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

i.s.m.

1

Hebban olla vogala...
1)

Vijfentwintig jaar geleden publiceerde ik in dit tijdschrift de door Sisam gevonden
en met grote zorg gelezen oudnederlandse tekst: Hebban olla vogala nestas
hagunnan hinase hi anda thu; het zij mij vergund, naar aanleiding van de talrijke,
sedert hierover verschenen publicaties nog ééns het woord daarover te nemen.
2)
Dank zij het nieuwe hulpmiddel van de ultra-violette foto konden Gysseling en Koch
een verbeterde, men mag aannemen definitieve lezing geven, ook al zijn de
voorzichtige uitgevers blijkens de noten niet van iedere letter geheel zeker. Men
leze dus, na de 7 tekens die lijken op puntkomma's, en de punten (of een streepje):
quid expectamus nu[nc]
Abent omnes uolucres nidos inceptos nisi ego et tu
Hebban olla uogala nestas bigunnan hinase hi[c]
i

[e]nda thu uug..... mb ada.... e nu
Rector celi nos exaudi ut dignare nos saluare
De voornaamste veranderingen zijn dus: bigunnan in plaats van hagunnan en enda
inplaats van anda. Verder blijkt hic geen conjectuur te zijn, want de c is nog heel
vaag zichtbaar.
Sisam dateerde de krabbel als geschreven met een hand uit de tweede helft van
de 11de eeuw; Gysseling en Koch preciseerden dit nader, eveneens op
palaeografische gronden, als het derde kwart van genoemde eeuw. Daartegen is
3)
opgekomen De Smet : hij wees erop, dat met dezelfde hand - en dus waarschijnlijk
tezelfdertijd - op het schutblad een antifoon tot Sint Nikolaas is geschreven en dat
deze heilige eerst vanaf de eerste helft van de 12de eeuw, ook als bijzonder patroon
van de studerenden, wordt vereerd: onze tekst kan dus niet van vóór die tijd
stammen. Wij matigen ons geen oordeel ten dezen aan; maar wel

1)
2)
3)

Ts 52, 1 v.v.
Diplomata Belgica (1950) blz. 397. Dr. R. Vleeskruyer was zo vriendelijk mij een afdruk van
zo'n foto te doen toekomen.
Leuv B 1954 blz. 98 v.v.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 76

2
wijzen wij erop, dat de zaak van weinig betekenis is, indien - zoals hieronder nader
wordt besproken - onze regels een citaat zijn uit een ouder geschrift. Dat is ook
daarom aannemelijk, omdat de zwakbetoonde vocalen nog niet tot ə zijn verzwakt
en omdat de anlautende þ. nog is bewaard.
4)
Onlangs heeft in dit tijdschrift Cowan erop gewezen, dat in de 10de eeuwse
oudnederfrankische psalmenfragmenten de zwak geaccentueerde klinkers reeds
verzwakt zijn in de richting van de kleurloze vocaal; dat blijkt uit het wisselend gebruik
5)
van verschillende lettertekens voor klinkers die zich in deze positie bevinden. Elders
constateerden wij iets soortgelijks bij de apa-namen; b.v. Vennapan: Fennepa
(vermoedelijk 9de eeuw), Willipe (a. 893), Ganipi (a. 949). En voor het oudgents
heeft Mansion indertijd iets soortgelijks aangetoond.
In onze tekst vindt men dat verschijnsel niet, maar in alle gevallen waar dat
mogelijk was (en dat zijn er niet weinig in verhouding tot zo'n gering aantal woorden)
is de oude a in zwak betoonde syllabe bewaard. Dat kan wijzen op zeer oude tijd,
ook op een zeer conservatief dialect (Westvlaams), maar ook zal men rekening
hebben te houden met traditionele schrijfwijze: de scribent kan geput hebben uit
een voorbeeld van de 11de eeuw, zonder dat dit betekent dat inderdaad die oude
a toen nog in de levende taal voorkwam.
6)
Op nog een andere mogelijkheid heeft Mevr. Tavernier-Vereecken gewezen: de
a zou niet oud zijn, maar een westvlaamse eigenaardigheid. Zij heeft er echter
daarbij zelf reeds de aandacht op gevestigd, dat in de 10de en 11de eeuw het
behoud van een volle klinker (in casu a) in onbeklemtoonde syllabe - althans in 't
schrift, voegen wij eraan toe - niet onwaarschijnlijk is in de meeste voorbeelden;
met uitzondering alleen van olla dat m.i. geredelijk door analogie is te verklaren, en
enda voor ende, waarbij de a zonder twijfel oud is, al is de oorsprong niet geheel
7)
duidelijk .

4)
5)
6)
7)

Ts 75, 161 v.v.
Nederlandse Waternamen (1955) blz. 115 v.v.
H Top Dial 22 (1948), 75 v.v.
Ts 52, 3; resp. 6.
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Bij het taalkundig onderzoek kwam ik destijds tot de conclusie, dat het Westvlaams
is, dat immers zo sterk ingvaeoonse trekken heeft, en ik kreeg daarbij de instemming
8)
9)
o.a. van Frings die waardevolle toevoegingen gaf. Krogmann daarentegen wilde
voorzichtigheidshalve de door mij overwogen, maar afgewezen mogelijkheid van
anglicismen openhouden; niet een Vlaming, maar een Angelsaks zou dan de vertaler
zijn. Dit laatste is ook op grafische gronden niet waarschijnlijk, zoals Sisam mij
destijds schreef: ‘that this was actually written into the Ms. by a Fleming.... I incline
that way a) because of the general appearance of the handwriting; b) because there
is a fair chance, not a certainty, that an Anglo-Saxon would have written þ.u not thu’.
Sedert die tijd zijn voor de localisering twee vormen (hagunnan en anda) door de
verbeterde lezing mij als argumenten ontvallen. Toch blijven de andere vormen zij het ook niet ieder afzonderlijk, dan toch alle samen - m.i. zwaar wegen ten gunste
van het Westvlaams: aan de ene kant nestas en hinase, aan de andere kant olla;
hi(c), hi[t]nase; dit nog afgezien van de zakelijke waarschijnlijkheid die voor een
Vlaming pleit. Wil men echter geheel veilig zijn, dan zegge men met Gysseling en
10)
Koch oudwestnederlands of met Caron oudwestnederfrankisch.
Sterk verzet heeft mijn karakteristiek alleen ondervonden bij Colmjon, die in dat
11)
moderne Oeralinda-boek ‘That thusendigste Jar’ (1957) uitvoerig de zin bespreekt .
Volgens hem is het een oudsaksische tekst, die als volgt moet gelezen worden:
Hebban alle(ro) vogala nestas begunnan buan ik anda thu = Dat (of: laten nu) van
alle vogels ik en jij een nest zijn beginnen te bouwen. Wanneer men er niet tegen
opziet om ‘het malle hinase’ (: lt. nisi) te vervangen door buan, is alles mogelijk; het
lijkt mij dan ook overbodig, op dit betoog nader in te gaan.

8)
9)
10)
11)

PBB 58 (1934), 280 v.v.
Ndd Jahrb 69/70 (1943/47), 138 v.v.
TeT 6 (1954), 67.
In ‘Een woord vooraf’. Op blz. 14 vermeldt hij de uitgave in DB., maar hij schijnt niet te hebben
gemerkt, dat sedert hagunnan als foutieve lezing mag worden aangemerkt; immers (blz. 12)
‘conjiceert’ hij begunnan en (blz. 15) schrijft hij aan Caron de lezing bigunnan toe. Ook (blz.
11) blijft hij bij anda.
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Het was mij er destijds om te doen, het taalkundig karakter vast te stellen; de
bedoeling van de Latijns-Nederlandse tekst was in mijn ogen onzeker. Vandaar dat
ik allereerst Sisam's opvatting aanhaalde: ‘The Latin sentence looks like a fragment
from one of the colloquies which were used to teach Latin.’ Aarzelend wees ik op
wat mij een andere mogelijkheid leek: in den vreemde heimwee naar het Vlaamse
vaderland. Nadat ik Sisam mijn artikel gestuurd had, antwoordde hij mij: ‘I had
thought of the Biblical passage, but rather connected the scrap with fable literature
(then becoming popular) or scholastic colloquies for this reason: inceptos and
hagunnan seem to me to give a quite special turn to the meaning: is it not a proposal
12)
13)
for setting up house made by one bird to another in a story’ . Van Ginneken ging
14)
het opvatten als een minnedicht; Lindemans dacht aan twee verzen uit een
15)
Walewein- of Iweinlied; De Smet zag er in een verlangen naar het kloosterleven:
de vogels zijn de geroepenen Gods; hun nest de geestelijke rust die zij zoeken. Dat
de meningen zo uiteenlopen, is niet bevreemdend; men neme eens een proef met
een uit alle verband gerukte vers- of prozaregel. Om een concreet en parallel
voorbeeld te noemen, men ziet iets soortgelijks bij een - indien Sisam gelijk heeft naar de inhoud ermee te vergelijken oudhoogduits marginale van de 11de eeuw
(misschien uit Sankt-Gallen afkomstig):
Hirez runeta/hinten in das ora
16)
‘uuildu noh, hinta,/ ....?’

Wackernagel zag hierin een spreekwoord, Müllenhoff een ‘Beispiel’; Kuhn ‘ein bei
heidnischen Neujahrsmummereien gesungenes Liedchen’; Kögel die de nadruk
legde op het erotisch karakter, dacht aan een historisch lied.
Van Ginneken dan verklaarde het tot een stafrijmend minnedicht.

12)
13)
14)
15)
16)

Op soortgelijke wijze Colmjon blz. 12: ‘kan er een uit een dialoog in eèn dierenverhaal zijn.’
OTt 5, 54 v.v.
Med VA 1941, blz. 517 v.v.
t.a.p. blz. 107 v.v.
Te vinden bij Steinmeyer, Die kleineren althochdeutschen Sprachdenkmäler blz. 399.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 76

5
Hij had hiermee veel succes, minder bij taal- dan bij letterkundigen; als het oudste
minnedicht in de Nederlandse taal werd het door V. Mierlo opgenomen in Baur's
Geschiedenis van de Letterkunde I, en vandaaruit in meer dan een bloemlezing.
Zijn eerste argument was de ‘Keltische woordorde’ (vooropstelling van het
werkwoord): door niemand aanvaard, althans door niemand sedert in 't geding
gebracht, en dat terecht. Immers, het is bekend, dat in volkstaal tot op onze dagen
17)
het verbum finitum kan vooropstaan ; maar in casu staat hebban voorop, omdat zoals hieronder nader wordt uiteengezet - het Nederlands een woordelijke vertaling
is van het Latijn. De volle nadruk valt bij Van Ginneken op de alliteratie: hebban...
hagunnan.... hinase hic, ‘de ketting der vier gevoelige stafrijmen’, waarbij hagunnan
zonder meer werd meegeteld, hoewel de klemtoon op -gunvalt; sedert is de
‘smachtende’ h van dit woord door de verbeterde lezing uitgevallen. Er blijven dus
drie allitteraties over, waarbij de derde (hic) toont, hoe voor de scribent die in de
vorige regel abent schreef, de h een onvaste medeklinker was. Dat is wel wat weinig
om een vers te bewijzen; men vergelijke b.v. het proza van Tatianus in 't ohd. (51,
2): himiles fugala habent selida thar sie restent, mannes sun ni habet uuara her sin
houbit inthelde. Het is merkwaardig hoe krachtens de aard van het Germaans zelfs
in een interlineaire vertaling de allitteraties welig groeien; men vergelijke b.v. de 9de
eeuwse alemannische Murbacher hymnen die een interlineaire vertaling zijn van
18)
de Ambrosiaanse hymnen:
patri semper ac filio: fatere simbulum ioch sune;
quos ibidem tunc angelus: dea dâre dô poto;
natorum dira funera: chindo chrimmiu rêuuir;
verusque sol inlabere/micans nitore perpeti: uuârhaft ioh sunna
in slîfanne/scînantêr scîmin emazzîgemu;

of, met vocalen,
tu nos a malo libera: dû unsihc fona ubile arlôsi.

Het verskarakter wordt dus door de genoemde allitteraties niet bewezen; dat men
ook niet met de uiting van een verliefde clerc te

17)
18)

Vgl. De Vooys Ned. Spr. blz. 367 (met noot 5).
Braune Ahd. Leseb.: Abt. Prosa VII.
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doen heeft, blijkt, wanneer men de pennekrabbels, voorzover ze met dezelfde hand
geschreven zijn, nader in hun geheel bekijkt. Die krabbels zijn een aantal losse
stukjes. De schrijver begint met een echt ‘penneprobeersel’: probatio penne si bona
sit; probatio incauxti si bonum sit. Maar dan gaat hij over tot wat men in 't Duits wel
‘Stilübung’ heeft genoemd; een soort van geheugenoefening, waarin hij opschrijft
wat hem te binnen valt uit vroeger bestudeerde teksten, zonder dat er enig verband
tussen de verschillende fragmenten is: ‘the broken scraps that were running in the
minds of scribes or readers floated to the surface when a new pen had to be tried’
(Sisam). Van parallelle gevallen wil ik er hier slechts één aanhalen: op het eerste
blad van een 9de eeuws oudhoogduits manuscript (Sankt-Gallen) schrijft een 11de
eeuwse hand eerst een varkenszegen (in nomine domini isti porci enz.), daarna
een spreekwoord in 't oudhoogduits (so iz regenot, so nazscent te boumma, so iz
uuath, so uuagont te boumma); dan een hexameter (Aadnexiq, globum Zephiri freta
kanna secabat); ten slotte weer een ohd. spreekwoord (so diz rehpochchili fliet, so
19)
plecchet imo ter ars) .
Onze scholast dan vangt aan met een antifoon tot Sint Nikolaas (A O beate pater
nicolae), door De Smet terecht opgevat als een tekst uit een in de kring van de
scribent gevolgde liturgie. Dan volgt (eveneens ontleend?): Scribere qui cupiunt
sensum deus augeat illis. Daarna komen enige hexameters, eindigend met alleluia;
20)
zeer karakteristiek zijn hierin enige fouten (b.v. ceteras in plaats van citara) , waaruit
blijkt dat hij de tekst niet begrepen heeft: hij is dus bezig, niet een Latijns vers te
schrijven, maar na te schrijven, klaarblijkelijk uit het geheugen. Dit wordt gevolgd
door het stuk dat in 't geding staat, waarbij links van de oudnederlandse tekst nog
21)
een Latijnse zin geschreven is: Age iam precor [mea]rum comes....., door Sizoo
herkend als een (vermoedelijk indirecte) ontlening aan Prosper van Aquitanië,
Carmen I Ad coniugem: Age, iam precor, mearum/comes inremota rerum,/trepidam
brevemque vitam/domino deo dicemus enz.

19)
20)
21)

Steinmeyer t.a.p. blz. 403.
Verbeterd door Sisam.
Leuv B 46, 121 v.v.
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Dus geen liefdesdicht aan de echtgenote, maar een vrome bespiegeling over het
leven: ‘Welaan, bid ik u, standvastige metgezellin in mijn lotgevallen’. En op het nog
te bespreken fragment volgt een berijmd gebed: Rector celi enz.
Het zijn dus bijna zonder uitzondering bewijsbaar losse fragmenten uit geschriften
die geen uiterlijke samenhang hebben, maar wel een innerlijke eenheid verraden:
de vrome geestesgesteldheid van de schrijver. A priori is dus aannemelijk, dat dit
ook het geval is met Abent (Hebban) enz. ‘Waarop zou iemand steunen om de ernst
van 's schrijvers gevoelens te betwijfelen, om de gespletenheid van een verdeeld
gemoed in hem te vinden en in die krans van vroomheid de literaire vrucht van een
verliefde bui te zoeken?’ heeft terecht De Smet opgemerkt, die met klem op deze
zijde van het vraagstuk heeft gewezen.
22)
Dezelfde De Smet meent - anders dan Sisam die het voor Latijn hield - dat het
onherkenbaar geworden gedeelte dat volgt op thu, de vertaling zou kunnen zijn van
quid expectamus nunc; immers nu is het laatste woord daarvan. In stelliger en
23)
uitgebreider vorm is deze gedachte ontwikkeld door Caron , die, zich bij Van
Ginneken's opvatting als minnedicht aansluitend, een ontcijfering waagt van die
moeilijk leesbare resten. De puntkomma's, gevolgd door quid zonder hoofdletter,
zouden erop wijzen, dat quid expectamus nunc een vervolg is van et tu (de regel
was vrijwel vol), in de betekenis van: Waarop wachten we (wij geliefden) nu? Men
i

leze na enda thu: uua(t) [ms. uug] umbidan [ms. ..... mb ada] uue [ms. .... e] nu.
24)
Afgezien van kleinere bezwaren , stuit deze lezing m.i. af op het feit dat nu het

22)
23)
24)

t.a.p. blz. 98 n. 1.
TeT 6 (1954), 62 v.v.
Als b.v. dat het grote aantal puntkomma's (zijn het dat wel?) dan bevreemdend is; men zou
ze eventueel eerder verwachten na nunc ter scheiding van Latijn en moedertaal. En zou in
dèze betekenis van het werkwoord niet een genitief van wat beter op zijn plaats zijn?
Natuurlijker zou ook zijn: Waarop wachten we nog (in plaats van nu). Wel maakt het ook op
mij de indruk, dat het niet Latijn, maar Nederlands is: uug lijkt het begin van uugal (maar uogal
i

in de vorige regel); mb ad zou een ingvaeoonse reflex kunnen zijn van ags. onbéad (praet.
van onbéodan ‘to annouce, tell’)??
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enige woord is dat overeenstemt met het manuscript: een smalle basis voor
vergaande gevolgtrekkingen. Zeer bedenkelijk lijkt mij het wegwerken van de g in
uug; niet minder bedenkelijk uue, een ‘angelsaksische’ eigenaardigheid waarbij dan
alleen de afwijking (e) in 't ms. staat. Maar bovenal ondermijnt Caron de gehele
theorie van het oudste Nederlandse minnedicht, als het niets dan een woordelijke
vertaling is van de Latijnse versie (maar niet van een Latijns vers).
Dat heeft Van Mierlo begrepen: wil men Van Ginneken's opvatting redden, dan
moet men met deze het Nederlands als het origineel opvatten en het Latijn als de
25)
vertaling ervan . Wel valt hij V.G. inzoverre af, dat hij er geen spontaan vers van
de scribent meer in ziet, maar een reminiscentie, maar zodoende wordt het vers
nog van oudere datum dan men dacht. Men luistere naar de gewrongen voorstelling
die V. Mierlo geeft om de originaliteit van het Nederlands tegenover het Latijn te
redden: de scribent begon met de Latijnse vertaling Abent... tu, daarna schreef hij
het Nederlandse origineel Hebban... nu, waarna hij de Latijnse vertaling vervolgde
met quid... nunc. Het is dan ook begrijpelijk, dat Van Mierlo de zekerheid van
overtuiging is ontvallen; eerst na veel aarzeling (blz. 557) blijft hij tenslotte bij de
verklaring als minnelied. Eenzelfde aarzeling treft men ook bij Sizoo, die vraagt, of
abent omnes volucres ook een citaat, misschien zelfs uit een spel is.
Het stukje dateert uit een tijd waarin het Latijn de ereplaats had; de moedertaal
kwam nog achteraan. Bij die penneprobeersels waarbij een Latijnse tekst gevolgd
wordt door een van woord tot woord overeenstemmende tekst in de moedertaal,
mag men deze veilig als een vertaling van de eerste beschouwen; men zou het
Nederlands kunnen karakteriseren als een ‘full-glossed text’. Zeker op dit schutblad,
waar onze clerc niet dan Latijnse citaten neerschrijft; in dezelfde richting wijst de
herhaling onderaan links: Abent omnes. De schrijver pauseerde na alleluia: hij
krabbelde wat tekens neer, en dan: wat (hebben we) nu (te wachten)? En met schiet
hem opeens dat oude tweetalige colloquium te binnen, waaruit hij mee zijn Latijn
had

25)

I dit gezicht sluit Colmjon (blz. 15) zich bij hem aan.
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geleerd. Het is denkbaar, dat, wat na thu komt, Nederlands is; het komt meer voor
bij dergelijke krabbels, dat een Latijns voorbeeld half gegeven wordt en dat de
moedertaaltekst verder doorgaat. Zo b.v. in dit fragment van een gebed,
neergeschreven op een lege bladzij van een Merseburger manuscript:
Nec n̄ et ab inferis resurrectionis/
ioh ouh fon hellu arstannesses. íoh ouh In himilun diurliches/ufstiges enz.; hier
kan men het Latijn aanvullen, daar het gebed ook van elders bekend is: sed et in
26)
caelos gloriosae ascensionis .
Eerst als door een even gelukkige vondst als Sizoo deed voor Age, iam, de gehele
tekst en daarmee het verband is teruggevonden, zal men zekerheid krijgen over de
bedoeling ervan; naar het mij voorkomt, zal men moeten zoeken in de door Sisam
gewezen richting.
Hilversum.
M. SCHÖNFELD

26)

Steinmeyer blz. 402.
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Enige beschouwingen naar aanleiding van de nieuwe editie van
Thomas a Kempis
L.M.J. Delaissé, Le manuscrit autographe de Thomas a Kempis et
‘L'imitation de Jésus-Christ’. Examen archéologique et édition
diplomatique du Bruxellensis 5855-61. - Les publications de Scriptorium
II. Anvers 1956. 2 dln.
De handschriftenkunde, die toch werkelijk voor goede paleografen al lang niet meer
uitsluitend de kennis van het oude schrift is, heet bij een groep moderne
onderzoekers die de richtlijnen bepalen van het prachtige tijdschrift Scriptorium, na
de oorlog gesticht door de Brusselse conservator F. Masai, c o d i c o l o g i e . De
term, bedacht door A. Dain in zijn bekende populaire boekje Les Manuscrits (1949),
wordt door deze geleerden met voorliefde gebruikt, omdat zij daarmede als het ware
een beginselverklaring afleggen. Zij willen handschriften niet zien als het doosje
waarin een tekst tot ons gekomen is, noch als bron voor de kennis van het oude
schrift alleen, maar als een object van studie voor de cultuurgeschiedenis der M.E.,
te vergelijken met een archeologische vondst, die materieel, historisch, ethnologisch
en artistiek geïnterpreteerd moet worden. Het is daarom dat in het eerste deel van
de titel van het onderhavige werk gesproken wordt van een examen archéologique,
een term die voor een Belg beter verstaanbaar is dan voor een Nederlander, voor
wie het woord een minder ruime betekenis heeft. Wie de beginselen van deze
eerbiedwaardige wetenschap van het boek in de M.E. wil leren kennen, raden wij
met klem aan het eerste deel van deze statige publicatie aandachtig te bestuderen.
Het is een zeer gelukkig voorbeeld van een codicologische verhandeling over een
der beroemdste hss. uit de late M.E., de Brusselse autograaf van 1441 van Thomas
a Kempis, waarin de Imitatio Christi voorkomt. Het is een uitnemend geschreven,
zeer helder, zij het wat breedsprakig exposé, waarin wel zowat alle codicologische
aspecten die een hs. kan hebben
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worden behandeld, want vrijwel elk daarvan is in dit hs. de moeite waard. Die
wijdlopigheid kan hoogstens hinderlijk zijn voor diegenen voor wie
handschriften-studie dagelijks brood is, voor de belangstellende leek en voor de
beginner is deze grote uitvoerigheid, dunkt mij, alleen maar voordelig, temeer daar
het enthousiasme van de schrijver hem meevoert en betovert. Een uitstekend
vergelijkings-object is de beschrijving die Pohl in zijn vermaarde editie van de Opera
Omnia van Thomas reeds in 1904 van het hs. gegeven heeft. Niemand leest deze
toch ook zeer uitvoerige beschrijving voor zijn genoegen en het is dan ook geen
wonder dat zij niet de aandacht heeft gekregen waarop zij toch aanspraak mocht
maken. Men krijgt de indruk dat Pohl zich van een ondankbare taak heeft gekweten,
door een dorre opsomming te geven van alle mogelijke détails, zonder dat men
eigenlijk begrijpt waarom zij worden medegedeeld. Het is daarom misschien ook
wel dat soms gewichtige mededelingen achterwege bleven: als men niet duidelijk
ziet waarom men zo in bijzonderheden treedt, is het begrijpelijk dat men allerlei niet
opmerkt. D. heeft Pohl niet alleen verbeterd, hij heeft een volkomen nieuw onderzoek
ingesteld. Ik aarzel dan ook niet deze studie een hoogtepunt in de boekbeschrijving
te noemen. De mij toegemeten ruimte is gering, anders zou ik gaarne een kort
résumé willen geven van wat men allemaal beschreven en geïnterpreteerd vindt in
deze verhandeling en hoe D. tot zijn conclusies gekomen is. Ik troost mij met de
gedachte dat het werk zeer de aandacht heeft getrokken en dat men zich elders op
de hoogte kan stellen. Het beste doet men misschien met de 50 pagina's te lezen
die B. Spaapen S.J. eraan gewijd heeft in Ons Geestelijk Erf van dit jaar. Ik moet
mij dus beperken tot enige opmerkingen van critische aard waartoe aandachtige
lezing ook mij aanleiding heeft gegeven.
Het is bekend dat de Brusselse autograaf van 1441 behalve de vier tractaten,
later bekend geworden als De Imitatione Christi, nog negen andere werken en
werkjes van Thomas bevat. D. heeft nu als eerste door zijn onderzoek weten aan
te tonen, dat Thomas zelf deze stukken in 1441 niet heeft geschreven, maar
bijeengevoegd. Het waren voor het merendeel onafhankelijke fascikels die hij in de
loop van minstens twintig jaar geschreven had. Thomas, die een geroutineerd
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calligraaf was - in Darmstadt ligt een prachtige bijbel die hij geschreven heeft en
misschien zelfs wel verlucht en onlangs heb ik twee bladen van een missaal, die
berusten in het Museum-Mayer van den Bergh te Antwerpen, ook als resten van
een zijner werkstukken kunnen identificeren - was doorkneed in alle finesses van
het vak: uitwissen, wegraderen, plamuren met sandarak, herschrijven op een rasuur,
bladen onzichtbaar maken, enfin alles wat bij het métier behoorde. Men bedenke
eens wat het voor een calligraaf betekende bijv. een fout te maken op het einde van
een folio-bladzijde! Het merkwaardige is nu, dat hij ook in de kleine fascikeltjes, die
hij zelf als auteur beschreef, net zo te werk ging, altijd keurig, maar pietepeuterig
tegelijkertijd. Een zeer begrijpelijke déformation professionnelle?
Die kleine fascikeltjes nu, heeft hij jarenlang bewerkt en erin verbeterd, geradeerd,
bladen vervangen, ja sommige bladen blijken volledig palimpsest te zijn. In 1441
verzamelt hij ze tot een boekje, geeft ze een inhoudsopgave, na er min of meer een
eenheid van gemaakt te hebben door het veranderen van titels, het aanbrengen
van nieuwe, door kapittelindelingen enz. De vier boeken nu, die wij kennen als de
Imitatio, waarmede het bundeltje aanvangt, zijn ook oorspronkelijk vier afzonderlijke
fascikeltjes geweest. Thomas heeft ze in de volgorde I-II-IV-III gerangschikt en wij
doen er dus goed aan ons in het vervolg daaraan te houden. Wij begrijpen echter
tevens waarom vele latere hss. soms een afwijkende volgorde vertonen of slechts
één of een paar in plaats van vier boeken hebben; zij gaan terug op handschriften,
gemaakt naar Thomas' fascikeltjes uit de tijd vóór 1441, toen hij ze een vaste
volgorde gaf. Volgens D. zal de autograaf in de toekomst antwoord moeten geven
op de meeste vraagstukken die de tekst van de Imitatio ons voorlegt: afwijkende
lezingen moeten teruggaan op vroegere staten van de autograaf. Hij meent dat hij
het onomstotelijk bewijs heeft geleverd dat Thomas de auteur is geweest van zijn
werken en niet een bewerker van tractaten of gedeelten daarvan, die reeds
bestonden. Het is daarom dat D. als tweede deel van zijn werk een diplomatische
uitgave van die autograaf geeft, waarin alles wat deze biedt dat voor de
tekstgeschiedenis van belang zou kunnen zijn, tot in de kleinste détails
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tot zijn recht komt. Het is nodig dit goed in het oog te houden, voordat men deze
editie ter hand neemt.
Ook ik geloof dat Thomas de auteur was van zijn werken, maar ik ben niet door
D. overtuigd dat zijn onderzoek van de beide autografen dat bewezen heeft. Evenals
Spaapen, wiens studie ik pas later in handen kreeg, heb ik D's. editie geheel
doorgelezen, zonder ooit één werkelijk bewijs aan te treffen voor zijn stelling, eerder
voor het tegenovergestelde.
P. 203/204 lees ik: Eciam pro temporis congruencia diversa placent exercicia, et
sanctorum suffragia (de drie laatste woorden door Thomas doorgehaald), quia alia
in festis alia in feriatis magis sapiunt diebus (= I, 19, 24). Natuurlijk is alles mogelijk,
zelfs bij een auteur die zonder op te letten zijn eigen werk copieert, maar is men
niet eerder geneigd om gedachtenloos overschrijven van bewerkte stof aan te
nemen, als we letten op drie regels verder: Circa principalia festa renovanda sunt
bona exercicia, et sanctorum suffragia fervencius imploranda? D. zwijgt over deze
plaats. Nu op zuiver paleografisch gebied: Thomas verbetert, III, 5, (p. 266, r. 18)
a c t o r in a u c t o r . Dat is niet zo maar een verbeterde lapsus, want er zijn in de
15de eeuw talloze schrijvers die actor schrijven voor auctor. Het is de enige keer,
geloof ik, dat we er Thomas op betrappen. Maar krijgt deze lapsus niet veel meer
betekenis als we zien, dat in de onmiddellijke nabijheid (p. 262, r. 25 en 264, r. 10)
s p i r i t a l i (s) voorkomt, een vorm die Thomas evenmin gebruikt en die (zoals a c t o r
voor a u c t o r ) een afkeurenswaardige bijvorm van s p i r i t u a l i s is? Zijn wij hier
niet geneigd om aan grafieën te denken uit een eventuele bron van Thomas? Dit
zijn de twee énige gevallen, tegenover 47 × s p iritu a l -, waaronder 30 in de Imitatio.
1)
Op één geval na , vinden wij steeds afgekorte vormen, die overigens aan
duidelijkheid niets te wensen overlaten. Moeten wij Thomas dan tenslotte toch zien
als een compilator, misschien alleen maar als een zeer vrij van zijn tekst zich
bewegend copiïst? Mijns inziens neen. Ondanks al wat men aan onoorspronkelijkheid
wellicht nog vinden zal, hij blijft voor mij de auteur van zijn werken, omdat hij zijn
stof, die misschien voor een groot deel bewerking was,

1)

