van zijn 6 pagina's tegen Cornelissen.
6) Hooft zegt zelf, dat hij zijn landgenoten de geschiedenis van
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Hendrik IV voorhield als een spiegel, vooral nuttig om de overeenkomsten
tussen de tijd van Hendrik in Frankrijk en het ‘heden’ in de Nederlanden.
Volgens C. bedoelt Hooft het eenhoofdig gezag, dat in Frankrijk de binnenlandse
vrede hersteld had. V. spreekt ook dit tegen, zonder ander argument dan dat
Hooft de Hendrik de Grote met episch-dramatische bedoelingen schreef.
(Hetgeen niemand ontkent, maar niet ter zake is: het ging toch volgens Hooft
zelf óók om die nuttige vergelijking.)
7) De sententiae zijn niet organisch in de tekst van H. de Grote opgenomen, maar
als voetnoten (sc. door Brandt en Arnout Hooft in 1671) toegevoegd. V. ontleent
hieraan een argument tegen de politieke bijbedoeling van H. de Grote. (Men
kan het bijeenbrengen van die 1276 sententiae evengoed als een argument-pro
gebruiken.)
8) Cornelissen wijst op de prominente plaats van de Oranjes in de Ned. Historiën.
V. merkt daartegenover in volle ernst op, dat Jan Haring ook zijn deel krijgt en nu maakt hij het ons wel even moeilijk satiram non scribere.
Veenstra's laatste polemiek gaat tegen mijn opmerking, dat Hooft's religiositeit in
de Baeto ‘naar pantheïsme zweemt’ en dat hij, als hij wat later geleefd had, tot de
geestverwanten van Spinoza zou hebben behoord (P.C. Hooft, Arnhem 1951, p.
62, 205). Terecht wijst V. erop, dat Hooft's Godsbegrip op essentiële punten van
dat van Spinoza verschilt. Toch handhaaf ik mijn stelling, dat Hooft's denken en
voelen, wat psychologisch ‘klimaat’ betreft, aan dat van Spinoza verwant is, en van
het Christelijke, ook wat de inhoud betreft, op essentiële punten verschilt. Totdat ik
o

vind 1 dat Hooft getuigd heeft van de gebrokenheid van het schepsel en van zijn
geloof in de verlossing door Jezus Christus (dit getuigenis ontbreekt ook daar waar
o

men het moet verwachten), en 2 dat hij geloofd heeft in het voortleven na de dood
(idem). Ik blijf daarbij tevens steunen op uitwendige bewijzen: de rechtzinnige Voetius
waarschuwt (1651): ‘de duobus historicis Borr et Hooft moneo: eos Pontificios quidem
non fuisse nec tamen nostram religionem in vita professos’; de vrijzinnige Fr.
Martinius, warm bewonderaar van Hooft, is geschokt door het lezen van de Ned.
Historiën: ‘multa enim acerbe recrudescunt, praesertim quae ad reli-
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gionem et cultum divinum spectant.’ Hij laat in 't midden of dat aan zijn maag ligt,
of aan ‘ambrosiae nimium terrenae’ (1643). Deze argumenten voor Hooft's
non-conformiteit vind ik sterker dan die van V. voor zijn conformiteit, in het bizonder
zijn verzekering dat Hooft's vader een Lactantius bezat en dat ‘op deze wijze het
Christelijk karakter van Hooft meer nadruk krijgt’. Het is jammer dat Dr. V. telkens
zoveel geschut bijeensleept om met los kruit te schieten, want er staan in deze
paragraaf ook weer verwijzingen naar oude schrijvers die juist zijn,
tekstverwantschappen waarop nog door niemand is gewezen.
Er is telkens iets in Dr. Veenstra's wijze van argumenteren, dat in de lezer Warenar
vs. 437 doet opkomen. Ook wordt hij bedreigd door het gevaar, dat zijn uitstekende
tekstgeheugen hem te zeer buiten verband doet aanhalen en aanvallen, zodat hij
zijn voorgangers niet aan hun trekken laat komen. Niemand kan uit zijn citaten
opmaken, welk beeld Cornelissen van Hooft's politieke standpunt en ik van zijn
religiositeit heb gegeven (a.w. p. 116-119). Of liever: iedereen moet daar een onjuist
beeld van krijgen. Naar Koopmans' werk (Hooft als allegorist) wordt nauwelijks
verwezen. In een inleiding die de omvang en het karakter heeft van een ambitieuze
studie mag men anders verwachten.
Teksten zijn bij Dr. V. veiliger dan mensen. In zijn ‘ausgeklügelt Buch’ is te weinig
begrip voor ‘Menschen mit ihrem Widerspruch’. Dat iemand theïst kan zijn en toch
een pantheïstisch gekleurde religiositeit koesteren, dat hij in de Goddelijke
voorzienigheid kan geloven en toch geen echt Christen zijn, dat bepaalde gedachtenen gevoels- complexen een zwevend bestaan kunnen leiden in iemands
geestesleven, met wisselende subjectieve waarde en waarheidsgehalte: op zulke
waarnemingen is zijn apparaat niet ingesteld. Daardoor reduceert hij Hooft weer tot
een conventionele vrijzinnig-christelijke regent, en ontneemt hem het
einmalig-persoonlijke, dat Koopmans, Cornelissen en ik in hem gevonden hebben,
en waarvan de eigenaardige spanning tussen uiterlijk conformisme en innerlijk
anders-zijn een der markante trekken is.
H.W. VAN TRICHT
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Gysseling, Maurits, Toponymie van Oudenburg (Nomina Geographica
Flandrica, Monographieën IV). M. Nijhoff, 's-Gravenhage, 1950 (prijs ing.
ƒ 13. -).
Met deze verhandeling promoveerde schr. in April 1945 aan de Gentse universiteit
tot doctor in de Germaanse filologie; het werk verscheen echter pas vijf jaar later in
1)
druk. Een kritiek die in het jaar 1955 gepubliceerd wordt kan echter moeilijk anders
dan onbillijk worden tegenover de tegenwoordige auteur, die intussen al lang boven
zijn werk is uitgegroeid. Weliswaar heeft schr. zijn boek ‘waar nodig bijgewerkt’,
maar dat de retouches meer het detail dan de opbouw van het werk in zijn geheel
ten goede zijn gekomen, is in het eerste hoofdstuk over de ‘methode’ wel degelijk
te merken. Stijl en opbouw ruiken nog dikwijls als het ware naar het zweet van de
studentenscriptie. Mogen echter de met kwistige hand rondgestrooide epitheta in
het woord vooraf nogal eens overdadig aandoen, de opdracht aan twee van G.'s
leermeesters siert niet alleen de genoemde hoogleraren (zie in dit verband de laatste
alinea van het ‘woord vooraf’), doch evenzeer de schr. zelf.
In dit werk demonstreert de jonge doctor zijn kunnen als historicus en als
toponymist. Het historische deel, t.w. het tweede hoofdstuk over de geschiedenis
van Oudenburg tot 1084, kan hier uiteraard onbesproken blijven. Op het gebied der
theoretische toponymie, als ik dat zo mag noemen, beweegt zich het uitvoerige
eerste hoofdstuk over de methodiek van het onderzoek der plaatsnamen. Een zin
als ‘wellicht slagen wij er zelfs in, langs toponymische weg de grens af te bakenen
tussen de Germaanse Tongeren en Texanders enerzijds, de Keltische Nerviërs en
Menapiërs anderzijds’ al direct bij het begin (blz. 9), lijkt me een typische
2)
overschatting van de relatieve waarde van de toponymie . Schr. zelf noemt zijn
methode ‘nieuw’. Het blijkt dat

1)

2)

Het boek is eind 1951 bij de redactie ingekomen; daar deze echter weinig prijs stelt op ‘luchtige’
boekbesprekingen is het werk niet direct aan de beurt gekomen; door persoonlijke
omstandigheden is het bovendien langer blijven liggen dan in de regel gewenst is.
Men vergelijke wat Kloeke nu bijna een kwarteeuw geleden schreef: ‘Sommigen, die het gras
kunnen hooren groeien, weten op grond van bepaalde dialectverschijnselen zelfs al aan te
wijzen, waar de Kelten gezeten hebben!’ (De Tongvallen langs de Zuiderseekust (overdruk)
11 [1932]). Zie ook E. Polomé in Ogam 6, 147 [1955]: ‘on ne peut s'empêcher de faire les
plus expresses réserves quant à l'identification de certains éléments ethniques sur la base
de quelques traces onomastiques souvent susceptibles d'interprétations divergentes’. Nu G.
het toch over Keltisch heeft, moge ik in dit verband wijzen op een paar onnauwkeurigheden.
Op blz. 78 staat Gallisch broga ‘ager’ i.p.v. brogae. Ernstiger is op dezelfde blz.: ‘In het Keltisch
is, ten gevolge van de lenering (lees: verzachting) mr- en ml- in br. en bl- overgegaan’. Is dat
wel zo? Dat kan ik bij Pedersen of Lewis niet lezen; wèl echter: ‘Die Zwischenstufe zwischen
mr, ml und br, bl muss mbr, mbl gewesen sein’ (Pedersen § 99, 1). Dit is toch heel wat anders
dan verzachting!
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het zelfs in onze tijd nog nodig is een pleidooi te houden voor een diplomatische
transcriptie der toponiemen (zie blz. 24). Bijzonder nuttig lijkt me de kritiek (blz. 29
vgl.) die G. levert op De Flou, waarbij het hem echter stellig niet aan waardering
voor het werk van de stoere Westvlaming ontbreekt.
Aan de toponymische praktijk is, althans materialiter, het leeuwendeel van dit
werk gewijd, en wel in de vorm van een uitvoerig glossarium van meer dan honderd
bladzijden, waarin ons - en dit is stellig de grote verdienste van het werk wetenschappelijk betrouwbaar materiaal uit de eerste hand wordt geleverd. Dit
glossarium echter is niet alleen toponymisch van belang; ook voor de
Middelnederlandse en Nieuwnederlandse lexicografie kan het met vrucht
geraadpleegd worden. Om slechts een voorbeeld te noemen: de soortnaam weddinge
‘wed’, die in het Mnl. W. ontbreekt, is hier te vinden.
Het glossarium is voorzien van nodige en nuttige en, naar mijn smaak, ook wel
eens overbodige etymologische of taalkundige toelichtingen. Tot de laatste reken
ik etymologische ‘secties’ van persoonsnamen als Ingelbrecht (145), Reinaard en
Blankaard (195). Als schr. in een toponymisch werk verklaringen wilde geven van
persoonsnamen, waaronder zulke algemeen bekende, dan had ik toch liever enig
commentaar gezien bij namen als de Goes (117) of Pardo (171). Verder staat schr.
blijkbaar op zulk een amicale voet met het Oergermaans, dat hij geregeld vergeet
zijn gereconstrueerde vormen (b.v. markō (78), mǣdwō (94), gardaz (102), stadi(103), gelwa- (129), hrōþi-, gaiza-
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(198)) te voorzien van de hun rechtens toekomende sterretjes. Is dit een bewuste
terugkeer tot vóór A. Schleicher? of is het slechts een uiting van een hierboven
reeds gesignaleerd, schijnbaar niet al te begrensd vertrouwen in reconstructie als
zodanig? In ieder geval komt schr. aardig in conflict met zijn in hoofdstuk I telkens
weer herhaalde eis tot filologische acribie, wanneer hij in een paar van de zoeven
genoemde vormen een stemhebbende dentale explosief (d) schrijft i.p.v. de
stemhebbende dentale spirant (ð).
Een ernstig tekort van dit glossarium is zijn onvolledigheid. Weliswaar heeft schr.
zich op blz. 36 zeer gewetensvol rekenschap gegeven van de te volgen methode
bij de rangschikking der titelwoorden; één bijzonder belangrijk aspect heeft hij daarbij
echter uit het oog verloren. Wie met een minimum van ‘opsporingsmoeite’ zijn lezer
een bepaald toponiem wil laten vinden, mag zich niet beperken tot de spelling. Veel
en veel belangrijker is het, dat het door de toponymist verzamelde materiaal niet
voor de helft of driekwart, maar voor de volle 100% toegankelijk wordt gemaakt. Dit
laatste nu is in de Toponymie van Oudenburg stellig niet bereikt, omdat schr. er zich
blijkbaar niet van bewust is geweest, dat het tweede lid van een toponymische
verbinding of compositum, vaak veel belangrijker is dan het eerste, en dat het dus
in het glossarium eveneens tot zijn recht moet komen. Zo vinden wij i.v. B wel
Boudins hilleken en Boudins stikkelken, doch bij Hil ontbreekt een verwijzing naar
de eerste verbinding, terwijl stikkelken bij de S in het geheel niet voorkomt. I.v.
Waddinge is het oudste (en dan nog corrupte) voorbeeld van 1516; daar vindt men
dan gelukkig een verwijzing naar Oostwaddinge, waar een voorbeeld (weddinghe)
van 1464 te vinden is; een verwijzing naar Noordwaddinge echter ontbreekt.
Westbarriere is opgenomen, maar bij de B zoekt men tevergeefs het tweede lid.
Westkerke-duiker staat alleen bij de W en niet bij de D. Gemet staat niet bij de G,
terwijl toch onder de V en de T Vijf Gemeten, resp. Twaalf Gemeten voorkomt. Bij
Speie daarentegen is weer wel een verwijzing naar Westspeie, doch een belangrijk
woord als meed (in Avine-, Hunin- en Vronemeed) ontbreekt. Uit enkele volkomen
willekeurige steekproeven blijkt dus wel duidelijk, dat hier
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elke systematiek zoek is en dat de volledigheid geheel aan het toeval werd
overgelaten.
G.'s eis (blz. 36) tot normalisering en modernisering van de spelling der
titelwoorden betekent overigens niet, dat zijn greep bij de praktische toepassing van
een overigens gezond principe overal even gelukkig is. Een licht geval vormt nog
een lemma als Rampaarten met t i.p.v. d, waar de uitspraak in de Vlaamse dialecten
en de overgrote meerderheid van de op blz. 127 vermelde voorbeelden toch
ondubbelzinnig op wijst. Bij een lemma als Stadsgevangenis is de grens van het
taalkundig oorbare echter beslist overschreden. Immers de vijf oudste voorbeelden
hebben vangenisse (4 maal als simplex, 1 maal als compositum) en slechts de twee
jongste gevangenisse, vormen die qua formatie toch niet identiek zijn! Dat in het
glossarium beide simplicia, vangenis en gevangenis, ontbreken maakt het geval er
niet beter op.
G.'s normalisering lijkt bovendien wel eens te zeer op ongeoorloofde simplificatie;
hij heeft zich blijkbaar blind gestaard op de spelling en op topografische problemen.
Nu is er van topografisch standpunt natuurlijk alles voor te zeggen, dat onder
Noordwaddinge ook ‘van den ghewade... ter noortbrucghe’ en ‘noortghewat’, en bij
Oostwaddinge het ‘ghewadt oost vte’ en ‘toostghewat’ worden vermeld, maar dan
volstaan verwijzingen als Oostgewad en Noordgewad nog niet. Wanneer we merken,
dat een lemma Gewad totaal ontbreekt (zie ook nog voorbeelden onder Zuidgewad),
dan slaat de schrik ons toch om ons toponymische hart! Overigens schuilen op het
gebied der normalisering wel meer adders onder het gras dan Gysseling in zijn
methodische inleiding schijnt te vermoeden. Werd een lemma Vier heemskinderen
hier wel te recht opgenomen? Is Heinout wel ‘een verschrijving, te wijten aan
contaminatie van Heems en Reinout’? Immers hij die weet dat de H in 1538 in
Oudenburg geen foneem was, zodat men voor elke vocaal een hypercorrecte H
kan verwachten, leest: de vier einoutskinderen, een fonetische spelling met een
althans grafische aphaeresis van de r. Met de mogelijkheid dat de waard van de
herberg de vader en de zoon uit het oude verhaal door elkaar heeft gehaald, zou
ik toch wel ernstig rekening willen houden. Althans hoeft heinout zijn h heus niet
door een contaminatie met Heems te hebben gekregen.
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Bij het doorlezen van het glossarium heb ik af en toe de indruk gekregen, dat schr.
zijn taalkundige verklaringen verder van huis gaat zoeken dan nodig of zelfs gewenst
is, waarbij dan ‘het’ Middelnederlands als een soort van algemeen gangbare pasmunt
dienst moet doen. Nooit wordt de vraag gesteld, of dit Middelnederlands ook
Middelvlaams is geweest, want alleen dan kan het per slot van rekening bij de
verklaring diensten bewijzen. Een typisch voorbeeld van G.'s gebrek aan ‘dialectisch’
o

denken vinden we onder Buls Hofstede, waar Johannes dictus Bul [a . 1262] laconiek
wordt verklaard met ‘Mnl. bul stier’. Nu komt een lemma bul in het Mnl. W. niet voor;
wel echter in het Mnl. Handwdb., t.w. bulle (1ste art.), maar dat heeft op zichzelf
3)
natuurlijk weinig bewijskracht . Slaat men echter het W.N.T. op i.v. Bul (I), dan ziet
men meteen hoe onwaarschijnlijk G.'s verklaring wordt. Wie er bovendien de kaart
van het mannelijk rund van de Leidse Taalatlas (Afl. 1, nr. 15 (1939)) bijhaalt zal
me dit wel willen toegeven, en maar weinig fiducie hebben in Loquela's ‘Jan bul’,
die toch bezwaarlijk zo oud kan zijn (indien tenminste niet ten enenmale
4)
gefantaseerd) als Gezelle het wel heeft willen voorstellen . Wil men echter
desalniettemin in het oude Westvlaams een woord bul ‘stier’ aannemen - b.v. op
grond van wvl. bullig ‘versierd’ en het wvl. toponiem Bulskamp [1149] (zie b.v.
Gysseling, in Med. v. Naamk. 28, 39 [1952]) - dan blijft toch nog de moeilijkheid dat
de oude vorm van de nominatief bulle is (zie Overijss. Markerechten 12, 42 [De
Lutte, 1530]; Kiliaan [1599]) - accusatief bullen (Ordelb. Etstoel v. Drenthe 58 [1456])
-, en niet bul. In het Mnd. is bulle dan ook een mannelijke n-stam (zie Sarauw, Nied.
Forsch. 2, 30 [1924]). Men kan zich dan ook afvragen of het toponiem Bulskamp
5)
niet eerder wijst in de richting van wvl. bul onz. ‘boomstam’, resp. van den

3)

4)
5)

Ik kan hier nog mededelen dat de twee voorbeelden van mnl. bul ‘stier’ in Verdam's materiaal
voor het Supplement (loketkast Letterkunde) allebei Oosters, t.w. Drents [1456] en Overijsels
[1530] zijn.
De kaart van de Leidse Taalatlas geeft wel enkele plaatsen in West-Vlaanderen waar de stier
Jan wordt genoemd.
Het woord is onz. (zie De Bo), niet vr., zoals v. Wijk [1912] i.v. Bolwerk schrijft in navolging
van het Mnl. Handwdb. [1911], alwaar i.v. Bulle (2de art.) drie homoniemen onder één hoedje
worden gevangen, en waar de betekenis ‘boomstronk’ zelfs ‘oostmnl.’ wordt genoemd. Het
enkelv. is vanouds bul (niet bulle), zoals blijkt uit het Naembouck [1562]: ‘bol van eenen boom’
en uit de bij De Bo aangehaalde plaatsen uit P de Vynck [± 1650].
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persoonsnaam Bul, i.p.v. in de richting van een oostelijk bulle m. ‘stier’; verg. in
W.N.T. VII, 1146 de vorm bullenkamp (bollekamp, Friesch Wdb. 2, 36b). Hoe dan
ook, in Buls Hofstede lijkt me het verband met wvl. bul onz. ‘boomstam’ voor de
hand te liggen; men zegt toch een bul van een vent (De Bo)? Ik kreeg trouwens de
indruk dat schr. het nog steeds onvolprezen werk van de Westvlaamse deken niet
in voldoende mate heeft benut. Bij Darinkland had ik naast Beekman's Aanvullingen
toch gaarne de naam van De Bo (zie dering) gezien; ook bij de lemmata Lobs bilk
en Kul was een verwijzing naar het Westvlaamsch Idioticon wellicht niet overbodig
geweest. Hier en daar heb ik me zelfs afgevraagd of de schr. wel in voldoende mate
rekening heeft gehouden met de mogelijkheid van Romaanse leenwoorden. Is het
uitgesloten dat onder Bombeure het oudfranse bombare schuil gaat? Deze naam
van een muziekinstrument is volgens Godefroy opgetekend in de Dial fr.-flam. (=
o

o

Livre des Mestiers) f 21 r [Brugge, hs. 2de h. 14de e.]. Is een naam als Roegiaar
(198) wel te begrijpen als een regelrechte ontwikkeling uit het Germaans?
Enkele lemmata zou ik gaarne van een aantekening voorzien. Zit achter
Paardestraatken niet een probleem dat schr. i.v. Luipaardstraatken wel even aanstipt
doch geenszins poogt op te lossen? Kan het eerste een afkorting, resp. een
reïnterpretatie zijn van het tweede? Dat Varekins Stik bij een persoonsnaam gevormd
is, zou ik liever steviger geadstrueerd zien dan door een verwijzing naar Förstemann's
Farilo. In het Vliegende Hert zit zonder twijfel de ‘cerf volant’ van Froissart (zie Mnl.
6)
W. IX, 619) en niet de ‘scarabaeus’ van Kiliaan . Dat het eerste lid van
Wrongelendam ‘een part. praes. van een denominatief bij wrongel, wrangel, zou
zijn, en dus ‘draaiende, kronkelende dam’ zou betekenen, lijkt me allesbehalve
evident, vooral dan het part. praes. Het bestaan van westvl wrongel, wrangel in een
door

6)

Verg. Van Lennep en Ter Gouw, Uithangteekens 2, 328 (1868): ‘'t Vliegend Hert...; dat vliegen
was zeker een zinspeling op de snelheid der postpaarden’; verg. b.v. ook een uithangbord
als 't Vliegende Peerd (eertijds te Ronse).

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 73

156
7)

G. niet genoemde maar blijkbaar toch bedoelde betekenis ‘wrong’ is weliswaar
mogelijk, al zie ik voorlopig nog geen bewijsplaatsen. Ligt samenhang met het
vanouds in het Westvlaams bekende wrongel(e) ‘stremsel’ niet eerder voor de hand?
Vergelijk de vele Boter-toponiemen en wellicht ook Kaasdonk in Van der Aa, die
misschien in dezelfde zuivelsfeer thuishoren.
De ‘Algemene Bibliografie’ (260-270) is nogal uitvoerig uitgevallen. Wanneer men
zich niet beperkt tot een bibliografische beschrijving van titels die in het werk zelf
op een bondige manier zijn aangehaald, dan is het eind uiteraard zoek. Een op blz.
161 aangehaald artikel van J.W. Muller in N.G.N. bv. wordt in de bibliografie - te
recht - niet meer genoemd, maar waarom dan wel o.m. een tijdschriftartikel van
Dhondt, zelfs met herhaling van de naam? Niet in overeenstemming met de door
G. beleden acribie lijken me de exponenten (ter aanduiding van de editie) bij de
jaartallen i.p.v. bij de titels. Een afkorting als Gr. Wdb. kan een lexicograaf alleen
een leek vergeven. Merkwaardig inconsequent is G. waar hij in zijn ‘woord vooraf’
8)
Nederlandse familienamen in België spelt op de oude Vlaamse , overigens ook in
Nederland gangbare wijze (A. van Loey, H.J. van

7)
8)

Zie Kiliaan [1599]. ‘Wronghel. Spira & Cesticillus’.
Doorlopend schrijft G. St.-Donaas, wat ikzelf niet, maar anderen misschien wel minder goed
zullen vinden, iets wat ik meen te mogen opmaken uit het op blz. 270 geciteerde Cartularium
van Sint-Donatiaan te Brugge van Strubbe. Bij het lezen van deze laatste titel vraagt men
zich onwillekeurig af, of een taalvorm met een eerbiedwaardige traditie van meer dan 1000
jaar dan plots geen enkele waarde meer heeft? Moet Boerke Naas, immers uit Donaas, nu
ook Boerke Natiaan worden? En zullen de Sint-Servaas, Sint-Baafs-, Sint-Jans-, de Geerteen Maartenskerken binnenkort nog wel veilig zijn voor een wederdoperswoede, resp.
restauratiezucht, die in onderhavig geval bovendien nog een historisch-taalkundig niet
verantwoorde restauratiezucht is? Immers niet op Donatianus, de deftige naam van de Reimse
bisschop, gaat Sint-Donaas terug, maar blijkbaar op de Franse vorm Sint-Donas (zie Nouvelle
biographie générale XIII [1855]), die op zijn beurt een Latijns Donasius < Donatius
veronderstelt. Of is per slot van rekening het prestige van 19de- of 20ste-eeuws fr. SaintDonatien de ultima ratio van de ‘restauratie’? Men zie ook Gysselings pleidooi in Diplomata
Belgica 1, 289 [1950] voor ‘de traditionele en nog steeds bij het volk gebruikelijke benaming
Sint-Donaas’, waarop Strubbe echter, in zijn bespreking in de Ann. soc. d'émul. 88 [1951],
150-153, niet is ingegaan.
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de Wijer) terwijl dit systeem, blijkens spellingen als K. De Flou (blz. 265), en vooral
blijkens een alfabetische classificatie die Frans doch stellig niet Nederlands is, in
de bibliografie niet is volgehouden. Ik zou bij dergelijke dingen niet
schoolmeesterachtig stil blijven staan, als ik in G.'s inleiding niet voortdurend met
mijn neus op de woorden ‘acribie’, ‘accuratesse’ en ‘secuur’ was geduwd.
Ik mag deze kritiek niet beëindigen zonder een woord te zeggen over de taal van
de Toponymie van Oudenburg. Ik moet eerlijk bekennen, dat ik bij het lezen vele
malen heb gedacht aan Luc. 23 : 31. Toch mag men schr. de vele germanismen
en gallicismen, waarover men herhaaldelijk zijn taalkundige benen breekt, niet al
te kwalijk nemen. Ze zijn immers het gevolg van onverkwikkelijke taaltoestanden in
Vlaanderen, waaraan schr. niet de minste schuld kan hebben, maar waar hij intussen
desalniettemin het slachtoffer van is, samen met de overgrote meerderheid der
Vlaamse intellectuelen, zij die Germaanse talen hebben gestudeerd niet
uitgezonderd. Bovendien heeft G. ongetwijfeld ernstig en bewust zijn best gedaan
om goed Nederlands te schrijven. Het is zelfs zo dat ik de indruk heb gekregen - of
de indruk betrouwbaar is laat ik even buiten beschouwing - dat bij hem typisch
Zuidnederlandse, maar daarom nog niet onnederlandse, woorden vrij zeldzaam
9)
zijn . Dat schr. zelfs bepaald naar de Noordnederlandse norm heeft gestreefd meen
ik b.v. te mogen opmaken uit de talloze Franse woorden in dit werk. Franse woorden
immers zijn, volgens het taalkundige volksgeloof in Vlaanderen, h e t kenmerk van
het Noordnederlands. Het ongeluk van dit volksgeloof is echter dat het een ‘onwaar’
geloof is, althans tot op zekere hoogte. Dat een kwistig gebruik van Franse woorden
echter op zichzelf nog geen garantie vormt voor goed (Noord)Nederlands, wordt
duidelijk als men ziet hoeveel Franse woorden in het werk van G. in verzorgd
10)
Noordnederlands absoluut niet, resp. bij voorkeur niet worden gebruikt .

9)
10)

B.v. Bretoens (78) i.p.v. Bretons, gewad (184) i.p.v. wed, openbare balans (112, 206) i.p.v.
waag, ofwel... ofwel (220) i.p.v. of... of, vermangelen (41) i.p.v. ruilen.
Ik noem hier in hun resp. verband b.v.: geprivilegieerd (blz. 7) i.p.v. bevoorrecht; reveleren
(9) i.p.v. onthullen; exploreren (11) i.p.v. onderzoeken, verkennen; gepriviligieerd studieterrein
(11) i.p.v. studieterrein bij uitstek; elkaar completeren (17) i.p.v. elkaar aanvullen; notatie (28)
i.p.v. notering; imperfecties (31) i.p.v. onvolmaaktheden, fouten; van non-existentie verdacht
(32) i.p.v. bestaat vermoedelijk niet; classering (36) i.p.v. classificatie, rangschikking; klasseren
i.p.v. classificeren; points de repère (41) i.p.v. oriënteringspunten; rectilineair afwateringsnet
(98) i.p.v. rechtlijnig; perseveratie van de naam (107) i.p.v. het bewaard, het levend blijven;
subsequent (156) i.p.v. vervolgens; comparatief onderzoek (161) i.p.v. vergelijkend onderzoek.
Daartegenover staat in bloc (41) waar het Noordnederlands de Franse versie en bloc heeft.
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Andere Franse woorden begrijpt men in hun verband slechts, wanneer men de zin
eerst in het Frans gaat vertalen. Zo b.v. elaboratie (blz. 19) in de betekenis van fr.
élaboration, aangezien blijkbaar slechts ‘bewerking’ en niet nndl. elaboratie
‘moeizame bearbeiding’ is bedoeld; verder geïnteresseerd in (22) in de bet. van fr.
intéressé dans ‘belanghebbende bij’ en niet ndl. geïnteresseerd in ‘belang in iets
stellend’; of op blz. 34: stukken... discrimineren, waar uiteraard slechts ‘uit elkaar
houden’ kan zijn bedoeld. Bepaald hinderlijk vond ik voor mij attestatie en attesteren,
die uiteraard als koekjes op tafel komen; waarom niet eenvoudig in goed Nederlands:
bewijsplaats, resp. optekenen, vinden, noemen enz. Een ander bewijs van schr.'s
Noordnederlandse aspiraties vindt men b.v. op blz. 108 lui van lage stand, waar lui
(i.p.v. lieden) stylistisch niet past. Onbedoeld grappig zijn ‘de paarden (die) ...
uitgespannen (moesten) worden voor zij in het gewad neerdaalden’: de
afstammelingen van Pegasus in Oudenburg!
Nu ik aan het eind kom van een uitvoerige - en naar ik hoop niet al te oppervlakkige
- recensie, moet ik vaststellen, dat bewaarheid werd wat ik reeds dadelijk aan het
begin schreef, t.w. dat ik onrechtvaardig zou worden tegenover de schrijver. Ik vraag
me af of mijn recensie niet een volkomen scheef beeld dreigt te geven van
Gysseling's Toponomie van Oudenburg. Dit zou me stellig spijten, want we hebben
hier te maken met een dissertatie, die men in haar soort weliswaar niet volmaakt alsof zo iets mogelijk was - doch stellig voortreffelijk kan noemen. Een
indrukwekkende bronnenlijst bewijst door welk een rijstebrijberg van documenten,
hoofdzakelijk handschriften, schr. zich heen heeft moeten eten, voor hij zijn collectie
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fiches kant en klaar had. Alleen niet-ingewijden zullen zich onvoldoende rekenschap
geven, welk een grote liefde en welk een taaie werkkracht, geholpen door de steun
van het N.F.W.O., deze arbeid mogelijk heeft gemaakt. Wie zich in Vlaanderen aan
toponymisch onderzoek wil wijden, zal in de regel op G.'s kompas veilig kunnen
varen. Mijn talrijke opmerkingen moge de schr. zien als een bewijs van de
belangstelling en de aandacht waarmee ik zijn werk heb gelezen.
Op blz. 31 schrijft Gysseling, dat geen van ons zou vermogen te presteren wat
De Flou tot stand heeft gebracht. Ik geloof dat schr. hier blijk heeft gegeven van een
hem sierend gebrek aan zelfkennis. Het laat zich aanzien, dat hij aardig op weg is
om zijn in 1950 gedrukte woorden onwaar te maken.
L e i d e n , 30 December 1954.
F. DE TOLLENAERE
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Het negeren van tijd en afstand in de Abele spelen
In de Middeleeuwse drama's Esmoreit, Glcriant en Lanseloet speelt zich de handeling
af op geografisch wijd uiteenliggende plaatsen, zodat men logischer wijze zou
gedwongen zijn tussen bepaalde scènes een soms zeer aanzienlijke tijdruimte aan
te nemen. Zo vindt in Esmoreit het gebeuren afwisselend plaats op Sicilië en in
Damascus; bovendien scheidt de auteur de twee helften van het spel door een
periode van 18 jaar. In Gloriant bevindt zich de hoofdpersoon in Brunswijk en zijn,
tenslotte door hem veroverde bruid Florentijn in Abelant, waarmee mogelijk Babel,
althans een plaats in het Mohammedaanse Oosten wordt bedoeld. En in Lanseloet
ontvlucht Sandarijn het Deense hof om haar geluk te vinden in een verafgelegen
oord, dat Reinout aanduidt met de overigens onbekende naam Rawast en dat in
Afrika zou gelegen zijn.
In hoeverre deze afstanden en de daarmee samenhangende tijden een rol spelen
in de dramatisering van deze romantische stoffen, is een vraag die men zich
onwillekeurig uit toneeltechnisch oogpunt stelt. Berusten deze gegevens op duidelijk
geografische voorstellingen bij den auteur en heeft hij die als reële factoren in zijn
dramatische uitbeelding en de compositie van zijn spelen gebruikt? Die vraag klemt
te meer omdat wij mogen uitgaan van het feit dat de verschillende speelplaatsen
niet door decorverandering achtereenvolgens op het toneel voor de ogen van de
toeschouwers werden gesuggereerd, maar gelijktijdig naast elkaar binnen dezelfde
toneelruimte voor het zich telkens verplaatsende spel gereed stonden. Sicilië en
Damast, Brunswijk en Abelant, Denemarken en Rawast grensden op het toneel
onmiddellijk aan elkaar. Mogelijk werden die gebieden voor het oog zichtbaar
gescheiden hetzij door een gordijn, hetzij door een wand of een muur, of door een
aantal als bomen fungerende toneelrequisieten; meer of minder markant dus, al
naar de omstandigheden van het spelende gezelschap, de inhoud van het spel of
de aard van de opvoering. Maar
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de hoofdvraag blijft, of die ruimtelijke en temporele scheiding ook bij de compositie
van het spel en bij de uitwerking van personen en gebeuren den auteur reëel-bewust
voor ogen stonden en of hij ze op een logisch verantwoorde wijze in alle onderdelen
van zijn spel gehandhaafd heeft.
Verschillende schrijvers over de abele spelen hebben deze kwestie, gewoonlijk
echter slechts zijdelings, aangeraakt. Aanleiding om er mij opnieuw en consequent
op te bezinnen, vond ik in de beschouwing van Peteri over de tussenperiode van
18 jaar in de Esmoreit en het daarmee samenhangende probleem van de leeftijd
van Damiët, in Ts. LXIV, blz, 3 en vlgg. Mij dunkt dat men deze laatste kwestie moet
bezien in het verband met heel dat probleem van tijd en afstand in de abele spelen
en de voorstellingswijze van de middeleeuwse dramaturg. Met het oog daarop
behandel ik de betreffende gegevens achtereenvolgens in de drie genoemde spelen,
om daarna tot enkele algemene conclusies te kunnen komen.

Esmoreit
De heer Peteri heeft zich in genoemd artikel opgeworpen als verdediger van het
drama Esmoreit tegen allerlei aanmerkingen die op de compositie en de uitwerking
van het dramatisch thema zijn gemaakt. Op blz. 21 komt hij dan op het probleem
van de leeftijd van Damiët, een kwestie waarvoor reeds Buitenrust Hettema en P.
Leendertz een oplossing hadden trachten te geven. De eerste meende in zijn art.
in Taal en Letteren XI, blz. 214 en vlgg. dat Robbrecht ‘wel een jaar op de loer’ had
gelegen, ‘eer hij de jongen in zijn macht’ had gekregen. Bij zijn verslag van Platus'
terugkeer in Damascus (blz. 215) spreekt hij dan ook van ‘de tweejarige knaap’ die
de koning dan ‘beveelt’ aan ‘zijn enige jaren oudere dochter’. Daarmee reeds poogt
Buitenrust Hettema zoveel mogelijk het leeftijdsverschil tussen Esmoreit en Damiët
te reduceren. In het vervolg van zijn uiteenzetting (blz. 223) komt hij daarop terug
en dan blijkt dat hij Damiët beschouwt als ‘een meisje van een jaar of zes, zeven’
aan wie men best ‘zoals tegenwoordig nog’ een broertje kan toevertrouwen. En dat
een ‘ietwat oudere vrouw op een jongeren man verlieft’, daarvan zijn in de mid-
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deleeuwse litteratuur genoeg voorbeelden aan te halen. Leendertz sluit zich in zijn
Inleiding op de Mnl. Dramatische Poëzie, blz. CIX slechts ten dele aan bij Buitenrust
Hettema. Hij vindt dat deze Damiët wat te jong voorstelt, en meent dat zij in het
eerste gedeelte van het stuk ‘niet jonger dan 12, uiterlijk 10 jaar’ kan zijn. Blijkbaar
is zijn bezwaar hoofdzakelijk van toneeltechnische aard, want hij laat argumenterend
volgen: ‘dezelfde persoon moest toch zeker, ook in dezelfde kleeding, in het tweede
gedeelte deze rol spelen. Ook bestrijdt hij de opvatting van B.H. dat Esmoreit reeds
twee jaar oud zou zijn, toen hij naar Damascus werd gevoerd. Terecht maakt hij de
opmerking, dat Platus de dag na Esmoreits geboorte op reis ging en dat deze dus,
toen hij verkocht werd, niet ouder kon zijn dan de tijd die Platus nodig had voor de
reis. Daarmee liep B.H. inderdaad vast. Merkwaardigerwijze stelde deze bovendien
in zijn Aantekeningen achter zijn artikel vast, dat de reis van ‘Bagdad naar Cicilië
althans enkele weken’ moet geduurd hebben. Dit combinerend met de opmerking
van Leendertz zou men dus moeten concluderen dat Esmoreit bij de verkoop nog
slechts een baby van enkele weken was. Daarmee stemt dan ook overeen de
eveneens juiste opmerking van Leendertz dat Esmoreit door de koning een vondeling
wordt genoemd en dat hij in doeken gewikkeld was.
Kennelijk onder de indruk van Leendertz' argumenten heeft Peteri nu getracht de
visie van Buitenrust Hettema te redden door zijn berekening op vernuftige wijze te
perfectionneren. Hij handhaaft de tweejarige leeftijd van Esmoreit, niet bij het vertrek
van Platus uit Sicilië maar bij aankomst in Damascus. Uitgangspunt daartoe is het
verschil tussen de opgave van vs. 27, waar gezegd wordt dat de moeder twintig
jaar in de gevangenis heeft gelegen en de mededeling van Damiët in vs. 454, dat
Esmoreit achttien jaar geleden door haar vader in de boomgaard is gevonden. Peteri
concludeert daaruit dat de auteur weloverwogen voor de reis van Damascus naar
Sicilië en de terugreis ieder een jaar heeft gerekend. Esmoreit was volgens die
theorie dus één jaar oud toen Robbrecht hem roofde. Voor Peteri is dat ook plausibel,
omdat het jongetje toen zonder gevaar voor zijn leven van zijn moeder weggenomen
en vervoerd kon worden. Hij was dan twee jaar
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toen hij in Damascus aankwam en kon toen al lopen, zoals Peteri er uitdrukkelijk
bijvoegt. Bij aanvang van zijn tocht naar Sicilië om zijn ouders te zoeken had hij de
leeftijd van 20 jaar bereikt, en toen hij zijn moeder aantrof in de gevangenis was hij
nog weer een jaar ouder: zijn moeder had toen in overeenstemming met vs. 27
twintig jaar in de gevangenis gezeten. Die berekening sluit als een bus.
Wat de leeftijd van Damiët in het eerste deel betreft, in dat opzicht gaat Peteri
nog een stapje verder dan B.H.: hij neemt aan dat Damiët ± 5 jaar oud was. Daarmee
is het leeftijdsverschil tussen Esmoreit en Damiët teruggebracht op ± 3 jaar. En wie
kan er nu nog bezwaar tegen hebben, dat een jongeman van ± 20 jaar en een meisje
van ± 23 jaar op elkaar verliefd raken?
De consequentie van deze opvatting is, dat Damiëts taak ten opzichte van de
vondeling - in de tekst van vs. 271-72 aangeduid met de woorden: ‘Damiët, nu
nemes goem / ende houten op als uwen broeder / ghi moet sijn suster ende moeder’
- slechts hierin bestond dat ze wat met hem mocht spelen als een ouder zusje met
een broertje en hem een beetje mocht bemoederen. ‘Voor deze taak’, zegt Peteri,
‘behoefde zij slechts een weinig ouder te zijn dan haar speelmakkertje’. Ja, hij vindt
zelfs, dat zij ‘weinig ouder mag zijn geweest’, aangezien anders de voorzichtigheid
van Platus in vs. 234-251 een dwaasheid zou zijn, terwijl bovendien een volwassen
Damiët het jokkentje moeilijk grif geloofd zou hebben.
Men ziet, dit zijn allemaal zeer rationele overwegingen. En toch overtuigt mij deze
redenering niet, juist omdat ze te vernuftig is. Dit minutieuze gereken lijkt mij namelijk
in strijd met de veelzins nog primitieve dramatische vormgeving, die niet-realistisch,
allerlei zakelijke details veronachtzaamt en in hoofdzaak is gericht op romantisch
gevoelseffect. Tijd en afstand spelen in die voorstelling, evengoed als in die van de
Middeleeuwse epiek, waaruit deze drama's voortgekomen zijn, reëel beschouwd
voor de toneeldichter slechts een ondergeschikte rol: zij dienen niet zozeer om de
realiteit te benaderen, maar zijn of symbolisch of hulpmiddel ter versterking van het
dramatisch effect. Dit moge uit mijn hierna volgende analyses nog nader blijken.
Overigens zijn er ook allerlei tegenwerpingen tegen Peteri's theorie te maken.
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In de eerste plaats heeft Peteri het argument van Leendertz dat Esmoreit bij Platus'
terugkeer in Damascus als ‘vondeling’ wordt voorgesteld, zonder meer genegeerd.
Toch stemt die overigens niet uitgewerkte opmerking volledig op de tekst. Het woord
‘vondeling’ roept op zichzelf al niet de voorstelling op van een kind dat reeds twee
jaar oud is. Maar ik geloof, dat, ook afgezien daarvan, niemand die de tekst
onbevooroordeeld leest, een andere indruk kan opdoen dan dat het hier gaat over
een klein kind van enkele weken of hoogstens enige maanden. De koning draagt
het als ‘een vont’ ter verzorging op aan Damiët en zegt daarbij dat hij het op een
wandeling in de boomgaard heeft gevonden ‘onder enen cederenboom’. Misschien
zou men een ogenblik kunnen aarzelen bij Damiëts onstuimige reactie: haar
opgetogen bewondering zou ook op een ouder kind kunnen slaan. Vermoedelijk
heeft Peteri bij vs. 290 ‘Nu comt met mi, wel scoene man’ gedacht dat Esmoreit ‘al
loopen kan’. Maar dwingend is die interpretatie toch helemaal niet. De woorden van
Damiët kunnen even goed gericht zijn tegen een baby die zij moederlijk in haar
armen meeneemt. Damiëts latere mededelingen gaan ook lijnrecht in tegen de
voorstelling van een tweejarig, lopend kind, wanneer ze in vs. 582 Esmoreit de doek
overhandigt waarin hij gewikkeld was, toen hij gevonden werd. Ook Esmoreit stelt
het zo voor in vs. 633, waar hij aan zijn moeder verklaart dat hij in die doek ‘te
vondeling was gheleit’ (= gelegd) en dat hij ‘daarin lach... ghevonden’.
De moeder herkent dan die doek onmiddellijk en wat ze daarbij zegt is heel
frappant: jij bent werkelijk mijn kind ‘want ic maecte metten kant / Esmoreit, selve
dien bant / daer in soe haddic u ghewonden / Esmoreit, doen ghi wert vonden / ende
ghi mi ghenomen waert (vs. 657-61). Het is natuurlijk in dit verband van geen belang
dat heel het vondelingschap slechts een door den koning en Platus gefingeerde
voorstelling van zaken is. Men zou weliswaar kunnen zeggen dat wat Damiët vertelt
over dat vinden van het kind, berust op het verzonnen verhaal van den koning en
dus geen werkelijke bewijskracht heeft. Nog minder de mededeling van Esmoreit,
die zijn gegevens uit de tweede hand heeft. Maar wel heeft Damiët, hoe oud ze dan
ook was, zelf kunnen constateren dat Esmoreit in die doek gewikkeld was,
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toen hij aan haar werd overgedragen. En de woorden van de moeder bewijzen dat
Robbrecht het kind zoals het in die doek gewonden was, heeft weggeroofd. Zowel
door deze uitspraak van de koningin als door de uitwerking van het gegeven in de
vroegere scènes krijgt men de indruk dat den dichter hier een wiegekind voor ogen
stond. Als enig verweer zou den heer Peteri nog kunnen overblijven, te beweren
dat in de Middeleeuwen een kind van één jaar nog in de windselen lag.
In de tweede plaats lijkt mij de reisduur van één jaar voor de afstand
Sicilië-Damascus rijkelijk lang. Natuurlijk moeten we ons losmaken van moderne
mogelijkheden. Maar Buitenrust Hettema was toch met zijn ‘enkele weken’
waarschijnlijk dichter bij de werkelijkheid dan Peteri met zijn jaar. Een enigszins
komische indruk krijg ik van Peteri's betoog, wanneer hij ook zelfs de spoed die
Platus betracht als een argument in zijn voordeel annexeert, door te zeggen: ‘Hij
(Platus) moet zorgen dat Esmoreit zóó spoedig in Damast komt, dat deze zich later
niets meer zal kunnen herinneren uit de daaraan voorafgaanden tijd; de lange
reisduur maakt den spoed dus noodzakelijk.’ Dit lijkt mij een frappant staaltje van
inlegkunde, en in de grond van de zaak een misvatting van het eigenlijke dramatische
karakter dezer spelen. De uitdrukking in vs. 129 ‘ic wil gaan varen metter spoet’ is
een vrij stereotiepe uitdrukking en de hele aansporing spoed te betrachten (vs. 132)
is als uitdrukking van opwinding louter ingesteld op een verhoging van het dramatisch
effect. Opdrachten en bevelen worden op critieke momenten in deze en andere
middeleeuwse spelen meermalen door zo'n emotionele aansporing tot spoed
bekrachtigd, evengoed als de verzekeringen van de bode of dienaar, dat hij die
opdracht stipt zal uitvoeren; zie Esmoreit vs. 100 (verzoek om raad van de koning
gericht tot Platus), 258 (de koning van D. roept Damiët), 662 (Esmoreit dringt bij
zijn moeder aan op inlichtingen over zijn vader); Gloriant vs 220 (Florentijn vaardigt
Rogier af naar Bruuyswijc), 246 (R.'s antwoord); 336 (Rogier snelt van Bruuyswijck,
terug naar Abelant!); 559 (Gloriant vertrekt uit Bruuyswijck: ic wil gaan varen metter
spoet - letterlijk dezelfde uitdrukking als van Platus!) 954 (Rogier zal ‘de roede lioen’
aanraden Florentijn te doden ‘metter spoet’, wat hy doet in 984); 1061 (de opdracht
van de