II, 1, 6.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 76

14
een uiteindelijke vorm heeft gegeven, in zijn beste momenten zó volmaakt, dat zijn
werk tot de wereldliteratuur is gaan behoren. D. ontwikkelt een theorie volgens welke
men van een M.E. werk nooit kan uitmaken wat de definitieve versie is geweest van
de auteur. M.E. werken blijven steeds in wording onder de handen van de auteur
en van de copiïsten uit diens onmiddellijke nabijheid en onder diens contrôle dus.
D. heeft deze gedachte verder uitgewerkt in Rev. d'Hist. Ecclés. 46 (1951), p.
170-174. Dit moge op zichzelf een zeer juiste observatie zijn, hier ligt het probleem,
dunkt mij anders. De Windesheimse kloosterbeweging is bij herhaling gebleken een
zeer weinig productief centrum van spirituele en intellectuele werkzaamheid te zijn
geweest. Men heeft er een ontzaglijke massa stichtelijke lectuur in de landstaal
geproduceerd en daardoor een rol gespeeld in het proces van de verdere laïcisering
van het godsdienstige leven in de late M.E., maar lange jaren van gestadig arbeiden
in deze materie hebben de Nederlandse geleerden in Noord en Zuid wel wat anders
doen kennen dan een ‘foyer de pensée tout à fait original’ (p. 139)) en het doet
haast komisch aan de schrijver te zien beweren ‘l'ensemble de leur production
mériterait donc d'être exploré’. Ik zeg het D. niet na waar hij het (p. 78) heeft over
‘cette chrétienté de la pré-réforme (!) (ayant) besoin d'ouvrages de spiritualité d'un
esprit nouveau’! Kent hij de literatuur van en over de Moderne Devotie wel
voldoende? Ik geloof dat we hiermede komen tot de zwakke stede in D.'s
verhandeling. Thomas heeft wel degelijk bewerkingen gemaakt, dat blijkt uit diens
tweede autograaf van 1456, eveneens te Brussel. Dat had hij kunnen weten, want
er is meer dan eens over geschreven, laatstelijk nog in de inleiding van De Bruins
magistrale editie van de Nederlandse Imitatio-vertaling (1955), die hij blijkbaar net
niet meer heeft kunnen raadplegen. Hij had daarin kunnen zien dat Thomas in die
tweede autograaf voor zijn Orationes et Meditationes de Vita Christi twee werkjes
van Joh. Brugman tot een groter geheel heeft verwerkt (zie weer Spaapen, a.w. p.
51). Neen, Thomas' ongeëvenaarde roem ligt niet in zijn oorspronkelijkheid als
auteur, maar in de wijze van zeggen, de directheid, in zijn nieuwe, artistieke beleving
van oude, eeuwige Christelijke schatten,
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die hij als kunstenaar van de taal op een zeer bijzondere wijze vorm heeft gegeven
en het is de grote verdienste van D., dat hij ons heeft laten zien hoè hij werkte, hoe
hard hij gewerkt heeft, in de stilte van zijn cel, ‘int hoexken en int boexken best’.
Het beste wordt wat ik bedoel wellicht geïllustreerd aan de hand van een
vergelijking met die andere ‘auteur’ der Moderne Devotie, Henric Mande, die deze
naam niet verdient, al vinden wij hem in elke letterkundige geschiedenis steevast
altijd maar weer vermeld, ondanks de negatieve resultaten van het onderzoek.
Natuurlijk noemt ook D. hem weer (p. 143) en, wat ons meer verbaast, zelfs Post
in diens Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen (I, p. 387). Mande
kennen wij evenals Thomas door de historiografie van zijn tijd. Joh. Busch vertelt
over hem en levert ons een lijst van zijn werken over. Die werken kennen wij voor
het grootste deel en ook zijn bronnen. Dacht men aanvankelijk dat hij behalve
Nederlandse ook Latijnse bronnen bewerkte, een voortgezet onderzoek (cf. Ts 51,
p. 201-217) wees uit dat hij zelfs dàt niet deed. Als hij stukken van het Itinerarium
mentis in deum bewerkt, doet hij dat niet zelfstandig, maar hij verwatert een reeds
bestaand mnl. uittreksel. Ook voor zijn hoofdwerk Vanden drien staten heeft Dr. R.
Lievens het model gevonden, dat hij binnenkort hoopt uit te geven. Het is niet als
auteur, wel als persoonlijkheid dat Mande enige belangstelling verdient: hij voelde
zich aangetrokken tot de mystiek, blijkens de uittreksels uit Ruusbroec en Hadewijch
die hij bewerkt of liever overgeschreven heeft. Overigens was hij een vulgarisator
als de talrijke ongenoemde anderen en in litterair-historisch opzicht van één kant
bezien eigenlijk een slechte copiïst, d.w.z. een afschrijver die het nooit kon laten
om zelf tussen zijn model en zijn werk in te gaan staan. Welk een hemelsbreed
verschil met Thomas, die misschien wel eens woordelijk reeds bestaande excerpten
ingelast kan hebben (het meest waarschijnlijk misschien wel in zijn werkje over de
Eucharistie (Imit. III), waar het zinsritme en de zinsbouw dit af en toe doen
vermoeden), maar wiens zeer persoonlijke zegging dat wat hij bewerkte tot zijn
geestelijk eigendom maakte.
Ik kom thans tot het tweede deel van de publicatie, de diplomatisch uitgegeven
tekst. Dit is een arbeid geweest die heel wat concentratie en
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zelfopoffering moet hebben gekost, 360 bldz. tekst, c. 9000 regels. Elk daarvan
moet zowel aan bewerker als aan zetter zeer veel moeite hebben veroorzaakt. Het
resultaat is loffelijk; het zal niet gemakkelijk zijn om hier veel fouten te ontdekken.
Zeker de helft van de woorden is samengesteld uit letters in romein en cursief beide,
vele ervan hebben nog allerlei toevoegsels waarmede men heeft aangeduid hoe
de woorden òf op rasuur staan òf door verbetering uit andere gewijzigd zijn. Om de
lezer een indruk te geven van het systeem van deze editie éen willekeurig gekozen
regel van een blad (dat nb. is ingevoegd door Thomas om een oorspronkelijk te
vervangen), f. 144v, r. 8:
specialem famil[/iarita]tem habere /:\ et hominum notitiam
Wat cursief staat is opgeloste afkorting; het tussen vierkante haken gedrukte staat
op rasuur; de dubbele punt is er naderhand ingezet. Is dit een willekeurig gekozen
regel, gevallen als deze zijn natuurlijk speciaal door mij uitgezocht
P. 453, r. 8: summ[a\u]\m/. Dit wil zeggen dat summa verbeterd werd in summum.
P. 363, waar in een titel de kapittel-aanduiding 40 werd veranderd in 41: Caplm.
xl[.+i]/.\, dus er stond xl., waar xlj. van gemaakt is.
P. 309, r. 4, waar van nec neque werd gemaakt door de c te veranderen in q en
er een streepje boven te schrijven, dus nec > neque: ne[c+q] /ue\.
Homo ludens? De codicologen kunnen het gevoel hebben dat aan de
buitensporigste eisen der methodologie is voldaan!
De rasuren zijn door Thomas zó zorgvuldig aangebracht dat slechts in zeer enkele
gevallen sporen van schrift zijn aan te tonen, ja, het aanwezig zijn zelf van die
raderingen is pas dank zij de moderne techniek ‘aan het licht gekomen’! Als nu maar
na te gaan ware geweest hoeveel letters telkens verdwenen zijn, dan had D. dit
stellig in zijn algebraïsche code nog laten uitkomen. Thomas radeerde hele stukken
van een regel tegelijk en niet alleen maar afzonderlijke woorden, vermoed ik, en
daardoor is er van wat er eens stond meestal geen spoor meer te bekennen. Een
en ander maakt het wel moeilijk voor de conjecturen.
Het kost mij moeite om dit met zoveel liefde en toewijding onder-
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nomen werk te becritiseren, maar deze voorman der codicologen geeft hier duidelijk
een les in methodiek en het moet mij van het hart, dat ik het niet nalaten kan nog
eens een waarschuwende stem te laten horen (zie Ts 72).
Mijn alternatief? Een diplomatische uitgave, waarin alleen in uitzonderingsgevallen
rekenschap wordt gegeven van de oplossing van de afkortingen, maar waarin alle
letters die op rasuur staan cursief gedrukt zijn, terwijl in een noot wordt kenbaar
gemaakt wat er eventueel van het uitgeradeerde nog te achterhalen is. Een tekst
dus, die ook te gebruiken is voor degene die Thomas a Kempis wil lezen in de tekst
van de autograaf, en niet ontcijferen. Voorts normalisering van de spelling van u en
v volgens het tegenwoordige gebruik. Heeft het verder werkelijk zin om lecicia te
drukken, waar men toch weet dat M.E. schrijvers in deze periode c en t doorelkaar
halen? Tenslotte, de abbreviaturen gewoon oplossen, zonder meer. In dit geval is
tegen zulk een handelwijze immers niet het minste bezwaar, omdat Thomas
doodgewone afkortingen gebruikt, die nooit aanleiding kunnen geven tot misverstand
(eventuele aarzelingen in een noot). Het Latijn is een kunsttaal, aarzeling in verband
met de weergave van klanken door lettertekens, een crux bij het uitgeven van teksten
in de landstaal, is hier uitgesloten.
In dit heel enkele geval is een uitgave als deze misschien gewettigd, hoewel ik
nog steeds niet kan begrijpen waarom men niet een uitvoerig gecommentarieerde
fac-simile-editie gemaakt heeft. Vooral de uiterst ingewikkelde interpunctie vraagt
een speciale behandeling. Maar laat men nu toch vooral niet denken dat men altijd
gewichtige teksten op deze wijze moet uitgeven. Het moet, dunkt mij, toch
eenvoudiger kunnen en zo, dat het geen bovenmenselijke eisen stelt aan bewerker
èn aan drukker.
Leiden
G.I. LIEFTINCK
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John Owen en zijn invloed op Jeremias de Decker en Revius
I. Owen
Onder de zeer vele neolatijnse epigrammendichters, die in de 15de tot en met de
17de eeuw in Italië, Frankrijk, Engeland, Duitsland en Nederland leefden, is de
Engelsman John Owen wel een van de meest begaafde. Onder de grauwe massa
van tienduizenden, vrijwel steeds op dezelfde, telkens en overal terugkerende
motieven opgebouwde epigrammen, vallen zijn gedichtjes op door een zeer
persoonlijk karakter.
1)
Joannes Audoënus of Owenus , zoals hij zich noemt, werd in 1564 in Wales
geboren, studeerde van 1584-1591 rechten in Oxford, maar werd onderwijzer. O.a.
was hij geruime tijd headmaster van de King Henry the Eight's school te Warwick.
Hij stierf in 1622 te Londen in behoeftige omstandigheden en werd door de zorgen
van een oom begraven in St. Paul's Cathedral, waar een Latijns grafschrift zijn
nagedachtenis bewaart.
Gehuwd is hij nooit geweest. Een epigram, handelend over de omkoopbaarheid
van de Roomse geestelijkheid (V, 8), was oorzaak, dat een gefortuneerde oom, die
een vroom Katholiek was, hem uit zijn testament schrapte en dat zijn werk op de
Index geplaatst werd.
Evenals zijn grote voorbeeld, de Romeinse epigrammendichter Martialis, genoot
Owen geldelijke steun van verschillende aanzienlijke personen, waarvoor ook hij
hen dankt door boeken aan hen op te dragen en lofdichten op hen te schrijven.
2)
In totaal verschenen er van Owen tien boeken met epigrammen ,

1)

2)

De uitvoerigste gegevens vindt men in: The Cambridge History of English Literature, V, ch.
13, p. 261-267 (art. Edw. Bensley); Wright and Sinclair: A History of later Latin Literature from
the middle of the fourth to the end of the seventeenth century, (London 1931) p. 386-393 en
in Bradner, Musae Anglicanae; A history of Anglo-Latin Poetry 1500-1925 (New-York-London
1940), p. 86-90.
In alle na Owen's dood verschenen edities zijn na het 4e boek opgenomen: ‘Monosticha
quaedam ethica et politica veterum sapientium’, in twee gedeelten van resp. 90 en 38 versjes
gesplitst. Het zijn disticha van de hand van de ± 1500 levende Italiaan Michael Verinus, die
op onverklaarbare wijze tussen de gedichtjes van Owen terechtgekomen zijn. Zie hiervoor
o.a. Suringar: De Epigrammata van Joannes Owenus, in Bibliogr. Adv. III (1876-77) p. 49-59
en, ook voor andere bibliografische problemen, Enck: John Owen's Epigrammata, in Harvard
Library Bulletin, III (1949), p. 431-34.
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die tezamen ruim 1500 gedichten tellen, welke alle in elegische disticha zijn
geschreven.
Het eerste deel, dat drie boeken bevat, kwam uit in 1606 (vgl. IV, 47). Het was
opgedragen aan Lady Neville, dochter van de graaf van Dorset. In het volgend jaar
verscheen een Liber singularis, die was gewijd aan Lady Stuart. Het derde deel,
vormende de boeken 5, 6 en 7, en opgedragen aan Henry, Prince of Wales en
Charles, Duke of York, zag het licht in 1612. Het vierde en laatstede el bestond
weer uit drie boeken, die opgedragen waren resp. aan Sir Edward Noel, Sir William
3)
Sidney en Sir Roger Owen. Dit boew werd ook gepubliceerd in 1612 .
De eerste volledige uitgaven zagen het licht in 1620 te Leipzig en in 1622 te
Londen. Owen's werk had onmiddellijk groot succes. Binnen enkele jaren was zijn
werk bekend en werd het overal gelezen, niet alleen in Engeland, maar in alle
beschaafde Europese landen, hetzij in het Latijn, hetzij vertaald in de landstaal.
Aldus beleefde het eerste deel reeds binnen een maand na zijn verschijning een
herdruk en al voor de uitgave van het volledige werk verschenen er nog vijf edities
van het eerste deel.
In ons land werd het eerste volledige werk te Amsterdam gedrukt in het jaar 1624.
Tussen 1624-1682 zijn er alleen al in Nederland zeker 12 uitgaven van Owen
verschenen.
Ook in andere landen is Owen's werk in de 16de tot en met de 19de eeuw steeds
weer herdrukt. Een van de eerste Didot-uitgaven, uitgekomen in het tweede jaar
van de Franse revolutie, was een editie van Owen, bezorgd door Renouard en
geroemd als de beste ooit ver-

3)

In geen enkele editie zijn de boeken doorgenummerd. Dit is wel gebeurd in onderstaand
artikel: lib. unus = boek IV; de hierna volgende lib. primus = boek V; lib. secundus = boek VI;
lib. tertius = boek VII; van de drie daarachter volgende boeken ‘ad tres Maecenates’ is lib.
primus = boek VIII; lib. secundus = boek IX en lib. tertius = boek X.
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schenen. De laatste uitgave van Owen's werk zag in 1824 te Leipzig het licht.
Al spoedig ging men Owen vertalen. In Engeland waren dat o.a. Vicars in 1619,
Pecke in zijn Puerperium Parnassi, 1659, Harvey in 1677 (de volledigste Engelse
vertaling). Verder bestaan er nog vele vertalingen van afzonderlijke gedichten o.a.
in het werk van William Cowper (1731-1800).
In Frankrijk had Owen grote invloed op Maynard (1582-1646), en werd in dat land
o.a. vertaald door Corneille (1606-1684), de la Monnoye (1716), Cocquard, (1754;
153 vertalingen), volledig en het best door Antoine Louis Lebrun (1709), het laatst
in 1818 door Kérivalant. Omstreekt het midden van de 18de eeuw is de invloed van
Martialis, die totnogtoe zeer groot was, in Frankrijk bijna geheel verdwenen en
4)
zoeken de epigrammendichters daar hun inspiratie vrijwel uitsluitend bij Owen .
Ook in Spanje verscheen in 1674 een vertaling van Owen's werk door de
epigrammendichter de la Torre. Vertalingen in het Italiaans worden ook genoemd.
5)
In Denemarken heeft de neolatijnse dichter Harder niet alleen in zijn onderwerpen,
maar ook in zijn woordspelingen en pointes buitengewoon veel verplichtingen aan
Owen.
6)
Verreweg het grootst is echter Owen's invloed in Duitsland geweest , zodat die
van Martialis omstreeks het midden van de 17de eeuw geheel op de achtergrond
raakte. Vele malen werd Owen vertaald, de eerste keer in het Nederduits, door
Ancumanus (1638), in het Hoogduits het eerst volledig door Valentin Loebler (1651).
Deze laatste vertaling beleefde verscheidene herdrukken.
Tientallen andere Duitse epigrammatici vertaalden of bewerkten verder een meer
of minder groot aantal gedichten van Owen. De belangrijkste zijn: Weckherlin (1641),
Tscherning (1642), von Logau

4)
5)
6)

Zie bijv. Jens Kruuse: Digtere og Traditioner. Studier i Europaeisk Litteratur, København,
1939, p. 186.
Delitiae Quorundam Poetarum Danorum P. 2, Lugd. Batav. 1693.
E. Urban: Owenus und die deutsche Epigrammatik des 17. Jahrhunderts, diss. Heidelberg,
1899 en R. Levy: Martial und die deutsche Epigrammatik des siebzehnten Jahrhunderts,
Stuttgart, 1903, p. 5-7.
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(1654; 99 vertalingen of bewerkingen), Greflinger (1663; 152 vertalingen of
bewerkingen).
Ook Lessing nog, die in zijn Abhandlung über das Epigramm verklaart: ‘Ich halte
den in allem Ernste für einen starken Kopf, der ein ganzes Buch des Owens in einem
Zuge lesen kann, ohne drehend und schwindlich zu werden’, heeft een achttal van
diens epigrammen nagevolgd.
Een ander duidelijk bewijs voor de bekendheid van en de bewondering voor Owen
is nog, dat in allerlei verhandelingen over de theorie van het epigram stellingen
7)
worden toegelicht met talrijke voorbeelden uit het werk van Owen .
Hoe is deze bijzonder grote invloed van Owen, ‘de Engelse Martialis’, zoals zijn
bijnaam luidt, te verklaren en hoe komt het, dat deze in bepaalde landen en bepaalde
tijdperken die van de Romeinse Martialis overtreft?
In de eerste plaats voldoen zijn epigrammen geheel aan de eisen die, sinds
Scaliger deze in 1564 in het derde boek van zijn Poetica formuleerde, voortaan
bindend waren, zowel voor hen die over het epigram schrijven, als voor hen die
epigrammen dichten.
De twee kenmerken van het genre: de ‘brevitas’, de korte vorm, en de ‘argutia’,
het geestige gepointeerde slot, vindt men in de meeste epigrammen van Owen.
Gedichtjes van meer dan vier regels zijn n.l. bij hem een zeldzaamheid en aan
het einde is bijna altijd de vereiste pointe te vinden.
In kortheid en bondigheid, in een geraffineerd gebruik van rhetorische middelen
als chiasme, antithese en paradox overtreft hij andere epigrammendichters. In veel
sterker mate dan Martialis speelt hij virtuoos met betekenis en klank van woorden,
waardoor hij ze een geheel nieuwe, verrassende zin geeft.

7)

De meest geciteerde versregel van Owen is: Tempora mutantur, nos et mutamur in illis (VIII,
58, 1), waarvan de oorsprong weinig bekend is. Owen ontleende het vers waarschijnlijk aan
Borbonius: Omnia mutantur, nos et mutamur in illis, die het gebruikt in een motto voor keizer
Lotharius. De Dict. Nat. Biogr. XLII, s.v. Owen vermeldt echter dat het vers al voorkomt in
Harrison's Description of Britayne in 1577.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 76

22
Daarbij komt nog Owen's voorliefde voor het satirieke, het ‘fel’, dat naast ‘mel’ en
‘sal’, sinds Scaliger dit eiste, tot het wezen van het epigram moet horen. Het grootste
deel van Owen's epigrammen is satirisch gekleurd.
Bij Martialis is dit bij een niet onbelangrijk gedeelte van zijn gedichten niet het
geval. Ook voldoet zijn werk lang niet altijd aan de eisen der ‘brevitas’ en ‘argutia’.
De meeste immers van Martialis' gedichten tellen meer dan vier verzen en ook in
zijn korte epigrammen ontbreekt dikwijls de pointe, of schijnt althans, voor lezers
uit latere tijd, te ontbreken.
Een minstens even belangrijke reden voor het feit, dat latere epigrammendichters
aan Owen als voorbeeld de voorkeur gaven boven Martialis, is gelegen in de inhoud.
Om Martialis te begrijpen en te waarderen, moet men dikwijls een nauwkeurige
kennis hebben van de maatschappelijke en culturele toestanden in zijn tijd, omdat
vele van zijn epigrammen typisch Romeinse onderwerpen behandelen. Deze zijn
voor epigonen natuurlijk weinig aantrekkelijk en ook Owen heeft, waar hij in zijn
onderwerpen van Martialis afhankelijk is, slechts die motieven gekozen, die niet
kenmerkend zijn voor de tijd waarin zijn grote voorbeeld leefde, maar alleen
onderwerpen, die ook bij lezers in latere tijden nog op belangstelling konden rekenen.
Zo vinden wij ook bij Owen epigrammen op arme dichters, gedegenereerde edelen,
hovelingen, huichelaars, waanwijzen, bedrogen echtelieden, advocaten, artsen,
kaalhoofdigen, enz. enz., en ook hij heeft vele gedichten gericht aan zijn lezers en
aan zijn beschermers.
Daar, waar Owen in de keuze van zijn onderwerpen niet door Martialis beïnvloed
is, behandelt hij toestanden en problemen, waarvan hij kon vermoeden dat ze in de
smaak zouden vallen van zijn tijdgenoten.
Zo behoren tot de meeste geliefde onderwerpen van Owen problemen op
godsdienstig en kerkelijk gebied, die bij Martialis natuurlijk geheel ontbreken. In het
bijzonder in Duitsland en, zoals ik verderop hoop aan te tonen, in Nederland, vonden
vooral deze epigrammen veel navolging.
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Tenslotte wil ik wijzen op nog een belangrijk verschil tussen beide dichters.
In het algemeen zou men kunnen zeggen, dat Martialis een realist is, die onze
belangstelling weet te wekken door ons in rechtstreekse, welhaast persoonlijke
aanraking te brengen met werkelijke gebeurtenissen en de daarin betrokken
personen, maar dat Owen zich vooral bezig houdt met algemene problemen op het
gebied van menselijke gedragingen en menselijke moraal. Owen vermijdt door deze
meer didactische behandeling de grofheid van Martialis, die deze wordt opgedrongen,
zowel door de eigen behoefte om de verkeerde toestanden, die hij aantrof in het
Romeinse leven van alledag, uit te beelden, als ook door de smaak van het Romeinse
lezerspubliek.
Owen leefde in een meer beschaafde omgeving en schreef voor een hoger
beschaafd publiek, dat een anders gerichte belangstelling had, zodat hij nooit zijn
toevlucht behoefde te nemen tot de obsceniteit, die vele van Martialis' gedichten,
blijkens allerlei getuigenissen, ook voor de mensen uit de zeventiende eeuw moeilijk
te aanvaarden maakt.
Maar juist omdat Owen teveel theoreticus is, wordt zijn satire kleurloos en worden
zijn personen tot begrippen, tot gedaanten zonder vlees en bloed. Owen bezit niet
de scherpe blik voor het komische van een situatie, het talent om op levendige wijze
de gebeurtenissen weer te geven. Men mist in zijn gedichtjes de warmte, de
hartstocht en de tederheid, die Martialis tot een werkelijk dichter maken.
Geformuleerd in de termen van Scaliger zou men kunnen zeggen, dat de spijzen
die Owen ons voorzet ruimschoots voorzien zijn van fel, sal en acetum, maar dat
we het zoet van het mel tevergeefs bij hem zullen zoeken.

II. Owen en Jeremias de Decker (1609-1666)
Van de Nederlandse dichters heeft Jeremias de Decker in zijn puntdichten wel het
meest de invloed ondergaan van Owen.
De Decker zelf noemt in zijn voorwoord ‘Aen den Leser’, voor het eerst
voorkomend in de uitgave van 1656, waarin twee bundels puntdichten, tezamen
732 gedichten tellende, opgenomen zijn (een eerste bundel puntdichten was in
1650, zonder inleiding, verschenen),
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zijn bronnen niet, al geeft hij te verstaan, dat onder zijn puntdichten vele vertalingen
voorkomen: ‘Maer hoe? uwe Punt-dichten? sult ghy mogelijck seggen: en sie ick
hier niet een goed deel ontleent den vreemden talen? ja, ghy toch, Leser; een goed
deel iss'er, die ick maer in een Nederduytsch kleed hebbe gesteken: doch indien
ick dat (gelijck ick hope) niet heel onhebbelijck gedaen en hebbe, en 't rijm of dicht
altoos ten minsten 't mijne is; so laet toe datse niet voor, maer onder de mijne
passeren: want niet weynige zijnd' er oock die geheelijck mijne zijn, soo wel ten
aensien van lichaem als kleed, van stoffe als forme: dat ick hier en daer mijne
Moedertale met wat vreemd souts besprenge, en sal haer (hope ick) niet tot schande
strecken, noch u misschien onsmakelijck vallen; wil iemand dit leenen noemen, laet
hem oock soo leenen, 'k en sal 't niet laken’.
Boven 46 van zijn puntdichten geeft De Decker zelf zijn voorbeeld aan. Audoënus
noemt hij slechts twee keer.
Karsemeijer, die in hoofdstuk 7 (blz. 204-252) van zijn dissertatie ‘De dichter
Jeremias de Decker’ V.U. 1934, de puntdichten bespreekt, heeft zich ertoe bepaald
deze 46 voorbeelden te vermelden en noemt dus, op één uitzondering na - een
puntdicht op Petrarca, waarvan Mej. Ypes in haar proefschrift: ‘Petrarca in de
Nederlandsche Letterkunde’, Amsterdam 1934, p. 173, al had aangetoond, dat het
uit Owen vertaald is - Audoënus niet als bron voor De Decker. Blijkens een noot bij
blz. 210 kent Karsemeijer Owenus slechts als dichter van ‘Epigrammatum libri tres’.
Men heeft, evenals Karsemeijer, tot nu toe in de litteratuurgeschiedenissen en in
de aan De Decker gewijde tijdschriftartikelen aangenomen, dat de puntdichten van
De Decker over het algemeen oorspronkelijk werk waren. Een enkel schrijver houdt
rekening met de mogelijkheid van beïnvloeding door Martialis, zonder dat hij dit
verder tracht aan te tonen (bijv. Karsemeijer, p. 209). Dat men in de eerste plaats
aan Martialis gedacht heeft valt, gezien Owen's sterke afhankelijkheid van deze
dichter, niet te verwonderen. In feite zijn, behalve de door De Decker zelf aangegeven
vertalingen uit Martialis, slechts nog enkele gedichten meer uit deze overgezet en
heeft De Decker nog slechts in een paar andere gevallen een motief aan Martialis
ontleend.
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Trouwens, De Decker zelf verklaart in zijn ‘Aen den Leser’ reeds, dat hij van
‘Martiaelsche Vuyligheden een doodvyand is’ en hij besluit een reeks van 9
vertalingen uit Martialis, die op één uitzondering na, niet de minste aanstoot kunnen
8)
geven, met een puntdicht ‘Batava auris’ (uitg. Brouërius van Nidek, Amsterdam
1726, Puntdichten bk. I, 371; ed. 1659: bk. II, 171), waarin hij Martialis' ‘stinckenden,
ongewasschen mond’ laakt.
Enkele pogingen zijn gedaan, om aan de hand van de puntdichten, een beeld te
vormen van de denkbeelden van De Decker op godsdienstig, kerkelijk, philosofisch
9)
en ethisch gebied . Een zeer groot aantal van de puntdichten, die ter adstructie van
deze betogen worden aangehaald, blijkt echter ontleend te zijn aan Owen. Natuurlijk
draagt een beschouwing van de door De Decker uit Owen ter vertaling gekozen
gedichten - en misschien ook wel een onderzoek naar de mogelijke reden voor het
niet vertalen van andere - bij tot het vormen van een beeld van De Deckers
persoonlijkheid, maar de waarde van dergelijke bewijzen wordt toch wel sterk
aangetast, wanneer vaststaat, dat de meeste daarvan niet een weerslag zijn van
eigen, zelfstandig gevormde opvattingen van De Decker.
Onder de 740 puntdichten, die Brouërius van Nidek in zijn uitgave opnam, zijn er
zeker 325 vertalingen of bewerkingen van de epigrammen van Owen.
De Decker vond zijn voorbeelden in al de 10 boeken van Owen. Meestal vertaalt
hij zeer nauwkeurig en handhaaft daarbij het aantal versregels van zijn voorbeeld.
Hij geeft zich veel moeite om de pointe te bewaren en wanneer een Latijnse
woordspeling in het Nederlands niet weer te geven is, probeert hij een nieuwe te
bedenken. Soms maakt De Decker ook een woordspeling, waar deze bij Owen
ontbreekt.
Het is niet verwonderlijk, dat De Decker zich zo aangetrokken voelde tot het werk
van Owen.

8)
9)

Vgl. Mart. VI, 82, 4-6: ... ‘ille Martialis, Cuius nequitias iocosque novit, Aurem qui modo non
habet Batavam’.
Zie Koopmans, N.Tg. 10 (1916), p. 65-89: ‘Jeremias De Decker als cultuurbeeld uit zijn
puntdichten’ en Karsemeijer in zijn dissertatie, hoofdstuk VII, p. 204-252.
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De Decker waardeert, als een rechtgeaarde zeventiende-eeuwse epigrammendichter,
in Owen's gedichten de kortheid en het gepointeerde slot. Hij spreekt hierover reeds
in zijn inleiding, waarin hij rekenschap aflegt van de titel ‘Puntdichten’ als weergave
van het Grieks-Latijnse woord ‘Epigrammata’: .... ‘soo vinde ick bequamer den titel
van Punt-dichten als den laffen naem van Opschriften; en te meer noch omdat dese
dichten (gelijck als all wat punt heeft) aen't ende meest scherp zijn, en voornaemlijck
in den staert het angelken voeren of immers behooren te voeren...’.
De Decker voelt zich dan ook verplicht, zich bij voorbaat te verontschuldigen voor
een eventueel ontbreken van de vereiste pointe: ‘Is't dat oock dese mijne
Punt-dichten soo puntigh en aerdigh alom niet en sluyten als den aerd eens
Puntdichts is vereyschende, denck dat alle stoffe daer van niet even vatsaem en
10)
is’. In een puntdicht I, 3 (I, 3) komt hij hierop terug:

Aen de Dichteren.
Verschoont my soo mijn Dicht na geest rieckt noch verstand:
Mijn hoofd, wanneer ick dicht, rust selden op mijn hand.
Het is, vrijer dan De Decker dit gewoonlijk doet, vertaald uit

Owen II, 172:

De se ipso. Ad D Sam. Danielem, Poetam.
Si bona non facio, quid mirum, Epigrammata? nunquam
Versificans ungues rodo, caputve scabo.

Over de kortheid van zijn puntdichten handelt meer dan één epigram. Ik noem: I,
165 (I 225) ‘Aen den Leser’.
Een ander scheppe vry in lang gedicht bevallen;
Kort is 'et dat met lust mijn tijd-verdriet verkort:
Want, leser, niet alleen in puntdicht, maer in allen,
Al wat of schoon, of zoet, of goed is, dat is kort.

Dit puntdicht is vertaald uit het volgende epigram van Owen:

Natura brevium. Ad Lectorem. (V, 55)
Commendent alii prolixa polysticha; curtum
Distichon, ut munus, me brevitate juvat:
Omnibus in rebus, non solum epigrammate, Lector,
Quodcunque est bellum, dulce, bonumve breve est.

10)

Geciteerd wordt voortaan resp. naar de editie van Brouërius van Nidek en naar de uitgave
van 1659.
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Vgl. ook I, 1 (I, 1) Aen den Leser (Owen I, 169 Ad Lectorem, de se ipso).
Ook trok hem in Owen diens satirieke aard, waaraan de zijne verwant was, aan.
Karsemeijer p. 205 zegt hierover: ‘Niet zozeer de zucht om mee te doen aan een
bepaalde literaire mode van zijn tijd, maar vooral ‘zijn lust om op verscheijdene
stoffen in 't korte te spelen’, en zijn nimmer verdwenen zin voor 't satirieke, die hem
al vroeg deed grijpen naar Persius, Juvenalis en Horatius en die hem later, door
Erasmus bekoord, tot zijn Lof der Geldsucht aanzette, zijn de hoofdoorzaken, dat
hij in zo'n groot aantal korte versjes zijn mening gaf over wat hij hoorde en zag in
het leven rondom hem!
Ten bewijze hiervan citeer ik nog uit De Deckers ‘Aen den Leser’ ‘wy hebben 't
hier slechts op de menschelijcke verdorventheyd, niet op de menschen; op de seden
11)
in 't gemeen, niet op iemand in 't besonder...’ en verder nog ‘En wat den stijl belangt
deser dingen, indien hy nu en dan wat rond gaet of scherp, en laet dat (ick bid's u)
met den hatelijcken name van rou of schamper niet werden uytgemeten; ons ampt
vereyscht iet sulcks; anders tast een Prediker de feylen aen, anders een
Puntdichtschrijver!’
In navolging van Owen II, 181: Epigramma. Satyra:
Nil aliud satyrae quam sunt epigrammata longa:
Est praeter satyram nil epigramma breve.
Nil satyrae, si non sapiant epigrammata, pungunt:
Ni satyram sapiat, nil epigramma juvat.

dicht De Decker I, 5 (I, 5):

Schimp-dicht en Punt-dicht.
Een schimpdicht wordt te recht met Punt-dicht vergeleken;
Dit word in dat verbreyd, dat kort in dit vervat.
Dat dient gepunt als dit, soo 't snel en wel wil steken,
Dit dient, soo 't bijten wil, getand te zijn als dat.

Een zeer belangrijke factor voor de keuze van Owen als navolgenswaardig voorbeeld
is zeker nog De Deckers belangstelling voor problemen op het gebied van de
godsdienst en de moraal. De Decker is immers voor alles een moralist, die de
menselijke gebreken wil signa-

11)

Vgl. Martialis: X, 33, 9-10: Hunc servare modum nostri novere libelli, Parcere personis, dicere
de vitiis.
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leren, maar ook wil verbeteren. ‘Ick hebbe veel liever dat ghy leert als lagt’ zegt hij
in zijn ‘Aen den Leser’. Hij meent zich ervoor te moeten verontschuldigen, dat hij
zich behalve van de scherts, ook van de ernst bedient. ‘Doch hier en wordt niet alom
gelaeckt, hier word oock ghelooft; niet altijd jock, maer oock veeltijds ernst gesproken,
ja meer misschien als de regelen van 't ambacht schijnen te lijden; dan ick volge
mijne nature, heel goed joks en ben ick niet’.
Het grootste deel van de puntdichten van De Decker behandelt dus ethische en
religieuze onderwerpen en de meerderheid daarvan zijn weer vertalingen uit Owen.
Een twintigtal puntdichten levert een bewijs voor De Decker's anti-Roomse
gezindheid, waaraan Karsemeijer een heel hoofdstuk wijdt (Hoofdst. 3, blz. 85-102).
Een paar hiervan zijn ontleend aan Owen, maar de strekking is door De Decker
stevig aangedikt. Vgl. bijv. Owen VI, 18: De Papa et Luthero:
Papa pater multas indulgentissimus unus
Ex purgativo liberat igne animas.
Martinus Papis pater indulgentior unus
Omnibus est: omnes eximit inde Luther.

met De Decker I, 194 (I, 272): Paus en Luther:
De Paus send altemet na d'Elysesche Tuynen
Een Zielken acht of tien voor redelijcken koop:
Maer Luther milder Man dan't hoofd van alle kruynen
Vrijd van het Vagevier om niet den ganschen hoop.

Het venijn zit vooral in de tegenstelling: ‘voor redelijcken koop’ en ‘om niet’, die De
Decker niet bij Owen vond.
Een ander voorbeeld: In Gelliam (Owen V, 102)
A teneris Papista fuisti, Gellia; pejor
Papista nunc es; quomodo? Catholica es.

is door De Decker weergegeven: Op Polla I, 485 (II, 336):
Eerst waert ghy, Polla, paepsch, dat's voor den paep alleen:
Nu sijt ghy Catholijck, dat heet in Duytsch gemeen.

De verklaring ‘paepsch’ als ‘voor den paep (pastoor) alleen’ is een boosaardige
vondst van De Decker.
Het is natuurlijk ondoenlijk om in dit bestek een overzicht te geven van alle
verplichtingen, die De Decker aan Owen heeft. Om een
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enkele indruk te geven van Owen's epigrammen en van de wijze waarop De Decker
zijn voorbeelden bewerkt heeft, kies ik een paar puntdichten uit, die ik aangehaald
vond als bewijzen voor De Decker's meesterschap. Warners, Het Nederlandse
Kwatrijn, Amsterdam [1947], p. 92 noemt als zodanig: Mensch is Iager, Visscher,
Vogelaer, I, 58 (I, 70), een navolging van Owen: Venator, Piscator, Auceps, Homo
(IX, 87):
Divitias et opes venor; laudes et honores
Aucupor; expiscor mystica: scire volo.
Dum stultus desidero scire, superbus honores
Ambio, vilis opes: interea intereo.

De Decker:
Ick vlieg naer hoogen lof, ick jaeg nae geld met hoopen,
Ick visch na wetenschap soo vlijtig als ick mag:
Maer, ooh! terwijl ick 't all al seffens wil beloopen,
Beloopt de nacht der dood mijns levens korten dag.

Zoals in vele andere gevallen klinkt de vertaling veel minder verstandelijk, veel
dichterlijker dan het origineel.
Ook in het volgende puntdicht is het geluid bij De Decker's vertaling veel lyrischer:
Slaep en Dood II, 76 (I, 286) dan in zijn voorbeeld: Owen, Somnus, Mors (IV, 193):
In somnis quanquam simulo pro tempore mortem,
Non est pars vitae dulcior ulla meae.
Permirum est in morte igitur, quid tam sit amarum,
Tam dulcis cum sit mortis imago, sopor.

De Decker:
Hoewel wy in den slaep een' wijl gestorven schijnen,
Geen levens deel nochtans, dat ick voor soeter acht.
Hoe kan de Dood het hert soo bits en bitter pijnen,
Nadien de Slaep, doods beeld, soo soet is en soo sacht?

Enkele keren heeft De Decker aan een epigram van Owen een andere toepassing
gegeven. Owen schreef een epigram:
Ad Jacobum Regem doctissimum (V, 58):
Esse bonum, res est, me judice, rara, poetam:
Esse virum, res, me judice, rara, bonum:
Esse bonum, res, judice me, rarissima, regem;
Tu tamen es vates, vir quoque, Rexque bonus.
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De Decker I, 44 (I, 56) betrekt het op Koning David:
Een goed Poëet te zijn, dat wil heel selden vallen;
Een goed Man is een goed, dat heden seldsaem heet;
Maer een goed Prins te zijn, dat's seldsaem boven allen:
Ghy nochtans waert goed Man, goed Prinsse goed Poëet.

Owen: I. Lipsii obitus, 1606 (V, 47):
Secula post sex atque decem sexque insuper annos,
Clausisti criticum, Juste dolende, diem.
Viderunt hoc lucem anno mea carmina, quo tu
Mortuus es, Lipsi: Nox tua nostra Dies.
12)

werd door De Decker onder het opschrift: Op de dood van Iemand , als volgt
vertaald I, 520 (II, 428):
Men telde drymael dry tot sestienhonderd jaren,
Als Nederduytsland u uw' jaren sluiten sag.
'T jaer doen ghy, letter-licht, sijt uyt 'et licht gevaren,
Trad ick in 's levens licht; uw' nacht was onse dag.

De woordspeling ‘letter-licht... 's levens licht’, is eigen vinding van De Decker.

III. Owen en Revius (1586-1658)
In het eerste gedeelte van Revius' ‘Over-Ysselsche Sangen en Dichten’, in welk
deel de dichter in 1630 zijn godsdienstige liederen verzameld heeft, treffen we een
veertigtal gedichten aan, die vertalingen of bewerkingen zijn van epigrammen van
Owen.
In het tweede deel, dat der wereldlijke liederen, komen nog drie gedichten voor,
die door Revius aan Owen ontleend zijn.
Het is duidelijk, dat de epigrammen van Owen die een godsdienstig onderwerp
behandelen, bijzonder geschikt waren, om onder de religieuze gedichten van Revius
te worden opgenomen.
Revius behandelt zijn voorbeelden over het algemeen veel vrijer dan De Decker.
Doorgaans gebruikt hij een aan Owen ontleend thema alleen om het op eigen wijze
uit te werken. Hij houdt zich ook veel minder dan De Decker aan het aantal versregels
van zijn voorbeeld en bekommert zich minder dan deze om een puntige formulering.
Ook Revius kiest zijn stof uit al de tien boeken van Owen. Ongeveer de

12)

Karsemeijer, o.c. p. 81 denkt dat Arminius of Scaliger, die beiden in 1609 stierven, bedoeld
wordt.
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helft van de door Revius bewerkte epigrammen treft men niet bij De Decker aan.
Om een vergelijking mogelijk te maken tussen de wijze van bewerking door De
Decker en door Revius, geef ik hieronder enkele voorbeelden van door beiden aan
Owen ontleende gedichten. Ik verwijs voor Revius naar de uitgave van de
Over-Ysselsche Sangen en Dichten van Dr. W.A.P. Smit, Amsterdam 1930.
Owen, De Die (I, 82):
Sit Nox centoculo quamvis oculatior Argo,
Plus uno cernit lumine lusca Dies.

De Decker, De Dag aen den Nacht I, 518 (II, 413):
Een oog en voer ick maer; maer, Nacht, 't en let my niet:
Want meer sie ick met een als ghy met duysend siet.

Revius, Schepping: Nacht ende Dach (I, p. 15):
Siet hoe de stille nacht op comende getogen
Als Argus haer vertoont met so veel hondert ogen:
Maer bij den schoonen dach voorwaer en heeftse niet
Die met een ooge meer als sij met duijsent ziet.

Owen, Salum (IV, 13):
Salsa sitim pariunt: nihil aequore salsius: Ergo
Quid mirum dulces quod bibat aequor aquas?

De Decker, Soute Zee I, 83 (I, 109):
Het Sout baert drinckens lust, de Zee is enckel Sout;
Is't vreemd dan, datse veel van soete stroomen houd?

Revius, Schepping: See ende Stromen (I, p. 17):
Het sout is smackelijck en hoedet voor het stincken,
Maer het brengt groten dorst en doet geweldich drincken:
Ist wonder dat de see, so boven maten sout,
De soete stromen suijpt en lichtelijck verdout?

Owen, Filius Terrae (IV, 184):
Caelum ad nos spectat, caelum spectemus oportet,
Nam Deus astra dedit caelo, oculosque tibi.
Vix tibi pars teretis terrae millena videtur;
Caelum dimidia cernere parte licet.
Cur igitur caelo terram, stultissime, praefers?
Ut mos est, matrem plus patre forsan amas.

De Decker, Soon der Aerde II, 20 (I, 102):
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'T Voegt wel dat ons gesicht op 's Hemels aensicht speelt;
Hy is er om verciert met lichten, wy met oogen,
Die van den Hemel ruym d'een helft bereyken mogen,
Maer van den aerd-bol nau een duysendste gedeelt.
En hangen wy dan noch (niet een van onse sinnen
Ten Hemel sendende) soo sot het Aerdrijck aen?
Helaes! ons kindsch verstand wordt klaer hier uyt verstaen,
Die Moeders schoot veel méér als Vaders aensicht minnen.

Revius, De Mensch, 't Selve (d.i. Lijf ende Siele) (I, p. 18):
De Heer ons Vader is, de aerde onse moeder,
De een het leven gaf, de ander draecht het voeder.
Hoe comet dat den mensch van God geen werck en heeft,
En met sijn sinlicheijt heel aen de aerde cleeft?
Eijlaes, het gaet so toe: de kinders allegaeder
Beminnen doch veel meer de moeder als den vader.

Owen, Corpus discedentem Animam alloquitur (IV, 143):
Tellurem, te propter, ego, matremque reliqui:
Anima.
Stulta, Deum Patrem, te quoque propter, ego.
Ad Patrem redeo ergo meum, qui me vocat ad se
In caelum, matri teque relinquo tuae.
Donec (in instanti cum conveniemus in unum)
Terra mihi reddat te, tibi meque Deus

De Decker, 't Samenspraeck tusschen 't Lichaem en de scheydende Siele II, 88 (I,
317):
't Lichaem.
'k Liet eens om uwen't wil mijn' moeder d'aerde varen:
De Siele.
En ick uytsinnige mijn' vader, God, om dy:
Nu moet ick wederom tot mijnen vader vaeren
(Hij vordert my tot sich) en tot uw' moeder ghy:
Tot dat (wanneer het weêr eens tijd word van vergaren)
My God hertrout aen U, en't aerdrijck u aen my.

Revius, De Mensch, 't Selve (d.i. Lijf ende Siele) (I, p. 19):
Het lichaem (om de siel) sijn moeder heeft begeven,
De siel haer vader, om het lichaem te doen leven.
Het lichaem, door de doot, weer na sijn moeder gaet,
De siel na 's Vaders huijs, en 't lichaem leggen laet:
Tot datse Vaer en Moer weer stieren bij malcander,
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Dan sullense niet meer verscheijen van een-ander.

Owen, Conjuges (III, 66):
Uxorem vir amato, marito pareat uxor:
Conjugis illa sui Cor, Caput ille suae.

De Decker, Eegaden I, 72 (I, 92):
Het lieven neem de Man, de Vrou 't believen waer:
Want sy is't hert van hem, en hy het hoofd van haer.

Revius, Het Paradijs, 't Selve (d.i. Man ende Wijf) (I, p. 20):
Den man sijn echte wijf alleene moet beminnen,
De vrouwe onder hem moet buijgen hare sinnen.
T'en gaet niet qualijck toe daert soo gehouden wert:
Den man is doch het hooft, de vrouwe is het hert.

Owen, Ultima Linea (IV, 264):
Ultimus est vitae mors actus amara jocosae:
Cujus vita fuit seria, mors jocus est.

De Decker, Tegen 't Spreeckwoord: Soo geleeft, soo gestorven II, 117 (II, 192):
Een treurig sterven volgt een leven vol genucht:
Soo 't leven ernstig was, het sterven is maer klucht.

Revius, De gevolgen der zonde: 't Selve (d.i. Leven ende Doot) (I, p. 31):
Die 't leven is een spel vol jocken ende boerten
Sal vinden in het slot ernstachtige beroerten.
Die 't leven is een ernst, ja tegenheijt en pijn,
Dien sal het eijndelveers maer jock en boerte zijn.

Owen, Miseria Job (III, 199):
Divitias Jobo, sobolemque, ipsamque salutem
Abstulit (hoc Domino non prohibente) Satan.
Omnibus ablatis misero, tamen una superstes,
Quae magis afflictum redderet, uxor erat.

De Decker, Jobs ellende I, 40 (I, 51):
De Satan, hebbende den goeden Job ontdragen
sijn goed, sijn' kinderen, sijn gaef en wacker lijf,
Liet hem een eenig ding, maer, och! om hem sijn' plagen
Te dubbelen, en wat? een quaed-hoofd van een wijf.

Revius, Van Noach tot Mozes. Job. (I, p. 35):
Ah spiegel van gedult, en voorbeelt van betrouwen,
Ghij hebtet al gemist en niet met al behouwen.
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Wat seg ick? niet met al? ghij hielt een boose vrou
Op datse uwe siel te harder plagen sou.

Owen, Auctoritas et Ratio (IX, 31):
In dictis hominum non Quis considero, sed Quid?
Contra in divinis, non rogo, Quid? rogo, Quis?

De Decker, αὐτὸς ἔφα II, 169 (II, 406):
Op Wie en sie ick niet, op Wat is't dat ick sie,
Als mensch spreekt: maer spreekt God, 'k en vraeg niet wat? maer wie?

Revius, Het vijfde gebod (Gezag en Tucht): Gods woort (I, p. 48):
Wanneer den mensche spreeckt, die lichtelijcken dwalet,
Soo vraeg' ick niet van wie, maer wat daer is verhalet:
Wanneer de Heere spreeckt, k'en vraeg' niet wat hij zij
Maer wie gesproken heeft, en dat genoeget mij.

Owen, Ad Carolinam (IV, 97):
In speculo vultum quoties, oculosque tueris,
Si forte elatam te tua forma facit:
Splendida, sed fragilis, pulchra, at peritura, memento
Quam speculo similis sis, Carolina, tuo.

De Decker, Forma bonum fragile est. Ovid. de arte lib. 2 I, 64 (I, 79):
Aen Amarillis
Wanneer u, Amarill, uw' wangen frisch als roosen
Uw spiegel-glas vertoont, wacht u voor hovaerdy:
Gedenck hoe kranck die glans, hoe bros dat aerdig blosen,
En hoe gelijck uw schoon uw' schoonen spiegel zy.

Revius, Het zevende gebod. Spiegel (I, p. 54):
Als ghij int spiegel siet door hovaerdy gedreven,
Soo denckt: den spiegel is een spiegel van mijn leven:
O spiegel, ghij sijt claer, maer lijckwel breukel glas:
O aensicht, ghij sijt schoon, maer lijckwel stof en as.

Owen, Honoris et Divitiarum comparatio (VIII, 7):
Donat opes homini Deus, et sibi poscit honorem:
Ergo divitiis anteferendus honor.

De Decker, Vergelijckinge tusschen Goed en Eere II, 78 (I, 292):
Goed geeft de goede God den Mensch in overvloed;
Maer d'eer houd hy aen sich: Eer is dan meêr als Goed.

Revius, Het negende gebod. Eere voor goet (I, p. 66):
Den rijcdom gevet God den menschen, maer de eere
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Begeert hij voor hemselfs als onser aller Heere:
Dit is een vast bewijs twelck mij geloven doet
Dat eere beter is en waerder als het goet.

Owen, Mentiris (I, 65):
Mentiris! Cave militibus ne dixeris unquam:
Majus eo nullum dedecus esse putant.
Mentiris, tantum qui dedecus esse putatis,
Mentiri quare creditis esse decus?

De Decker, Ghy liegt I, 75 (I, 95):
Wagt u of Hoveling of Hopman toe te blasen
Een onbeschaeft ‘ghy liegt’: die laster smert te seer.
Maer waerom rekent ghy, segt, eervergete dwasen,
‘Ghy liegt’ soo schandelijck, die 't liegen acht voor eer?

Revius, Het negende gebod. Leugen (I, p. 66):
Die yemant liegen heet die denckt met hem te vechten,
Want sulcken smaetheijt can men anders niet beslechten:
T'is wonder dat voort woort men grouwelet so seer,
Daer men het liegen self doch houdet voor een eer.

Owen, Liberalis (III, 184):
Vir justus dat cuique suum, sed te dare oportet
Divitibusque suum, pauperibusque tuum.

De Decker, Mildheyd en Rechtvaerdigheyd I, 51 (I, 63)
Indien ghy wilt recht Mild en recht Rechtvaerdig zijn,
Geef aen den Armen 't uw, geef aen den Rijcken 't sijn.

Revius, Het wezen van 't Christendom. Rechtvaerdicheijt Barmherticheijt (I, p.
242-43):
Rechtvaerdicheijt wort ons gemeijnlijck soo beschreven
Dat het een deuchde is van yder 't sijn te geven.
Wildij rechtveerdich, en met een barmhertich zijn,
Den rijcke geeft het sijn, den armen geeft het dijn.

Owen, De diluvio et fine mundi (X, 82):
Lascivi propter peccata pudenda caloris,
Improbus in gelida mergitur orbis aqua.
Peccatum propter gelidum frigentis Amoris,
Restat ut hunc mundum devoret ignis edax.
Per sua sic morbos Medici contraria curant:
Algor iners flammis vincitur; Ardor aquis.
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De Decker, Medicamenta per contraria fiunt. Arist. Eth. 3; II, 80 (I, 299):
Van den Zondvloed en Jongsten dag.
De wereld had wel eer van doen een' kouden vloed,
Tot koeling van haer' heete en vuyle minneperten.
S'eyscht nu in tegendeel een vier, een' heeten gloed;
Door dien de Liefde koelt, ja doodvriest in ons' herten.
Soo worden strijdige door strijdige vermant;
De hitte door de kou, de koude door den brand.

Revius, Het laatste oordeel. Werelts onderganck (I, p. 262-63):
De werelt die wel-eer in bose liefde blaeckte
God door den water-vloet weer claer en suijver maeckte.
De werelt die als-nu in liefde heel vercout
God op den laetsten dach den viere voorbehout.
Dus heelt dees medecijn (past vrij op sijne handen)
De hitte door het vocht, de coude door het branden.

Owen, In scriptorem ineptum (X, 99):
Scripsisti aeternos, si fas mihi dicere, libros:
Fine carent libri principioque tui.

De Decker, Op Iemand I, 504 (II, 372):
De schriften, die ghy schrijft, sijn eeuwig, ick beken't
Want van uw' kladdery en is begin noch end.

Revius, Epigramma. Aen een dichter (II, p. 193):
Gij vraecht mij, of het boeck dat ghij hebt wtgegeven
Niet weerdich sij (Quintijn) om eeuwichlijck te leven?
Tmoet eeuwich zijn (Quintijn) want ick en sie daer in
Terwijlen ick het lees', noch eijnde noch begin.

Eerste lezing van 3-4:
Tmoet eeuwich sijn (Quintijn) want die het leest, Daer in
Noch hooft noch steert en siet, noch eijnde noch begin

Een verder onderzoek naar de invloed van Owen op onze zeventiende-eeuwse
dichters is zeker lonend. In de bibliotheek van Huygens bevond zich een exemplaar
13)
van de Epigrammata van Owen . Bij een slechts oppervlakkig onderzoek vond ik
reeds in bijna dertig gevallen bewijzen voor Huygens' bekendheid met Owen's
14)
werk . Wes13)
14)

Vgl. Catal. der bibliotheek van C. Huygens... opnieuw uitg. 's-Gravenhage 1903: Libri Miscell.
in octavo, No. 382.
O. I, 48 en H. VII, p. 257 (ed. Worp): Jans Yver; zie ook H. VIII, p. 28: Keur; O. I, 63 en H.
VII, p. 266: Aen Gerrit; O. I, 83, 1-2 en H. VIII, p. 27: Nacht; O. I, 106 en H. VIII, p. 27: Gelyck
en Ongelyck; O. I, 117 en H. VIII, p. 25: Van Jans Klappei; O. I, 150 en H. VIII, p. 26: Afwesen;
O. II, 47 en H. VIII, p. 29: Reckelicke Pieternel; O. II, 54 en H. VIII, p. 28: Neels Verdeelingh;
O. II, 103 en H. VIII, p. 25-6: Mannen Voordeel; O. II, 106 en H. VIII, p. 26: Aen oude Dirck
de Verwer; O. II, 107, 3-4 en H. VIII, p. 25: ‘Hoe hebben koningen...’; O. II, 120 en H. VIII, p.
26: Aen leesgierighe Ian; O. II, 122 en H. VIII, p. 26: Aen Tys; O. II, 183 en H. VIII, p. 21:
Twee te vreden; O. III, 3 en H. VIII, p. 24: Redelicke Bekommeringh; O. III, 28 en H. VIII, p.
30: Lang Leven (??); O. III, 40 en H. VIII, p. 24: Onbesorgde Waersegger; O. III, 50 en H.
VIII, p. 24: Mergen(?); O. III, 54 en H. VIII, p. 24: Keesens Keur; O. III, 79 en H. VIII, p. 21:
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15)

16)

terbaen bewerkte minstens drie van Owens gedichten , Vollenhove één .

Bijlage
Overzicht van Owen's epigrammen nagevolgd door De Decker en
1)
Revius .

Owen, lib. I.
2: D. I, 2 (I, 2); 4: D. I, 138 (I, 185); 5: D. I, 107 (I, 133); 7: D. I, 141 (I, 188); 13: R.
I, p. 29: T'Selve (d.i. Werelt): De stromen..., en I, p. 31: T'Selve (d.i. Leven en de
Doot): Een versche soeticheyt...; 15: D. I, 92 (I, 118); 18: D. I, 258 (II, 40); 20: D. II,
102? (II, 88) en R. I, p. 31: Ouderdom, ende Doot; 28: D. II, 8 (I, 53); 30: D. I, 255
(II, 37); 31: D. I, 310 (II, 103) en R. II, p. 55: Propheten en Poeten; 48: D. I, 79 (I,
105); 49: R. I, p. 14: Werelt Ront; 54: D. I, 259 (II, 41); 65: D. I, 75 (I, 95) en R. I, p.
66: Het negende gebod, Leugen; 68; D. I, 201 (I, 280); 70: D. I,

15)
16)
1)

Goed-Dunckers; O. III, 95 en H. VIII, p. 31: Trouw om Baet; O. III, 101 en H. VIII, p. 22: Via
et Veritas; O. III, 127 en H. VIII, p. 30: Weldaed sonder danck; O. III, 134 en H. VIII, p. 31:
Aen de Waerseggers; O. III, 140 en H. VIII, p. 31: Verslapen Tijd; O. III, 143 en H. VIII, p.
21-2: Verdeelde Kercken; O. III, 167 en H. VIII, p. 31: Vaste Gissingh; O. III, 169 en H. VIII,
p. 31: Noyt Yet; O. VIII, 61 en H. V, p. 134: Ooghst inden Herfst. (?)
Gedichten, 1e deel ('s Gravenhage, 1672), p. 519: Van een Hoorendrager en O. I, 63; 3e
deel, p. 661: Op een Weduwe en O. I, 151; 1e deel, p. 553: Een Vreck en O. VIII, 26.
Poëzy (Amsterdam, 1686), p. 596: Grafschrift van Pyramus en Thisbe uit J. Owen (= O. II,
151).
Verwezen wordt voor De Decker resp. naar de uitgave van Brouërius van Nidek, Amsterdam,
1726 en naar de editie van 1659, voor Revius naar de uitgave van Smit, Amsterdam 1930.
D = De Decker; R = Revius.
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160 (I, 217); 74: D. I, 334 (II, 130); 81: R. I, p. 15: Licht ende Sonne; 82: D. I, 518
(II, 413) en R. I, p. 15: Nacht ende Dach; 86: D. I, 280 (II, 65); 87: D. I, 25 (I, 36);
103: D. I, 9 (I, 9); 107: D. I, 22 (I, 30); 115: D. I, 273 (II, 57); 116: D. I, 344 (II, 141);
117: D. I, 329 (II, 124); 119: D. I, 282 (II, 67); 120: D. I, 84? (I, 110); 122: D. I, 378
(II, 181); 128: D. I, 283 (II, 68); 129: D. I, 85 (I, 111); 132: D. I, 218 (I, 306); 135: D.
I., 143 (I, 190); 138: D. I, 408 (II, 219); 143: D. I, 341 (II, 138); 151: D. I, 284 (II, 69);
152: D. I, 7 (I, 7); 158: D. I, 163 (I, 221); 163: D. I, 272 (II, 56); 168: D. I, 1 (I, 1,);
173: D. I, 223 (I, 319).

Owen, lib. II.
4: D. I, 136 (I, 183); 7: D. I, 78 (I, 99); 30: D. I, 159 (I, 214); 39: D. I, 82 (I, 108); 43:
D. II, 55 (I, 224); 45: D. I, 346 (II, 144); 47: D. I, 74 (I, 94); 53: D. I, 53 (I, 65); 63: D.
I, 182 (1, 254); 64: D. I, 60 (I, 75); 67: D. I, 241 (II, 22); 88: vgl. D. I, 88? (II, 348);
91: D. I, 375 (II, 178); 96: D. I, 62 (I, 77); 103: R. I, p. 20: Man ende Wijf; 117: D. I,
467 (II, 307); 120: D. I, 103 (I, 129); 122: D. I, 303 (II, 95); 124: D. I, 20 (I, 28); 126:
D. I, 48 (I, 60); 129: D. I, 212 (I, 298); 134: D. I, 184 (I, 256); 161: D. I, 18 (I, 19);
165: D. I, 463 (II, 302); 167: D. I, 286 (II, 75); 168: D. I, 134 (I, 181); 172: D. I, 3 (I,
3); 173: D. I, 107 (I, 133); 174: D. I, 108 (I, 134); 175: D. I, 109 (I, 135); 176: D. I,
110 (I, 136); 177: D. I, 111 (I, 137); 178: D. I, 112 (I, 138); 179: D. I, 113 (I, 139);
180: D. I, 114 (I, 140); 181: D. I, 5 (I, 5); 183: D. I, 115 (I, 141); 186: D. I, 216 (I,
304); 190: D. I, 90 (I, 122); 193: D. I, 296 (II, 85); 203: D. I, 254 (II, 36); 206: D. I,
263 (II, 47); 214: D. I, 382 (II, 186); 215: D. I, 383 (II, 187).

Owen, lib. III.
1: D. I, 139 (I, 186); 7: D. I, 391 (II, 199); 10: D. I, 140 (I, 187); 13: D. I, 52 (I, 64);
15: D. II, 68 (I, 265); 16: D. II, 157 (II, 387); 19: D. II, 150 (II, 373); 25: D. II, 15 (I,
90); 28: D. II, 49 (I, 205); 30: D. II, 13 (I, 88); 34: R. I, p. 57: Reyn Gemoet; 41: D.
II, 183 (II, 423); 42: D. II, 14 (I, 89); 43: D. II, 21 (I, 103); 44: D. II, 141 (II, 357); 45:
D. II, 48 (I, 204); 47: D. II, 43 (I, 180); 49: D. II, 159 (II, 391); 60: D. I, 129 (I, 166);
64: D. II, 156 (II, 382); 65 vgl. D. I, 236?? (II, 13); 66: D. I, 72 (I, 92) en R. I, p. 20:
T'Selve (d.i. Man ende Wijf); 70: D. I, 213 (I, 301); 71: D. I, 42 (I, 54); 78: R. I, p.
226: T'Selve (d.i. Doot Christi); 79: D. II, 46 (I, 200); 81: D. II, 22 (I, 104); 89: D. II,
39 (I, 176); 94: D. II, 90 (II, 10); 95: D. I, 195 (I, 273); 96: D. II, 74 (I, 284); 104: D.
II, 89 (I, 318); 107: D. I, 158 (I, 213); 113: D. II, 12 (I, 87); 116: D. I, 156 (I, 210);
121: D. II, 134 (II, 340); 123: D. I, 11 (I, 11); 124: D. I, 351 (II, 149); 126: D II, 124
(II, 296); 130: D. II, 17 (I, 97); 137: D. II, 185 (II, 425); 138: D. II, 101 (II, 87); 140:
D. II, 52 (I, 216); 143: D. II, 133 (II, 339); 146: D. II, 50 (I, 206); 147: D. I, 385 (II,
191); 153: D. I, 347 (II, 145); 156: D. I, 105 (I, 131); 165: D. II, 38 (I, 172); 170: D.
I, 483 (II, 334); 176: D. II, 98 (II, 58); 179: D. I, 8 (I, 8); 181: vgl. D. II, 47?? (I, 203);
182: D. I, 321 (II, 116); 184: D. I, 51 (I, 63) en R. I, p. 242-43: Rechtveerdicheyt,
Barmherticheyt; 185: vgl. D. II, 114 (II, 185); 187: R. II, p. 41: Van een ongedoopt
kint;
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192: D. I, 46 (I, 58); 195: D. II, 28 (I, 152); 196: D. II, 41 (I, 178); 197: D. I, 490 (II,
346); 199: D. I, 40 (I, 51) en R. I, p. 35: Job; 208: D. I, 168 (I, 229).

Owen, lib. IV.
2: D. I, 317 (II, 110); 11: D. I, 412 (II, 223); 13: D. I, 83 (I, 109) en R. I, p. 17: See
ende Stromen; 14: D. II, 25 (I, 144); 21: D. II, 45 (I, 198); 23: D. I, 265 (II, 49); 26:
D. I, 469 (II, 315); 29: D. I, 99 (I, 125); 33: D. II, 115 (II, 189); 34: D. I, 413 (II, 224);
38: D. II, 103 (II, 94); 43: D. II, 35 (I, 169); 44: D. I, 41 (I, 52); 45: D. I, 4 (I, 4); 49:
D. I, 493 (II, 349); 50: D. I, 416 ( (II, 227); 55: D. I, 17 (I, 18); 73: D. I, 166 (I, 226);
78: D. II, 176 (II, 415); 79: D. II, 172 (II, 409); 82: D. II, 11 (I, 73); 84: D. I, 511 (II,
386); 87: R. I, p. 29: T'Selve (d.i. Werelt): ‘Indien het alsoo waer....’; 88: D. I, 411
(II, 222); 89: R. I, p. 14: Hemel ende Aerde; 90: D. I, 204 (I, 287); 91: vgl. D. I, 275?
(II, 60); 92: D. I, 38 (I, 49); 94: D. I, 87 (I, 113); 95: D. II, 51 (I, 211); 97: D. I, 64 (I,
79) en R. I, p. 54: Spiegel; 100: D. II, 118 (II, 200); 101: D. II, 192 (II, 436); 102: D.
I, 63 (I, 78); 103: D. II, 154 (II, 379); 112: vgl. D. II, 109 (II, 151); 118: R. I, p. 21:
Adam ende Eva; 120: R. I, p. 14: Wt Niet; 132: vgl. D. I, 59? (I, 74); 139: D. I, 251
(II, 33); 140: D. I, 43 (I, 55); 143: D. II, 88 (I, 317) en R. I, p. 19: T'Selve (d.i. Lijf ende
Siele): Het lichaem......; 144: R. I, p. 262: Scheydinge; 147: D. I, 243 (II, 25); 149:
D. II, 24 (I, 143); 150: D. II, 23 (I, 142); 153: D. I, 221 (I, 310); 156: D. II, 100 (II, 74);
166: D. I, 415 (II, 226); 170: D. II, 19 (I, 101); 173: D. I, 450 (II, 269); 174: D. I, 39
(I, 50); 183: D. I, 33 (I, 44); 184: D. II, 20 (I, 102) en R. I, p. 18: T'Selve (d.i. Lijf ende
Siele): ‘De Heer ons’......; 189: D. I, 309 (II, 102); 193: D. II, 76 (I, 286); 194: D. II, 5
(I, 31); 199: D. I, 506 (II, 377); 202: D. I, 190 (I, 263); 207: D. I, 90 (I, 116); 210: D.
I, 466 (II, 305); 213: R. I, p. 16: Sonnen-Loop; 217: D. II, 104 (II, 99); 224: vgl. D. II,
93 (II, 18); 225: D. I, 10 (I, 10); 226: D. I, 180 (I, 248); 232: R. I, p. 29?; T'Selve (d.i.
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Hilversum
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Lexicologische kanttekeningen V
BANKEN STELLEN. Met verwijzing naar Tuinman 1, 290 haalt WNT i.v. Bank (I),
bet. 1 onder de zegswijze De banken stellen twee plaatsen aan, resp. Z. Nacht. I,
3:
Ghy minnaers doet alsoo, en stelt geen snoode bancken

en CATS I, 192b:
Of schoon een dertel kint soo listig stelt de banken,
Dat niemant van de jeugt verneemt sijn boose ranken, enz.,

waarin de of snoode banken stellen zou moeten betekenen ‘de baas spelen’. Het
eerste citaat laat niet toe deze betekenis te verifiëren, het is daarvoor te kort. Het
had moeten luiden:
Een cruyt (t.w. wingerd), dat hem vertoont met loof en gave rancken; Ghy minnaers
doet alsoo, en stelt geen snoode bancken.
De dichteres spoort de minnaars aan een voorbeeld te nemen aan de wingerd, die
zich v e r t o o n t met loof en g a v e ranken, d.w.z. openlijk, eerlijk, ronduit voor de
dag komt, zich niet verbergt, niet stiekem, achterbaks is. Dat ‘stiekem handelen’
ook de juiste betekenis moet zijn in de aanhaling uit Cats zal wel geen nadere
toelichting behoeven.
BETICH (?). In Van den Drie Blinde Danssen f iij (uitg. W.J. Schuyt,
Antwerpen-Amsterdam 1955, blz. 85-86) leest men:
Ic concedere dat die goede
hem bet bewaren dan die ledich sijn
hoe scerper bewaren hoe nauwer hoede
Al ist dat sij van herten vredich sijn
Nochtans op die alleen sit betich sijn
Venus stralen een alleen in de celle
Crijcht ghedachten van menighen quelle

Bij vs. 5 van deze strofe vraagt de uitgever in zijn ‘Lijst van duistere plaatsen’ (blz.
LVII): ‘betich sijn op: geneigd tot bijten?’ Blijkens het rijm - ledich sijn: vredich sijn kan betich echter niet oorspron-
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kelijk zijn. Leest men bedich, wat het meest voor de hand ligt, dan leveren vss. 5-6
geen zin meer op. Herstel van de in dat geval ontstane corruptie is slechts mogelijk
door een tamelijk ingrijpende wijziging van de tekst, bijv.:
Nochtans Venus stralen op die bedich sijn
Dickwyl scieten; die alleen sit inde celle
Crijcht ghedachten van menighen quelle

Het franse voorbeeld, P. Michault's La Danse Aux Aveugles (ed. Lille 1748, p. 95)
heeft hier:
Je concede assez que les bons
S'en gardent mieulx que les oyseux;
Mais les hurs & les divers sons
Leur font pluseurs assaulx noyseux;
Et maintes fois quant ils sont seulx,
Ilz ont Cupido sagitaire
Par ses dars en lieu solitaire

waarmee de onhandige vertaler, zoals men ziet, nogal vrij is omgesprongen. Van
‘les hurs et les divers sons’ heeft hij dan maar ‘bidden’ gemaakt. Maar de ‘dichter’
heeft zelf gelukkig ook geen hoge dunk van zijn werk. Hij acht het
Niet waerdich... te sijne vermeert
Twerc gheordineert
Onghecompareert
Eenighe consten der retoriken.