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 73

167
‘roede lioen’ aan de ‘hancdief’!); Lanseloet 574 (opdracht van Reinout, Sandarijn
op te sporen). Afgezien van dit algemene en traditionele, emotionele karakter van
opdrachten, kan men natuurlijk het betrachten van spoed door Platus verklaren uit
de gegeven dramatische situatie: de gevaarlijke dreiging vereist een snel ingrijpen.
De toepassing door de heer Peteri is echter wel heel ver gezocht. Eerder zou men
hem kunnen tegenwerpen dat die haast van Platus in strijd is met de voorgestelde
lange reisduur van een jaar. Platus wist waar hij heen moest; dat had hij in de sterren
gelezen (vs. 79), hij reist met spoed af, recht op zijn doel aan, en zou hij er dan een
jaar voor nodig hebben? Integendeel, hij zegt voor zijn vertrek: Ende ic sal in corter
uren daer waert riden onghespaert. (vs 111). Dit hoeft niet te betekenen: ik zal
binnenkort daarheen op reis gaan; maar kan ook heel wel beduiden: ik zal dat
reisdoel in korte tijd bereiken. Uit niets in de tekst blijkt dat hij zo lang onder weg is
geweest en dat hij pas 2 jaar later bij zijn koninklijke lastgever in Damascus is
teruggekeerd. Nauwgezette rekenaars als de heer Peteri zou men problemen kunnen
voorleggen als deze vraag: maar hoe heeft Platus het op zijn eentje klaargespeeld
dat eenjarige kind gedurende een jaar op reis te voeden en te kleden? Men kan
toch moeilijk veronderstellen dat het tweejarige kind nog dezelfde kleren droeg als
toen hij een jaar was. En toch is Damiëts uiting in vs. 288: ‘Want ghi dunct mi van
edelen bloede / Bi desen ghewaden die ghi hebt an’ een kennelijke aanwijzing van
de dichter dat Esmoreit zijn afkomst verried door zijn kledij. De uitroep van Damiët
is vrijwel zinloos, als men zou willen beweren dat het jongetje door Platus gekochte
kleren droeg. Zonder twijfel gaan deze betrekkelijk vage elementen van kleding en
band, waarop blijkbaar een familiewapen te herkennen viel (vs. 778-81), terug op
de litteraire bronnen waaruit de dramaturg heeft geput, een kwestie waarop ik straks
nog terugkom. Ik werp deze vragen hier slechts op, om duidelijk te maken, dat
Peteri's theorie voortkomt uit een onaanvaardbare realistische instelling, die leidt
tot allerlei dwaze consequenties. Voor de middeleeuwse toneelschrijver bestonden
deze kwesties helemaal niet, hij heeft zich de tijden en afstanden niet gerealiseerd,
omdat ze in feitelijken zin de quintessens van zijn drama niet raakten. Als de heer
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Peteri consequent wil zijn, dan moet hij zeggen dat tussen scène 1 en scène 3 een
tijdsduur ligt van één jaar. Dat zou hij misschien willen staven met Robbrechts
woorden: ‘En trouwen, ic hebbe soe lange gewacht / dat ic ghecreghen hebbe mijn
begheert’ (vs. 142) en: ‘Want ic nie sent dach noch nacht / blisscap int herte en
conde ghewinnen’ (vs. 152). Die woorden suggereren enige tussentijd, maar toch
zeker niet een jaar, of volgens B.H. zelfs twee jaar! Een dergelijke interpretatie
verbuigt de tekst naar een vooropgezette mening. Volgens mijn opvatting hebben
deze uitdrukkingen in Robbrechts mond weer vooral affectieve waarde: zij typeren
de hartstochtelijke bezetenheid van deze booswicht. Tegenover Platus spreekt hij
in vs. 170-73 met dezelfde intensiteit, maar de letterlijke vorm is anders: Ende ic
hebbe gewacht van uren turen / ende hebben gestolen der moeder sijn. Niet de
lengte van de tussenpoze, maar de hevige spanning van de loerende moordenaar
wordt primitief op het toneel gesuggereerd door deze gevarieerde hyperbolische
uitdrukkingen (so langhe dat..., dach noch nacht...; van uren turen...). Voor de dichter
hebben ze uitsluitend dramatische waarde; om hun reële betekenis bekommert hij
zich niet.
Sterk aan twijfel onderhevig lijkt mij voorts de opvatting dat de rol van Damiët in
het eerste deel inderdaad door een vijfjarig kind zou zijn gespeeld, wat Peteri zeer
aannemelijk schijnt te vinden. Hij zoekt daarvoor steun in de persoonsaanduiding:
in het eerste deel wordt de koningsdochter enkel met Damiët aangeduid, in het
tweede deel met ‘de jonge vrouwe Damiët’ of ‘de jonghe joncfrouwe Damiët’. Een
zwak argument, naar mij voorkomt, voor de stelling dat er voor de rol van Damiët
twee verschillende speelsters zouden zijn opgetreden: een kind en een volwassene.
De persoonsaanduidingen variëren in de middeleeuwse spelen herhaaldelijk. Soms
hangt dat af van de omstandigheden in het spel. Platus wordt in het eerste deel
aangeduid met ‘Meester’, in het tweede deel met ‘De meester’. De koningen van
Sicilië en Damascus worden gewoonlijk aangegeven door ‘De coninc’, maar die van
Sicilië soms ter voorkoming van misverstand door ‘De kersten coninc’, eenmaal
zelfs met de toevoeging ‘sijn vader’. De koningin heet in deel I ‘De Vrouwe’, maar
in IJ tegenover Esmoreit ‘Sine moeder’. Esmoreit komt in de eerste helft van
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net spel niet voor als sprekende persoon, in de tweede heet hij ‘De jonghelinc’,
zonder eigennaam. Tegenover hem nu treedt Damiët in een nieuwe dramatische
situatie, de erotische verhouding, en daarom wordt zij thans aangeduid met de
omschrijving ‘de jonge vrouwe’ of ‘de jonge joncfrou’. Dat de naam zonder titel geen
aanduiding voor de positie of de leeftijd behoeft te zijn, zoals Peteri schijnt te menen,
blijkt uit Lanceloet, waar Sandarijn niet alleen in alle omstandigheden, dus ook als
ze getrouwd is, zonder meer met haar eigennaam is aangeduid, maar ook Lanceloet
nimmer met een titel sprekend wordt ingevoerd. En in Gloriant heet de hoofdpersoon
wel gewoonlijk ‘Die hertoghe’, soms ‘Gloriant die hertoghe’ of ‘Die hertoghe Gloriant’,
maar Florentijn is steeds aangeduid met ‘Florentijn die maghet’, hoewel ze van even
hoge of zelfs hogere afkomst is.
Belangrijker is het bezwaar tegen het uithollen van de term ‘ophouden’ dat in het
Middelnederlands toch, dunkt me, niet betekent ‘spelen met’, al is dan bij Peteri's
vertaling de betekenis van ‘bemoederen’ nog in dat spelen begrepen. De gangbare
betekenis is wel degelijk ‘grootbrengen, opvoeden’. Het is waar dat de koning zelf
in vs. 232 het vaderschap over Esmoreit aanvaardt en zegt: ‘Ic salne ophouden
voor mijn kint’ (vgl. ook vs. 645); maar in vs. 271 draagt hij die opvoedende taak
mede op aan Damiët en in vs. 770 getuigt Esmoreit: ‘Doen mi haer vader, die coninc
/ vant, doen wert si mijn moeder / ende hielt mi op als haren broeder; vgl. ook vs.
828. De tekst is, zoals meestal in middeleeuwse drama's het geval is, bij vele
aanwijzingen sober en beknopt. Maar duidelijk staat hier toch Damiëts taak
aangewezen: zijn ware afkomst blijft haar verborgen, ze moet hem beschouwen als
haar broeder (dit alles om een liefdesverhouding te voorkomen) en zij moet voor
hem zorgen: blijkbaar heeft de reeds oude koning geen vrouw meer. Die opdracht,
serieus bedoeld, doet nu niet bepaald denken aan een meisje van 5 à 7 jaar!
Een moeilijkheid van andere aard levert de tegenstelling, die er bestaat tussen
vs. 27 aan de ene, en vss. 454 en 937 aan de andere kant. Platus maakt nl. bij zijn
tweede komst op Sicilië bekend, dat hij op diezelfde plek, 18 jaar geleden, Esmoreit
gered heeft uit de handen van den boosaardigen Robbrecht (vs. 937). Dat komt dus
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overeen met de uitspraak van Damiët in vs. 454, maar klopt niet met Peteri's theorie
van de tweejarige tussenperiode. Bij Buitenrust Hettema vindt hij hier geen hulp;
die had er maar wat van gemaakt. De tegenspraak tussen vs. 27 en de beide andere
plaatsen meende hij te kunnen verklaren uit de omstandigheid dat ‘Robbrecht enige
maanden lang heeft moeten wachten eer hij de jongen in zijn macht kon krijgen’.
Hoe hij zich dat dan precies voorstelt, blijft in de mist. Ook Leendertz geeft er geen
oplosing voor. Peteri nu, uitgaande van de juistheid van zijn twee-jaar-theorie, komt
er dan vanzelf toe te poneren, dat in 937 in plaats van ‘achttien’ moet gelezen worden
‘twintich jaer’.
En inderdaad, de kloof tussen vs. 27 en andere plaatsen is zo groot dat
overbrugging onmogelijk is en emenderend ingrijpen in de tekst de enige uitweg
lijkt. Maar waarom moet dan beslist vs. 937 en niet bv. vs. 27 veranderd worden?
Ik moge hierbij opmerken dat de vermeldingen van 18 jaar beide staan in het
eigenlijke spel, maar die van 20 jaar in de proloog. En nu lijkt het me helemaal niet
zeker dat de proloog geschreven is door den auteur van het drama. Die proloog
kan heel goed het werk zijn van uitvoerders van het spel, van de spelleider die het
stuk op zijn repertoire had gezet. Verschillende overwegingen pleiten daarvoor.
Opmerkelijk is bijvoorbeeld, dat in het spel de clausen en ook de scènes steeds
verbonden zijn door het gepaarde rijm, zodat de spelers telkens invallen met een
regel die rijmt op de laatste regel van de vorige spreker. Maar de proloog is in deze
rijmketen niet opgenomen; hij staat door een rijmpaar afgesloten van het eigenlijke
spel: ‘Dat beriet haar Robbrecht al / Nu swijt ende merct hoet begennen sal’.
Hetzelfde geldt voor de zgn. tweede epiloog. Nadat de ‘jonghelinc’ ‘noch’ de
moraliserende toepassing van het spel heeft gegeven en het stuk met ‘Dies onne
ons de hemelsche vader / Nu segt Amen alle gader’ heeft afgesloten, neemt ‘De
meester’ nog eens het woord met een nieuw rijm, om het publiek aan te kondigen
dat er nog een klucht zal vertoond worden. Ook bij de andere abele spelen is de
proloog en in Lanceloet ook de epiloog door het rijm gescheiden van het eigenlijk
spel. Behalve door deze uiterlijke vorm, maken de prologen ook wat de inhoud
betreft meermalen de indruk dat ze niet organisch met de tekst verbonden zijn, doch
als
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aankondiging van wat er op het toneel gebeuren gaat door de spelleider zijn
toegevoegd. Duidelijk wordt dat, als men de proloog van het spel van Gloriant
vergelijkt met de inhoud van het spel. Het drama bestaat uit twee delen. In het eerste
vindt de innerlijke verandering van Gloriant plaats, in het tweede verovert hij zijn
geliefde. Men kan ook zeggen: in het eerste deel domineert het ethische motief, nl.
hoogmoed komt voor de val; in het tweede overheerst het erotische motief: de liefde
overwint alle moeilijkheden. Merkwaardig is nu dat de proloog alleen slaat op dat
eerste spelgedeelte. Er wordt nl. slechts gesproken over Gloriants hoogmoed en
zelfinbeelding die door Venus gestraft wordt door in zijn hart de onrust der liefde te
wekken: ‘Uut groten roem soe quam hem toren’. En de algemene les luidt: ‘Daerom
radic heren ende vrouwen / dat hem nieman te hoghe en sal beroemen / want daer
es selden ere af comen’. Dat slaat dus alles slechts op het eerste deel, want in het
tweede deel is die ‘straf’ veranderd in de hoogste weldaad: Gloriant verovert zich
door moed en volharding de subliemste vrouw ter wereld. Over die hele geschiedenis
in Abelant kikt echter de proloog met geen woord. De laatste spreker echter,
Gheraert, de oom, verbindt beide motieven, met nadruk op de betoonde
standvastigheid. Soortgelijk is nu de verhouding tussen de proloog van Esmoreit
en het stuk zelf. Ook daar duidt de proloog slechts het thema van het eerste
spelgedeelte aan: de overwinning van het boze, de verkoop van de pasgeboren
koningszoon en de gevangenzetting van de moeder; niets over de wending ten
goede, niets over de liefdesidylle in het tweede deel of over de afstraffing van
Robbrecht. Slechts zeer onvolkomen dus omschrijft de proloog van beide spelen
het dramatisch thema: het is slechts een uiterlijk toegevoegd middel om het publiek
tot stilte te manen en daarvoor is het voldoende zijn aandacht te richten op de eerste
phase van het spel, naar het mij voorkomt eerder een aanloopje van de regisseur
dan een weloverwogen omschrijving van het dramatisch gegeven door de auteur.
Zinnen als ‘Nu hoert wat men hier spelen sal’ (Lans. 8) in het begin van de proloog
versterken deze indruk. Wanneer nu deze hypothese juist is, kan men de dichter
van het spel ook niet verantwoordelijk stellen voor de ‘vergissing’ in vs. 27, die dan
op rekening
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gesteld moet worden van de proloogschrijver en misschien te verklaren is uit de
behoefte van een afgerond, goedklinkend getal.
Tenslotte nog het voornaamste bezwaar. De realistische chronologie van Peteri
is in strijd met de dramatische structuur van het spel. Men lette slechts op de volgorde
der scènes. De groepering der taferelen is niet chronologisch, maar alternatief, en
door tegenstelling en climax op dramatisch effect gericht. De eerste scène speelt
op Sicilië: reactie van Robbrecht op de geboorte van de koningszoon. Daarna vindt
op het neventoneel, in Damascus, het overleg plaats tussen Platus en de koning.
Beide gebeurtenissen zijn te denken in dezelfde reële tijd. De derde scène geeft de
verkoop van Esmoreit op Sicilië; de vierde speelt weer in Damascus: Platus brengt
zijn buit aan de koning, die het kind als ‘vont’ overgeeft aan Damiët. De vijfde scène
ontwikkelt dan tenslotte de gebeurtenissen op Sicilië na de verdwijning van het kind:
Robbrechts leugenachtige verdachtmaking van de koningin en haar gevangenzetting.
Tussen de scènes 2 en 3 moet Peteri, zoals gezegd, een jaar tussenruimte denken,
wat op zichzelf reeds verwerpelijk bleek; tussen 3 en 4 moet hij hetzelfde doen,
maar dan moet de handeling in 5 een jaar terugspringen, want tussen 3 en 5 bestaat
directe continuïteit. Er is, dunkt me, geen verder betoog nodig, om duidelijk te maken,
dat hiermee Peteri's theorie beslist is veroordeeld. Bij de groepering van zijn scènes
spelen voor de auteur de factoren van afstand en tijd, welke omvang ze beide ook
hebben, geen rol. Dat hij de ontwikkeling op Sicilië plaatst na de aankomst van
Platus in Damascus, vindt zijn verklaring in het alterneringsprincipe op het simultane
toneel; en in de behoefte, het eerste speldeel op te voeren tot het hevigste
lyrisch-dramatische moment: de tragiek van de moeder in de gevangenis. Dat
daardoor de chronologie in het gedrang komt, heeft voor de middeleeuwse dramaturg
geen enkele betekenis. Maar wanneer hij een realist was geweest als Peteri, en
werkelijk ‘weloverwogen’ een reisduur van een jaar in zijn spel had geprojecteerd,
dan had hij deze alternerende volgorde niet kunnen doorvoeren. Hetzelfde geldt
voor de volgorde van de scènes in het tweede deel: thans begint hij met een tafereel
in Damascus, de liefdescène in de boomgaard. Dat is begrijpelijk, want de laatste
scène van deel I speelde in Sicilië. En
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al ligt er tussen deel I en II dan een bij name genoemde periode van 18 jaar, voor
de dramatische compositie en uitvoering is hier nauwelijks een hiaat. Bovendien,
de dramatische actie gaat zich thans vanuit Damascus bewegen in tegengestelde
richting: de overwinning van het goede. Dan volgt als 7e scène de herkenning van
moeder en zoon en de bevrijding van de gevangen koningin. Volgens Peteri zou
tussen 6 en 7 weer een tijdsruimte van een jaar moeten worden aangenomen. De
8e scène plaatst ons terug naar Damascus, maar ook terug in de tijd, volgens de
voorstelling van Peteri's theorie: het vertrek van Damiët en de 9e scène brengt
Damiët en Platus op Sicilië, juist van pas voor de ontknoping. Het zou waarlijk
dwaasheid zijn, nu te gaan berekenen, wanneer Damiët wel vertrokken moet zijn,
om op Sicilië te arriveren vóor dat Esmoreit in overeenstemming met zijn belofte
naar Damascus zou zijn teruggereisd: stelt u zich eens voor, dat ze elkaar gemist
hadden! Zulke overwegingen komen in het hoofd van den auteur helemaal niet op.
Maar als wij hem met de 2 jaar-theorie gingen narekenen, zou hij toch lelijk in de
knel komen. Immers, Esmoreit heeft Damiët beloofd, dat hij terug zal komen om
haar te trouwen, zodra hij zijn afkomst zal hebben ontdekt. Damiët kan weten,
desnoods van Platus die zij te hulp roept in vs. 851, dat Esmoreit minstens twee
jaar nodig heeft voor de heen- en weerreis. Eerst wanneer zij die volle twee jaar
geduld geoefend had, zou zij met recht in vs. 842 en volgende mogen zeggen: Ay,
ende waer mach Esmoreit / Merren, dat hi niet en comt? / Ick duchte, dat hi es
verdoemt / ochte ghestorven quader doot / Ofte hi es in vrouden groet / Dat hi mi
dus heeft vergheten.
Stel dat ze inderdaad pas na ruim twee jaar was afgereisd, dan zou ze toch eerst
een jaar later, dus twee jaar na Esmoreit op Sicilië zijn aangekomen. Had Esmoreit
dan niet inderdaad schandelijk zijn plicht verzuimd? Hoeveel tijd echter de dichter
aanneemt tussen de 7e en de 9e scène blijkt uit niets. Mag Esmoreit geen enkele
blaam treffen, dan moet Damiët onmiddellijk na hem uit Damascus zijn vertrokken.
Maar dan is haar klacht in 842 geheel ongemotiveerd. Men kan er zich pogen uit te
redden, door te zeggen dat liefde nu eenmaal ongeduldig is en daarom overdrijft.
Maar de woorden van Damiët suggereren toch wel degelijk een bepaalde
tussenperiode, en dan heeft
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toch blijkbaar Esmoreit geen poging gedaan haar te gaan halen volgens zijn belofte,
hoewel hij in 824 en vlgg. er blijk van geeft haar niet vergeten te zijn. Hoe men het
wendt of keert, voor een realistische analyse blijft hier een onoplosbare puzzle. Voor
de schrijver zelf echter steekt hierin geen enkele moeilijkheid. De tijdsfactor in
Damiëts klacht heeft voor hem slechts emotioneel-dramatische waarde; hij werkt
slechts incidenteel; maar is niet op reële wijze in de dramatische structuur
verantwoord. Bij Esmoreit is dan ook geen spoor van zelfverwijt als hij Damiët hoort
spreken, en in die ontmoetingsscène der gelieven is ook verder geen sprake van
een bepaalde duur hunner scheiding. Ik kom dan ook na al deze overwegingen tot
de conclusie dat de theorie van Peteri, zowel wat betreft de reisduur als de leeftijd
van Damiët, hoe vernuftig ze mag lijken, te verwerpen is, omdat ze het eigenlijke
karakter van het middeleeuwse drama geweld aandoet. Dat drama is wat betreft de
voorstelling in tijd en ruimte naïef en primitief. Alle reële chronologische berekeningen
stellen dit temeer in het licht. Damiët is in het tweede deel voor dichter en
toeschouwer dezelfde als in deel I. Ze is niets veranderd, evenmin als de koning
van Sicilië, de reeds oud was bij de geboorte van Esmoreit (vs. 37, 145), noch als
de koningin, die na 18 jaar ongebroken uit de gevangenis komt, noch als Robbrecht
of Platus. De ‘tussenperiode’ van 18 jaar dient slechts om Esmoreit in het tweede
deel te kunnen laten optreden als een volwassen jongeling, maar heeft overigens
geen psychologische gevolgen. Alleen wordt die lange tussenperiode in de proloog
uitgespeeld als verzwarend element, om een hevige indruk te geven van het lijden
der koningin.
In een nog enigszins ander licht komt dit probleem van tijd en afstand als men
bedenkt dat de auteur, zoals het bronnenonderzoek heeft aangetoond, allerlei
gegevens uit verschillende romans heeft overgenomen, gevarieerd en op zijn eigen
manier gecombineerd tot een dramatisch spel. Een liefdesgeschiedenis tussen een
koningsdochter en een geroofde of te vondeling gelegde jongeling van hoge afkomst
vindt men in velerlei variaties in de middeleeuwse epiek. Opvallend is vooral de
overeenkomst tussen het drama Esmoreit en twee verhalen die ook in
Middelnederlandse bron bekend zijn, zij het dan ook helaas slechts
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uit latere bewerkingen in volksboeken, nl. het verhaal van ‘Jonker Jan uut den
vergiere’ en het verhaal van ‘Vivien van Eggermont en Benfleur’, de dochter van de
heidense koning Yvorijn van Mombrant, een verhaal dat vervlochten is in het
volksboek van Maleghijs. Tussen die twee verhalen bestaan trouwens ook vele
punten van overeenkomst. In het eerste verhaal nu wordt het vondelingetje uit de
boomgaard volgens de overlevering in de mhd. vertaling van het Middelnederlandse
verloren origineel tegelijk opgevoed met de eigen, juist geboren dochter van de
keizer van Rome, als waren zij tweelingen. In een woedebui verraadt de keizerin,
als Johan twaalf jaar is en zich voor het eerst op een jachtpartij en in een daarop
aansluitend gevecht met heidense vijanden heeft onderscheiden, dat hij slechts een
vondeling is. De ontwikkeling van de liefdesgeschiedenis is verder ook totaal anders
dan in Esmoreit. Wel gaat Johan, maar eerst enkele jaren nadat hij zijn
vondelingschap heeft ontdekt en nadat hij zich eerst tot een strijdbaar held heeft
ontwikkeld en tijdens een beleg van de stad vele heldendaden heeft verricht, op
zwerftocht en vindt hij zijn ouders. Hoewel van een directe omzetting in drama-vorm
dus geen sprake is, blijkt de auteur toch dit verhaal te hebben gebruikt, niet alleen
uit het parallelle vondelingsmotief en de herkenningsattributen, maar ook uit de
soms letterlijke overeenkomsten in de tekst. Daarnaast bestaat er een treffende
verwantschap tussen Vivien en Esmoreit: het jongetje is direct na zijn geboorte door
een Sarasijn geroofd van zijn Christenmoeder en geschonken aan den koning van
Mombrant. Letterlijk staat dan in het Volksboek: ‘ende die coninc riep zijn dochter
Benfluer ende beval haar dat si tkint opvoeden soude ende leeren hem in haer
ghelove ende datmen hem heeten soude Vivien van Mombrant ende dat nyemant
so stout en ware die anders seyde dan dat coninc Yvorijn sijn vader waer, ende dat
si sijn suster waer, twelc Benfluer haren vader beloofde te volbrengen, als si ooc
dede.’ De opdracht aan Damiët komt hiermee geheel overeen. Blijkbaar is ook hier
geen koningin meer aan het hof van Yvorijn, en moet de dochter de huishoudelijke
en paedagogische plichten waarnemen. Evenmin als bij Damiët wordt hier over een
leeftijd van Benfluer gesproken. Voorts ontstaat ook tussen Vivien en Benfluer een
liefdesverhouding, maar op een geheel
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andere wijze dan tussen Esmoreit en Damiët. Vivien leert nl. zijn afkomst kennen
door een engel in een visioen, voordat hij het gevecht met de reus Broeysien begint.
Wanneer hij dan Christen geworden naar Eggermont wil trekken om zijn ouders op
te sporen, stuurt Yvorijn zijn dochter naar hem toe met de bedoeling dat zij hem zou
‘aenspreken met soeten, minlijcken woorden ende besien oft si hem omme keeren
mochte van sinen propooste’. Ze verlieven zich in elkaar en worden door twee
verraders aangeklaagd bij de koning; Vivien wordt weggestuurd en Benfluer reist
hem na ‘met enen mantel vercleet’. In het verder verloop heeft dus deze
geschiedenis, waarvan ik nadere bijzonderheden weglaat, weinig overeenkomst
meer met die van Esmoreit, behalve dat volgen van Benfluer; en enigszins frappant
is nog wat Benfluer zegt, wanneer ze bij de moeder van Vivien in Eggermont
aankomt: ‘Ic ben des conincx van Mombrants dochter, bi welcke coninc lange
gewoont heeft een jongelinc die Vivien van Eggermont heet, die minen vader
gebracht was, ende tis wel XX iaer geleden’. De omstandigheden waarin de moeder
dit eerste levensteken van haar zoon verneemt, zijn heel anders dan van de koningin
op Sicilië, maar de vermelding van die 20 jaar is toch wel curieus. Het geval illustreert
temeer hoe in de Esmoreit tal van motieven uit de epiek zijn samengeweven en dat
telkens sprekende details uit de romans, maar dan in andere combinatie, in het
drama opduiken. De schrijver combineert in zijn drama het bekende vondelingmotief
met het moeder-en-zuster-motief en het thema van de idyllische liefde van twee
even oude, gelijk opgevoede jongelieden. Dat er nu en dan enige onregelmatigheden
optreden bij het ineenpassen van die gegevens, is heel wel begrijpelijk; niet minder
dat de auteur van Esmoreit sommige romantische irrealiteiten overhevelt uit zijn
bronnen: zo het genegeerde leeftijdsverschil tussen de gelieven, als het meisje in
de voorgeschiedenis eerst als oudere opvoedende zuster heeft gefungeerd. De
overeenkomst tussen epiek en drama in dit opzicht bewijst temeer dat de Esmoreit
geheel een product is van zijn tijd, en niet moet worden nagemeten met realistische
normen van de moderne tijd. Men zou nu voorts de 20 jaar in de proloog kunnen
aanvatten als argument tegen de door mij gegeven hypothese: de auteur zou dan
die 20 jaar uit deze bron
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hebben overgenomen. Over 18 jaar en reisduur wordt in de prozaroman niet
gesproken en dat alles zou dus uitwerking van de auteur kunnen zijn. Dat is
inderdaad mogelijk. Maar de tegenspraak tussen proloog en mededeling van Platus
wordt er niet door verklaard. En is het niet even goed denkbaar dat de
proloogschrijver, bekend met het algemeen verspreide verhaal van Maleghijs en
de daarin vervatte episode van Vivien en Benfluer bij het opstellen van zijn proloog
als vanzelf uit zijn herinnering die twintig jaar heeft opgenomen?

Gloriant
Eenvoudiger ligt de kwestie in dit tweede spel, omdat hier niet de leeftijd der personen
in het geding komt. Wel speelt ook dit stuk afwisselend op veruiteenliggende plaatsen
die op het toneel naast elkaar waren aangeduid en ligt er, reëel genomen, in verband
met de locale omstandigheden enige tijd tussen bepaalde scènes. Maar ook hier
negeert de auteur de reële waarden van afstand en tijd bij de opbouw van zijn drama.
Soortgelijke opmerkingen als bij Esmoreit kunnen hier dienaangaande worden
gemaakt.
In de eerste plaats prevaleert het alterneringsprincipe boven het chronologische
schema. De eerste scène (vs. 36-187), de vergeefse poging van de beide oude
heren Gloriant tot een huwelijk te bewegen, speelt zich af in Bruuyswijck, en kan
temporeel naast de tweede scène geplaatst worden, die in Abelant speelt: Florentijn
uit soortgelijke gevoelens als Gloriant, maar heeft van hem gehoord en stuurt haar
bode, Rogier, naar het Westen (vs. 188-246). De boodschap en het portret van
Florentijn brengen in de derde scène te Bruuyswijck een totale verandering in de
huwelijkshater Gloriant te weeg (vs. 247-339). Daarna keert Rogier terug naar
Abelant, waar hij verslag uitbrengt en de komst van Gloriant aankondigt (vs. 340-381).
De vijfde scène (vs. 382-567) te Bruuyswijck brengt de bekentenis van Gloriant om
zijn oom en zijn afreis. Uit dit overzicht is duidelijk dat chronologisch de vijfde scène
volgt op de derde, terwijl tussen 3 en 4 de duur van de reis moest gedacht worden.
De auteur springt dus in 5 terug in de tijd, zoals hij dat in Esmoreit deed, of liever
gezegd: hij is zich van die onlogische volgorde helemaal niet bewust.
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Bij het heen en weer gaan van de bode Rogier wordt met afstand en tijd niet
gerekend. Op grappig-naïeve wijze blijkt dat wel heel duidelijk in vs. 336, als Rogier
blij over het slagen van zijn delicate missie zich weer op reis begeeft naar het verre
Oosten en uitroept: ‘Nu willic gaen lopen metter spoet / Mamet ende Apolijn / Ende
Mahoen ende Jupetijn die moeten u gheven goeden dach. - M.a.w. hij loopt op een
holletje van Bruuyswijck naar Abelant. Hij is geen ridder, maar slechts een bediende,
hij rijdt dus niet te paard, maar moet lopen, volgens de primitieve voorstelling van
de dichter. Maar op het toneel is dat helemaal geen bezwaar: tien passen naar
rechts en hij is in Abelant! Dit laatste is geen spot, maar strookt, dunkt mij, geheel
met het voorstellingsvermogen van speler en publiek: hevige agitatie gepaard met
heftige mimische beweging voor een enkel moment suggereert voldoende de sprong
over ruimte en tijd, die de levendige fantasie onmiddellijk bereid is te maken. Abelant
is voor de dichter en zijn toeschouwers een mysterieus land, heidens, ver, ver weg;
maar waar precies? Dat weet niemand. De naam zelf al is geheimzinnig en vaag.
Welke stad wordt er feitelijk concreet mee bedoeld? Babel, zeggen sommige
tekstverklaarders. Het is mogelijk, maar een gangbare naam is het niet, en de
verhaspeling wijst op vaagheid van voorstelling. Hetzelfde is het geval met Baldarijs
in Esmoreit, of Rawast in Lanseloet. De tegenstelling Oost en West is voldoende
voor de verbeelding, om met de parallel van heidens (eventueel sarraceens!) en
christelijk de romantische sfeer te scheppen en de gevoelswaarde van de
liefdesgeschiedenis tussen de twee sublieme vorstenkinderen te verdiepen en op
een hoger niveau te brengen. Voor de middeleeuwer heeft dit spel nl. niet alleen
de waarde van amoureus verhaal, maar symbolische betekenis. Sterker nog dan
Esmoreit, de ridder zonder blaam die door zijn edelheid het boze overwint, is Gloriant
de Christenridder, symbool van het overwinnend Christendom, type van de Christus
zelf, die de geliefde, dat wil zeggen de menselijke ziel, redt uit de demonische macht
van de ‘roede lioen’. In die symbolische voorstellingen hebben tijd en afstand geen
reële betekenis.
Ter illustratie van het negeren van tijd en ruimte in het drama zou men ook op de
functie van het rijm kunnen wijzen. Zoals reeds bij
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Esmoreit is opgemerkt worden de clausen door het paarrijm verbonden, een oude
traditie, om het geheugen te hulp te komen en het vlot invallen van de opeenvolgende
spelers te bevorderen. Dat geldt niet alleen voor de spreekgedeelten in een scène,
maar ook worden door diezelfde rijmtechniek de scènes onderling aaneengevoegd.
Wanneer dit juist is, volgt daaruit dat ook de scènes zonder hiaat worden gespeeld.
Wanneer bv. Rogier afscheid genomen heeft van Gloriant in Bruuyswijck met de
woorden: ‘Mamet enz. ... die moeten gheven goeden dach!’, en hij met enkele snelle
stappen in Abelant is aangekomen, valt Florentijn rijmend in met: ‘Rogier, nu doet
mi gewach: / hebstu gesien den hoghen man?’ Ook door die rijmtechniek is het
hiaat van plaats en tijd dus geheel genegeerd. Hetzelfde gebeurt bij scènes die niet
logisch op elkaar volgen, dus bv. tussen 4 en 5. Wanneer in vs. 381 Florentijn in
Abelant tot Rogier heeft gezegd: ‘Ghi hebt u boetscap wel bewaert’ valt Gloriant in
Bruuyswijck, d.w.z. op het neventoneel, in met de rijmende regel: ‘Waer sidi, edel
oem Gheraert’; hoewel we logisch een sprong in de tijd terug maken. Nog sterker:
wij zijn geneigd het spel Gloriant te verdelen in twee ‘bedrijven’; het eerste speelt
tot en met Gloriants afreis naar Abelant; het tweede bevat de verovering van
Florentijn in Abelant. Het alternerend spel houdt daar op, totdat de gelieven samen
in Bruuyswijck aankomen. Maar voor dramaturg en publiek ligt er tussen I en II geen
reëel hiaat. Zonder bezwaar rijmt Gloriant de eerste regel van zijn monoloog waarmee
het zgn. IIe bedrijf opent ‘Ay god, hoe seere mi die minne leert / hovesheit, dat vindic
nu wel’ op de afscheidsgroet die zijn oom Gheraert hem in Bruuyswijck toewenste:
‘O edel neve Gloriant / God ons here moet u bewaren /) Ende altoos in doghden
sparen / waerwaert dat ghi u bekeert.’ Waar Gloriant de zoëven geciteerde
aanvangswoorden spreekt, in Bruuyswijck, ergens onderweg, of in Abelant, wordt
eenvoudig in het midden gelaten. Onmiddellijk op die twee regels, eindigend met
‘dat vind ic nu wel’ volgt een vrij lange lyrische monoloog over de liefde die hem nu
geheel beheerst (vs. 570-603), eindigend met: ‘O minne, du best een edel cruut /
du best dat alder soetste fruut / Dat god op eerde nie wassen dede.’ En rijmend
volgt dan: ‘Nu sie ic Abelant die scone stede / Daer in dat
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woent die vrouwe mijn.’ Men zou daaruit kunnen concluderen, dat dus die hele
lyrische passage gedacht is vlak voor het bereiken van de geheimzinnige veste, in
de maannacht, de ‘wel soete stede’ die zijn geliefde besloten houdt, en die voor
hem straks zo'n gevaarlijke plaats wordt. Maar in de toneelrealiteit worden die
ontboezemingen door Gloriant gesproken, terwijl hij zich begeeft van Bruuyswijck
naar Abelant en betekent zijn monoloog overbrugging van die afstand, en als uiting
van innerlijk dramatisch gebeuren voorbereiding op hetgeen nu zichtbaar gebeuren
gaat; het wekt de vereiste romantische sfeer voor het liefdesspel. Met geen woord
wordt gesproken over de duur van de tocht of over mogelijke avonturen onderweg.
Dat alles is eenvoudig overgeslagen. Hier raken we een principieel verschil tussen
het middeleeuwse drama en de epiek, bv. als Walewein uittrekt om Isabele te
veroveren, of Floris zijn verre tocht maakt op zoek naar Blancefloer. De dramaturg
geeft geen geleidelijke ontwikkeling, maar verbindt rechtstreeks de kernpunten van
zijn dramatische voorstelling. In zijn visie liggen de meest uiteenliggende tonelen,
hier Bruuyswijck en Abelant, als aangrenzende vertrekken naast elkaar. Zijn
compositie nadert die van onze films: de lens verspringt naar believen van de auteur;
er bestaan voor hem geen grenzen van tijd en ruimte. Hetzelfde snelle procédé
wordt toegepast, en zelfs nog in sterker mate, bij de terugkeer van Gloriant, nu in
gezelschap van Florentijn, naar Bruuyswijck. Hier ligt de grens nog markanter in de
doorlopende tekst van dezelfde spreker. Binnen zes regels voltrekken zich aftocht,
reis en aankomst. Bij het vertrek spreekt Gloriant: ‘Florentijn, nu varen wij dan / Te
minen lande van Bruuyswijck’ - en daarop volgt onmiddellijk met rijm: ‘Mijn herte
staet in vrouden rijc / Edel wijf van hogher aert / Nu sie ic den edelen loegaert /
Bruuyswijck dat goede lant’, en direct daarop, in dezelfde claus, spreekt hij zijn oom
aan: ‘O edel oem, coene wigant / Van Normandiën hoghe baroen / Nu laet die poerte
wide ontdoen, etc.’ waarop zijn oom hem en Florentijn welkom heet. M.a.w. de reis
is overbrugd door het rijm en alle tijdrovende, dramatisch overbodige handelingen
zijn weggelaten. Dit algemeen toneelprincipe, dat in zekere mate nog altijd geldig
is, zou met talloze voorbeelden ook uit de andere abele spelen zijn aan te tonen.
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Het rijm verbindt b.v. ook in Esmoreit de scènes die spelen op Sicilië en in Damascus
en overbrugt evenzeer de periode van 18 jaar tussen het eerste en het tweede
‘bedrijf’. Hetzelfde geldt voor Lanseloet.
Strijdig met de hier verdedigde opvatting, dat in het middeleeuwse spel tijd en
afstand geen reële betekenis hebben, schijnt nu de termijn van 7 weken die Gloriant
aangeeft in vs. 331. Als Rogier nl. vraagt of zijn meesteres Gloriant ‘emmermeer
soude moghen sien’, antwoordt deze ‘Eer dat lijdt die seven weken / Salic die joncfrou
sien ende spreken.’ Is dit nu geen poging van de schrijver de reisduur in Gloriants
belofte te verdisconteren? Al zou dit zo zijn, dan nog wijst die tijdslimiet niet op een
klare geografische voorstelling die met de werkelijkheid overeenkomt. Maar ik geloof
zelfs niet dat de termijn iets met een ruimtelijke voorstelling te maken heeft. Bij zijn
aankomst in Abelant nl. (enkele schreden naar rechts!) geeft Rogier in vs. 368 op
Florentijns verlangende vraag: ‘Segt mi, Rogier, bi Apolijn / en seide hi niet, dat hi
mi gerne soude sien?’ het volgende antwoord: ‘Jahi, vrouwe, dat sal u ghescien. /
Noch eer liden seven weken / Sal hi u sien ende daer toe spreken!’ Hij herhaalt dus
letterlijk de woorden van Gloriant. Bedoelde Rogier nu zeven weken nadat Gloriant
dat tegen hem gezegd had, en was daarin de reisduur begrepen, dan had hij die
reistijd af kunnen trekken en moeten zeggen: ‘Gloriant kan ieder ogenblik hier zijn!’
Immers, hij heeft dezelfde afstand tussen Bruuyswijck en Abelant moeten afleggen,
en nog wel te voet, terwijl Gloriant te paard reist! Gebruikt hij dan misschien een
soort half directe half indirecte rede, m.a.w. ‘Hij zei tegen me, binnen zeven weken
zal ik haar spreken’, zodat hij aan Florentijn zelf de conclusie overlaat, dat ze hem
ieder ogenblik kan verwachten? De zinswending in 370 ‘Also seide mi die wigant’
zou die opvatting kunnen steunen. Maar Florentijn vat het zo niet op, als ze zegt:
‘Bi minen god Apolijn / Na dier tijt soe salic wachten.’ Het is dus wel heel
waarschijnlijk dat Rogier bedoelt: ‘Binnen 7 weken na dit moment, komt hij hier!’
Maar dan hebben die zeven weken niets te maken met de reisduur. Voor Rogier
blijkt er dan geen reëel tijdsverschil tussen het antwoord van Gloriant in Bruuyswijck
en zijn doorgeven daarvan aan Florentijn
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op het neventoneel in Abelant: 7 weken na dit moment is voor hem hetzelfde als 7
weken na het spreekmoment van Gloriant.
Ik vat die vermelding van zeven weken dan ook heel anders op: het is een
verzwarende toevoeging van Gloriant's plechtige verzekering. Rogier vroeg: ‘Zal ze
u ooit nog zien?’ (emmermeer, vs. 329); Gloriant antwoordde met grote nadruk en
stelligheid: ‘Rogier, dat sál hàre ghescíen!’ - waarin sal meer dan een louter futurum
betekent: er spreekt het vaste voornemen, de pertinente wil uit van Gloriant. En met
klem volgt: Eer dat lijdt die seven weken / Salic die joncfrou sien ende spreken,
d.w.z. niet maar ‘eens, (emmermeer) in de verre, vage toekomst’ maar zeer
binnenkort, binnen de eerstvolgende weken. De enige restrictie die Gloriant als
Christen maakt op zijn zeer positieve toezegging is vs. 333: ‘Op dat mi God behoud
mijn leven’. Rogier, de heiden, laat die beperking weg, maar voegt er aan toe: Alsoe
seide mi die wigant / Ende ghelovet mi in mijn hant / Ende swoert bi der trouwe sijn!
- In dit verband gezien hebben die zeven weken niets te maken met voorbereiding
van de reis of reisduur. Dit gereken is even overbodig als Peteri's rekensom in
Esmoreit. Het getal heeft geen reële, maar symbolische en hyperbolische waarde:
het is een verzwaring van de plechtige eed. Waarom dan zeven? Omdat zeven voor
de middeleeuwer een heilig getal is en dus geheel past in de sfeer van de eed. Zelfs
verliest het in verschillende gebruikswijzen zijn concrete telfunctie, en wordt
eenvoudig een affectieve vorm. Het aantal voorbeelden in het Mnl W is legio. Ik haal
ter illustratie slechts twee plaatsen aan. In het schamper ironiserende gedicht van
Hildegaersberch ‘Van mer’ slaat deze sneer op de praatzucht der vrouwen: ‘Al
hadden die vrouwen wel die macht / Sy en willen ghen onminne maken; / Eer si
onpunteliken (= ongepast) spraken / Si zweghen liever seven daghe: / Aldus en
comter ghene plaghe / Diemen witen mach der vrouwen.’ En als Elegast 's nachts
in het woud de eenzame ridder Karel ontmoet en hem aan zijn wapenrusting taxeert,
denkt hij: ‘Hi salre laten die wapen sine / Die die beste sijn in schine / Die ic in seven
jaren sach.’ Heeft de term ‘7 weken’ in de Gloriant ook misschien nog een dieper
symbolische betekenis, als we Gloriant als type van de Christus mogen zien? Het
is de periode tussen Pasen en Pink-
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steren: Pasen brengt de scheiding tussen opgevaren Heiland en zijn discipelen,
Pinksteren de geestelijke hereniging door de uitstorting van de Heilige Geest.
Natuurlijk hebben we in de Gloriant niet te doen met een reeds zo in details
uitgewerkte allegorie, als in latere verhalen en drama's. De symbolische waarde is
slechts vaag en even aangeduid. Maar juist die periodisering van 7 weken zou in
drie richting een aanwijzing kunnen zijn.

Lanseloet
In dit sobere psychologische drama, waarin het innerlijk beleven domineert boven
de veelheid en opeenvolging van romantisch gebeuren, is de tegenstelling tussen
Westen en Oosten opgegeven; daarmee de tegenstelling tussen Christendom en
heidendom, en dus tevens de tendentie tot ethisch-religieuze symboliek. Veelmeer
dan in de andere abele spelen wordt in Lanceloet de psychologische realiteit
benaderd, niet het minst in de hoofdpersoon, in wie het boze en het goede om de
voorrang strijden, en die, te laat tot het ware inzicht gekomen, te gronde gaat in de
noodlottige ontwikkeling der gebeurtenissen, door hem zelf opgeroepen. Wel zijn
ook in dit stuk twee speelplaatsen, waartussen, reëel genomen, een grote afstand
bestaat, maar de hoofdpersoon beweegt zich niet van de ene naar de andere. Dit
gebeurt slechts door personen op het tweede en derde plan: Sandarijn en Renout.
Het alterteringsprincipe is daardoor nog minder streng doorgevoerd dan in Gloriant,
en gaat althans niet merkbaar in tegen de chronologische orde. Ook bestaat het
stuk niet uit twee ongeveer even grote speldelen als de Esmoreit en de Gloriant,
maar eerder uit drie ‘bedrijven’ van vrijwel dezelfde omvang: 1) de strijd om Sandarijn
en haar verleiding (vs. 1-321); 2) de vlucht van Sandarijn en haar redding (vs.
322-611); 3) de definitieve breuk tussen Sandarijn en Lanseloet en diens dood. Dit
alles wijst op een verandering in de dramatische structuur, waardoor de schrijver
zijn spel op een hoger niveau heeft gebracht. Gevolg daarvan is ook, dat de kwestie
van afstand en tijd zich hier minder sterk naar voren dringt.
Toch rijzen ook in dit spel bij dieper nadenken soortgelijke moei-
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lijkheden aangaande plaatsbepaling en tijd, als zich in de vorige drama's voordeden.
Het eerste bedrijf speelt volledig in Denemarken, een plaats die, hoewel bij name
genoemd, waarschijnlijk de schrijver en zijn publiek weinig reëel houvast gaf. Eigenlijk
kan dat net zo goed gezegd worden van Sicilië in Esmoreit, of Bruuyswijck in Gloriant.
De keuze van die speelplaatsen is vrij willekeurig, de gang van het drama zou niet
gewijzigd worden als het elders werd gelocaliseerd. Alle reële milieutekening
ontbreekt. Als Sandarijn zich straks kenbaar maakt als afkomstig uit Averne
(waarschijnlijk Auvergne) dan is dit evenzeer een slag in de lucht, die voor de
samenhang der gebeurtenissen hoegenaamd niets heeft te betekenen. De
ontgoochelde Sandarijn ontvlucht het Deense hof en verdwaalt in een woud, tot ze
komt bij een bron. Van nu af aan is de plaatsbepaling volkomen romantisch en
ondefinieerbaar, ook de temporele aanduidingen blijven grotendeels vaag. De
monoloog van Sandarijn wordt vanaf vs. 322 tot 341 blijkens de vermelding ‘gister
navont’ (vs. 325) gesproken in de morgen, althans op de dag na de onterende nacht
in Lanseloets kamer. In vs. 340 neemt ze dan afscheid van het hof met de woorden:
‘Ic salt al laten ende gaen mijnder straeten / Dolen in vremden lande.’ Waar en
wanneer ze dat ‘vreemde land’ bereikt, blijft onduidelijk. Zes regels verder is ze
gekomen bij een ‘foreest’. Na haar ontroerend gebed tot de heilige maagd, ziet ze
‘ene scone fonteine’, waar zich dan straks de scène met de jagende ridder afspeelt.
Maar de aangeduide overgangen in deze doorlopende monoloog zijn niet bij machte
ons een klare voorstelling te geven van afstand en tijd. Slechts blijkt Sandarijn
uitermate vermoeid als ze zegt: ‘Ic sie ginder ene scone fonteine. Daer op willic
gaen nemen rast / Ic hebben soe langhen tijt ghevast / Dat ic hebbe hongher ende
dorst / Ic hebbe drinckene soe groten lost / Dat icx niet langher en can ghedragen.’
Op primitieve wijze wordt daarmee gesuggereerd dat ze lang en ver heeft
rondgezworven. Maar niemand weet hoe lang en hoe ver. Reëel gezien op het
toneel, heeft ze zich onder de monoloog slechts gedurende enkele minuten enige
schreden naar rechts of links bewogen tussen de requisieten die het ‘woud’
voorstellen. Alles voldoende om in de verbeelding van de toeschouwers de nieuwe
speelsituatie op te roepen en medelijden te wekken met de
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beklagenswaardige figuur op het toneel. Even vaag blijft de localisatie in het vervolg
van het spel. De ridder, die nergens bij name wordt genoemd, ook niet als Sandarijn
haar afkomst kenbaar maakt, blijft als tegenspeler van Lanseloet de onbekende
mededinger op de achtergrond, hoe natuurlijk en echt zijn karakter ook is getypeerd.
Volgens zijn beweren heeft hij reeds vier dagen rondgejaagd zonder iets te vangen
(vs. 374). Die tijdbepaling heeft echter slechts emotioneel-dramatisch effect; zij heeft
niets te zeggen ten opzichte van de vraag, hoe lang Sandarijn al onderweg was.
De ridder neemt haar mee naar zijn kasteel en blijkbaar zijn ze daar genaderd in
vs. 484 waar sprake is van een ‘warande’, een tuin dus, in tegenstelling met het
‘foreest’. Hoe groot die reële afstand gedacht moet worden, blijft onaangeduid. Op
het toneel zijn beide burchten, die van Lanseloet en van den onbekenden ridder ten
dele zichtbaar, slechts gescheiden door enkele boomfiguren. Wanneer nu de
volgende scène, de monoloog van Lanseloet, in Denemarken gespeeld wordt, is
weer niet duidelijk. Mogelijk eveneens op de dag na de dramatische nacht in zijn
kamer. In dat geval zou de dichter dus toch het gebeuren terugschakelen in de tijd.
Maar de zin: ‘dat icse niewer vinden en can’ zou ook op langere tussenperiode
kunnen wijzen. Merkwaardig is ook dat de moeder, de aanstichtster van het onheil,
helemaal niet meer ten tonele verschijnt. Lanseloets opdracht aan Reinout om
Sandarijn te zoeken, geeft ook geen enkele richting aan zijn reis; hij stuurt hem
eenvoudig de wereld in: ‘vaerse soeken oest ende noert / ende sut, west, alse voert
/ totter tijt, dat ghise vint’ (vs. 575).
Een comische noot brengt de volgende scène: de ‘warande huedere’, d.w.z. de
boswachter, een merkwaardig volkstype in het ridderlijk liefdesspel, beklaagt er zich
over dat hij, die al jaren lang iedere dag de bossen doorkruist, het buitenkansje
gemist heeft, dat zijn heer ‘gisteren’ te beurt viel. Die tijdaanduiding is dus weer zeer
concreet. Hij zal nu voortaan ook rond gaan spieden in de hoop ook nog eens zo'n
‘sconen roeden mont’ te zullen vangen. En zijn monoloog sluit met deze zijn
handeling begeleidende woorden: ‘Nu willic mi berghen achter deze hage / Ende
Verbeiden der avonture’ (vs. 610). In de nu volgende scène verschijnt Reinout: hij
bidt Maria om hulp op zijn
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speurtocht naar Sandarijn; en vlak daarop ziet hij de verdekt opgestelde boswachter,
‘met soe fellen ghelaet ende ene colve groet ende swaer’. Uit het gesprek met hem
volgt, dat de boswachter nu reeds ‘bi na een jaer’ rond loert in het woud. Kennelijk
denkt de auteur zich dus ongeveer een jaar tussen de ontmoeting van Sandarijn
met de onbekende ridder en de komst van Reinout, een duidelijke poging tot reële
chronologie in zijn dramatisch gebeuren. Maar de verwerking van dat temporele
gegeven in zijn enscenering blijft zeer primitief. De tijd van Sandarijns ronddwalen
vóór de ontmoeting met de onbekende ridder is er niet in begrepen. Hoeveel tijd er
dus ligt tussen de nacht uit het eerste speldeel en het vinden van Sandarijn door
Reinout is er zakelijk niet door opgehelderd. Waarschijnlijk bedoelt de auteur wel
dat ook Reinout een jaar heeft rondgezocht. Het begin van diens monoloog, zijn
gebed om hulp, maakt de indruk van gesproken te zijn bij zijn vertrek uit Denemarken,
maar het sluit onmiddellijk aan bij zijn treffen van de boswachter. Tussen diens
wegkruipen achter een bosje en de verschijning van Reinout moet logisch een jaar
gedacht worden. Men zou de onderbrekende periode ook na het gebed van Reinout
kunnen leggen, en zo zijn monoloog in tweeën kunnen knippen: het gebed is dan
simultaan met het wegschuilen van de warandehueder en ‘een jaar later’ volgt dan
hun ontmoeting. Maar binnen de verhoudingen op het toneel, locaal en temporeel,
volgen beide gebeurtenissen onmiddellijk op elkaar. Dat geeft ook het aardige
humoristische effect: de boswachter duikt weg achter een boom of struik, speurend
naar een schone joncfrouw, hem verschijnt echter een manlijke bediende, als hijzelf
op zoek naar een vrouw, en nog wel diezelfde die hij zijn heer benijdde!
Voor de werkelijke afstand tot Denemarken zegt deze chronologie ook verder
niets; alleen merken wij uit vs. 704 dat we ons inderdaad buiten Denemarken
bevinden: ‘Ende segt hare met woorden sterke / Dat hier een bode es uut
Deenmerke.’ De duur van de tocht terug naar Lanseloet blijft weer onaangeduid.
Slechts vaag deelt Reinout mee: ‘Ic hebse ghesocht in menich lant / Soe langhe
dat ic die scone vant / in ene stat, die heet Rawast / Daer was die scone vrouwe
ghepast / Ende es in Afrijka ghelegen.’ Het is de vraag hoe we die
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plaatsaanduiding hebben te beoordelen. Waarschijnlijk als een fantasie van Reinout.
Immers, deze speldt Lanseloet op de mouw, dat Sandarijn dood is. Dat doet hij om
een bloedige en toch vruchteloze strijd te voorkomen, die zijn heer en vele van diens
verwanten en vrienden het leven zou kosten (vs. 825-35). Denkbaar is nu dat ook
‘Rawast in Afrijka’ als een onderdeel van die leugenvoorstelling moet worden
beschouwd: het noemen van een niet alleen ver afgelegen streek, maar ook moeilijk
te bereiken land (Afrika) of zelfs een onbereikbare, want fictieve plaats (Rawast)
zou Lanseloet er eerder van af houden, zelf er op uit te trekken; en als hij dit toch
deed, zou het hem op een dwaalspoor leiden. Opmerkelijk is voorts dat pas hier
aan het eind en nergens elders in het drama deze plaats wordt genoemd, terwijl
toch in Esmoreit en Gloriant het hele stuk door de beide speelplaatsen geografisch
zijn aangeduid. En een argument voor deze opvatting is tenslotte, dat de naam
Rawast in de middeleeuwse litteratuur ook overigens volslagen onbekend is en niet
op een concrete naam kan worden teruggebracht. Hoe het zij, voor ons betoog is
het niet erg belangrijk of Rawast bedoeld is als fictie dan wel als werkelijkheid. De
hele voorstelling suggereert in ieder geval twee ver uiteenlopende speelplaatsen.
Is de plaatsnaam door de auteur als reëel bedoeld, dan blijkt dat zijn geografische
oriëntatie vrijwel nul is en dat hij zijn publiek niet hoger taxeert: de reëel onmogelijke
tegenstelling van Denemarken en Afrika, die bv. de vraag opwerpt, hoe ooit Sandarijn
te voet die afstand kon hebben afgelegd, heeft dan slechts een affectieve en
romantische functie. Is de naam bedoeld als misleidende fictie, dan is het toch
opmerkelijk dat Lanseloet die voorstelling accepteert. Weliswaar zegt hij in vs. 856:
‘Reinout, dit sijn al saghen / Ic hore wel dat ghi mi liecht’ maar hij dringt niet aan op
een meer acceptabele plaatsbepaling. Dat deze leugen aanvaardbaar was, bewijst
evengoed als de eventueel reëel bedoelde plaatsaanduiding, dat het begrip van de
geografische werkelijkheid bij auteur en publiek miniem was, maar tevens dat dit
voor het romantische spel geen enkele moeilijkheid opleverde, omdat het zondigen
tegen de realiteit geen belemmering vormde voor de fantasie.
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Komend tot onze samenvatting, kunnen we concluderen dat de analyse van de
Lanseloet onze bevindingen in de Esmoreit en de Gloriant bevestigt. Er is enig
verschil tussen de spelen. Het meest ‘willekeurig’ ten opzichte van tijd en afstand
is de auteur van Esmoreit; minder grillig gaat hij te werk in de Gloriant; het duidelijkst
schijnt hij de realiteit te benaderen in de Lanseloet. Als de auteur van deze drie
spelen dezelfde is, zou men misschien van een zekere ontwikkeling kunnen spreken.
Waarschijnlijk is hij zich echter van die ‘benadering’ helemaal niet bewust, en ligt
het alles slechts in de aard van de gedramatiseerde stof. De eerste twee spelen
gaan tenslotte meer aanwijsbaar terug op epische bronnen, al zijn het niet
rechtstreekse dramatiseringen van één bestaand verhaal maar berusten zij op
compilatie van epische gegevens; in de Lanseloet schijnt de auteur nog zelfstandiger
te zijn bij het scheppen en uitwerken van zijn dramatische situatie. Misschien is
daaruit het ontbreken van preciesere plaatsaanduiding in het tweede deel van het
spel te verklaren. Het localiseren van het gebeuren op Sicilië en in Damascus, in
Bruuyswijck en in Abelant is willekeurig maar het zijn tenslotte plaatsen die in de
epiek aanwijsbaar zijn. Die localisering heeft echter vooral in haar tegenstellend
karakter (Westen-Oosten) een symbolische betekenis. Hier en daar komen concrete
tijdbepalingen voor, maar ze blijven, voor zover zo ook niet louter symbolische of
romantische waarde hebben, incidenteel. Onze algemene conclusie is dan ook dat
afstand en tijd, hoe groot die mochten zijn in de werkelijkheid of gedacht in de
dramatische voorstelling, in het spel slechts ondergeschikte factoren zijn, die bij de
ontwikkeling van het drama en de uitbeelding op het toneel herhaaldelijk worden
genegeerd.
Vanuit de moderne tijd heeft men gepoogd door het aannemen van afzonderlijke
scènes en vooral speelpauzes de hiaten in afstand en tijd te overbruggen. Dit is
een tegemoetkoming aan onze sedert de 16de eeuw opgedrongen realistische visie
op het toneel en de eisen van logica en chronologie die we op grond daarvan plegen
te stellen. Merkwaardig is, dat zelfs iemand als Leendertz, die zich toch zo diep
vertrouwd had gemaakt met de sfeeer der Middeleeuwen, in zulke anachronistische
redeneringen is vervallen en de opvatting van Van Moer-
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kerken in diens bespreking van de eerste moderne opvoering van Esmoreit, nl. dat
de tonelen beter onmiddellijk op elkaar konden volgen, bestrijdt (zie Inl. Mnl. Dram.
Poezie XCIII, met verwijzing naar Noord en Zuid XXIV, 512). Leendertz meent dat
de enige grond voor die opvatting kan gelegen zijn in de rijmen, een kwestie die ik
zoëven heb aangeroerd; maar dat die rijmen in werkelijkheid slechts een hulpmiddel
waren voor het geheugen der spelers en dat vooral die opvatting ongerijmd blijkt,
wanneer men ziet, dat de sotternie Rubben door paarrijm verbonden is met het spel
Vanden Winter ende vanden Somer. Dat er andere en belangwekkender argumenten
zijn aan te voeren voor de opvatting der directe continuïteit der taferelen heb ik,
naar ik hoop, door mijn betoog voldoende aangetoond. De rijmverbinding is slechts
een symptoom van de typische sfeer van het vroegmiddeleeuwse toneelspel. De
verbinding van Rubben met het abele spel is echter niet meer dan een extreem en
op zichzelf staand geval. Tegen de oorsprong en de gangbare functie van de
rijmverbinding bewijst dat niets. Opmerkelijk is ook, dat op Vanden Winter ende
vanden Somer geen gewone epiloog volgt, die de moraal van het stuk afsluitend
formuleert en vervolgens de sotternie aankondigt. De slotmonoloog van dit spel
maakt nog deel uit van het gebeuren: het is de ironiserende klacht van de vluchtende
‘cockijn’, d.w.z. van de komische figuur in het spel, de man die de klappen krijgt en
die door zijn slotwoorden en handeling de schone idealistische theorieën over
harmonie in leven en wereld bespottelijk maakt. Onmiddellijk daarop zet dan de
klucht in met de monoloog van Rubben die in een andere situatie, maar evenals de
arme cockijn, het kind van de rekening is. Hoe men nu ook de bijzondere toepassing
van die rijmverbinding van klucht en abel spel wil verklaren, de bewijskracht van
het rijm voor de door mij verdedigde opvatting ligt op een ander vlak dan Leendertz
beseft. Die aaneenschakeling der scènes in de abele spelen, waardoor de grenzen
van tijd en ruimte worden overschreden, betekent het voortleven van de traditie die
geheel past in het simultane toneel, waar afstand en tijd geen reële betekenis
hebben. Zonder die eigenaardigheid van het primitieve toneel zou die rijmtechniek
geen kans hebben gehad. We zien haar dan ook verdwijnen naar mate de zin voor
sti-
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lering van het drama toeneemt en de scènes daardoor meer afgesloten eenheden
gaan vormen. In het rederijkersspel krijgt het rijm in dat opzicht nieuwe functies.
Bovendien werkt de toenemende neiging tot realiteitsuitbeelding en vooral ook de
invloed van het klassieke drama het opgeven van de oude rijmverbinding in de hand.
In een streng gestileerd 16de-eeuws spel als Van den Christenkercke komt zij niet
meer voor; doch reeds veel eerder ontbreekt zij in de Bliscappen van Maria. In zulke
spelen is het paarrijm voor een groot deel verdrongen door ingewikkelde
rijmschema's, die bepaalde scènes of ook bepaalde personen of spelmomenten
typeren of markeren. In een meer realistisch-psychologisch drama als de Mariken
van Nieumeghen met doorgaans gepaard rijm, heeft dat rijm geen verbindende
functie meer: mogelijk staat dat in verband met de tussen de scènes liggende
prozagedeelten. Maar dit zijn allemaal drama's uiteen veel latere tijd dan de abele
spelen.
De laatste opmerking kan ik ook te berde brengen tegen de voorstelling van
Leendertz die hij bv. ontwikkelt in zijn inleiding op de afzonderlijke uitgave van de
Lanseloet, waar hij zegt: ‘Tussen de bedrijven en bij de verandering van plaats der
handeling waren kortere of langere pauzen. De lange pauzen werden meermalen
met muziek gevuld, soms ook met een pantomime of tableau vivant; en van de
spelers beweert hij: ‘Wanneer zij van de ene naar de andere plaats moesten gaan,
liepen zij niet dwars over het toneel, maar gingen door de ene deur weg en kwamen
door de andere weer op.’ Weliswaar spreekt Leendertz hier over de middeleeuwse
toneelopvoering ‘in het algemeen’ en maakt hij wat betreft pantomime en tableau
vivant zelfs een uitzondering voor abele spelen; maar deze uiteenzetting in de
inleiding op de Lanseloet suggereert toch dat deze gang van zaken, afgezien van
de vermelde restricties, ook gold voor de abele spelen. In zijn tekstuitgave is dan
ook het drama ingedeeld in, zegge, vijf bedrijven met de nodige onderverdeling in
tonelen. Dat kan men natuurlijk doen ten behoeve van de moderne lezer of van een
moderne opvoering in deze tijd. Daarmee zijn dan nog niet eens alle moeilijkheden
opgelost: bv. die van plaats en tijd van het gebed van Reinout of het halen van
Sandarijn door de warandehuedere. Men moet echter vooral niet menen dat men
met zulke indelingen door middel van
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pauzen de middeleeuwse toneeltechniek dichter benadert. Het omgekeerde is waar.
De theorie van Leendertz schijnt wel ten dele steun te krijgen in sommige gegevens
uit de handschriften der middeleeuwse spelen. Maar die aanwijzingen stammen uit
veel latere tijd, dan waar het hier om gaat: pausa's of siletes worden speciaal in
rederijkersspelen aangegeven. Over hun oorsprong en functies wil ik hier niet
uitweiden, omdat dit een kwestie op zichzelf is. Merkwaardig in dit verband is slechts
dat zulke pauzen nooit door het paarrijm overbrugd worden. Afdoende echter kan
ik Leendertz met Leendertz zelf bestrijden, door aan te halen wat hij schrijft op blz.
XCVI van zijn inleiding op de Mnl. Dram. Poëzie: ‘Alle overgebleven beschrijvingen
en tekeningen zijn uit de 16de eeuw. En wel kunnen wij, mits met de noodige
omzichtigheid te werk gaande, daaruit gevolgtrekkingen maken voor een vroegeren
tijd, maar het leidt noodzakelijk tot dwalingen, wanneer men de 16de-eeuwsche
berichten zonder meer gebruikt tot verklaring van de 15de-eeuwsche toestanden.’
Ik zou er aan toe willen voegen: laat staan voor verklaring van midden-14de-eeuwse
toestanden, waartoe men de abele spelen op goede gronden kan terug voeren.
Veel zuiverder benadert men de vroeg-middeleeuwse toneelvoorstelling door de
vergelijking met kinderspel. Kinderen kunnen binnen de grenzen van een kamer
door hun fantasie voorstellingen geven van gebeurtenissen over uitgestrekte
gebieden: een stukje zeil tussen twee vloerkleedjes verbeeldt de zee die Engeland
scheidt van Nederland: een speelgoedbootje doorkruist die zee in enkele seconden;
een vliegtuigje begeeft zich brommend van Amerika naar Europa, of liever het kind
doorloopt daartoe, zwaaiend met zijn speeltuig, de kamer van links naar rechts; zijn
electrische trein, op een vaste, beperkte baan van enkele meters snelt in zijn
verbeelding door wijde velden en landen. Van Europa of Amerika heeft het kind
daarbij geen of althans geen klare geografische voorstelling; tussen afstanden van
10 of 100 of 1000 kilometer maakt het geen of nauwelijks enig verschil. Op
soortgelijke wijze wordt het epische gebeuren, dat reëel gebonden is aan afstanden
en verloop van tijd gevangen binnen de begrenzingen der dramatische voorstelling
op het middeleeuwse simultane toneel. Het op- en afgaan door deuren of gordijnen
op de achtergrond, het
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werken met vallende schermen of dichtschuivende gordijnen en het verwisselen
van décors, al deze technische ‘verbeteringen’ in de richting van het realistisch
toneel zijn in strijd met het wezen van het oorspronkelijk simultane drama. De
opeenvolging van de scènes op hetzelfde speelvlak, gevolg van de opvoering in
een zaal, betekent verarming van de oorspronkelijk levendige fantasie en vergroot
de afstand tussen spel en toeschouwer. De oudste vormen van dramatisch spel
vonden plaats temidden van het publiek; het simultane toneel met zijn reeds
gedeeltelijke aanduiding van aparte speelruimte handhaafde toch lange tijd die
illusie: het spel was van rondom te volgen en de toeschouwers verplaatsen zich
met het spel. Het aanbrengen van pauzen, vooral als zij geaccentueerd worden
door het sluiten van het toneel verbreekt die illusie definitief. Dat kan men zelfs nog
bij iedere realistische opvoering in de moderne tijd ervaren. Sterk leeft in mij de
herinnering aan zulke ontgoochelingsmomenten bij toneelvoorstellingen uit mijn
jeugd: met tegenzin zag ik het doek vallen en het nuchtere zaallicht aangaan; met
nog heftiger weerzin echter zag ik het ijzeren scherm neerkomen, dat onvermurwbaar
scheiding maakte tussen intens beleefde droom en kale werkelijkheid, die me dwong
naar die afschuwelijke koffiekamer te gaan. En nóg zou ik veel liever een toneelspel
volgen zonder enige onderbreking.
Maar welke concessies wij tegenwoordig ook doen aan onze redelijkheid, bij de
opvoering van een drama in de vroege Middeleeuwen had men daaraan geen
behoefte: toen was de fantasie der toeschouwers levendig genoeg om de
begrenzingen weg te denken en met behulp van summiere aanwijzingen zich in
een kleine ruimte te bewegen over verre afstanden, in slechts enkele ogenblikken.
En op die natuurlijke eigenschap van de menselijke geest was het oude spel
ingesteld. Niet door het wegredeneren van wat naar onze rationele maatstaven
tekortkomingen of onvolkomenheden zijn, leert men het karakter daarvan beter
verstaan. Daarvoor moeten wij die stukken niet trekken naar onze tijd, maar onszelf
inleven in de sfeer waarin ze ontstonden. Niet de opvoeringen van die drama's in
latere perioden maar een onbevooroordeelde analyse van die spelen zelf wijst ons
daartoe de weg.
Groningen.
G.A. VAN ES
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Constantijn Huygens and the rationalist revolution
Recently a strong attempt has been made to rehabilitate in scholarly opinion a
1)
seventeenth-century man of letters. Professor Bachrach's article in Neophilologus
and his forthcoming dissertation present Constantijn Huygens in a new manner, in
an effort to re-establish, as it were, the Huygens of the seventeenth century, to make
a real Huygens replace the monumental image that most men have of him. In one
sense, only the precisionist or the truculent scholar might make claim that Huygens
has been neglected: Dr. Worp's great editions of his poems and correspondence
testify to the serious attention Huygens has been accorded. The many books and
2)
articles on Huygens (notably Jorissen's unfinished biography) indicate that as a
literary figure he has had an attraction for Dutch scholars and men of letters all
through the nineteenth century and into our own.
But in another sense, Huygens has been neglected; in spite of the research into
his life and works, a real Constantijn Huygens has not yet been recovered, a
Constantijn Huygens essentially and primarily a human being. We know certain
segments of the man - the poet, the diplomat, the musician, the amateur - but the
segments so far have not been effectively joined into a credible whole. For one thing,
there are too many segments, or so it appears: how can a musician, a poet, a patron,
a scientific virtuoso, a polyglot, a diplomat, a writer on political theory and organ
music, all be one man? At this distance such a fusion seems impossible, and for all
the research, Huygens the man still eludes our understanding. It is a pity, for Huygens
the man, the human being, was an incredibly rich person; indeed, it was as human
being, rather than as poet, diplomat, and all the rest, that Huygens excelled.
Huygens has become for scholars, then a convenient symbol, a shortcut especially
designed to help curious moderns recreate something