CLERGIE. Onder de bet. 2a: ‘De studie der godgeleerdheid, de godgeleerde
wetenschap, theologie’ haalt Verdam i.v. Clergie de volgende plaats aan uit
Boendale's Der Leken Spieghel III, c. 14, vs. 52-55:
Want clergie, dats openbare,
Es gheesteleke conste van dien
1)
Datmense tasten en mach no sien,
Mar al gripen moet metten zinne.

Deze passage komt voor in een hoofdstuk getiteld ‘Vander lettren ende vander
clergien’, d.w.z. over dichtkunst en wetenschap. De weten-

1)

Verdam's emendatie mensce komt mij onnodig voor.
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schap omvat de zeven vrije kunsten en één van deze is - volgens Boendale - de
theologie. Vg. Lek. III, c. 14, vs. 67-70:
Deerste sijn Gramaria ende Logike,
Daer na Geometrie ende Musike,
Arismetrike ende Astronomie
Ende die heylighe Theologie.

Al is de theologie de hoogste ‘conste’, ze vormt met de zes andere samen ‘clergie’,
zelf is ze niet = ‘clergie’. Wanneer Boendale aan het eind is gekomen van zijn
beschouwing der vrije kunsten, zegt hij (vs. 101-104):
Dit sijn die aerten liberale,
Daer uut spruten, weet dat wale,
Alle die consten die
Behoren ter clergie

en overgaande tot de ‘handwerken’ verklaart hij nogmaals (vs. 109-110):
Ghelijc als ghi mi nu hoordet lien
Van zeven consten der clergien,

waaruit wel schijnt te volgen, dat Boendale het woord ‘clergie’ nooit heeft gebezigd
in de zin van theologie, maar uitsluitend in die van wetenschap, bepaaldelijk de
artes liberales, waartoe hij ook de theologie rekent.
DADICH. In Tschr. 72, blz. 297 gaf ik enkele voorbeelden van dadig = werkzaam,
waarvan het bestaan door WNT werd ontkend. Aan de aldaar gegeven voorbeelden
kan nog worden toegevoegd Coornhert's dadich woort = verbum, medegedeeld
door L. van den Branden Het streven naar verheerlijking, zuivering en opbouw van
het Nederlands in de 16de eeuw (Gent 1956) blz. 77 en Robert Lawet's Vader Onse
vs. 1186 (in Hs. Brussel, Kon. Bibl. no. II-154, fol. 82v):
Helpende zonder vermyden
ons vyanden bestryden//met een dadich versnellen
als ons zelfs vleeschs//de werelt//ende vyant der hellen.

Die ontkenning van dadig heeft nog merkwaardige consequenties gehad in WNT.
Zo worden baldadig, goeddadig, misdadig, moorddadig, overdadig en schanddadig
afgeleid van resp. baldaad, goeddaad, mis-
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daad, moorddaad, overdaad en schanddaad, terwijl daarentegen grootdadig,
krachtdadig en liefdadig als samenst. afll., resp. van groot, kracht en lief met daad
2)
+ ig worden begrepen . Alleszins begrijpelijk van WNT-standpunt, immers in de drie
laatstgenoemde gevallen dorst men geen rechtstreekse -ig-afleiding aan te nemen,
omdat de grondwoorden *groot-, *kkracht- en *liefdaad niet zijn aangetroffen.
Krachtens hetzelfde beginsel mag men verwachten, dat te zijner tijd weldadig en
werkdadig resp. als afleiding van weldaad en samenst. afleiding van werk en daad
+ ig zullen worden geëtymologiseerd. Intussen zullen we er, geloof ik, goed aan
doen in alle gevallen, waarin het eerste lid een bijwoord is, zoals bijv. ook in feldadig,
3)
dat in WNT ontbreekt , de mogelijkheid van een koppeling van adv. + dadig niet
meer uit te sluiten, nu het zelfstandige bestaan van dadig voldoende verzekerd is.
DOYE(?). In Van den Drie Blinde Danssen b iij (uitg. W.J. Schuyt blz. 21) leest men:
Hoeghe laghe al na mijn danssen terdden
Landluyden arbeyders ende scaepherdden
Daghelijcs vergarende vp dat velt
Al sijn si grof ghescoyt mit querdden
Nochtans versamen twee sonder derdden
Daer hanneken lijsken van doye vertelt
Een bloemken dan tusschen hoir borstkins stelt
Segghende mijn herte lief tot v helt
Al spelen sij tdanssen op hoer groue
Het sijn me dienres van mijnen houe

Bij doye legt de uitgever (blz. LVII) verband met doeye = ‘onnozel

2)

3)

Hiertoe moet wrsch. ook kleindadig gerekend worden, in WNT vermeld onder Klein (I),
Samenst., samenst. afl. en koppel. - Strijdig met het WNT-principe is de plaatsing van
euveldadig onder Euvel (II), Samenst. afl. en samenst.
Ik trof het aan bij De Roovere (mijn uitg., blz. 356):

Nu comen die woluen recht feldadich
en maken ons tallen canten bescadich
en in de Refreinenbundel van Jan van Doesborch (uitg. C. Kruyskamp 2, blz. 110):

ic bid v princesse, weest niet feldadich,
blust mijnen noot.
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meisje’. Dit levert echter geen zin op. Evenmin als voor Betich (zie boven) geeft het
franse voorbeeld uitkomst. De overeenkomstige strofe van P. Michault luidt (in de
aang. uitg. p. 17) namelijk:
Par les doulx traits de mes beaux dars trenchans
Je blesse a cop les bergiers des champs,
Et les fins cuers des gentes pastorelles,
Tant que par moy elles ouvrent leurs chants,
Et sont souvent ensemble racontans
A leurs amans dits & chansons nouvelles;
Et lors donnent, avec fleurettes belles,
Pluseurs regards aux pasteurs d'entour elles,
De qui souvent les plaisans acointances
Ferment deux cuers soubs moy par aliances.

Het meest voor de hand schijnt het mij te liggen, dat de zetter het streepje boven
de e van doye is vergeten. Dan zou het ww. doyen = wegkwijnen (van liefde) bedoeld
zijn (zie Mnl. W. i.v. Doyen, 1e art.).
KERKEREREN. Onder dit lemma citeert Mnl. W. Maerlant's Spieghel Historiael
III, bk. 1, cap. 34, vs. 91:
Daer viel ic in mine gebede
ende kaerkereerde minen lachame mede.

Verdam wenst voor de betekenis van kaerkereren op deze plaats vast te houden
aan kerkeren in eigenlijke zin; bij de figuurlijke toepassing in de aanhaling gaat hij
daarom niet verder dan ‘bedwingen, aan banden leggen’. Op grond van vercarkereren
bij De Castelein Const van Rethoriken 154:
Zy die hem zeluen vercarkereren,
Tgheld oplegghen ende den buuck frauderen,
Zulcke zotheit en es gheen zotheits gheliicke,

vraag ik me af, of we voor een juist begrip van kaerkereren in de eerste aanhaling
niet liever moeten denken aan de voor de hand liggende, a.h.w. ‘natuurlijke’
associatie van ‘kerkeren’ en ‘kwellen’, ‘pijnigen’.
KIESBAAR. Sub bet. 1: ‘Kunnende gekozen worden; wat in iemands macht staat
om (het) te kiezen; wat hij desgewild kiezen kan; ter keuze staande’ haalt WNT i.v.
Kiesbaar zes plaatsen aan uit
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Spieghel en één uit Vondel, die geen van alle steun bieden aan de gestelde
betekenis. Wat kiesbaar bij Spieghel in werkelijkheid betekent, leert de aanhaling
uit Vondels Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst vs. 1048-52 (uitg. Van Lennep
dl. IX, blz. 540-1):
vijf zinnen stellen
Hun lust op 's lijfs vermaack, genoten door gezicht,
Gevoelen, hooren, smaeck, en riecken. dit valt licht
En kiesbaer voor het lijf, als rijckdom, eer, en staeten,
Gemack, en wellusten...

Hier staat kiesbaer voor begeerlijk, verkieselijk, prettig, aangenaam. In Spieghel's
4)
Hertspieghel zit ‘voor het lijf’ mede in kiesbaer besloten . Het duidelijkst is Hertsp.
115:
Ghezondheid, rijkdom, ere, Zijn kiesbaar heil.

Zaken als hier genoemd stonden, zoveel ik weet, alleen Salomo ‘ter keuze’; gewone
stervelingen kunnen ze alleen maar als aangenaam ‘voor het vlees’ begeren. Of
men ze ook behoort te begeren? Ik heb de indruk, dat althans Spieghel hier hinkt
op twee gedachten. De ongunstige gevoelswaarde, die het woord kiesbaar op de
meeste plaatsen in de Hertspieghel heeft, zou dan op Stoïsche invloed kunnen
wijzen. Het sprekendste voorbeeld daarvan is 101:
5)

Wilt ghi het schynheil kiesbaar , 't kiesbaar waar heil achten,
Of eighen schatten, 't geen niet heel staat in u machte,
Zoo teelt die eighen-zin de eighen-wil onwijs.

De bet. van kiesbaar hangt nauw samen met die van mnl. en 16e-eeuws kies =
wens, begeerte, verlangen (Mnl. W, WNT i.v.). In verwante zin gebruikt Spieghel
ook kiesen = redeloos begeren van aardse, vergankelijke zaken, vg. Hertsp. 118:
Natuurs wit heeft een eind: geen eind schijn waans ghequel:
Zo leit dees onmaat-volgers 't kiesen na de hel,

4)

5)

A.C. de Jong H.L. Spiegels Hertspiegel (Amsterdam 1930) blz. 144 verklaart kiesbaar ghoed
met ‘datgene wat niet essentiëel goed is, maar waarvan het al of niet nuttig zijn van
omstandigheden afhankelik is’. De weergave is beter dan die van WNT, maar geeft nog niet
de juiste oplossing.
Lees kieslik? Vg. Hertsp. 117: ‘'t Is kieslik, 't kiesbaar heil: oft nut is, weetmen niet.’
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kiezing = redeloze, onnatuurlijke, de maat te buiten gaande neiging, begeerte (in
WNT i.v. Kiezing, sub bet. 3 onjuist weergegeven met ‘verkiezing, keur, willekeur’),
vg. Hertsp. 118:
Natuur-tocht eischt het voetsel, kiezing 't lekker smaken

en kiesch = redeloos, mateloos begerig (niet = ‘kieskeurig’, WNT i.v., sub bet. I, I,
1, a), vg. Hertsp. 118:
Lust-zoekingh maakt ook gulzigh, gheil, kiesch, dartel, graagh,
En quist-ghoed, achtelozigh, zorgh-leeg, vadzigh, traagh.

Het is jammer, dat van kieskeurig geen oudere plaats is opgetekend dan uit Oudaen.
Mogelijk is het ook een betrekkelijk jong woord. Kieskeur schijnt aanmerkelijk ouder
te zijn, als de hapax (bij Rodenburg) geen individuele vorming is. De bet. is daar,
Cel. en Prosp. 6:
Wat zyt ghy liefde doch? een kies-koors vreemde gril,
Die 't gheen hy mach verfoeyt, en 't onverkrijchbaer wil,

naar ik meen, niet = ‘kieskeurig’, zoals WNT i.v. Kieskoor meent, maar blijkens het
verband veeleer = grillig, capricieus, onberekenbaar. Het tweede lid schijnt op de
‘eigenzinnigheid’ te wijzen, die ook de hoofdbetekenis moet zijn van keur in
samenstelling als koerwillicheit in het spel van Smenschen Gheest vs. 363 (uitg. in
Versl. Vl. Acad. 1953, blz. 623):
smenschen gheest de buyten redene//leeft
en luttel om deewich bevreedene//gheeft
6)
volghende koerwillicheit van vleeselyck lust ,

keurheiligheid by Camphuyzen, aang. in WNT i.v. Keur (I), Samenst.:
Keurheiligheid...misleidt door deugdenschyn,

keurwetig en keurwijs, in WNT t.a.p. aangehaald uit De Brune, Embl., en waarvan
ik uit de gegeven citaten, zonder ruimer verband dus, geneigd ben aan een bet.
7)
‘eigenwijs’ te denken .
MEYN-. De hapaxen meynyver en meynoordeel, beide aangetroffen

6)
7)

Is koerwillicheit = willekeurigheid, zoals coormoet = moetcoor en moedwil = Welmoet?
De bet.: ‘nieuwsgierig’, die WNT opgeeft, lijkt mij eerder van toepassing op de citaten onder
Keurziek, door WNT t.a.p. met ‘kieschkeurig’ weergegeven. N.B. In het eerste citaat ald. leze
men puren voor paren.
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8)

bij Coornhert, resp. I, 433b en 432a in de bet.: ‘ijver in het wanen, ijver van hem
die bevooroordeeld is, waanwijsheid’ worden door WNT begrepen als
samenstellingen met de stam van het werkwoord meynen = menen. Voor meynyver
is deze opvatting theoretisch misschien niet onmogelijk, er komen inderdaad in onze
taal samenstellingen voor, waarvan het eerste lid verbaal kan of moet worden
begrepen (wed-, werkijver, enz.), maar een parallel met -oordeel zoek ik tevergeefs.
Bewijsoordeel, dat een mogelijkheid van vergelijking kon bieden, ontbreekt in WNT,
ofschoon er i.v. Oordeel, Samenst. naar verwezen wordt. Meynyver, volgens WNT
‘ijver in het wanen, enz.’ veronderstelt bij deze etymologie een ww. meynen in de
9)
bet. ‘wanen’, maar WNT geeft die bet. i.v. Meenen niet, evenmin Mnl. W i.v. Menen .
Ondenkbaar is die bet. ‘wanen’ bij Coornhert niet, wanneer men denkt aan zijn
gebruik van meynaert: ‘En meyndt niet, O onwijse meynaerts, dat dese uwe goet
meynende Godsdienst int veroordeelen vanden onnooselen... Gode nu aenghenamer
sal wesen, dan, enz.’, aang. in WNT i.v. Meenen, Afl. Kenden we dus alleen het
woord meynyver, dan zou de opvatting van WNT theoretisch te verdedigen zijn. Nu
Coornhert daarnaast ook meynoordeel gebruikt, zullen we beide woorden toch wel
eerder dienen te beschouwen als samenstellingen met meyn = vals, bedrieglijk, als
analogieformaties dus naar meineed.
SCHALCHEIT. Met het woord scalchede in Boendale's Der Leken Spieghel I, c.
23, vs. 3:
Doe si (t.w. Adam en Eva) der vrucht hadden ghesmaect,
Kenden si hem beiden naect,
10)
Ende hadden over hem scalchede

8)

9)

10)

WNT geeft i.v. Meenen, Samenst. alleen een aanhaling met meynoordeel (‘Dese Afgod der
duysternissen Egypti, ick meen des yverighen meyn oordeels, die nu...meest van elck als
een ware Godt...wordt gedient’), voor meynyver wordt volstaan met het noemen van de
vindplaats.
In de Woordenlijst achter B. Becker's uitgave van de Zedekunst (Leiden 1942, blz. 519) wordt
meenen, meynen gelijkgesteld aan ‘nastreven’. Aan P. v.d. Meulen's uitgave der Comedies
(Leiden 1956) is helaas geen glossarium toegevoegd.
Voor over hem leze men - op grond van Boendale's bron, Sidrac 11 (zie ben.): ‘deen toten
anderen’, en diens bron, Elucidarium 1, 14: ‘in invicem’ - met de variant onderlinge.
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weet Verdam blijkens de Aanm. achter het art. Schalcheit niet goed raad. Hij zou
aan tekstbederf willen denken, ware het niet, dat ‘de drie handschriften in de lezing
“scalchede” eenstemmig zijn’. Inderdaad past het woord op de aangehaalde plaats
kwalijk in het ontwikkelingsschema, dat Verdam voor schalcheit heeft geconstrueerd.
Maar aan de authenticiteit mag niet getwijfeld worden. Evenmin aan die van scalc
in vs. 19:
Maer om tscalc ghepeins datter in leecht,
Dat donnosel herte te peinsen pleecht,
So bringtmen een scalchede (var.: brincht in eene scamelhede)
Diemen hout in elke stede,

welke plaats Verdam al even verdacht schijnt te vinden. Toch is de zaak, als men
zich maar losmaakt van rationele schema's, vrij eenvoudig. Scalc in vs. 19 betekent
‘wellustig’, zoals scalchede in vs. 3 een ander woord is voor ‘geslachtslust’. Deze
betekenis blijkt niet alleen uit hetgeen volgt in vs. 7-10:
Maer eer si tghebodt braken,
Waren si van allen zaken
Onnosel ende van herten rene,
Ende en peynsden archeit en ghene,

maar wordt bovendien afdoende bewezen door Boendale's bron, Sidrac 11 (uitg.
J.F.J. van Tol Het Boek Van Sidrac in de Nederlanden, Amsterdam 1936, blz. 44):
‘Ende alsoe saen alsi sonde hadden ghedaen iegen tgebod haers sceppers, soe
kinden sy hem naect ende... hadden te hant scalcheit deen toten anderen’, wat
teruggaat op Honorius Augustodunensis (?) Elucidarium 1, 14 (Migne Patr. Lat. 172,
1118): ‘Post peccatum mox per concupiscentiam in invicem exarserunt’. Hiermede
is ook te vergelijken Sidrac 251 (Van Tol a.w. blz. 161): ‘Die coninc vraecht: Ofte
Adam niet ghesondicht en hadde int paradijs... souden daer (t.w. in het paradijs) de
wive metten mannen te doene hebben ghehadt vleesschelijc te samen? Sidrac
antwort: En hadde Adam niet ghesondicht... die manne ende die wive souden te
samen gheweest hebben sonder enege vroude ende sonder scaemte van den
ingelen, alsoe ofte een man sloege sijn ene palme in dandere; ende en souden
ghene scalcheit daer inne gehat
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hebben deen vore den anderen, no scaemte van haren leden ghelijc dat wy nu
hebben metten ogen elc van anderen’, wat weer teruggaat op Eluc. 1, 14: ‘D. Qualiter
gignerent, si in paradiso permansissent? - M. Quemadmodum manus manui, ita
sine concupiscentia jungerentur, et sicut oculus se levat ad videndum ita sine
delectatione illud sensibile membrum suum perageret officium’. Verg. ook Sidrac
393 (Van Tol a.w. blz. 212): ‘Die coninc vraecht: Diegene die in hemelrike sijn selen,
selen sy sijn naect of ghecleet? Sidrac antwort: Sy selen sijn bloet ende naect van
allen scalcheden ende van quader begeerten ende selen sijn gecleet metten clederen
der gracien ende der glorien, alsoe alse Adam ende Yeve ghecleet waren inden
paradise eer sy daden iegen haren sceppere ende sy en selen ghene scaemte
hebben no scalcheit van haren leden onderlinge’. Voor de verklaring van deze
betekenis van ‘vleeselijke, zinnelijke begeerte’ (= concupiscentia) zal men wel
moeten uitgaan van ‘slechtheid’. De concupiscentie is volgens de middeleeuwse
ethiek nu eenmaal een betreurenswaardige hebbelijkheid van de mensheid na de
val.
SPREKEN. Op het merkwaardige euphemistische gebruik van spreken in de bet.
‘coire’ is, zoveel ik weet, het eerst de aandacht gevestigd door Verdam, die Mnl. W.
i.v. Spreken sub bet. I, 2 in Maerlant's Heimelijkheid der Heimelijkheden 495 (uitg.
A.A. Verdenius, Amsterdam 1917, blz. 132):
Te vele met vrouwen spreken
Doet den lechame tebreken,

spreken met opvat als ‘converseeren, omgaan met (eene vrouw, waaronder ook
“vleeschelijke omgang” begrepen is)’. Later signaleerde A.A. Verdenius (a.w. blz.
194) nog twee plaatsen uit Boendale's Der Leken Spieghel, t.w. III, c. 23, vs. 176
(uitg. M. de Vries, Leiden 1845, dl. 2, blz. 204):
Miltheit can borghe breken
Ende ooc scone vrouwen spreken

en III, c. 25, vs. 95 (a.w. 2, blz. 213):
(Heren) die setten hare joyen
In tafelronden ende in tornoyen,
Ofte in sconen vrouwen spreken,
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waar spreken in deze betekenis zonder voorzetsel wordt gebezigd. Een derde
voorbeeld daarvan noteerde ik in Boendale's Jans Teesteye vs. 3225 (uitg. F.A.
Snellaert Nederlandsche Gedichten uit de veertiende eeuw, enz., Brussel 1869, blz.
245):
Daer men drinct ende hoveert/
Vrouwen spreect ende bagineert.

Van spreken mèt een voorzetsel is geen tweede vindplaats meer aangetroffen. Maar
misschien kunnen de onlangs door C. Kruyskamp uitgegeven boerden ons daaraan
helpen. In Van heilen van beersele (zie De Middelnederlandse Boerden,
's-Gravenhage 1957, blz. 109-110) is sprake van drie gesellen, die allen op één dag
de heldin
om vrienscap baden,
Dat si hem wilde ghestaden
Te comene daer si ware;
Si wilden spreken iegen hare
Hemelike ende anders niet (vs. 27-31).

In vs. 30 moet iegen opgevat worden als identiek met het voorz. met in Heimelijkheid
der Heimelijkheden 495, immers spreken i e g e n = spreken m e t (zie Mnl. W. i.v.
Jegen, sub bet. I, 7a). De betekenis van spreken kan dus in Van heilen van beersele,
voorzover dit van vs. 30 afhangt, de gezochte zijn. Het onmiddellijk volgende
‘hemelike ende anders niet’, dat wij bij onze interpretatie van vs. 30 niet mogen
uitsluiten, is echter voor meer dan een uitleg vatbaar.
STAKEN. In zijn Ontoereikende hermeneutiek (Versl. Vlaamse Acad. 1939, blz.
473 e.v.) merkt F. Baur op naar aanleiding van Bervoete Broers vs. 262 (uitg. W.
van Eeghem Drie Schandaleuse Spelen, Antwerpen 1937, blz. 21):
nu hans goet bloet wilt mij belijden
hoe sijdij aen dese spijse gheract
die mij gesonden was / es hier gestact
gij sullent becoopen het es al mijne,

dat Verdam deze plaats in Mnl.W. niet heeft opgenomen, ofschoon Bervoete Broers
tot zijn bronnen behoort. De beschuldiging is nogal ernstig en het lijkt me daarom
wel gewenst deze zaak op te helderen. Verdam heeft namelijk de plaats wel degelijk
gehonoreerd, maar niet
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op een plaats, waar Baur hem m.i. ten onrechte zocht. Verdam dacht niet aan een
bet.: ‘wegstoppen’, maar aan ‘blijven steken’ (zie Mnl. W. i.v. Staken, 2e art. sub
bet. 7).
VERDRACH. In Die Borchgravinne van Vergi vs. 818:
Maer grote pine doet haer verdrach,
Datse haer niet segghen en mach,
Dat si wel sere begheert
Tonteckene te haer weert,

stelde Verdam (Mnl. W. i.v. Verdrach, sub bet. I, 5) vragenderwijs voor te lezen:
Maer grote pine doet haer ende verdrach, enz.,

waarbij hij aan verdrach de bet. ‘leed’, ‘smart’, enz. zou willen toekennen. Terwijl
C.G.N. de Vooys Kleine tekstverbeteringen in ‘Die Borchgravinne van Vergi’, in
Tschr. 61 (1942) blz. 136, Verdam's emendatie overneemt, schijnt P. de Keyser in
zijn uitgave in de Klassieke Galerij (Antwerpen 1943, blz. 77) de lezing van het
handschrift te willen handhaven. Vs. 818: Grote pine doet haer verdrach meent hij
te kunnen weergeven met: ‘groote pijn veroorzaakt haar hare verbintenis (van te
zwijgen)’. Allereerst zou ik hierover willen opmerken, dat Verdam het woord verdrach
in de bet. ‘verbintenis’ in geen enkele litteraire tekst heeft aangetroffen. Voorts past
De Keyser's opvatting - evenals die van Verdam overigens - minder goed in het
gegeven verband. Immers slechts enkele uren later, na de maaltijd, openbaart de
hertogin toch het geheim. Ze was trouwens helemaal niet van plan te zwijgen, ze
wachtte alleen maar op een goede gelegenheid. Zodra zij vond
Hare stade ende haren tijt,
Moeste [zij] oppenbaren haren nijt (vs. 832-3).

Het liefst had ze onmiddellijk bij de begroeting het voornemen ten uitvoer willen
brengen van vs. 794-7:
Maer op dat ic den sinxen dach
11)
Met ghesonden leuen mach
Ic sal haer ene lesse lesen,
Si salder af bescaemt wesen.

11)

op dat = indien, niet = ‘opdat’ (zoals De Keyser meent), versta dus: ‘Indien ik de Pinksterdag
nog in gezondheid zal beleven’.
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Maar dat ging niet. Ze moest wachten op een gunstig moment. En dat verdroot haar,
dat wachten, dat uitstel. Zodat ik geneigd ben verdrach te emenderen in tverdrach
(Voor verdrach = uitstel, zie Mnl. W. i.v., sub bet. I, 2).
WAERHEYT BIEDEN(?). In De Roovere's Lof vanden priesterlijcken staet vs. 31
(mijn uitg., Zwolle 1955, blz. 125):
Proeue is hier af der waerheyt certeyn
Der Priesteren int oude Testament
Die Godt hem om de rechtuaerdicheyt reyn
Boodt/als zijne Administratueren gent
Want deene wert creupele en dandere blendt
Die onwaerdich der Arcken quamen ontrent,

wil B.H. Erné (Museum 1957, blz. 170) de lezen voor der en waerheyt vertalen met
‘verhaal’. Hij denkt daarbij waarschijnlijk aan Mnl. W. i.v. Waerheit, bet. 10: ‘Uit de
bet.: “eene ware gebeurtenis, een betrouwbaar verhaal, een zeker bericht” heeft
w a e r h e i t de beteekenis ontwikkeld van geschiedenis, ook de in boeken
opgeteekende kennis of wijsheid; in het bijzonder de bijbelsche geschiedenis, de
bijbel, enz.’ Of men onze plaats op één lijn mag stellen met de dan volgende
aanhalingen, laten we hier verder buiten beschouwing. Nemen we aan, dat dit
geoorloofd is en vervangen we op Erné's aanwijzing der waerheyt door ‘het verhaal’,
dan luidt de aangehaalde passage in vertaling als volgt: ‘(Een) bewijs hiervan is
ongetwijfeld h e t v e r h a a l der priesters in het Oude Testament, d a t G o d h u n
om hun zuivere rechtvaardigheid b o o d als Zijn welgevallige dienaren (eig.
waarnemers), want de een werd kreupel en de ander blind, (van hen) die op
oneerbiedige wijze de Ark naderden’. Dan zou God dus de priesters een ‘verhaal’
hebben ‘geboden’. Men begrijpt, dat dat geen zin oplevert. Als we nu toch gaan
emenderen, laten we het dan maar ineens goed doen. Voor der waerheyt leze men
12)
dan de[e]rwaer[dic] heyt of deerwerdicheit of deerwerde, de eer (bewijzen). God
Zelf, zegt De Rooverre, eerde de priesters door de profanatie van de Ark zwaar te
straffen. Met eerwerde (of eerwerdicheit) bieden bedient de dichter zich hier dan
tevens van een gangbare middelnederlandse constructie (zie voor werde bieden
Mnl. W. I, 1246).
J.J. MAK

12)

Een parallel, t.w. waerdicheden verknoeid tot waerheyt, signaleert P. Maximilianus in
Franciscaans Leven 40 (1957), blz. 128.
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Boekbeoordelingen
Opstellen door vrienden en collega's aangeboden aan Dr. F.K.H.
Kossmann, ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag en van zijn afscheid
als Bibliothecaris der Gemeente Rotterdam. Martinus Nijhoff,
's-Gravenhage, 1958.
Feesten verstoren op alleszins zinvolle en dus verantwoorde wijze de, op zichzelf
eveneens zinvolle en verantwoorde, sleur van het dagelijkse werk. En zo zijn ook
feestbundels zinvolle verstoringen van de door bibliotheken en bibliografen moeizaam
nagestreefde zinvolle ordening van de wetenschappelijke productie. Het zijn aan
de ene kant, ronduit gezegd, ondingen, want er staat van alles en nog wat in en ze
kunnen dus in geen enkel wetenschappelijk tijdschrift behoorlijk besproken worden.
Wie erin schrijft, doet dat om aan een jubilaris zijn vriendschap of zijn respect te
betuigen, maar weet tegelijk dat hij de studie waarmee hij de jubilaris viert, wegstopt
voor de meesten zijner vakgenoten. Dat geldt vooral bij een zo veelzijdig
samengestelde feestbundel als hier wordt aangekondigd. Aan de andere kant zou
men echter de feestbundels evenmin graag missen als de feesten, omdat zij de
mens centraal stellen en ons eraan herinneren, dat de wetenschap er is voor de
mens en niet de mens voor de wetenschap. Het is goed, dat de
wetenschapsbeoefenaars bij tijd en wijle hun wetenschappelijke economie
ondergeschikt kunnen maken aan een verjaardag, een persoonlijke feestdag in het
leven van een collega. Het is een bewijs van het humane karakter van hun activiteit
en van de dienstbaarheid der wetenschapsbeoefening aan het onderhouden der
menselijke betrekkingen.
Kossman is een veelzijdig mens: bibliothecaris, biblioloog, literatuurhistoricus,
musicoloog, maar ook Rotterdammer, humanist, musicus en literator. Ik heb twintig
jaar met hem in de redactie van dit tijdschrift gezeten en dus ruimschoots gelegenheid
gehad hem van vele kanten te leren kennen. Toch heb ik uit deze
vriendschapsbundel,
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het antwoord dat zijn woord bij zo onderscheiden personen uit zo onderscheiden
kringen heeft opgeroepen, hem misschien pas voor het eerst volledig, althans
duidelijker dan ooit te voren, in zijn menselijkheid zien oprijzen. Hij kan met Verwey
zeggen:
Ik bied aan elk
De welkomstdronk in hem passende kelk,
Maar hef mij niet, om roekeloos en zeker
Heel te verstromen in één enkle beker.