1)
2)

XXV, 1951.
Theod. Jorissen, Constantijn Huygens. Studien, Arnhem 1871.
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of seventeenth-century culture. Ever in search of master-keys to cultural history,
Huizinga was certainly thinking so of Huygens when he wrote:
‘Dit toonbeeld van levenskunst, die tegelijk geestig, en ernstig, speelsch en sterk
was, de groote Constantijn, was secretaris van twee prinsen van Oranje, hij was
diplomaat, veeltalig man van de wereld, hoogbeschaafd kenner van klassieken en
modernen, fijn musicus, diep godsdienstig mensch, alles tezamen en nog veel
meer... Waarlijk, wie onze zeventiende eeuw wil verstaan, moet naast zijn Vondel...
3)
zijn Huygens altijd bij de hand hebben’.
Even in this passage, written by a man almost supernaturally sensitive to the
nuances of life both past and present, we find the prevailing attitude to Huygens,
an attitude, however affectionate, that is basically derogatory. From this point of
view, we condescend to Huygens as the intelligent scholar's guide to Dutch Golden
Age-ness, a cozy monument expressly put for our comprehension of that complex
period. The man himself was, though, something other and something more than
this - ‘en nog veel meer.’ There is much truth, of course, in the prevailing concept
of Huygens, and the truth in it I do not deny: gifted with neither a first-rate mind,
such as Grotius', nor a first-rate sensibility, such as Hooft's, Huygens was very far
from a consistently first-rate artist. No artist is consistently first-rate, unless he has
been particularly favored both in his editors and the ravages of time, and of Huygens'
work such volume has survived as to make his first-rate work seem relatively sparse.
I doubt that anyone would care to defend him as one of Holland's greatest poets,
but my task is to relate to a real, sensitive man alive the parts of his life and
achievement here under scrutiny.
For all its litigious start, this paper attempts in fact very little. (‘Papers’ on Huygens
are apt to disappoint, for the man embraced so much: his ninety-two years were
crowded and productive, his mind constantly alert and critical. In a foreigner it is
double presumption

3)

J. Huizinga, Nederland's Beschaving in de zeventiende eeuw, Haarlem 1941, p. 69-70.
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to push among scholars thoroughly at home in the language Huygens loved).
Necessarily, too, Constantijn Huygens the integral whole will not spring into being
at once Our final picture must emerge from studies of the man and his work in
relationship to their time: we will then perhaps come upon that personality, so
significantly and individually endowed. Through an examination of one poem, far
from beautiful and written late in life, seen against its intellectual background, I
propose to comment on the remarkable vividness of Huygens' life.
In December, 1681, Christiaen Huygens wrote from Paris to his eighty-five year-old
father:
‘Il y avoit desia quelque temps que l'on parloit d'une Cométe... elle parut d'une
grandeure surprenante, avec la queue fort longue et bien marquée. Je n'ay jamais
vu de Cométe de cette force, et vous pourrez me dire si celle de l'an 1618 luy
4)
ressembloit’.
This was the ‘Great Comet’ of 1680/81, which first appeared in mid-November,
1680, and remained visible until February, 1681. The comet has since become
5)
famous as a major impetus to late seventeenth-century rationalist thought ; our
concern with it lies in Huygens' reaction and his place in that rationalist movement.
No one should be surprised that Christiaen Huygens, one of the century's greatest
6)
scientists, should have taken interest in the comet . It is remarkable, though, that
his father, old and retired to his Hofwijck, had concern for such phenomena. The
son's tone is of a man perfectly convinced that his father will as a matter of course
observe the comet's progress and be ready to offer such comparisons as he might
between the Great Comet and that of 1618. When the 1618 ‘Hemelsche Trompet
Morgenwecker’ flashed across the sky to astound uneasy Europeans, Constantijn
Huygens was just then coming alive to the enormous significance of renaissance
7)
scientific discovery and could hardly have

4)
5)
6)
7)

Christiaan Huygens, Oeuvres complètes, VIII, p. 312.
Cf. Paul Hazard. La crise de conscience européenne, 1680-1715, Paris 1935, deuxième
partie, chap. II.
Cf. Oeuvres complètes, VIII, p. 312; XIX, 283-310
I have dealt with this subject in The Germanic Review, XXX, 101-109, ‘The Cosmology of
Constantijn Huygens’.
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failed to note and remember the excitement surrounding the comet. But sixty-two
years had passed: it is something of a surprise to us that Huygens should respond
to the comet of 1618 just as he did, with Cometen-werck, a long poem on cometary
significance. We have indeed had hints of this alertness; Dr. Roldanus has written
that as early as 1632, Huygens responded appreciatively to Descartes and joined
8)
the battle between the ‘ancients’ and the ‘moderns’ of the seventeenth century ,
and we know that his response came some twelve years earlier. He remained loyal
to the moderns, apparently, all his life long.
Before turning to Cometen-werck, let us look at the background against which
the poem was written. In general, seventeenth-century reaction to comets was by
modern standards unenlightened, and as late as 1680 comets were assumed to
presage untold disasters. Though scientific opinion largely ignore this attitude, the
Journal des Sçavans in its first issue for 1681 remarked, ‘Tout le monde parle de la
Comete que est sans doute la plus considerable nouveauté du commencement de
cette année. Les Astronomes en observent le cours, & le Peuple luy fait presager
9)
mille malheurs’. It went on, ‘Cette erreur... n'est plus qu'une erreure populaire.’ Dr.
Robinson's dissertation indicates beyond doubt the overwhelmingly superstitious
response to the comet in Germany, France, Holland, and England - even in colonial
10)
America . No less superstitious than the rest of Europe, Holland had her share of
cometary literature, most of it strongly anti-rationalist. So far as I know, this literature
has not up to now been noted; a cursory bibliography should serve to orient Huygens'
poem.
In 1605 two small books appeared, one by Andreas Libavius, Declamatio de
Cometa Anni 1604, the other by the strict Calvinist Gisbert Voetius, Exercitatio de
11)
Prognosticis Cometarum (Amstelodamum: z.p., 1605) . At the outset we find what
is to persist through

8)
9)
10)
11)

Dr. C.A. Roldanus, Zeventiende-eeuwsche geestesbloei, Amsterdam 1938, p. 8.
Journal des Sçavans, 1681 (Amsterdam 1692), p. 12; cf. pp. 14, 53, 157.
James Howard Robinson, The Great Comet of 1680. A Study in the History of Rationalism,
Northfield, Minnesota 1916.
The copy in the New York Public Library contains both these works bound together, and they
appear to have been so issued.
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the century - that the more orthodox religious figures are the last to give up the idea
12)
of cometary prognostication . This is all I have been able to find before the
considerable material following the appearance of the brilliant comet of 1618. Both
the Hemelsche Trompet Morgenwecker, Ofte Comeet Met een Langebaert,
13)
Erschenen Anno 1618 , and the Bediedenisse vande Nievwe Comete Ofte Sterre
metten Steerte, die int laetste vande maendt November sich eerst aenden Hemel
14)
geopenbaert heeft reflected the spectacular fright that heavenly phenomenon
aroused in human breasts. The latter pamphlet generously interpreted the comet
as appearing ‘Allen menschen tot een verwonderinghe der wercken Godes ende
waerschowinge der aenstaende straffen die onse sonden dagelicx verdienen,’ and,
like Hemelsche Trompet, threatened the ungodly with hideous and imminent
punishment of their sins. A still more graphic example in this genre is the Corte
beschrijvinghe ende Aff-beeldinghe des seer grooten ende schrickelijcken Comeets,
de welcke den 27. November in 't Jaer 1618, ons verschenen is. Mitsgaders veel
schoone Exempelen van verscheyden Cometen (Leyde: Jacob Marcus, 1619),
which opened with a picture of death amidst armies, burning cities, accompanied
by a sad Europa and a man with a measuring rod, the whole dominated by a comet
15)
shooting across the sky the top of the cut .

12)

13)

14)

15)

It is interesting to note that although prognostication by comets persisted among the godly
all through the seventeenth century, astrological predictions were frowned upon as early as
the last decade of the sixteenth century.
‘Ghestelt door Nicolaum Mulierum, Doct. & Profess. in de Medecynen ende Mathematischen
Consten in Groeninghen’ (Groningen: Hans Sas, 1618); cf. A.T. Reitsma, Album der Natuur,
1859, pp. 161-84.
‘Deur D. Saxum Fontanum, Liefhebber der Astronomie’ ('s Graven-Hage: Aert Meuris, 1619).
The author specialized in ‘Prognosticatiën’ at about this period; several other pamphlets of
similar import appeared under his name.
This pamphlet was not alone in its terrifying picture of the post-cometary world. Three other
such publications were:
1) Verklaringhe Om yegelijcken te adverteeren van de dreyghementen Godts, die wy
aenmercken in 't aenschouwen vanden Comeet, gesien in 't Jaer 1618. (na de Konst der
Astronomie). Ghepractiseert door Mr. Balduinum Nicolai (Amsterdam, z.j.);
2) Een waerachtighe beschrijvinge, van een wonderlijck Teken ende Mirakel des Heeren...
Gheschiet den 16. Novemb. 1618 (Leeuwarden: A. van den Rade... 1618); 3) Prognosticatie
Van Die Nieuwe ende seer Schrickelijcke Comeet ofte Harige Ster Anno 1618. verschenen,
door D. Joannem Velsium Medicum (Leeuwarden: Barent Arents, 1618).
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Only one literary forerunner of Huygens' Cometen-werck dealt with the 1618 comet,
16)
Jacob Cat's Aenmerckinghe op de tegenwoordige Staert-Sterre. In Cat's poem,
Wel-hem, Gheen-aert and Reyn-hart speak in turn about the comet's frightful
apparation. Wel-hem represents the popular attitude:
'k Heb nochtans wel hoorē Seggē
Van die dit uyt willen legghen
Datmen noyt comeeten siet
Die niet sijn vergif en schiet.
Hij beduyt off diere tijden
(Soomen seyt) off sware strijden,
Of wel swarten hongers noot,
Of wel groote Meesters doot....

Gheen-aert took a slightly different but equaly anti-intellectual position, that of the
practical man:
Die de Sterren, Son, en Maen
Willen op haer duym verstaen,
Datter een ging in de Sterren
Kijcken, gapen, sien, en werren,
En ter wijl hij besich was
Viel hy in een diepe plas.
Seg my, sin 't niet groote sotten,
En wel weerdich ons bespotten,
Die soo verre, die soo hooch
Lopen met haer ydel oogh?

Reyn-hart, the last speaker, emphasized an aspect of Gheen-aert's speech, but
made no plea for the empirical study of such wonders:
Wie can doch door menschen vonden
's Hemels dieptē recht doorgronden
Zijn dees saken niet te hooch
Voor des menschens duyster oogh.

16)

Middelburgh: zonder uitgever, 1619.
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's Hemels teyckens te bedijden,
Dunct u dat oock niet te strijden
Tegens 'twoort en hooch gebodt
Van den alleen wijsen God?

For the modern side, the mathematician Willibrord Snell published a Descriptio
Cometae, qui anno 1618 mense Novembri primum effulsit (Lugd. Bat.: Elzevir, 1619),
of 156 pages, purely an astronomical and mathematical description of that comet
with not the slightest reference to its terrestrial significance. On the other had, in
1624, Pieter Jansz. Twisck published his Comeet-Boecxken. Zijnde een corte
Chronijcsche beschrijvinge van alle de grouwelijcke ende schrickelijcke Cometen
die haer aen den Hemel vertoont hebben (Hoorn: Zacharias Cornelisz., 1624;
republished 1665), a conventional rehearsal of old ideas, of the ‘veranderinghen
gheboorten ofte eenighe uytganghen van groote persoonen bysonder oock groote
plaghen ofte ghemeene straffinghen als Aerdbevindinghen hoogh-water onvruchtbare
Jaren diere tijden Oorlogh verwoestinge bloede-stortinge, pestilenti sterfte van
Coninghen ende Groote Potentaten distruccien van steden omsettinghe van
Coninghrijcken veranderinge van regieringhe ende ghewelt’ commonly following
the appearance of comets. He spent some time on the dread results of the 1618
comet (of which the disturbances caused by the Synod of Dort were for him the
worst), and warned his countrymen of dismal fate awaiting them for their sins.
Twelve years later a book of an entirely different cast was published by Huygens'
friend Casper Barlaeus, Oratio de Coeli Admirandis (Amstelodami apud Iohannem
Blaew, 1636). Barlaeus' mild observation on comets Denique Cometae futura portendunt, & totum fatorum
sequentium ordinem nunciant, cruenti, minaces, sanguinei.
Causas horum omnium exposcitis? Nescio. didicimus
posteri plurima, quae ignoravere veteres. quae ignoramus
nos, supplebit aliquando posteriorim diligentia. Ut
17)
coelum sciamus, seculis opus est & aetatibus: . -

17)

p. 22-23.
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at least opened the door to rational inquiry in Holland. Barlaeus himself, a classicist
rather than an astronomer, plainly did not feel qualified to undertake the task he set,
though he fully recognized its importance.
Several conventional pamphlets emerged, with another rash in 1664/5, when
comets again decorated the European sky. These pamphlets largely reiterated old
ideas, as their titles bear out: Het nieuwe droevige Nacht-Licht, Ontsteken door
Godts toren, Ende vertoont... in een Comeet ofte Staert-Starre, by Arent Roggeveen
(Middelburg: Thomas Berry, 1665); Nieuwe Prognosticatie, Over de Sterre mette
Staert, Gesien Binnen Middelburgh den 15. Decembris 1664 ... By een gestelt Door
een Liefhebber (z.p., z.n., anno 1664). Another, by Henryk La Been, took advantage
of the opportunity to relate the sorrows of Holland inflicted on her by God's anger.
He bewails in neat couplets the ‘Sterre met een steert, een vreeselicke Sterre’ and
warned both Holand and her principal commercial enemy of God's wrath and
punishment:
Kijck uyt, vrij Nederland, en Engeland sie toe.
De geessel is gereed, Godt heeft hem al in handen,
En sal daer mede slaen of u, of onse Lande
18)
Of beyde te gelijck .

More highly educated men than La Been agreed with his general prosposition: the
comet of 1664/55 led Johannes Schulerus, described as ‘Phil. Prot. et Pastore
Bredae,’ to write a Cometologia, sive De Cometis Disquisitio Philosophica
(Hagae-Comitis, Adr. Vlacq, 1665), which was promptly translated into Dutch. This
disquisition, honored by a long Latin poem from the pen of J. van Bergen, defended
prognostication by comets, since contemporary events so obviously warranted such
a reading. The war with England was on Van Bergen's mind as well as La Been's:
Aeger adhuc Anglus speruit praesagia, rupto
Foedere, nec populi, nec memor ipse sui.

18)

Korte Beschrijvinge, Vande hedendaeghsche Comeet-Gestarnte (Dordrecht: Simon onder
de Linde, 1665), p. 98.
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There were more entertaining pamphlets than these: F. Ridderus' Reys-Discours
Op het Verschijnen van de Comeet-sterre, die voor d'eerstemael gesien is den 15.
December des Jaers 1664 (Rotterdam: Henricus Goddaeus, 1665) is a discussion
among a Citizen, a Student, and a Traveler. It is worth observing that the Traveler,
not the Student, commanded the largest number of authorities - and all of them
19)
supported the old view . Just at this time an important foreign book was published,
designed to have considerable influence upon European cometary theory and
thought: in 1665 Louis XIV ordered the astronomer Pierre Petit, friend of both
Constantijn and Christiaen Huygens, to write and published his Dissertation sur la
Nature des Comètes (Paris: Thomas Jolly, 1665), for the specific purpose of
combating superstitious reaction and prognostication potentially dangerous to the
state. Petit's book was a genuine effort by a scientist at detached, scientific
evaluation; and, although not so correctly as Halley was later to do, Petit sough to
establish a periodicity for cometary appearance. Though this little book by no means
resulted in complete removal of superstition, it circulated influentially among scientists
and intellectuals in Europa and in England.
By 1680/81 considerable general interest had been aroused in comets and
cometary appearance - Europe was certainly ready for the Great Comet. For
example, in Holland, Stanislaus Lubienietski's Theatrum Cometicum, a large
two-volume work, half-modern, half-dependent upon old beliefs, was republished
in a beautiful edition at Leiden in 1681. In Dutch material on the Great Comet, the
general tenor of opinion had changed from that expressed in 1665. The gradual
liberalizing - empiricizing is perhaps the better word, even in so ephemeral a context
- of opinion is manifest, for instance, in the pamphlet Comeet-gespreck, Tusschen
Mr. Abraham ende Justinus, Aengaende de hedendaeghsch Steert-Sterre...
Mitsgaders Of men

19)

Other pamphlets on the comet appearing in 1665 were: 1) Nieuwe Prognosticatie, Over de
Sterre mette Staert, Gesien Binnen Middelburgh den 15. December 1664 ... By een gesteld
Door een Liefhebber (z.n.v.p. en v. dr., Anno 1665); 2) Klare Afbeeldinge van de Staert-Ster
(Amsterdam: Paulus Mattys, 1665).
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uyt de selve yets Voorseggen kan (Dordrecht: Mattheus van Nispen, 1681). This
little book, ‘'T samen gestelt door M.V.N.,’ was a labor of love by the printer himself,
a versatile man who was also a surveyor and mathematician. It consists of a dialogue
between Meester Abraham, a follower of Tycho, and Justinus, an intelligent layman
who served to draw out Abraham's educated opinions. Though Abraham was not
fully enlightened, he was willing to put the idea of pressage to the test. Tycho could
have asked no more!
Of course, not all the works that appeared in 1680/81 were enlightened. A
broadside entitled Beschrijvinge van de Hedendaegse Comeet-Gestarnte, Die door
de Heer Professor ende Mathematicus is gedaen tot Hamburg (Rotterdam: Pieter
van Wynbrugge, 1681), is worth some attention. It is a translation from the German
of Johannes Henrich Voigt, encouragingly beginning ‘Dese schrikkelijke Comeet
Gestarnte’ and going on to list past comets and their dire results on earth. Its ending
is a jeremiad to chill the blood:
‘Ik vrees, ick vrees, het zijn zware straffe dat wy beproeft hebben, maer daer zal
zeeckerlijck noch zwaarder volgen, indien wy ons niet bekeeren. Want het is
zeeckerlijck dat dit teeken (te weten dees vreesselijcke Comeet-gestarnte, die nu
in het Iaer van 1681.) niet te vergeefs gesien word. Daer is immers in onse Eeuwen
so een vreeselijck teecken niet gesien, waer mede wy op nieuw gedreygt worden;
en derhalven seg ik nogmaels, neemt daer acht op, valt den Heer te voet, terwijl
het nog heden is, want het suchten en kermen sal niet helpen als het te laet is. Den
Almachtigen Godt, Schepper van Hemel ende Aerde, verhoede met zijn Goddelijcke
macht door de verdienste onses Saligmakers Jesum Christum ons voor erger quaet.
20)
Amen’.
Other anti-rational publications were less ephemeral than this one: Jacobus
21)
Koelman's piece (which I have been unable to see myself ), Gisbertus Cocq's
22)
Cometographia ofte Comeet-beschrijvinge (Utrecht: Willem Clerck, 1682) , and
Johannes van Holst's Een Kort en

20)
21)

22)

No page.
W.P.C. Knuttel (Balthasar Bekker, Bestrijder des bijgeloofs, 's-Gravenhage 1906, p. 156)
notes that this is probably De Vruchteloose Biddagen van Nederlanden by Johannes
Chliarander (Amsterdam, 1682).
This was Cocq's answer to Graevius' pamphlet; see below, p. 205.
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Beknopt Verhael van de Tekenen des Hemels (orig. Leeuwarden, 1682, often
reprinted), shortly followed by his Aenhangsel, Zynde het gevolg op de Comeet
(same place and date, also frequently reprinted). These three men were orthodox
clergymen and their view of comets was clearly related to their view of
seventeenth-century religious affairs - for example, the comet of 1618 for them
expressly foreshadowed the painful schism in the Dutch Church culminating in the
Synod of Dort.
A less powerful directive from a less unimpeachable source, but bearing the same
message abroad, was a verse broadside by P.D.L. Croix, as the theatrical writer
23)
Pieter de la Croix signed himself . The poem repeated all the old beliefs, playing
amusingly upon them at the end:
Nu daalt myn Star in 't Graf, myn dagen zyn verstreeken,
Zoo voelt een wyze ziel Gods hand eer datze slaat,
Daar zorgeloozer Geest verblind het volk verraad.
Gelukkig die zich door Gods wekker doet ontwaken,
Dat deeze Staartstar laat zo diep in 't herte raaken,
Dat hy, door deugd, verdooft de Nastraal van dit licht,
En wisselt wee in wel, dit in een loogendicht.

For the first time in the century, the greater part of cometary literature was rationalist.
Dirck Mackreel, ‘Leermeester der Mathematische Konsten’, published a careful
description of the astronomical observations made on the comet, entirely omitting
24)
any reference to its supernatural significance , just as Snellius had done so many
years before. Still more important - and influential outside Holland - was the second
edition of a tract by the Utrecht professor Johannes Georgius Graevius, the friend
of Spinoza and Locke. His Oratio de Cometis contra Vulgi Opinionem Cometas, first
25)
published in 1665 , had been

23)
24)

25)

This sheet, Staart Star, den 3 Febr., 1681, was mentioned by Robinson and is apparently
unique in the New York Public Library (call number GAD (p.v. 143), no. 32).
Waernemingen en Consideratien: Aengaende de Staert-starre, of Vuurbalck (Amsterdam, z.
afz. titel); another broadside is Op de hedendaegse Comeet-Gestarnte, door J. Detgraf (z.j.,
enz.).
For an excellent discussion of Graevius and his cometary work, see C.-L. Thijssen - Schoute,
Nederlands Cartesianisme (Amsterdam, 1954). p. 445-7.
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commissioned by the States of Utrecht and was a broadside attack on cometary
superstition as ‘een ydele vreese, die het herte, wegens soo gewaende groote
sonden, in seer geringe saecken, tegens God begaen, door veele verwerde
26)
gissinghen ontstelt.’ As Graevius' successors were to point out over and over
again, comets appear in the heavens of which men have no apprehension whatever,
to which no earthly ills have therefore been attributed - why, then, are men so
self-centered as to assume that comets appear only in relation to human society?
God's space contains worlds only just dreamt of in man's philosophy: all phenomena
need not relate to human beings. Graevius cited J.C. Scaliger's edition of Cardanus,
Riccioli, Gassendi, and ‘Jacobus Primerosius, medicus Anglus’ to support his
enlightened view.
Aside from Graevius' book, promptly translated into Dutch, the most effective
attack upon cometary superstition before Bayle was certainly Balthasar Bekker's
27)
Ondersoek Van de Betekeninge der Kometen (Leeuwarden: Hero Nauta, 1683) ,
a forestudy of his greater attack upon all superstition in the famous Betoverde Wereld.
In the Ondersoek, Bekker relied upon Descartes' Principia, upon Hevelius and
Bernouilli (whose observations upon comets proved particularly reliable) to support
his unorthodox position. All the elements of Bayle's treatise were present in Bekker's
smaller book, which ended with a plea to man to attend to his business, not to
imagine himself threatened by ephemeral phenomena:
‘Dat sal ons de oogen openen om met d'uiterste verwondering te sien
hoe blind dat wy geweest sijn; en wel vreemd doen voorkomen so wy dan
bevinden dat een licht ons hier als een fakkel die ons dreigde toe
gescheenen een geheele weereld is. En de weerelt daar wy so op woelen
die wy als kleine mierkens bekruipen en bespringen (Lucianus

26)
27)

Dutch quotations are from H. van Quellenburgh's translation, Redenvoeringh ofte Oratie van
de Cometen (Utrecht: J. Ribbius, 1682).
I used the KB copy, the 1692 edition, which shows on its titlepage a pair of gentlemen looking
at the sky, one carrying a telescope, both accompanied by a lady. The ‘Brink’ mentioned by
Bekker in his preface is ‘Henricus Brinck, Dienaar der Gemeente Christi tot Utrecht’; his
pamphlet is probably De Godslasteringen van de Amsterdamsche Predikant Dr. Bekker
(Utrecht: Wed. van W. Clerck, 1691). Cf. Thyssen-Schoute, p. 41.
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in sijnen Icaromenippus gaf ons daar de schets al af) wy die meenen dat
het al om onsent wil geschapen is; dat seg ik dese gansche Aarden kloot...
is van daar of als een speldshoofd aangesien of te klein in verr sal zijn
28)
om gezien te worden’.
Bayle was next, not a Hollander in fact but so much a fighter from Holland that
one must consider him among Dutch writers. His gigantic attack upon superstition
first appeared in 1682 as Lettre à M.L.A.D.C. Docteur de Sorbonne. Où il est prouvé
par plusieurs raisons tirées de la Philosophie, et de la Théologie, que les Comètes
ne sont point le presage d'aucun malheur avec plusieurs Reflexions Morales &
Politiques, & plusieurs Observations Historiques; & la Réfutation de quelques erreurs
populaires; this book suffered considerable enlargement and was published in the
same year at Amsterdam under the shorter title by which it is generally known,
29)
Pensées diverses sur la Comète . To this book much of eighteenth-century
enlightenment has been - and by the enlightened themselves - attributed, and in its
own age the book certainly had enormous impact. Bayle had read all the moderns,
philosophers moral and natural, and quoted from them all either to refute their ideas
or to support his own. The comet itself was simply the spark to his powder-keg: he
undermined by intent the bulwarks of contemporary superstition and irrationality,
trying to blow up for good the tenacious city of old-fashioned unsystematic thinking.
So successful was he that his followers adulated him as the great philosophical
‘modern’ of the late seventeenth century, the figure triumphantly leading the rationalist
army.
This rationalist army was made up of recruits who were in the main young and
vigorous, well-equipped to pitch against the top-heavy citadel of their enemies.
Bekker, for instance, was in his fifties, in his prime, when the comet came blazing
into the sky; Graevius was just fifty, Bayle thirty-five. Constantijn Huygens was an
old man, a warrior rusticated to his Sabine plot of ground when the comet came,
and he too spoke out for rationalism - spoke out, indeed, quietly a little sooner even
than his younger allies. As we have noted, Huygens early

28)
29)

Bekker, p. 98.
Both books were published at Rotterdam; the Cologne imprint is false.
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enlisted in the modern army, when it was still only a battalion; all his life he kept up
with the advancement of scientific learning and, as his son grew up, came to realize
more and more how much the world stood to gain by the moderns' victory. When
Huygens was over seventy he undertook correspondence with members of the
Académie des Sciences and the Royal Society; to the Royal Society he contributed
at least one paper of interest to them. Ephemeral indications of his keen absorption
in the natural sciences occur regularly among his poems - odd little verses on the
heavens, on scientific instruments, to say nothing of the voluminous declarative
science of Daghwerck. In 1656, for example, he wrote a little poem on the heavens
called ‘Sterren’, beginning ‘Den Hemel spreeckt Gods eer, en ick verstae die spraeck,’
30)
an indication of his familiarity with God's celestial creation .
Huygens kept a sharp eye as well as a sharp ear on the heavens, sometimes to
his terrestrial advantage. In 1665, busy with the administrative problems of the
Stadholder's possessions at Orange, Huygens made good political use of one
heavenly ‘token’. Over Orange, a crown appeared in the sky, at which point Huygens
as the Prince's agent took occasion to declare a general amnesty and to extract
from the people of the principality a new oath of allegiance to their Prince. Then ‘De
Heere van Zuylichen heeft op het voorz dit volgende Carmen in 't Latijn gemaeckt’:
Dum stat Arausiacae confirmatura Coronae
Antequam Populi laeta Corona fidem,
Non dubiè Coelo placuit quod utrique Coronae;
Tertia de Coelo missa coronat opus.
31)

Constanter

But let no man be convinced from this that Huygens believed in such signs: this was
merely a witty epigram on his constant service to the House of Orange. In 1681,
shortly after the Great Comet appeared, Huygens obliged with the following verses:

30)
31)

Huygens, Gedichten, ed. Worp VI, p, 39.
Geloof-weerdige Brief Geschreven uyt Orange. Den 13. May 1665 (z. pl. en dr., 1665); the
poem is not in Worp's edition.
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Op een Comeet vijf sess en komt het hier niet aen.
Ons Haegsche Iofferen die 'k met haer staert belaen
De vloeren veeghen sie, heb ick lang soo geheten,
Maer moest mijn' gissing noch een toontjen hooger gaen,
Ick hiet Swart-staerten in quaedaerdighe Cometen.
32)

3 Ian.

This little poem was shortly followed by three more on the same subject one rather
wearily expressing the rationalist viewpoint:
Hoe 't elders gaet of niet en gaet
Laet... niet en beven;
Beduidt de Staert-sterr niet als quaed,
33)
Hij sal gewis lang leven .
34)

In February he wrote still another Latin epigram , and on April 20, 1681, finished
his long poem, Cometenwerck. This poem touches on many of the points to be
raised by Bekker and Bayle, and, like their works, was touched off the author's
annoyance at the nonsense he constantly heard about him on the subject of the
comet:
Men stooft mij 't hoofd soo warm met vragen en hervragen,
Dat mij mijn' vraghers lust met vragen te verjagen.
Ick vraegh, waer hoort sy thuijs die vreeslicke Comeet,
Daer elck soo veel af snapt en elck soo weinigh weet?
Sy wandelt om en om: wie dreight sij meer of minder?
Een Coningh sterft in 'tOost: daer overtreurt men ginder,
In 't Zuyden lachtm' er om: Dat is deswerelds schael,
En 't Hemel-teecken goed noch quaed voor altemael,
35)
Maer even soet voor een als droevigh voor een' andren .

When folk cry out that the comet presages change, Huygens' answer is clear:
... all offmen dagh voor dagh
All om in alles geen' veranderingh en sagh.
Is dat Cometen werck, en hoefter niewe lichten,
Om ons' onkunde van die waerheit te berichten,

32)
33)
34)
35)

Gedichten, VIII, p. 255.
Idem.
Ibid., p. 258.
Ibid., pp. 259-60.
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Dat geen dingh staende blijft, maer dat de tyd om gaet
Als 'tmoije Curieus der kinderen op Straet?

God is not so foolish as to permits us to prognosticate his mysterious will.
Elendigh stof en slyck, wat maeckt u soo baldadigh?
Vergrijpt men sich soo hoogh, en blijft God noch genadigh?
Lydt, weecke Schepselen, alree te swaer gelaen
Om last van meerder wicht te derven ondergaen,
Lydt dat ick u en mij verleere God te tergen
En in 't toekomstige, van Heden af tot Mergen,
Waerseggers ydel ampt te roemen uijt een Vier
Van onbegrepen Stof en ongewoone Swier.

And ready for opponents about to charge him with insufficient respect for God's
greatness, Huygens proclaimed his kind of piety:
Wat dan? vrees ick se? neen. Veracht ickse? noch min:
De vrees waer Goddeloos, 'tverachten sonder sin:
Ick vreesde Goddeloos wat God verbiedt te vreesen:
Veel Goddelooser noch socht ick 'er in te lesen
Dat daer niet in en staet, waer Gods besluijten gaen,
Wie sijn' almachtigheit wil vallen doen, wie staen
En klapt soo quanswijs uijt Gods geheimenissen
Tot Bullebacken van d'eenvoudigste Gewissen...
Verr van verachten, verr; ick eer all' de bewijsen
Van d'onbepaelde Macht, ick helps' oneindigh prijsen
Oneindigh loven en oneindigh gade slaen
Maer sonder hooger als mijn Vlercken op te gaen.
Daer staeckt haer self mijn' vlucht, mijn weet-lust en mijn' driften
Om all 'twaerachtige van alles uijt te ziften
Dat maer waer-achtigh zij....

How different this from the prognosticating pamphlets! Far from denying God's
36)
providence, Huygens reaffirmed that providence in the heavens as on earth . He
attempted to cut man down to size: every

36)

Cf. Bekker, p. 4: ‘De gemeene man die den Hemel slechts met een enkel ooge beschouwt
en van 't gene hy siet niet verder oordeelt als hy siet merckt wel dat de Sonne Maan en Sterren
dagelix aan den Hemel schijnen en rondom ons gaen: maar en vind daar in geen ander
gebruik als 't onderscheid van dagh en nacht en den ommeloop der maanden en jaren....’
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change in the heavens was not to symbolize something specific to man, something
more precise than the almighty power of God. Man's duty was not to interpret God's
will by the arbitrary omens of the sky; indeed, to foresee God's will was a kind of
blasphemy against that very will. And more-why does it take a comet to make man
look in wonderment at God's heavens, when for Constantijn Huygens those heavens
spoke to God's glory every night of his life? Are God's wonders insufficient for most
men? The creator provided men with a means to know him: reason. The amateur
scientist and the professional scientist's father spoke in Huygens' gentle, reasonable,
practical, uncontentious poem, a plea for the appropriateness in man's study of
God's works. Huygens himself was an old student of the Book of God's Works; his
son's inspired readings in that volume changed the course of natural science. Even
in his eighty-sixth year, Constantijn Huygens remained a warrior in the cause of the
new truth - ‘de niew-geboren Waerheit, / Niew geboren inde klaerheit / Van des
middaghs hoogen dagh,’ as he had expressed it years before in Daghwerck. And
a warrior he remained at an age when most men, either through fatigue or through
fear, give way to superstition; Huygens still spoke out for the sovereignty of man's
God-given right reason. There is a significance in this beyond its inherent
curiousness: not only was old Constantijn Huygens still passionately a modern, still
upholding the devotion to God he consistently felt and the intellectual progressivism
of his era, not only was he still in the van of modern thought after sixty years'
dedication to its cause, but he was also as thinking man and sensitive poet still alive
to the whole world, still responding - gout and all - to the fulness of the creation in
which he was privileged to live. Huygens does indeed provide particular insight into
the seventeenth century in Holland, but he provides insight as well into a rarer thing,
rare in any age and perhaps the unique production of that one, the rewarding fulness
of a man's own individuality.
Barnard College, Columbia University.
ROSALIE L. COLIE
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Boekbeoordelingen
De Middelnederlandse vertaling van De Imitatione Christi (Qui sequitur)
van Thomas a Kempis in Hs. Leiden, Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde 339, uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Dr C.C. DE
o
BRUIN. - Leiden, E.J. Brill, 1954. In-4 , XI + 342 blz., 1 facs. ƒ 29. -.
De Moderne Devotie is voorwerp van een belangstelling, die niet evenredig is aan
haar innerlijke waarde. Geert Groote, de gangmaker, was beslist een scrupulant
en, naar het oordeel van Dr K.C.L.M. de Beer (diss. Nijmegen 1938), zelfs een
‘spirituele handelsgeest’. Het eerste Boek der Navolging - verder reikt de populariteit
nauwelijks - ademt een au fond profane geest. Is het Nederlandse paspoort, dat
onze historici hebben uitgegeven aan Thomas a Kempis, ooit gecontroleerd? Het
stedeke Kempen, hoewel omsloten aan drie zijden door Gelders gebied, hoorde in
Thomas' dagen tot het aartsstift Keulen.
Het geestelijk vlakke eerste Boek zou nog een eerste oefening kunnen zijn van
een jonge, weinig levenservaren novice van goeden huize, maar heeft niets van
een geestelijk dagboek van een convulsief bekeerling als Geert Groote. Niet minder
onwaarschijnlijk is, dat het laicale eerste Boek van dezelfde auteur zou zijn als het
warm-geestelijke vierde Boek. Van Ginneken is zich zeer goed bewust geweest van
de psychologische ongerijmdheid van zijn Geert-Groote-hypothese. In de jaren
1929-1930 heb ik hem dat soort bezwaren wel horen uiteenzetten. In zijn latere
geschriften heeft hij ze nog meer dan eens zacht laten doorklinken. Men kan ze
zelfs nog beluisteren op bladzijde 6 van zijn Trois textes pré-kempistes (1940).
Gaandeweg evenwel heeft de Nijmeegse hoogleraar aan deze psychologische
bezwaren het zwijgen opgelegd. In zijn allerlaatste levensperiode heeft hij gemeend,
ze te kunnen opheffen door een soort Kartuizer noviciaat voor Groote pasklaar te
maken. Dit laatste stadium onttrok zich aan mijn directe waarneming. Wat daarvan
tot mij door-
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drong, sprak mij niet bijzonder aan. Eigenlijk verbaasde het mij meer, dat een
Zuid-Nederlander en Jezuiet zich zo druk kon maken om de Moderne Devotie.
Trouwens, voor gepaste critiek werd al zeer spoedig gezorgd door een andere
Nijmeegse hoogleraar, Prof. Post, die weinig over liet van de beweerde Kartuizer
banden.
Een frontaanval, die zou moeten gericht zijn op de kern van Van Ginneken's
Groote-stelling - de prioriteit van de ‘Dietse’ tekst en Groote's vaderschap daarvan
- heeft lang op zich laten wachten. Hij is nu dan eindelijk met groot veldheerstalent
volvoerd door Dr C.C. de Bruin, die reeds vroeger, in zijn Bijbelstudies, zijn
meesterschap had bewezen in het dirigeren van weinig homogene escadrons van
teksten. De onpartijdige Clio zal zeker Dr De Bruin als de winnaar, Prof. Van
Ginneken als de verliezer noteren in deze operatie. Als toeziende kleine mogendheid,
rest mij weinig anders meer dan het geven van commentaar op de gevolgde tactiek
en vooral op de draagwijdte van de uitslag.
Zich opwerpend als heraut van zijn eigen overwinning, verkondigt Dr De Bruin,
dat hij, met het forceren van de Groote-stelling, geheel Van Ginneken's
Navolging-visie onder de voet heeft gelopen. Ik voor mij acht het nauwelijks mogelijk,
dat een mens zich radicaal en totaal zou vergissen. Laat staan dan een getrainde
en geestelijke figuur, die zonder zelfbehagen handelt. Men nadert een geestelijke
figuur niet objectief, door haar een algehele wetenschappelijke misslag in de
schoenen te schuiven en daarna aan de stervende verslagene de olie van een
zalvende troost toe te dienen, gelijk Dr De Bruin op blz. 55-56 doet. Van Ginneken's
Groote-stelling moge met de grond zijn gelijk gemaakt, zijn Navolging-visie (waarin
hij alles behalve alleen stond) blijft onaangetast en moet op een of andere wijze
juist zijn, hetzij in de kern hetzij naar de bedoeling.
Het gesol met de nagedachtenis van Groote in de kring van Windesheim, door
Van Ginneken verondersteld, wordt door Dr De Bruin afgewezen, o.a. met een
beroep op het gevoelen van een levend kloosterling (blz. 49). Ik zou zo'n gesol geen
ongewoon feit vinden en zelfs niet onwaardig. Een medievist behoort alle uitingen
van deze kringen met principiële behoedzaamheid te naderen. Niet alleen omdat
kloos-
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terlingen, wanneer zij slecht zijn, slechter zijn dan leken, en omgekeerd beter dan
deze, indien zij goed zijn. Maar vooral omdat in het bovennatuurlijke vaak
handelingen gerechtvaardigd en geboden zijn, die afwijken van de normen der
conventionele moraal. Weinigen zullen dieper zijn doordrongen geweest van de
vrijheid der Kinderen Gods dan Van Ginneken!
Met dat al blijft de Kartuizer episode een vergissing, een uit de reeks vergissingen
die de Groote-theorie is. Ik word ten zeerste bezig gehouden door de vraag: hoe
en waarom kon Van Ginneken het zwijgen opleggen aan de psychologische
bezwaren, die hij toch altijd is blijven voelen? Dr De Bruin meent het antwoord te
hebben gevonden in een doorbrekend besef van zieleverwantschap met de vader
der Moderne Devotie (blz. 55). Het dunkt mij, dat ook deze verklaring te kort doet
aan de persoonlijkheid van Van Ginneken. Mij zeker wetend van het tegendeel, zie
ik in die gestage confrontatie met Geert Groote een vorm van ascese, dus juist het
tegendeel van verwantschap. De geestelijke mens immers wordt niet geleid door
zelfbehagen. Misschien is die ascese wat geforceerd geweest. Misschien is er
bijgekomen een priesterlijke overweging: Geert Groote prototype van de lekenapostel!
De interferentie van zekere regionen maakt, dat de fout van de geleerde de glorie
van de mens kan zijn. Er zijn soorten zekerheden, ook absolute, die noodzakelijk
als misgeboorten ter wereld komen, als men ze empirisch wil waar maken, maar
daarom zijn zij niet minder zeker.
Het verbeten zoeken naar een ‘Dietse oertekst’ is misschien mede een uitvloeisel
van een bepaald vroom nationalisme, dat sedert Pater Stracke S.J. (of al langer?)
nogal opgeld doet onder de beoefenaars van de geschiedenis der Nederlandse
spiritualiteit. Latijnse en Franse juwelen van hagiographie en mystiek moeten een
‘Dietse’ voortekst hebben gehad! Vertrokken van een zelfde onschuldig apriorisme
inzake de Reinaert, heeft Prof. Van Mierlo later eerlijk de terugtocht ondernomen.
Zijn ordesgenoot Van Ginneken heeft om een of andere zeer ernstige reden
gemeend, geen retractatie te mogen doen.
Als detailfouten zie ik nog een tekort aan codicologische scholing en een
achtergebleven zijn in philologische illusies van de negentiende eeuw. Van Ginneken,
grote vernieuwer op andere gebieden, bleef op
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historisch terrein een verzamelaar van teksten en varianten, die hij vervolgens
kunstig in elkaar legde, in de verwachting dat de ‘oertekst’ zich zou ‘openbaren’. De
historische zin voor het handschrift als ‘einmalige’ schepping, te verstaan naar zijn
eigen innerlijke regels, is hem vreemd geweest. Het is niet tot hem doorgedrongen,
dat de philologische reconstructiemethode wel nuttige gebruiksteksten kan opleveren,
maar nooit een verloren oertekst als werkelijkheid opnieuw kan in het leven roepen.
Trouwens, met zijn Zuidelijke, conceptualistische aanleg, zou hij moeilijk zulke
inzichten zich hebben kunnen maken tot zijn vlees en bloed. Enkele van zijn kleine
vergissingen zijn geheel te verontschuldigen met dit verschil van instelling en
methode. Reconstrueerde Van Ginneken wel eens een woord, dat lexicologisch
niet is bekend, dan is dat normaal voor de methode der oude philologie.
Dr De Bruin lijdt niet aan de illusie, dat een verloren oertekst
historisch-wetenschappelijk reconstrueerbaar is. Door aanleg en vorming - beide
tegengesteld aan die van Van Ginneken - is hij uitgerust met een gevoelig orgaan
voor het naderen van individuele handschriften als besloten wezens, die moeten
worden begrepen in en om zichzelf. De philologen van de oude school (ook nog
Van Ginneken) kozen opzettelijk de door hen als de beste bevonden tekst tot basis
van hun tekstedities en tekstreconstructies. Zij trokken een nieuwe tekst uit de
bestaande. Dr De Bruin wenst alle teksten te verstaan in één werk- of proeftekst en
huldigt daarmede het beginsel: Ab uno disce omnes. De keuze van zijn werktekst
wordt niet bepaald door veronderstelde philologische exactheid, maar door zijn
geschiktheid als proeftekst. Vervang het woord proeftekst door proefpersoon en zijn
methode zal U duidelijk worden.
Dr De Bruin heeft voor zijn auditie een zeer geschikte proefpersoon gevonden in
hs. 339 van de Mij. der Letterkunde (Leiden). Immers, dit is het oudste van de drie
enige handschriften met een volledige middelnederlandse tekst van de Navolging.
Omdat het zgn. pre-Kempische teksten bevat, belooft het bovendien de kracht van
een argumentum ad hominem. Minstens twee, mogelijk drie verschillende vertalers
hebben hun aandeel geleverd. De ontstentenis van elke homogene en volledige
versie is op zich zelf al een aanwijzing tegen de
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prioriteit van de middelnederlandse oertekst. Over het geheel heeft Dr De Bruin en dit versterkt weer de kracht van zijn betoog - zich gehouden aan de classificatie
der handschriften, zoals Van Ginneken die had opgesteld. Hij voegde alleen toe het
hs. Brussel 4634, dat Van Ginneken om een of andere reden over het hoofd had
gezien. Verder wijzigde hij enige dateringen. Van belang is alleen de herdatering
van de pre-Kempistische kroongetuige hs. Brussel II 2349, die door Dr De Bruin,
met beroep op ervaren handschriftenkenners, een halve eeuw jonger wordt gemaakt
(niet ca 1390, maar ca 1440).
In jarenlange samenspraken nu heeft Dr De Bruin, in een gemeenzaam tête-à-tête,
deze proefpersoon getest op haar spraak en stijl, meer bijzonder op haar
vertaaltechniek. Een en al oor voor haar woordenspel, hield hij intussen de ogen
neergeslagen op de Latijnse vulgaattekst van Thomas, die terzijde van hem op tafel
lag. Na ook de mindere proefpersonen elk een beurt te hebben gegeven, riep de
auditioner de hoofdpersoon nogmaals binnen voor een laatste verhoor, waarbij ook
de protocollen der overige personen ter vergelijking dienden. En ziet: geen der
proefpersonen heeft ook maar een woord gezegd, dat pertinent oorspronkelijk is.
Het rapport van de auditioner moest dan ook zeer categorisch luiden als volgt: ‘De
tekst van het hs. 339 der Mij. van Letterkunde gaat niet terug op een
middelnederlandse oerredactie, maar is een simpele rechtstreekse vertaling van
De Imitatione Christi; hetzelfde geldt voor alle teksten in de volkstaal’ (blz. 53).
Om de sereniteit van het onderzoek recht te doen wedervaren, dien ik aan te
tekenen, dat Dr De Bruin zijn proefpersonen vooraf had gewaarschuwd, voor welk
doel zij werden ondervraagd en dat zij niet minder risico's liepen dan de ondervrager
zelf. De proefpersonen kunnen hem niet verwijten, dat hij onder het mom van
wetenschappelijk onderzoek haar gelederen eerst zou hebben verkend om ze daarna
als veroveraar te kunnen inlijven in het rijk der naamlozen. Het publiek van de tribune
heeft zich kunnen overtuigen, dat hier niet de methode der vijfde colonne is
toegepast. Ik ben een der eersten uit het publiek om dit onderzoek te verslaan als
een eerlijke kamp.
Nog had Dr De Bruin, volgens de regels van het spel, vooraf (blz. 27) twee
kwesties los van elkaar gemaakt: die van de prioriteit
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van de middelnederlandse tekst en die van het auteurschap van Geert Groote. De
negatieve uitslag doet die onderscheiding achteraf overbodig zijn. Immers, is de
middelnederlandse tekst jonger dan de Latijnse, dan kan de oudere Geert Groote
daarvan niet de auteur zijn. Bij een tegengestelde uitslag, zou de tweede kwestie
zich inderdaad nog zijn blijven stellen, maar - het zij uitdrukkelijk gezegd - zonder
nog dwingend te tenderen naar de conclusie van Van Ginneken. Alleen een querulant
zou nog durven vragen: maar is nu volstrekt zeker bewezen, dat de
middelnederlandse tekst niet van Groote kan zijn? Hierop zou ik antwoorden:
volstrekte zekerheid ligt buiten het bereik van de historicus, die moet tevreden zijn
met practische zekerheid. De conclusie van Dr De Bruin, getrokken uit een
convergerend samenspel van talloze detailobservaties, is van een practische
zekerheid.
De blz. 47-53 oefenen op mij de meeste overtuigingskracht. Zij raken Boek IV:
het enige Boek, dat volgens Van Ginneken in oer tekst gaaf voor ons zou liggen en
geen reconstructie zou behoeven. Dr De Bruin toont duidelijk aan, dat verschillende
voor Groote kenmerkende woorden en begrippen (bekend uit zijn Latijnse geschriften)
juist in dit Boek niet worden aangetroffen. Voor wat aangaat de andere Boeken, is
het de veelheid van vertalers (minstens negen in aantal), die mij imponeert. Het is
niet denkbaar, dat men een oorspronkelijk middelnederlandse tekst telkens en
telkens opnieuw en anders zou hebben bewerkt.
Wel had ik graag de conclusie iets meer genuanceerd gezien. Is Dr De Bruin er
zo zeker van, dat ook alle andere teksten in de volkstaal rechtstreeks zijn vertaald
uit De Imitatione? Zijn er geen versies, die werden bewerkt naar een andere vertaling
en dus slechts onrechtstreeks teruggaan op de Latijnse tekst? Bij het doornemen
van het variantenapparaat trof het mij enkele malen, dat een woord achteraf is
verbeterd naar een blijkbaar reeds bestaande vertaling. Zijn de verbeteringen van
de vertaler of van de afschrijver? Dat wordt niet aangegeven.
Voor Boek I neemt Dr De Bruin misschien een afzonderlijke vertaler aan (blz. 22).
Is dat misschien niet een verlegenheidsformule? Had er niet ronduit waarschijnlijk
of zeker mogen staan? Boek I neemt