Maar als wij allen die hij in zijn leven verwelkomd heeft, verenigd zien om hem met
een feestdronk bescheid te geven, is het toch of wij ook alle stromen die van hem
zijn uitgegaan samen zien fonkelen in één enkele beker wijn. Tot de goede dingen
van zo'n feestbundel behoren het portret en de bibliografie. Het portret geeft
Kossmann in een zeer karakteristieke houding. Hij kijkt u niet aan, maar doet u iets
verwachten, dat u tegelijk verrassen zal en doen glimlachen van herkenning. De
bibliografie verrast u ook, omdat zij u onthult, wat u eigenlijk onbewust altijd wel had
geweten, namelijk dat Kossmann veertig jaar geleden zijn publicistische loopbaan
is begonnen met een bundel gedichten, rondelen, ‘Uit 's werelds poppekast’, zonder
auteursnaam. Natuurlijk, achter deze bibliothecaris en geleerde, deze organisator
en vakman, staat, naamloos en ongekend, een dichter, een geamuseerde speler,
een wijze.
Behalve om een ogenblik uw aandacht te vragen voor de persoon van Kossmann
dient deze aankondiging om de nederlandistische bijdragen uit deze bundel voor u
op te sommen en daardoor mee te helpen ze wetenschappelijk op de plaats te
brengen waar ze horen, d.w.z. onder de ogen en in de kaartsystemen der
vakmensen. Op het gebied van de Nederlandse taalkunde is er een bijdrage van
Kloeke, ‘A(lgemeen) B(eschaafd) N(ederlands)’. De schrijver biedt hierin nieuwe
variaties op een thema, dat hij ruim twintig jaar geleden, in het Jaarboek 1936/37
van onze Maatschappij, voor het eerst met een zekere polemische nadrukkelijkheid
heeft geformuleerd en waartoe hij later nog verschillende malen, o.a. in zijn boekje
‘Gezag en Norm’, is teruggekeerd. Deze bijdrage herinnert ons eraan, dat een
linguistische werkelijkheid als onze beschaafde Nederlandse omgangstaal toch

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 76

56
is, nog steeds niet op bevredigende wijze linguistisch beschreven of zelfs maar
geformuleerd is. Maar deze achterstand deelt onze mondelinge taalcultuur met
vrijwel alle andere aspecten van het moderne Nederlands, dat, omdat het geen
wereldtaal is en dus al te weinig aan buitenlanders behoeft te worden geleerd,
nauwelijks in de gelegenheid is om zichzelf aandachtig te leren beschouwen. Op
het gebied van de Nederlandse literatuurgeschiedenis zijn er bijdragen van Brummel,
‘Rondom Joachim Oudaan's Haagsche Broeder-Moord’, Kruyskamp, ‘Venusjankers’
en Minderaa, ‘De compositie van de Walewein’. Kruyskamps artikel is een
tegenhanger, en zelfs tot op zekere hoogte dubbelganger van Lievens' voordracht
‘Tghevecht van Minnen’, die onlangs in Leuv. Bijdr. 46, 97 vgg. verscheen. Beiden
behandelen een belangwekkend rederijkersgedicht met zekere reminiscenties aan
sommige passages aan de Roman van de Rose, dat, wellicht niet voor het eerst,
in 1516 bij Jan van Doesborch te Antwerpen gedrukt is en waarvan het enig
bewaarde exemplaar tot dusver aan de aandacht der literatuurhistorici was ontgaan.
Als Kruyskamp opmerkt, dat de beschouwingswijze in het rederijkersgedicht toch
anders is dan in de Rose, omdat in het laatste gedicht van ‘de’ minnaar gesproken
wordt als ‘een onpersoonlijke figuur’, dan geldt dit zeker niet voor de tweede
bewerking van de Rose, waarin de minnaar niet alleen een naam, maar ook veel
meer individualiteit heeft gekregen en de beschreven liefdeservaringen dus wel
degelijk hier en daar het accent van het persoonlijk beleefde kunnen hebben. In
een noot heeft Kruyskamp nog gelegenheid gevonden voor een gedachtenwisseling
met Lievens en deze versterkt bij de lezer het verlangen naar een uitgave van het
gedicht, dat ik, met Lievens, hoger waardeer dan Kruyskamp. Minderaa's studie
over de Walewein lijkt mij in zijn ‘helderziendheid’ een overtuigend pleidooi voor de
literaire analyse als zelfstandig filologisch kenmiddel, niet alleen van de tekst, maar
zelfs van de wording van de tekst. Hij opent nieuwe mogelijkheden voor het inzicht
in de verhouding tussen de beide, hier toevallig met name bekende, auteurs Penninc
en Vostaert. De overige bijdragen moet ik hier ongenoemd laten, niet omdat ze mij
minder zouden hebben geboeid, maar omdat ze buiten het gebied der Nederlandse
taal- en letter-
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kunde liggen, waaraan dit tijdschrift gewijd is. Hoogstens kan ik nog een uitzondering
maken voor de bijdrage van Lode Baekelmans, die herinneringen ophaalt aan
‘Antwerpen vóór 1914’, die een zeker belang hebben voor de kennis van de
geschiedenis der moderne Vlaamse literatuur, met name van het literaire leven.
En daarmee zet ik deze feestbundel dan weg in mijn boekenkast, naast - o
systematiek van het systeem-verstorende! - de andere feestbundels. 't Is al bijna
een hele plank vol, een stil feest om er naar te kijken, een ‘feest der gedachtenis’.
K. HEEROMA

W.J. Buma, Aldfryske Houlikstaspraken. Oantekeningen, Nammelist,
Wurdboek en in Ingelske Gearfetting utjown fan-. Assen, Van Gorcum
& Comp. N.V., 1957. 129 blz. Geb. ƒ 14,50.
Tijdens een verblijf in Bazel na de tweede wereldoorlog hoorde Dr. T.P. Sevensma
dat er zich in de bibliotheek aldaar een handschrift bevond dat o.a. een drietal
Oudfriese teksten bevatte. Hiervan ontving hij zelfs fotokopieën, die hij voor eventuele
publicatie ter beschikking stelde van Prof. Dr. W.J. Buma. Deze maakte in 1950, op
het filologencongres te Groningen de vondst bekend. Het bleken huwelijkstoespraken
te zijn uit het midden der 15de eeuw, in een met Middelnederduits of -nederlands
vermengd Oudwestfries (Trijeresom, Groningen, 1950, 34-50).
Menigeen zal toen al belangstellend uitgekeken hebben naar een publicatie van
deze teksten, die ongetwijfeld enige variatie zouden brengen in de bijna uitsluitend
uit nogal conventionele rechtsbronnen bestaande Oudfriese literatuur. We hebben
niet lang op een uitgave behoeven te wachten; ze is nu bezorgd door Buma, die
hiervoor de teksten in het handschrift zelf heeft kunnen bestuderen.
In de ‘ynlieding’ worden de Friese stukken, zowel naar het uiterlijk als naar het
innerlijk uitvoerig besproken; naar mijn smaak soms wel wat te uitvoerig. Zo had de
naar Buma's eigen woord ‘yngeande’ beschrijving van het handschrift, waarvan
Prof. Gerbenzon bijzonder studie heeft gemaakt, zonder schade voor het geheel
hier wel wat korter kunnen zijn.
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De betreffende toespraken staan op blz. 147 en 148 van het handschrift, in het
vierde en laatste deel, tussen Latijnse teksten in. Van de drie ontdekte preken zijn
de eerste twee, zoals uit een paar Latijnse mededelingen in het handschrift zelf is
op te maken, van de hand van een Friese geestelijke, met name Bernardus, over
wie we eigenlijk niet veel meer weten dan dat hij in Roordahuizum in Friesland
geboren en getogen is, en in 1445 een tijd in Hildesheim heeft doorgebracht. De
derde preek, die wellicht niet lang na 1445 is opgesteld, komt voor op een ingevoegd
blad, en is van een onbekende, eveneens Friese geestelijke. Het is in elk geval niet
te verwonderen dat de hier gebruikte taal Oudwestfries is, een conclusie waartoe
Buma reeds in 1950 was gekomen door een analyse van de taal. In deze uitgave,
in de ‘Wurdfoarrie’, wordt deze zienswijze bevestigd. Zeer te loven is dat de
Westerlauwerse kenmerken afzonderlijk worden beschouwd.
Ik heb al gezegd dat de preken een niet te verwaarlozen aantal niet-Friese
elementen bevatten. Daaronder zijn er natuurlijk wel enkele die als min of meer
persoonlijke ontleningen te beschouwen zijn, of waarvan men mag aannemen dat
ze binnen de betreffende Friese taalgemeenschap zelf ongebruikelijk waren. In zijn
geheel echter is dit verschijnsel van taalvermenging van groot belang voor de
geschiedenis van het Fries en het bevestigt op treffende wijze wat we uit andere
bronnen reeds hadden geleerd, nl. de in de 15de eeuw groeiende invloed van de
Nederduitse literatuurtaal op het Fries. Men kan dit allemaal bij Buma nalezen, die
daar terecht de nodige aandacht aan besteed heeft.
Ook met het oog op deze kwestie is het m.i. een gelukkig besluit van de uitgever
geweest om nog een vierde stuk uit het laatste deel van het handschrift op te nemen,
nl. de Legende van St.-Hubertus. De taal daarvan is weliswaar Middelnederlands,
zoals de uitgever, voor zover ik zie, zonder nadere lokalisering zegt, maar de opname
is gemotiveerd doordat er enkele Friese termen in voorkomen. Meer nog dan dit
lijkt het mij van belang dat we hierdoor ook kennismaken met de omgekeerde vorm
van taalvermenging, en dus met beide aspecten der toenmalige Friese tweetaligheid.
Dat dit Middelnederlands echter uitgesproken oostelijke en zelfs Middelnederduitse
trekken
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vertoont, is een punt waarbij de uitgever niet is blijven stilstaan. Een scherp
onderscheid tussen Middelnederlands en Middelnederduits is in deze uitgave niet
gemaakt, en ìs in het betreffende geval ook nauwelijks te maken. Daarom is het
ook te begrijpen dat men bij de behandeling van de ontleningen het Middelnederduits
en het Middelnederlands niet zelden gelijkelijk heeft laten optreden. Maar de taal
van de Legende van St.-Hubertus verdiende toch een nauwkeuriger karakterisering
dan alleen ‘Middelnederlands’, omdat ze typerend kan zijn voor de taalkundige
invloedssfeer waarin het Fries betrokken was.
Uit enkele details is trouwens wel te merken hoe weinig de uitgever zich
bekommerd heeft om een nadere taalkundige karakterisering van de niet-Latijnse
en niet-Friese teksten van het handschrift. Direct aan het begin van de uitgave lezen
wij: ‘De Fryske stikken, dêr't is ús om to rêdden is, binne mei forskate, Latynske en
Leechdútske gearbrocht yn it sammelhânskrift, dat ienris diel útmakke fan 'e
boekfoarrie fan it Kartuzerkleaster to Bazel’ (blz. 2). Met Leechdútsk moet hij dan
zowel Nederlands als Nederduits bedoelen, ten minste wanneer men dit vergelijkt
met wat in de Engelse samenvatting (blz. 122, 1) te lezen staat. In de verdere
beschrijving van het handschrift (blz. 2-15) wordt ter aanduiding van niet-Latijnse
en niet-Friese teksten ‘Nederlânsk’ en ‘Dútsk’ gebruikt, waar dus wel een onderscheid
wordt gemaakt. Op blz. 31 kan men nog vinden: ‘Dy z moat op rekken fan it
Leechdútsk en it jongere Middelnederlânsk skreaun wurden, dêr is gjin mis op. Foar
it lêste forwize wy nei Franck, Mnl. Gramm. § 81, en foar it earste nei Lasch, Mnd.
Gramm. § 330’, waarin Leechdútsk zonder twijfel alleen ‘Nederduits’ moet betekenen.
Trouwens ook de term Nederdútsk komt voor (blz. 41).
De teksten werden op het origineel getranscribeerd of gecollationeerd; de
afkortingen zijn opgelost, maar aangegeven door cursivering. In de voetnoten komen
bovendien allerhande aanduidingen en verklaringen voor. Het boek bevat ook een
woordenlijst met vertaling in het Nieuwfries; uit de Legende van St.-Hubertus werden
hierin alleen de authentiek Friese vormen gehonoreerd. De uitgave besluit met een
bijna achtbladige samenvatting in het Engels, waardoor de inhoud
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gemakkelijker toegankelijk is gemaakt voor hen die het Nieuwfries niet of minder
goed kennen.
Aan een enkel punt zou ik meer, aan een ander weer minder aandacht hebben
besteed dan de uitgever heeft gedaan. Dit is natuurlijk vooral een kwestie van
accent-leggen, van persoonlijke smaak en belangstelling. Het is echter Buma's
verdienste aan de frisisten een nieuw instrument ten behoeve van hun verder
onderzoek te hebben geschonken.
FR. VAN COETSEM

Dr. W.M.H. Hummelen, De Sinnekens in het Rederijkersdrama. Gron.
J.B. Wolters, 1958. 423 blz. Prijs ƒ 25.
De toenemende belangstelling voor en waardering van de rederijkersliteratuur, die
tot nogtoe vooral bleek uit tekstuitgaven, neemt in dit lijvige boek, oorspronkelijk
een Groningse dissertatie, voor het eerst de vorm aan van een aparte studie van
een der aspecten van het drama der rederijkers, de sinnekens. Het is een hoogst
belangwekkend en ook een belangrijk boek geworden. In zijn inleiding karakteriseert
schr. het verloop van de gebeurtenissen in het rederijkersspel als ‘beeld van een
zin’, waarin zin en beeld echter wel te onderscheiden zijn; het beeld is allegorisch,
in zijn primaire vorm de personificatie; de zin heeft het karakter van een explicatie.
De handelingen zijn verticaal verbonden door hun betrekking op een centrum dat
buiten het drama ligt en tegelijk het hele drama is; dit geeft er een statisch karakter
aan. De spelen kunnen worden onderscheiden in explicatief en epischdramatisch
(bijbels of romantisch-klassiek). De sinnekens zijn daarin als type bijzonder
traditioneel en blijven gedurende een eeuw zichzelf gelijk. In het tweede hoofdstuk
geeft schr. de ‘personalia der sinnekens’. De naam sinnekens komt pas na 1550
op; verder heten zij neefkens of verraders. Zij hebben een verleidende en een
onthullende functie; hun negatief karakter blijkt mede uit hun namen, die bij
paarsgewijs optreden veelal varianten op hetzelfde begrip zijn. Hun kleding is meestal
allegorisch, soms typerend naar hun speciale functie in het spel, slechts zelden als
duivels. Sociologisch horen de sinnekens
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onder de groep der onmaatschappelijken. De meesten zijn mannelijk, maar in ⅓
der spelen is er tenminste één vrouwelijk. Bij de ‘Algemene vormen van optreden’
(hfdst. III) komen ter sprake het paarsgewijs optreden der sinnekens, dat regel is,
hun inmenging in en distantiëring van de hoofdhandeling, resp. aangeduid als
‘contact-scènes’ en ‘scènes-apart’, hun eensgezindheid in wezen, die niet wegneemt
dat zij telkens ruzie maken, maar het duidelijkst gedemonstreerd wordt in de steeds
volgende verzoening; voorts de vormen van hun dialoog, de toepassing van rondelen
bij emotionele scènes, de hemistichie, de taalvormen, die plastisch, affectief, en
kernachtig zijn, verwant aan de volkstaal. De motieven van de scène-apart worden
in het volgende hfdst. uiteengezet. Meestal staat er zo'n scène aan het begin van
het spel; zij dient tot voorstelling en karakterisering van de sinnekens, veelal door
wederzijdse beschuldigingen die ons voorlichten omtrent de aard van de negatieve
factoren in het spel, en voorts tot uiteenzetting van de situatie en hun plannen. Dan
volgt het contact met de hoofdpersoon. In de romantische spelen blijven de sinnekens
soms voor hem onzichtbaar en heeft de contact-scène de waarde van een ‘dialogue
intérieur’; in de explicatieve spelen zijn sinnekens en hoofdpersonen gelijkwaardig;
de sinnekens zijn in het spel opgenomen in een of andere functie, veelal als dienaars.
De contact-scène dient om de hoofdpersoon te brengen tot de herberg en de ‘amye’,
die de belangrijkste symbolen van het kwaad zijn en beeld voor de verleiding tot
zeer uiteenlopende zonden. Na de contact-scène volgt een scène-apart als
emotionele reactie, die schr. in hfdst. VI uitvoerig ontleedt; de spot met de
hoofdpersoon draagt hierin een demonisch karakter, maar daarnaast is er ook veel
zelfspot. De afsluiting van het optreden der sinnekens vormt het ‘afgangstoneel’,
dat hun reactie toont op hun definitieve nederlaag of overwinnig. Bij de romantische
spelen, waarin zij meestal de overwinnig behalen, geven zij een toelichting op de
‘wereldse moraal’.
De functie van de sinnekensrol in het stuk is viervoudig: dramatich, technisch,
komisch en didactisch. De scène-apart geeft nieuwe belichtingen, een ‘verschuivend
perspectief’. In hun technische functie geven zij voorlichting over gang en samenhang
der gebeurtenissen, in
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hun didactische inzicht in de negatieve factoren: ‘De onthullende spot der sinnekens
geeft ons een dieper inzicht, hun vreugde geeft ons besef van de kracht, hun
nederlaag toont ons de uiteindelijke machteloosheid der negatieve factoren’ (blz.
255). In hfdst. IX behandelt schr. vervolgens de uitbeelding van de sinnekensrol bij
verschillende schrijvers en in genres van spelen, om daarna over te gaan tot een
bespreking van de geschiedenis en oorsprong der sinnekens. Omtrent de oorsprong
laat hij zich voorzichtig uit; hij meent dat die tweeledig is, nl. uit de personificaties
in de moraliteit en uit de duiveltjes in de heiligen- en mirakelspelen. De sinnekens
volgen in de 16e eeuw de duivels op als uitbeelding van de kracht die tot zonde
brengt, maar zij impliceren een wijziging van de gedachte die men over de oorsprong
en werking van het kwaad had: dit vindt zijn oorsprong in de mens zelf (341/2). In
de romantisch-klassieke spelen worden de duiveltjes in de trant van de moraliteit
geallegoriseerd. In een latere fase gaat het menselijke overwegen en worden de
sinnekens menselijke, boosaardige trawanten (352). In hfdst X, ‘Vergelijkbare figuren’
wordt de relatie besproken tot de Duivel, resp. de Dood, en tot de zot, die een heel
andere plaats inneemt: de zot blijft een ‘bijstaander, iemand waarmee geen rekening
gehouden wordt’. De Epiloog behelst een zeer positieve waardering van het zinnespel
en de zinnekens. ‘Niet alleen in zijn fundamentele thema van val en verlossing,
maar ook in zijn structuur weerspiegelt het rederijkersdrama het middeleeuws
misterie, meer dan dat het de renaissance en daarmee het moderne drama
aankondigt’ (400). De sinnekensrol is ‘een kostelijke vondst, die een belangrijke,
bijna onmisbare aanwinst betekent in het kader van de techniek van het verschuivend
perspectief. De uiteenlopende toepassingsmogelijkheden, de dikwijls virtuoze en
geïnspireerde hantering, dwingen tot de erkenning dat het enige nationale toneeltype,
waarop onze litteratuur kan bogen, een dramatische creatie van de eerste orde is’
(403).
De schrijver heeft in deze studie een ontzagwekkend materiaal verwerkt; hij geeft
aan het slot een lijst van 200 spelen, behelzende alle in handschrift of uitgave
bewaarde zinnespelen, en hij heeft die, naar uit het werk genoegzaam blijkt, ook
inderdaad alle gelezen en geana-
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lyseerd. Misschien is het boek daardoor iets te uitvoerig geworden, maar dit is dan
toch meer te wijten aan de uiterst minutieuse behandeling van alle aspecten van
het onderwerp dan aan wijdlopigheid. Het is een prestatie die de auteur met een
slag een positie in de wereld van de neerlandistiek verschaft en die nog veel doet
verwachten.
Leiden, 23 mei 1958
C. KRUYSKAMP

Dr. H.C. Landheer, Het dialect van Overflakkee. Met een vocabularium.
(Taalk. Bijdr. van Noord en Zuid I). Assen, Van Gorcum & Comp. N.V.,
1955. (XXVI, 285, I blzn.; ing. ƒ 12,50, geb. ƒ 14,50).
Vier jaar nadat de schrijver van deze monografie op de klank- en vormleer van het
dialect van Overflakkee promoveerde, verschijnt dit proefschrift opnieuw, maar nu
vermeerderd met hoofdstukken over de syntaxis en de verhouding van het Flakkees
tot de omringende dialecten, en met een uitvoerig vocabularium, dat met het daaraan
toegevoegde alfabetisch register van Nederlandse woorden precies de helft van
het boek beslaat. Terecht kon de schrijver daaraan de algemenere titel: Het dialect
van Overflakkee geven.
Om redenen die hij niet noemt heeft Dr. Landheer de voorkeur gegeven aan de
ouderwetse, zo men wil de klassieke dialectmonografie uit de school van Jan te
Winkel, die in hoofdzaak uit de beschrijving van de klank- en de vormleer en een
woordenlijst bestaat, boven de moderne, die de taal vooral als een cultuuruiting ziet
en die dus tegen de achtergrond van het gehele volksleven plaatst - een methode
die in het buitenland herhaaldelijk, in ons land tot dusver eigenlijk alleen nog door
Dr. Daan is toegepast. Dr. Landheer heeft welbewust de vorm van de ‘weliswaar
ouderwetse, maar toch ongetwijfeld degelijke dialectgrammatica’ gekozen en voert
als argumenten daarvoor aan: 1. dat ze in staat is zeer veel materiaal behoorlijk
geordend te omvatten, waarbij de toch ook hoogst belangrijke historische ontwikkeling
goed tot zijn recht komt, en 2. dat ze, in tegenstelling tot ‘sommige modernere
beschrijvingen’ gemakkelijker kan worden ingeschakeld bij het vergelijkend
dialectonderzoek. Dit laatste argument spreekt ons minder aan dan het eerste.
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De schr. had enkele belangrijke voordelen op andere dialectbeschrijvers: het feit
dat hij op Flakkee geboren en getogen is en het dialect van zijn jeugd af gesproken
heeft, en de omstandigheid dat het dialect van dit eiland nog volop leeft en voorlopig
nog wel niet zal uitsterven. De grondslag van zijn studie wordt gevormd door het
dialect van schrijvers geboortedorp Ooltjensplaat. De van dit dialect afwijkende
verschijnselen in de andere plaatsen zijn althans in de klank- en vormleer steeds
vermeld - niet echter in het vocabularium. We zouden ons kunnen voorstellen dat
het afwijkend karakter van plaatsen als Achthuizen met zijn al door Weijnen
geconstateerde Brabantse invloed, en Stellendam, waar een belangrijke
(garnalen-)visserij is, ook in de woordvoorraad tot uiting komt.
Het dialect van Overflakkee is, ondanks het nog vrij sterke isolement waarin dit
eiland verkeert, in de laatste jaren aan allerlei veranderingen in de richting van de
cultuurtaal onderhevig. Landheer wijst er op, dat toen M.A. van Weel in 1904 het
dialect van West-Voorne (d.i. Goeree, meer in 't bijzonder Ouddorp) beschreef, er
nog geen radio was en de krant weinig gelezen werd. Herhaaldelijk constateert hij
dan ook dat oudere vormen en klanken verdrongen worden door jongere, waarbij
met name het Zeeuwse karakter van het Flakkees wordt aangetast. Zo wordt de
auslautende -ŋk (in laŋk, keuneŋk enz.) nog maar bij uitzondering gehoord (blz.
123), terwijl deze in Zeeland nog volop leeft, zoals ook nog op Goeree. Wat dit
Zeeuws karakter van het Flakkees betreft verschilt Landheer van mening met De
Vin. Terwijl deze Goeree en Overflakkee zonder voorbehoud tot de Noordzeeuwse
dialectgroep rekent, wil Landheer het tegenwoordige Flakkees alleen Noordzeeuws
noemen met de restrictie, dat het veel meer Hollandse eigenaardigheden kent dan
de dialecten van de eigenlijke Zeeuwse eilanden en ook het Goerees. Dat hij in dit
verband over het tegenwoordige Flakkees spreekt, duidt al aan - wat hij elders met
zoveel woorden zegt - dat in een oudere fase het dialect zonder twijfel bij de
Noordzeeuwse groep behoord heeft. Het komt er nu maar op aan, op welke
verschijnselen men de nadruk legt. Neemt men het vocabularium als criterium, dan
doet het Flakkees m.i. toch wel sterk Zeeuws, en speciaal Noordzeeuws aan. Ook
in de
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klank- en vormleer stoten we slag op slag op typerende verschijnselen die beide
dialecten gemeen hebben. Daarentegen is de h op Flakkee een duidelijk foneem,
wordt de r in de verbinding rs (dorst × dost) er wel uitgesproken, en kent men er
niet het wegvallen van de l aan het eind van woorden (a, vee, wè, za enz.), dit alles
in tegenstelling tot Zeeland. Ook de Flakkeese eu-vormen (speule, veul, weunsdach
enz.) zijn in Zeeland onbekend, hoewel overigens in het Flakkees evenals in het
Zeeuws (en het Vlaams) de eu onafhankelijk van de fonetische omgeving optreedt.
De ‘ingwaeoonse’ ontronding van ŭ in pit, stik, rik enz. heeft het Flakkees
daarentegen weer met het Zeeuws gemeen, evenals de ronding van î > uu tussen
bilabiale medeklinkers (bluuve, vuuf enz.) Wat de syntaxis betreft valt op te merken
dat het in Zeeland zo bekende hulpwerkwoord doen (doet-ie slaepe = slaapt-ie) op
Flakkee niet voorkomt. Bij al die overeenkomsten en verschillen is de vraag naar
de plaatsbepaling van het dialect maar al te licht een vraag die meer door subjectieve
indrukken dan door wetenschappelijke criteria wordt opgelost.
Terwijl de klank- en de vormleer uitvoerig worden behandeld, komt het hoofdstuk
over de syntaxis er wat kaal af, zoals in dialectmonografieën doorgaans het geval
is. De schrijver verontschuldigt er zich bij voorbaat voor, maar deelt niet mee waarom
hij maar een aantal syntactische verschijnselen behandeld heeft. Hij onderschrijft
de mening van Van Es, dat de beschrijving van de intonatie een onderdeel moet
vormen van de beschrijving van de syntaxis, maar negeert niettemin die intonatie
volkomen. Het zou vooral voor dit hoofdstuk belangrijk zijn geweest wanneer we
de beschikking hadden over een Flakkeese dialecttekst, b.v. een dialoog. De
tijdrovendheid van het optekenen schijnt de reden te zijn dat die ons onthouden is.
De in dit hoofdstuk opgenomen lijst van lokroepen van dieren is onvolledig; blijkens
het vocabularium ontbreken hier de lokroepen van koe, kalf en paard (kwa en kwi)
en die van kalkoen en kalf (koele).
Dat bepaalde Franse woorden in het dialect afkomstig zouden zijn uit de Franse
tijd, zoals de schrijver als mogelijk veronderstelt (blz. 33-34), lijkt me volkomen
uitgesloten De herkomst van de vele Franse woorden in onze dialecten is een der
onderwerpen uit de dialectologie
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die een opzettelijk onderzoek verdienen. Ook hier constateren we dat vele van deze
woorden met affect geladen zijn (spektaekel, aeventuuren, konsternaosje,
miezeraobel, opsternaot, pertaol, rejaol, veralteraosje, astrant, atrappeere, fiegeleere,
juustemänt enz.). Een ander interessant, maar geheel andersoortig probleem van
algemene aard is het verschil in dialect tussen Protestanten en Rooms-Katholieken,
die in eenzelfde dialectgemeenschap leven. Dit is voor Flakkee met name het geval
in Oude Tonge, waar de R.K., die ongeveer 30% der bevolking vormen, verscheidene
afwijkingen in hun dialect vertonen (vgl. blz. 17, 18, 20, 21, 47). Ook het R.K. gehucht
Achthuizen vertoont enkele afwijkingen (vgl. blz. 20, 47). Deze zullen althans
grotendeels wel op de herkomst der bevolking terug te voeren zijn.
Bij de bespreking van de voornaamwoorden treft ons de speciale functie van het
samengesteld demonstrativum dit-en-dat als euphemisme (je heiter gêen diddindat
mee te maeke; mok-je-z-op je diddindat komme?) (blz. 73). In een ‘moderne’
dialectmonografie zou hier gewezen zijn op de invloed van de mentaliteit der
bevolking op het dialect.
Het vocabularium heeft niet de pretentie volledig te zijn, maar is wel uitgebreider
dan de woordenlijsten in andere monografieën van dit genre plegen uit te vallen.
Niettemin is het, om schrijvers eigen woorden aan te halen, ‘een verzameling van
curiositeiten’ gebleven. Zo dikwijls dat nodig blijkt zijn de woorden in een zinnetje
verduidelijkt. Aan pogingen tot etymologische verklaring of verwijzingen naar andere
dialecten heeft de schrijver zich niet gewaagd. Men vindt onder dwaeslicht dus
alleen de betekenis: ‘onverstandig, dwaas persoon’, niet de mededeling dat het
woord eigenlijk ‘dwaallicht’ betekent. Bij droele, ‘kouwelijk zijn’, vinden we wel een
verwijzing naar druule, ‘soezen’, maar de mededeling of hier sprake is van eenzelfde
woord (druilen, mnl. drulen, droilen) met betekenisdifferentiatie, ontbreekt. Enkele
‘curieuse’ woorden, die we ons uit andere dialecten niet herinneren, zijn dwalk en
dwalke, hoom, jakke, jakkerech enz., schraete en tuie. Terwijl Flakkee een aantal
woorden die het met het Zeeuws gemeen had en die in Zeeland nog bekend zijn,
heeft opgegeven, vinden we in dit vocabularium nog, zij het dan als verouderd,
aenste,
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‘gezicht’, dat blijkens Gargon, Walchersche Arkadia, II (1717), 181, in het begin van
de 18de eeuw nog op Walcheren bekend was (‘Aanschte word by sommigen gebruikt
voor aangezichte by verkortinge’).
Sinds Dr. Landheer het materiaal voor deze studie bijeenbracht en op een deel
daarvan promoveerde, is zijn geboorteland door de watervloed van 1953 getroffen.
Evacuatie en emigratie der bevolking en ruilverkaveling zijn zeker niet zonder invloed
gebleven op de taal der inwoners. De degelijke, grondige beschrijving van het dialect
zoals dat vóór 1953 gesproken werd heeft dientengevolge nog een bijzondere
betekenis gekregen, nu ze een situatie heeft vastgelegd die onherroepelijk tot het
verleden behoort.
P.J. MEERTENS

Richard Billiet, Toponymie van Herne. Bekroond door de Koninklijke
Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde (Kon. Vl. Acad., Reeks
VI, Nr. 75). Gent, 1955. (VIII, 197, I blzn.; 4 pltn., 1 krt., ingen. fr. 150, -).
Sinds J. Lindemans in 1930 zijn Toponymie van Opwijk uitgaf zijn met grotere of
kleinere tussenpozen een aantal toponymische beschrijvingen van Vlaamse
gemeenten verschenen, die tezamen de reeks Monographieën van de Nomina
Geographica Flandrica vormen, een der uitgaven van het Instituut voor Naamkunde
te Leuven. Alle zijn op vrijwel dezelfde leest geschoeid. Als zesde deel van deze
reeks verscheen de Toponymie van Herne, een studie die, in 1938 door de Kon.
Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde met goud bekroond, eerst bijna twintig
jaar later, tot 1953 aangevuld, in de Werken der Academie het licht zag. Dr. Billiet
is bij Prof. Van de Wijer op dit onderwerp gepromoveerd, en zijn werk bezit de acribie
die alle publicaties uit de Leuvense school kenmerkt. De gemeente Herne, een
interessante taalgrensgemeente in het Brabantse heuvelland gelegen, dateert al
van vóór de Frankische tijd, hoewel de naam (Herinnis) pas in 1146 voor het eerst
opduikt. Uit een groot aantal archivalia, meest van kerkelijke aard, uit kaarten en
plattegronden en
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tenslotte uit de volksmond heeft de schrijver, die in Herne geboren en getogen is
(wat hij ons echter nergens meedeelt) alle toponiemen opgetekend: 1103 in getal,
die hij in alfabetische volgorde opsomt, met de bewijsplaatsen voorzover die in de
oudere bronnen gevonden worden, en met de naamsverklaring, voor zover nodig,
of althans een poging daartoe. Aldus zijn ruim 400 toponiemen taalkundig toegelicht,
waarbij herhaaldelijk naar andere toponymische studies verwezen wordt. Het boek
besluit met een overzichtelijke samenvatting van het materiaal, waarin alle elementen
die tot de naamgeving hebben bijgedragen systematisch geordend zijn. Daarin
missen we onder de rubriek ‘onbebouwd land’ (blz. 191) het toponiem dries (Herne
telt 26 dries-namen) en onder ‘folklore en historische overleveringen’ (blz. 196) de
Elfmeers (no. 205). Natuurlijk heeft Dr. Billiet niet alle toponiemen kunnen verklaren,
al heeft hij menige op het eerste gezicht duistere naam op scherpzinnige wijze
opgelost. Bij Beekman (no. 28) zou men ook kunnen denken aan het topo-suffix
-man, dat een stuk land aanduidt (vgl. Vlz. Top. Ver., Med. IX (1933), blz. 1-19, en
Feestbundel H.J. van de Wijer, I, blz. 192-193). Is het mogelijk dat in Bliekgracht
(no. 66) de visnaam zit? Verrassend is het ook hier de waternaam Geine (no. 237)
aan te treffen, al brengt dit de verklaring van het duistere woord voorlopig niet nader.
Verrassend is ook de verklaring van Handkerselaar (no. 281) met behulp van een
aan Rogier van der Weyden toegeschreven en te Herne gesitueerd doek, waarop
op de plaats van deze boom een kerselaar voorkomt, die in zijn schors een inkeping
heeft waarin de schrijver een hand wil zien, als grensteken. Bij Helle (no. 319) en
Hellekouter (no. 322), afgeleid van mnl. helle (uit helde), ‘helling, diepte’, zou men
ook aan een stuk land van minderwaardige kwaliteit kunnen denken, vooral ook in
verband met Hemelenkouter (no. 333), dat hier afgeleid wordt van hemel < hem,
‘heining, afgeheind stuk land’ en met toponiemen als Hellebroek (no. 320), Hellebrug
(no. 321), Hellemeers (no. 323) en Hellevijver (no. 324). Ongetwijfeld zit althans in
het laatstgenoemde toponiem een folkloristisch element. Hier en elders hadden we
graag een verklaring gezien. Bij de (moderne) herbergnaam In de Vogelenzang (no.
1032) had een verwijzing naar het
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art. van J.W. Muller (N.G.N. 7, 1930, blz. 108-130) niet mogen ontbreken. De schrijver
moge deze opmerkingen overigens als een aanwijzing beschouwen van de aandacht
die we aan zijn met zoveel zorg, toewijding en intelligentie geschreven boek besteed
hebben. Het kan in alle opzichten als een model van een toponymische monografie
gelden.
P.J. MEERTENS.