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 73

216
in de tekstoverlevering een geheel aparte plaats in. In hs. Brussel II 2349, waarnaar
Van Ginneken reconstrueerde, is de tekst van een directheid, waarbij vergeleken
alle andere vertalingen slechts slappe aftreksels zijn. Op mij blijft deze tekst zelfs
meer indruk van directheid en echtheid oefenen dan de Latijnse Thomas-tekst. Op
zijn minst neem ik aan, dat deze vertaler knapper werk heeft geleverd dan Thomas.
Deze tekst bergt voor mij een mysterie, waarover Dr De Bruin geen licht heeft laten
schijnen.
Na de onderzoekingen van Yule (die ook weer zijn narekenaar heeft in de persoon
van Pater Debongnie) over rhythmische clausules en assonanties, is de afzonderlijke
plaats van Boek I - en mede van Boek IV - vaster komen te staan dan ooit. Al kan
men niet met hem Gerard Zerbolt aannemen als auteur, zoveel is uit de studies van
Hyma toch te onthouden, dat Boek I is geïnspireerd op diens De Reformatione.
Merkwaardig genoeg, geeft ook de Latijnse Eutin-tekst hier die indruk van grotere
directheid en echtheid. Vertalers plegen het geestelijk gehalte van hun modellen
op te schroeven, terwijl zij hun artistieke waarde verdunnen, maar hier lijkt het
omgekeerde het geval te zijn. Is het niet mogelijk, dat de Latijnse Eutin-tekst en de
Brusselse middelnederlandse versie (II 2349) beide zouden teruggaan op een
Latijnse pre-Kempistische tekst?
Ik zou er nog op kunnen wijzen, dat Dr De Bruin de term prioriteit niet altijd in
dezelfde zin gebruikt en bij gelegenheid ook oorspronkelijkheid doet vallen onder
dit zuiver tijdkundig begrip. Maar deze en meer dergelijke detail-aanmerkingen doen
niets af aan de portée van Dr De Bruin's vonnis met betrekking tot Geert Groote. Ik
juich het van harte toe, dat hij zijn uitspraak in een Frans résumé (blz. 337-341)
heeft voorgelegd aan de internationale geleerde wereld. Het gevaar is niet
denkbeeldig, dat Van Ginneken's Groote-constructie telkens weer opleeft: in het
buitenland dreigt zij sedert de jongste oorlog zelfs reeds schoolmening te worden.
Ik hoop, dat dit résumé doordringe in alle studeerkameren der aarde, opdat in zekere
zin het vonnis in kracht van gewijsde zal gaan.
Dr De Bruin schiep met deze inleiding en uitgave een monument, dat in wezen
zal weerstaan aan de toets van de critiek en aan de tand
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van de tijd, maar zonder dat - naar mijn mening - het monument van Van Ginneken
- het moge dan een schoon pinakel hebben verloren - zal wankelen in zijn
grondvesten. Hij schonk ons een compleet documentatieapparaat van de
middelnederlandse tekstoverlevering, met afzonderlijke rubrieken van varianten,
aantekeningen, glossarium, handschriften en bibliographie, en met nog enige proeven
van tekstparallellen, die alle bij elkaar het narekenen van alles mogelijk maken. Als
de tekenen niet bedriegen, zal Mijnheer Delaissé te Brussel binnenkort een soortgelijk
apparaat leveren van de oudste Latijnse tekstoverlevering, gegroepeerd rond de
beroemde autograaf van Thomas (hs. Brussel 11841-46). Het hoofdprobleem van
De Imitatione - liggend buiten het onderzoek van Dr De Bruin - zal dan weer ter
hand kunnen worden genomen met meer vaste ondergrond.
Het werk van Dr De Bruin is een voorbeeldig specimen van
oorspronkelijkheidscritiek. Deze soort critiek gehoorzaamt alleen aan inwendige
criteria, niet aan gezagscriteria. Dr De Bruin - de gang van zijn onderzoek bewijst
het - is zich hiervan terdege bewust. Inwendige criteria hebben het nadeel, dat zij
niet reiken buiten de grenzen van het onderzochte object. In een zwak ogenblik
heeft Dr De Bruin dit vergeten en het gezagscriterium weer langs een zijdeurtje
laten binnensluipen.
Deze lichte ontsporing is alleen merkbaar op de bladzijden 5 en 338, maar dan
ook in zulk een programmatische omgeving, dat zij tot misverstand kan leiden
omtrent de werkelijke draagwijdte van het boek. Op blz. 5 stelt de auteur met beroep
op deskundigen als werkhypothese, dat Thomas a Kempis de schrijver zou zijn van
De Imitatione. In de conclusie op blz. 338 - en juist in de Franse formulering daarvan,
die bestemd is voor export naar het buitenland - verheft hij die werkhypothese tot
zekerheid, omdat zij niet is weersproken door zijn onderzoek.
Dr De Bruin moge het mij ten goede houden, dat mijn denken die tour de force
niet kan volbrengen. Is bewezen, dat Geert Groote niet de auteur is geweest van
de middelnederlandse Navolging, dan volgt daaruit toch nog niet logisch noodwendig,
dat Thomas a Kempis de
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auteur zou zijn geweest van De Imitatione. Dit laatste houden is een conclusio latius
hos, die niet uit het onderzoek zelf voortvloeit en in feite alleen steunt op een
gezagscriterium (een schoolmening, d.w.z. communis opinio van geleerden), die
niet op haar plaats is in een oorspronkelijkheidsonderzoek. Ik vind het te meer nodig
op deze galoppade te wijzen, wijl tegenwoordig de rol van het gezagscriterium in
de wetenschap angstwekkend toeneemt, tengevolge van de druk van het
overmachtige onderwijs en ook van de zogenaamde maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Dr De Bruin had de gewraakte formulering kunnen weglaten
zonder aan de innerlijke strekking van zijn boek ook maar in het geringste iets af te
doen.
Ook na de lezing van Dr De Bruin's gedegen boek, blijf ik mij bekennen tot de
tweede der drie groepen van opinies, die de Schrijver signaleert in zijn Frans résumé
(blz. 338). Het is de groep van hen, die enerzijds de prioriteit van de
middelnederlandse tekst en daarmede Groote's auteurschap van deze tekst
verwerpen, maar anderzijds sceptisch staan tegenover het geestelijke vaderschap
van Thomas a Kempis, mede doordat zij het bestaan van Latijnse pre-Kempistische
teksten aanvaarden of althans waarschijnlijk achten. De pro-Kempisten hebben nog
altijd geen zekere verklaring gegeven van de verschillende teksten, die ouder zijn
dan de Thomas-autograaf. Van het naspeuren van theologische, spiritualistische
en psychologische tegenspraken, door Van Ginneken begonnen en na zijn dood
door anderen meer en meer ter hand genomen, verwacht ik meer bijdragen tot een
oplossing dan van de tekstcritiek.
Ik gebruikte zojuist opzettelijk de term geestelijk vaderschap, omdat een
middeleeuwse auteur iets anders is dan een moderne. De moderne auteur behoort
de geestelijke vader te zijn van zijn werk, de middeleeuwse auteur behoeft dat niet
te zijn. Een reeks van contemporaine getuigenissen, indertijd bijeengebracht door
Dom J. Huyben (La Vie Spirituelle, Suppl., 1925), waarborgt, dat Thomas a Kempis
van den beginne af werd aangezien voor de auteur in middeleeuwse zin. Deze
getuigenissen zijn gezagscriteria en afdoende, waar het gaat om het vaststellen
van een uiterlijk waarneembaar feit als een auteurschap in middeleeuwse zin
(afschrijving, compilatie, eindredactie, e.d. meer). Zij
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doen niet ter zake in een oorspronkelijkheidsonderzoek als een onderzoek naar het
geestelijk vaderschap. Zelfs al bezaten wij een persoonlijke bekentenis van Thomas
a Kempis, dan was daarmede zijn geestelijk vaderschap nog niet bewezen. Zij, die
vertrouwd zijn met de kerkelijke traditie, weten, hoe weinig oorspronkelijks (in de
zin van persoonlijks) er schuilt in de kerkelijke en geestelijke litteratuur. Het is daarom
geen toeval, dat het vooral katholieke historici zijn, die neigen naar een gematigd
Van Ginnekenianisme. De toekomst zal leren, welke de kern of de strekking is
geweest van Van Ginneken's visie inzake de De Imitatione en het woestijnzand
doen wegwaaien, dat de grondvesten van zijn nu onthoofde monument nog verhult.
Ook na de studie van Dr De Bruin blijft de mogelijkheid, dat enkele tekstelementen
van Groote zouden zijn overgegaan in De Imitatione, hetzij Latijnse, hetzij
middelnederlandse, hetzij beide. Maar in hoofdzaak zullen de voorteksten van De
Imitatione toch wel pre-Grootiaans blijken te zijn.
Ik vermoed, dat in de nabije toekomst het onderzoek zich meer en meer zal
bewegen in de richting van een pre-Grootiaans verschiet en dit vrijelijker dan
voorheen, nu door Dr De Bruin een uitzicht benemende sta-in-de-weg is opgeruimd.
Naar mijn mening zijn nu reeds aanwijzingen bij de hand, die het vermoeden wettigen
dat van Boek I een pre-Grootiaanse voortekst heeft bestaan.
De eerste Eemstein-brief, door Jan van Schoonhoven in 1383 geschreven, bevat
zoveel overeenkomsten met Boek I van De Imitatione, dat ofwel Van Schoonhoven
moet hebben geput uit De Imitatione of wel de redacteur van De Imitatione uit Van
Schoonhoven. Naar het oordeel van de uitgever, pater V. Becker S.J. (De Katholiek,
1884, 1885), is de overeenkomst van dien aard, dat een derde mogelijkheid - die
van een aan beiden gemeenschappelijke bron - niet in aanmerking komt. Van
Schoonhoven noemt geen auteur, maar volstaat met de aanwijzing, dat hij de
sententies heeft geput uit de Vaders en Leraren. Volgens Van Ginneken zou hij de
naam van Groote opzettelijk hebben verzwegen, wegens de moeilijkheden, in die
dagen gerezen tussen Groenendaal en de Moderne Devoten.
De manier, waarop Van Schoonhoven in 1383 Imitatio-teksten presenteert, lijkt
treffend veel op de wijze, waarop hij omstreeks 1406 de
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Epistula de caritate zal voorleggen aan Gerson ter weerlegging van diens aanvallen
op Ruusbroec. Deze Epistola werd in die tijd - en wel juist in de boezem der
congregatie van Groenendaal - toegeschreven aan Guiard de Laon (gest. in 1248).
Toch noemt Van Schoonhoven de naam van deze auteur niet, maar vergenoegt
zich met de vage aanduiding, dat het een der geschriften is van zeer heilige en oude
Vaders. Van opzettelijk verzwijgen is hierbij geen sprake; nog minder van de
bedoeling om de Epistola te doen doorgaan voor een résumé van Ruusbroec's
Gheestelijke Brulocht, welke bedoeling hem kort geleden is toegedicht door Prof.
A. Combes. Voor meer bijzonderheden verwijs ik naar mijn boek over Guiard de
Laon, dat ter perse is.
De overeenkomst tussen beide gevallen is treffend en veroorlooft het toepassen
van de analogische redeneerwijze. Wat Van Schoonhoven in 1406 niet deed, zal
hij ook in 1383 niet hebben gedaan. Hij zal dus in 1383 de naam van Groote niet
opzettelijk hebben verzwegen, gelijk Van Ginneken in zijn Trois textes pré-Kempistes
(blz. 8-9) durfde veronderstellen. Hij had dat niet eens kunnen doen, daar nu wel
zeker is gebleken, dat Groote niet de auteur is van Boek I en ook niet van het geheel
van De Imitatione. Maar van de andere kant excerpeert Van Schoonhoven een
blijkbaar bestaand en algemeen bekend geschrift, een geschrift van respectabele
ouderdom, omtrent welks herkomst men niets anders wist dan dat het was geput
uit oude geestelijke schrijvers.
Zo verstaan, schijnt Van Schoonhoven's brief in te houden, dat er lang vóór 1383
een pre-Grootiaanse voortekst bestond van Boek I van De Imitatione. De door Hyma
geconstateerde overeenkomst tussen Boek I en De reformatione van Gerard Zerbolt
komt dan in een ander daglicht te staan: Gerard Zerbolt zou dan hebben geput uit
hetzelfde pre-Grootiaanse Boek I als Van Schoonhoven. Mogelijk zouden dan ook
nog de enkele kortere en pittigere redacties, die men van Boek I bezit, kunnen
teruggaan op een pre-Grootiaanse voortekst, in plaats van bewerkingen te zijn van
de vulgaat-Thomas, gelijk de anti-Van-Ginnekenianen menen. Het ligt voor de hand,
dat die pre-Grootiaanse tekst beknopter was en eerst in de pre-kempistische phasen
(ca 1380-ca 1441) is uitgebreid en gesystematiseerd tot de ons bekende
vulgaatredactie.
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De lezers zullen wel zo toegevend willen zijn, deze overwegingen nog slechts te
beschouwen als een eerste en vage aanwijzing van de richting, waarin de oplossing
van het nog open gebleven hoofdprobleem der Navolging moet worden gezocht.
Zij zullen zich bovendien nog willen herinneren hetgeen ik boven zeide over het
speuren naar innerlijke tegenspraken, dat als beslissend hulpmiddel meer
systematisch dient worden ondernomen. Als ik nog een gissing aan een vermoeden
mag toevoegen, dan is er dat een betreffende de mogelijke ouderdom van dat
pre-Grootiaanse Boek I. Te oordelen naar de laicale inslag, zou het ontstaan moeten
worden gesitueerd in de enige periode, waarin een binnenkerkelijke ‘philosophische’
richting bloeide en werd geduld: dat is in de 12e eeuw of uiterlijk in het eerste kwart
van de 13e eeuw.
Weer terugkomend op het boek van Dr De Bruin om de balans af te sluiten, zie
ik aan de debet-zijde geen andere dan een paar kleine psychologische en
methodologische posten. Bij het herlezen van dit bezonnen boek, voel ik mij nog
meer beschaamd, zulke aanmerkingen te moeten formuleren, die het onderzoek
zelf niet raken, maar slechts de presentatie daarvan. Toch moesten zij mij van het
hart, vooral de methodologische aanmerkingen. De te strak aangetrokken conclusies
zouden een verkeerde indruk kunnen geven van de innerlijke draagwijdte van het
onderzoek. De wetenschap, en ook de auteur zelf, zijn er niet mede gebaat, als een
belangrijke studie wordt misverstaan. Ook moest de indruk worden voorkomen, dat
het grote probleem van De Imitatione nu zou zijn opgelost. Het hoofdprobleem blijft
open en dient te worden geplaatst in pre-Grootiaans perspectief.
P.C. BOEREN

Het Spel vanden Heilighen Sacramente vander Nyeuwervaert. Ingeleid
en toegelicht door W.J.M.A. Asselbergs en A.P. Huysmans (Zwolse
Drukken en Herdr. Nr. 14). Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1955.
De stukken van ons Middelnederlands toneel, voor zover bewaard, een halve eeuw
geleden door Leendertz zo voortreffelijk uitgegeven in zijn helaas sinds lang
uitverkochte en nooit herdrukte verzamelbundel
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‘Middelnederlandsche Dramatische Poëzie’, beginnen langzamerhand weer alle
afzonderlijk beschikbaar te komen in moderne wetenschappelijk verzorgde uitgaven.
Ook het in zijn genre zo bijzondere mirakelspel van het Sacrament van Nieuwervaart
is thans aan de beurt gekomen en is uitgegeven met de zorg die karakteristiek is
voor de sinds enige jaren zo vlot verschijnende reeks die wordt uitgegeven onder
auspiciën van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Wat deze uitgave zo
bijzonder welkom maakt is dat zij niet alleen het spel bevat, maar de gehele codex
waarin het is bewaard weergeeft. Deze behelst: de kroniek van de vinding van de
hostie en van de wonderen die er mee zijn verbonden, het reglement van de
broederschap van het H. Sacrament, een gedicht ter verklaring van de voorstellingen
op het altaar van de sacramentskapel te Breda, het spel zelf, een gebed ter ere van
het Sacrament en nog een Lof van het Sacrament, en tenslotte afschrifen van
schuldbrieven en legaten ten gunste van de broederschap.
Als bewerkers worden op de titel twee personen genoemd, maar het blijkt niet
wat ieders aandeel is in inleiding en aantekeningen. De beschrijving van het hs. is
bovendien afzonderlijk verzorgd door prof. Hellinga en zijn assistente, mej. Kampstra.
Deze veelheid van bewerkers is wel de oorzaak dat de uitgave een iewat hybridisch
karakter draagt. Aan het slot van de inleiding wordt gezegd: ‘Hoewel de tekst
diplomatisch is afgedrukt, werd bij het verzorgen van de aantekeningen rekening
gehouden met de kans, dat deze editie zal worden gebruikt als leermiddel op de
middelbare scholen of als tekstboekje bij opvoeringen’. Die diplomatische afdruk
nu is geschied volgens de strengste beginselen van de ‘Amsterdamse school’; men
krijgt de tekst voorgezet met al de, in dit late en slordige afschrift uiterst talrijke,
vergissingen en verschrijvingen: ‘Int houen des wouts’ in plaats van ‘Int horen des
woorts’ (vs. 38); ‘slanen’ voor ‘slauen’ (vs. 26) ‘moet’ voor ‘moer’ (vs. 55); ‘qbuijten’
voor ‘quijten’ (vs.282) enz., zelfs ‘sacranent’ voor ‘sacrament’ (vs. 449). Bovendien
zijn alle in het hs. gerubriceerde letters vet gedrukt, hetwelk de tekst uiterst onrustig
maakt en typografisch afschuwelijk staat. De overweging waaruit dit is geschied is
blijkbaar wat in de inleiding op blz. 7 gezegd wordt: ‘De structurering van de tekst,
die dus vrijwel niet op interpunctie berust, is geschied
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door middel van rubricatie’. Dit nu lijkt ons een volstrekte misvatting; voor zover de
rubricecing inderdaad een structurering mag worden genoemd, is dit een structurering
van het geschrevene als zodanig, van het schriftbeeld of de pagina, maar stellig
niet van de tekst naar de inhoud of de syntactische opbouw. En mocht een dergelijke
weergave nog te verdedigen zijn waar het de uitgave van een zeer oud of kostbaar
hs. betrof, waarbij de palaeografische tekst als zodanig het belangrijkste was, bij
een uitgave als de onderhavige, die n.b. mede voor schoolgebruik bedoeld is, lijkt
zij ons volstrekt misplaatst. Te meer waar de verdere opzet van inleiding en
aantekeningen volstrekt niet zo'n streng wetenschappelijk karakter draagt. Grondig
is wel het eerste hoofdstuk, waarin de historische grondslag van het spel, de vinding
van de hostie en de geschiedenis van de verering en de broederschap, behandeld
wordt. Verder is de inleiding echter in hoofdzaak beschrijvend. De uitgaven worden
opgesomd en de verschillende opvattingen ten aanzien van de auteurskwestie
uiteengezet, maar een eigen visie wordt niet gegeven. Een korte beschouwing
omtrent het mirakelspel als genre en in het bijzonder het sacramentsspel ware toch
wel op haar plaats geweest. Betreffende de auteurskwestie wordt een opmerking
van Dr. Meeuwesse aangehaald, volgens welke ‘vooral een modern aangevat
stilistisch en psychologisch onderzoek’ van belang zou kunnen zijn. Waarom dan
in deze uitgave, die qua tekst zulk een wetenschappelijke allure aanneemt, dit
onderzoek niet eens aangevat? Dat Smeken, die aan het slot genoemd word
(‘Smeken fecit’) de auteur is geweest, lijkt ons trouwens nauwelijks voor ernstige
twijfel vatbaar. Leendertz (p.cxxxvi) neemt dit zonder voorbehoud aan en het stuk
zelf bevat, behalve de vermelding aan het slot, nog een aanwijzing, die blijkbaar tot
nog toe onopgemerkt is gebleven, maar o.i. toch niet zonder belang is: vs. 176/177
luiden: ‘Van Jan Bautoen ben ic hier gesonden / Met goeden wille sonder smeken’.
De wijze waarop hier het woord smeken, zonder enige rijmdwang en zonder innerlijke
noodzaak gebruikt is, wijst er op dat het opzettelijk is gekozen en het houdt o.i dan
ook een van die verborgen toespelingen op de naam van de auteur in, die bij de
rederijkers zo geliefd waren.
De verklarende aantekeningen zijn uitvoerig en over het algemeen
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bevredigend, maar op enkele plaatsen staan er toch enige wonderlijke ontsporingen
in die doen blijken dat de commentator met de rederijkerstaal niet zeer vertrouwd
is. Het betreft meest de krachttermen van de zinnekens. In vs. 62 zegt Sondich
Becoren: ‘Het sal vonden sijn / bij den maertillen’, welk laatste woord verklaard wordt
als ‘hamers (waarmee Christus werd gekruisigd)’! Bedoeld is natuurlijk martilien (zie
voor de vorm martille het Mnl. W.). In vs. 295 zegt dezelfde: ‘De hostie es gheuonden
bij den billen’. Dit zinspeelt volgens de verklaarder op ‘de bijlen, waarmee het kruis
van Christus gemaakt is’. Het is den commentator blijkbaar niet bekend dat de
duiveltjes bij voorkeur zweren bij de lichaamsdelen van hun patroon Lucifer; vgl.
Marieken van Nieumeghen, vs. 815: ‘Hulpe, Lucifers billen!’ en 721: ‘bi Lucifers
achterqueerne’. Een soortgelijk geval nog eens in vs. 579, waar Sondich becoren
roept ‘Hulpe dermen’, waarbij de uitgever het wel heel mooi maakt met de verklaring
‘help de stakkers’! (bedoeld zijn natuurlijk Lucifers darmen). Evenzo vs. 594 ‘bij den
ribben’ (verklaard als: ‘bij de balken waaruit het kruis vervaardigd is’). Onjuist is
verder de aantekening bij vs. 1189: cort expeditie betekent niet ‘snel uitgeleide’,
maar spoedige afdoening.
Ondanks deze vlekjes is de uitgave van deze interssante tekst, vooral ook doordat
hij gegeven wordt met het bijwerk dat op de overlevering betrekking heeft, en dat
met grote zorg en liefde door een ter plaatse bekend persoon is toegelicht, van groot
belang voor hen die zich met onze vroeg-zestiende-eeuwse letterkunde bezighouden.
L e i d e n , Mei 1955
C. KRUYSKAMP

Dr. C.A. Zaalberg, Das Buch Extasis van Jan van der Noot. With a
Summary in English. Assen, Van Gorcum & Comp., 1954.
Een jaar nadat ik in Ts. 73 de recente publicaties over Van der Noot had besproken,
promoveerde de heer Zaalberg op het hierboven genoemde werk, thans ook als
boek verschenen, dat een inleiding behelst op de binnenkort te verwachten
her-uitgave van de genoemde tekst. Er zijn ongetwijfeld weinig werken uit onze
oude literatuur te
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noemen, die de eer van een zo uitvoerige en grondige inleiding zijn waardig gekeurd.
Wanneer ik wil beginnen met een opmerking die gewoonlijk als afsluiting van een
beoordeling gebruikt wordt, nl. dat het boek keurig (in dit geval werkelijk bijzonder
fraai van typografie) is uitgegeven, dan doe ik dit vooral omdat ik daaraan onmiddellijk
kan toevoegen dat de inhoud dit kleed volkomen waardig is: het is een fraai boek
onder elk aspect, rijk van inhoud en elegant voorgedragen. In het eerste hoofdstuk,
‘De Dichter’ geeft schr. een overzicht over het leven en de werken van Van der Noot
gegrond op al de daarover verschenen publicaties, ook de meest recente. Als de
drie voornaaamste tendenties in het oeuvre noemt hij: verheerlijking van het
dichterschap (die de vorm aanneemt van zelfverheffing), moralisatie en erotiek, die
gesublimeerd is door de Olympia-idee. In het volgende hoofdstuk bespreekt hij dan
de uitwerking van die idee in de Olympia-epen, waarvan de Duitse versie, ‘das Buch
Extasis’ het uitvoerigst is. Hij toont aan dat een der voornaamste bronnen van Van
der Noot de Hypnerotomachia van Fr. Colonna moet zijn geweest, en wel in de
Franse versie, de Songe de Poliphile; ook invloed van de Orlando furioso wordt
aangenomen, en de reeds bekende navolging van Ronsard in details onderzocht.
Een uitvoerige vergelijking van de drie versies waarin het Olympia-epos is
overgeleverd, voert schr. tot de conclusie dat het Buch Extasis is vertaald naar het
Frans. Mogelijk acht schr. het ‘dat degene die uit het Frans in het Nederlands
vertaalde, de Duitse bewerking heeft gekend’ (p. 96), hetgeen echter niet overtuigend
geadstrueerd wordt. Na in de eerste paragraaf van het derde hoofdstuk de
geschiedenis van de waardering van de dichter te zijn nagegaan, behandelt schr.
enigszins uitvoerig het principe van de ‘Imitatio’ dat een groot deel van de
Renaissanceliteratuur beheerst en toont aan dat creatieve imitatie een volwaardig
litterair procédé is. Een uitvoerige beschouwing over de begrippen personificatie,
allegorie en symbool, waarin schr. m.i. de redenering wel eens wat te ingewikkeld
maakt door te veel rekening te houden met verkeerd gebruik, resp. misbruik van
deze termen, leidt tot de conclusie dat de personages van het gedicht personificaties
zijn, de bijbehorende voorwerpen symbolen en het geheel een allegorie (p. 134).
Belangrijker
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lijkt mij de constatering dat het Buch Extasis ten dele het karakter draagt van
‘leerdicht der onwereldse gezindheid en dus van voortzetting van de strijd die met
Het Theatre begonnen was’ (p. 141). De litterair-historische b tekenis van het gedicht
ligt in de eerste plaats hierin ‘dat wij hier een zeer vroege en tegelijk zeer omvangrijke
Pleiade-expansie in het gebied van de Duitse poëzie vinden’ en voorts in het
Neo-Platonische motief van de zielereis (p. 173). Het geeft genoeg te genieten,
hoezeer het ook iets onafs is. Die onafheid is wel de grote steen des aanstoots voor
de waardering van heel Van der Noots oeuvre en persoonlijkheid en maar al te
begrijpelijk is schr.'s verzuchting: ‘àls wij eens het gedroomde gedicht van Van der
Noot bezaten, en in een volmaakt overgeleverde tekst, welk een oeuvre zou de
Duitse of de Nederlandse zestiende eeuw dan sieren: de kleurigheid van The Faerie
Queene verenigd met de ernst van A Pilgrim's Progress...’
Het vierde hoofdstuk is gewijd aan de Apodixe, een verklarende inleiding van
zekere Dr. Grenerus, die aan het gedicht voorafgaat en die Dr. Zaalberg als basis
neemt voor zijn onderzoek naar de bronnen van Van der Noot, dat van veel speurzin
getuigt, evenals zijn beschouwing over de betekenis van de illustraties waarmee
de oorspronkelijke uitgave, die zeer luxueus was, werd versierd. Die prenten zijn
zeer waarschijnlijk gesneden door Coornhert naar tekeningen van een of meer
kunstenaars wier identiteit niet bekend is (p. 231).
Voor ieder die zich met Van der Noot nader gaat bezighouden, blijken zijn werk
en zijn persoon (die bij hem wel zeer onscheidbaar zijn) enerzijds iets fascinerends
en anderzijds iets sterk irriterends te hebben. Het laatste element is misschien de
oorzaak dat, na het enthousiaste begin van Verwey en Vermeylen, de bestudering
van deze figuur in onze letterkunde zo lang heeft gesluimerd. Het werk van Dr.
Zaalberg betekent in de opleving van die studie een mijlpaal. Met groot geduld en
grote toewijding, hoewel hier en daar niet zonder een gepaste ironie, heeft hij de
achtergrond van Van der Noots werk, van het centrale punt van de Olympia-idee
uit, helder belicht en de plaats van de dichter in de Europese literatuur van zijn tijd
zuiver bepaald.
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Vele toekomstige onderzoekers van dit tijdperk zullen daar hun voordeel mee kunnen
doen.
Maart 1955
C. KRUYSKAMP

S.E.H. van Gilse, De Figuur van François Haverschmidt. Van Loghum
Slaterus, Arnhem, MCMLV.
Op het ogenblik dat Nederland en in het bijzonder Leiden, zich opmaken de geboorte
te herdenken, nu honderd jaar geleden, van Piet Paaltjens, de onvergeten schepping
van Haverschmidt, verschijnt een essay over deze auteur dat reeds meer dan tien
jaar geleden werd geschreven door een op tragische wijze als slachtoffer van de
nazi-terreur omgekomen veelbelovende leerlinge van Van Eyck. Het was een
doctorale scriptie, waarvan de publicatie nog door hem werd goedgekeurd. Als
scriptie mag dit een proeve genoemd worden; de meer omvattende betiteling van
‘essay’ verdient het geschrift echter ten volle: al wat men met deze naam verbindt
als een afgeronde, in zuivere stijl gegeven voorstelling, op diepgaande analyse en
een oorspronkelijk bronnenonderzoek berustend, van een letterkundig-historisch
onderwerp in beperkt bestek, vindt men in dit keurig gepresenteerde boekje
verwezenlijkt. Haverschmidt mag geen vergeten figuur genoemd worden (al is het
eigenlijk toch alleen aan Van Vloten te danken, die hem opnam in zijn bloemlezing
‘Nederlandsch Dicht en Ondicht uit de 19de Eeuw’, dat dit niet het geval werd), maar
een monografie over zijn litteraire gestalte ontbrak toch nog: het boek van Dyserinck
beperkt zich in zijn hoofdzaak tot het anecdotische en in mej. Jongejans dissertatie
komt hij wel vaak ter sprake, maar toch te incidenteel, om een beeld van zijn hele
figuur te krijgen. De grote verdienste van mej. Van Gilse is juist dat zij wel de hele
gestalte tracht te geven en die inderdaad omlijnt, voor zover hij daarvoor vatbaar
is. Zij behandelt Haverschmidt niet alleen als de schepper van Piet Paaltjens, maar
betrekt zeer uitvoerig ook de prozaschrijver, zowel de litterator als de dominee, in
haar onderzoek. Zij analyseert helder de ingewikkelde verhouding tussen H. en zijn
schepping Paaltjens, het subtiele spel dat hij met deze figuur speelt en zij toont aan
hoe de achtergrond daarvan
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in al zijn ander werk is terug te vinden. Die achtergrond is de levenslange strijd in
de schrijver tussen doodsangst en doodsverlangen, die eindigde met zijn zelfmoord
op bijna zestigjarige leeftijd. Ten aanzien van zijn litteraire gestalte stelt schr. zeer
terecht de vraag of hij zichzelf wel als dichter gevoeld heeft, of hij niet veeleer ‘alleen
maar de illusie gekoesterd (heeft) dichter te zijn, illusie gemaskeerd onder spot met
het romantische dichtertype’. Litteraire begaafdheid had hij zeker en hij had ‘in een
cultureel-sterke tijd... een goed proza-schrijver kunnen worden’.
De titels van de paragrafen van haar laatste hoofdstuk: ‘Dominanten in de wereld
van H.'s innerlijk leven’; ‘De invloed van Het Nut op H.'s verbeelding’; ‘De
wisselwerking van emotie en tendenz als formanten in H.'s verbeeldingswereld’ en
‘Enkele richtlijnen tot het litterair-historisch beoordelen van H.'s proza’ mogen
getuigenis afleggen van de grondigheid waarmee schrijfster haar taak heeft aangevat.
Deze proeve toont aan dat mej. Van Gilse een rijpheid van geest had bereikt die
aan dit jonge leven, hoe smartelijk ook en ontijdig afgebroken, toch een zekere
afronding geeft. Ware het mogelijk een doctorsgraad postuum toe te kennen, Mej.
Van Gilse zou daar het volste recht op kunnen doen gelden.
L e i d e n , 1 Juni 1955
C. KRUYSKAMP

Frederik van Eeden, Het Lied van Schijn en Wezen (,) uitgegeven,
ingeleid en toegelicht door Dr. H.W. van Tricht (Zwolse drukken en
herdrukken voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te
Leiden, no. 8). Zwolle, N.V. Uitgevers-maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink,
1954. (220 blz.; ingen. fl. 4.50).
Om tweeërlei reden is deze uitgave van ‘Het Lied van Schijn en Wezen’ belangrijk
voor de Nederlandse literatuurgeschiedenis: in de eerste plaats omdat dit driedelige
gedicht, waaraan Van Eeden met tussenpozen dertig jaar heeft gewerkt, meer dan
enig ander van zijn boeken zijn ontwikkelingsgang tekent, en in de tweede plaats
omdat dit werk het gedachtenleven van een belangrijk deel der Westeuropese
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intelligentsia omtrent de eeuwwisseling uitbeeldt. Van Eeden immers was, zo al niet
de grootste, in elk geval de meest veelzijdige der Tachtigers, de meest internationaal
georiënteerde, de minst Hollandse. Daarin lag zijn kracht, maar tegelijk zijn zwakheid,
en in geen van zijn werken komen beide beter tot uiting dan in dit grote, breed
opgezette wijsgerige gedicht. De lange tijd die tussen de eerste conceptie, in 1892,
en de voltooiing, in 1922, ligt, is oorzaak dat het naar de inhoud geen eenheid vormt.
Het is niet uit één centrale gedachte geboren, maar bevat integendeel een reeks
van ten dele zelfs tegenstrijdige ideeën, waarin zich het steeds wisselende
gedachtenleven van de dichter getrouwelijk weerspiegelt. Dat het niettemin belangrijk
en boeiend is, ligt daaraan dat Van Eeden zelf althans tot de tijd waarin hij dit gedicht
voltooide een belangrijk mens gebleven is, ook al veranderde zijn denkrichting wel
eens vlugger dan zijn aanhangers en bewonderaars konden bijhouden. Deze
wisseling loopt ten dele parallel met de wijzigingen in het Europese denken, waarvan
Van Eeden de getuige en deelgenoot is geweest. Opgegroeid in de schaduw van
het rationalisme, aanvankelijk zelf materialist, heeft hij al op jonge leeftijd de voosheid
herkend van een wereldbeschouwing, die alles uit stof en kracht wilde verklaren.
De betrekkelijkheid van de autonomie der vrije gedachte had de schrijver van ‘De
kleine Johannes’ al doorzien. Van jongs af was hij bovendien geboeid door het
Hindoeïsme, waaraan Dr. van Tricht in zijn inleiding nog eens herinnert, omdat dit
feit veel tot verklaring van dit leerdicht kan bijdragen. Lang voordat Hans Driesch
in zijn ‘Philosophie des Organischen’ (1909) de Darwinistische biologie eens en
voor al had weerlegd, had Van Eeden zich er al, intuïtief, van afgewend. Weinige
woorden volstaan dan ook om zich in ‘Het Lied van Schijn en Wezen’ van de
materialistische wereld- en mensbeschouwing der voorafgaande generatie af te
maken.
Hoezeer Van Eeden gegrepen was door het neo-vitalisme van Driesch komt
vooral in het tweede boek tot uiting. In de XIde zang duikt opeens de gedachte der
collectieve of soortziel op in de geest van Driesch. Deze collectieve ziel is de
draagster van de entelechie, zoals Driesch met een Aristoteliaanse term de
scheppende natuurkracht noemde. Rathenau heeft in ‘Zur Mechanik des Geistes’
(1912) de
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gedachte van de collectieve ziel op het maatschappelijke gebied toegepast, zoals
zijn vriend Van Eeden haar twee jaar tevoren op geestelijk gebied had uitgewerkt.
Terwijl Rathenau aan het Christendom vrij achteloos voorbijgaat, ziet men Van
Eeden er levenslang mee worstelen, tot hij rust vindt in de kerk van Rome. Van
deze worsteling geeft dit gedicht vele aanwijzingen. In de VIIde zang van het derde
boek (1918) laat hij de gedachte van de soortziel los en vervangt die door God. Van
nu af aan is er alleen plaats voor het Katholieke Christendom.
Dr. van Tricht heeft dit gedicht voorzien van een uitvoerige inleiding, verklarende
noten, een minutieuze beschrijving van de handschriften, een opsomming van de
drukken, een overzicht van de wording van het gedicht, een opgave van de
marginalia en de kanttekeningen, en een lijst van de varianten. De laatste alleen al
beslaat 27 in twee kolommen compres bedrukte bladzijden. Aldus ontstond een
modeluitgave, zoals we die van deze Van Eeden-kenner mochten verwachten, van
het lied dat tot de hoogtepunten behoort van het dichterlijk oeuvre van de Tachtiger,
die zelfs door zijn kritische, hem weinig bewonderende zwager Verwey toch altijd
nog als ‘een van de sterkste en levendste schepsels van zijn tijd’ werd beschouwd.
P.J. MEERTENS

Westfaalse en Nederlandse Expansie. Lezing gehouden voor de
dialectencommissie der Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen (Bijdragen en Mededelingen der dialectencommissie
XV, 1955). f. 4,50.
Soms heeft mij wel eens het gevoel bekropen, dat de taalgeografie haar grootste
krachtsontwikkeling reeds achter zich heeft. Ik gevoelde dat als iets onbillijks omdat
een zich openbarend gebrek aan vitaliteit op dit gebied m.i. niet aan natuurlijke
oorzaken is toe te schrijven, maar eenvoudig aan tijd- en geldgebrek. Alleen de
ingewijden weten hoeveel tijd er gemoeid is met het ontwerpen van betrouwbare
taalkaarten en wat de publicatie betreft: men kan gerust zeggen dat geen enkel
geleerde (laat staan een jonge doctorandus) de uitgave van eigen getekende kaarten
meer kan bekostigen. Zo dreigt de betrekkelijk nog
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jonge taalgeografische wetenschap versmoord te worden vóór ze nog tot volle
ontwikkeling is gekomen.
Er is dus alle reden tot verheugenis dat de lezingen van Foerste en Heeroma
thans (mèt 23 kaarten) het licht hebben gezien en bij het lezen van deze studies
krijgt men de overtuiging dat het verder onderzoek ook weer met kracht ter hand
zal worden genomen.
Indien ik hierbij een wens mag uiten dan is het deze, dat in de later volgende
studies wat meer aandacht wordt besteed aan de taal der oude bronnen. Ik geef
toe, dat een zodanig onderzoek lang niet altijd vruchten oplevert, maar daartegenover
staan andere gevallen, waar de oudere taal een zodanig fundament kan verschaffen
dat de hechtheid der gehele reconstructie ook de buitenstaanders kan overtuigen.
M.i is het niet wenselijk dat de taalgeografie steeds haar eigen weg alleen gaat.
Ook een samengaan met de tegenwoordig in volle bloei staande fonologie zou m.i.
aan beide hulpwetenschappen ten goede komen. Zonder specialisatie kan men het
tegenwoordig moeilijk stellen. Maar laten we er steeds van doordrongen blijven dat
‘de’ taalwetenschap één organisch geheel is
G. KLOEKE

Dr. J.A. Huisman, De hel-namen in Nederland. Rede uitgesproken bij
de officiële aanvaarding van het hoogleraarsambt aan de
Rijksuniversiteit te Utrecht. Groningen, Djakarta, J.B. Wolters, 1953.
Hoewel de namenkunde aan geen enkele universiteit in ons land op de series
lectionum voorkomt, is het toch een enkele keer gebeurd dat een nieuwbenoemde
hoogleraar zijn ambt aanvaardde met een rede over een toponymisch onderwerp.
Zo hield de Groninger hoogleraar R.W. Zandvoort zijn inaugurale rede over de studie
der Engelse plaatsnamen (1937) en zo heeft onlangs te Utrecht de Germanist Dr.
J.A. Huisman tot onderwerp van zijn inaugurale rede de hel-namen in Nederland
gekozen. Deze hel-namen hebben sinds zestig jaar al verscheidene malen de
aandacht van onze toponymisten getrokken. Johan Winkler schreef in de Friesche
volksalmanak van 1894 (blz. 1-17) een studie
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over De hel in Friesland (herdrukt in zijn Studien in Nederlandsche namenkunde
(1900), blz. 280-289), waarin hij de Friese veld- en plaatsnamen met hel in verband
bracht met het Germaanse volksgeloof, dat poelen, meren en kolken als toegangen
tot de onderwereld, de hel beschouwde. E. Grohne (Die Hausnamen und
Hauszeichen (1912), S. 31-32) verwierp deze ook in Duitsland verbreide etymologie
weliswaar niet, maar stelde er een tweede naast, die van hölle < helde, ‘declivitas’.
J. Mansion (De voornaamste bestanddeelen (1935), blz. 61) leidt de hel-namen van
helde = helling af, maar denkt tegelijk ook aan hel = helder, lichtkleurig. Zonder dat
hij Winklers opvatting kende, kwam Jac. van Ginneken (OTt 8 (1939-1940), blz.
138-146; 305-306) tot dezelfde conclusie in zijn verklaring van de naam Helmond
als ‘mond van de hel’. Met zijn vermaarde stoutmoedigheid in het maken van
vérgaande gevolgtrekkingen beschouwde hij de hel-namen als relicten van de cultuur
der vóór-Indogermaanse bevolking. M. Schönfeld (NTg 37 (1943), De Vooys-nummer,
blz. 93-99) verwierp de naamsafleiding van Winkler en Van Ginneken, op een enkele
uitzondering na, en nam voor de doublet hel / hol in de eeerste plaats de betekenis
van ‘laagliggend, moerassig’ aan. A. Carnoy (Origines des noms des communes
de Belgique, I (1948), p. 298) twijfelde tussen helde = helling en hille = heuvel. Aan
helle = hoogte had ook H. Jellinghaus (Die Westfälischen Ortsnamen (1896), S. 43)
gedacht, op gezag van andere Germanisten. Volledig is deze opsomming op geen
stukken na, maar ze geeft althans de hoogtepunten van het hel-onderzoek aan.
Op grond van een 80-tal door hem bijeengebrachte hel-namen in Nederland heeft
Huisman thans de door Schönfeld voor fantasieën uitgekreten verklaringen van
Winkler in ere pogen te herstellen. De thans gangbare etymologieën bevredigen
hem niet, op taalhistorische en dialectgeografische gronden. De vroegere
woordafleidingen gaan alle van een of ander Germaans woord uit, dat op hel =
infernus gelijkt; door volksetymologie zou de betreffende naam dus als infernus
geïnterpreteerd zijn. Een sterk argument daartegen lijkt mij zijn opmerking, dat b.v.
in Bretagne een aantal enfer-namen voorkomt, waarbij de Germaanse samenval
van hel = onderwereld met hel = helling, moeras, hoogte of lichtkleurig onmogelijk
een rol kan hebben gespeeld. Huisman
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verwondert er zich over dat de voor de hand liggende verklaring uit hel = onderwereld
voor de Germaanse hel-namen zoveel tegenstand heeft ontmoet, al begrijpt hij het
argument van Schönfeld, die alleen al het grote getal van de hel-namen in
West-Vlaanderen een bewijs acht van de ongerijmdheid der veronderstelling, dat
hier overal poorten tot de hel zouden te zoeken zijn. Huisman neemt dan ook de
verklaring van Winkler en Van Ginneken slechts ten dele over; hij beschouwt hel
wel als infernus, maar de omstandigheid dat het allergrootste deel der door hem
onderzochte hel-namen aan de noordzijde van het meest nabijgelegen bewoonde
centrum ligt, heeft hem op de gedachte gebracht dat hel in deze toponiemen
eenvoudig noord betekent. ‘Hieraan ligt zeker een Germaanse voorstelling ten
grondslag; immers de Germanen localiseerden het dodenrijk in het Noorden, terwijl
hiervan bij de Christelijke hel geen sprake is’. Voor deze vernuftige theorie vindt
Huisman steun in literaire en historische bronnen en in archaeologisch materiaal.
Het sterrenbeeld de Grote Beer komt ook onder de naam helwagen = noordwagen
voor; vele oude kerken, vooral in Friesland, hebben de ingangen op de
Noord-Zuid-lijn, evenals de zaal in de Voluspá, het visioen van de zieneres in de
Edda; opvallend veel oude Engelse kerken zijn aan de noordzijde van het dorp
gebouwd; heidense Germaanse graven blijken op het Noorden georiënteerd te zijn,
enz. De hel-namen moeten ontstaan zijn in een tijd, waarin de traditie van de
Noordelijke onderwereld, de helwagen e.d. nog leefde, wat ook in de Middeleeuwen
nog het geval kan zijn geweest. Men behoeft dus deze namen niet tot overoude
tijden terug te voeren.
De identiteit van de begrippen noord en hel is in de Germanistiek een
veelbesproken onderwerp. Karl Müllenhoff (Deutsche Altertumskunde, IV, 1900, S.
660) identificeert Norvegr met helvegr: weg naar de hel, de onderwereld, en leidt
noord af van een in de Slavische talen bekende wortel (Litaus nèrti, Boheems en
Servisch noriti), die ‘duiken’ betekent. Noord zou dus de aanduiding zijn van de
afgrond, die toegang geeft tot de onderwereld, waarvan men de ingang in het
Noorden veronderstelde. Huisman zelf heeft in een artikel Ekliptik und Nord /
Südbezeichnung im Indogermanischen (Zschr. f. vgl. Sprachforsch. auf dem Geb.
d. Indogerm. Spr. 71 (1953), S. 97-108) trachten aan te
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tonen dat vooral in de noordelijke Indogermaanse talen de meeste termen voor de
hemelsrichting Noord op de localisering van de onderwereld teruggaan.
In afwachting van de uitgebreidere studie over dit onderwerp, die Huisman in het
vooruitzicht stelt, wilde ik op een enkel punt van zijn betoog nader ingaan. Er schuilt
daarin veel aantrekkelijks, zoals in elk pleidooi voor een voor de hand liggende
naamsverklaring. Ik geloof met hem dat in een groot aantal hel-namen het simplex
hel schuilt, in een betekenis die in elk geval op die van hel = infernus teruggaat.
Minder overtuigend lijkt mij de stelling, dat hel hier identiek zou zijn met Noord.
Huisman grondt dit op het feit dat de 80 door hem gevonden hel-namen ‘voor het
allergrootste deel’ aan de noordzijde van het meest nabijgelegen bewoonde centrum
zouden liggen (blz. 8). Even verder spreekt hij zelfs van ‘de overweldigende
meerderheid der noordelijk gelegen hel-namen’ (blz. 10). Daarbij zou ik een
vraagteken willen plaatsen. Het toponymisch hel-materiaal van het
Naamkundebureau, dat enkele honderden Nederlandse hel-namen omvat, vertoont
nl. niet die uitgesproken voorkeur voor een noordelijke richting; een groot aantal
van deze namen ligt beslist niet ten noorden van het meest nabijgelegen bewoonde
centrum. Dit geldt zelfs voor door Huisman aangevoerde voorbeelden. Zo localiseert
hij Helbergen ten NO van Brummen, hoewel dit land veeleer ten Z van Zutfen ligt.
Hij ontleende dit toponiem aan N G N III, blz. 127, maar noemde niet het vlak
daarboven vermelde Hel, een buurt in Putten (12de eeuw Hello, 1393 ter Helle),
klaarblijkelijk omdat dit ten ZW van Putten ligt. Hij localiseert het Helveen ten N van
Wijster onder Beilen, maar dit Wijster is een kleine en jongere buurtschap in de
gemeente Beilen, die ten opzichte van de plaats Beilen, het oude centrum, zuidelijk
ligt. Wil men het Helveen niettemin op Wijster betrekken, dan moet men de
Helkampen, ten N van Sleen, niet op Sleen zelf, maar op de buurtschap Erm
betrekken, wat Huisman - terecht - niet gedaan heeft. Men vraagt zich af of hij in
een aantal gevallen niet is uitgegaan van hetgeen hij wilde bewijzen en daarom
naar plaatsen heeft g e z o c h t , ten opzichte waarvan de heltoponiemen noordelijk
liggen, hoewel andere daarvoor met meer recht in aanmerking zouden zijn gekomen.
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Eerst wanneer men over een volledige, althans de volledigheid nabijkomende kaart
van Nederlandse hel-namen de beschikking had, zou men conclusies mogen trekken
ten opzichte van de al of niet noordelijke ligging. Niettemin ben ik bij voorbaat bereid
de identificatie van hel en noord aan te nemen, maar slechts in bepaalde gevallen.
Daarnaast zou ik dan nog een betekenis van hel willen voorstellen, die wel zeer
voor de hand ligt, t.w. die van onvruchtbare grond, onvruchtbaar of moeilijk te
bewerken land. Wie in het W N T VI, kol. 499 opslaat, aan hoeveel onaangename
plaatsen (donkere ruimten enz.) de volksmond de naam van hel geeft, verwondert
er zich niet over dat ook een moeilijk te bewerken grond deze naam draagt. Zo wordt
van twee stukken land, de Hel, aan de Helweg onder Farmsum gelegen, opgegeven
dat ze ‘moeilijk te bewerken’ zijn. De Hel onder Oudkarspel is ‘heel zwaar te
bewerken en niet erg vruchtbaar’, het Helke onder Broek op Langendijk is ‘zeer
zwaar te bewerken’, de Hel in de Assendelver polder is moerassig. Van de Hel onder
Muiden wordt opgegeven dat het vroeger waarschijnlijk een stuk onland is geweest.
De Hellen ten N van Beilen zijn ‘buitengewoon slecht weiland’ en ook het Vegevuur
in de buurt daarvan is ‘van dezelfde slechte kwaliteit’. In de buurtschap Vosseveld
onder Dalen lag vroeger een hooggelegen stuk land met een dikke laag mul zand,
dat de Hel heette. Dezelfde naam dragen een laaggelegen moerassig land, dat
temidden van betere stukken onder Nettelhorst ligt, een zeer slecht, laaggelegen
en door zijn ongunstige ligging moeilijk te bewerken land ten O van Maasland, een
laaggelegen land onder Dongen, dat bij zware regenval onderloopt, een ondiep land
met water en riet onder Renen, onvruchtbare Peelgrond onder St. Anthonis, en zuur
land onder Blerik. De Helle onder Zonnemaire bestaat uit lichte zavel, de Helakker
ten Z van Heukelom is moerassig, het Helmeer onder Wansum is slechte grond.
Deze voorbeelden mogen volstaan om voor hel ook de in scherts gegeven benaming
op te eisen van een stuk land dat zoals men in Mechelen (Gld.) zegt, hellegrond is,
d.w.z. grond waarvan de bewerking hetzij door de zwaarte van de grond, hetzij door
zijn slechte kwaliteit (onvruchtbaarheid), zweetdroppels kost. In Nijbroek zegt men
van een boer, die op slechte grond moet werken: ‘die keerl woont
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in de helle’. Ook om andere redenen kan een stuk land hel genoemd worden; zo
gaven arbeiders in Ellekom deze naam aan een jonge aanplanting, waar de eigenaar
hen steeds bij hun werk kon observeren! De kloosterlingen van Aduard, die wegens
overtreding van de kloostertucht naar een bezitting onder Roden werden verbannen,
noemden dit verblijf, te midden van een eenzame, woeste streek, de Helle (al spoedig
in Terheil veranderd; W. de Vries, Drentse plaatsnamen (1945), blz. 84). Het fort
de Hel onder Willemsstad zou zo heten omdat in de Franse tijd menig soldaat er
het leven zou hebben gelaten. De Helstraat te Maastricht heette aldus, omdat hij
naar het Pesthuis leidde. ‘Vergete gemeenskappe in die berge’ in Zuid-Afrika worden
‘Die Hel’ genoemd (Abel Coetzee, Die Afrikaanse volkskultuur (1953), blz. 31). Zo
zullen er allerlei, ons grotendeels wel onbekende aanleidingen zijn geweest om een
land met de hel te vergelijken. Verder zullen we er rekening mee moeten houden
dat de oorspronkelijke betekenis van de veldnaam verduisterd is, doordat de kwaliteit
van de grond in de loop der eeuwen beter werd. In de toponymie blijft de naam
behouden, ook wanneer het benoemde land daaraan in geen enkel opzicht meer
beantwoordt.
Alleen terloops brengt Huisman het element van de analogie in het geding, terwijl
dit toch een belangrijke rol vervult in deze naamgeving. Zo konden hel-namen
ontstaan waar al paradijs- (eventueel ook vagevuur-) namen bestonden. Het
omgekeerde zal waarschijnlijk meer het geval zijn geweest. Zo noemden in het
begin van de 17de eeuw soldaten een versterking in de buurt van de zojuist
genoemde Helle onder Roden het Vagevuur (B. Lonsain, De Helle en het Vagevuur
te Roden, ‘Drente’, 1929, blz. 26-27). Twee laagten in de Peel onder St. Anthonis
2

heten de Hel en de Hemel (M. Schönfeld, Veldnamen in Nederland (1950), blz.
162, noot 56). Terwijl de Hel onder Oudkarspel zuur land is, is de Hemel - ten N.
van het dorp gelegen! - vruchtbare en licht te bewerken grond. De Hel en de Hemel
of het Hemeltje vindt men in vele plaatsen naast elkaar, onder Zwolle, in Limmen
(N.-H.), onder Assendelft, onder Vreeland, onder Zonnemaire en Scharendijke op
Schouwen enz. Drie bij elkaar gelegen stukken land onder Beverwijk, alle drie van
goede kwaliteit, heten Hemel, Hel en Vagevuur. In de
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gemeente Nettelhorst heet het beste perceel in de omtrek 't Hemeltje, terwijl de Hel
een laaggelegen moerassig land is te midden van betere stukken. Wanneer
boerderijen de Hel heten, is de naam van het land wel overgegaan op de hoeve
2

(Vinc. van Wijk, Boerderijnamen (1948), blz. 128); ook hier moet trouwens aan
analogiewerking worden gedacht, aangezien de combinatie Hel, Hemel(tje) en/of
1)
Vagevuur herhaaldelijk voorkomt . Ook als huisnamen treft men ze, met het Paradijs,
niet zelden aan. Maar over dit alles mogen we ongetwijfeld meer verwachten in de
uitgebreidere studie, die de schrijver op het eind van zijn voordracht in het uitzicht
stelt en waarvan we op grond van deze inaugurale rede bij voorbaat mogen
2)
aannemen, dat ze boeiend en belangrijk zal zijn.
P.J. MEERTENS

Dr. A.G.J. Hermans, Jacht en Taal. Een verzameling van jagerstermen
en aan de klassieken ontleende jachtcitaten. Schiedam, H.A.M. Roelants,
MCMLI.
Dit lijvige boek is bedoeld als een aanvulling op het in 1947 door schr. gepubliceerde
Jagerswoordenboek. Mocht de titel de gedachten doen gaan in een richtting die
door de samensteller, die geen linguist is, niet verder wordt betreden, de ondertitel
maakt voldoende duidelijk dat het bedoeld is voor liefhebbers, van de jacht in de
eerste plaats, maar ook van de Klassieken. Men vindt er vele termen in die reeds
in het Jagerswoordenboek waren behandeld, en die hier alleen nog eens worden
geïllustreerd door een aanhaling uit Latijnse of Griekse, maar ook uit zeer vele
andere auteurs. Voor zover wij gezien hebben - men kan van de recensent niet
verlangen dat hij een dergelijke compilatie van 935 pagina's van a tot z doorleest bevat het boek weinig nieuws aan eigenlijke jagerstermen. Wij hebben twee letters,
A en P, geheel door-

1)
2)

Zo noemt H.J. Moerman, N.G.N. 7 (1930), blz. 8 Vagevuur, Hemel, Hel en Paradijs als namen
van erven ten N van Steenderen (Geld.).
Terloops wijs ik er nog op dat de waternaam de Noord bij Zwartsluis, door Huisman op blz.
10 aangehaald, ontstaan kan zijn uit oord + een prothetische n en in dat geval dus geen
2

windrichting zou aanduiden. Vgl. Schönfeld, Veldnamen , blz. 112.
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genomen en vinden daarin aanleiding tot de volgende opmerkingen. Verscheidene
opgenomen termen tonen een gebrek aan kritiek t.a. van hun hoedanigheid van
germanismen: ‘een kat het lood aandragen’ voor er op schieten (‘ze beschieten’
zegt schr.): ‘een teef laten aanlopen’, laten dekken; ‘plathert’, hert zonder gewei.
Algemeen gangbare termen worden op de jacht betrokken zonder dat ze daarbij
een specifieke betekenis hebben: ‘aangewind’ wordt volstrekt niet alleen of speciaal
door jagers gebruikt; een ‘aankomend jager’ verschilt in die kwaliteit niet van een
aankomend bediende, aankomend onderwijzer; ‘achteruitgang’ heeft niet de
specifieke betekenis van het achteruitgaan van de wildstand. De praeoccupatie met
de jacht leidt bij den auteur soms bepaaldelijk tot een bewustzijnsverenging: de
avondhemel ziet hij alleen als ‘de nog wat lichte hemel, waartegen men bij den
avondtrek de vogels nog kan waarnemen’; ‘passievol’ is ‘vol jachtpassie’. Het is uit
deze geestesgesteldheid begrijpelijk dat schr. alles er bij gehaald heeft wat ook
maar enigzins op de jacht betrokken kan worden: namen van dieren, waarbij er vele
zijn die in Nederland zeker geen jachtobject zijn (adelaar, papegaai, pauw, pelikaan);
ook dialectische diernamen, zoals al dadelijk het eerste lemma ‘aaibert’, ooievaar;
‘pitoir’, roerdomp; voorts boomnamen, weg- en terreinnamen enz. Dat mythologische
namen zijn opgenomen die iets met de jacht te maken hebben, is begrijpelijk, maar
bij vele ontbreekt dat verband geheel (Alcyon, Amalthea, Amor, Aranchne, Argeus,
Perseus); anderzijds ontbreekt b.v. Pan, terwijl bij de vermelding van Aesculapius
blijkbaar alleen de chirurg aan het woord is, evenals b.v. bij een lemma als ‘pols’
(pulsus). Bij tal van lemmata ontbreekt het verband met de jacht geheel:
adelaarssteen, -wieken, afduiken, afhouden, Antoniusvarken, appelenschip (!),
avondrood, paddenstoel, pigeontoed (!), plaats, poedel, prikker (stok van een
prikslee!). Anderzijds ontbreken sommige termen als lemma, die bij andere in de
omschrijving gebruikt worden (een euvel waaraan overigens bijna alle
woordenboeken lijden), b.v. ‘weidgat’, bij pluim genoemd, ‘blatter’, bij pneumatisch
genoemd. Zoals vele liefhebbers kon Dr. H. de verleiding niet weerstaan zich nu en
dan op het terrein van de etymologie te begeven; het is ons onbegrijpelijk hoe een
academisch gevormd man, die toch van het bestaan van goede
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etymologische woordenboeken, ook voor het Nederlands, kan afweten, liever
dwaasheden neerschrijft zoals hier b.v. bij aterling en pees geponeerd worden, dan
de moeite te nemen even in Franck v. Wijk of Kluge te kijken.
Een groot deel van het boek wordt ingenomen door citaten. Veelal wordt de
vindplaats nauwkeurig opgegeven, maar vaak ook wordt alleen een auteursnaam
genoemd, of zelfs een aanhaling gegeven zonder enige bronvermelding (bv. bij
‘roofzuchtig’, ‘snel’). Al met al een boek waarin de liefhebber van de jacht met
genoegen zal bladeren, maar dat de taalkundige onbevredigd laat en niet zelden
irriteert.
L e i d e n , Juni 1955
C. KRUYSKAMP
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Vragen rondom Hendrik van Veldeke
A. Een geestelijke?
Nog nauwelijks een eeuw heeft de dichter Hendrik van Veldeke zijn plaats in de
geschiedschrijving der Nederlandse letteren en reeds zijn, met betrekking tot zijn
levensstaat, niet minder dan vier theorieën elkander opgevolgd. De ene geleerde
1)
zag in hem een geestelijke, de ander een ridder-dichter , weer een ander stelde
hem voor als een speelman en zelfs heeft iemand hem nog pogen te introduceren
2)
als poorter van Maastricht. De speelman-theorie van Van Mierlo is ten onzent
zodanig en vogue, dat zij kan gelden als de thans heersende schoolmening.
In de volgende bladzijden wil ik een lans breken voor de oude opvatting van
Veldeke als geestelijke. Deze theorie is de oudste van alle, wat er al op wijst, dat
zij iets voor de hand liggends heeft. Bormans, de eerste uitgever van het Leven van
Sint Servaas (1858), kenmerkte de toon van de dichter als die van ‘un clerc ou
3)
homme d'église’ . In 1882 concludeerde Behagel zonder enige reserve tot de
4)
‘geistlichgelehrte Stellung des Dichters’ . Zelfs in 1931, toen de glans der theorie
was gedoofd, heeft de bezonnen Rogier, zonder overigens positief partij te kiezen,
nog een zekere voorkeur laten blijken voor een zienswijze in de trant van Bormans
5)
en Behagel .
De berichten, die de levensstaat van Hendrik van Veldeke kunnen ophelderen,
zijn weinig talrijk, maar voor een onbevangen lezer duidelijk genoeg, tenminste in
hun onderlinge samenhang. Iemand, die verklaart, zijn Servaas te hebben gerijmd
ten behoeve van den leeken

1)
2)
3)

4)
5)

Heinrich von Veldeke, herausgegeben von Lud. Ettmüller (Leipzig 1852), S. XIII. De vele
latere Duitse napraters van Ettmüller ga ik stilzwijgend voorbij.
Zie vooral: J. van Mierlo, Heynryck van Veldeke, Amsterdam (1928).
J.H. Bormans, Sinte Servatius legende (Maastricht 1858), blz. 15. Ik som niet alle volgelingen
van deze theorie op, vermeld slechts, dat Jonckbloet haar gevaarlijk toespitste, door van de
geestelijke een priester te maken. De meeste kanunniken waren niet priester.
Heinrich von Veldeke, Eneide, herausgegeben von O. Behagel (Heilbronn 1882), S. CLXXIV.
L.J. Rogier, Henric van Veldeken (Maastricht 1931) blz. 19.
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6)

luden (I, 3231), kan slechts een geestelijke zijn . Vooral als hij daarbij nog een
7)
meister (magister) is , welke kwaliteit in die dagen alleen door een clericus kon
worden bezeten. Op zich zelf irrelevant, maar wel achteraf versterkend is het feit,
8)
dat de dichter heer (dominus) werd genoemd .
Het is duidelijk, aan welke geestelijke corporatie de dichter was verbonden.
Veldeke zelf noemt zich dyenaer van Sint Servaas (I 3228). Dat deze mededeling
moet worden verstaan in strict juridische zin, blijkt, als men haar legt naast de
passage, waar de dichter verklaart, dat hij Servaas had verkoren te patrone ende
te heren (II 2924).). De scherpzinnige medievist Lyna herkende hierin terecht een
formule van geestelijke manschap, zoals die moest worden afgelegd door ieder,
die poorter van Maastricht wenschte te worden, en zo zou dan, volgens hem, de
9)
dichter een poorter van Maastricht zijn geweest . Ik val hem

6)
7)

8)

9)

In vers I 180 heet het: den ongheleerden luden. Men kan geen verband leggen tussen de
twee passages. Het is immers de geestelijke, die zich richt tot de ongheleerden luden.
In de Eneïde heeft Veldeke niet eenmaal (gelijk Rogier, l.c. doet voorkomen), maar tweemaal
de titel meister, namelijk in de verzen 13431 en 13465. Het laatste vers behoort tot de epiloog;
hier zou het nog, gelijk Rogier oppert en door Frings wordt beweerd, een bewerker kunnen
zijn, die de term aan Veldeke in de mond legt. Maar zeker is Veldeke aan het woord in vers
13431, dat niet tot de epiloog behoort. Ten overvloede zij opgemerkt, dat nog de dichter van
Moriz von Crâûn dezelfde titel aan Veldeke geeft (vs 1156: Von Veldeke meister Heinrich).
De dichter heet Hêr of Hêre bij Wolfram von Eschenbach en in de liederenhandschriften van
Weingarten en Manesse. Het praedicaat heer of dominus kwam gelijkelijk toe aan de clericus
en aan de edelman. Wel schijnt het geslacht Van Veldeke in de 13e eeuw tot de adel te zijn
overgegaan, maar voordien behoorde het tot de stand der dienstlieden en bijgevolg niet tot
de adel. Men bedenke, dat zelfs een ridder nog geen adellijk heer was. Zijn de aangegeven
Duitse bronnen letterlijk te verstaan, dan kunnen zij met Hêr slechts op de geestelijke doelen.
Bedoelen zij het adellijke predicaat, dan kennen zij achteraf aan Veldeke een stand toe, die
hij bij zijn leven zeker niet heeft bezeten.
J. Lyna, Ridder-dichter Hendrik van Veldeke, in: Paginae Bibliographicae, IV (1929), p.
1370-1374, 1523-1528. Ik moet aanmerken, dat noch de formule noch de daardoor uitgedrukte
verhouding specifiek Maastrichts waren. In vele steden van Zuid-Nederland en Noord-Frankrijk
moest men man van een heilige zijn om tot het poorterschap te kunnen worden toegelaten.
En wat de formule van manschap betreft, men vindt haar terug in de professieformules van
canonicale gemeenschappen (b.v. in de abdij van Rolduc). Zelfs bij de Benedictijnen van die
tijd kan men de idee van geestelijke manschap aantreffen.
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in zijn zienswijze volledig bij, maar zonder de conclusie te delen. En ziehier, waarom.
Lyna ging er van uit, dat alle homines sancti Servatii poorters van Maastricht
waren. Dit is stellig onjuist. Nog vele andere groepen behoorden tot de broederschap
der homines sancti Servatii, zoals bijvoorbeeld de kanunniken van Sint Servaas
zelf, het dienstpersoneel van het kapittel, de ambtenaren en de horigen van de
buitenbezittingen, en zo meer. Dus was niet iedere man van Sint Servaas een
poorter van Maastricht. De kanunnik kon dat van rechtswege juist niet zijn, wijl de
kerkelijke wetgeving van die dagen (ook de diocesane statuten van Luik!) clergie
en poorterij onverenigbaar had gesteld.
De conclusie van Lyna moet worden gewijzigd in die zin, dat Veldeke wel een
homo sancti Servatii was, maar geen poorter, omdat hij als geestelijke daartoe niet
rechtsbekwaam was. Tot welke groep van homines sancti Servatii behoorde Veldeke
dan wel, zal men zich nu terstond afvragen. Naar mijn mening hoogstwaarschijnlijk
de groep van de homines sancti Servatii par excellence, d.w.z. de kanunniken van
Sint Servaas. Deze oplossing wordt als het ware ingegeven door het geconstateerde
samengaan van de hoedanigheden van clericus en van homo sancti Servatii, al is
10)
zij daarmede nog niet dwingend .
Lyna heeft niet alleen het juiste spoor gewezen in het onderzoek naar Veldeke's
levensstaat, hij heeft ook de banden tussen de dichter en Maastricht nauwer
aangehaald dan lief kan zijn aan de school van Van Mierlo, welke die banden meent
te kunnen afdoen met het aannemen van een simpele bedevaart naar het graf van
Sint Servaas. Veldeke zelf verklaart, dat, toen hij zijn rijmen begon, het reeds
menighen dach geleden was, dat hij Sint Servaas had verkoren tot zijn patroon en
heer. Ik kan dit niet anders verstaan dan als: een hele tijd, en er slechts uit afleiden,
dat de dichter al op jeugdige leeftijd zijn manschap aan Servaas heeft gedaan,
wellicht ook in zijn kapittel is

10)

Het blijft namelijk nog mogelijk, dat Veldeke slechts een vicarius of altarist van het kapittel
was of een andersoortig geestelijk functionnaris. In ieder geval kan ik Veldeke als geestelijke
niet rekenen tot de vrije of edele leken, die uit devotie horigen van Servaas werden. Tot die
laatste categorie behoort keizer Hendrik I, van wie Veldeke zegt, dat hij zich Sint Servaas
koos te heeren ende te patrone (II 2065).
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ter schole gegaan. Over het algemeen recruteerde de Maastrichtse Servaas haar
kanunniken en leerlingen niet uit zulke betrekkelijk verre oorden als het dicht bij de
Brabantse grens gelegen Veldeke (gemeente Kermt). 's Dichters eigen mededeling,
dat hij van Veldeke was geboren, is trouwens te vaag om ten aanzien van zijn
11)
geboorteplaats en afkomst een zekere conclusie te rechtvaardigen . Als ik goed
zie (zie onder), stond de dichter in Duitsland officieel bekend onder de naam
Heinricus de Trajecto. Ook dat wijst op een herkomst uit een meer onmiddellijke
nabijheid van Maastricht.
Ik kan de gedachte niet van mij afzetten, dat Veldeke's afkomst wel eens iets te
maken zou kunnen hebben met de koster Hessel, die blijkbaar de mentor (en
misschien ook een verwant?) van de jonge Veldeke is geweest. Hessel's
12)
familiebetrekkingen zijn nauwkeurig bekend uit een oorkonde van 1176 , waaruit
blijkt, dat zijn geslacht thuis hoorde in Mechelen aan de Maas.

B. Scholaster van Servaas?
Ik heb niet alleen zekerder gemaakt, dat Veldeke èn een geestelijke was èn een
homo sancti Servatii, maar ook de mogelijkheid geopperd, dat hij zou hebben
behoord tot het kapittel van Sint Servaas. Indien ik mag voortbouwen op deze laatste
veronderstelling, wil ik na gaan, of de naam van de dichter is terug te vinden onder
de leden van dat kapittel. Tussen 1160 en 1179 heeft, voor zover bekend, slechts
één kapittelheer van Sint Servaas de naam Hendrik gedragen en deze was juist
een magister of scholaster, belast met de leiding van de Kapittel-

11)

12)

De mededeling behoeft niet meer in te houden dan dat de dichter behoorde tot het
dienstliedengeslacht, dat de naam Van Veldeke droeg. Met toenamen kan men niet voorzichtig
genoeg zijn. Ter waarschuwing wijs ik op de heren, die tussen 1140 en 1280 zich noemden
naar Stevoort (palend aan Veldeke-Kermt), maar in werkelijkheid thuis hoorden in Elsloo aan
de Maas boven Maastricht. De gegevens over het geslacht Van Veldeke, bijeengegaard door
A. Kempeneers, Hendrik van Veldeke en de bron van zijn Servatius (Antwerpen-Leuven
1913), gaan niet verder terug dan het jaar 1218.
P. Doppler, Verzameling van charters en bescheiden betrekkelijk het vrije rijkskapittel van
Sint Servaas te Maastricht, deel I (Den Haag 1932), no. 54 (1176).
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13)

school . Ziehier de complete lijst der scholasters van Sint Servaas van 1131 tot
1196:
o

a

1131

Stephanus scolarum
magister (Doppler, no. 39).

1159

Magister Baldewinus
(Doppler, no. 47).

1160

Balduinus scholasticus
(Doppler, no. 48).

1173

Heinricus scolarum
magister (Doppler, no. 51).

1176

Heinricus scolarum
magister (Doppler, no. 54).

1195

Magister Winandus
(Doppler, no. 60).

1196

Wynandus scholasticus
(Doppler, no. 61).

Omtrent de scholaster Heinricus, in functie tussen 1160 en 1195, is nog wel iets
meer te weten te komen, als we hem vereenzelvigen met een gelijknamige scholaster
14)
Heinricus de Trajecto, die door Dom Séjourné en Dom Lindeman is versleten voor
een Utrechtenaar. Hoe vaak al heeft de homonymie der Latijnse namen van
Maastricht en Utrecht de historici parten gespeeld.
Vóór 1165 heeft de heilige Hildegard van Bingen in correspondentie gestaan met
15)
de scholaster Balduinus van Maastricht . Daarom is het waarschijnlijk, dat de
magister Heinricus de Trajecto, die tussen 1175 en 1179 twee brieven wisselde met
de heilige, de Maastrichtse scholaster

13)

14)

15)

Vóór het einde van de 12e eeuw heeft de titel magister nog niet altijd de waarde van een
academische graad. Tot dan is het de gewone ambtsbetiteling van een scholaster, bestuurlijk
hoofd ener kapittel-of kloosterschool, tevens belast met het toezicht op het onderwijs in zijn
ressort. Eerst later kan de term een ondergeschikte leerkracht aanduiden.
Dom P. Séjourné, in: Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis, 1920, blz. 151, 158. Dom
H. Lindeman, S. Hildegard en hare Nederlandsche vrienden, in: Ons Geestelijk Erf, 2 (1928)
128-160, speciaal blz. 132-134.
Pitra, Analecta sacra, VIII (Rome 1882), p. 526. Migne, Patr. lat., 197, col. 311. Pitra's
verzameling Hildegard-brieven wordt door de uitgever gedateerd ca 1145-1165. De brief aan
Balduinus komt niet voor in andere verzamelingen. Séjourné en Lindeman zagen in deze
kanunnik Balduinus de bekende proost van Sint Marie, die bisschop werd van Utrecht
(1178-1196). Hiertegen merk ik op, dat deze Utrechtse Boudewijn reeds in 1155 proost was
(OB. Sticht Utrecht, I, no. 411). Hildegard zou die kwaliteit niet onvermeld hebben gelaten,
de briefsteller zelf nog minder. Een andere kanunnik Balduinus is in die tijd in Utrecht niet
bekend. In Maastricht zijn er dan tegelijkertijd zelfs twee kanunniken van die naam, de een
met, de ander zonder meestertitel. Het blijft dan nog slechts onduidelijk, wie van de twee het
was, die met Hildegard correspondeerde. Denkelijk was het die met de meestertitel, omdat
ook de volgende Maastrichtse correspondent een meester was.
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was en niet zijn gelijktijdige Utrechtse naam- en ambtgenoot, gelijk Séjourné en
16)
Lindeman hebben gewild . Welhaast zekerheid (als tenminste de gebruikelijke
datering der brieven juist is) wordt verkregen door de omstandigheid, dat de Utrechtse
17)
scholaster, die tevens keizerlijk notaris was, 22 Juni 1169/72 is overleden . Het
biographisch belang der brieven ligt vooral hierin, dat de steller een bezoek aan
Hildegard deed, terwijl hij op weg was naar Rome.
Met weinig minder zekerheid durf ik in het geding brengen het geval van een
meester Henricus, die in koninklijke charters van 1186 en 1189 figureert als magister
18)
Henricus Trajectensis ecclesie scolasticus et regie curie capellanus et notarius .
Ook dit personnage is door Séjourné en Lindeman vereenzelvigd met de Utrechtse
scholaster van het midden der 12e eeuw. Met nog minder schijn van recht. We
weten immers al, dat die Utrechtenaar tussen 1169 en 1172 is overleden. En verder
blijkt, dat het in de jaren 1186-1189 een persoon van geheel andere naam was, die
19)
het scholasterschap van de Utrechtse Dom waarnam .
De conclusie ligt voor het grijpen, dat de magister Henricus de Trajecto van
1186/89 niemand anders zal zijn geweest dan de magister Heinricus van Sint
Servaas uit 1173/76 en ook niemand anders dan de naamgenoot, die in 1175/79
20)
correspondeerde met Sint Hildegard .

16)

17)

18)
19)
20)

De brief aan magister H. de Trajecto in: Martène et Durand, Amplissima collectio, IV, col.
1092; Migne, Patr. lat., 197, col. 346; Oorkondenboek Sticht Utrecht, I, nos. 483-484. De brief
aan canonicus H. de Trajecto in: Martène et Durand, o.c., II, col. 1109 en Migne, o.c., 197,
col. 361. De eerste uitgever dateert de brieven ca 1179, de tweede 1175-1179. In ieder geval
ontbreken deze brieven in Pitra's collectie, die niet verder gaat dan 1165 (volgens de datering
van Pitra).
De activiteit van de Utrechtse domscholaster en notaris is slechts waar te nemen van 1157
tot 1169, blijkens O. Oppermann, Untersuchungen zur nordniederländischen Geschichte, II,
96. In hun aantekeningen bij de nos. 483-484 hebben de uitgevers van het Oorkondenboek
Sticht Utrecht dan ook protest aangetekend tegen Séjourné en Lindeman, die de scholaster
hadden willen laten leven tot na 1186/89. Ten overvloede blijkt uit H. Bresslau, Handbuch
der Urkundenlehre, I (1912) 509, dat de bedoelde Henricus 22 Juni 1169/72 is overleden.
G. Brom, Regesten van oorkonden betreffende het Sticht Utrecht (Utrecht 1908), nos. 514
(1186), 525 (1189 April 10).
Als Domscholasters vermeldt het OB. Sticht Utrecht: Heinricus (1157-1169), Godefridus
(1175-1178), Merulus (1178), Wibertus (ca 1186).
Althans een der twee correspondenten van die naam, want het is niet volstrekt zeker, dat de
twee brieven van een en dezelfde steller H. zijn.
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Om deze conclusie meer fundament te geven, zou ik nog kunnen wijzen op het feit,
dat de proosdij van Sint Servaas lange tijd blijvend is verbonden geweest met de
keizerlijke kanselarij. De Maastrichtse kerk deelde dit privilege met de kerk van
21)
Aken , maar de Utrechtse kerk heeft het nooit bezeten. Het privilege van Sint
22)
Servaas, verleend door keizer Hendrik IV in 1087 , bleef van kracht tot in de tweede
23)
helft van de twaalfde eeuw . Christiaan de Buche is, voor zover men weet, de
laatste proost van Sint Servaas, die tevens de titel voerde van kanselier des rijks.
24)
Hij verschijnt als zodanig van 1162 tot en met 1165 en was daarna aartsbisschop
van Mainz en aartskanselier des rijks (1165-1183).
Tussen 1165 en 1207 zijn geen proosten van Sint Servaas bekend, zodat niet
kan worden bepaald, wanneer precies de band met de kanselarij werd verbroken.
Hoe dat ook zij, het zou geen vreemde figuur zijn geweest, als het de Maastrichtse
scholaster Henricus was, die van 1186-1189 optrad als ondergeschikt beambte der
keizerlijke kanselarij. Men kan zich gemakkelijk voorstellen, hoe hij tot dat ambt
werd geroepen door Christiaan de Buche, vroeger proost van Sint Servaas, nu zelf
aartskanselier. Door Bresslau is hij ten onrechte vereenzelvigd met een andere
25)
Henricus, die van 1189-1191 protonotarius was en daarna bisschop van Worms .

21)
22)

23)

24)
25)

H. Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre, I (1889) 332 en I (1912) 453.
Doppler, o.c., no. 24 (1087). Hoewel onecht, wordt dit diploom door Bresslau, in navolging
van Stumpf, als betrouwbaar van inhoud beschouwd, omdat de daarin uitgedrukte verhouding
in practijk is gebracht.
Als proosten van Sint Servaas, tevens kanseliers des rijks, zijn bekend: Adelbertus
(1106-1109), Arnoldus (1139-1146) en Christianus de Buche (1162-1165). Hendrik van
Leuven, als proost voor het eerst vermeld in 1207, was niet kanselier. Het schijnt, dat de
verbinding van Sint Servaas met de keizerlijke kanselarij heeft opgehouden, toen Maastricht
in 1204 onder de hertog van Leuven-Brabant kwam.
Doppler, o.c., no. 49 en de noot daarbij.
De Magister Henricus van 1186-1189 heet notarius en scholasticus Trajectensis. De Magister
Henricus van 1189-1191 heet nooit scholasticus en nooit Trajectensis, hij heeft de titel van
protonotarius, is proost van Sint Marie van Aken en wordt bisschop van Worms. Nu is het
zeer goed mogelijk, dat de proosdijen van Maastricht en Aken door eenzelfde persoon werden
gecumuleerd, gelijk twee der drie kanseliers-proosten van Sint Servaas dat hadden gedaan,
maar des te ondenkbaarder wordt daardoor de cumulatie van een scholarchaat van Maastricht
met een proosdij van Aken.
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De omstandigheden, waaronder de Trajectensis scholasticus Hendrik in de
genoemde koninklijke charters optreedt, zijn alleszins merkwaardig. Het charter van
1186, dat hem als getuige opvoert, is door koning Hendrik VI gericht aan de bisschop
van Apt (Vaucluse). In het charter van 1189, gegeven te Hagenau, wordt Hendrik
belast met het overbrengen van een koninklijk schrijven aan paus Clemens III, die
kort tevoren met keizerlijke hulp naar Rome had kunnen terugkeren. Geen der twee
bescheiden heeft ook maar iets te maken met de Utrechtse zaken. Het treft ook,
dat we Hendrik telkens vinden in de omgeving van koning Hendrik VI en nooit in
die van de keizer zelf. Door zijn rang van kapelaan en notarius behoorde hij tot de
groep der episcopabelen.
De gegevens over de scholaster Henricus de Trajecto vormen een geheel, dat
uitstekend zou passen in het levensbeeld van de dichter Hendrik van Veldeke. Rond
1186-1189 treffen we die scholaster in Duitse hofkringen, juist in de jaren (ca
1184-1190), waarop Veldeke algemeen geacht wordt, daar te hebben verkeerd. In
dit verband zegt het nog iets, dat onlangs Hermesdorf op inwendige gronden heeft
26)
geopperd, dat Veldeke een gerechtsschrijver zou zijn geweest .
Te oordelen naar de betiteling in de charters van 1186 en 1189 zou Veldeke - als
daar tenminste van hem sprake is -, ook in Duitsland zijn Maastrichts scholarchaat
hebben behouden. Er is niets, wat zich daartegen verzet. De enge band tussen Sint
Servaas en de kanselarij liet dit reeds toe. Bovendien was het scholarchaat geen
27)
effectief leraarschap en in deze dagen hoogstwaarschijnlijk reeds een leen .
Trouwens, de verblijven in de aan Maastricht zo nabije Duitse streken, kunnen best
van zeer intermitterende aard zijn geweest. Opmerkelijk is

26)

27)

B.H.D. Hermesdorf, Hendrik van Veldeke in het licht der rechtsgeschiedenis, in: Publications
de... Limbourg, 83 (1947) 207-237. Herdrukt in: Recht en taal te hoofde (Zwolle 1955), blz.
68-105.
Begin 13e eeuw reeds hielden de kanunniken hun prebenden in leen van Sint Servaas. Die
toestand moet al wel in Veldeke's dagen hebben bestaan, omdat kanunnik Hessel in 1171
fidelis dispensator heet.
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ook, dat we in die jaren in Maastricht geen andere scholaster aantreffen en dat een
nieuwe scholaster (Winandus) pas optreedt in 1195, omtrent welk jaar Veldeke
28)
volgens vele auteurs moet zijn gestorven .

C. Datering der legende van Sint Servaas
Een der aansporingen tot het berijmen van de Servaaslegende in de volkstaal is
uitgegaan van een zekere kanunnik Hessel, en wel in de tijd, dat deze het
kosterschap waarnam (II 2945: doen der costerien plach). Een kannunik Hezelo
verschijnt als fidelis dispensator domus hospitalis ecclesie sancti Servatii in 1171
(Doppler, no. 50) en als diaconus in 1176 (Doppler, no. 54), de laatste maal naast
Heinricus scolarum magister! Het lijdt nauwelijks twijfel, dat dit de gezochte Hessel
is.
Aannemende, dat Hessel's kosterschap vóór 1171 viel, dateerde Van Mierlo het
29)
bewerken der legende tussen 1160 en 1170, Frings omstreeks 1170 . Zeer onlangs
kwam Notermans langs diezelfde weg tot een nog meer bepaalde becijfering: uiterlijk
30)
in 1169, maar waarschijnlijk al enkele jaren eerder . Bij deze redenering heeft de
overweging medegeteld, dat het kosterschap als onbelangrijk ambt (aldus Van
Mierlo met zoveel woorden) zal zijn voorafgegaan aan het bestuur van het hospitale
(gasten-, armen- en ziekenhuis).
Waarop baseren deze schrijvers hun overweging? Ik zie het niet. Integendeel, ik
weet, dat het kosterschap van een grote kerk een voornaam en rijk beneficie was,
zelfs door gravenzonen begeerd en door menig aanstaand bisschop bezeten. Het
zou mij de gewone gang van zaken lijken, als Hezelo, promotie makend, van
hospitalier koster zou zijn geworden, dat wil zeggen na 1171 en waarschijnlijk zelfs
31)
na 1176 .

28)
29)
30)

31)

Rogier plaatst zijn dood voorzichtigheidshalve tussen 1190 en 1204/5.
Th. Frings und Gabriele Schieb, Drei Veldekestudien (Berlin 1949), Ss. 20-21. Wilhelm
dateerde: 1167/68.
Jef Notermans, Is Hendrik van Veldeke's Servaaslegende te dateren?, in: Levende Talen,
no. 177 (dec. 1954), blz. 500-506. Deze auteur neemt ook zonder critiek de stelling van Lyna
over betreffende Veldeke's poorterschap.
Het hangt er maar van af, wat de term diaconus in de oorkonde van 1176 betekent? De
wijdingsrang van diaken? of het ambt van diaken der armen, overeenkomende met het
hospitaliariaat? of beide tegelijk? De tweede zin, hoewel archaiserend, is zelfs in de twaalfde
eeuw nog niet ongewoon. In ieder geval, zal de custos zich niet diaconus hebben genoemd.
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Evenmin zie ik, hoe de genoemde schrijvers met reden kunnen volhouden, dat
Hezelo - die zij dan als de oudere mentor van Veldeke voorstellen - kort na 1176
zou zijn gestorven. Nog in 1195 wordt onder Servaas' kanunniken een Hezelo
vermeld (Doppler, no. 60). Aangezien buiten de drie genoemde oorkonden van
1171, 1176 en 1195 de naam Hezelo in Sint Servaas niet wordt aangetroffen, is er
behoorlijke kans, dat het in de drie gevallen om een en dezelfde persoon gaat.
Al even discutabel is het dateringselement, dat is gegeven met een andere
aansporing tot het dichten: die, welke uitging van vrouwe Agnes, gravin van Loon
(II 2930-2931). Haar gemaal Lodewijk I overleed in 1171, zij zelf wordt in 1175 voor
32)
de laatste maal als levend vermeld en is vóór 1186 overleden .
De ene schrijver veronderstelt, dat Agnes nog niet weduwe was, toen zij tot dichten
aanspoorde. De andere gaat er van uit, dat zij toen al weduwe was. En weer een
ander neemt aan, dat zij zelfs al overleden was, toen Veldeke gereed kwam. Al naar
gelang het uitgangspunt, komt men tot dateringen vóór 1171, tussen 1171 en 1176,
en na 1176. De school van Van Mierlo en Frings nemen het eerste uitgangspunt
en dateren dus vóór 1171. De meer bezonnen Rogier kiest voor het laatste en plaatst
de Legende rond 1176. De bewoordingen van Veldeke zelf geven niet voldoende
chronologisch houvast betreffende Agnes. Zelfs de datering van Rogier, naar het
model van

32)

Ik neem aan, zoals alle schrijvers tegenwoordig doen, dat het gaat om de Agnes, die de
gemalin was van graaf Lodewijk de Eerste. Deze Agnes verschijnt nog als levend in drie
verschillende acten van 1175: Piot, Cartulaire de Saint-Trond, I, p. 122; J. Daris, Histoire des
comtes de Looz, tome II (1865), Documents historiques, p. 4, en E. de Moreau, L'abbaye de
Villers en Brabant (Bruxelles 1909), p. 23.
De terminus ante quem van haar overlijden blijkt alleen uit een stuk bij Daris, o.c., p. 6-7,
uitgegaan van een abt van Villers en betrekking hebbend op het jaargetijde van graaf Lodewijk,
zoals dat was geregeld door de weduwe Agnes. Uit De Moreau (o.c., pp. 168, 270) blijkt, dat
de abt in kwestie (wiens naam door Daris verminkt werd weergegeven) Ulric heette, in 1184/85
afstand deed en vóór 1196 overleed. Het bewuste stuk, door Daris gedateerd vers 1195, is
derhalve te plaatsen vóór 1184/85.
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oudere Duitse auteurs, lijkt mij nog te weinig zeker. Immers, het is mogelijk, dat
Agnes heeft geleefd tot in 1184/85.
In beide epilogen noemt de dichter Agnes en Hessel in één adem. Een zekere
gelijktijdigheid van beider optreden bij Veldeke mag dus worden aangenomen. Nu
geeft de dichter echter duidelijk te verstaan, dat Hessel reeds koster af of dood was
(die DOEN der costerien plach). Let wel: Hessel was reeds koster af, toen Veldeke
zijn werk maakte. Erkent men de mogelijkheid, dat Hessel koster werd na 1176,
dan komt men voor de berijming der Legende tot de volgende tijdsgrenzen: na 1176
en vóór 1204/5.
Er is meer dan eens beweerd, dat gravin Agnes het project zou hebben bevorderd
om iets goed te maken tegenover Sint Servaas, die door haar gemaal meer dan
33)
eens was benadeeld in zijn rechten , en dat zij uit dien hoofde het graf van de
heilige zou hebben vereerd. Deze gang van zaken lijkt mij niet onwaarschijnlijk. Er
is iets te zeggen voor de gissing van Schepens, dat Agnes zich zal hebben bevonden
in het gezelschap van haar zoon Gerard, die 1174/75 naar Maastricht toog om de
34)
restitutie te volvoeren . In het plaatsbepalend bijwoord dae van vers II 2937 zou
men een verwijzing mogen zien naar de stad Maastricht, waar Agnes, Veldeke en
Hessel gedriëen de stof en het plan van de Legende zouden hebben besproken.
Hessel kan daarbij hebben bemiddeld tussen de gravin en Veldeke, die niets
35)
uitstaande had met het huis van Loon . Natuurlijk heeft hij ook het

33)

34)
35)

De bewering lijkt niet ongegrond. Bij Doppler vindt men niet minder dan drie acten betreffende
aanrandingen van Servaas' bezit door de graaf van Loon in die tijd: nos. 45 (1146), 49
(1165/71), 52 (1174 April 11). De keizerlijke uitspraak van 11 april 1174 verplichtte de graaf
van Loon tot restitutie. Kort nadien dus moet graaf Gerard (denkelijk in gezelschap van zijn
moeder Agnes) naar Maastricht zijn getogen om restitutie te doen.
Piet Schepens, Hendrik van Veldeke (Gent 1927), blz. 26.
In zoverre tenminste ben ik geneigd Van Mierlo te volgen, dat ik met hem waarschijnlijk acht,
dat Veldeke stamde uit een geslacht van dienstlieden van Sint Truiden. Veldeke was de naam
van een domaniaal district der abdij Sint Truiden. Als zodanig is de naam niet ouder dan
1253, in welk jaar het bewuste district, tot dan Spalbeke geheten, tot een leen werd verheven
met de naam Veldeke. Zo is de gang van zaken altijd verstaan, o.a. door C. de Borman, Le
livre des fiefs du comté de Looz sous Jean d'Arckel (Bruxelles 1875), p. 223-224, en door G.
Simenon, in: Bulletin d.l. Comm. roy. d'hist., 73 (1904) 635.
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36)

lichaam van Servaas getoond, dat immers aan zijn hoede was toevertrouwd . Maar
veel meer kan, geloof ik, zijn aandeel in deze affaire niet hebben omvat. Het eigenlijke
initiatief is niet van hem uitgegaan. Aan de omstandigheid, dat in beide epilogen
37)
Hessel wordt genoemd vóór Agnes, mag men geen wezenlijke betekenis hechten .
De dichter zegt niet eens, dat het Hessel was, die hem een Latijnse tekst
38)
overhandigde . De Latijnse tekst, die in on-Maastrichtse geest is geschreven, moet
afkomstig zijn van vreemde handen, dus wel van Agnes. Alles wijst er mijns inziens
op, dat het initiatief uitging van Agnes. En zo komen we weder tot een datering na
1171.
Vele lezers zullen het bezwaar opperen, dat ik, door de Servaaslegende na 1176
te plaatsen, haar voor jonger dreig te verklaren dan de Eneïde, waarvan men
algemeen aanneemt, dat zij voor het grootste deel voltooid was omstreeks 1175,
ten tijde van de vermaarde Kleefse bruiloft (op zich ook al weer met weinig zekerheid
gedateerd). Voor die uiterste consekwentie schrik ik niet in het minst terug. De
stroeve en geleerde trant van de Eneïde stempelt dit werk tot het product van een
echte scholaster. Daarnaast lijkt de Legende van Servaas het werk van een geestelijk
rijp man, die weent over zijn zondig leven (zie de verzen I 184-186, 197; II 2964-2965)
en nu anderen wil stichten. Reeds Bormans, de eerste heraut van Veldeke, heeft
de Legende aangevoeld als werk van een ouder wordende man.
Ofschoon zij op zichzelf niets beslissends bijbrengt, wijs ik pro memorie nog op
de locale kleur, die de dichter heeft weten te geven aan de verzen II 1053-1286 en
II 2074-2077, waar hij handelt over Quedlinburg en Goslar. Ik zou niet de eerste
zijn om daarin een neerslag te zien van verblijven in die plaatsen, door de dichter
gemaakt in zijn Thuringse tijd. Evenmin doe ik een onthulling, als ik

36)

37)
38)

Dit hoorde tot de gewone taak van een koster. In vers II 1320 vertelt Veldeke, dat het lichaam
van Servaas tijdens het korte verblijf te Quedlinburg werd bewaard door de geestelijke, die
daar derre costeryen plach. De woordelijke gelijkluidendheid met het Hessel-vers II 2945 is
treffend. Het zal in Maastricht zo zijn geweest als de dichter voor Quedlinburg beschrijft.
De clericus had als zodanig de voorrang boven de leke.
Notermans laat Hessel de dichter in kennis brengen met de Vita.
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39)

met Wilhelm in de verzen I 1525-1796, handelend over Servaas' verblijf in de
Eeuwige Stad, een echo zou zien van een werkelijke Rome-reis. Ik laat dan voorlopig
in het midden, of het een echo is van de Rome-reis van 1175-1179 dan wel van die
40)
van 1189 . Ook in een van zijn liederen geeft de dichter blijk, hoezeer hij was
vervuld van het beeld van Rome:
Si is sô gût end ouch sô scône
Die ich nu lange hân gelovet,
Soldich te Rôme dragen die krône,
41)
Ich gesattes op er hôvet.

Resumerende, stel ik de conceptie van de Legende rond of na 1176 en geef ik als
enige zekere terminus ante quem van de voltooiing de jaren 1190-1204/5. Ik stel
dit weliswaar slechts als een mogelijkheid, maar dan toch als een, die meer
waarschijnlijkheid voor zich heeft dan de vroegere datering van de school van Van
Mierlo. Het is nog opmerkelijk, dat elk der twee boeken van de Legende eindigt met
een epiloog. Behagel zou gelijk kunnen hebben met zijn mening, dat tussen de
42)
redactie van de twee boeken een zeker tijdsverloop heeft gelegen .

D. De kwestie der bronnen van de Servaaslegende
De Latijnse Servaaslevens van de 12e eeuw gaan alle direct of indirect terug op de
Vita et Miracula sancti Servatii, die door de Franse priester Jocundus werd
geschreven tussen 1088 en 1099, voor wat betreft het Additamentum een weinig
43)
later . De tweede helft,

39)
40)

41)
42)
43)

Friedrich Wilhelm, Sanct Servatius oder wie das erste Reis in Deutscher Zunge geimpft wurde
(München 1910), S. XLIV.
Dit natuurlijk alleen, indien Hendrik van Veldeke identiek zou zijn met de correspondent van
Sint Hildegard (1175-1179) of met de keizerlijke notarius, die in 1189 met een missie naar
de Paus vertrok.
Des Minnesangs Frühling, naar C. von Kraus (Leipzig 1935), S. 70. Zinspeling op de
keizerskroon? of op de lauwerkrans, die de stad Rome aan dichters uitreikte?
Behaghel, o.c., S. CLXXI.
De oorspronkelijke tekst eindigt met de vermelding van een gebeurtenis uit het jaar 1088. De
schrijver veronderstelt, dat Jeruzalem nog in de macht was der Egyptenaren, hetgeen waar
was tot in 1099.
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44)

de Miracula bevattend, is slechts uitgegeven naar één handschrift . De ander helft,
de Vita inhoudend, is - hoe ongelooflijk het moge klinken - te enen male
45)
onuitgegeven . Van de talrijke bewerkingen zijn er slechts twee uitgegeven: een,
46)
de zogenaamde T-redactie, door Kempeneers in 1913 ; een andere in 1910 door
47)
Wilhelm onder de willekeurige titel Gesta sancti Servatii .
De onderlinge samenhang der verschillende redacties is in 1935 opgehelderd
48)
door Vlekke , die daarbij voortbouwde op de ongedrukte dissertatie van
49)
50)
Rademacher . Niet Jocundus heeft geput uit de Gesta, zoals Wilhelm wilde , maar
de Gesta zijn slechts een der vele aftreksels van Jocundus' Vita. Vlekke, die dit
overtuigend bewees, dateerde de Gesta in het tweede kwart der twaalfde eeuw.
Ook bewees Vlekke tegen Kempeneers, dat de Gesta geen zelfstandig geschrift
vormen, maar slechts een der vele redacties van de Vita. De Gesta hebben alleen
in zoverre een bijzondere plaats onder de Vitae, dat zij in on-Maastrichtse geest en
dus buiten Maastricht zijn geschreven en dat zij desalniettemin in de tweede helft
van de 12e eeuw en daarna het karakter van een officiële versie hadden.
Alles bijeen genomen, is het dus met de kennis van de wording van de Latijnse
Vita droevig gesteld. De meeste redacties zijn niet uitgegeven en werden ook nooit
naar de handschriften bestudeerd,

44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)

Door R. Koepke, in: MG. SS., XII, 85-126.
Ik bezit een photocopie van het oudste handschrift (hs 1138 der stedelijke bibliotheek van
Trier, midden 12e eeuw).
A. Kempeneers, Hendrik van Veldeke en de bron van zijn Servatius (Antwerpen-Leuven
1913).
Wilhelm, o.c., waar men ook uitgegeven kan vinden de hoogduitse bewerking van Veldeke's
Legende.
B.H.M. Vlekke, Servatius. De eerste Nederlandsche Bisschop in Historie en Legende.
Dissertatie Nijmegen 1935.
H. Rademacher, Die Entwicklung der lateinischen Servatiuslegende bis zur Mitte des XIIten
Jahrhunderts. Dissertatie Bonn 1921. Bestaat slechts in machineschrift.
Wilhelm ging uit van twee vermeende anachronismen en kwam er zodoende toe, Jocundus
te plaatsen tegen het eind der 12e eeuw of mogelijk zelfs in het begin der 13e eeuw. In zijn
bestrijding heeft Vlekke (o.c., blz. 132-140) gemakkelijk kunnen aantonen, dat de vermeende
anachronismen het gevolg waren van verkeerde lezing, die op haar beurt weer voortsproot
uit onbekendheid met de plaatselijke geschiedenis.
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zelfs niet door Vlekke. De genealogie moge dan door Vlekke zijn verduidelijkt, tot
een datering der afzonderlijke redacties is het nog niet gekomen. Hoe kan men bij
deze toestand tot zekere resultaten komen inzake de kwestie van Veldeke's bronnen?
De enkele pogingen, die tot heden werden ondernomen, vertonen dan ook de
jammerlijke sporen van voorbarigheid.
51)
Tegen Meyer , die de Gesta alleen als bron van de oudhoogduitse Servatius
erkende, hield Wilhelm in 1910 staande, dat reeds Veldeke zich van de Gesta had
bediend, maar dat deze daarnaast nog gebruik had gemaakt van de T-redactie.
Kempeneers heeft in 1913 daartegen willen aantonen, dat Veldeke uitsluitend op
de T-redactie zou hebben gewerkt en niets zou hebben geput uit de Gesta, die niet
of nauwelijks op de T-Vita zouden gelijken.
Vlekke heeft zich in 1935 accoord verklaard met het standpunt van Kempeneers,
52)
zij het dan ook met een lichte nuancering . Van Mierlo schijnt niet door Kempeneers
overtuigd te zijn, wijl hij in zijn groot handboek schrijft, dat de Latijnse bron van
53)
Veldeke's Legende nog niet met zekerheid is bepaald . Ik deel hier de scepsis van
Van Mierlo. Een onderzoek als dat van Kempeneers, waarbij de Legende slechts
werd geconfronteerd met twee toevallig uitgegeven teksten, kan niet afdoende
heten. Het hele betoog van Kempeneers is er eigenlijk alleen maar op gericht, te
bewijzen, dat de T-redactie iets geheel anders is dan de Gesta, en als zodanig is
het ook door Vlekke ontzenuwd. Het lijkt mij problematiek, of bij de grote onderlinge
gelijkenis van al die Vita-redacties wel ooit het juiste model van Veldeke met
zekerheid kan worden bepaald. De dichter kan trouwens een verloren redactie
hebben gebruikt. Bovendien is het mogelijk, dat hij zich heeft bediend van
verschillende redacties.
Van mijn persoonlijke indrukken, wil ik als eerste geven mijn verbazing over het
feit, dat Veldeke de oorspronkelijke Vita van Jocundus

51)
52)

53)

W. Meyer, in: Zeitschrift f.d. Altertum, 27, 146 f.
Vlekke onderscheidt de T-redactie weer in een Tk- en een Tw-tekst. Hij geeft Kempeneers
toe, dat Veldeke de Tk-tekst gebruikte, d.w.z. de T-redactie, die door Kempeneers werd
uitgegeven.
J. van Mierlo, Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden, I (1939), blz. 180.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 73

256
beslist niet schijnt te hebben gebruikt, ofschoon die Vita toch was geadresseerd
aan de kanunniken van Servaas en bij hen in originali werd bewaard. Het feit mag
met recht verbazen, als men met mij Veldeke houdt voor een kanunnik van Servaas.
Toch is er achteraf geen reden voor die verbazing. De al te dichterlijke tekst van
Jocundus voldeed niet aan de behoefte en verloor op de duur zijn gezag aan de
Gesta, ofschoon die niet in Maastricht zijn ontstaan. Bovendien is het, als ik goed
zie, de niet-Maastrichtse gravin Agnes geweest, die Veldeke tot dichten aanspoorde
en zijn Latijnse bron ter hand stelde.
Vervolgens geef ik gaarne aan Kempeneers en Vlekke toe, dat Veldeke een
T-redactie moet hebben gebruikt, waarbij ik dan wel nuancerend opmerk: een of
andere T-redactie. Ik doe dat met zekere overtuiging, omdat Veldeke de lezing van
T volgt op een plaats, waar de Gesta een weinig smakelijke anecdote geven. In de
Gesta treedt Lupus, bisschop van Troyes, de verwoestende Attila tegemoet met de
woorden: ‘Et ego sum Lupus, vastator gregis Dei’. De weinig aantrekkelijke anecdote
is van de auteur der Gesta, daar geen enkele andere redactie (voor zover bekend)
ze heeft. De bekende Vita-teksten hebben hier alle: ‘Et ego sum, ait Lupus, servus
Dei’, en dit lees ik ook in het Trierse handschrift van Jocundus. Op de
corresponderende plaats heeft de Limburgse dichter: (Lupus) sprack: ick ben eyn
gods knecht / Ende ben Jhesum onderdaen (II 112). Dat is niet de taal van de Gesta!
Maar wel ben ik tenslotte geneigd, tegen Vlekke en Kempeneers vol te houden,
dat Veldeke meer dan één Latijnse tekst heeft gebruikt: niet alleen een of andere
T-redactie, maar ook een of andere Gestaredactie, of mogelijk nog precieser: een
verloren tekst, die zowel de elementen van de T-tekst als van de Gesta in zich
verenigde. Bij de grote gelijkenis van deze teksten kan men zich niet te voorzichtig
uitdrukken.