A.P.J. Brouwers, De vlasserij in het Nederlands van de eerste helft der
twintigste eeuw. Academisch proefschrift. Nijmegen, Drukkerij Gebr.
Janssen, 1957. (VIII, 175, I blzn.; 4 pltn. en afbdn. tussen de tekst).
Aan de beschrijving van de Nederlandse vaktalen is tot dusver weinig aandacht
besteed. Terwijl in Vlaanderen dank zij het initiatief van de Kon. Vlaamse Academie
voor Taal- en Letterkunde een reeks van vak- en kunstwoordenboeken is verschenen,
zijn in Noord-Nederland boeken als de ‘Encyclopaedie der diamantnijverheid’ (1908)
van Dr. F. Leviticus en het ‘Jagerswoordenboek’ (1947) van Dr. A.G.J. Hermans
uitzonderingen, die de regel bevestigen dat de Noordnederlandse filologen voor de
vaktalen geen of weinig belangstelling hebben. Van Ginneken heeft in zijn ‘Handboek’
met nadruk op hun betekenis gewezen, maar het is aan zijn opvolger aan de
Universiteit van Nijmegen voorbehouden gebleven, veertig jaar nadien de promotor
(en zeker ook de instigator en animator) te zijn van het eerste Nederlandse
proefschrift dat een vaktaal in alle finesses beschrijft.
Dr. Brouwers is te Standdaarbuiten geboren, in het Westen van Noord-Brabant,
een van de streken waar de vlasteelt nog in vol bedrijf is. Hij is ‘te midden van het
vlas opgegroeid’ (blz. 2) en heeft gedurende enkele maanden in het bedrijf gewerkt
en al luisterend, pratend en vakliteratuur lezend, zich de vaktaal eigen gemaakt van
de vlasserij in dit gebied. Een aan de hand van de aldus verworven kennis opgestelde
uitvoerige vragenlijst (die we graag als bijlage in zijn boek afgedrukt hadden gezien)
vormde daarna de leidraad voor een persoonlijk onderzoek in de andere
vlasserijgebieden: de streek rond Kortrijk, het Land van Waas, het Meetjesland,
Zeeuws-Vlaanderen,
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Dreischor en omgeving, een aantal plaatsen op de Zuidhollandse eilanden en, maar
in minder mate, het noorden van de provincies Friesland en Groningen. Dank zij
een vrij groot aantal publicaties kon de schr. een vrij uitvoerig inleidend hoofdstuk
samenstellen over het ontstaan van de tegenwoordige industriecentra. Het vlas
schijnt ongeveer even oud als de mensheid te zijn en ook voor onze streken is zo
ver de geschiedenis terugreikt de vlasbewerking bekend geweest. Men mag dus
bij voorbaat aannemen dat een aantal woorden, die op de visserij betrekking hebben,
oeroud zijn, maar daarover vinden we in dit proefschrift maar weinig. Vlas en harrel
(vlasstengel) zijn van germaanse oorsprong, evenals - zoals Ragnar Jirlow in zijn
interessante studie ‘Zur Terminologie der Flachsbereitung in den germanischen
Sprachen’ (Göteborg, 1926) heeft aangetoond - repel, maar linnen is aan lat. linum
ontleend of aan hiermee in oerverwantschap staande vormen. In de Karolingische
tijd was de vlasbereiding binnen ons taalgebied algemeen verbreid, maar pas later
ontstond in Vlaanderen een linnennijverheid, die zich in de 14de eeuw tot
grootindustrie ontwikkelde en waarvan de geschiedenis op voortreffelijke wijze is
beschreven in ‘De Belgische vlasnijverheid’, I (1943) van Et. Sabbe. Omtrent de
vlasserij in Nederland is daarentegen maar heel weinig met zekerheid bekend, zodat
de geschiedenis daarvan alleen maar fragmentarisch kan worden beschreven. Met
behulp van een groot aantal détailstudies is de schr. er niettemin in geslaagd een
overzichtelijke en niet al te onsamenhangende geschiedenis van deze industrie te
geven. Op dit inleidende hoofdstuk volgt een aantal kortere hoofdstukken over de
teelt van het vlas en de verschillende bewerkingen die het ondergaat (het oogsten,
het repelen, bollenbreken en zaadschonen, het roten, braken en zwingelen, het
opmaken en verkopen). In deze beschrijvingen zijn de vaktermen in kursieve letter
in hun organisch verband opgenomen, terwijl een aantal schetstekeningen van
werktuigen, bewerkingen enz. en enkele foto's een en ander verduidelijken.
De woordenlijst van de vaktermen, die ongeveer een derde deel van het boek in
beslag neemt, maakt de indruk volledig te zijn. Achter elk woord is tenzij het
algemeen bekend is, de plaats aangegeven waar het
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gebruikelijk is; bovendien wordt verwezen naar de bladzijde waar het eerder in zijn
samenhang is behandeld. We kunnen dit systeem alleen maar voortreffelijk noemen.
Een aantal van de hier genoemde woorden behoort uitsluitend tot de vaktaal der
vlasserij; een nog groter aantal wordt ook in andere vaktalen en met name in die
van de landbouw gebruikt (afval, brand, broeien, bestuiven, gaan liggen, opkomen
enz.), maar heeft in de vlasserij dikwijls een speciale betekenis gekregen (gang,
joatje, zwad, keren, naar zich toe werken enz.). De schr. heeft in deze lijst alle
woorden en uitdrukkingen opgenomen die betrekking hebben op de vaktaal der
vlassers, mits ze deze gebruiken of verstaan: hun actief en passief taalbezit dus,
voorzover dit samenhangt met hun bedrijf. Aangezien de bewerkingsmethode van
de vlasserij zich binnen de levenstijd van één generatie van een uitermate primitieve
tot een sterk gerationaliseerde en gemechaniseerde heeft ontwikkeld, kan de grootte
van de taalschat, vooral van de passieve, vrij sterk variëren naar gelang de leeftijd
van de ondervraagde. Een aantal woorden en uitdrukkingen zijn inmiddels dus in
onbruik geraakt.
In een op de woordenlijst aansluitend hoofdstuk ‘Conclusies’ wijst de schr. op de
overeenkomst en de verschillen in taalgebruik tussen de verschillende gebieden
waar vlasserij bedreven wordt. Uiteraard gaan deze vooral op de
ontstaansgeschiedenis van deze gebieden terug. Op dit interessante hoofdstuk
volgt nog een beschouwing over de vlasbereiding in de omgangstaal, waarin ook
de folklore van het vlas wordt betrokken. Daarover had Dr. Brouwers nog iets kunnen
vinden in het onuitgegeven Gentse proefschrift van Dr. Georgette Halsberghe,
‘Bijdrage tot de folklore van het vlas in Kortrijk en omstreken’ (1944-1945). In dit
hoofdstuk hadden we graag ook iets gehoord over het vlas in de oudere Nederlandse
literatuur, vooral ook ter vergelijking van de terminologie van nu en vroeger. Het is
b.v. opmerkelijk dat Petrus Hondius in zijn ‘Moufe-schans’ bij zijn beschrijving van
de vlasoogst (blz. 284) naast nog in Zeeuws-Vlaanderen gebruikelijke termen ook
bollen gebruikt, dat in de woordenlijst ontbreekt, en dat klaarblijkelijk identiek is hetzij
met bollenbreken, hetzij met repelen. De schr. heeft zich beperkt tot onze eigen tijd
en men mag
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hem de verwaarlozing van oudere termen dus niet verwijten. Wel zouden we
aandrang op hem willen uitoefenen om te gelegener tijd zijn onderzoek voort te
zetten over de oudere perioden van onze taal.
Hoewel elke vaktaal zijn eigen eisen stelt, zal degene die zich geroepen mocht
gevoelen een andere vaktaal te beschrijven, er goed aan doen zich ter dege op de
hoogte te stellen van de methode, die Dr. Brouwers in zijn proefschrift met zoveel
succes heeft toegepast.
P.J. MEERTENS

J. Bosch, Mr. W. Bilderdijk's briefwisseling. Aanvullende uitgave
vanwege de vereniging ‘Het Bilderdijk-museum’ onder hoofdredactie
van Prof. Dr. J. Wille. Deel I. 1772-1794. Wageningen, H. Veenman &
Zonen, 1955 (LVI, 320 blz.; ingen. ƒ 8.50).
De in september 1956 gevierde herdenking van de geboorte van Bilderdijk vóór
tweehonderd jaar heeft geen aanleiding gegeven tot een stroom van geschriften,
zoals nog een halve eeuw geleden het geval was. Een aantal, goeddeels zeer
onvriendelijke dagbladbeschouwingen, enkele Gidsartikelen van Prof. Geyl en een
alleraardigste herdruk van twee gedichten van Bilderdijk, Ridder Sox en Koekeloer
(verzorgd door Dr. J.J. Mak) is zo ongeveer alles wat ter gelegenheid van dit tweede
eeuwfeest verschenen is, tenzij men ook het proefschrift van Dr. Bosch, dat ongeveer
anderhalf jaar tevoren is uitgegeven, als een anticiperende jubileumuitgave zou
willen beschouwen.
In zijn inleiding herinnert de schrijver eraan dat de Commissie voor 's Rijks
Geschiedkundige Publicaties in het in 1904 door haar opgestelde ‘Overzicht van
de door bronnenpublicatie aan te vullen leemten der Nederlandsche geschiedkennis’
ook de nog onuitgegeven correspondentie van Bilderdijk onder de desiderata opnam.
In 1932 kondigde het sindsdien opgericht Bilderdijk-museum aan, dat voorbereidingen
waren getroffen tot de sinds lang voorgenomen uitgave van Bilderdijks briefwisseling.
Er werd een fonds gevormd, dat samen met het Rijkssubsidie het risico van de
uitgever zou kunnen dekken. Maar de jaren gingen voorbij, het Rijkssubsidie werd
telkens verlaagd
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en tenslotte ingetrokken, en eerst nu is, dank zij de steun van Z.W.O., de mogelijkheid
geopend voor een uitgave van Bilderdijks briefwisseling in aanvullende zin, als een
supplement op de vroegere brievenpublicaties. Het proefschrift van Dr. Bosch brengt
van dit supplement het eerste deel. De verschijning van zijn boek houdt dus in dat
we menselijkerwijs gesproken voor goed de hoop moeten laten varen op een
volledige publicatie van Bilderdijks correspondentie in de trant van die van Huygens.
Wie zijn brieven in chronologische volgorde wil lezen of raadplegen heeft in het
vervolg dus de beschikking over een zorgvuldig opgestelde chronologisch
gerangschikte opgave van alle brieven, door en aan hem geschreven, voorzover
die bekend zijn. Maar wil hij al deze brieven zelf raadplegen, dan moet hij naast dit
boek van Dr. Bosch de verzamelingen van Messchert (1836-1837), Tydeman (1866),
Ten Brummeler Andriesse-Van Vloten (1873) en Kalff (1905) leggen, benevens nog
enkele verspreide brieven, aangezien deze eerder gedrukte stukken niet herdrukt
zijn en ook in de volgende delen niet herdrukt zullen worden. Wat voor Huygens
mogelijk was en voor Multatuli - in dit opzicht dus geen lotgenoot van Bilderdijk mogelijk is, blijkt onmogelijk te zijn voor de man die, hoe men ook over hem mag
denken, als dichter invloed heeft gehad als weinigen, en die door twee van onze
politieke partijen als hun geestelijke vader wordt beschouwd. Dit te constateren
houdt geen verwijt in aan de uitgever, noch ook aan het Bilderdijk-museum, dat
gedaan heeft wat het kon. Maar wel is het als verwijt bedoeld.
Deze verzuchting moest ons van het hart alvorens we op het proefschrift zelf
ingaan. Dit bevat de correspondentie uit de jaren 1772-1794, dus tussen Bilderdijks
17de en 39ste levensjaar. Het zijn brieven van letterkundige, wetenschappelijke en
amoureuze, maar ook wel van zakelijke aard. Tot de eerste groep behoren die aan
Juliana Cornelia de Lannoy en Rhijnvis Feith, tot de tweede die aan Catharina
Rebecca Woesthoven en Anne Luzac. Bilderdijk voerde een drukke correspondentie
en hij leefde in een tijd waarin men nog de kunst van brievenschrijven verstond.
Daardoor hebben deze brieven van de letterkundige en de filoloog, de advocaat en
de verdediger der Patriotten, de theoloog en de politicus, de minnaar en de
echtgenoot, naast een persoon-
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lijke ook nog een algemenere betekenis. De uitgever en commentator heeft ondanks
de vele voorarbeid, die al door anderen was verricht, met engelengeduld uit
onnoemelijk veel bronnen de gegevens bij elkaar moeten halen om deze brieven
toe te lichten. Dank zij zijn volharding is het aantal vraagtekens tot een minimum
beperkt.
De bezwaren die we tegen dit boek hebben betreffen dan ook niet de commentaar,
maar enkele passages uit de inleiding. Dr. Bosch behoort tot die
Bilderdijkbewonderaars die de meester een dienst denken te bewijzen door het
getal van zijn zonden zoveel mogelijk te beperken. We geloven dat hij hem, als zijn
voorgangers, in werkelijkheid daarmee een ondienst heeft bewezen. Bilderdijk was
geniaal, maar juist daarom was niets menselijks hem vreemd. Wie hem, zoals Dr.
Bosch doet, met de gewone menselijke maatstaven meet, miskent zijn grootheid.
Daarom is naar onze mening de karakteristiek van Geerten Gossaert nog altijd het
beste dat ooit over hem geschreven is. Wie de brieven van Anne Luzac - de
antwoorden van Bilderdijk zijn niet bewaard - zo objectief bekijkt als hij vermag - bij
Bilderdijk is het altijd wat moeilijk, objectief te zijn - kan o.i. tot geen andere conclusie
komen dan dat hij met dit Leidse meisje een op zijn zachtst gezegd
onverantwoordelijk spel heeft gespeeld. Wanneer Dr. Bosch dan toch probeert hem
ten koste van Anne Luzac vrij te pleiten, bewijst hij zijn idool het tegendeel van een
dienst. Een tweede bezwaar, dat met het eerste trouwens nauw samenhangt, geldt
zijn aanval op Van Vloten als uitgever van Bilderdijks correspondentie met zijn eerste
vrouw. Deze uitgave is als alle uitgaven van Van Vloten slordig, maar het lijkt ons
onjuist en onbillijk ze tendentieus te noemen en Van Vloten de bedoeling toe te
schrijven, er een voorstelling van zaken door te suggereren waarvan hij zelf moet
hebben geweten dat ze onjuist was. Dit is een onware beschuldiging, waarvoor men
dan ook tevergeefs naar de bewijzen zal zoeken.
Tenslotte enkele opmerkingen van minder betekenis. In deze uitgave zijn terecht
ook de rebusbrieven opgenomen, die getuigen van Bilderdijks opmerkelijk tekentalent
en van zijn niet minder opmerkelijke vindingrijkheid. Echter ontbreken de
rebusbrieven aan zijn schoonzuster M.P. Elter-Woesthoven, respectievelijk op 1
september 1793
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uit Rotterdam en op 7 september 1793 uit Den Haag geschreven, en die beide in
het Letterkundig museum in Den Haag berusten. De laatste bestaat alleen uit een
tekening, die de geboorte van een zoontje weergeeft. Terwijl Dr. Bosch enerzijds
niet genoeg kan worden geprezen om zijn akribie, ontsiert hij anderzijds zijn boek
door allerlei afkortingen van namen als Uyl. of zelfs U. (Uylenbroek), Koll. (Kollewijn),
Ten Br. Andr., Kg. Lod. (Koning Lodewijk), Van Vl. e.d., en zelfs van woorden als
jaarvergn. en tgst. (tegenstelling), waarbij A'dam, R'dam en 's Grh. in het niet
verzinken. Is dit alweer een offer aan de zuinigheid? Dan is het met onze filologie
toch wel ver gekomen. Juliana Cornelia was geen baronesse (passim), al wordt ze
doorgaans zo genoemd. Over het Pan Poëticon Batavum (blz. 82) bestaat een
artikel van J. Heeren in het Tijdschr. v. Taal en Letteren, 3 (1915). In het overigens
punctuele register van personen en zaken misten we de naam Van Rooien (blz.
40). Een wens voor de volgende delen is een lijst van de opgenomen brieven in
chonologische volgorde. Het geringe aantal kritische kanttekeningen dat we kunnen
maken is op zichzelf al een aanwijzing voor de uiterst conscientieuze wijze waarop
Dr. Bosch zijn taak heeft opgevat, wat men trouwens van een neerlandicus uit de
school van Wille had kunnen verwachten. Dit eerste deel zal mettertijd in de reeks
waarschijnlijk het minst belangrijke blijken te zijn; eerst na zijn ballingschap immers
ontplooit Bilderdijk zich tot de belangrijkste dichter van zijn tijd en eerst dan ook
krijgt zijn leven de bewogenheid, die hem tot de wellicht meest aangevochten figuur
uit onze letterkunde heeft gemaakt. Het moet voor Dr. Bosch een aantrekkelijke
taak zijn, ook de volgende delen van deze briefwisseling te bewerken.
P.J. MEERTENS

Winkler Prins Woordenboek met encyclopedische informatie. Eerste
deel A-J. Amst.-Brussel, Elsevier, 1958.
De bekende uitgever die de markt overstroomt met zijn steevast als ‘onmisbaar’
aangekondigde naslagwerken, heeft gemeend aan zijn collectie ook een
woordenboek der Nederlandse taal te moeten toe-
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voegen van een nieuwe opzet, die reeds als ‘uniek’ is verwelkomd (Onze Taal 27,
39). Zowel dit bijzondere karakter als de wenselijkheid van deze uitgave ontgaan
ons ten enenmale. Woordenboeken van het Nederlands zijn er reeds te kust en te
keur, van zakformaat tot lexiconformaat, in alle prijsklassen. De combinatie van
woordenboek en encyclopedie is niet nieuw, ook niet voor Nederland. Dezelfde
uitgever liet reeds veertig jaar geleden verschijnen een ‘Encyclopaedisch
Woordenboek, bevattend alle Nederlandsche en gebruikelijke vreemde woorden,
met hun betekenissen, benevens alle belangrijke namen op het gebied van
aardrijkskunde en geschiedenis, wetenschap en kunst’, in drie delen (1912-1918).
Sinds 1940 zijn reeds enige uitgaven verschenen van het ‘Modern
Handwoordenboek’ van P. Verschueren, dat op ruime schaal encyclopedische
informaties verschaft en is ingericht naar het voorbeeld van de bekende Larousse.
Terwijl deze woordenboeken echter in ernst trachtten te geven wat hun titel
aankondigde, nl. een w o o r d e n boek te zijn, d.w.z. een beredeneerde inventaris
te geven van de woordenschat, laat het hier besproken werk opzettelijk het principe
van inventarisatie schieten, om zich te beperken tot het bijzondere, de woorden
waaromtrent de lezer verondersteld wordt informatie te zoeken, en dit wordt dan
zelfs aangediend als te zijn geschied om ‘de gebruiker de woorden en vormen te
b e s p a r e n die hij nooit of nauwelijks zal opzoeken’. Dit is een volstrekte miskenning
van het allereerste principe van de lexicologie, dat een woordenboek de behandeling
eist van de gehele woordenschat en van die woordenschat als zodanig, d.w.z. van
juist al die woorden van dagelijks gebruik die samen de taal uitmaken en waarin
gaan, komen, lopen, hand, stoel en tafel, en ook aan, op, en, te even belangrijk zijn
als bêtatron, biotoop of bisamspitsmuis, die het W.P.-wdb. zo getrouw vermeldt.
Wat vindt men daarin nu b.v. bij gaan? Vermeld wordt ‘2 uur gaans’ zonder enige
verdere toevoeging of omschrijving. Wat heeft de gebruiker daar nu aan? Óf hij weet
dat gaan hierin lopen betekent, en dan valt het onder de woorden die volgens de
samenstellers ‘toch niet opgezocht worden’, óf hij weet dat niet en wordt door die
blote vermelding niets wijzer. ‘Er gaan tien appelen in een kilo’. Zo iets wordt niet
vermeld; de taalgebruiker wordt geacht dat toch wel te
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weten, hoewel hij zich in 't geheel niet meer realiseert hoe zo'n uitdrukking te verstaan
is; en het is nu juist de taak van het woordenboek hem voor te lichten als hij op een
goede dag zich ineens afvraagt hoe zo'n wending op te vatten is. Het artikel grazen
ziet er in dit wdb. zo uit: ‘g r a z e n (Nnd.) iemand te - nemen, beetnemen’. Niets
over de eigenlijke betekenis, niets over de bijzondere die het woord in die uitdrukking
heeft. Nogmaals: wat heeft de gebruiker daaraan? Anderzijds wordt hij verblijd met
bastaardwoorden als calefactor, voor ‘verwarmingsapparaat’ en ‘onrustzaaier’
calliditeit, ‘listigheid; sluwheid’ die reeds in een meer dan honderd jaar oude uitgave
van Kramers' Woordentolk te vinden zijn en daaruit opgediept door het
Prisma-vreemde-woordenboek; hier worden ze overgenomen en zo weer in circulatie
gebracht, hoewel ze morsdood zijn. En even zo vrolijk trekt de redactie in haar
inleiding te velde tegen de ‘erfelijke belasting in de woordenboektraditie: woorden
die slechts een papieren bestaan leiden en zulks alleen in woordenboeken’! Naast
deze fossielen ruimt zij plaats in aan ‘cork tipped’ sigaretten, ‘cracken’ voor kraken
(van benzine) ‘crank’ voor kruk, ‘fingertip, driekwart damesjasje’. Die gelden dus
blijkbaar als aanwinsten voor de Nederlandse woordenschat. ‘Gepak’ heet een ‘Znd
purisme voor bagage’. De Duitsers hebben hun Gepäck dus ongetwijfeld in België
gestolen! ‘Hoogduits’ wordt niettemin omschreven als ‘beschaafd Duits’! Foutive
vormen zijn bukskop i.p.v. butskop, capelleeroven i.p.v. cupelleeroven; verkeerd is
de accentuatie o.a. bij aardebaan, aardekist, hondsdolheid; het genus bij brij.
Het bovenstaande geeft genoegzaam te kennen dat wij deze uitgave niet als een
aanwinst kunnen beschouwen. Een encyclopedisch woordenboek is als een
krentenbrood; het ziet er aantrekkelijk uit en kan zeer voedzaam zijn, zoals de reeds
decenniën bestaande kleine Larousse bewijst, of de voortreffelijke ‘Dictionnaire
usuel’ van Quillet, waaraan de W.P.-redactie een voorbeeld had kunnen nemen
(ook wat de uitvoering betreft), maar eerste vereiste is daarbij dat het woordenboek
blijft. De redactie van het W.P.-wdb. heeft de krenten uit het brood gepulkt, de stenen
niet vergeten en dient het geheel op als een ‘praktisch gebruiksvoorwerp’. Als
beknopte encyclopedie is het echter
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volstrekt overbodig naast het grote aantal reeds bestaande kleine encyclopedieën,
mede die van dezelfde uitgever. Als woordenboek schiet het werk tekort door de
verkeerde basis waarop het is opgebouwd en door gebrek aan kritiek in de
verwerking van het materiaal. Het geheel is niet anders dan een uitgeversspeculatie,
wat ook blijkt uit de volkomen overbodige splitsing in twee delen (het werk zal in 't
geheel 1200 blz. omvatten, dus niet meer dan de bestaande handwoordenboeken),
die het imposant moet maken. Toch geldt ook hier dat er geen boek zo slecht is of
het kan nog tot iets dienen. Dit geldt hier dan voor de bijdrage van prof. Pauwels.
Deze heeft de Zuidnederlandse woorden verzorgd en hierbij voor het eerst geschift
wat in het Zuiden min of meer algemeen bekend en gebruikelijk, wat gemeenzaam
of plat en wat gewestelijk of als dialect af te keuren is. Daartegenover wordt dan
ook gesignaleerd welke Noordnederlandse woorden en wendingen in het Zuiden
bepaald onbekend zijn. Dit is zeker een aanwinst, maar rechtvaardigt niet de uitgave
van een werk dat zich als bijzonder royaal presenteert, maar als woordenboek in
feite minder geeft dan de reeds lang bestaande handwoordenboeken.
Aug. 1958
C. KRUYSKAMP

De Fryske Gedichten fan Eelke Meinerts út de jierren 1779-1783 fan D.
Simonides en Chr. Stapelkamp (nr. 6 van de Magnusrige), Boalsert,
Osinga 1952.
Zo langzamerhand is het hele Friese ‘oeuvre’ van Eelke Meinerts uitgegeven. In dit
Magnus nummer vinden we negen, literair-onbelangrijke, gelegenheidsgedichten,
die alleen een herdruk verdienen, doordat ze voor de kennis van het 18de-eeuwse
Fries van waarde zijn. Nu het meeste werk van Elke Meinerts goed uitgegeven is,
wordt het tijd dat er een samenvattende studie over zijn taal verschijnt.
De uitgevers hebben zich met zorg van hun taak gekweten. In de inleiding wordt
uitvoerig over de schrijver gesproken. Opvallend is dat de Nederlandse gedichten
van Meinerts ernstiger en gevoeliger zijn dan zijn Friese, zodat zijn Calvinistische
levensbeschouwing vooral daarin gevonden wordt. Werd het Fries in de kringen
waarin E.M.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 76

79
veel verkeerde, toen al weinig gebruikt voor ernstige onderwerpen? Opvallend is
ook dat de boer E.M. een geziene gast was bij de adel in de buurt en dat hij aan
hun kinderen les gaf in het Fries.
Voor de kennis van het Fries zijn de gedichten van E. Meinerts van belang doordat
hij vrij zuiver op de klank af zijn verzen schrijft; alleen in het begin heeft hij, na een
eerste publicatie, Gysbert Japicx' spelling gevolgd, maar daar is hij weer van
teruggekomen. (Zie Kloeke in dit tijdschrift, 61e jaarg., blz. 61, en 170 v.v.).
Merkwaardig is dat hij gewoonlijk aan het begin van een woord een z spelt, waar
hij toch ongetwijfeld een s sprak; met de f heeft hij ook moeilijkheden.
Voor de kennis van het Nederlands is het wellicht van belang op te merken dat
E.M. voor het onbepaalde lidwoord in deze verzen ien spelt, waar wij nu in het Fries
een toonloze [ə] hebben. Was in het Nederlands de uitspraak ook nog [e.n]?
Tweemaal gebruikt hij 'n; beide malen na een vocaal. Het ontkennende lidwoord
geen is bij hem echter nin. En voor het Fries en voor het Nederlands is het opkomen
van [ən] naar mijn weten nog niet verantwoord vastgesteld.
Het boekje bevat uitstekende aantekeningen en een Index Verborum.
K. FOKKEMA
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Schets van de semantische structuur in Maerlants Eerste Martijn
Een eenvoudige beschrijving van een stel taaltekens en hun onderlinge
verhoudingen, maar een die recht laat wedervaren aan de eis dat daardoor een
structuur wordt aangetoond, zal aan elk teken z'n plaats in het systeem moeten
aanwijzen, en daarmee z'n relatieve waarde ten opzichte van de andere tekens.
Wanneer men zich bij de beschrijving richt op het semantisch aspekt der tekens,
zal men dus moeten trachten alle associaties aan elk teken verbonden te noteren,
en wel dié welke door andere tekens expliciet worden uitgedrukt. Deze associaties
zijn zowel negatief als positief. Met de positieve partners vormt het teken een familie,
geleed in diverse relaties, met de negatieve een stelsel van opposities, met beide
samen een structuur, als men wil: een klein betekenisveld. Zowel de structuur der
relaties als die der opposities zal niet één-zijdig zijn. De psychische associaties
alsook de taaltekens zijn door vele en velerlei lijnen met elkaar verbonden. De
tekening zal, wil ze volledig zijn, een gecompliceerd netwerk van zulke lijnen
vertonen.
Als we ons beperken tot één tekst, een vrij lang gedicht van Maerlant, dan wordt
onze taak aanmerkelijk vereenvoudigd; maar ook zo'n beschrijving behoeft daarom
principieel niet minder juist of verhelderend te zijn. Bovendien beperken we ons tot
het schetsen van enige belangrijke structuren of structuur-kernen, met woorden die
in Maerlant's gedachtenwereld een dominerende rol spelen. Uit deze structuren
zullen relatief overwegende oppositieparen in 't licht worden gesteld, en ten slotte
willen we enige opmerkingen maken teneinde het belang van zo'n beschrijving
verder te verduidelijken.

Minne
Aan minne wijdt Maerlant elf strofen, 25 tot 35. Er is drieërhande minne: de caritate,
waar God in woont; de wereldse minne, die trect der werelt naer, om ere, om goet
staet al haer gaer, dits ene bastaerdinne; en de natuurlijke minne.
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De eerste minne is: dat soete instrument dat Gode van Nazarene brochte in desen
wene; daarom is ze onvolprezen groot, ja: minne es God. Ze bevrijdt van de ellende,
want ze is edele have, diere pont, en laat niet toe dat haar vrienden geschonden
worden.
De wereldse minne, die een bastaerdinne genoemd wordt omdat ze de ridderschap
verwoet maakt aangezien ze onbehoet is, en verder woekeraars schept, is toch niet
geheel te veroordelen. Er is namelijk een onderscheid tussen de minne die hebzucht
is en die welke eer nastreeft. De tweede kan goed zijn, mits men nalaat wat Gode
leed is, men vromich is ende om die doget sweet, zodat men niet het kleed der ijdele
glorie draagt (het kleed der menestraudie). Eer in liefde kan alleen hij bezitten die
rein van aard is, geen hovaardij koestert en geen geloof slaat aan vleierij. De
hebzucht daarentegen is bij God gehaat, zij schuwt het pad der eer, en niets is
arger. De derde minne is tedelste delijt, alse hare scamelheit besnijt ende men
trouwe heeft mare. Ten slotte heet het van de minne in het algemeen dat ze niet
blind is, gelijk men gemeenlijk wel zegt (in strofe 25), en dat zij die wandel zijn als
de wind niet minnen kunnen. De minne is rein, de wereld vecht tegen haar, want
ze is ontrouw.
De minne komt ook elders ter sprake. In strofe 52 wordt van de Vriese ruut gezegd
dat hij nooit minde, en dat de dorper de minne niet kent.
De positieve, relaties aanduidende tekens van de minne zijn dus: minne is God,
ze is onvolprezen, edel, diere, rein, getrouw, soete. Die minne nastreeft, moet zijn:
vromech, naar deugd streven, trouw bezitten. Eer in minne gaat gepaard met reinheid
van aard.
De negatieve tekens, die dus evenzovele opposities vormen, zijn: ijdel, wandel,
ruut gelijk de Vriese is, dorper, arch; ook hebzucht, hovaardij en vleierij. En ten
slotte: blind.
Het is vanzelfsprekend dat bij de positieve partners ook gevoegd kunnen worden
de begrippen die tegengesteld zijn aan de genoemde negatieve, en bij de
oppositie-elementen die welke tegengesteld zijn aan de positieve. Maar deze
begrippen zijn niet door eigen tekens vertegenwoordigd, en dus voor onze
beschrijving irrelevant, altans wanneer we ons bezighouden met deze éne
sub-structuur binnen dit éne gedicht.
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We zullen later zien dat sommige in de volledige beschrijving wel degelijk hun plaats
verdienen.
Opmerking. - Arch wordt in de eerste Martijn gebezigd voor de hebzucht; uit de
constellatie blijkt dat het woord op één lijn staat met ‘eerloos’, ‘dorperlijk’. In
aansluiting hierbij het volgende. Gelijk bekend wordt arch in het mnl. in een meer
praegnante zin gebruikt dan men op 't eerste gezicht zou vermoeden, en wel
schemert nog duidelijk een oude betekenis ‘onzedelijk, ontaard op sexueel gebied’
door. Het wordt vaak op de hond toegepast. Bij Maerlant nu komt de hond er slecht
af:
Nijt es weder ende voert
meester int lant ende in die poert,
tfolc es worden honde (str. 46).

In strofe 20 worden de priesters aan de kaak gesteld, die Gods woert wonden, en
Maerlant roept uit: wapene van den honden! God wil den riken vont (der caritate)
aan geen zondaar, aan geen hond ooit toezenden. In 't gezelschap van de hond
bevinden zich het onbesceden swijn (str. 23) en het onwijs rent (str. 25).
We zouden niet ten onrechte de ondeugd, onder welke de archheit, als het
‘dierlijke’ kunnen bestempelen, het onmenselijke, onmenswaardige. De Fries en de
Sas passen verder voortreffelijk bij dit stel dieren.

Dorper
Het begrip ‘dorper’ wordt met z'n kwaliteiten rijk geïllustreerd. In strofe 5 wordt
begonnen met het bespreken van de vraag hoe de sociale verschillen, de standen,
in de wereld zijn gekomen. Het heet:
Martijn, doe die werelt began
man te verheffene boven man,
doe sciet mijn vrouwe ver Ere
den dorper ende wijsdem den dan,
ende daer trouwe ende doget was an,
dien hiet soe sijn here.

De woonplaats van de dorper is dus in den dan, hij is verbannen, ver weg van waar
de heren in hun hoven wonen. Dus meteen de oppositie dorper: here, met als extra
trek dan: hof. Bovendien is het vrouwe

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 76

84
Ere die de scheiding maakte, dus oppositie dorper: ere.
Uit strofe 37:
Twi es deen edel, dander vri,
die derde eygijn man daerbi?
Wanen quam dese name?
Twi segemen ten dorpre: ‘Fi!
ganc wech, God onnere di!
Du best der werelt scame!’

leest men af de relatie dorper: eygijn, en de opposities met edel, vri, en zelfs met
God (vgl. de opp. met ere in strofe 5). Men kan het begrip ‘dorper’ zelfs in de ruimste
zin kwalificeren met: der werelt scame. De oppositie met edel spreekt ook duidelijk
uit strofe 45:
maer reine edelheit es een traen,
die dorper herte nie conste ontfaen.

Naast de relatie met eygijn van strofe 37 komt onmiddellijk, op grond van strofe 41:
dits tfolc datmen noch eygijn scelt
ende men scale hoert nomen

de zeer belangrijke relatie met scalc.
Het adjektief dorperlijc staat, in strofe 39, in consociatie met valsc, venijn en Cayn,
evenzovele relaties dus. Via Cayn, in dezelfde strofe met quaet aangeduid, komt
er dus opnieuw de relatie quaet bij.
Samengevat derhalve:

relaties: eygijn, valsc, venijn (Cayn),
quaet, scalk.
opposities: here, ere, vri, God.

We merkten zoëven reeds op dat via andere, iets minder belangrijke tekens
nieuwe relaties worden opgeleverd.
Van uitnemend belang is nu de oppositie van de twee structuurkernen minne en
dorper. Deze oppositie is immers volkomen: de dorper kent de minne niet. Dit houdt
in dat via de oppositie der twee kernen de volgende relaties van dorper naar voren
treden: wandel, ruut (Vriese), ontrouw, arch. En de opposities: edel, scamel, rein.
Opmerking. - Het begrip wandel wordt door een synoniem verder onderstreept.
In de swaer orloge die tussen het hart en het oog wordt gevoerd, wijst het oog erop
dat het hart geen schade kan lijden als
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het dorperhede afwijst. Indien het hart evenwel het oog misbruikt om dingen te
bespieden en tot zich te trekken, dan vervalt het in onvrede door z'n ongestadigheid.
(strofe 56).
We zagen reeds dat in strofe 37 de oppositie van dorper met God werd aangeduid.
Aangezien het in strofe 27 heet: God es minne, wordt deze aanduiding bevestigd.
De dorper is eigenlijk een Godvergeten wezen. Maerlant zou ons waarschijnlijk
toevoegen dat dit te sterk is gesteld. Want in strofe 27 staat: minne es God, wat niet
precies hetzelfde is als God is minne. Door het overbrengen van relaties en
opposities van de ene sub-structuur naar de andere passen we dan ook een te
simplistisch procédé toe. Linguistisch is het echter verantwoord, mits in het oog
gehouden wordt dat de opposities multilateraal zijn, en de betekenissen open staan
in meer richtingen dan door de tekens in één tekst wordt gegeven.
Men zou zich de beide sub-structuren ‘minne’ en ‘dorper’ kunnen voorstellen als
twee hemellichamen, elk met een aantal satellieten. Van elk centraal lichaam gaat
een magnetische kracht uit, die de satellieten van het andere lichaam aantrekt. Het
is vooral ‘minne’ dat zo'n aantrekkings- of uitstralings-kracht ontwikkelt. Want dit is
een positief begrip, een centraal element voor de hele menselijke samenleving, veel
minder sociaal gedifferentieerd dan ‘dorper’. Het negatief gekleurde dorper
daarentegen geraakt in de invloedssfeer van alle elementen die door minne worden
afgestoten. Het wordt als het ware gebombardeerd door de onderdelen van een
eraan vijandige structuur. Hoewel zelf door diverse attributen uitvoerig belicht, heeft
het relatief een geringe expansiekracht. In de wereld van de betekenissen zou een
beeld ontleend aan de weefselleer, of ook aan het weef-handwerk nog beter op z'n
plaats zijn. In de wereld van de geest zijn de draden levend, hun samenspel verfijnd.
Toch is alles op een patroon geborduurd, en op basis van dat patroon is gesprek
en verstandhouding mogelijk en verloopt de dialoog.

Scalk
We merkten reeds op dat via het begrip eygijn dorper de relatie scalk heeft
verworven. Hoe ziet het beeld van de scalk er verder uit?
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Hij staat in consociatie, en dus in relatie met cnecht en suren (str. 7), en dus in
oppositie tot edel, in dezelfde strofe. Deze strofe brengt voor de handelwijze van
de scalk een vergelijking: hij verdonkert edele creaturen gelijk het zwerk en de nevel
het zonlicht verduisteren. De relatie is dus: donker, de opposities: licht en edel.
De scalk raadt nu hier, nu daer, maar scheldt z'n heer niet (strofe 6). De ere wordt
daardoor uitgebannen. Als relatie kunnen we stellen: ‘onbetrouwbaar’, ‘vleier’, als
oppositie wederom: ere.
De scalke droegen overeen dat neen was ja, ende ja was neen (str. 8). Relatie:
‘leugen’, ‘corruptie’.
Als een landsheer scalke in z'n vertrouwen neemt, gaat hij te gronde (str. 9).
Oppositie: heer en trouw.
Hij schept behagen in boesheit (str. 10). Relatie: boesheit.
Hij kleineert de doget (ibid.) en soect sijns heren vel. Opposities: doget en here.
Jacob bidt God dat Hij den duvel metten scalke betale (str. 10). Relatie: duvel.
Oppositie: God.
In strofe 9, waarin de heren te gronde gaan, omdat hun trouw aan de gegeven
brieven mede door de raad der scalke broos is als een glas, wordt gesteld dat die
brieven netzo goed door een wilt Sas of een Vriese beschreven hadden kunnen
zijn. Relatie met scalk dus: wilt Sas en Vriese. Oppositie: trouw.
Strofe 15 stelt scalkheit in consociatie met liste, dus een relatie. Samengevat:
relaties: cnecht, suur, donker, boesheit, duvel, list, wilt Sas, Vriese, ‘onbetrouwbaar’,
‘vleier’, ‘leugen’.
Opposities: edel, licht, ere, here, trouw, doget, God.
Via de structuur rondom scalk worden aan die rondom dorper de relaties
toegevoegd: cnecht, suur, donker, boesheit, duvel, list, wilt Sas, Vriese, ‘vleier’ en
‘leugen’. En de opposities licht en doget. In totaal heeft dorper daardoor nu 19
relaties en 9 opposities.
Er zijn tekens die we op grond van het voorafgaande alleen al in hun
structuur-verband reeds vrij voldoende kunnen beschrijven.
Het behoeft geen betoog dat here, in directe oppositie staande met dorper, in z'n
relaties en opposities daarvan het spiegelbeeld zal vertonen. Here evenwel is veel
minder expressis verbis gekwalificeerd.
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Dit is trouwens een typerend verschijnsel: Maerlant, zelf een dorper, neemt aan dat
het begrip ‘here’ een soort axioma is voor z'n lezers. Zijn bemoeiing in dit
strijdvaardige gedicht is juist: het begrip ‘dorper’ en de verwante tekens in een
nieuwe licht te plaatsen. Hij wil dit teken loswikkelen uit de sociaal-ethische sfeer
waarin het in de ridder-poëzie verkeert, en het ethische aspekt ten koste van het
sociale tot geldigheid brengen. Natuurlijk gelukt hem dit niet ten volle, hoe zou het
ook kunnen? Maar wel zien we, bij vergelijking met de Ferguut bijvoorbeeld, dat de
antithese op het sociale vlak veel van z'n scherpte verloren heeft. In de Ferguut is
de dorpere vanzelfsprekend van lager geboorte dan z'n vrouw. Hij gedraagt zich er
dan ook naar. Als hij z'n zoon wil slaan met een grote staf, wanneer deze het plan
oppert om te hove te varen, komt z'n vrouw tussenbeide. Uit woede hierover scheldt
hij hem voor quaet hoeren sone. In haar verweer zegt ze dat er in haar geslacht
nog menige goede ridder is, en ze wijst de beschuldiging van hoererij van zich. Een
volkomen zwart-wit-antithese.
We behoeven deze antithese niet uit te werken, ze is overbekend. En ze geldt
evenzeer op het terrein van de ridder-ethiek of moraal. Als de ridder vrees toont,
verlaagt hij zich tot een dorper. En ook een reus zegt dat men hem dorperlike moge
verwijten wanneer hij vrees zou tonen voor iemand die in zijn ogen een wicht is als
Ferguut. (r. 3510).
Een woord waarvan men gaarne iets meer zou verwachten is het adjektief goed.
Maerlant bezigt het in ons gedicht zeer spaarzaam.
In strofe 2 uit hij de klacht dat die goede ondanks z'n smeken en bidden weinig
voorspoed smaakt, en dat dus recht man delvet onderspit. Deze strofe, een gevolg
van de vorige, waarin de valse tegenover de rechte wordt gesteld, toont ‘goed’ als
een ruim begrip, met de relatie recht en de oppositie vals. Jacob spreekt tot Martijn
in strofe 24 dat zijn geloof goed is, omdat hij juiste dingen over God heeft gezegd.
Al vintmen dattie goede ram dicke wint dongave lam in strofe 40 levert weer een
weinig scherpe oppositie op. Quaet en goet worden in strofe 69 in dezelfde regel
tegenover elkaar geplaatst. Ten slotte
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wordt betoogd dat vrouwen van nature goed zijn en goedertiere, zodat ze door de
loze man worden verblind. (strofe 71 en 72).
Wanneer we geen andere teksten uit de Middeleeuwen hadden, zou onze
voorstelling van het begrip ‘goed’ er maar pover uitzien. Natuurlijk is de tegenstelling
met quaet zeer bruikbaar. Maar het is geen tegenstelling toegespitst op de wijze
als bijvoorbeeld in de Ferguut geschiedt. Daar staat het woord in directe consociatie
met dapper, genendich, groet, hoverdich, hovesch, snel, starc, stout en vroet. Zelfs
zonder citaten is dit een sprekend voorbeeld van z'n plaats in de riddersfeer. Het is
een omvattend begrip voor alle kwaliteiten die men van een ridder, z'n wapens, z'n
paard verwacht. In de Ferguut wordt goed geen enkele maal gebruikt bij een persoon
buiten de ridderstand. Alle relaties en opposities zou men kunnen onderbrengen
onder dit éne ethno-linguistisch paradigma. En vanzelfsprekend beslaat het het
ethische in de ruimste zin.
Nemen we Maerlant met strofe 48 op zijn woord:
Twee w o r d e in die werelt sijn,
dats allene MIJN ende DIJN,
mochtmen die verdriven,
pays ende vrede bleve fijn,
het ware al vri, niemen eygijn,
manne metten wiven.
Het waer gemene tarwe ende wijn,
over see noch upten Rijn
soudemen niemen ontliven.
Nu benemet dat venijn
van giericheden dit, Martijn,
ende doet al achterbliven,
ende ander loy bescriven.

Hier wordt gesteld dat de antithese vri-eygijn, die met onvrede gepaard gaat,
veroorzaakt is door het venijn der hebzucht, de hoofdzonde avaritia. De twee
woorden mijn en dijn vormen een binaire oppositie, samen staan ze voor één begrip,
de hebzucht. Als deze twee woorden werden uitgebannen, de mens in z'n taal deze
beide tekens niet meer kende, de taal verarmd was door het verlies van één
oppositie, dan zou, volgens Maerlant, daarmee tevens de andere oppositie vri-eygijn
komen te vervallen. Maar, zo zegt hij, het teken vri zou
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blijven bestaan, toepasbaar zijn op alles en allen, terwijl z'n oppositiepartner eygijn
op niets en niemand toepasbaar zou zijn. Strikt genomen is dit onmogelijk: een
teken zonder oppositie-partner is op niets toepasbaar, het is zinledig, heeft geen
plaats in het systeem, het zou evenals de andere drie woorden uit de taal verdwijnen.
Toch is de klankgroep vri-vrij blijven bestaan, hij is dus gebleven als signifiant
van een teken, maar dit moet een ander teken zijn dan het in de Middeleeuwen
was. Welke waren de voorwaarden voor z'n behoud? Het zijn er twee. Vooreerst:
vri-eygijn is niet, zoals mijn-dijn, een binaire, maar een multilaterale oppositie. Dit
betekent dat de paren mijn-dijn en vri-eygijn op hun beurt niet in binaire oppositie
staan, of liever: niet een unilaterale parallel vormen.
Bij deze constellatie kunen verschillende dingen gebeuren. De klankgroep vri zal
zich als signifiant van een teken ‘vrij’ kunnen handhaven, doordat er voldoende
andere oppositie-partners bij het oude teken aanwezig zijn. Dit nu was het geval.
Het nieuwe teken vri-‘vrij’ heeft z'n meest frekwente oppositie-partner eygijn verloren,
een andere is ervoor in de plaats gekomen. Welke dit zal zijn hangt af van de weg
welke de samenleving volgt in z'n ontwikkeling. Een der partners zal de hoogste
frekwentie verwerven. Theoretisch heeft elk een goede, zelfs wellicht een gelijke
kans. Vanuit de ridderpoëzie gezien had het woord in de richting kunnen gaan van
‘hooggeboren’ (Ferguut 3730: ene joncvrouwe vrie), of ook van ‘hooggestemd,
dapper’ (Ferguut 5258: menech ridder van herten vrie). Men zou zich kunnen
voorstellen dat dorper de nieuwe positie had veroverd. Dat dit niet is geschied, heeft
z'n eigen oorzaak: de evolutie der maatschappij, waardoor andere, gunstiger
associaties aan het woord zijn verbonden, zodat het zich heeft onttrokken aan oude,
diskwalificerende opposities.
Dat de oppositie vrij-(lijf)eigen nog bestaat is voor onze redenering irrelevant. De
beide tekens zijn op andere wijze toepasbaar dan vroeger, en dus zijn ze andere
tekens, wellicht niet vanuit logisch-intellektueel gezichtspunt, maar wel vanuit
sociaal-linguistisch oogpunt.
Er kan ook iets anders gebeuren. Zelfs terwijl vri in multilaterale oppositie staat,
kan het uit de taal verdwijnen. Immers: het staat niet
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alleen aan de éne kant van de oppositie, maar het heeft ook daar partners. Indien
de oppositie van vri tegenover eygijn enger was, door groter frekwentie, dan van
z'n partners, dan was de kans op z'n verdwijning relatief groter. Een woord als edel
bijvoorbeeld zou de lege plaats van vri na het verdwijnen van de oppositie vri-eygijn
kunnen opeisen, aangezien edel niet alleen in oppositie stond tegenover het
verdwenen eygijn, maar evenzeer tegenover diens partners aan dezelfde kant, als
bijvoorbeeld dorper. De reeds bestaande oppositie edel-dorper zou vri beroven van
z'n naaste oppositie-partner, na eygijn, mits altijd dat edel-dorper een genoegzaam
hoge frekwentie bezat. Zonder twijfel was deze frekwentie aanzienlijk.
Ten overvloede nog een andere mogelijkheid van dezelfde soort. In strofe 23 heet
het: God... es sijns selves, niet eygijn. Hier dus een ander lid aan dezelfde kant van
de multilaterale oppositie als waar vri zich bevindt. Theoretisch moest het mogelijk
zijn dat het teken God, of liever goddelijk, de plaats van vri ging innemen. Indien de
gemeenschap daartoe was overgegaan, zouden de mensen het epitheton goddelijk
verworven hebben, zij het beperkt tot het niet meer behept-zijn met de hebzucht,
het hanteren van mijn en dijn. Een heilstaat, zelfs in dit ene opzicht, zal een utopie
blijven zolang God de hoge status behoudt. Zowel religie en ethiek alsook het
linguistisch systeem zullen zich verzetten tegen de ontwaarding van dit teken.
Door het verdwijnen van het oude teken eygijn kan men nu niet meer zeggen wat
Maerlant in strofe 23 zegt. Wel kan men Hi es sijns selves op moderne wijze zeggen:
God is zichzelf. Maar zegt men, zoals dat in zeker spraakgebruik voorkomt: God is
z'n eigen, dan is dit eigen duidelijk een heel ander teken.
We willen op één kernpunt in Maerlant's betoog onze bizondere aandacht richten.
In het begin van het gedicht, in strofe 5, geeft hij zijn verklaring van het ontstaan
der oppositie dorper-here.
Martijn, doe die werelt began
man te verheffene boven man,
doe sciet mijn vrouwe ver Ere
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den dorper ende wijsdem den dan,
ende daer trouwe ende doget was an,
dien hiet soe sijn here.

Wanneer hij later een nieuw inzicht verkondigt, heet het in strofe 43:
Mine roect wiene droech of wan,
daer trouwe ende doget es an,
ende reine es van seden,
uut wat lande dat hi ran,
dats dien ic der namen an
van rechter edelheden.

En in strofe 42 is het begrip ere opnieuw centraal gesteld:
God gedoget om onse mesdaet
dat een geslachte nedergaet
ende een ander riset.
Die meest tsinen dienste staet,
men siet dat sijn oyr ende sijn saet
meest in die ere geriset.

Hieruit blijkt dat ere erfelijk is, edelheid, adel, berust op edele afkomst. Dit nu is in
strijd met strofe 43. De inhoud der beide strofen is alleen verzoenbaar, wanneer ere
in strofe 42 in sociale zin wordt opgevat, als symbool van het gerezen geslacht, de
eerste stand. Niettemin bedoelt Maerlant deze hele strofe, en dus ook het begrip
ere, in Christelijke zin.
Vrouwe ver Ere deed destijds (strofe 5) wat God nu doet (strofe 42), namelijk
geslachten doen rijzen en dalen. En wel op dezelfde gronden, want die meest tsinen
dienste staet is equivalent met trouwe ende doget. Vrouwe ver Ere kon natuurlijk
die scheiding eerst maken na de zondeval, en dus eveneens om onse mesdaet,
gelijk God nu doet. God in strofe 42 is dus het hoogste symbool van het begrip ere
met z'n hele structuur van tekens eromheen. Ere in strofe 5 is het symbool van God,
namelijk de Hem representerende Vrouwe.
Maerlant is niet los kunnen komen van zijn werelds begrip ere, dat nota bene,
door God gesanctioneerd, erfelijk wordt genoemd. Dit komt doordat ere vast staat
in de sociale structuur, en de eigenschap par excellence is van de edelheid, dat is
de adel. Het zijn ook de heren
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die de eer in de ban doen (strofe 5). Zij dus worden verondersteld om krachtens
hun privilege als adel de ere te bezitten, zij kunnen de eer prijsgeven, en zij alleen.
En in strofe 1 staat direct: als de wereld krank is, dan moet vrouwe ver Ere het hof
der h e r e n ruimen. Het respekt voor de heren, de handhavers van de eer, is diep
geworteld.
Met deze praemisse ere: here in de geest gaat Maerlant verder argumenteren:
a. afkomst doet er niet toe (strofe 43)
b. beoefen drie deugden (str. 44)
c. dan bereikt men ere (str. 44), en
d. men klimt tot edelheid (str. 44)
e. ook het nageslacht rijst tot ere (str. 42), want
f. God gedoogt dit alles, met avonture als middel (str. 41).
In hoeverre is dit proces van redeneren beheerst door de taal en de aanwezige
termen? Mijns inziens oefent de macht van de structuur der termen, d.i. vooral met
hun opposities, beslissende invloed uit op de redenering en op de mogelijkheid van
het te bereiken resultaat. Zo, dat dit resultaat onherroepelijk getekend is op het
patroon van de geijkte structuur en er niet essentieel van afwijkt. In het onderhavige
geval is dit te eerder mogelijk, en noodwendig, omdat dezelfde termen. gebezigd
worden zowel in de Christelijke als in de ridder-moraal. De kleur alleen is verschillend,
de lichtval en de breking geven andere nuances, niet bepaald
essentieel-verschillende hoofd-kleuren. Er zijn geen nieuwe termen, ook geen nieuwe
constellatie der termen in de structuur. De hiërarchie blijft gelijk, beheerst door de
kern eer: God. De sociale standing is het symbool van een wijziging op zedelijk
gebied, en het symbool is de waarheid zelve.
In de hiërarchie der termen staat de oppositie here: dorper op z'n onwrikbare
plaats. Dit ethno-linguistisch symbool, typisch Middeleeuws in oorsprong en in
werkelijke zin voor het leven van iedereen, beheerst impliciet het ethische. Dit is
een vanzelfsprekendheid in de ridderpoëzie, en het blijft ook het denken van Maerlant
beheersen op het gebied der moraal. Aangezien de woorden en hun opposities
welhaast onveranderlijk blijken te zijn, is ook de vernieuwing op één punt, door
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de invoering van een nieuwe term op een bepaalde plaats, zeer moeilijk.
Structuur-kernen als ere: here, here: dorper, God: niet eygijn zijn resistent tegenover
alle denken en gevoelen. En dus, al wordt God in de structuur ergens ingevoerd en
gefixeerd, dan is de repercussie op de rest van het systeem bij voorbaat beperkt.
Want de attributen die door God worden geëist van hen die ere willen verwerven,
zijn de oude attributen der vaste kernen. We zagen dat Maerlant in strofe 42 als
bestuurder der dingen vrouwe Ere vervangt door God. Een teken wordt vervangen
door een ander, het nieuwe krijgt de plaats van het oude. Het nieuwe teken is
weliswaar anders, omdat de opposities verschillen, maar de relatieve waarde, de
valeur, is slechts een nuance anders.
Evenals in het geval van de fonemen de realisatie niet hoofdzaak is, maar wel de
relatie tot de andere fonemen, de substantie dus ondergeschikt is aan de valeur,
zó zelfs dat de substantie wel irrelevant genoemd is, zo is het ook met de tekens.
En wel in de eerste plaats wat het semantisch aspekt aangaat. Niet het w a t , maar
het h o e overheerst bij de bepaling der waarden. Alleen het h o e is waarneembaar,
het w a t slechts benaderbaar.
Een zelfde doel als bij ere streeft Maerlant na bij het woord edel. In de structuur
rondom dit teken zijn duidelijk twee aspekten waarneembaar: het sociale en het
ethische. Dit is zo in de ridder-poëzie, en ook bij Maerlant. Als Martijn in strofe 37
spreekt over die edele, dan bedoelt hij de eerste stand. Jacob in zijn antwoord in
strofe 38 doet dat ook. Maar in strofe 40, waarin de edele Abraham figureert, en in
strofe 43, waar het gaat om de rechte edelheit, daar wordt het ethische beklemtoond.
Het primaat van de adel is door de context uitgesloten. De doget, die in strofe 43
vereiste is voor de edelheid, is hier niet zoals in de ridderpoëzie ‘dapperheid’, maar
maatschappelijke deugdzaamheid. En in strofe 44 worden drie vereisten voor de
edelheid gesteld. Een daarvan is de waarachtigheid, het adjektief waerachtich staat
in consociatie met stout, dat evenals doget verschilt van het teken in de ridderromans.
De d i a l o o g , tussen Martijn en Jacob, demonstreert bizonder duidelijk hoe het
proces der vernieuwing verloopt.
Edel heeft multilaterale relaties en opposities. De eerste spreker stelt
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het teken op het oude voetstuk. De tweede beklemtoont van de oude relaties enkele
in het bizonder en plaatst ze daardoor, via het multilaterale principe, halverwege
altans, in het structuurveld van andere tekens. Daarbij blijft hij zich voorshands
bewegen binnen de oude limiet. Maar Maerlant toont zich een echte kampvechter,
een voorloper van een ontwikkeling die het teken edel op den duur veranderd heeft,
omdat de toepassingsmogelijkheden zijn verschoven, met name in hun frequentie.
De idealistische kampvechter Maerlant houdt zich evenwel aan zedelijke
bespiegelingen. De sociaal-actieve werking van zijn gedichten moeten wij niet
overschatten.
Schrijvend over Franse chronisten der veertiende en vijftiende eeuw, als Froissart
en Chastellain, zegt Huizinga in Herfsttij der Middeleeuwen: ‘Het is alsof de geest
van deze schrijvers, - een ondiepe geest, moet men zeggen -, de ridderlijke fictie
aanwendt als een correctief op de onbegrijpelijkheid die hun tijd voor hen had. Het
was de enige vorm, waarin zij de gebeurtenissen konden begrijpen’. ‘Evenzeer
inhaerent aan het wezen van het ridderideaal, en evenzeer stereotyp en theoretisch,
is ook het besef, dat de ware adeldom slechts berust in de deugd, en dat in den
grond alle mensen gelijk zijn.’ ‘De bekoring van den adellijken levensvorm was zoo
groot, dat ook de burgers hem aannamen waar zij kunnen.’ ‘Ook de rijke stedelingen
heeten bij Chastellain nog kortweg “vilains”. Hij heeft niet het geringste begrip voor
burgereer.’ Over de derde stand heet het dus bij hem: ‘de soy il n'est gaires capable
de hautes attributions, parce qu'il est au degré servile’.
Ook Maerlant toont zich een echte Middeleeuwer. Evenals zijn tijdgenoten, en
evenals alle leden der taalgemeenschap, is ook hij gebonden aan het patroon der
taal, aan de semantische structuur. De verschuivingen binnen die structuur zijn een
bescheiden begin, dat zich eerst met verloop van tijd heeft kunnen doorzetten tot
een in waarheid vernieuwd patroon.
A.C. BOUMAN
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Nieuwe Middelnederlandse fragmenten
1. Barlaam en Josaphat.
In de jaren '90 van de vorige eeuw heeft De Vreese in dit tijdschrift een reeks kleine
handschriftvondsten gepubliceerd onder dezelfde titel als ik hierboven heb gezet.
Een daarvan, in Ts 14, 168 vgg., betrof een fragment van een berijmde bewerking
van de geschiedenis van Barlaam en Josaphat. Het bedoelde fragment berust thans
in de U.B. te Gent onder nr. 1592 en uit een toegevoegd afschrift van Snellaert blijkt
dat deze het ook gekend moet hebben. Het is echter niet bekend, waar en wanneer
het te voorschijn is gekomen. De Vreese heeft het beschreven als een strook
perkament van 289 mm hoog bij 115 mm breed (grootste breedte, de strook is niet
recht afgesneden). Aan elke zijde van de strook bevinden zich 45 regels, ‘blijkbaar
de 3de kolom recto en de eerste verso’. Hierbij kan aangetekend worden, dat de
strook eigenlijk bestaat uit twee, bij elkaar aansluitende stroken, die samen niet 115
maar 105 mm breed zijn. Het is mij niet duidelijk, waarom De Vreese het
oorspronkelijke, tot stroken van plm. 5 cm breedte verknipte blad, waarvan ons in
dit fragment het rechtergedeelte bewaard is, op 3 kolommen heeft geschat. Bij 2
kolommen van 45 rr. komt men op een bladspiegel van plm. 240 mm hoogte en 180
mm breedte, wat mij een alleszins aannemelijke indeling lijkt. Het schrift, ‘zeer
regelmatig, van een geoefende hand’, wijst volgens De Vreese op het einde der
14de of het begin der 15de eeuw. De eerste letters van de regels staan 3 à 4 mm
van de rest af en vormen dus een kolommetje voor de kolom. Ze zijn enigszins
uitgewerkt, maar dikwijls toch nauwelijks hoofdletters te noemen en niet gerubriceerd.
In de twee bewaarde kolommen beginnen geen nieuwe alinea's en er zijn dus geen
initialen. De afkortingen zijn weinig opmerkelijk: een bovengeplaatst streepje voor
weggelaten n of m of, in ende, de syllabe de, een krul voor weggelaten er, een
gestreepte p voor per, en verder de tekens voor us en et. Jhesus wordt geschreven
als Jhc met een krul na de h. De Vreese
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heeft in zijn uitgave de afkortingen opgelost en een moderne interpunctie toegevoegd,
die bij r. 30-1 beslist onjuist is (achter r. 30 moet een punt gedacht worden en in r.
31 moet achter mensche geen puntkomma staan).
De Vreese heeft het fragment terecht toegekend aan een bewerking van Barlaam
en Josaphat, ofschoon de overeenstemmingen met de overeenkomstige passages
in de bewerkingen van Vincentius Bellovacensis en Utenbroeke niet bijster groot
bleken. Het Gentse fragment was veel uitvoeriger. Ik heb evenmin als De Vreese
kunnen vaststellen naar welk voorbeeld de Vlaamse dichter heeft gewerkt. Noch
de door Carl Appel uitgegeven bewerking van Gui de Cambrai (Halle, 1907), noch
de anonieme versie die Jean Sonet heeft uitgegeven (Namur-Paris, 1950-'52) bieden
veel houvast. Een vergelijking met Migne, Patr. Gr. tom. XCVI, 1078, levert evenmin
iets op. De twijfel die men nog zou kunnen koesteren, als men het Gentse fragment
op zichzelf beschouwt, wordt echter volledig weggenomen, wanneer men er het
fragment Ms. Theol. 98 uit de U.B. te Göttingen naast legt. Het is dit fragment dat
tot dusver in de literatuur nog niet is genoemd, waarvoor ik hier de aandacht wil
vragen. Het is een half blaadje perkament, dat als schutblad heeft dienst gedaan,
zonder dat bekend is, wanneer en waar het voor de dag is gekomen. De boekbinder
heeft het oorspronkelijke blad perkament niet alleen van zijn onderste helft beroofd,
o

maar ook van zijn linkermarge, waardoor de beginletters van de linkerkolom r
enigszins hebben geleden, echter niet zo dat zij onherkenbaar zijn geworden. De
grootste hoogte van het fragment zoals het voor ons ligt is 110 mm, de breedte 161
mm. Aan beide zijden bevinden zich 2 kolommen van 22 rr. Hoeveel regels de
kolommen oorspronkelijk hebben gehad, is niet vast te stellen, wel dat het een
oneven aantal geweest moet zijn. De beginletters van de versregels staan apart,
zijn hoofdletterachtig uitgewerkt en gerubriceerd. Op de rectozijde bevinden zich
twee rode initialen, op de versozijde eenmaal een paragraafteken. Het schrift is uit
de 14de eeuw. Aan afkortingen komen voor het weglatingsstreepje voor n en de
tweede syllabe van ende, de krul voor er en de p met bovengeplaatst streepje voor
pre. Op de rectozijde bevindt zich een cirkelvormige vlek met een middellijn van
plm. 98 mm en in het middelpunt
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U.B. Gent, Ms. 1592 v (enigszins verkleind)
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U.B. Göttingen, Ms. Theol. 98 v (ware grootte)
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daarvan weer een ronde vlek met een middellijn van 15 mm. Deze vlekken zijn
blijkbaar veroorzaakt, doordat er een voorwerp (kandelaar?) op het perkament is
gezet. Op de versozijde bevindt zich een aantekening in een 16de- of 17de-eeuwse
1)
hand, waarmee ik niet veel kan beginnen . De inhoud van de tekst is een episode
uit de geschiedenis van Barlaam en Josaphat en wel een die overeenkomt met
Migne, Patr. Gr. tom. XCVI, 902-3. De Vreese heeft bij een bezoek aan Göttingen
ons fragment onder ogen gehad, maar de tekst ten onrechte beschouwd als
behorende tot de bewerking van Utenbroeke. De overeenkomstige passage luidt
daar heel anders. Het Göttinger fragment heeft dezelfde uitvoerigheid als het Gentse
en ook dezelfde taalkundige kenmerken. Er heeft dus onbetwijfelbaar een uitvoerige
Middelnederlandse berijming van de geschiedenis van Barlaam en Josaphat bestaan
in tenminste twee handschriften. Van het oudste is het Göttinger fragment over, met
viermaal 22 rr, van het jongste het Gentse fragment met een aaneengesloten
passage van 90 rr.
Ik wil hier enkele voorbeelden geven van overeenstemmende dictie in de beide
fragmenten. De dichter heeft de gewoonte om, als hij een zin begint met een ander
zinsdeel dan het onderwerp, dit laatste te doen voorafgaan door het voegwoord dat:
Gö 1,11

Wijf ende kinder dat hi nam

Gö 1,12

Tsconincs paleyse dat hi quam

Ge 25

Vte hemelrike dat hi quam
Hier neder...
God ende mensche dat hi ginc

Ge 31

Vp erderike...
De dichter heeft verder een voorkeur voor een overbodig so:
Gö 2,15

Maer noch soe wildi doen verstaen

Gö 4,2

Daer na so dedi bringhen sciere

Ge 2

Hier bi so wart hi also saen
Van gode gesteken also lise
Vten erdschen paradyse

Ge 5

Aldus so moeste adam deruen
Derre weelden...