E. Servaaslegende en Gesta
De bronnenkwestie van Veldeke's Servaaslegende moet worden bezien op het
niveau van een mogelijke ‘meerbronnigheid’ (men vergeve mij het lelijke woord),
zoals dat al is gedaan door Wilhelm en, in

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 73

257
54)

navolging van deze, onlangs weer door Frings en Schieb . In afwijking van alle
Nederlanders en Vlamingen, menen deze drie geleerden, dat Veldeke zowel uit de
T-redactie als uit de Gesta heeft geput.
Een eerste verwijzing naar het gebruik van de Gesta zien Frings en Schieb in de
aanhef van de tweede epiloog (II 2913-19), waar de dichter onderscheidt Sinte
Servaes werken (Gesta), sijn leven des hij plach (Vita) en die teyken die god dede
55)
(Miracula) . Hier zou de dichter dan bloot geven, dat hij zowel de Gesta als de Vita
et miracula kende. Overtuigend lijkt de driedeling mij niet. Zij vindt geen parallel in
de daarna volgende verzen (II 2931-2935), waar de dichter slechts spreekt van een
vite en van myraculen. Het is mij ook niet duidelijk, hoe de dichter kan zinspelen op
de naam Gesta, die eerst door de willekeur van Wilhelm in de wereld is gebracht.
Maar Frings en Schieb geven ook twee concrete ontleningen aan de Gesta.
Vooreerst de stamboom van Sint Servatius. In vs. I 224 vlg. maakte de Limburgse
dichter Elysabeth en Elyud tot gezusters, hoewel zij volgens de Vita moeder en
zoon waren. Een bewerker zou deze fout hebben gecorrigeerd naar de Gesta door
56)
het toevoegen van de verzen 226-233 . Vervolgens de beschrijving van de stad
Tongeren (I 843-872). Kempeneers reeds had opgemerkt, dat die beschrijving geen
pendant heeft in enige hem bekende Vita, terwijl toch de beschrijvingen van Carthago
(Eneïde 383-406) en Maastricht (Servatius I 951-982) wel aan de Vita beantwoorden.
Frings en Schieb nu menen, dat de Limburgse dichter (zijn bewerker) de elementen
57)
voor zijn beschrijving van Tongeren heeft geput uit de voorrede van de Gesta .
Ik moet bekennen, dat het aangevoerde materiaal nogal pover is. Toch geloof ik,
dat Frings en Schieb in de kern gelijk kunnen hebben of zullen krijgen. Zij hebben
niet alleen het gezag van Wilhelm voor

54)

55)
56)
57)

Theodor Frings und Gabriele Schieb, Drei Veldekestudien, in: Abhandl. d. deutschen Akad.
d. Wiss., Phil.-Hist. Klasse, 1947, no. 6. Dezelfden, Heinrich von Veldeke. Die neuen
Münchener Servatiusbruchstücke (Halle a. S. 1952).
Frings-Schieb, Heinrich von Veldeke, II (Halle 1949), S. 16.
Frings-Schieb, Heinrich von Veldeke, Die neuen Münchener Servatiusbruchstücke, S. 48.
Frings-Schieb, o.c., S. 44. De auteurs schrijven de Gesta toe aan een geestelijke van
Tongeren, bij wie het streven zou hebben voorgezeten, de in de Vita op de Tongerse mensen
geworpen smaad te niet te doen.
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zich, maar verklaren ook, nog meer argumenten tot hun beschikking te hebben, die
zij zullen mededelen in hun komende nieuwe uitgave van de Legende. Ook zonder
hun materiaal kan ik tot een zelfde conclusie komen als zij.
Ik ga juist uit van de passus in de tweede epiloog (II 2931-2935), die door Frings
en Schieb tot het oorspronkelijk werk van Veldeke wordt gerekend en waarin slechts
sprake is van een vite en van myraculen. Op zich zelf kunnen deze woorden slaan
op elke denkbare bewerking van Jocundus' Vita et Miracula, maar in de gegeven
samenhang kunnen zij mijns inziens slechts slaan op de Gesta of althans op een
of andere Gesta-redactie. Het is immers, volgens het verband der passage, gravin
Agnes die deze vite en myraculen aan de dichter verstrekt. De niet-Maastrichtse
Agnes heeft natuurlijk een Vita overhandigd, die in Maastricht niet of weinig bekend
was en niet door een Maastrichtenaar zal zijn geschreven, maar eerder in de
omgeving der gravin. Aan deze voorwaarden nu voldoen juist de Gesta. Het gezag
van de Gesta, die alle andere redacties en zelfs Jocundus zouden overvleugelen,
blijkt het meest hieruit, dat, zoals Vlekke constateerde, vrijwel alle liturgische
Servaasteksten teruggaan op de Gesta en niet op een Vita-redactie.
Een aanwijzing ex negativo voor het gebruik van de Gesta zie ik in het ontbreken
van de anecdote van de verloren sleutel. De Gesta verhalen, dat de zilveren sleutel,
door Sint Pieter aan Servaas geschonken, op zeker ogenblik zoek raakte, in gebroken
staat werd teruggevonden onder een doornstruik en tenslotte wonderbaar heel
gemaakt. De anecdote komt op hun rekening, want noch Jocundus noch enige
Vita-variant heeft ze. Ook Veldeke zwijgt er over: op de plaats, waar de anecdote
aan de orde was (II 2777-2802) beperkt hij zich tot een herhaling van de verlening
van de sleutel door Sint Petrus, door hem in het eerste Boek (I 1748-1774) al
uitvoeriger verteld, en voegt alleen toe, dat de sleutel in zijn dagen nog steeds in
Maastricht werd bewaard. Zijn zwijgen lijkt opzettelijk, zijn herhaling een
verlegenheidsgebaar. Geen wonder: de Tongerse (in ieder geval niet-Maastrichtse)
anecdote deed tekort aan het prestige van de Maastrichtse Sint Servaas.
Ik acht het dan ook zeer waarschijnlijk, dat Veldeke een Gesta-
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58)

redactie heeft gebruikt naast een Vita-redactie . De zaak heeft echter voor mij
weinig meer dan chronologisch en biographisch belang. De bedoelde
sleutel-anecdote namelijk komt niet voor in de oorspronkelijke Gesta, die van het
tweede kwart der 12e eeuw schijnen te zijn, maar in een later toevoegsel daarop.
Van welke tijd is dat toevoegsel?, vraagt men zich direct met spanning. Het gebruik
van een zo jonge Gesta-redactie is toch wel bezwarend voor hen, die de ouderdom
59)
van Veldeke's Legende zo hoog mogelijk wensen op te voeren .
Wil men de anecdote in verband brengen met de vernieuwing van de sleutel,
zoals voor de hand ligt, dan komt men misschien nog dieper in de twaalfde eeuw
uit. De oudste afbeelding van de tegenwoordige sleutel is te vinden op een munt
60)
van bisschop Rudolf van Zähringen (1167-1191) en volgens een kunsthistoricus)
zou dit edelsmeedwerk nauwelijks van ouder datum kunnen zijn en zelfs eerder van
het eind dan van het midden der eeuw dateren.

F. Werd de legende van Sint-Servaes geïnterpoleerd?
Ik geloof, in goed gezelschap te staan, als ik met Wilhelm en Frings-Schieb in
Veldeke's Legende sporen van de Gesta zie. Ik meen evenwel, het standpunt van
Frings-Schieb in twee punten te moeten rectificeren: naar mijn mening, was het
Veldeke zelf, die de Gesta gebruikte, en dan nog moet hij een jongere redactie van
de Gesta hebben gebruikt. Het effect van mijn rectificatie is tweeërlei: het tast
enerzijds de ouderdom van Veldeke's werk aan, maar het brengt anderzijds de
Gesta-affaire tot bescheidener proporties terug.
Behalve in bepaalde taalkundige en stilistische oneffenheden, hebben namelijk
Frings en Schieb ook in het Gesta-argument aanleiding gevonden, om het gehele
wordingsproces van de Legende te herzien. Zijn er twee bronnen verwerkt, zo
redeneren zij, dan is dat een argument te meer, om in de Legende twee tekstlagen
te onderscheiden:

58)
59)
60)

Vlekke (o.c., blz. 90-92) wijst in de Legende nog een drietal passages aan, die onmogelijk
kunnen zijn getrokken uit een Vita.
Zeker bezwarend voor Jozef Droogmans (Hendrik, de eerste Dietsche dichter. Zijn leven en
zijn werk. Tongeren-Hasselt 1928), die de Legende rond 1147 dateert.
H. Leopold, in: Römische Quartalschrift, 24 (1910) 131-154.
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de oud-limburgse (versta: nederrijnse) tekst van een dichter Hendrik en de
‘brabantisierende’ bewerking van een geestelijke, die wij thans vóór ons hebben.
De dichter Hendrik (die niet van Veldeke heette, maar door de bewerker om een of
61)
andere reden zo werd bijgenaamd ) zou de T-Vita hebben gebruikt, de latere
bewerker zou Hendrik's tekst hebben geïnterpoleerd met gebruikmaking o.m. van
de Gesta.
Alle ontleningen aan de Gesta zijn dus volgens Frings en Schieb interpolaties.
Geïnterpoleerd zouden dan zijn de verzen I 226-233, waarin Servatius' stamboom
wordt gecorrigeerd, en de verzen I 843-872 met de beschrijving van Tongeren.
Verder, mede op andere gronden, ook de verzen I 844-853 met het pellen-wonder
en tenslotte ook de preek, die bijna geheel de proloog van het eerste Boek uitmaakt
(I 35-140). Van de Eneïde zouden zijn geīnterpoleerd de epiloog, waarin de dichter
meister heet, en de twee ‘Stauffer-Partien’: het bezoek van Barbarossa aan het graf
van Pallas en het hoffeest te Mainz.
Ook de interpolaties zouden weer in verschillende lagen zijn te onderscheiden.
De ontleningen aan de Gesta en het pellenwonder worden door de Duitse geleerden
62)
toegeschreven aan de koster Hessel . De preek in de proloog beschouwen zij als
63)
het werk van een priester uit nog later tijd, mogelijk uit veel later tijd .
Ik kan mij niet begeven in de taalkundige en stilistische argumentatie, waarover
64)
door Van Mierlo al het een en ander is gezegd, in resoluut afwijzende zin . Ik kan
mij alleen uitlaten over het argument der ‘meerbronnigheid’, dat naar mijn mening,
op zich zelf, geen voldoende grond kan bieden om twee of meer tekstlagen te
onderscheiden. Als men met mij aanneemt, dat reeds Veldeke zelf meer dan één
bron gebruikte, met inbegrip van de Gesta, dat hij een geleerd geestelijke van Sint
Servaas was en later werkte dan Frings met de school van Van Mierlo aanneemt,
dan stort Frings' constructie als een kaarten-

61)
62)
63)
64)

Vers II 2922 (Die van veldeken was geboren) zou namelijk ook zijn geinterpoleerd.
Frings-Schieb, Drei Veldekestudien, S. 20-21.
Frings-Schieb, Drei Veldekestudien, S. 12-15, 21.
J. van Mierlo, De oplossing van het Veldeke-probleem, in: Versl. en Med. v.d. Kon. Vlaamse
Acad., 1952, blz. 609-715. Dezelfde, Werd de proloog van Sint Servaas geinterpoleerd?, in:
Versl. en Med. v.d. Kon. Vlaamse Acad., 1955, blz. 41-51. In het laatste opstel richt Van
Mierlo zich tegen C. Minis, die Frings wel had willen tegemoet komen voor de verzen 45-106.
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huis in elkaar en vinden Frings' observaties een voor de hand liggende verklaring,
temeer daar Veldeke zelf reeds verschillende redacties kan hebben gemaakt en in
verschillende phasen hebben gewerkt.
Het zou niet moeilijk vallen, in het betoog van Frings-Schieb een aantal
tegenspraken bloot te leggen. Ik beperk mij tot het ene punt, dat zij de verzen II
2931-2935 op de Gesta betrekken, wat ik trouwens ook doe. De speelman Hendrik
zou de daarin voorkomende geleerde woorden vite en myraculen niet kunnen hebben
65)
gebruikt . Toch hebben Frings en Schieb verzuimd, de bewuste verzen voor
geïnterpoleerd te verklaren, wat zij hadden moeten doen, indien ze consekwent
66)
waren geweest .
Ik herhaal, dat de pluraliteit der bronnen op zich zelf niets te maken hoeft te hebben
met een pluraliteit van redacties en dat in dit geval de eerste zeer goed kan worden
verklaard zonder de tweede aan te nemen. Een andere kwestie is, of een pluraliteit
van redacties (en deze behoeft dan weer helemaal niet te leiden tot een pluraliteit
van auteurs) moet worden aangenomen op de taalkundige gronden van
Frings-Schieb. Wat deze laatste kwestie betreft, zou ik niet pertinent durven beweren,
dat Frings en Schieb ongelijk hebben.
Hier raakt men namelijk de meer algemene kwestie, of en in hoeverre Veldeke
afhankelijk is geweest van de Rijnlandse litteratuur, met name van de Straatburgse
Alexander. Van Mierlo wil, dat Veldeke daaraan niet schatplichtig is geweest, omdat
67)
hij zijn Servaas vóór 1170 maakte . Wat blijft er van zijn argument nog over, als
Veldeke zijn Servaas begon rond of na 1176 en nog weer een tijd later voltooide?
(Wordt vervolgd.)
P.C. BOEREN

65)

66)

67)

Meer dan 150 van de 180 Latijnse en Franse leenwoorden, die het gedicht bevat, zijn te
vinden in de geïnterpoleerde delen, en daarom zouden zij des te zekerder zijn geïnterpoleerd.
Het lijkt veel op een petitio principii! Het opgeschroefde geval van de leenwoorden doet niet
meer ter zake, als men Veldeke voor een geleerd geestelijke houdt.
Nog een opmerking om de fataliteit van Frings' theorie te doen beseffen. Stel, dat Veldeke
de Gesta als grondtekst gebruikte en deze corrigeerde naar een Vita. Deze gang van zaken
is zeer goed mogelijk, ik houd hem zelfs voor waarschijnlijk. Maar dan zou, indien men
voortborduurde op Frings' betoog, op luttele regels na de gehele Legende zijn geïnterpoleerd.
De Legende zou een falsificatie zijn!
Hierover speciaal Van Mierlo, De oplossing, blz. 699-710.
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De g in hij heget, hij düget en dergelijke werkwoordelijke vormen
E n i g e l i t e r a i r e v b b . Ieder die enigszins van onze letterkunde op de hoogte
is, heeft daar werkwoordelijke vormen ontmoet als:

Ke, willecome duvel, hoe staget (staat het) in die helle?
(Mariken van Nieumeghen (ed. Beuken), vs. 64)
Men derfs niet vragen, men sieget (ziet het) voor oghen
(Anna Bijns (ed. Bogaers-v. Helten) I, Vb)
Kom, lackren dief, sit neer, ghe saijghes (zijt het) wel gewent
r
(Tr. Cornelisd . (ed. Eymael), vs. 386)
Ze hee-g-'et (heeft het) op heur manier te hoog in d'ren kop
(Kinderen van ons Volk van A. Coolen, blz. 33)
Ge doeget (doet het) al bekaant even schoon as den ouwen Buize
13
(Flierefluiters Oponthoud van A.M. de Jong, blz. 14)

Vooraleer we op het ontstaan van deze vormen nader ingaan, wijzen we op twee
feiten:
o

V o o r w a a r d e v o o r h e t o n t s t a a n . 1 de persoonsvorm van de door ons
bedoelde werkwoorden moet onmiddellijk gevolgd worden door ət, dat
voornaamwoord of onzijdig bepalend lidwoord kan zijn. Een voorbeeld van dit laatste
r

1)

geval geeft vs. 352 van Tr. Cornelisd .: hier baij stôghet (staat het) Geriefke );
o

L o k a l i s e r i n g v.h. v e r s c h i j n s e l . 2 De haard van dit verschijnsel ligt in
Brabant: in geen enkel ander dialect dan de Bra-

1)

r

In het bovenstaande citaat vs. 386 van Tr. Cornelisd .: Kom, lackren dief, sit neer, ghe saijghes
wel gewent is saijghes een vorm met genitiefobject -s, afhankelijk van het adjectief gewent
2

(voor het mnl. zie Stoett, Mnl. Spr. § 166). Deze -s is de enclitisch gebruikte gen. van het
pr. personale -et, -t. O.i. foutieve, onbegrepen analogieën naar vormen met dit-ət of -əs vindt
men in het mnl. bij Knuttel, Het geestelijk Lied enz. blz. 140: Zijt willekom Koninck, gy syget
ons Heer, Ghy zijges een Heer boven alle Koningen, Ghy zijges een Maghet Maria haer kindt;
Ghy syget een prieel so zoet (in het Klaagelied van Hertog Karel van Gelder uit de eerste
jaren van de 16de eeuw, gezegd van de stad Hattem); weer juist daarentegen Knuttel a.w.
blz. 206 v. Ghi sig(h)et, heer Jhesus, diet mi doet.
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bantse komt het zo veelvuldig en zo levenskrachtig voor. W.H. Beuken merkt blz.
7 voetn. bij vs. 64 van Mar. v. Nieumeghen terecht op: vgl. nog brab. duget = doet
het, higget = heeft het, enz. en reeds eerder in zijn Inleiding blz. IX: Brabants zijn
de vormen staget vs. 64. doeges vs. 317, do(e)g(h)et vs. 1037. - De oostelijke
tongvallen, die van Limburg nl., kennen deze g-epenthesis niet (zie bv. Mertens,
2)
Simons, Jongeneel, Houben en Grootaers ) of in zeer zwakke mate. Bij Grootaers
en Grauls, die het dialect van Hasselt - grenzende aan het Brabants! - beschreven,
wordt in nr. 276 opgemerkt, dat in het Aalsters en het Leuvens (beide Brabants) het
verschijnsel in meerdere mate voorkomt dan in het (Limburgse) Hasselts. In de
westelijke dialecten is het voor het Westvlaams al zeer beperkt: men zie daarvoor
De Bo s. vv. doegen en gaan. Dat in Vlaanderen dit verschijnsel niet thuis hoort
blijkt verder ook nog uit De Bo, blz. 1085 b, waar hij zegt: ‘Volgens Alg. Vl. Idiot.
hoort men in Brab. en Antw. ook in den tegenwoordigen tijd, staget voor staat het.’
In het noorden kent De Volkstaal in het Oosten van de Bommelerwaard (A. v.d.
Water § 58) de vormen gaogət, slaogət, staogət, doegət, hégət, siegət, wat ons niet
hoeft te verwonderen, omdat dit dialect (door Van Ginneken) tot het
Brabants-Frankisch en wel tot het West-Brabants wordt gerekend. Maar verder naar
het noorden of noordwesten, waar de Brabantse invloed veel en veel geringer is,
schijnt er geen spoor van te bekennen te zijn, zo bv. bij Van Schothorst.
O u d e r e , f o u t i e v e v e r k l a r i n g e n . Vanzelfsprekend zijn er in de loop der
jaren pogingen gedaan deze g-vormen te verklaren. We noemen hier allereerst Van
Helten, die in zijn Mnl. Spr. [1887] § 239 zegt: ‘Voor den naast doen aangetroffen
4

infin. doien Al. 7, 162, Sp. 2 , 62, 11, voor ic doeye Play. 288, het doeit Bl. 2545,
den imperat. doch Vm. 2, 445, Lsp. 2, 36, 504, 1709, 1732, 1976, Ve. 1, 21; 1, 34;
La. 3, 19763, Hl. 43, 65, LvJ. p., D.B.p. (z. De Jager Versch. blz. 198, N. Versch.
blz. 469), en voor doeghet, doet het, zij

2)

De g in houge houden bij Grootaers, Het Dialect van Tongeren, heeft met de door ons bedoelde
g-epenthesis niets te maken, evenmin de g in nog andere ww., waarvoor men zie Colinet
Leuv B I blz. 176 en Goemans Leuv B II blz. 185 v.; deze laatste scheidt deze ww. van doen,
gaan, staan, zien, hebben.
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naar Tschr. 3, 98 en 99, verwezen. Naast doch, vertoont doech als imperat., Vm.
2, 441, 442, 450, nog de onverkorte voc’. - Van Helten verwijst, gelijk uit het
bovenstaande blijkt, naar Ts III blzz. 98 en 99, waar hij in een artikel: Bijdragen tot
de Dietsche Grammatica onder nr. 6 spreekt over het ontstaan van de vormen
Doeghet, sieghet, staghet, gaghet. In dit art. noemt hij de infinitivus doien een
abnormale vorm, welke hij, gelijk trouwens reeds vroeger door Cosijn gedaan is
(Taalk. Bijdr. I, blz. 98), in verband brengt met os. duoian (adhort. optat. praes. 1
pl.). In het os. komen in de 2de zwakke conjugatie meer dan eens voor -on, oorspr.
-ôn, vormen op -oian voor bv. gebhoian, folgoiat, haloian, scauuoian, naar wier
voorbeeld dôn een gelijke verlenging kon aannemen. ‘En dat doeien zelve behalve
3)
in de door Franck vermelde vormen , het Westvlaamsche doegen en den Dietschen
imperat. doch, ook nog elders sporen heeft achtergelaten, bewijst het Dietsche
4)
doeghet (voor “doet het”)’. Hier geeft Van Helten, uit Brabantse of Brabants
gekleurde geschriften, de vorm doeghet = doeghet (uit doejet) + t, een vorm, welke
daarenboven tot navolging bij de andere monosyllabische verba aanleiding heeft
gegeven, gelijk men ziet uit ghi sieghet gij ziet het (weer uitsluitend in Brabantse
5)
teksten) , men sieget, staghet staat het (A. Bijns), gaget gaat het (De Bo, s.v. gaan)
r

en gôghet (Tr. Cornelisd .). Terloops merkten we en merken we op dat Van Helten
bijna uitsluitend naar Brabantse schrijvers verwijst. Zijn opvatting van het ontstaan
van doeget doet het enz. komt dus hierop neer, dat hij uitgaat van een Westvlaamse
infinitief doeien, waarin inlautende i overging tot g (doegen) en van een finite vorm
doejet + t, die op gelijke wijze doeghet werd, een vorm, welke tot navolging bij de
andere monosyllabische verba aanleiding heeft gegeven. Deze opvatting wordt
gedeeld door Verdam, Mnl W II, 234 en door A. van de Water in De Volkstaal i.h.
Oosten van de Bommelerwaard

3)
4)
5)

4

Van Helten bedoelt hier Alexanders Geesten VII, 162 en Sp. Hist. II , 62, 11.
Aldus Van Helten in het genoemde art.
3

Uitgezonderd één plaats: Historie van Troyen, vs. 5874. Verwijs, Bloemlezing uit mnl. dichters
dl. I blz. 143 vs. 245 geeft Ghi en sietet, in een voetn. Ghine sieghet.
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[1904] § 58: ‘Merkwaardig zijn de vormen: gaogət, slaogət, staogət, doegət, hégət,
siegət. Doegət ontwikkelde zich uit *doeiet (van doeien) en naar het voorbeeld van
dezen vorm ontstonden gaogət enz. bij andere monosyllabische ww. (Zie V.H.
Tijdschr. III 98, 99)’. Ook H. Smout, Het Antwerpsch dialect [1905] neemt - hoewel
hij de ontwikkeling zich weer wat anders voorstelt - op blz. 37 overgang van j tot g
aan: Wanneer de t van ēt wegvalt, bevindt zich de vocaal in den auslaut. Tusschen
de vocaal en de ə van ət ontwikkelt zich een j. Nu is het bekend dat de j en de g
dikwijls met malkaar afwisselen; voorbeelden zijn: jij en gij, Joris en Goris, jonnen
6)
en gunnen.’ W. de Vreese volgt in Verslagen en Mededeelingen der Koninkl. Vl.
Academie. 1913, blz. 235 weer volkomen het voetspoor van Van Helten en wordt
door Grootaers en Grauls, Klankleer v.h. Hasseltsch dialect [1930] nr. 276 met
instemming aangehaald. Anderen, waartoe we ook ons zelf rekenen, geloven in
deze verklaring niet. Een overgang van j tot g is weliswaar mogelijk, maar dan ligt
5

het geval toch wat anders; Schönfeld, Hist. Gr. blz. 97 formuleert als volgt: ‘Soms
is de ndl. anlautende γ uit de fonetisch nauw ermee verwante j ontstaan, doordat j
in 't ownfrk. vóór betoonde palatale vocaal tot γ werd, b.v. gij (vgl. got. jūs), gene
(hgd. jener; vgl. got. jains; vgl. ook ginds, ginder), mnl. ghien (naast biecht uit * bijiχt-,
waarbij etymologisch wellicht ook jicht), vermoedelijk ook geur gier en gist’. Schönfeld
spreekt hier van aulautende γ en van j vóór betoonde palatale vocaal. En, zo vragen
we ons verder af, als doeien resp. doeiet overging tot doegen resp. doeget, waarom
vindt men dan diezelfde klankontwikkeling ook niet bij bloeien, groeien, loeien,
(be)moeien, roeien, snoeien, vloeien e.m.a.? Maar nog afgezien van deze beide
bezwaren is het weinig waarschijnlijk dat de ‘abnormale’ westvlaamse vorm doien
(resp. * doeiet), die in het mnl. slechts tweemaal is gesignaleerd, zulk een grote, ja,
blijkens de verderop in dit artikel gegeven vbb., geweldige invloed zou hebben
geoefend en dat nota bene nog wel in het Brabants, waar noch de infinitief doeien
noch de infinitief doegen voorkomt. Het is dan ook begrijpelijk dat een andere

6)

Waar het gaat om de overgang van j > g vinden we dit laatste vb. van Smout niet gelukkig:
2

g is primair, j secundair (vgl. ook Franck, Mnl. Gr. § 108).
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verklaring is beproefd. We denken hier aan Ph. Colinet, Het Dialect van Aalst (in
Leuv B 1ste jg. 1896 nr. 27 A d en L. Goemans, Het Dialect van Leuven (in Leuv B
o

2de jg. 1897 nr. 39, A, 2 d). Volgens Colinet zou ḗg et heeft het zeer waarschijnlijk
ontstaan zijn uit *ḗht et van *hḗft et. De andere zouden analogievormen zijn. Is de
verklaring van g uit j gelijk we boven aangetoond hebben weinig plausibel, die van
Colinet (en Goemans) is helemaal onaannemelijk en dat om verschillende redenen.
Een overgang van ft>χt komt in het nederfrankisch inderdaad herhaaldelijk voor:
5

zie Schönfeld, Hist. Gr. § 73. Maar deze overgang was in het mnl. reeds lang
afgelopen - klankwetten zijn immers als regenbuien, die slechts plaatselijk en tijdelijk
werken - toen -ft in heeft onstond uit hevet. Schönfeld zegt duidelijk: ‘De overgang
had natuurlijk niet bij jongere contractie plaats, b.v. heeft uit hevet, hoofd uit hovet
enz.’ Hij spreekt t.a.p. van een overgang van ogm. ft > ownfr. cht. Bovendien, als ft
in heeft overging tot cht: heecht, waarom dan ook niet in andere dergelijke vormen
als bv. in mnl. hi bederft et, hi erft et, hi verwerft et? Ook is verder niet te verklaren
- Smout wees er blz. 38 van zijn studie op - hoe uit hēht, gevolgd door ət, hēgət kan
ontstaan. In de eerste plaats verdwijnt in de verbindingen -χt + ət de t van -χt in de
Brabantse dialecten niet, bv. Hij dicht et d.i. dempt het (ven), Hij licht et op, Hij slicht
et puin. Verder is de overgang van stemloze gutturale χ tot stemhebbende g hier
niet zo duidelijk - Smout vindt deze verandering niet te verklaren -, had althans met
enige soortgelijke vbb. gestaafd dienen te zijn. Maar een veel groter bezwaar is vgl. onze redenering hierboven - dat deze éne vorm hēget zo'n geweldige invloed
zou gehad hebben. Ofschoon de omvang der analogiewerking van een of ander
taalverschijnsel van te voren niet precies valt te voorspellen of af te bakenen - aantal
en frequentie, dit laatste in wezen ook aantal, spelen hierbij een grote rol -, is het,
nog eens, niet aan te nemen dat deze éne vorm, hij moge dan al frequent zijn, het
ontstaan van vele andere tot gevolg zou hebben gehad. ‘De andere vormen als
legət, dugət, augət verklaart hij (Colinet) als analogievormen, wat ook moeilijk om
aan te nemen is, want de analogie maakt wel een klein getal woorden gelijk aan
een veel grooter getal, maar niet een groot getal aan een enkel’ (Smout blz. 38).
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N i e u w e v e r k l a r i n g . Er is dus een derde verklaring nodig, die we hier dan
laten volgen. Bij onze uiteenzettingen beginnen we met er op te wijzen dat in de
Brabantse dialecten bij de werkwoorden bv. bij geven, kopen, lenen, maken in de
3de pers. enk. (hij, zij, het) ind. praes. activi, in de 2de pers. enk. en mv. (gε, gellie)
ind. praes. act. en in de geb. wijs onmiddellijk gevolgd door ət (vnw., lidw.) men
hoort: Hij gevet, Hij kopet, Hij lenet, Hij maket, Ge (gellie) gevet, kopet, lenet, maket,
imp. gevet, kopet, lenet, maket. Deze vormen zijn níet ontstaan uit geeftet, kooptet,
leentet, maaktet, er is dus géen uitgangs -t weggevallen, zoals Colinet, Leuv B I blz.
o

145, Goemans, Leuv B II blz. 69, Corn.-Vervl., Inleiding blz. 73 onder 3 , Smout op
blzz. 35 en 37 van zijn studie, Teirlinck blz. 112b van zijn Klank- en Vormleer en
Mazereel nr 83 d verkeerdelijk zeggen, maar het zijn de regelrechte voortzettingen
van de mnl. vormen gēvet, kōpet, lēnet, māket, die op hun beurt ontstaan zijn uit
7)
gēvetet, kōpetet, lēnetet, māketet ). Bij deze laatste mnl. vormen waren twee
2

mogelijkheden, die door Franck, Mnl. Gr . § 21, 5 Anm. 1 wel degelijk worden
gegeven: òfwel de eerste e(ə) viel tengevolge van het zwakke accent uit en
ontstonden dus de vormen geeftet, kooptet, leentet, maaktet - vormen die A.B.
geworden zijn - òfwel de laatste e(ə), staande tussen twee dentalen, werd
gesyncopeerd, waardoor gēvett (= gēvet), kōpett (= kōpet), lēnett (= lēnet), mākett
2

(=māket) ontstonden. Uitvoerig kan men hierover lezen bij Franck, Mnl. Gr. § 21,
5, vooral Anm. 1. De Brabantse dialecten hebben de laatste vormen, o.i. de vormen
8)
van de minste weerstand ). Het hier meegedeelde geldt, gelijk gezegd, alleen
wanneer de finite werkwoordsvorm gevolgd wordt door et (vnw., lidw.) of -es (zie
voetn. 1 op blz. 1; de vormen op -es komen uiteraard nu niet meer voor). Er is dus
in de Brabantse dialecten een groot onderscheid tussen de representanten van A.B.
Hij maakt em (de schoen) en Hij maakt et (het schoentje): het

7)

8)

Van de zo juist aangehaalde dialectologen is het slechts Colinet, voor wie het hier begon te
dagen: ‘De ontwikkeling is dus geweest *spreked it > *sprekedet > *spreke(d)et of misschien
*sprekedt > sprḗket’ (blz. 145). De laatst gegeven gang van zaken is alleen juist.
Hiervan zegt Colinet, blz. 145: ‘Ik heb dezelfde uitspraak op andere plaatsen in België, en
ook in de beschaafde taal van verscheidene Hollanders waargenomen; het verschijnsel is
misschien algemeen Nederlandsch’.
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eerste hoort men (in Oerle bij Eindhoven) als Hij maktəm (met a < ā als gevolg van
de verkortende invloed van de (verkortende) consonantengroep kt, het tweede als
9)
Hij mɔ. kət (Hij maoket), waarbij geen verkortende consonantengroep is ontstaan
- immers uit māketet - en de ā zich later vrijelijk tot ɔ. (ao) kon ontwikkelen, juist als
in de infinitief mɔ. kə(n) māken. Dergelijke vormen als de hier genoemde: Hij gevet,
Hij kopet, Hij lenet, Hij maket = Hij geeft het enz. kan men in onze literatuur, oude
en nieuwe, ook in niet-Brabantse teksten - maar bij voorkeur toch wel in Brabantse
- aanhoudend ontmoeten bv. Klucht van de Koe vs. 85. Wat gevet bier?; Warenar
vs. 500 (waar de Brabantse Casper aan het woord is) Ba den Hofmeester betamet
te gaen aan de hoogher zy; Tr. Cornelisdr. vs. 514 Wa ploôgh, hoe stincket hier no
vers geperste druijve; Poirters, Het Masker enz. blz. 60 Een suyver Proef daer
6

hanghet aen; A.M. de Jong, Het Verraad blz. 124 Eén wa' beteeken et dan wel?
hield de Kruik aan, plagend; Doctor Vlimmen blz. 294 Ik heb 't wel honderd keer
gevraagd, maar ze zegget nie; Lodewijk van Woensel, De Kneuter blz. 22 Geleuf
me mèr, al klink et vrimd; Loquela s.v. paaie ( = rollewagentje): steek' et (kind) in
de paaie, dat 't zwijgt!, Tuerlinckx s.v. plodden (= slampampen, laat in de herberg
blijven) 't Es inne goeie joĕng: ma komt ter oan 't plodde, dan duur et acht dagen
oan i stuk; v.d. Water § 55b wa dampət, wa stinkət, wa wêiət, hij hangət op, gə
kunnət nie enz. en zie verder Colinet, Leuv B 1 blz. 145 en Teirl. blz. 112 b van zijn
Klank- en Vormleer.
We gaan dan bij onze eigenlijke verklarig uit van de ww. leggen, liggen, zeggen,
krijgen en zwijgen, alle met klankwettig g in de infinitief. De 3de pers. enk. ind. praes.
activi luidde in het mnl. van de drie eerste ww. hi lēghet, hi lēghet, hi sēghet, naast
welke vormen ook jongere, kortere voorkomen: leet, leet en seet (Verdam s.v. liggen,
2
Franck, Mnl. Gr. § 152). Deze laatste vormen komen in het huidige Brabants, met
verkorting van vocaal als gevolg van het zwakke inten-

9)

Ook Colinet, blz. 145, wijst op het achterwege blijven van de verkorting in deze ww. vormen.
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10)

siteitsaccent, nog voor , bv. Hij lĕet-em (legt hem) op de grond, Hij lĕet-er (ligt er)
nie, Hij zĕet-ew de wŏord Hij zegt u de waarheid, Hij lĕesse... Hij legt ze..., Ze lĕesse
deud Ze ligt ze dood, Hij zĕesse de wŏord Hij zegt ze de waarheid, waarin -ss- door
assimilatie uit -ts- is ontstaan. Uit deze veel voorkomende nauwe verbindingen
lĕet-em, lĕet-er, zĕet-ew, lĕes-se, die akoustisch werden geanalyseerd als lĕe-tem,
lĕe-ter, zĕe-tew, lĕe-sse, heeft zich een nog kortere vorm lĕe, lĕe, zĕe,
geabstraheerd, welke laatste vormen de gewone zijn: Hij lĕe z'nen hond vaast, Hij
11)
lĕe (ligt) op de toffel, Hij zĕe ons goeien dag . Om even te herhalen en samen te
vatten: in de huidige (Oost) Brabantse dialecten luidt de 3de pers. enk. ind. praes.
act. van leggen, liggen en zeggen - niét gevolgd door et het -:
geconditionneerd: Hij lĕet, Hij lĕet, Hij zĕet;
normaal: Hij lĕe, Hij lĕe, Hij zĕe.
Beide vormen, de geconditionneerde en de normale, noemen we de (ver)korte
vormen, waarvan we enkel de laatste, de gewone vormen Hij lĕe, Hij lĕe, Hij zĕe in
ons betoog zullen aanhalen.
Van krijgen en zwijgen luiden de geconditionneerde vormen: Hij krεt-em, Hij
kreεt-er, Hij krεt-ew wel, Hij krεsse; Hij zwεt-er ouver stil; normaal: Hij krε en Hij zwε.
Anders wordt de situatie als op deze persoonsvormen ət het (vnw., lidw.) volgt.
In het mnl. luidden dan deze verbindingen: Hi lēghetet, Daer lēghetet, Hi sēghetet,
Hi crîghetet, Hi swîghetet. In de (Oost) Brabantse dialecten ontstonden hieruit, met
syncope van de tussen twee dentalen staande ə (zie blz. 267), Hij lēgett, Daar lēgett,
Hij zēgett, Hij krēgett, Hij zwēgett = Hij lēget, Daar lēget, Hij zēget, Hij krēget, Hij
zwēget, welke vormen in het huidige Oerles luiden:

10)
11)

Voor het gemak halen we vbb. uit het dialect van Oerle aan; in de andere Brabantse tongvallen
is het vrijwel hetzelfde.
A. Weijnen, Onderzoek naar de dialectgrenzen in Noord-Brabant blz. 137 zegt: ‘In O.N.Br.
lijkt het alsof er een echte tendenz tot open silben aan het werk is’. Als punt 5 ter toelichting
hiervan geeft hij: ‘Blijven, krijgen en zwijgen verliezen o.a. in P(eellandsch) in de 2e en 3e
ps. enk. indic. + imperat. o.t.t. de spirant, bijv. hij blie, hij krie, gij bliet, gij kriet’.
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12)

Hij lĕeget (n. leiget, lēget) , Dŏor lĕeget (n. leiget, lēget), Hij zĕeget (n. zeiget,
zēget), Hij krēget, Hij zwēget. Deze vormen zullen we voor het gemak de lange
(verlengde) vormen noemen. In de tegenwoordige (Oost) Brabantse dialecten komen
dan naast elkaar voor de (ver)korte en de lange (verlengde) vormen:
Hij lĕe en Hij lĕeget (leiget, lēget) d.i. Hij legt en Hij legt het;
Dŏor lĕe en Dŏor lĕeget (leiget, lēget) d.i. Daar ligt en Daar ligt het;
Hij zĕe en Hij zĕeget (zeiget, zēget) d.i. Hij zegt en Hij zegt het;
Hij krε en Hij krēget d.i. Hij krijgt en Hij krijgt het;
Hij zwε en Hij zwēget d.i. Hij zwijgt en Hij zwijgt het (stil).
Het is naar analogie van deze (ver)korte eenlettergrepige werkwoordsvormen en
hun klankwettig lange (verlengde), dus naar het voorbeeld van
Hij lĕe (hij legt): Hij lĕeget (hij legt het) enz.,
dat ook andere (ver)korte praesensvormen een dergelijke lange (verlengde) vorm
met g gingen formeren. Als we ons tot het Oerles beperken zouden we dan allereerst
aan hebben, gaan en staan kunnen denken:
13)

14)

Hij hĕe : Hij hĕeget (resp. heiget, hēget)
15)

Hij gĕe : Hij gĕeget (resp. geiget, gēget) (nō)
Hij stĕe: Hij stĕeget (resp. steiget, stēget) (af).
Het zou mogelijk zijn geweest dat naast Hij hĕe de vorm Hij hĕevet d.i. Hij heeft
het was blijven bestaan. Maar deze vorm met v stond alleen - Vae soli! -, werd niet
door een of meer werkwoordelijke vormen met v gesteund (de inf. hebben noch
welke vorm van dit ww. ook had een v) en zwichtte alzo voor de g-vormen van lĕeget
e.a. Mutatis mutandis geldt dit ook voor Hij gĕetet (nō) en Hij stĕetet (af), waar de
intervocalische t bij geen enkele vorm van gaan en staan - eenlettergrepig als ze
zijn - steun vond en zo voor alle volgende ww.:

12)

13)
14)
15)

lĕeget is de persoonsvorm met zwakke betoning, leiget die met betrekkelijk sterk accent
(waarbij ei de uit zachtlange ē ontstane tweeklank is), lēget is een analogische vorm (zie
verderop).
Geconditionneerd weer hĕet, gĕet, stĕet.
In Van de Schelde tot de Weichsel I blz. 14 wordt heget voor Oudenaarden (in
Oost-Vlaanderen) gegeven.
Voor de Brabantse vormen geet, steet zie men Ts XLVI, 297.
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slaan, doen, zien en zijn. Dit is het wat Van Helten en v.d. Water met ‘andere
monosyllabische ww.’ (zie blz. 264) bedoelen. Een aardige illustratie hierbij is wat
Colinet Leuv B I 170 geeft: in het dialect van Aalst is hḗvet heeft het verdrongen
door ḗget; analogisch kan men dan een strijd verwachten tussen de klankwettige
vorm gḗvet en de analogische gḗget. Maar het is duidelijk dat in deze strijd de eerste
vorm sterk staat, gesteund als hij wordt door de inf. gḗven en andere vormen, zodat
hij de overwinning behaalt d.w.z. blijft bestaan, of sterker, de gewone vorm is in het
Aalsters, gḗget ‘zeer zeldzaam’.
Hoe intens de boven reeds genoemde Brabantse praesensvormen op elkaar
hebben ingewerkt blijkt ook hieruit, dat leget, zeget en heget naast de - in de
Brabantse Kempen - klankwettige gediftongeerde zachtlange ē d.i. ei: leiget, zeiget
en heiget de niet-gediftongeerde lange klinker ē hebben: lēget, zēget en hēget, wat
aan invloed van gēget en stēget moet worden toegeschreven (welke op een andere
16)
wijze ontstane ē in de Brabantse (Kempense) dialecten niet diftongeert); omgekeerd
hebben gēget en stēget naast de klankwettige niet-gediftongeerde vocaal de
gediftongeerde vormen geiget en steiget, wat op invloed van leiget, zeiget en heiget
wijst.
Deze analogie doet zich verder gelden bij alle (ver)korte praesensvormen van de
3de pers. enk., waarnaast dan een zgn. lange (verlengde) vorm met g ontstaat:
17)

Hij sl

Hij slaat: Hij sl get (sluiget) Hij slaat het
j

Hij dü Hij doet: Hij düget (duu get) Hij doet het
j

Hij zie Hij ziet: Hij z get (zie get) Hij ziet het
Nog één ww. zou zich hierbij hebben kunnen aansluiten, in de eerste plaats bij
krijgen en zwijgen, nl. blijven:

Hij krε (< krε.get): Hij krēget [verengd uit krε.get]
Hij zwε (< zwε.get): Hij zwēget [verengd uit zwε.get] stil
18)

Hij blε

16)
17)
18)

(<blε.vet)

We hadden hier ê kunnen schrijven.
De onder invloed van l geronde vorm bij slĕe, mnl. sleet. Voor slù en slè, beide, zie Weijnen,
Onderzoek enz. blz. 98.
Voor een soortgelijke vorm zie voetn. 11.
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We zouden hier analogisch de lange (verlengde) vorm Hij blēget kunnen verwachten,
maar de invloed van de infinitief blēve(n) met v en andere v-vormen van dit ww.
stond de opkomst van het analoge blēget in de weg, anders gezegd: Het gevoel
van samenhang met de inf. bleven enz. met v was hier sterker dan de aantrekkende
g- kracht van (Hij) krēget en (Hij) zwēget (zie boven bij het Aalsterse gēget).
De hier beschreven g-analogie grijpt nog veel verder om zich heen en dringt hier
en daar, zij het niet zonder moeite, door in verledentijdsvormen: Hij ha Hij had: Hij
19)
hagget Hij had het .
Deze en dergelijke vormen kan men ook geschreven vinden, natuurlijk in het
‘stamland’ Brabant: H.N. Ouwerling, Uit donkere Gewesten blz. 32 't perd, ja, dè
hagget hard (dialect van Asten), waarnaast zelfs in de 1ste pers. 'k hagget (Helvoirt
2

aan de Lei door Anton Coolen (de Oudere) blz. 17). Cornelissen Bijv. blz. 163 geeft
deget deed het (n. hij dee), Antoon Coolen (1875-1905) in De Telegraaf van 15
October 1904 hij zou-get.
Dit wat de 3de pers. enk. betreft. Ook de 2de pers. enk. (en mv.) heeft (ver)korte
en lange (verlengde) werkwoordelijke vormen, de laatste met g. Men zou hier drie
gevallen kunnen onderscheiden:
a) Ge, gellie krε Gij, gellie krijgt: Ge, gellie krēget Gij, gellie krijgt het Ge, gellie
zwε Gij, gellie zwijgt: Ge, gellie zwēget Gij, gellie zwijgt het (stil).
Naar deze twee voorbeelden zouden de andere korte finite vormen met ge,
gellie hun lange met g hebben kunnen krijgen, wat echter hoogst
onwaarschijnlijk is (zie blz. 265).
b) Hij zie Hij ziet: Hij z get (ziejget) Hij ziet het
j

Ge, gellie zie Gij, gellie ziet: Ge, gellie z get (zie get) Gij, gellie ziet het
Hier hebben de 2de en 3de pers. dezélfde korte finite klankvorm, wat de
gelijkmaking van de lange kan bevorderd hebben.
c) In alle andere gevallen heeft de 2de pers. wel een korte persoonsvorm (evenals
de 3de), maar is de klankwaarde er van toch anders dan bij die van de 3de
pers.:

19)

naast Hij ha'dt en Hij hajet.
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2de pers. enk. & mv. zonder ət het

Ge, gellie doe

Gij, gellie doet

Ge, gellie gŏo

Gij, gellie gaat

Ge, gellie hε

20)

Gij, gellie hebt

Ge, gellie slŏo

Gij, gellie slaat

Ge, gellie stŏo

Gij, gellie staat

20)

Gij, gellie zijt

20)

Ge, gellie zε

2de pers. enk. & mv. ‘mit angelehntem’ ət het

Ge, gellie d get (doe get)

Gij, gellie doet het

Ge, gellie googet (nō)

Gij, gellie gaat het (na)

w

Ge, gellie hegget

Gij, gellie hebt het

Ge, gellie slŏoget

Gij, gellie slaat het

21)

Gij, gellie staat het (af)

22)

Ge, gellie stŏoget (af)

Gij, gellie zijt het

23)

Ge, gellie zegget

De hierboven gemaakte onderscheiding in drieën is echter overbodig, daar álle
korte finite vormen met ge, gellie hun lange rechtstreeks naar die van de 3de persoon
hebben gevormd, waarbij evenwel de onder a) en b) genoemde gevallen steunend
kunnen zijn opgetreden.
2

In de verleden tijd ontmoet men Ge, gellie hagget hadt het (Helvoirt aan de Lei
blz. 52 Ge hagget).

Uiteraard kan men in de imperatief dezelfde vormen ontmoeten als die van de 2de
pers.:
20)

13

vgl. Flierefluiters Oponthoud

blz. 194 en elders ge goa ge gaat, ibidem blz. 26 en elders
9

G'è ge hebt, Onnozele Kinderen blz. 184 Gij zij gij zijt, Tr. Cornelisdr. vs. 165 Maer ghaij zaij
3

jong geweest, vs. 602 Ge say geck (Smout § 129 gə ze, Pallieter blz. 176 ge zij nog nuchter).
20)

13

vgl. Flierefluiters Oponthoud

blz. 194 en elders ge goa ge gaat, ibidem blz. 26 en elders
9

G'è ge hebt, Onnozele Kinderen blz. 184 Gij zij gij zijt, Tr. Cornelisdr. vs. 165 Maer ghaij zaij
3

jong geweest, vs. 602 Ge say geck (Smout § 129 gə ze, Pallieter blz. 176 ge zij nog nuchter).
20)

13

vgl. Flierefluiters Oponthoud

blz. 194 en elders ge goa ge gaat, ibidem blz. 26 en elders
9

G'è ge hebt, Onnozele Kinderen blz. 184 Gij zij gij zijt, Tr. Cornelisdr. vs. 165 Maer ghaij zaij
3

jong geweest, vs. 602 Ge say geck (Smout § 129 gə ze, Pallieter blz. 176 ge zij nog nuchter).
21)
22)
23)

2

Helvoirt aan de Lei blz. 52 ge hegget. De vorm heddet komt meer voor.
vgl. Ts LV blz. 236 (waar een Faes van Hellemont aan het woord is) Ba, g'en verstages niet.
Voor deze vorm, die reeds in het mnl. voorkomt, zie men de vbb. in voetn. 1. Men hoort veel
meer: Ge, gellie bentet en Ge, gellie zeddet (zijt het), waarschijnlijk om homonymie met Ge
zegget ge zegt het te vermijden.
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w

24)

doe: doeget (doe get)
gŏo: gŏoget (is nō)

25)

hε: hegget (mär gĕen!)
slŏo: slŏoget
stŏo: stŏoget (mär af!)
26)

zε: -

zie: z get (zieiget)
Doordat de persoonsvormen van de 1ste pers. niet zo sterk als dat met die van
de 2de pers. het geval is op de finite vormen van de 3de pers. (in hun verkorte
gestalte) lijken, ondervinden die persoonsvormen in mindere mate de invloed van
27)

w

de 3de pers . Men hoort: Ik doe get ze leve nie nl. een portret laten maken; ook
Groothuis geeft in Onze Volkstaal II blz. 82 ik doeg'et nie, zo ook Antoon Coolen
(1875-1905) in het zondagsblad van De Telegraaf van 29 Augustus 1903 ik doeget
j

j

toch nooit goed genogt. Verder Ik zie get nie (n. Ik zie et nie) en bij Antoon Coolen
in De Telegraaf van 15 October 1904 ik hegget.
De meeste van bovengenoemde g-vormen kan men bij Brabantse schrijvers bij
herhaling ontmoeten: bij Antoon Coolen (de oudere en de jongere), A.M. de Jong,
r

Anna Bijns, Huygens (in Tr. Cornelisd .) en Bredero (Spa. Brabander); verder bij
Smout blz. 37, Corn.-Vervl., Inleiding blz. 73 v., Cornelissen Bijv. dl. I blz. 243,
Mazereel nr. 83, d met Opmerking 1 en 2, v.d. Water § 58, Goemans nrs. 39 en 61
en Colinet, die nr. 54 voor het dialect van Aalst als zeldzaam opgeeft droég et draait
het, bij de infinitief droén, en nr. 58, blz. 176 daarvan zegt, dat vormen met g bv.
droég et i.p.v. droé 't nauwelijks voorkomen en als taalfouten kunnen gelden. In
datzelfde nr. 58 blz. 163 geeft hij

24)
25)
26)
27)

Voor de imperatiefvorm doeghet in de Brabants gekleurde abele spelen zie men Ts XLVI,
297.
Vaker hoort men hebbet (mär gŭen! bv. geld).
De imperativus zegget (mär) d.i. Zijt het (maar, bv. arm) komt niet voor ter oorzake van de
homonymie die dan zou ontstaan met zegget (mär)! zegt het maar!
In de 1ste pers. enk. ind. praes. act. luiden in het Oerles de verschillende ww. vormen: ik leg,

ik lig, ik zeg, ik kreeg, ik zweeg, ik he(b), ik g

i, ik st

i, ik sl

i, ik doew, ik ziei.
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nog müg et, mug et moet het, blijkbaar een analogievorm van düg et, dug et.
S a m e n v a t t i n g . Overzien we het geheel van deze g-vormen, dan blijkt dat ze
vrijwel uitsluitend in Brabantse dialecten voorkomen, voorheen en thans, waarom
we concludeerden dat de oorsprong van het taalverschijnsel in Brabant te zoeken
is. We zijn uitgegaan van de 3de pers. enk. ind. praes. activi van de veel gebruikte
ww. leggen, liggen, zeggen, krijgen en zwijgen, die alle (ver)korte vormen hebben
(type zĕe), waarnaast bij inclinatie van ət klankwettig een lange vorm met g in inlaut
voorkomt (type zĕeget). Andere, meest eensyllabige ww.: hebben, gaan, staan,
slaan, doen, zien, die in die 3de pers. ook zo'n (ver)korte vorm hebben, bv. hĕe
formeren per analogiam een dergelijke lange vorm, bv. hĕeget. Analogisch krijgen
dan verder de 2de pers. en de imperatief, die eveneens de (ver)korte vormen hebben,
een lange vorm met g. Het is duidelijk dat deze analogie zich minder sterk doet
gevoelen in de 1ste pers. enk. - formeel komen 3de en 2de persoon meer met elkaar
overeen - en in verledentijdsvormen.
Een paar malen hebben we er op gewezen dat Brabant de ‘haard’ van ons
verschijnsel is, niet Vlaanderen. De Bo geeft de inf. doegen met deeg, gedegen. Hij
28)
noemt verder drie vbb. van imperatief + et: 1. Het reint, geloof ik. Doeg het? 2.
Dat is geen aangenaam werk; maar doeg het algelijk; 3. ‘Christus sprack tot Judam:
dat ghij doet, doeghet gheringhe’ (A. Adriaensens). Deze drie vormen stemmen
overeen met wat men in Brabant hoort en kunnen, wat de verklaring betreft, verder
buiten beschouwing gelaten worden.
In wederspraak met de door Van Helten en anderen gegeven verklaring als zou
de infinitief doegen uit doeien zijn ontstaan resp. doeget uit doeiet, zou men ook
kunnen en mogen aannemen dat de g van de 3de pers., alleen of in verbinding met
de g van de 2de pers., ingedrongen is in de infinitief, dat dus de infinitief zijn g aan
een of meer veel voorkomende finite vormen met g te danken heeft en dit te eer
29)
doordat de inf. doeien tweesyllabig was . Het zou niet het

28)
29)

dat hij opvat als doegt het i.p.v. doeget = doegett < doegetet.
In de monosyllabische vorm doen zal zo'n g niet licht indringen.
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enige geval zijn dat een infinitief, wat zijn klankvorm aangaat, onder invloed van
een of meer finite vormen van dat ww. staat. Om met een paar vbb.. te staven: onder
invloed van ik en hij kan, van ik en hij zal luiden in vele hedendaagse Brabantse
dialecten de infinitivi kanne(n) en zalle(n). In Oost-Noordbrabant wordt ogm. ai,
gevolgd door i, j, gerepresenteerd door ei of een daaruit ontstane klank, in alle
30)
andere gevallen door ê . Op grond hiervan zou men er als infinitivus verwachten
hete(n) (got. haitan); hij luidt er echter hä.te(n) d.i. getransponeerd heite(n), welke
klankvorm toegeschreven moet worden aan de veelvuldig gebruikte 3de pers. enk.
31)
ind. praes. activi, die klankwettig luidt (hij) hät resp. (Hoe) hä.tet? (got. haitiþ . En
de t in de infinitieven baaste(n) basen, blaffen, laaste(n) lassen, met een las
verbinden, smoorte(n) smoren, schafte(n) schaffen, verraaste(n) verassen en zulte(n)
zeulen, smeulen, die men in de Kempen horen kan, en in nog vele andere, zal wel
aan praesens- (imperfect- en part. perfecti) vormen met t te danken zijn. Zo zouden
in het Westvlaams hij doeget en de imperatief doeget, beide analogische formaties,
hun invloed hebben kunnen doen gelden op de infinitief doeien. Het zo ontstane
32)
doegen kan dan verder deeg en gedegen gevormd hebben , en een imperatief
doech of doch in het mnl., zonder dat er et op volgde. We willen dus niet, gelijk men
gewoon is te doen, uitgaan van een finite vorm doeget (<doeiet) resp. van een
infinitief doegen (<doeien), maar omgekeerd, die finite vorm resp. die infinitief zien
als later ontstaan, wat de finite vorm doeget betreft naar analogie van andere verba
finita.
Nog vindt men bij De Bo s.v. gaan: ‘Bij het volk hoort men hoe gaag het (hoe gaat
het)? en dit vindt men ook bij schrijvers. ‘Ende met my gaghet al contrarie’ (A.
Adriaensens), s.v. staan blz. 1085 b: ‘Den imperfect ik stoeg, gij stoegt, wij stoegen,
die gebruikt wordt in

30)
31)
32)

Dit is reeds door Weijnen, Onderzoek enz. § 104 geconstateerd.
5

Hetzelfde veronderstelt Schönfeld (Hist. Gr. blz. 74) aarzelend voor scheiden (got. skaidan;
invloed van de 2de, 3de ps. sg.?); vgl. ook nhd. (ge) ziemen met ie naar de 3de pers.
deeg kan ook ontstaan zijn naast dee, zoals dat bij Corn., Bijv. dl. I blz. 163 met deget het
geval is; De Bo geeft Hij deeg het geerne.
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33)

Fr.-VI., vindt men ook bij vroegere schrijvers, bv. A. Adriaensens’ . Of deze
verledentijdsvormen moeten opgevat worden als analogieën naar
tegenwoordigetijdsvormen - het is wel merkwaardig dat De Bo driemaal dezelfde
(Brabantse?) A. Adriaensens aanhaalt (nl. s.vv. doegen, gaan en staan) als de
schrijver van werkwoordelijke vormen met g, maar dat buiten deze auteur in
Vlaanderen al heel weinig van deze g valt te bespeuren - of hoe anders ook de
verklaring er van moge zijn, aan de juistheid van de door ons geschetste ontwikkeling
kan dit o.i. toch geen afbreuk doen.
S c h r i j f w i j z e . We willen nu nog een woord zeggen over het minst belangrijke
deel van ons onderwerp, nl. de schrijfwijze van deze g-vormen. Waar het juiste
inzicht in het ontstaan er van ontbrak is de spelling in dezen min of meer onzeker.
Men ziet geschreven staget, sieget enz., beteeken et, klink et e. dgl., steek'et, leèg'et,
seegh't (spreeckwoord), ee-g-et, doe-g-'et, hee-g-'et, stee-g'et, gee-g'et, doe-get,
zou-get. Schrijfwijzen als beteeken et en klink et suggereren dat achter de stam van
het ww. een t is gesyncopeerd - een opvatting die door velen gedeeld wordt (zie
blz. 267) -, wat door een spelling als steek' et nog wordt geaccentueerd. We hebben
aangetoond dat dit niet zo is. Spellingen als leèg 'et, seegh 't (spreeckwoord) laten
wat ostentatiever zien dat het enclitische woord in zijn volle vorm met een h begint
(het), maar wijzen overigens op dezelfde opvatting als beteeken et, klink et en steek'
et. De aanduidingen ee-g-et, doe-g-'et, hee-g-'et schijnen aan te geven, dat het
eerste lid (ee, doe, hee) het feitelijke ww. is, g infix en (')et het encliticum. De
schrijfwijze stee-g'et, gee-g'et is heel vreemd; als men er mee wil aangeven dat
achter g de persoonsuitgang t is verdwenen, had men beter geeg'et, steeg'et kunnen
schrijven. De spellingen doe-get, zou-get tenslotte zijn ook verkeerd, maar o.i. toch
nog de minst slechte. Vormen in de tegenwoordige tijd als de klankwettige hij leget
en de analogische hij heget zou men, met het oog op hun ontstaan, kunnen schrijven
hij legett, hij hegett of hij leget 't, hij heget 't. In zo-

33)

In Van dinspreken des Heeren door Adriaen Adriaensens, s.j. Loven 1519. Deze Adriaensens
zal wel een Brabander geweest zijn.
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verre echter is deze laatste schrijfwijzet t 't weer minder aanbevelenswaardig, dat
ze een uitspraak leget et, heget et in het leven zou kunnen roepen, met een
ingevoegde ə tussen beide dentalen. Volgens onze verklaring is de vorm lēget et
juist vervangen door lēget, zodat het niet aangaat weer tot die oudere vorm lēgetet
terug te keren. In het mnl. en ook in latere tijd is men in de orthographie gewoon
het enkele teken te gebruiken bv. Karel ende Elegast vs. 77 vv.:

Wat node soude mi sijn dan
Te stelene ellendich man?
Ende waeromme ontbiedet (= ontbiedet't) mi God?
In de verleden tijd spelt men in dergelijke gevallen hetzelfde, bv. a.w. vs. 19 vv.:

Hi seide: ‘Staet op, edel man,
Doet haestelike u cleder an,
Wapent u ende vaert stelen;
God die hiet (= hiet't) mi u bevelen.
In de door ons behandelde werkwoordelijke vormen: hij gevet hij geeft het, hij
leget hij legt het, hij heget hij heeft het enz. hóórt men aan het einde één medeklinker
t. Daar in elke spelling de regel der uitspraak domineert - móet domineren - lijkt ons
de schrijfwijze met één teken (t) de beste), een schrijfwijze, die blijkens de
voorbeelden aan het begin van dit artikel bovendien op een oude traditie steunen
kan.
Deventer
A.P. DE BONT
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1)

Nautica (IV)

A a n r a k k e n , ‘het rak, dat reeds met het eene einde aan de ra bevestigd is, achter
om den mast of de steng heen brengen en ook met het andere einde aan de ra
verbinden’ (WNT I, 272). Het Woordenboek geeft geen bewijsplaatsen en voegt er
in een Aanmerking aan toe: ‘Het woord is weinig in gebruik. Doorgaans zegt men
het rak aannaaien, waar het eene marszeil- of bramra betreft, en het rak doorscheren,
waar het eene onderra geldt.’ Dat deze scheepsterm inderdaad zeldzaam is, blijkt
ook daaruit dat het artikel in het Suppl. ontbreekt. Men vindt een oude bewijsplaats
in de Reis van Jan Cornelisz May (Werken der Linsch. Ver. 1) 29: ‘Op dito (30 Aug.
1611) hebben wy onse voorstenghe opgesedt ende die blinde raa aengeraect,
hopende van morgen 't landt te sien.’
Gustav Goedel vermeldt in zijn Etymologisches Wörterbuch der deutschen
Seemannssprache 20 een ww. anracken, waarbij hij verwijst naar het znw. rack,
waar men de term evenwel tevergeefs zoekt. In Kluge, Seemannssprache komt
anracken niet voor.
A a n z e i l e n staat in deze vorm nog niet in het Mnl W, wel vindt men daar de oude
vorm aensegelen. Dat ook aenseilen reeds in de middeleeuwen voorkomt, blijkt uit
het volgende citaat in de Bronnen tot de gesch. van den Oostzeehandel (R.G.P.
36) 857: ‘Ende wair 't sake, dat yemant zijn scip ende goet verloer int anseylen an
den scepe van oirloge van Dansicke, of dat die van Dansicke yemande anseylde
of in die gront of malcandere in vechtender hant, dien schade sullen sy te samen
o

ghelden’ (a . 1462).
B a a r in de bet. van: ‘bank, rug, ondiepte, die bij het inkomen van eene rivier of
eene haven dwars voor de monding ligt, doch binnen en buiten welke diepte genoeg
is voor schepen; gemeenlijk staat

1)

Nautica (III) is geplaatst in Ts 73, 93-108.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 73

280
er op eene baar rolling of branding’, een ontlening aan gelijkbet. fr. barre, wordt in
het WNT II, 821 vermeld, doch zonder bewijsplaatsen. Men vindt twee citaten uit
de 18de eeuw in C. de Jong, Derde reize naar de Middellandsche zee, gedaan in
de jaren 1786, 1787 en 1788, 1, 149: ‘Voor de haven van Sta. Maria (bij Cadix) ligt
eene gevaarlijke baar, eene stijle ondiepe bank, waarop de Zee, met de
onderscheidene tijen, veeltijds brandt en breekt’ en 150: ‘in welke gesteldheid men
o

de baar naderde’ (a . 1787). Twee aanhalingen uit de 19de eeuw treft men aan in
de Gedenkschriften van den schout-bij-nacht M.H. Jansen (W. Hist. Gen.) 219: ‘Hier
(t.w. in de mond der rivier van Bandjermasin) kwam een inlandsche loods aan boord,
die vroeg welken diepgang de brik had. Er werd geantwoord 12½ voet. Onmogelijk,
zeide hij, zooveel water staat er nooit op de baar... dan hebt ge een bijzonder hoog
tij gehad’ en 220: ‘Het saluut werd voor den Gouverneur (van Borneo) gelost terwijl
het anker geligt werd en 's middags was ik, tot mijn groote vreugde, over de baar
o

in zee’ (a 1846).
B a n k e n , ‘een schip op eene droogte zetten om het van onderen te kunnen
herstellen of schoon te maken’ (WNT II, 987). Het Woordenboek geeft geen
bewijsplaatsen. Men vindt er een uit de 18de eeuw in het werk van kapitein Cornelius
de Jong, Reize in en door het Kanaal, in de jaren 1785 en 1786, 113: ‘Daar wij
zekerlijk zullen moeten banken, dat is: op het droog halen, om den spiegel, de
achtersteven en de vingerlingen na te zien, zal ons verblijf hier waarschijnelijk, nog
o

wel eenigen tijd duren’ (a . 1786).
B e k k e n wordt in het WNT II, 1584 vermeld: ‘als verouderde scheepsterm. Het
schip met den kop op de zee houden, of ook, het aan den wind houden, zorgen dat
het niet veel afvalt’. Daarbij wordt de definitie aangehaald uit Witsen, Scheepsb.
o

484a (a . 1671). Een ouder citaat is te vinden in het Journael van Abel Tasman
(Werken der Linsch. Ver. 17, 82): ‘Zavonts wenden het omde oost, gijden onze ffock
op ende lieten het alsoo bijde wint becken met schooverseijl ende bezaen tot de
o

eerste wacht uijt’ (a . 1643). De bewerker
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R. Posthumus Meyes geeft in een noot de volgende verklaring: ‘Zoo hoog mogelijk
aan den wind sturen, om weinig vaart te loopen’.
Dit werkwoord schijnt ook in het Duits overgegaan te zijn, het wordt althans
o

vermeld door Röding, Allgemeines Wörterbuch der Marine (a . 1794) (Kluge,
Seemannssprache 84).
B i j l e g g e n en b i j l i g g e n worden in het WNT II, 2622-23 en 2626 behandeld.
De verklaring luidt: ‘bij stormweder het schip onder klein zeil zoo na mogelijk aan
den wind en met den kop op de zee houden’ en de bewijsplaatsen gaan tot het
2

begin der 17de eeuw terug. Bij De Jonge, Gesch. van het Ndl. Zeew. 1,743 vindt
men reeds een plaats uit het midden der 16de eeuw, welke luidt: ‘Item, als den
Admiral by nachte byligghen wilt, zo zal hy een schote schieten ende zal eenen
lanteerne stellen boven het ordinaris, t'welck zyn zullen twee luchten, ende als den
Admiral weder wilt t'zeile gaen, zal hy t IIe vier afnemen ende schieten twee schoten’
o

(a . 1555-1559).
In Kluge, Seemannssprache 81 is de oudste aanhaling van beilegen uit 1669.
E q u i p a g e m e e s t e r , ‘ambtenaar belast met het beheer van de uitrusting van
schepen’ (WNT III, 4155). Als oudste citaat staat in het Woordenboek een aanhaling
o

uit het Daghreg. van Batavia, 1, 48 (a . 1624). Ongeveer een halve eeuw ouder zijn
2

de volgende twee bewijsplaatsen uit de Notulen van Zeeland 1 , 138: ‘Pieter
o

Reygersberge als equippaigemeester van der Vere’ (a . 1577) en 2, 221: ‘Den 2en
Marty... Sijn by die van Hollandt equippagiemeesters gestelt, die alle die ammunitien
van de admiraliteyt by inventaris sullen overnemen ende daer aff moeten
o

verandtwoorden’ (a . 1579). De functie van equipagemeester is volgens bevelschrift
van Willem van Oranje ingesteld in September 1576 zoals men bij de Jonge, Gesch.
2

van het Ndl. Zeewezen 1, 175 kan lezen.
Kluge, Seemannssprache 225 vermeldt equipagemeister in het Duits sedert 1694.
G i j p e n , ‘omslaan van de bezaan, overslaan van den bezaansboom,
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bij het voor den wind zeilen, en veroorzaakt door een schielijk omloopen van den
wind of door het sterk gieren; doorkruisen, overgaan’ (WNT IV, 2342). De
bewijsplaatsen gaan terug tot het begin der 17de eeuw. Een plaats uit het einde
o

der 16de eeuw vindt men in Dat schip van patientie ende penitentie (a . 1592) 89:
‘ende also het een ree seyl is, en mach het niet gijpen, ofte quaet doen’.
In het Duits luidt het woord giepen, dat volgens Kluge, Seemannssprache 317
o

het eerst voorkomt in het zeemanswoordenboek van Röding (a . 1794).
G r o o t z e i l , ‘benaming van het grootste zeil op een schip’, inzonderheid ‘het
onderste razeil aan de groote mast op driemastschepen, barken en brikken’ (WNT
V, 1146). De citaten beginnen daar met een aanhaling uit Bontekoe, Journael... van
de Oost-Indische Reyse... Begonnen... 1618 en voleynt... 1625, 12. Reeds Van
Linschoten bezigt deze benaming in zijn Itinerario... naer Oost ofte Portugaels Indien
o

157 a: ‘hadden altoos haer groot seyl inden rant’ (a . 1591). Zie ook de Reis van
Van Neck naar Oost Indië in de Bijdr. en Meded. van het Hist. Gen. te Utrecht 21,
326 (Werken der Linsch. Ver. 42, 109): ‘Des anderdaechs hingt groot zeyl al weder
o

ande stomp’ (a . 1599) en de Reis van Jan Cornelisz May 32: ‘Den 25en (September)
o

des morgens maecte(n) dat groodt seyl by’ (a . 1611).
In Kluge, Seemannssprache 330 vindt men een groot aantal citaten met
groszsegel; het oudste is daar pas van 1788.
H e n g e l e n , als zeemansterm: ‘af en aan zeilen met voordacht’. Het WNT VI, 573
verwijst hierbij naar Witsen, Scheepsb. 493b. Een uitvoeriger verklaring vindt men
WNT I, 833 op Af- en aanzeilen t.w. ‘opzettelijk heen en weer zeilen om op ééne
en dezelfde hoogte te blijven, hetzij met het doel om een ander schip in te wachten,
hetzij om te wachten op het aanbreken van den dageraad of op het hoog water
worden in den mond eener haven of rivier; hetzelfde dat oudtijds hengelen werd
o

genoemd’. Eerder dan door Witsen (a . 1671) werd deze term reeds door Tasman
gebezigd in zijn Journael (Wer-
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ken der Linsch. Ver. 17, 114): ‘ons ancker gevallen sijnde cregen menichte van
cleijne praeutjens bij ende om onze schepen Zwervende ende hengelende een
o
lange wijle al eer aen boort dorsten comen’ (a . 1643).
H o o s in de bet. van: wervelwind (windhoos, waterhoos enz.) komt volgens Franck-v.
Wijk sedert ± 1600 voor, hetgeen overeenstemt met de oudste bewijsplaats uit
Spieghel in het WNT VI, 1104. Een plaats uit het einde der 16de eeuw wordt
gevonden in Dat schip van patientie ende penitentie 32: ‘Niet verre nochtans van
aldaer gheleeck daer een veruaerlijcke vreeselijcke hoose opwaerts te trecken,
o

ende alles daer beneuens met hem wech te voeren’ (a . 1592).
In het Duits komt het woord volgens Kluge, Seemannssprache 381 reeds in 1629
voor, doch zeer duidelijk aan het Nederlands ontleend: ‘so die Holländer eine Hoos
nennen’, vgl. een citaat van 1716: ‘welchen die Holländer eine Hose nenneten’ met
een uit 1742: ‘welches die Schiffleute Hosen nennen’.
H u i z i n g , ‘zeker dun scheepstouw, uit drie draden van 3-hectograms garen
geslagen’ (WNT VI, 1292). De oudste aanhaling ter genoemder plaatse is uit
o

Pilaar-Mossel, Het Tuig (a . 1858). Maar in Dl IX, 255 op M a r l i n g vindt met het
o

woord in een citaat uit Van Riebeek, Dagverh. 3, 221 (a . 1659). Nog ongeveer een
eeuw ouder zijn de volgende twee bewijsplaatsen in het Econ. Hist. Jaarb. 3, 152:
‘Gegeven om 2 bos hussem 0-7-0’ en 153: ‘Gegeven om 4 bos husem ende 2 bos
o

carbants 0-17-0’ (a . 1569).
o

Kluge, Seemannssprache 387 vermeldt husing reeds in het Mnd. (a . 1473), zie
ook Schiller-Lübben II, 340 (husinge). Het volgende citaat bij Kluge: ‘getheert
o

Huysingh’ (a . 1732) is uit het Ndl. Eng. housing vindt men in de NED V, 425b met
een citaat uit 1867.
K a v e l e n in de bet. van: ‘eb en vloed berekenen, berekenen, nagaan hoe het tij
op een gegeven oogenblik wezen zal’ (WNT VII, 1902), inzonderheid in de verbinding
(het) tij of het getij, getijden kavelen is in het Mnl. niet aangewezen (Verdam spreekt
in het Mnl W
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III, 1251 van ‘het 17de-eeuwsche tij kavelen’) en de bewijsplaatsen in het WNT zijn
niet ouder dan ± 1600. Een plaats uit het laatst der 16de eeuw vindt men in Dat
o

schip van patientie ende penitentie 69: ‘Ghetijden te cauelen’ (a . 1592).
Daarnaast staat de verbinding (zijn) stroom (stroomen) kavelen, in het WNT VII,
1903 gestaafd met een oudste citaat uit Haeyen, Amsterdamsche Zee-Caerten 15
o
(a . 1605). Deze term komt reeds vroeger in de 16de eeuw voor. Behalve in
o
Waghenaer, Spieghel der Zeevaerdt, kaart 2: ‘Cauelt altijt de stroom wel’ (a . 1584),
vindt men hem in onze oude leeskaartboeken: in het Zeekaartb. van Wisbuy 29:
o
‘kauelt v stroomen voor dat Vlie’ (a . 1551); in Die Caerte van der zee: om Oost
ende West te zeylen 52: ‘Die dat west eynde van Wicht inseylen wil die moet den
o
stroom cauelen’ (a . 1541); ten slotte in Die Kaerte van dye Suyd zee 3: ‘kauelt altijt
o
v stromen’ (a . 1540).
L i j k , ‘touw dat rondom een scheepszeil... wordt vastgenaaid om het scheuren er
van te voorkomen’ (WNT VIII, 2297). De bewijsplaatsen in het Woordenboek gaan
terug tot het begin der 17de eeuw. Een plaats uit het einde der 16de eeuw vindt
men in Dat schip van patientie ende penitentie 89: ‘Het (ree seyl) is wel starck beset
o

ende bewairt met sijn vier lijcken’ (a . 1592).
Van de uitdrukking uit de lijken waaien geeft het Woordenboek een oudste citaat
o

uit de Oost-Ind. en West-Ind. Voyagien 10, 124a (a . 1600). Ook hiervan vindt men
een oudere bewijsplaats in Dat schip van patientie ende penitentie 51: ‘Daer dreuen
veel reen ende sprieten oock seylen: ende sommighe der... seylen waeren vuyt die
lijck gheslaghen; sulcx sy niet nut noch profijtelijck waren, om daer mede bequaem
o

te seylen’ (a . 1592).
Zoals men in het WNT kan lezen wordt het woord ook ‘soms in collectieven zin’
gebezigd en betekent dan: ‘het voor 't genoemde doel benoodigde touwwerk’. Van
dit gebruik getuigt ook de volgende oudste aanhaling uit het Econ. Hist. Jaarb. 3,
o

153: ‘Gegeven om 55 pont lijcx, 't pont 3 groet 4-2-8’ (a . 1569).
Het woord is reeds in het Middelnederduits aangetroffen en even-
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eens als collectief. In een Danziger oorkonde (Hans. Urkundenb. VI, 900) leest men:
o

‘Item noch 24 steyne cabelgarnes und 28 schock leykes’ (a . 1431). De volgende
bewijsplaats, die Kluge, Seemannssprache 542 op Liek geeft, is eerst van 1702.
M a r l i n g , ‘zeker soort van dun touw, uit slechts twee zeer fijne draden
samengesteld, die van fijnen hennep gesponnen zijn’ (WNT IX, 254). In het
Woordenboek vindt men citaten uit de 17de eeuw. De volgende aanhalingen,
dagtekenende uit het einde der 16de eeuw, zijn ouder. In het Econ. Hist. Jaarb. 3,
o

254 leest men: ‘Om maerleng ende seemansgaren 4-0-0’ (a . 1593). In hetzelfde
o

werk 3, 270: ‘Op de haven een tros, lijnen ende marling etc. 12-9-8’ (a . 1595) en
3, 275: ‘Om 2 groete schoten, 2 fockeschoten, een tros met lijnen ende marlingen
o

64-0-0’ (a . 1595).
Ook dit woord komt reeds in het Middelnederduits voor; Kluge, Seemannssprache
568 geeft niet minder dan vijf citaten uit de tweede helft der 15de eeuw (merling,
merlinck, marlinck), waarvan het oudste dagtekent uit 1468. Het oudste Engelse
voorbeeld van marling is in de NED van 1627.
Naast marling vindt men marlijn, waarvan het WNT IX, 255 een bewijsplaats geeft
uit Van Riebeek, Dagverh. 3, 221, dus uit het midden der 17de eeuw. In het Duits
komt marleyn, marlin volgens Kluge, Seemannssprache 568 sedert 1732 voor,
waarbij hij verwijst naar hetgeen wordt opgemerkt in het WNT IX, 254: ‘Waarschijnlijk
is marling de oudere vorm, en marlijn daaruit ontstaan naar de analogie van andere
samenstellingen met lijn’. Dit schijnt voor het Nederlands en Duits wel op te gaan,
maar in het Engels is volgens de citaten in de NED marline ouder dan marling. Komt
het laatste pas sedert 1627 voor, het eerste is reeds in 1485 en 1558 aangewezen.
O n d e r z e i l , ‘benaming van het onderste der razeilen aan den grooten mast en
den fokkemast, derhalve voor het groot-zeil en de fok’ (WNT X, 1525). Daar het
Woordenboek hierbij geen bewijsplaatsen geeft, volgt hier een aanhaling uit de
eerste helft der 17de eeuw. In de Reize van Maarten Gerritsz Vries naar Japan leest
men
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o

op blz. 72: ‘Hebben nieuwe onderseylen aengeslagen’ (a . 1643).
In het Duits is untersegel sedert 1665 aangewezen (Kluge, Seemannssprache
719).
Eveneens zonder een bewijsplaats staan in het Woordenboek twee
samenstellingen t.w. onderzeilsgast, ‘matroos, behoorende tot die welke belast zijn
met het los- en vastmaken van een der onderzeilen’ en onderzeilskoelte, ‘wind van
die kracht, dat een bij den wind zeilend schip niet meer voeren kan dan het groot-zeil
of op zijn hoogst de beide onderzeilen, en dus: stormwind; vandaar: gereefde
onderzeilskoelte, waarbij de onderzeilen moeten gereefd worden’. Van deze laatste
verbinding vindt men een voorbeeld in het werk van C. de Jong, Reizen naar de
Kaap de Goede Hoop, Ierland en Noorwegen, in de jaren 1791-1797, 1, 203: ‘Omtrent
middernacht was het weder op zijn hevigst; de wind woei een gereefde
onderzeilskoelte met motregen; de nacht was duister en akelig, vertoonende niets,
o

dan het witte schuim der branding en het flikkerend vuur der strandingplaats’ (a .
1793). Op dezelfde bladzijde staat nog een derde samenstelling, in het Woordenboek
niet vermeld, t.w. onderzeilsbui voor een hevige bui zoals die bij een al of niet
gereefde onderzeilskoelte, dus bij stormweer voorkomt: ‘Den 19den (Mei 1793) woei
het uit dien hoek een stijve gereefde marszeils-koelte met onderzeilsbuijen’.
O p l o e v e n , ‘meer loeven, het schip dichter aan den wind doen komen’ (WNT XI,
o

1009). Het oudste citaat in het Woordenboek is uit Brandt, De Ruiter 430 (a . 1687).
In figuurlijke zin wordt het nog iets vroeger gestaafd bij Oudaan, Poëzy 1, 169. Dat
de term reeds in de 16de eeuw werd gebezigd, blijkt uit de volgende plaatsen in
Waghenaer, Spieghel der Zeevaerdt, kaart 3: ‘Loeft dan op so cort als ghy moecht,
naert landt van Schouwen’ alsmede kaart 15: ‘wijct ofte louft dan om t' Slodt
zuydtwaert op’ en kaart 11: ‘ende loeffuen dan Oostwaerts op, tot voor t'Dorp van
o

Laredo’ (a . 1584).
Kluge, Seemannssprache 560 vermeldt aufluven, nd. uplôfen, pas sedert 1835.
P l a a t , in de bet. van: ‘zandbank, ondiepte in zee of in rivieren,
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die zich eenigszins als een vlakte uitstrekt en bij laag water bovenkomt’ (WNT XII,
2075) is in het Mnl. tot dusverre nog niet aantroffen. Zowel het Mnl W als het WNT
o

geven als oudste vindplaats het woordenboek van Plantijn (a . 1573). Toch komt
het woord in deze zin al vroeger in de 16de eeuw voor. In Die Kaerte van dye Suyd
zee 7 leest men: ‘Als ghi te neuen dye vrieske plaet zijt so sietmen twisck een
o

weynich bewesten derdoes’ (a . 1540). In Die Caerte van der zee: om Oost ende
West te zeylen 52: ‘het en is daer niet wijde tusschen die naelde ende den plaet’
alsmede 56: ‘Bi dat oostlant leyt een plaet, die streckt langes dat oostlant bi neffen
o

dat eerste huys vant wester dorp’ (a . 1541). Ten slotte nog in de Bronnen tot de
gesch. van Middelburg 3 (R.G.P. 75), 682: ‘Soe wanneer eenighe platen boven
o

commen voor Ermuwen’ (a . 1555).
Het Duits kent plate naast de hoogduitse vorm platte. In Kluge, Seemannssprache
618 beginnen de citaten pas bij 1889, doch er wordt op gewezen, dat het woord in
o

de 18de eeuw genoemd wordt in het Brem. Wtb. III, 332 (a . 1768) en in het
o

zeemanswoordenboek van Röding (a . 1796). Een oudere bewijsplaats uit de 18de
eeuw geeft Gustav Goedel in zijn Etymologisches Wörterbuch der deutschen
Seemannssprache 361 uit Manson, See-buch (Lubeck 1735): ‘West-Südwest von
der Tonnen ein klein Stück seynd zwo runde Sandbänken, die heissen Platen, die
läszt man am Stührbord’.
R a f e l e n , als zeemansterm ‘gezegd van stroomend water dat ten gevolge van
eenige belemmering tot een verwarde beweging komt’ (WNT XII, 3, 169). Reeds
Kiliaen kent het woord in deze betekenis: ‘Rauelen. Aestuare, fluctuare, agitari’, het
is dus minder juist, als Franck-v. Wijk van rafelen zegt: ‘nog niet bij Kil.’ Het
Woordenboek geeft verder nog twee bewijsplaatsen uit de eerste helft der 17de
eeuw. Men vindt de term echter al in de eerste helft der 16de eeuw gebezigd in Die
Caerte van der zee: om Oost ende West te zeylen 69: ‘tusschen Anout ende Col
leyt een droochte van seuen vadem ende onderwijlen draeyt die stroom ouer ende
o

dat rauelt’ (a . 1541). Ook in Waghenaer, Spieghel der Zeevaerdt treft men het
woord meermalen aan, b.v. kaart 4: ‘t'rauelt daer altijt seer vant ouervallen
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vande stroome’ en blz. IV: ‘Ende tot sommige plaetsen, zeer wijt in Zee, daer die
waterbaren, golfen ende dyningen (met schoon weder) in, ende tegens den anderen
also loopen ende rauelen, dat daer dore vele schepen, metten volcke om lijff ende
o

goet ghecomen zijn’ (a . 1584).
S l e e p t o u w in de verbinding (een schip) op sleeptouw nemen wordt in het WNT
o

XIV, 1663 gevonden met een citaat uit Mossel, Manoeuvres 271 (a . 1865). Een
voorbeeld uit de 18de eeuw vindt men bij C. de Jong, Reize naar de Middellandsche
zee, in de jaren 1777, 1778 en 1779, 282: ‘waar na wij genoodzaakt werden het
(smakschip) met een kabeltouw aan ons schip vast te maken en dus, zooals men
o

zegt, op sleeptouw te nemen (a . 1779).
In het Duits wordt de verbinding (ein Schiff) aufs Schlepptau nehmen volgens
Kluge, Seemannssprache 693 het eerst vermeld door Röding, Allgemeines
o

Wörterbuch der Marine (a . 1796). Sedert 1806 luidt de uitdrukking in de citaten
(ein Schiff) ins Schlepptau nehmen.
Leiden.
R. VAN DER MEULEN

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 73

289

Lexicologische kanttekeningen (III)
1. Doonekin
1)

In zijn spel Quicunque vult salvus esse legt Anthonis de Roovere het comische
personage Half zot half vroet o.a. het volgende in de mond:
Ghij en vijnt ooc gheen ghebreck Jnde clergye
Hier Jn Vlaendren / tsus spreict al scoonekins.
Sij en willen gheen / meyskins houden / noch doonekins
Maer houden matroonekins / versufte grielkens
Aerme houde vraukins / met gheluwe dielkens
Sij en doen metten lyfue niet / zij en winnen gheen kijnderkens
Sy leuen Jn zuverhede / zij en zijn gheen pijnderkens
Haer nathuere ende leuen / dat es zoo Reene (r. 635-642).

De ironische strekking van deze passage is indertijd aan de redactie van WNT
ontgaan. De rr. 640-1 worden aangehaald i.v. PIJNDER onder de bet. 2a: ‘lemand
die zwaar werk, die harden arbeid verricht’. Het is echter duidelijk, dat met
pijnderkens hier geen arbeiders of sjouwerlui zijn bedoeld, maar verleiders (vg. Mnl
W i.v. PINERSE ‘belaagster in zedelijke zin, verleidster’); in r. 640 moet Sij en doen
metten lyfue niet dan ook niet verstaan worden als: ‘Zij arbeiden niet’, maar ‘Veneri
operam non dant’. In dit verband wordt ook de tegenstelling tussen de meyskins en
doonekins aan de ene kant en matroonekins, grielkens en houde vraukins met
gheluwe dielkens aan de andere zinvol. Want in dielken (van deel, lichaamsdeel)
mogen we, geloof ik, wel met C.A. Zaalberg een euphemistische benaming zien
2)
voor cunnus , zodat dus de namen meyskin en doonekin ener-

1)

2)

Uitgegeven door L. Scharpé in Leuv B 4 (1900-'02) bl. 155 e.v. - Wij volgden het (ook door
Scharpé aan zijn uitgave ten grondslag gelegde) handschrift, de autograaf van Cornelis
Everaert van 1527;
Stelling ix achter zijn proefschrift ‘Das Buch Extasis’ van Jan van der Noot (Assen 1954).
Buiten het gegeven verband zou dielkens ook andere lichaamsdelen kunnen aanduiden,
wangen of dijen bijvoorbeeld. De bet. cunnus zou intussen nog steun kunnen vinden in de
volgende - door de onduidelijke betekenis van labareelkins onzekere - plaats in Robert Lawet's
Verlooren Zoone I, r. 1087 [1583], waar een der snollen tot de Verloren Zoon zegt:

Ghy zult huer (t.w. van De Werelt, een waardin) liefste complyste //
zyn;
Want zou ziet zeer gherrene dusdanighe labareelkins
Voor hare deelkins,
tenzij deelkin hier het verkleinwoord zou zijn van del(le), dille. Zo niet, dan kan deelkin cunnus
hier eventueel ook nog worden begrepen als pars pro toto, waardoor de betekenis weer
ongeveer dezelfde zou worden als van delle, dille, t.w. meid, meisje.
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zijds en matroonekins, grielkens, enz. anderzijds niet zozeer dienen ter aanduiding
van modern-psychologische levensfazen, alswel ter (grove) onderscheiding van
vrouwen, die reeds of nog en die niet meer verkeren in de periode van het rijpe
geslachtsleven.
Met het voorgaande is intussen implicite te kennen gegeven, dat doonekin een
persoon aanduidt van het vrouwelijk geslacht en wel een die reeds of nog potens
ad pariendum, althans coeundum is. Over de gevoelswaarde van het woord valt uit
het verband niet veel te leren. Weliswaar steekt de dichter zijn afkeuring van het
priesterconcubinaat niet onder stoelen of banken - waarbij men overigens bedenke,
dat zijn aanklacht te beginnen met r. 640 niet meer de focaristen maar de fornicatoren
geldt - doch het is niet zeker, of hij van die afkeer ook doet blijken door een bepaalde
woordkeuze. En indien meyskin op zichzelf beschouwd niets ongunstigs heeft, dan
behoeft ook doonekin dit niet te hebben.
Nu de context ons niet verder kan helpen, blijven we uitsluitend aangewezen op
de etymologie. Zoals het woord in de aangehaalde passage is gebruikt, is het een
diminutief van doone, dat blijkens het rijm (: scoonekins) moet worden uitgesproken
met een lange o. Dit laatste zou een beletsel kunnen vormen om verwantschap aan
te nemen met deunen = operam Veneri dare (zie WNT i.v. Deunen (I) sub bet. B,
2), ware het niet, dat dit werkwoord in Mnl W en bij Kiliaen ook voorkomt in de vorm
donen (waarvoor Kiliaen o.a. opgeeft: ‘Ludere, iocari, nugari’). We weten echter
niet, welke klankwaarde die o heeft gehad, omdat het woord toevalligerwijze nergens
in het rijm is aangetroffen. Mogelijk is dit donen dus slechts een spellingvariant van
deunen. Maar geheel los daarvan lijkt het ook minder
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aantrekkelijk in doone(kin) een afleiding te zien van donen, deunen, omdat het
gebruik van een praesensstam ter aanduiding van een persoon een tamelijk
zeldzaam verschijnsel is in onze taal. Ik ken alleen (bij)slaapje, sleep en sloof. Er
zijn er misschien nog wel enkele, die mij nu toevallig niet in de gedachten komen,
maar het totale aantal zal in elk geval gering blijven. Wat meer zegt, ze zijn alle, als
ik me niet vergis, van recente datum. Blijven we met beide benen op de grond, dan
komen we niet verder dan done = deun, in de bet. ‘pret, pleizier’ (zie WNT i.v. Deun
(I), bet. 4), maar afgezien van het bezwaar tegen gelijkstelling van ons doone met
dit done = deun, mag men van ‘plezier’ niet zo maar een ‘meisje van plezier’, een
3)
- om met Everaert te spreken - ‘vraukin vanden gheduene’ maken.
Op zoek naar een andere oplossing vond ik bij Kiliaen 843 D o n e . Mulier, domina,
matrona. De eerst(?) vermelde betekenis ‘mulier’ past uitstekend in ons verband.
Doonekin, behoeft immers niet bepaald een jònge vrouw, een meisje te zijn, ofschoon
dit nog zou kunnen worden verdedigd op grond van het diminutiefsuffix, dat in
gevallen als het onderhavige een verjongende werking pleegt te hebben. Gaan we
er van uit, dat we in De Roovere's doone(kin) en Kiliaen's done met hetzelfde woord
te doen hebben en dat dit do(o)ne ‘vrouw’ heeft betekend, dan is de verleiding wel
heel groot in het italiaanse donna de oorsprong te zoeken. Ik word te meer daartoe
gedrongen, daar in een der Zeven Spelen van die Wercken der Bermherticheyt
(Amsterdam 1591) het woord madoonken voorkomt, dat wel moeilijk anders dan
op madonna kan teruggaan. Daar zegt Bedoruen kindeken (een van de Twee
Ionxckens ghecleet brootdroncken) o.a.:
Hadden wy elck een lodderlijck madoonken
v

So mochten wy doen der vruechden snaren clincken (O i )

Van aanspreektitel is het woord mado(o)ne, madonna hier een generieke benaming
geworden, zoals dat ook is gebeurd met madame, monsieur en trouwens ook met
Madonna (als benaming voor Maria). Men kan het woord madoonken ook hier
vertalen met ‘vrouwtje’,

3)

Spelen, uitg. Muller en Scharpé bl. 502.
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ofschoon het opnieuw voorkomen in het speciale verband van (verboden?) sexueel
verkeer er toe noopt bepaaldelijk aan een ‘licht’ vrouwtje te denken, althans aan
iemand die niet afkerig is van een amoureus avontuurtje.
Of wij in zo vroege tijd - 3e kwart van de 15e eeuw - al een italiaans leenwoord
in onze taal mogen verwachten? De Italiaans-Nederlandse betrekkingen zijn, zoveel
ik weet, nog niet zo indringend bestudeerd, dat wij deze vraag overtuigend kunnen
beantwoorden. Wel zijn er voldoende persoonlijke en algemeen-culturele contacten
gesignaleerd om die ontlening niet a priori uitgesloten te achten.

2. Over ‘lobben lusen’ en nog wat
Wie zoals ondergetekende al enkele jaren zijn dagen voor een goed deel vult met
de samenstelling van een woordenboek der rederijkerstaal, neemt uiteraard met
meer dan gewone belangstelling kennis van een artikel als dat van Dr. J.B. Drewes
4)
in het vóórlaatste nummer van dit tijdschrift . Even vanzelfsprekend is het, dat daarbij
dan heel wat kanttekeningen worden gemaakt. Ik zal ze hier niet alle spuien. Ik wil
me beperken tot het allernoodzakelijkste, d.w.z. tot voorstellingen van zaken, die
aanleiding kunnen geven tot misplaatste bedenkingen tegen mijn binnen niet al te
lange tijd te verschijnen woordenboek.
Mijn eerste opmerking is dan deze, dat men ongeveer de helft van de door Drewes
in discussie gebrachte woorden niet in mijn Rhetoricaal Glossarium zal aantreffen
en wel om de eenvoudige reden, dat ze niet exclusief-rhetoricaal zijn, d.w.z. ook
voorkomen bij schrijvers, die ik niet tot de rhetoricale school meen te moeten rekenen.
Maar bijvoorbeeld ook een woord als groefheyt zal men bij mij tevergeefs zoeken.
Volgens Drewes is het een afleiding van groeven in de bet. ‘grieven, ergeren,
krenken; verwonden, bezeren, kwetsen’ (a. art. bl. 119). Ik geloof, dat hij zich vergist.
Op de enige plaats, waar het woord voorkomt, t.w. De Spiegel der Minnen 1183
[beg. 16e e.]:

4)

Bijdrage tot een woordenboek van de rederijkerstaal (Dl LXXIII, bl. 109 e.v.).
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Met groefheyt ‘in droefheit’ elc herte weeden ‘sal,
Duer tschouwen ‘der rouwen, enz.

kan men groefheyt niet vervangen door een zelfstandig naamwoord in één der zes
door hem gegeven betekenissen, want wat wil het zeggen, dat ‘elk hart door de
aanblik der smart met “grief”, “ergernis”, “krenking”, “verwonding”, “bezering” of
“kwetsing” in droefheid zal weiden’? Neen, groefheyt is hier grofheid, een afleiding
3

van grof in de bet. ) van Mnl W: ‘overvloedig’. Als het om iets prettigs ging, zou men
zeggen: ‘Elk hart moet naar hartelust daarin weiden’. Welnu, iets dergelijks, dus
bijv. ‘volop’ is hier de betekenis van met groefheyt.
Men zal in mijn woordenboek wel het woord ramot vinden, maar niet in de door
Drewes gegeven betekenis van ‘bezem’. Drewes is van deze bet. zo vervuld, dat
hij geneigd schijnt in Jan de Bruyne 3, 105 [1556]:
Wat is van sweirels samblant oft sulcken saken?
Ten is niet goddelyc, maer wt sweirels ramodt,
dwelck haest sal eynde nemen....

en 111 [1556]:
schout alle pompuesheyt in sweirels ramot

ravot te lezen i.p.v. ramo(d)t, alleen omdat hier de bet. ‘bezem’ niet past. Maar neen,
ramo(d)t is authentiek. Het komt ook voor in Den Camp vander Doot 1695 [1493]:
Niet lange en was ic ontrent deser roten
Ic en sach daer ter stont in dit ramot
Atropos sittende op een hooch scauot,

waar het, evenals bij Jan de Bruyne, betekent: ‘rumoer, gedruis, gedoe’. We zullen
er wel een ontlening in moeten zien van ofr. remout (‘tumulte, agitation’) of remoute
(‘tumulte, trouble, agitation’). En het is ook ditzelfde woord ramot in dezelfde
betekenis, dat wij aantreffen in Den Druyven-tros der Amoureusheyt van Pieter
Lenaerts van der Goes:
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Ionckvrouw Ramot waerom bespot
V menich sassem clicke
Al laeght becrot In eenich cot
Bynaest thien duymen dicke
Men braker hals en nicke
Ten waer deur u gedaen (82, 34 [1602]).

Ionckvrouw Ramot is hier een grappige benaming voor ‘bezem’, inderdaad. Maar
daarom betekent Ramot nog geen bezem. Ware het zo, dan zou de benaming bijna
niet meer grappig zijn. ‘Juffrouw Bezem’ vindt een kind misschien wel aardig, maar
geen constich poëet. Neen, die juffrouw die de hele boel ondersteboven keert, is
een ‘Juffrouw Bedrijvigheid, Leven, Gedoe’.
In Everaert 535 [1538?]:
Waeric ghelyc een / verloren zwadde
Ledich / vuul / zoo mer vele vynt

wil Drewes sladde lezen i.p.v. zwadde. Ik kan hem daarin niet volgen. Het woord
zwadde is namelijk - bij uitzondering - geen hapax. Ik vond het ook bij Eduard de
Dene Testament 273b [ca 1560]:
Vander leelicke Vetustina es bescreuen
Dat was een schoon Leelicke vuyle zwadde.

Met de etymologie weet ook ik voorlopig geen raad. Is er verband met mnl. swat,
swade (‘strook afgemaaid gras, enz.’), mnd. swat (ook ‘streep geploegde aarde’) of
met het door Kiliaen vermelde swadel ‘zwachtel’, dan is dat een tamelijk verwijderd
verband. Andere aanknopingspunten heb ik momenteel (nog) niet.
Tenslotte iets over lobben lusen. Drewes kent (bespreekt althans) slechts twee
plaatsen en in beide gevallen kan ik zijn verklaring niet aanvaarden. In totaal zijn
4a)
er mij (met inbegrip van de variant vloyen i.p.v. lusen) zes plaatsen bekend . Het
zijn in chronologische volgorde:

4a)

Daarnaast trof ik eenmaal aan lobben pluysen (in de bet.: ‘de waarheid zeggen’?):

My dunct wy hebben hier lobben wat ghepluyst
maer onghehantghift up duen wy ons craemen,
Smenschen gheest 654 [ca 1560?].
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Everaert 148 [1523]:
O.: Maer dese broe[r]kins / vut dyueersche cloosters
Alsse mette besaetse looppen achter straete
Men bryntse tjeghen svolcx caritate
Van simple ende mate / vut dyueerssche husen.
N.: Bedy zo cunnen zy / lobbekin lusen,

Doesborch 263 [vóór 1528]:
De simmekens die droncken den rijnschen traen
En lieten de koeyen drincken dwatere,
En doude kattinne wilt wel verstaen,
Poochde lubben te lusen metten snatere,
v

Den Handel der Amoureusheyt Cc 4 [m. 16e e.]:
Komt gaen wy dan derwaerts schoyen,
Wy zullen hem zonder sperren te breken,
Oft syn leet te wreken ‘leeren tournoyen,
Syn ghereet verstroyen ‘en lobbeken vloyen,
Dat hy synen amoureusen gheest zal verfraeyen,
v

Antw. Spelen i iij [1561]:
Suldy ghy my nu leeren den lobben vloyen
Ick sou licht gaen schoyen // van hier met haesten snel,

Ned. Geschiedz. (uitg. d.J.v. Vloten) I, bl. 335 [na 1564]:
Maer Curtsteert, die ghylieden wel hebt gheluyst,
Denckt my, wert noch door de Spingoels gewroken

en Pol. Balladen enz. 25 [1566]:
Het Simmeken... contrefaict veel dijnghen in kercken, in clusen,
Met loosheyt can 't zeer wel Lobbeken lusen.

Op drie van de zes plaatsen, t.w. bij Everaert, in Ned. Geschiedz. en Pol. Ball., moet
lobben (de hond, in Ned. Geschiedz. Curtsteert) lusen blijkens het verband betekenen
‘geld aftroggelen, ontfutselen’. Met onze zegswijze is dan te vergelijken: ‘iemands
beurs luizen of vlooien’.
Wat nu de drie overige plaatsen betreft, ik zie niet goed in, welk bezwaar er tegen
bestaat in Doesborch 263 aan dezelfde betekenis te denken. Het gehele refrein
draait om de beroving van ‘Lobben’ en waarom zou de ‘oude kattinne’ dan niet van
meet af aan met haar
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‘snatere’ (mooie praatjes, vleiende, zoete woordjes) de arme sukkelaar proberen
‘uit te kleden’?
Voor de twee overblijvende vindplaatsen schijnt ‘geld aftroggelen, enz.’ echter
geen oplossing te bieden. We zullen daar terug moeten naar de eigenlijke betekenis
‘de hond vlooien’ om van hieruit de bijzondere toepassingen te verstaan. Welke die
zijn? Den Handel der Amoureusheyt laat aan - obscene - duidelijkheid niets te
wensen over, maar de Antwerpse Spelen blijven mij - op deze plaats althans duister. Het schijnt, dat ‘Ledicheyt’ haar zuster ‘Eyghen sinnelijckheyt’ wil gebruiken
als kamenier. Ze zegt:
Helpt my sonder ghekijf // met haesten te peerde /
Houdt voor my den spieghele van grooter weerde /
Laet sien oft al recht staet op zijn ployen,

waarop ‘Eyghen sinnelijckheyt’ antwoordt met de aangehaalde regels. Wat zij in dit
verband nu precies betekenen, ik moet bekennen, dat ik daarnaar alleen maar kan
gissen.

3. Over de werkwoorden benoogen en benooien
Volgens WNT zou het werkwoord benoodigen in Zuid-Nederland ook
samengetrokken zijn tot benoogen en benooien. In geen der Zuidnederlandse idiotica
is daarvan echter een spoor te ontdekken. Men krijgt dan ook de indruk, dat de
redactie indertijd deze stelling heeft geponeerd pour le besoin de la cause. Zij zal
namelijk een beetje in haar maag hebben gezeten met een vijftal plaatsen uit de
16e en het begin der 17e eeuw, waarvan er vier een werkwoord beno(o)gen en één
een dito beno(o)yen schijnen te bevatten. We willen eerst bij de laatste stilstaan.
De aanhaling is ontleend aan Antw. Sp. H i [1561]:
Door Ciscrelanus werden de goede seer benoyt

Daarnaast wordt benoyt nog aangetroffen in De Spaensche Vlote str. 79 [ca 1588]
(uitg. in D. War. 4, 132):
Op dien dach Godt almachtich
Tgebedt zijns volcks benoyt
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Aenhoorend', heeft seer krachtich
Dees groot Armey verstroyt
v

en mogelijk ook in Antw. Sp. Cc iiij (zie ben.).
Het volt. deelw. veronderstelt een ww benoyen, dat blijkens het verband ‘in nood
brengen, verdrukken’ heeft betekend. Het lijkt aantrekkelijk dit werkwoord te
identificeren met *benoden. Mocht de overgang van d in j in het ww noden even
gewoon zijn in het Zuidals in het Noordnederlands, dan zou dit de gelijkstelling
aanzienlijk steunen. Anders kan de rijmdwang er wellicht aansprakelijk voor worden
gesteld. Voor het bestaan van het niet opgetekende ww *benoden = benauwen
zouden trouwens nog andere argumenten aangevoerd kunnen worden. Mnl W
verschaft ons i.v. Benoot een drietal plaatsen uit de 13e eeuw met het als bijv.
naamw. gebruikte volt. deelw. - vanwaar het zelfst. naamw. benootheid (zie Mnl W
i.v.) - en WNT geeft er nog een uit de 17e eeuw (onder een lemma, waar het woord
niet thuishoort, t.w. onder Benood = om iets verlegen, behoeftig) eveneens als bijv.
naamw.: ‘Hij... vervolgde... den man die arm was,... ja die van herten was benood’
(De Hubert, Ps. 109, 16). Ik kan deze gegevens nog aanvullen met Antw. Sp. Cc
v

iiij [1561] (tenzij hier oi niet voor oo maar voor ooi zou staan):
Coemt gheruste bate / die benoit waert terstont

(vg ald. Dd i waar Gheruste Bate zegt:
Van benautheyt en wist ick my niet waer keeren).

Zou men dus op goede gronden benoyt gelijk kunnen stellen met benoot = benauwd,
er pleit misschien ook wel iets voor afleiding van een ww noyen, dat Kiliaen zegt te
kennen in de bet. ‘hinderen, schadelijk, nadelig zijn’ (N o e y e n , n o y e n . vetus .j.
v e r n o y e n . officere, obesse). Verdam trekt het bestaan van dit werkwoord echter
in twijfel. Evenals noeyelick, noyelick = ‘nociuus, nocuus, molestus, infensus’ maakt
het de indruk ‘te zijn vooropgesteld ter verklaring van vernoyen, dat hij (t.w. Kiliaen)
ook verkeerd heeft afgeleid’ (zie Mnl W i.v. Noyen, Aanm.). Het is echter de vraag,
of Verdams etymologie, ontleend aan S. de Grave Fr. W. p. 382, wel zo overtuigend
is. Evident lijkt de ontlening aan ofr. enoier niet. Men ver-
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wacht enoyeren en niet vernoyen. Iets minder moeilijkheden althans geeft de afleiding
van vernoyen uit vernoy (uit ofr. enoi of anoi) al blijft de praefix-substitutie, waarvan
5)
ik geen tweede voorbeeld ken . Uit vernoyen zou noyen geabstraheerd kunnen zijn.
En nu benoogen. Ik heb tegen de gelijkstelling van WNT met benoodigen twee
bezwaren. Ten eerste komt die samentrekking niet voor in het grondwoord. In
litteraire teksten althans ontmoet men voor nodig nooit een vorm *noog, evenmin
6)
wordt nodigen ooit *nogen . Ook bij samenstellingen als uitnodigen ontbreekt de
samengetrokken vorm. Maar dan verschilt ook de oudste betekenis van benodigen,
t.w. ‘noodzaken’ van benooghen = benauwen, tenzij Verdams opvatting van mnl.
benodicht als een minder juiste vorm van benodich onhoudbaar zou blijken en wij
in benodicht het volt. deelw. voor ons zouden hebben van benodigen. Alleen in dit
laatste geval zou in de bet. ‘arm, behoeftig’ een brug geslagen zijn tussen benooghen
en benoodigen. Het is duidelijk, dat ik op grond van de geopperde bezwaren gaarne
Verdams zijde kies. Maar dan hebben we in benooghen met een ander werkwoord
te doen dan benoodigen. Zoals gezegd betekent benooghen benauwen of in nood
brengen. Het komt in die zin voor in bedrijvende vorm bij Matthijs de Castelein,
Const van Rhetoriken 7 [1548]:
Ic mochte v benooghen in veel manieren,

83:

O God der hemelen hoe wildet ghy
benooghen
Minen vriend in zyn ionghde met so
scheerpe strael,

110:

Ghy (t.w. Adam) die vuer allen mannen
waerd verhooghd,
Hebd ons allen zeer benooghd,

167:

Eens, magh ic wel segghen duer tzwaer
benogen

en bij Carel van Mander, Olijfberg 113 [1605]:

5)

6)

Van dit verschijnsel, dat hij ‘vertaling van het préfix’ noemt, geeft Salverda de Grave, Franse
Woorden bl. 305 uitsluitend nog enkele voorbeelden van nederl. ver- voor fr. des-, dis-, esen re-. Men moet, inz. met de substitutie door ver- zeer voorzichtig zijn. Niet slechts met betr.
tot verstorberen en verstoren, waar Salverda de Grave zelf al twijfelde, maar ook van vrijwel
alle andere t.a.p. genoemde ver-woorden is het niet zeker, dat we met préfix-substitutie te
doen hebben.
Wel in de dialectische volkstaal, het Saksische neugen en de brulfteneugers zijn algemeen
bekend.
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Als u noot of commer heeft benoocht,
U toevlucht was tot my van gantscher herten.

In wederkerend gebruik, alweer bij De Castelein, betekent het ‘zich inspannen’, vg.
Const. v. Rhetoriken 59:
Dan eist een cuenste hem cuenen benooghen
Om tdichts vertooghen zonder infractie.

Tenslotte is het volt. deelw. nog tweemaal aangetroffen als (zelfstandig gebruikt)
bijv. naamw. in de bet. ‘arm, behoeftig’, in ongeveer dezelfde betekenis dus als mnl.
benodich(t), t.w. in Const-thoon. Juweel 374 [1607]:
Den armen nootdruftighen al is hy benooght,
vercoopen 'tcaf voor coorne.

en 380: Den benoochden deelt milde spaert gelt noch gout.
De Castelein was afkomstig uit Oudenaerde in Oost-Vlaanderen, Van Mander uit
Meulebeke in West-Vlaanderen en de auteur van de aanhalingen uit het Const-thoon.
Juweel, Rijssaert (of Rijckaert) van Spiere(n), als De Castelein, uit Oudenaerde.
Het gebruik van het ww benooghen blijft dus, voorzover wij daarover op grond
van de bewaard gebleven en opgetekende vindplaatsen mogen oordelen, beperkt
tot de Zuidelijke Nederlanden, meer in het bijzonder tot Vlaanderen en wel gedurende
een goede halve eeuw (van 1548 tot 1607). Gezien de gelijkheid in betekenis van
benooghen en benauwen neig ik tot identificatie. Dan zou in een bepaalde streek
van Zuid-Nederland een wisseling moeten (hebben) bestaan van oog en auw. Ik
heb daarvan geen ander voorbeeld bij de hand en moet het dus aan de specialisten
onder de Nederlandse filologen overlaten te beslissen, of die wisseling op
historisch-taalkundige gronden aannemelijk is.
J.J. MAK
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Nabetrachting bij de Wolff en Dekenherdenking
a

Dr H . C.M. GHIJSEN, Dapper Vrouwenleven. Karakter- en levensbeeld van
Betje Wolff en Aagje Deken. Assen, Van Gorcum & Comp. N.V. - G.A. Hak &
Dr H.J. Prakke, 1954 (416 blzn.).
JAN MENS, Elisabeth. Roman. Amsterdam-Antwerpen, N.V.
Uitgevers-maatschappij ‘Kosmos’, 1954 (290 blzn.).
E. BEKKER, Wed. Ds. WOLFF en A. DEKEN, Historie van Mejuffrouw Sara
Burgerhart (niet vertaald). 10de druk. 's-Gravenhage, De Gebroeders Van
Cleef, 1954 (XIV, 378, IV blzn.; m. pltn.).
BETJE WOLFF en AAGJE DEKEN, Lotje Roulin. Een liefde in de achttiende eeuw
zoals zij wordt verhaald in de roman Willem Leevend. Uitgegeven, ingeleid en
van aantekeningen voorzien door Dr J.C. Brandt Corstius (Zwolse Drukken en
Herdrukken voor de Maatsch. d. Nederl. Letterkunde te Leiden, nr. 10). Zwolle,
N.V. Uitgevers-maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, 1954 (206 blzn.).
Het romaneske Holland van Wolff en Deken naar een bloemlezing uit de Historie
van den heer Willem Leevend en die van Mejuffrouw Cornelia Wildschut
(Bewerking van Dr H.J. Vieu-Kuik). Assen, Uitgeverij ‘De Torenlaan’, (1954)
(124 blzn.).
Letterlust op Kipperust. Een tuiltje gerijmd en ongerijmd proza uit de hof van
Betje Wolff, ingeleid door Jan Mens. Amsterdam-Antwerpen, N.V. Uitgevers-mij
‘Kosmos’, (1954) (96 blzn.).
ELISABETH WOLFF-BEKKER, De menuet en de dominees pruik. Inleiding en
aantekeningen: Prof. Dr P. Minderaa. Amsterdam-Antwerpen,
Wereldbibliotheek-vereniging, 1954 (X, 22 blzn.).
Boeket voor Betje en Aagje. Van en over de schrijfsters Wolff en Deken.
Amsterdam-Antwerpen, Wereldbibliotheek, 1954 (208 blzn.).

Vóór het jaar 1954, anderhalve eeuw na haar beider dood, zijn noch de
geboortejaren, noch het gemeenschappelijke sterfjaar van Betje Wolff en Aagje
Deken ooit herdacht. Wel is in 1884 te Vlissingen een fontein voor haar opgericht
en bij die gelegenheid een tentoonstelling gehouden, maar daarmee is dan ook
alles gememoreerd wat er tot dusver aan officiële plechtigheden ter nagedachtenis
van beide schrijfsters heeft plaatsgevonden. Het heeft er iets van weg of het literaire
tijdperk, waartoe zij behoorden, voor goed moest zijn afgesloten eer men er aan
kon denken haar op waarlijk grootscheepse wijze te huldigen. Drie officiële
herdenkingen, in Vlissingen, Den Haag en Leiden, een kranslegging op haar graf,
opvoeringen van taferelen uit
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‘Daatje Leevend’ in Vlissingen en in Utrecht, een bijeenkomst op het Muiderslot,
Wolff en Deken-avonden in verspreide plaatsen in ons land, een roman, een
uitgebreide wetenschappelijke monografie, een gedenkboek, drie bloemlezingen,
twee herdrukken van ‘Sara Burgerhart’, een van ‘De menuet en de dominees pruik’,
een aantal tijdschrift-, weekblad- en krantenartikelen: men kan moeilijk beweren dat
we ons van deze herdenking met een Jantje van Leiden hebben afgemaakt.
Nu de feestguirlandes zijn afgehaald - want voor rouwfestoenen is er na zoveel
tijd geen aanleiding meer - vraagt men zich af, op welke wijze en vooral uit welke
motieven men deze herleefde belangstelling voor Betje en Aagje moet verklaren.
Het antwoord daarop verwacht men, en vindt men ook inderdaad, in het breed
opgezette boek van Dr. Ghijsen, Dapper Vrouwenleven, waarvan de ondertitel,
‘karakter- en levensbeeld van Betje Wolff en Aagje Deken’, de bedoelingen van de
schrijfster verduidelijkt. Vijf en dertig jaar geleden promoveerde zij op een boek over
de jeugd- en huwelijksjaren van Betje Wolff, en sindsdien schreef zij een aantal
artikelen over Betje zowel als over Aagje, waaruit bleek dat haar waardering voor
deze schrijfsters in de loop der jaren eerder toe- dan afgenomen is. De monografie,
die zij in het herdenkingsjaar aan Betje en haar vriendin heeft gewijd, is de kroon
op haar levenswerk en zal waarschijnlijk lange tijd als het standaardwerk over Betje
en Aagje gelden, omdat het op een wetenschappelijk alleszins verantwoorde wijze
een zo volledig en betrouwbaar mogelijk beeld van haar tekent als waartoe de tot
dusver bekende bronnen ons in staat stellen. Het is doorgaans zo, dat wie zich lang
en intens met een auteur bezighoudt, daartoe gedreven wordt door een gevoel van
sympathie en een besef van geestverwantschap. Dit geldt voor Van Vloten, Dyserinck
en Johanna Naber, dit geldt ook voor Dr. Ghijsen die, als Betje, wel in Zeeland is
geboren, maar uit een van elders afkomstige familie.
Aagje was zo Hollands als het maar kan, maar Betje stamde - haar naam wijst
er nog op - van vaderszijde uit Duitsland en van moederszijde uit het Walenland.
Haar grootvader had zich in Zeeland en in Vlissingen gevestigd en zij zelf heeft zich
levenslang
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Zeeuwse en Vlissingse gevoeld, zonder het te zijn. De enige goede vriend die ze
in haar geboortestad bezat, Dr. Gallandat, de enige Vlissinger die haar begreep,
was een Zwitser. Haar naaste familie heeft haar niet begrepen, en dat wanbegrip
zal wel wederkerig zijn geweest. Wel moeten haar jeugdherinneringen sterk zijn
geweest, dat haar hart altijd weer naar Vlissingen en Zeeland, ‘het styf-kerklievend
Zeeland’ of ‘dat bigot Zeeland’ trok, ofschoon ze er meer verguizing dan waardering
heeft gevonden. Hoe zouden de stijve, rechtzinnige Zeeuwen met hun star, rechtlijnig
geloof en hun zwaarmoedige aard ook waardering hebben kunnen opbrengen voor
dit wispelturige, tot frivoliteit geneigde vrouwtje, dat zelfs in haar uiterlijk zo volkomen
on-zeeuws was? Hoe zouden zij, met hun ingewortelde afkeer voor het
remonstrantisme, sympathie kunnen voelen voor een die openlijk de zijde der
Remonstranten koos? Was Betje in Zeeland blijven wonen, dan zouden haar zeker
oneindig veel meer moeilijkheden in de weg zijn gelegd dan in de Beemster pastorie
het geval is geweest. Ds. Wolff beging ook tegenover onze literatuur een weldaad,
toen hij zijn jonge bruid uit haar omgeving wegvoerde en haar naar een oord bracht,
waar zij haar talenten ongehinderd kon ontplooien.
Er zijn allerlei punten van overeenkomst tussen Betje en Multatuli, en het
verwondert ons dan ook niet dat meer dan een literairhistoricus zijn sympathie over
beiden verdeelde. Die overeenkomst geldt, bij alle verschil, zowel hun werk als hun
karakter. Die eigenaardige mengeling van romantiek en naturalisme, die Betje eigen
is, vinden we bij Multatuli terug. Woutertje Pieterse is familie van Sara Burgerhart.
Multatuli's meedogenloze bestrijding van geloof en kerk is de 19de-eeuwse vorm
van Betje's hakketakkerij op de ‘zôôzôôs’ en de fijnen; Ds. Wauwelaar is een
geestelijke nazaat van Broeder Slimpslamp. Hun kritiek is gerechtvaardigd en
heilzaam, maar in zijn eenzijdigheid toch ook wel onbillijk, al ergert ons dat bij
Multatuli meer dan bij Betje. Zo min als Multatuli stelt Betje haar licht onder de
korenmaat; ze weet wat ze waard is en is op haar teentjes getrapt als een ander
die wetenschap niet blijkt te bezitten. Beider geestigheid, ontegenzeggelijk het
product van geest in de zin van esprit, spaart vriend noch vijand. Ofschoon het beste
van hun werk bij uitstek nationaal is, is hun geest
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cosmopolitisch ingesteld. Men krijgt de indruk dat Betje heel wat beminnelijker is
geweest dan de querulanterige Multatuli, maar een katje om zonder handschoenen
aan te pakken was ze beslist niet. Ds. Wolff moet het niet altijd gemakkelijk hebben
gehad met zijn jonge vrouw. Ofschoon Dr. Ghijsen blijk geeft dit alles heel goed
door te hebben, menen we toch dat zij Betje's minder gunstige eigenschappen wel
eens te veel naar de achtergrond van haar biografie schuift, wat ze dan mutatis
mutandis met sommige Multatulianen gemeen heeft.
Niemand zal verwacht hebben dat haar boek, het uitvoerigste en het psychologisch
meest verantwoorde dat ooit over Wolff en Deken geschreven is, alle duistere punten
die er vooral in Betje's leven zijn, zou oplossen. Allerlei vragen zullen wel altijd
onbeantwoord blijven, zodat de literair-historicus en de romanschrijver zijn fantasie
vrij spel kan laten. Het grote duistere punt in Betje's leven is haar huwelijk en haar
liefdeleven in 't algemeen. Het is waarlijk niet de ongure nieuwsgierigheid van haar
Vlissingse tijdgenoten die ons doet vragen wat er nu eigenlijk in de nacht van 25
op 26 Juli 1755, één dag na haar zeventiende verjaardag, tussen haar en de
domineeszoon Mattheus Gargon is voorgevallen. Dr. Ghijsen had, voor het eerst in
de geschiedenis, in haar dissertatie al een goed woord overgehad voor de jonge
vaandrig, aan wie Betje zelf nog vijftien jaar later niet kan denken, zonder dat haar
hart begint te bloeden. Had zij gekregen wat zij gewenst had, schrijft ze in 1770, ‘de
geleerde waereld zoude nooit met myn poëtische fratsen zyn opgescheept geworden.
Ik zou niets Gods ter waereld gedaan hebben dan myn lieven jongen beminnen en
nagt en dag myn harsens hebben gebroken, om tog zyn heele hart te houden, want
ik zou er geen klein stipje van hebben kunnen missen, als eene kleine speldeknop
groot’. Dr. Ghijsen maakt aannemelijk dat Betje tot vlak vóór haar huwelijk op een
verbintenis met Gargon heeft gehoopt, en pas toen die hoop uitzichtloos bleek in
het najaar van 1759 hals over kop met de veel oudere Ds. Wolff is getrouwd. Is
Gargon in dezelfde tijd naar Indië vertrokken? In het Naamboekje der Hooge Indische
Regeering van 1760 vinden we hem als luitenant van het voetvolk. Om een moderne
modeterm te gebruiken: Betje heeft sindsdien
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haar liefde voor Gargon gesublimeerd in haar letterkundig werk, en haar huwelijk
had geen andere bedoeling dan weg te komen uit Vlissingen en ergens anders een
nieuw leven te kunnen beginnen. In Vlissingen zag zij dus geen mogelijkheden
meer. Er is geen enkele aanwijzing dat ze aan de vele mannen, jongere en oudere,
die tijdens haar huwelijk en in haar weduwenstaat haar weg hebben gekruist, méér
dan haar vriendschap heeft gegeven. Het beeld dat Dr. Ghijsen van Ds. Wolff tekent
is niet alleen vleiender dan de voorstelling die Jan Mens in zijn roman van hem
geeft, maar zeker is het ook meer in overeenstemming met de waarheid. Op grond
van een uitlating in een van haar brieven aan Mr. Noordkerk (Dyserinck, Brieven,
blz. 61) heeft men willen beweren dat de dominee van de Beemster aan de drank
was. Hoewel Dyserinck (In de Beemster pastorie, De Gids 1908, I) en Johanna
Naber (Betje Wolff en Aagje Deken) dit al weerlegd hebben, maakt Jan Mens er in
zijn roman een spectaculair gebruik van en voert de brave dominee herhaaldelijk
beschonken ten tonele. Dit lijkt ons een onaanvaardbare vrijmoedigheid. Overigens
komt het ons voor, dat Dr. Ghijsen in haar verdediging van Ds. Wolff verder gaat
dan verantwoord is. De man van Betje zal tijdens zijn leven al wel ervaren hebben,
dat een huwelijk met een veel jongere, bovendien nog intelligente, levenslustige,
behaagzieke en grillige vrouw ook wel zijn schaduwzijden heeft. Maar ook na zijn
dood is hij er niet zo best afgekomen. Zijn eigen verdiensten, die hij zeker had, zijn
volkomen in de schaduw gesteld door het zo veel grotere literaire talent van zijn
vrouw. Betje heeft het, zoals uit haar brieven blijkt, niet altijd gemakkelijk met hem
gehad, maar zij is hem levenslang dankbaar gebleven voor zijn vriendschap en zijn
bescherming, en zijn nagedachtenis heeft zij in ere gehouden. Met dat al kunnen
we hem, anders dan Dr. Ghijsen doet, de kapitale fout van zijn tweede huwelijk niet
vergeven, zelfs niet wanneer we daarbij de 18de-eeuwse opvattingen in aanmerking
nemen. Betje mag dit in de ontreddering waarin zij destijds verkeerde als een
uitkomst hebben gezien, al spoedig moet ze ervaren hebben dat het dit allerminst
was. Brieven uit haar eerste huwelijksjaren ontbreken, de oudste zijn van eind 1765,
en dan heeft zij haar genegenheid, haar liefde mogen we
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wel zeggen, al overgedragen op Anna van der Horst, de eerste van een lange reeks
van jonge vrouwen voor wie zij tijdens haar huwelijk en in haar weduwstaat een
affectie heeft gekoesterd, die ons zelfs tegen de achtergrond van de destijds
geldende ideeën over liefde en vriendschap nu en dan onnatuurlijk aandoet. Hoewel
Dr. Ghijsen wat uitvoeriger over deze sentimentele vriendschappen schrijft dan
Johanna Naber deed, is ook zij in haar commentaar wel wat spaarzaam. Maar
wellicht valt hier meer van de psycholoog dan van de literair-historicus te verwachten.
Dank zij haar brieven is ons meer bekend over Betje's vriendschappen dan over
haar liefdeleven. Bij haar vriendschappelijke omgang met enkele vrienden staat Dr.
Ghijsen uitvoeriger stil, en dan natuurlijk in 't bijzonder bij de twee mannen, die naar
het schijnt meer dan alle andere voor haar hebben betekend: Mr. Noordkerk en Ds.
Loosjes.
Op grond van een passus uit haar Lijkzang (1772) op Noordkerk hebben Jorissen
en Dyserinck verondersteld, dat Betje na haar avontuur met Gargon bij hem een
toevlucht had gevonden, zodat hun kennismaking dus al uit 1756 of daaromtrent
zou dateren. Wat bij hen nog een voorzichtig geopperde veronderstelling was, werd
bij Jonckbloet, Kalff, Te Winkel en Prinsen tot een stellig feit. Intussen berust deze
veronderstelling op losse gronden en evenmin als Johanna Naber hecht Dr. Ghijsen
er dan ook geloof aan. Zij neemt aan, m.i. terecht, dat Betje zich pas kort vóór haar
oudst bekende brief tot Noordkerk had gewend om rechtskundige bijstand in haar
proces tegen Anna van der Horst. In de figuur van Abraham Blankaart heeft zij het
beeld van deze sympathieke, liberale geest vereeuwigd.
Betje's vriendschapsverering culmineert omstreeks 1770 en richt zich dan intenser
dan ooit tevoren en ooit daarna op de Haarlemse Doopsgezinde Predikant Cornelis
Loosjes. Van hun correspondentie bleef maar één brief bewaard, de bekende,
geestige Zendbrief uit 1770, in Bijbelstijl geschreven. Haar Brief aan Vredemond
(1771) spreekt het duidelijk uit, dat tussen het levenslustige, vrolijke Betje en de
dorre, lastige Loosjes, zoals Dr. Ghijsen hem karakteriseert, een innige vriendschap
heeft bestaan, en dat zij in deze predikant een vriend gevonden had, die haar
waarschijnlijk beter dan alle anderen verstond.
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De vraag, die Johanna Naber vermeed, heeft Dr. Ghijsen vrijmoedig gesteld: ‘Heeft
de werkelijkheid van deze twee nooit méér geëist dan wat dwepen en wat redeneren;
hebben ze niet den strijd gekend tegen onvervulbare wensen en verlangens?’ In
Lotje Roulins vriendschap voor Willem Leevend ziet zij de neerslag van deze pure
vriendschapsverhouding. Inderdaad: alles pleit er voor, aan te nemen dat Betje de
vox populi, die van haar zei ‘dat ze het met den langen Loosjes houwt’, vrijmoedig
kon trotseren. Maar toch zou men op deze en andere duistere of niet geheel
opgehelderde plaatsen in Betje's levensbeschrijving graag eens het licht van de
psycholoog zien schijne. Dit geldt o.a. ook voor haar verhouding tot de vele jonge
vrouwen, die gedurende korter of langer tijd een soms overmatig grote plaats in
haar hart innemen: Anna van der Horst, Cootje Best, Leentje Greeger, Juffrouw
Kops, Juffrouw Schiere, Fransje Baane, Coosje Busken, om alleen deze te noemen.
Wanneer men bedenkt dat de vriendschap met Anna van der Horst op een ware
katastrofe is uitgelopen en dat de ‘engellieve Kops’, zoals ze in 1784 heet, drie jaar
later zedelijk dood voor haar is, is er alle aanleiding om op zijn minst Betje's
mensenkennis ernstig in twijfel te trekken.
Het boek van Dr. Ghijsen lokt uiteraard een vergelijking uit met het veertig jaar
oudere van Johanna Naber, Elizabeth Wolff-Bekker en Agatha Deken (1912). Wat
ze beide gemeen hebben is het ontbreken van een naamregister, zodat het opzoeken
van de een of andere naam veelal een tijdrovende bezigheid is. De uiterst summiere
inhoudsopgave komt in deze leemte niet tegemoet. Dat het boek van Johanna Naber
rijker geïllustreerd is, kan men Dr. Ghijsen moeilijk verwijten. Haar nieuwe boek is
niet alleen uitvoeriger, maar ook beter en met een sterker literaire inslag geschreven
dan het wat droge verhaal van Johanna Naber. Daarentegen verantwoordt deze
haar gegevens uitvoeriger en nauwkeuriger dan Dr. Ghijsen doet, en geeft meer
citaten. Terwijl Johanna Naber ons meeneemt naar de achttiende eeuw en ons de
beide vrouwefiguren tekent tegen de achtergrond van haar tijd, brengt Dr. Ghijsen
ze uit het verleden naar ons toe, als twee vrouwen die ons nog altijd wat te zeggen
hebben en die springlevend voor ons staan.
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Het eerste deel van Dapper Vrouwenleven is een bewerking van het proefschrift
der schrijfster, een bewerking die grotendeels een bekorting is. Wie beide teksten
nauwkeurig vergelijkt, bemerkt echter al vlug dat het nieuwe boek ook de winst met
zich meedraagt van een diepere bezinning. In de vijf en dertig jaar die tussen haar
promotie en deze monografie liggen, heeft haar kennis van Wolff en Deken zich
verrijkt, haar inzicht in haar persoonlijkheid zich verdiept. Dit nieuwe boek houdt
een bezonken, weloverwogen oordeel in over twee vrouwen, van wie de ene een
weinig gecompliceerde, de andere een des te ingewikkelder geestesstructuur bezat,
die men moeilijk onder één noemer kan brengen. Men moet het Dr. Ghijsen als een
grote verdienste aanrekenen, dat zij ons Betje Wolff ten voeten uit heeft uitgebeeld,
als schrijfster, maar bovendien als de vrouw die, met meer dan gewone talenten
begiftigd, in de geestelijke strijd van haar dagen op allerlei fronten stelling heeft
gekozen, maar daarin menige wond heeft opgelopen. Ze heeft het succes gekend,
bewondering en verering, ook in de vorm van jaloezie, maar wanneer ze zich tegen
het eind van haar leven ‘een millionaire in teleurstellingen en ondervindingen’ noemt,
overdrijft ze zeker niet.
Bij alle waardering die we voor het boek van Dr. Ghijsen hebben, moet ons toch
de opmerking van het hart, dat zij de kans verzuimd heeft om deze monografie tot
het standaardwerk over Betje en Aagje te maken, dat door zijn verschijning allerlei
oudere werken opeens overbodig maakt. Wat daarvoor ontbreekt is vooral de
documentatie. De literair-historicus mist hier allerlei gegevens, die hij elders moet
zoeken: over Betje's voorouders, haar familieleden en vrienden, over de boeken
die zij geschreven heeft, over de waardering van de tijdgenoot, over tal van nog
andere zaken, die het materiaal vormen waaruit dit boek gevormd is, een materiaal
dat Dr. Ghijsen als geen ander kent en beheerst, maar waarvan ze slechts op
summiere wijze verantwoording heeft afgelegd. Wanneer de Santhorstsche
Geloofsbelijdenis en de Menuet en de Domineespruik ter sprake komen, horen we
wel van ‘felle, anonieme aanvallen’ en van ‘stuntelig berijmde of saai betogende
vlugschriften en grof-persoonlijke schimpdichten’, maar niet horen we wat deze
inhouden, en zelfs de titels worden ons, op
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een enkele na, verzwegen. Ook de bespreking van het literaire werk der schrijfsters
is over 't algemeen beknopter dan men zou wensen en doorgaans beslist te kort,
zelfs wanneer men in aanmerking neemt dat Dr. Ghijsen alleen een ‘karakter- en
levensbeeld’ van Betje en Aagje heeft willen geven. Ook in haar polemiek met andere
literair-historici is zij wel erg aan de zuinige kant. Met geen woord komt men uit dit
boek te weten dat Busken Huet en Nijhoff de betekenis van Aagje in het
gemeenschappelijk uitgegeven werk der beide schrijfsters laag hebben aangeslagen.
Evenmin verneemt men dat Garmt Stuiveling haar in een voortreffelijk artikel over
de Economische liedjes (in Rekenschap, 1941) gebrek aan sociaal inzicht heeft
verweten. Zelfs in de aantekeningen worden deze artikelen niet genoemd. Te
beweren dat Dr. Ghijsen ze niet heeft gekend, zou dwaasheid wezen, maar het zou
ons niet verwonderen als in de toekomst haar dit zou worden verweten. Voor een
zo uitvoerige bronvermelding als Dr. J. Aleida Nijland in haar lijvige monografie over
Bellamy gaf, zal in onze dure tijd wel het geld ontbroken hebben, maar met enkele
bladzijden aantekeningen meer zou althans aan het gebrek van documentatie
1)
tegemoet zijn gekomen .

1)

Enkele minder belangrijke opmerkingen voeg ik samen: Blz. 30: Dr. Gallandat Huet, lees: Dr.
Gallandat. De andere plaatsen, waar de schr. deze Vlissingse dokter ten onrechte de dubbele
naam gaf, die pas door zijn kleinkinderen werd aangenomen, heeft zij zelf al in de Errata
aangegeven; alleen deze ontging haar. Een bronvermelding als Nederlands Patriciaat (blz.
177) zonder opgave van deelnummer, jaartal en bladzijde is te summier. Ditzelfde geldt voor
‘pamflet Oud-archief Rotterdam’ (noot, blz. 182), te meer omdat de titel van het bedoelde
pamflet noch in de tekst, noch in de noot genoemd wordt. - Blz. 274-275: Waar vindt men de
afbrekende kritiek op Sara Burgerhart, waarvan Betje in de voorrede van de 2de druk enkele
staaltjes geeft? - Blz. 287: een Haarlems predikant, lees: een Hoorns predikant. Brief CXI,
ed. Dyserinck, is nl. aan Ds. E.M. Engelberts, predikant te Hoorn, gericht. - Blz. 301: Maria
Kops, lees: Johanna Kops (vgl. blz. 287 en de noot bij deze blz.). - Blz. 302: dit vijf en twintig
jarige meisje. Coosje Busken was zeven en twintig, toen Betje haar ontmoette. - Blz. 303:
[Betje] wenste wel, dat Coosje in Vlissingen een vriendin van eigen leeftijd kon vinden, enz.
Waaraan ontleent Dr. Ghijsen dit? Toch niet aan Brief CXXII, want daarin staat dit niet te
lezen. - Blz. 381: de jonge mevrouw Busken, lees: de jonge mevrouw Huet. - Tenslotte moet
ons de opmerking van het hart, dat afkortingen als Dys. [= Dyserinck] en Höw. [= Höweler]
weinig sierlijk zijn.
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De roman van Jan Mens, Elisabeth, een enkele keer al terloops genoemd, beschrijft
alleen de huwelijksjaren van Betje. Het verhaal begint met het huwelijksaanzoek
van Ds. Wolff en eindigt met zijn dood. Wanneer men zijn eventuele bezwaren tegen
het genre van de vie romancée in 't algemeen op zij weet te zetten, moet men
erkennen dat deze schrijver een fleurig en boeiend boek heeft geschreven en
daarvoor een gedegen studie heeft gemaakt van de bronnen, die hem ter beschikking
stonden. Hij verontschuldigt zich zelfs voor het ‘tamelijk vrijmoedig gebruik’, dat hij
van Betje's brieven heeft gemaakt. Wie in die brieven thuis is, voelt zich bij het lezen
van deze roman dan ook telkens op bekend terrein, maar betrapt de schrijver er
even zo vele malen op, dat hij niet zonder een flinke dosis fantasie tussen de regels
door heeft gelezen. De figuren die we hier de revue zien passeren: Vader Bekker,
Mr. Gualtherus van der Mieden en zijn vrouw Maria, Mr. Frederik Alewijn, Anna van
der Horst, Mr. Hendrik Noordkerk, Ds. Abraham Amijs, Gerrit van der Jagt en vele
anderen, ze worden alle opgesierd, een enkele keer tot onherkenbaar wordens toe.
Mag dit het goed recht zijn van de romanschrijver, aan de andere kant mogen we
van hem verwachten dat hij ons in deze roman over de huwelijkse jaren van Betje
en haar man dat huwelijksleven aannemelijk maakt. In dit opzicht schiet Jan Mens
te kort. Zijn sympathie gaat onvoorwaardelijk naar Betje uit, die hij vooral voorstelt
als de geëmancipeerde jonge vrouw, hartstochtelijk fulminerend tegen al het
bekrompene, het beuzelachtige, vooral ook het huichelachtige dat zij in haar tijd en
in haar land ontmoette. Het beeld van onze achttiende-eeuwse samenleving verkreeg
daardoor een somberder belichting dan het verdient en de charmante Betje krijgt
daarin zowaar de trekken van een martelares, wat ze beslist niet geweest is. Maar
evenmin is het gerechtvaardigd om Betje en de eeuw, waarin zij geleefd heeft, zo
frivool voor te stellen als Jan Mens dat in zijn roman doet. Zijn voorkeur voor felle
kleuren en scherpe contrasten verleidt hem ertoe, zijn historische gegevens met
een vrijmoedigheid te gebruiken, die niet altijd door de beugel kan. Alleen een goed
kenner van Betje's leven kan hier fantasie en waarheid uit elkaar houden. Hij weet
b.v. dat het bezoek van de zonderlinge Ds. François Bekius
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aan de pastorie van De Beemster op geen enkel feit steunt en er dus alleen
bijgehaald is terwille van het kleurige effect. Zonder enige twijfel bezit dit boek de
verdienste van boeiend te zijn geschreven. Of Betje zich in deze Elisabeth zou
hebben herkend, is een andere vraag. Maar hier raken we aan het probleem van
de vie romancée en de historische roman in 't algemeen, een vraagstuk dat in het
korte bestek van deze aankondiging natuurlijk zelfs niet terloops ter sprake kan
komen.
Zonder een herdruk van de Sara Burgerhart zou deze herdenking niet volkomen
zijn geweest, maar ook deze herdruk heeft niet ontbroken. Bij de Gebroeders Van
Cleef, die op dezelfde plaats waar Isaäc van Cleef in 1782 de eerste druk uitgaf
diens boekwinkel en uitgeverij voortzetten, zag een tiende druk het licht, geïllustreerd
met de zes door C. Bogerts gegraveerde platen van de voortreffelijke illustrator
Jacobus Buys. Dr. G.J. Geers schreef er een kort inleidend woord voor. De spelling
van deze herdruk is die van de tweede druk. Tussen de negende druk, die in 1901
verscheen, en de tiende ligt dus meer dan een halve eeuw, maar juist in deze halve
eeuw is Sara Burgerhart onder het Nederlandse volk gebracht door de bekende
uitgaven, in gemoderniseerde spelling, van de Wereldbibliotheek, die er in 1905
haar reeks mee opende. In een half jaar tijds verschenen er vier drukken van, en
de onlangs verschenen herdruk is de twaalfde, waarmee de W.B. dan vijftigduizend
exemplaren van deze roman onder het publiek heeft gebracht. De grote opgang die
dit boek ook in de tijd van zijn verschijning maakte, had uit literair-historisch oogpunt
een ruimer plaats verdiend dan Dr. Ghijsen die gegund heeft, en zeker had vermeld
moeten worden dat Belle van Zuylen er in 1787 te Lausanne een Franse vertaling
van heeft laten verschijnen.
Willem Leevend heeft het nooit tot een herdruk kunnen brengen; wel verscheen
er tussen 1798 en 1821 (!) een vrije Duitse vertaling van, door dezelfde J.G. Müller
bewerkt, die in 1796 Sara Burgerhart had vertaald. De schrijfsters waren het niet
eens met het oordeel van velen onder haar tijdgenoten, die aan haar eerste roman
de voorkeur gaven boven deze achtdelige familiegeschiedenis. ‘Wy zyn gansch niet
van die gedagten’, schrijven ze in de narede van het achtste deel,
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‘maar wel, dat hy niet bij Saartje kan vergeleeken worden, dan tot zyn groot voordeel’.
Men kan er reclame in zien, maar men behoeft deze woorden niet als een gebrek
aan zelfkritiek te beschouwen. Want wel heeft deze roman zijn lengte tegen, maar
ook Dr. Ghijsen noemt hem terecht rijper en oordeelt dat hij tot groter levensdiepte
reikt. Als compositie doet het boek echter ongetwijfeld voor Sara Burgerhart onder
en dat is voldoende verklaring voor zijn geringe populariteit. Als protest tegen de
overgevoeligheid, de tijd en het land van Rhijnvis Feith eigen, heeft het vooral
cultuurhistorische betekenis. Een van de meest aantrekkelijke figuren uit deze roman
is het jonge Lotje Roulin, een tegenhangster van Goethe's Werther en de lievelinge
van de lezers, die dreigden het hele werk te zullen verbranden als de roman tussen
Willem en Lotje geen happy end zou krijgen. Dr. J.C. Brandt Corstius, een van de
beste kenners van onze achttiende eeuw, heeft deze sentimentele geschiedenis uit
de roman gelicht en er een afzonderlijk boekje van gemaakt. In 44 brieven, in hun
geheel of fragmentarisch afgedrukt, speelt zich hier voor onze ogen de tragische
liefdesverhouding tussen Willem en Lotje af, die met de dood van het jonge meisje
eindigt. In een voortreffelijke inleiding stelt Brandt Corstius de figuur van Lotje
tegenover de zoveel sentimentelere Caecilia van Feith en Clarissa van Richardson,
om uit te doen komen hoezeer Wolff en Deken aan de heersende sentimentaliteit
de nuchtere Hollandse inslag hebben gegeven, die hun werk ook in onze tijd nog
volkomen aanvaardbaar maakt. Wat Betje in de praktijk - Dr. Ghijsen denkt daarbij
aan haar betrekkingen tot Loosjes - had beleefd, beschreef ze in de geschiedenis
van Lotje Roulin. Deze episode vormt a.h.w. een novelle in de grote roman, en het
blijkt dan ook dat die er zonder bezwaar kan worden uitgelicht. De roman-in-brieven
is de voorloper van de moderne roman in de ik-vorm; beide hebben de directheid
van uiting met elkaar gemeen. Aan deze sindsdien in onbruik geraakte vorm danken
we het, dat we ons een realistisch beeld kunnen vormen van de laat-18de-eeuwse
burgermaatschappij. Brandt Corstius wijst er in dit verband op dat de best geslaagde
figuren dat blijken te zijn door hun eigen brieven, niet door wat anderen over hen
schrijven.
Een geheel andere keuze uit Willem Leevend en tegelijk uit Cor-
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nelia Wildschut, de derde, minst oorspronkelijke maar goed gecomponeerde roman
van Wolff en Deken, deed Dr. H.J. Vieu-Kuik in haar bloemlezing Het romaneske
Holland van Wolff en Deken. Uit deze titel mag men opmaken dat het de bedoeling
van de samenstelster is geweest, een indruk te geven van de romantische
samenleving die Wolff en Deken in haar brievenromans hebben uitgebeeld. Daaraan
beantwoordt deze bloemlezing overigens maar voor een deel; de verdienste van
de keuze die Mevrouw Vieu-Kuik uit beide romans deed, is vooral dat ze een
dwarsdoorsnede geven van het leven der gegoede burgerij, waaronder de schrijfsters
bij voorkeur haar objecten zochten. Het romantische element is daarin niet meer
dan een der facetten. Het is niet duidelijk waarom boven de brieven uit de eerste
roman wél opschriften staan, maar niet boven die uit de tweede. Nog minder
begrijpelijk is, waarom de tekstverklaring zo uiterst sober is gehouden. Woorden en
zegswijzen als kardiezen, judeken, daar zit immers al een beul dwars overheen, bij
de rug ophalen, rabas, kuifmusje, hol van Kamschatka, onuitoogbaar, een aangaan,
om er maar enkele uit vele te noemen, zijn voor de moderne lezer zonder toelichting
onbegrijpelijk. Een loffelijke vermelding verdient de aardige illustratie van deze
bloemlezing.
Een derde keus, maar alleen uit het werk van Betje, vindt men in de door de
schrijver van Elisabeth samengestelde bundel Letterlust op Kipperust. Kipperust
noemde Betje in een van haar brieven de Beemster pastorie, en van hetgeen zij
daar geschreven en gedicht heeft bevat dit boekje een werkelijk alleraardigste keuze.
Hier ziet men Betje van haar meest joyeuze en ondeugende kant, in De Menuet en
de Dominees pruik, Vergeefsche raad en Vrouw Snaversnel, en vervolgens in enkele
van haar in volkse taal geschreven brieven uit ‘De Gryzaard’, in de geestige Zendbrief
Elisabeths, die ze aan Cornelis Loosjes schreef, de Brief van Grietje Jansen
(abusievelijk op 1771 i.p.v. 1774 gedateerd) en die van Grietje Pieters, beide tot
Vollenhoven en zijn vrouw gericht, en de brief van 19 October 1770 die, naar
Dyserinck voronderstelde, aan Dr. Maarten Houttuyn was gericht, nadat hij eerder
had verondersteld dat Mr. Noordkerk de ontvanger zou zijn geweest.
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Tenslotte noemen wij de afzonderlijke uitgave van De Menuet en de Dominees
pruik, voor de Wereldbibliotheek-vereniging door de voorzitter van het Nationaal
Herdenkingscomité, Prof. Dr. P. Minderaa, verzorgd en van een inleiding en
aantekeningen voorzien. In die inleiding wijst hij er nog eens op dat Betje's
voorstelling van het Groningse geval, waarop dit hekeldicht geïnspireerd is, verre
van objectief is, en dat zij zelfs de waarheid welbewust geweld moet hebben
aangedaan. Wie leest hoe Dr Ghijsen alleen maar waardering heeft voor dit overigens ongetwijfeld geestige - gedicht, zal begrijpen dat dit niet overbodig is.
Het Nationaal Herdenkingscomité, dat o.a. in Den Haag een tentoonstelling
organiseerde en een herdenkingsavond - die ondanks het vroege aanvangsuur
zonder pauze zo lang duurde, dat de Amsterdamse bezoeker zijn laatste trein niet
meer had kunnen halen, ware hij tot het einde gebleven - liet een tastbaar blijk van
zijn activiteit na in een Boeket voor Betje en Aagje. Deze bundel bestaat uit acht
artikelen en een bloemlezing. Enkele van deze artikelen werden op de Vlissingse
en Haagse herdenkingsbijeenkomsten uitgesproken, andere zijn ‘opstellen over
verschillende aspecten van het leven en werk der schrijfsters, waarin ook nieuwe
gegevens en onderzoekingen werden verwerkt’. Van de Vlissingse herdenking
vinden we hier alleen de rede van Dr. J.C. Brandt Corstius: De betekenis van Wolff
en Deken voor onze tijd, van de Haagse die van Dr. Ghijsen: Wolff en Deken, eenheid
uit tegenstellingen en die van Dr. A. Romein-Verschoor: Met de tijd en tegen de tijd.
De bijdrage van H.A. Höweler: Betje Wolff en Lucretia van Merken, geeft een aardige
en ten dele nieuwe kijk op de onderlinge waardering van de ene vrouw, die voor de
beste Nederlandse dichters van haar tijd doorging, en de andere die zo niet de beste
dichteres, dan toch wel de beste schrijfster wás. Verder schreef Dr. O. Noordenbos
over Opvoedingsidealen van Betje Wolff in historisch verband, Ds. N. van der Zijpp
over Wolff en Deken in de kerkelijke situatie van hun tijd, Dr. A. van der Boom over
De portretten van El. Wolff en A. Deken (en) Illustraties van haar werken, en Dr.
H.J. Vieu-Kuik over Betje Wolff, de anonieme, dat over haar medewerking aan ‘De
Rhapsodist’ handelt. Het is niet
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duidelijk en het blijkt ook uit het ‘Ten geleide’ niet, waarom men juist deze
onderwerpen heeft uitgekozen en juist deze auteurs om hun medewerking heeft
gevraagd. Vooral missen we hier de stijlvolle herdenkingsrede die Garmt Stuiveling
o.a. in Amsterdam en Leiden en op het Muiderslot heeft uitgesproken, en die een
voortreffelijke karakteristiek geeft van het werk en de persoonlijkheid van Betje en
Aagje en van de tijd waarin zij leefden. En tenslotte hadden we in deze bundel graag
ook een bibliografie gezien van hetgeen in de loop der jaren over deze schrijfsters
te boek is gesteld. Er was nu een kans geweest dit aan iemand te verzoeken of op
te dragen, een kans die waarschijnlijk niet zo spoedig terugkomt. Daarvoor hadden
we dan het tweede deel van deze bundel wel willen missen. De bloemlezing, door
de Leidse Neerlandicae de dames N.G.J. Danner en J.L. Esbach samengesteld, is
goed, en datzelfde geldt ook voor de keuze die haar collega mejuffrouw J.C.A.A.M.
van der Liet uit het onuitgegeven deel van het Geschrift eener bejaarde vrouw
maakte. Het hs. van dit derde deel, dat in de bibliotheek van onze Maatschappij
berust, pleegt aan Aagje te worden toegeschreven, maar volgens de uitgeefster
zonder goede gronden. Zij heeft het gehele manuscript doorgelezen en er zoveel
dorre en onbelangrijke passages in aangetroffen, dat zij een volledige uitgave niet
gerechtvaardigd vindt, waarmee ze de criticus belet de voor de hand liggende vraag
te stellen, of er toch niet meer aanleiding zou zijn geweest voor een volledige uitgave
van dit onuitgegeven werk van twee beroemde schrijfsters dan voor een bloemlezing
eruit en een herdruk van enkele brieven en gedichten, die de literair-historicus al
kende en die anderen toch niet zal opwekken om iets anders van haar te gaan lezen
dan de Sara Burgerhart. Men krijgt de indruk dat de eerder verschenen bloemlezing
van Jan Mens de melk had afgeroomd.
Een enkele opmerking moet ons nog van het hart over de spelling van de gedichten,
prozafragmenten en brieven van Wolff en Deken, die ter gelegenheid van deze
herdenking herdrukt zijn. Bij de herdruk van literaire documenten zijn twee
standpunten mogelijk: men houdt zich letterlijk aan de spelling van de oorspronkelijke
tekst, of men
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brengt die over in de op het tijdstip der herverschijning gangbare spelling. Dit laatste
deed Mevrouw Vieu-Kuik, die in haar inleiding dan ook verklaart dat de spelling zo
veel mogelijk aan de huidige werd aangepast. Dat ze daarbij eene, myne, uwe enz.
consequent in een, mijn, uw verandert, kan men nog billijken, en eventueel ook nog
dat ze kostlyken, vreeslyke e.d. in kostelijken, vreselijke enz. verandert. We maken
er echter beslist bezwaar tegen wanneer ze woorden weglaat (‘Lieve Heer!’ als
bastaardvloek? blz. 9) of bijvoegt (‘Hoe dikwijls heb ik u wel niet gezeid’, blz. 9;
‘Daar is Amsterdam nu toch weer veel beter van’ ibid.), zonder daarvan rekenschap
af te leggen. - Jan Mens heeft zijn teksten vrij getrouw van de originelen
overgeschreven. Terwille van de aesthetica heeft hij zich enkele vrijheden
veroorloofd, zoals de modernisering van het gebruik van hoofdletters, die de lezer
graag zal aanvaarden. In de spelling van de y zonder punten is hij minder consequent
dan Betje en Aagje waren. Voor De Menuet en de Dominees pruik blijkt hij de
bloemlezing van Van Vloten (1866) te hebben gebruikt, waaruit hij een drukfout
(‘Heb ik me ooit een oneerlyk (i.p.v. eerlyk) man getoond’, blz. 27) heeft
overgenomen. Overigens heeft hij aan deze regel een goede zin gegeven, door er
een vraagteken achter te plaatsen. Waarom hij de drie stukken uit De Grysaard in
omgekeerde volgorde van verschijning heeft afgedrukt, is niet duidelijk. De uitgave
die Minderaa van dit gedicht bezorgde is volgens de colophon naar die van Van
Vloten herdrukt, wat wel een vergissing zal zijn; klaarblijkelijk heeft er de
oorspronkelijke afzonderlijke uitgave van het gedicht aan ten grondslag gelegen,
die mij niet onder ogen kwam, maar waarvan hij blijkens de catalogus van de
tentoonstelling de gelukkige bezitter is. - Dat de bij de Gebroeders Van Cleef
verschenen Sara Burgerhart de spelling van de tweede druk volgt, vermeldden we
al. We voegen er hier nog bij, dat deze nogal wat afwijkt van die van de eerste druk.
P.J. MEERTENS

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 73

316

Boekbeoordelingen
S.A. Vosters, Spanje in de Nederlandse Litteratuur (Dissertatie Nijmegen,
H.J. Paris, Amsterdam 1955).
De dissertatie van de heer Vosters, met Prof. Dr. Gerard Brom als promotor, is
alweer een flinke bijdrage tot onze kennis van de literaire relaties tussen Nederland
en Spanje. 'tIs dan ook jammer dat hij nog zoveel materiaal uit zijn boek heeft moeten
wegsnoeien: waar zal dit nu gepubliceerd worden? Weliswaar wilde hij zich steeds
bezighouden ‘met de wijze waarop Nederlandse schrijvers in de loop der eeuwen
Spanje en vooral de Spanjaarden hebben voorgesteld en beoordeeld’, maar
onwillekeurig begeeft hij zich ook wel in aesthetische en historische kritiek. Voorbeeld
van de eerste is die op Six van Chandelier (p. 85, 36-37) en voldoet niet door te
weinig bekendheid met de barok-ideologie, waarin zijn promotor hem zeker had
kunnen inweiden; voorbeelden van de tweede zijn tamelijk talrijk, meestal zeer
aanvechtbaar en te wijten aan eenzijdige of althans onvoldoende belezenheid in
de Spaanse en hispanistische literatuur. Zo begint hfdst. V met de daverende zin
‘Tijdens de Verlichting was Spanje in het duister gebleven, omdat de Noordelijke
naties alle licht aan zich trokken’: dit is blindheid voor een tragedie waarop Jean
Sarrailh, rector van de Universiteit van Parijs, alle licht heeft laten vallen in zijn
grootse werk L'Espagne éclairée de la seconde moitié du XVIIIe siècle (Paris,
Klincksieck, 1954). Ook zijn vergoelijkende houding tegenover de Inquisitie (p. 70)
zou wellicht anders zijn uitgevallen als hij kennis had genomen van het werk van
Américo Castro ‘España en su historià’ (Princeton 1948) - nu ook in het Engels
verschenen - en de daarin geciteerde klachten over de geestelijke benauwing o.a.
van een man als Mariana. Meer objectieve kennis brengt meer inzicht, en toen ik
in 1932 de medewerking van Dr. J. Brouwer verkreeg voor mijn ‘De Renaissance
in Spanje’ en hij de Inquisitie daarin verdedigde, maakte ik mij niet bezorgd of deze
beginnende geleerde zou tot dieper inzicht
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komen; wat ook gebeurd is. De heer Vosters kent trouwens dit werk niet.
Een groot bezwaar van zijn werk is dat men er te veel de neerslag in mist van de
Spaanse auteurs die hun volk hebben trachten te doorgronden (Baroja, Unamuno,
Marañón, Ortega y Gasset, Juarros, Fernández Flórez, Valentí Camp, C. Bernaldo
de Quirós, etc.) en dat hij ook de buitenlanders, zelfs landgenoten, die daarop hun
inzicht baseren, zeer oppervlakkig behandelt (p. 98, v. Praag over ‘Pío Baroja’ en
Geers over ‘Unamuno en het karakter van het Spaanse volk’). Als hij dan ook in zijn
‘Conclusie’ (p. 119) zulke Nederlandse schrijvers met hun Spaanse collega's in
verband brengt, moet zijn formulering wel uiterst vaag uitvallen en de indruk maken
dat heel zijn dissertatie weinig opgeleverd heeft.
Toch is dit niet zo, en ik wil, zonder op talrijke dubieuse punten de vinger te leggen,
met deze constatering besluiten, n.l. dat de heer Vosters vooral uit de 19de en begin
20ste eeuw een omvangrijk materiaal naar boven heeft gebracht en het geheel aan
een eerste, zij het dan ook tamelijk vooringenomen, discusssie heeft onderworpen.
G.J. GEERS

G. Knop, De Spraakkunst der Terschellinger Dialecten, Van Gorcum &
Comp. N.V. Assen 1954. Prijs: geb. ƒ 12.50.
Prof. Dr J.H. Brouwer, Knop, de roppene, Van Gorcum & Comp. N.V.
Assen 1954.
Na een werkzaam leven, waarvan de laatste vijf en twintig jaar in dienst van zijn
geliefd Terschelling, overleed in 1949, vijf en zeventig jaar oud, de schrijver van
bovengenoemde spraakkunst. Hij heeft het werk, waaraan hij al vele jaren bezig
was, niet geheel kunnen voltooien. Terecht meende het bestuur van de Fryske
Akademy dat getracht moest worden deze grammatica van een belangrijk Fries
dialect, toch het licht te doen zien. Zij vond Brouwer bereid het handschrift, dat wel
ongeveer voltooid, maar lang niet persklaar was, voor de druk gereed te maken. Ik
geloof dat zij moeilijk een betere keus had kunnen doen, want uit het bewogen
voorwoord van de spraakkunst spreekt een grote liefde voor de dappere strijder
voor het eigene van Terschelling.
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De strijd van Knop voor het behoud van de taal van Terschelling wordt in enkele
grote trekken zo geschetst, dat we Knop en zijn ‘biograaf’ duidelijk voor ogen zien.
Uitvoeriger tekent Brouwer Knop's ‘bodzjen’ voor Skylje in het boekje Knop, de
roppene. Uit brieven door Knop aan hem gericht horen we van de grote moeilijkheden
die deze heeft om zijn Terschellingers voor hun taal en toekomst te interesseren.
Wij vernemen van de groei en van de tegenslagen en bewonderen de activiteit van
de briefschrijver die op elk gebied, ook op sociaal en economisch terrein, de
Terschellingers wakker wil maken om Terschelling te behouden. Knop's strijd vertoont
overeenkomsten met de Friese strijd, waarmee hij aarzelend verbinding zocht, maar
hij stond vrijwel alleen; toch hield hij vol, doordat hij zich geroepen wist. Dat Kloeke
en Verdenius belangstelling hadden voor zijn taalkundig werk heeft hem, die vrijwel
autodidact was, aangemoedigd.
De spraakkunst behandelt de klank- en vormleer van het Westterschellings en geeft
een overzicht van het Midslands. De klankleer is opgebouwd op het germaans.
Hiertegen hebben we bezwaar; de schrijver had o.i. moeten uitgaan van het oudfries.
Het West- en Oostterschellings zijn toch ontstaan, in hoofdzaak, uit het oudfries,
dat wij beter kennen dan het hypothetische oudgermaans. Als hij de ontwikkeling
van het oudfries allereerst tot Oosterschellings, dat meer vrij van Hollandse invloeden
is gebleven dan het Westterschellings, en dan tot Westterschellings had beschreven,
was de basis van het werk solider geweest. Met het Terschellings had dan de
ontwikkeling in de nieuwfriese dialecten vergeleken moeten worden, waarbij de
eilandsdialecten niet vergeten mochten worden. De overeenkomsten en de
verschillen met het nieuwfries waren dan beter aan het licht gekomen, terwijl ook
de Hollandse invloed op het Terschellings en de eigen ontwikkeling scherper waren
geworden. Nu zitten deze verhoudingen te zeer weggewerkt in de beschrijving en
komen niet altijd te recht. Een kleine vergoeding voor het gemis aan voortdurende
vergelijking geeft het slothoofdstuk, waarin de landfriese en terschellingse dialecten
worden vergeleken met behulp van Hof's dialectgeografie, die helaas de
eilandsdialecten niet
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behandelde. Het heeft weinig zin elke plaats aan te geven, waar de fouten van een
verkeerde opzet zich openbaren.
Men stuit ook hier en daar op verkeerde verklaringen. Als voorbeeld noem ik die
van de rekking van de e in [bɛ.d] bed (§ 31). De auteur schrijft die ten onrechte toe
aan rekking in open syllabe, want waar is die open syllabe in dit woord met
gegemineerde d? Het is een van de moeilijk te verklaren rekkingsverschijnselen,
die in het Fries optreden, en die m.i. samenhangen met het feit dat de rekking van
de vocaal in het Fries in vele gevallen irrelevant was.
Ten onrechte wordt de ea van keapje toegeschreven aan de umlautsvocaal (§
31). Soms vinden we twee verschillende verklaringen van een woord, bijv. jukel
ijskegel, goed in § 46, maar verkeerd in § 253. Gewaagd lijkt mij de verklaring van
het verschil tussen Oostterschellings [fərlɛ :n] tegenover Westterschellings [fərlɔ n].
Knop wil dit verschil terugbrengen tot de twee deelwoord-suffixen -in en -an. Ik
geloof niet dat op een klein gebied als Terschelling deze twee sufrixen beide
voorgekomen zijn.
Naast deze minder geslaagde explicaties zou het ondankbaar zijn niet te wijzen
op het vele goede dat het boek in de klankleer geeft. Zo bij de bespreking van de
overgang van tj<k tot ts in Oostterschellings (§ 274).
Grote waardering heb ik voor de poging het Terschellinger phoneemstelsel te
schetsen (§ 381-440). Hoeveel hiervan bij een diepergaande phonologische studie
gehandhaafd zal kunnen worden, durf ik nog niet te zeggen, maar deze paragrafen,
waaraan veel zorg besteed is, zullen ongetwijfeld dikwijls geraadpleegd worden
door de phonoloog die het Fries zal beschrijven. Ditzelfde geldt voor de morfologie,
die ook met zeer veel zorg is behandeld; bij beide onderdelen treden de in het begin
genoemde bezwaren minder op de voorgrond.
Ten slotte, wij mogen de schrijver en de bewerker dankbaar zijn voor wat ons in
dit boek gegeven is.
Oegstgeest.
K. FOKKEMA
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