1)

Men meent de woorden Babel, Adam en terra te herkennen.
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Onder de voorzetsels valt mids op:
Gö 1,8

Mids der businen die hem vermaende

Ge 24

Mids sire groter ontfarmicheden

Ge 44

Al wart hem mids sire dooet te sure

Ge 52

Om dat hi ons weder ter eruen
Bringen wilde die wi te voren

Mids adame adden verloren.
De rijmen zijn in overeenstemming met de normale Vlaamse dichtpraktijk van
omstreeks 1300. De fonemen oe, ô (uit gm. au) en ō (uit gm. u en o in open syllabe)
worden zorgvuldig uit elkaar gehouden. Alleen voor r kunnen ô en ō op elkaar rijmen
(Ge 17-8 verloren: gehoren). Evenzo worden de fonemen ê (uit gm. ai) en gm. ē
(uit gm. e en i in open syllabe) nooit gelijkgeschakeld. In het Göttinger fragment
wordt ê in open syllabe tamelijk consequent gespeld als ee en op deze wijze
onderscheiden van de als e gespelde ē. In het Gentse fragment worden de ê en de
ē in de spelling niet onderscheiden. Het enige opvallende rijmpaar is Gö 1, 1-2
conste: moeste, waarvoor de dichter wel coste: moste zal hebben geschreven.
Opmerkelijk als woord is vtersche (Gö 3,12), ‘uitwendig’, in plaats van het te
verwachten uterste (niet in Mnl. W.).
Ik laat hier nu een diplomatische afdruk volgen van het Göttinger fragment. De
afkortingen zijn opgelost. Onduidelijke of ontbrekende letters zijn cursief gedrukt.
Voor het goed begrip van het verband voeg ik het overeenkomstige gedeelte van
de latijnse tekst uit Migne toe. Wat in de Vlaamse tekst niet bewaard is, zet ik tussen
vierkante haken.
o

r a Ende peinsde wel alsoe hi conste
Dat hi emmer steruen moeste
Dus was hi in wannopen groet
Van sinen liue ende vander doot
5 Binnen der nacht screef hi ghenent
Sine scult ende siin testament
Alse een man die steruen waende
Mids der businen die hem vermaende
Maer tilike es hi vp ghestaen .
10 Ende quade cleeder an ghedaen .
Wijf ende kinder dat hi nam .
Tsconincs paleyse dat hi quam .

[Mos enim regi erat ut cum aliquem morte
multaret, praeconem cum tuba, quae
quidem mortis idcirco dicebatur, ad ipsius
fores mitteret, atque ex tubae illius
clangore omnes ei moriendum esse
intelligebant. Itaque cum advesperasset,
lethalem tubam ad fratris sui fores
clango-
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Beuaen met rouwen ende met seere
Hi riep ghenade coninc heere
15 Jc ben doot ghine helpt mie
Want ic vwe bosine ontsie
Hare luut es teekiin vander doot
Nu helpt mi broeder vut deser noot
20 DIe coninc was van goeden seden
Ede vul van oetmoedicheden
Ende sach sinen broeder seere
Beuaen met rouwen ende met seere

rem edituram rex misit. Ut igitur ille hanc
tubam audivit], desperata salute per
totam noctem domesticis rebus consuluit.
Mane autem atra ac lugubri veste
indutus, cum uxore ac liberis ad palatii
fores flens ac lamentans profectus est.
Cum autem rex ipsum ad se admisisset,
atque ita ejulantem vidisset, [his verbis
usus est: O stulte ac demens, si fratris
tui, cum quo idem tibi genus et par honor
est, in quem nullius omnino sceleris tibi
conscius es,] praeconem ita extimuisti;
quonam modo mihi reprehensionis notam
idcirco inussisti, quod Dei mei praecones,
qui mortem, ac Domini in quem me multa
et gravia scelera perpetrasse scio
pertimescendum adventum mihi quavis
tuba vocalius altiusque denuntiant,
humiliter ac demisse salutarim? En igitur
ut tuam dementiam coarguerem, hac
ratione usus sum, quemadmodum etiam
eos qui tibi ut me reprehenderes, in
animum induxerunt, statim stolidos et
amentes esse demonstrabo. Atque ita
curatum et utiliter instruc-

o

r b Ende mine gramscep laten uaren
Maer alsoe du mine bosine
Seere ontsaghes entie pine
Soe moetstu oec vele meere
5 Ontsien den coninc enten heere
Die di heuet in sine macht
Want sonder hem heuestu ghene cracht
Ende oec doen eere sinen boden mede
Waer datsi comen in elke stede
10 Dus leerde die coninc openbare
Sinen broeder met groeten vare
Hoe hi soude die bode ons heeren
Met oetmoedicheden eeren
Dus liet hine thuus waert gaen
15 Maer noch soe wildi doen verstaen
Sinen ridders hare dulhede
Dat sine begripen in elke stede
Daer hi den aermen dede eere
Dit deerde den coninc seere
20 DAer omme dedi alsoe saen
Viere somme vate wel ghedaen
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tum fratrem suum, domum remisit. Jussit
autem e ligno quatuor arcas effici:
quarum cum duas undique auro
contexisset [fetidaque cadaverum ossa
in eas injecisset, aureis seris eos
obfirmavit; reliquis autem duabus pice ac
bitumine oblitis, pretiosisque lapidibus et
exquisitis unionibus. omnique
Het docht hen stubbe ende wint
unguentaria fragrantia impletis,
Die coninc die antworde doe
asperisque funibus constrictis proceres
Ende sprac den ridders toe
eos, a quibus ob virorum illorum
Ghi heeren seiti dit wistic wel .
10 Dat ghi dit segghen soudt ende niet occursum reprehensus fuerat, ad se
accivit, ipsisque quatuor has arcas
el .
Want metten oeghen siedi van buten . proposuit, ut quanti hae, quantique illae
pretii essent aestimarent. Illi autem duas
Vtersche dinghe die niet besluten
eas quae inauratae erant, maximi pretii
Ende dit bouft niet dat men doet
esse asserebant,] neque enim aliter fieri
Want en es altoos niet goet
15 Men moet metten oeghen van binnen posse inquiebant, quin in ipsis regiae
coronae ac cingula recondita essent. Eas
contra quae pice ac bitumine oblitae
Besien om vrome ende vandense
erant, viles omnino ac nullius pretii esse
ghewinnen
aiebant. Rex autem ipsis dixit: Ne me
Om vrome ende eere ende ghenen
quidem fugiebat, vos hoc dicturos esse;
lachter
nam sensibilibus oculis ea quae in
Die anders doet het settene achter
sensum cadunt perspicitis. Atqui non ita
Want doeghen van binnen wel dic
facienbedrieghen
o

v a Jn dese twee mach men sconincs
crone
Legghen seidsi: si siin soe scone
Dandre twee vate metten pecke
Bestreken waren: ende metten strecke
5 Waren ghebonden: ne achten si twint

20 Den mensche . ende oec dicwile
lieghen
Die ghelike bi caritaten
Salic v toeghen bi desen vaten
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o

v b Binnen stinken si dats openbaere
Daer na so dedi bringhen sciere
Dandre twee vate die scenen ondiere
Ende metten peke waren bestreken .
5 Ende dedese beede vp breken .
Doe si beede waren ontploken .
Quamen daer vute soe soete roken .
Dat si alle ghemeenlike
Die roke gheerden arme ende rike
10 Si vonder in precieuse steene
Van groeter cracht groet ende cleene
Dat si verlichten alte male
Die hoeghe liede binder sale
Die coninc sprac ghi heeren siet
15 Weeti wat dese dinc bediet
Oetmoedicheit dat seggic v
Alse ghi scouwen moghet hier nv
Bi desen vaten die buten siin
Leelic seere . ende binnen venijn
20 Also es al die ghelike
Biden tween armen sekerlike
Daer ic ghistren omme beette vp deerde

dum est; verum interioribus oculis sive
pretium, sive utilitatem et foeditatem,
quae intus condita sunt, spectare oportet.
[Ac protinus inauratas arcas aperiri jussit.
Quibus patefactis, gravis quidam ac teter
odor exhalavit, atque injucundissimum
spectaculum oculis objectum est. Ait
itaque rex: Hic eorum typus est qui cum
splendidis et illustribus vestibus utantur,
atque ob ingentem gloriam et potentiam
insolenter se efferant,] intus tamen fetidis
cadaveribus ac flagitiis pleni sunt. Post
autem, cum eas quae pice ac bitumine
oblitae erant, aperiri jussisset, omnes eos
qui aderant, splendore atque odoris
suavitate quae in ipsis recondita erat
oblectavit. Dixitque eis: Scitis cuinam rei
hae arcae similes sint? humilibus
nimirum atque abjectis illis viris,
vilibusque vestibus indutis, quorum vos
externum habitus intuentes, contumeliae
ac probo mihi duxistis, quod ante eos in
terram me abjecissem.

De vouw van het schutblaadje heeft gelegen op r. 20 en heeft veroorzaakt, vooral
doordat er kleine stukjes perkament zijn afgebrok-
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keld, dat juist hier enkele woorden ontbreken of moeilijk leesbaar zijn geworden. In
o

o

kolom r b is op de initiaal na de hele r. 20 geconstrueerd. Van r. 20 in kolom v a is
o

gelukkig iets meer leesbaar gebleven. In r. 8 van r b is het derde woord nog wel
vagelijk als doe te herkennen. Er kan, gezien de staat van het perkament, boven
de e gemakkelijk een weglatingsstreepje zijn uitgesleten, maar het is ook mogelijk
o

dat men hier een imperatief doe moet lezen. In r. 3 van v a is na vate mogelijk een
o

o

relativum die weggevallen (verg. v a r. 3). In r. 17 van v a lijken de eerste drie
woorden wel bij vergissing (door nawerking van de vorige regel) neergeschreven.
Er zou hebben kunnen staan Dus hebdi eere ende ghenen lachter. In r. 19 van
o

dezelfde kolom moet men in plaats van binnen stellig buten lezen. In kolom v b
moet men in r. 11 wellicht lezen Van sulker cracht. De afschrijver kan bij groeter
zich hebben laten beïnvloeden door het verderop in de regel staande groet. In r. 19
van dezelfde kolom staat ook stellig een fout: in plaats van venijn verwacht men
ander woord op -ijn. Men kan tenslotte nog twijfelen aan de juistheid van r. 22 van
o

kolom r a, die identiek is met r. 13 van dezelfde kolom. Te oordelen naar de beide
bewaarde fragmenten beperkt de dichter immers het rime riche tot -like en -hede(n).
Men krijgt bij het Göttinger fragment in het algemeen van de nauwkeurigheid van
de afschrijver geen bijzonder gunstige indruk. Het handschrift waaruit het Gentse
fragment afkomstig is, lijkt wel van betere kwaliteit te zijn geweest.
K. HEEROMA

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 76

103

Rose en Troye
Ik heb in mijn zojuist verschenen uitgave van De fragmenten van de Tweede Rose,
blz. 82-3, en al eerder in dit tijdschrift (Ts. 74, 251), wel de vraag gesteld, in hoeverre
in andere mnl. gedichten echo's van de Rose zijn op te merken, maar niet in hoeverre
uit de tweede Rose zelf invloed van vroegere mnl. dichters blijkt. Het aanwijzen van
dergelijke invloeden kan vrijwel nooit het resultaat zijn van een systematisch
onderzoek, maar blijft in het algemeen een zaak van toevallige belezenheid en
geheugen. Ik had bij het bewerken van mijn tekst geen plaatsen opgemerkt, die mij
op bijzonder treffende wijze herinnerden aan oudere gedichten, maar nauwelijks
had ik het werk voltooid, of ik vond in de Istory van Troyen, die ik toevallig in handen
kreeg, een reeks plaatsen die zoveel lijken op plaatsen in de Rose, dat men bij het
laatste gedicht wel haast aan een vorm van ontlening moet denken. Enkele parallelle
plaatsen wil ik hier citeren:
+

Ende ghinc mi meyen in dat gras
Jn ene mersch dart scone was
+
Ghinghen hem meyen in een prieel
Daert uutermaten scone was
+
Sijns ambachts was hi meester wel
+
Elc was sijns spels meester wel
+
Mar hi mochte van siere minnen
Goet no ere no troest gewinnen
+
Dat ic wane van uwer minnen
Bliscap emmermeer ghewinnen
+
Dicke beuedic ende suchte
+
Mittien bevede hy ende suchte
+
Dat ics v noit dede gewach
+
Dies haer nie en dede ghewach
+
Dat ics noit ne hadde gewagen
Maer dat ict langer ne mochte dragen
Dat sware gepeins ioncfrouwe dat ic
+
Dor v gedregen hebbe ene stic in ders gewagen

+

Rose, Ab 1, 233-4:

+

Troye 14892-3:

+

Rose, Ab 1, 290:
Troye 14876:
+
Rose, Ab 2, 91-2:
+

+

Troye 15209-10:

+

Rose, Ab 2, 184:
Troye 14930:
+
Rose, Bl 1, 31:
+
Troye 14635:
+
Rose, Bl 1, 38-41:
+

+

Troye 15015-8:
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Want in mochte niet ghedraghen
Uwen evelen moet te dien dat ic
+
Draghe ende gedraghen hebbe een stic mi doet wee
Een swaer ghepeins in lanc soe mee
Dat ic langhe hebbe ghedraghen
Hi ne leeft niet dien ics dorste gewagen
+
Dit ne seggic niet bedi
+
Dat en seggic niet bi di
+
Vor alle vrouwen die ic kinne
+
Voer alle vrouwen die hi kinde
+
Mine mach genoghen el ne gene
Sonder ghi daert al ane staet
Mijn sin mijn troest mijn toeuerlaet
Mine doet ende mijn lange leuen
+
Ghi sijt dieghene daerane staet
Mijn troest ende mijn toeverlaet
Mijn doot ende mijn leven
+
Laet hare bliuen tenen pande
Herte ende sin ende dine trouwe
+
Ic liet haer mine trouwe te pande
Mi bleef mijn herte ende mijn sin
+
Ouer al om sine man
Dar hi hem best getroude an
+
Ende met hem hogher liede een deel
Daer hi hem best getroude toe

Alle citaten uit Troye behoren tot het werk van Seger dien God gaf, en wel tot zijn
Prieel van Troyen. Daaruit mag men echter voorlopig nog geen al te vergaande
conclusies trekken, omdat - toch ook waarschijnlijk weer niet geheel toevallig - juist
bij het lezen van dit Prieel de echo's mij begonnen op te vallen en ik toen speciaal
deze episode erop ben gaan nalezen. De sfeer van de tweede Rose, en met name
van de toegevoegde inleiding van fragment Ab 1 en de toegevoegde instructie van
de minnaar van fragment Bl 1, is echter wel zeer verwant aan die van Segers Prieel.
De beide andere door Seger bewerkte episodes, zijn Paerlement en zijn Grote Strijt,
zijn in 't algemeen wel in hetzelfde dichterlijke idioom geschreven, maar leveren
toch bij het doorlezen niet zulk treffende overeenstemmingen met regels uit de
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Troye 15195-8:

+

Rose, Bl 1, 50:
Troye 15208:
+
Rose, Bl 1, 93:
+
Troye 14914:
+
Rose, Bl 1, 95-8:
+

+

Troye 15123-5:

+

Rose, Bj 92-3:

+

Troye 15058-9:

+

Rose, Al 1021-2:

+

Troye 14768-9:
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Rose op. De bijna 40000 regels van de Istory van Troyen die door Jacob van
Maerlant zijn gedicht, heb ik niet systematisch doorgenomen en dus moet ik de
mogelijkheid openlaten, dat de dichter van de tweede Rose niet alleen van Seger,
maar ook van Jacob de kunst heeft afgekeken. De lof, die ik op blz. 72 van mijn
boek aan de dichter van de Rose heb toegezwaaid voor de regels Bl 1, 95-8, komt
echter in ieder geval Seger toe!
Ik heb Troye, behalve in een geval (r. 14930), steeds geciteerd naar het handschrift
van Hulthem en niet naar dat van Wessel van de Loe. Het laatste heeft immers
dikwijls andere bewoordingen dan door de Rose-dichter zijn opgevangen. Men kan
dit beschouwen als een aanvullend bewijs, voorzover dat nog nodig was, voor de
superioriteit van de lezing, die het Hulthemse handschrift van het Prieel biedt. Toch
moet men voorzichtig zijn met de canonisatie van deze versie, want althans op twee
plaatsen lijkt zij mij een jonger toevoegsel te hebben, dat op zijn beurt weer afkomstig
is uit...de tweede Rose!
In het handschrift-Van de Loe luiden r. 15518 vgg. (de beschrijving van de kleding
van Hector uit het begin van het Paerlement) als volgt:
Duer cleder ende duer goede
Had hij aen roc ende sorcoert
Beid gader van samite roet
Ende den mantel also mede.

Het Utrechtse fragment heeft op deze plaats:
Diere cleder ende goede
Had hi an rock ende surkoot
Van eenre diere samite root
Ende enen mantel alsoe mede.

Daarentegen luidt de tekst bij Van Hulthem:
Diere cleeder ende goede
Haddi aen roc ende sorcoet
Van enen dieren samite roet
[Wel gewracht royele
Daerin van goude lionele
Al gevoedert met ermine
Pentetelie die amie sine
Van der maghden lant de coninghinne
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Sende hem op rechte minne
Noch seldi hoeren hoe si quam
Te troyen ende wat inde si nam]
Ende enen mantel alsoe mede.

Het lijkt mij niet twijfelachtig, dat de regels die ik tussen vierkante haken heb gezet,
later zijn ingevoegd. Behalve het eenstemmig getuigenis van de beide andere
handschriften pleit daarvoor nog, dat de regels in kwestie de gang van het gedicht
verstoren en een dichter als Seger onwaardig zijn. Het curieuze is nu echter, dat
juist in die ingevoegde regels een duidelijke overeenstemming met een passage uit
de tweede Rose valt op te merken, eigenlijk de enige sprekende overeenstemming
in het hele Paerlement. In Ab 1, 11-3 wordt ons de kleding van Jolijs en Florentine
als volgt beschreven:
Dat was van enen samite roet
Wel ghescepen ende groet
Al gheuoedert met hermine
Al omme gespanget met sabeline.

In de Rose is dit een goedgebouwde passage, waarin de dichter zijn voorliefde voor
parallelisme, die overal uit zijn gedicht blijkt, op bescheiden wijze uitleeft (verg. mijn
boek, blz. 79 vgg.). Er is niet de minste aanleiding om aan te nemen, dat de dichter
van de Rose zich hier door de, in het Paerlement stellig misplaatst te noemen, regel
Al gevoedert met ermine zou hebben laten inspireren. Omgekeerd is het daarentegen
wel aannemelijk, dat een afschrijver van het Paerlement bij het rode samijt van
Hectors kleed opeens aan een overeenkomstige regel uit de Rose gedacht heeft
en zich toen door zijn herinnering tot een uitbreiding heeft laten verleiden, met
variatie van wel ghescepen tot wel gewracht, van groet tot royele, en met overneming
van de hele regel over de hermelijnen voering (die overigens op zichzelf even
conventioneel was als de combinatie van rode mantelstof met hermelijnbont).
Nog treffender is de analyse van een andere plaats. Het handschrift-Van de Loe
heeft als r. 14894 en volgende:
Niet te lanc en was dat gras
Mer te maten daerin stonden
Scoen bloemen daer sy op vonden
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Een fonteyn claer ende goet
Derop een ryckelic boem stoet
So groot ghewassen dat die scade
Gaf mit menghen sconen blade.

Er is in deze passage uit een oogpunt van voorstelling weinig of niets dat onze
1)
argwaan kan wekken . Het beeld is logisch opgebouwd: gras, bloemen, fontein,
boom, schaduw. Wat behoeft men nog meer in een ‘prieel’ als achtergrond voor
hoofse minneconversatie! Elk van de componenten van het beeld heeft zijn eigen
versierende adjectieven: het gras is niet te lang, precies goed, de bloemen zijn
schoon, de fontein helder, de boom is rijkelijk en hoog uitgegroeid, ‘groot’, en voor
de bladeren van die boom keert tenslotte het adjectief schoon nog een keer terug.
Het rijm is zo gevarieerd als we bij een goed dichter verwachten mogen. Lezen we
nu, wat het Hulthemse handschrift hiervan gemaakt heeft:
Niet te lanc en was dat gras
Maer te maten daerin stonden
Alrehande bloemen daer si op vonden
Den dau noch doe tprieel was ront
Ghemuert in midden soe stont
Ene clare fonteine scoene ende goet
Een rijckelec boem daer op ghebloet
Soe groet ghewassen dat hi scade
Gaf met meneghen groenen blade.

Dit beeld is niet logisch opgebouwd. Na de vermelding van het gras en de bloemen
volgt, opeens, een mededeling over de ronde muur die rondom het ‘prieel’ was
gebouwd. Ziet men die muur werkelijk? Verhoogt die de sfeer van het tafereel? In
het middelpunt van deze ommuurde hof bevindt zich de fontein. Waarom juist in het
midden? De, blijkbaar symbolische, betekenis van deze plaatsing ontgaat ons
evenzeer als die van de ronde muur. De boom heeft geen passend werkwoord bij
zich. Het woord ghebloet is blijkbaar geen verleden deelwoord van bloeien, maar
een adjectief met de bet. ‘voorzien van

1)

De regel Derop een ryckelic boem stoet zal oorspronkelijk wel hebben geluid Een rijckelic
boem daerop stoet. Dit klinkt ritmisch beter en verklaart ook beter de variant in het Hulthemse
hs. Op grond van dat hs. moet men in de voorlaatste regel in plaats van die ook stellig hi
lezen.
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bloesems’. Bloet ‘bloesem’ is een vrij ongewone, Duits gekleurde vorm. Het Mnl.
W. geeft van ghebloet maar één andere plaats, uit de Parthenopeus: ‘Enen
appelboem, die daer stoet Scone ghelouert ende ghebloet’. Ook Knuttel, die Seger
als dichter ontdekt heeft, is niet bevredigd door de regel die de boom beschrijft en
2)
stelt voor te lezen: ‘Een boom daer op rijckelec ghebloet’ . Het vers wordt daar
echter voor mijn gehoor niet veel beter van. Het is eigenlijk een beetje teveel van
het goede, dat we na de bloemen in het gras ook nog eens bloesems in de boom
krijgen. De functie van de boom moet in het beeld van het Prieel zijn, dat hij het
tafereel met zijn hoge wasdom beheerst en met zijn bladeren schaduw geeft.
Ritmisch is de vijfde regel: ‘Ghemuert in midden soe stont’, niet geslaagd. Er is een
heffing te weinig in. Niet mooi is ook, dat we na het rijm stonden: vonden onmiddellijk
daarop een rijm ront: stont krijgen. Had Seger zo'n beperkt rijmrepertoire? Dat de
fontein, na het bij hem passende versierende adjectief clare, er nog eens scoene
bij krijgt, verhoogt het effect niet. De bloemen hebben daarentegen hun adjectief
scoen (beter klinkt hier stellig scone) verloren en hebben daar, behalve het
weinigzeggende alrehande, als plastisch accent de dau voor in de plaats gekregen.
Maar die dauw verrast ons eigenlijk wel zeer in dit beeld. Weliswaar heeft koning
Priamus de heren van zijn raad 's morgens vroeg, ‘een deel na der priemtijt’,
bijeengeroepen, maar deze belangrijke beraadslaging heeft toch zeker wel enige
tijd in beslag genomen en daarna hebben de heren nog uitvoerig getafeld. Na afloop
van de maaltijd zijn er zelfs minstreels gekomen, die ‘avontueren groet ende langhe’
ten gehore hebben gebracht. Daarna konden pas de hoofse gesprekken met de
dames beginnen. Kon er toen redelijkerwijze nog dauw op de bloemen liggen? Als
de gesprekken ten einde zijn, is het - we kunnen het ook niet anders verwachten al meteen bedtijd geworden: ‘Die wilde sopperen die wilde ginc slapen’. Neen, de
lezing van het Hulthemse handschrift kan ons in deze passage maar weinig
bevredigen en wij moeten in ieder opzicht de voorkeur geven aan die van Wessel
van de Loe.

2)

De Gids 1938, I, 96, noot 1.
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Het is niettemin juist het Hulthemse handschrift dat associaties oproept met de
tweede Rose. We lezen in Ab 1, 263-70, dat Jolijs, de minnaar die de rozenknop
moet leren plukken, op zijn morgenwandeling bij een paradijselijke tuin komt. Hij
vindt, ‘in sinen weghe’,
Enen vergier scone ende groene
Die rike was van sconen doene
Scoenre ne sach nie man
Die ter werelt ie lijf ghewan
Fier was hi wijt ende ront
Al omme ghemuert dar binnen stont
Menech scone boem ghegroit
Scone ghelouet ende ghebloit.

Het beeld bevat precies de elementen die wij verwachten. De minnaar ziet de hof
der minne van buiten. Zijn aandacht wordt dus getrokken door de trotse muur, die
rondom de tuin is opgetrokken. Daarbinnen staan, dat kan hij wel boven de muur
3)
uit zien, schone bomen met schone bladeren en bloesems . Het vijfmaal herhaalde
4)
adjectief scone wordt hier in zijn eentonigheid tot een effect . De minnaar staat in
extase buiten de muur op te kijken naar de bomen. Verderop in het gedicht horen
wij, dat midden in de ommuurde hof de bron der minne ligt en dat de minnaar door
daarin te kijken voorgoed in de ban der schoonheid geraakt. Het beeld van Ab 1,
263-70 is zo logisch opgebouwd, dat de dichter zich kwalijk hiertoe geïnspireerd
kan hebben gevoeld door het uitermate onlogische beeld uit het Prieel in de
Hulthemse versie. Omgekeerd ligt het zeer voor de hand, dat een afschrijver van
de Istory van Troyen in de passage, waar het natuurdécor van het ‘prieel’ werd
getekend, mèt fontein èn boom, herinnerd werd aan de Rose en met behulp van
enkele elementen daaruit zijn beeld heeft uitgewerkt. Zo is de ronde muur in het
beeld gekomen, zo is de fontein in het midden geplaatst, zo is de boom een
bloesemboom geworden, ‘ghebloit’, oftewel, terwille van het rijm, ‘ghebloet’. De
voegen in het aldus herschikte beeld heeft de bewerker met een weinig dauw - uit
de lucht gevallen, inderdaad! - gecamoufleerd. We kunnen de

3)
4)

Hier is invloed van de hierboven geciteerde regel uit Parth. denkbaar.
Verg. bij de jonge Hooft: ‘Fiorenza schoon, wiens schoon landouw en ackers goet Den
schoonen Arno ciert met sijn seer schoone vloet’.
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invloed van het Rose-décor op de verbeelding van de dichters hier als het ware met
de vinger aanwijzen. Seger dichtte vóór, of tegelijk met, Guillaume de Lorris en zijn
‘prieel’ is dus onafhankelijk van de Franse dichter ontworpen. Maar wie zijn dichtstuk
een eeuw later moest afschrijven, ging zijn galante tuinfeesten onwillekeurig
aanpassen aan de vormgeving van een moderner liefdesparadijs.
M.i. kunnen de laatstbesproken plaatsen uit Troye, evenzeer als de 14de-eeuwse
minnepoëzie, waarnaar ik in de aantekeningen bij mijn uitgave heb verwezen (bv.
op blz. 106, 109, 112, 129, 131), gelden als een aanwijzing, dat de tweede Rose in
zijn tijd een zekere bekendheid heeft genoten en een kring van bewonderende
lezers om zich heen heeft gehad. Merkwaardig is, dat Knuttel bij een van de
14de-eeuwse minnedichters die er blijk van geven de tweede Rose zo goed te
5)
hebben gelezen, ook een echo van Segers Prieel heeft aangewezen , die niet
voorkomt in een van de ons bewaarde fragmenten van de Rose. Dit kan het
vermoeden wekken, dat ook in verloren gegane gedeelten van de Rose nog
passages uit het Prieel geciteerd zijn geweest. Dat er een Seger-traditie zou hebben
bestaan los van de Istory van Troyen en de, hier weer uit puttende, tweede Rose,
lijkt mij niet zo waarschijnlijk en wordt in ieder geval niet, zoals Knuttel meent,
6)
bevestigd door het bewaard blijven van een ‘zelfstandige tekst’ : het Hulthemse
handschrift bevat immers een bloemlezing uit de Istory van Troyen, die zich niet
beperkt tot de stukken van Seger en de samensteller daarvan heeft Segers werk
dus vermoedelijk alleen maar gekend in het verband waarin Jacob van Maerlant
het had geplaatst.
Ik maak van deze gelegenheid gebruik, om meteen nog een fout in mijn uitgave
van de Rose te verbeteren. In Bl 3, 309 ben ik nl. ten onrechte van de lezing van
Verwijs afgeweken door nu te lezen in plaats van mi. (Het handschrift laat beide
toe.) In tegenstelling met wat ik t.a.p. beweerd heb, is enen sinen evelen moet
vergeven goed Middelnederlands (zie Mnl.W. 2, 744). Ik verzoek de lezers dus
genoemde regel te willen verbeteren en de aantekening te schrappen.
K. HEEROMA

5)
6)

Onze letteren in de Middeleeuwen, blz. 33, noot 11.
De Gids 1938, I, 93, noot 1.
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Huygens en de Engelse ‘metaphysical poets’
Over de vraag of Huygens invloed ondergaan heeft van de Engelse zgn ‘metaphysical
poets’ - met name John Donne, de nestor van deze ‘groep’ - bestaan een vrij groot
aantal studies en losse opmerkingen, die tot nogal gevarieerde conclusies komen
vanuit dikwijls verschillende uitgangspunten. De belangrijkste hiervan wil ik eerst
samenvatten.
Met uitzondering van Eymael en zijn navolgers hebben deze commentators de
neiging een invloed aan te nemen, soms ook zonder duidelijke bewijsvoering. Deze
1
instelling vond, meen ik, zijn oorsprong in de studies van Jorissen , en werd verder
gepropageerd in ten Brink's Kleine Geschiedenis der Nederlandsche Letteren: ‘In
Engeland had hij (Huygens) kennis gemaakt met een hofpoëet van Jacobus I, John
Donne, deken van St. Paul's te Londen, een dier knutselaars met rijmen en
woordspelingen, zoals men ze na een schitterend tijdperk van bloei bij een
middelmatig geslacht van epigonen pleegt te vinden. Shakespeare was in 1616
overleden. Noch deze reusachtige dramatische Titan, noch Spencer[!], noch Sidney,
noch iemand uit de school van Shakespeare boeit Huygens; hij wordt door zijn
omgeving gebracht tot een soort van miniatuurdichters als Donne, Carew, Quarles,
Suckling, Herrick, Herbert en Babington, die zeer sierlijk en elegant kleine rijmpjes
ineenzetten met een sterke overhelling tot vals vernuft. Huygens heeft uit die studie
zijn karakteristieke liefhebberij in het gewrongen geestige en hoofs wonderspreukige
behouden, 't welk de schaduwzijde van zijn achtenswaardig talent uitmaakt.’
2
Een ander geluid kwam al spoedig. Eymael, in De Gids van 1891 , stelde dat
Huygens eigenlijk een blijvende bewondering en navolging van Donne maar weinig
uitspreekt; dat hij als jong dichter alleen maar lijdende was aan een
algemeen-Europeesch-litteraire zucht naar moei-

1
2

‘John Donne en Constantyn Huygens’, Nederland, Sept. 1870, III, 76 vlg.
II, 344-367.
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lijke geaffecteerdheid; en dat zijn Donne-vertalingen alleen een aardigheidje waren
voor Tesselschade en Hooft in Muiden. Kalff is blijkbaar overtuigd door dit betoog
en laat de kwestie rusten in zijn Studiën over Nederlandsche dichters der zeventiende
eeuw (1896 vgl. in De Gids; 1901, 1915) en zijn Geschiedenis der Nederlandsche
Letterkunde (1909; IV, 378). En passant merkt hij op in zijn Studiën (p. 397, ed.
1915), dat Donne ‘wel enige invloed’ kán hebben geoefend, ‘doordat zijn geest aan
die van Huygens verwant was; veel verder kan men niet gaan’.
Hier eindigt min of meer de 19e-eeuwse visie, die, ook bij een critisch lezer als
Kalff, ervan uit schijnt te gaan dat Donne c.s. meer ‘knutselaar’ dan dichter waren,
en dat Huygens' eventuele beinvloed-zijn een betreurenswaardige gang van zaken
zou zijn geweest. Zo'n instelling loopt min of meer parallel aan de 19e-eeuwse
Engelse waardering voor de ‘metaphysicals’, en blijkt ook in 1909 nog uit een andere
studie: W. de Hoog, Studiën over de Nederlandsche en Engelsche Taal en
Letterkunde en haar wederzijdschen invloed (Dordrecht, 1909). De Hoog begint
met te zeggen (p. 108): ‘Op de Engelse taal en poezie heeft Donne een zeer nadelige
invloed uitgeoefend, en evenals Carlyle in de negentiende eeuw, heeft hij in de
zeventiende eeuw het Engels door zijn werken trachten te misvormen.’ Na, zoals
gebruikelijk, uitgewijd te hebben over het feit dat de twee schrijvers met elkaar
schijnen te wedijveren in het opstapelen van spitsvondige valsheden, en na, wat
minder gebruikelijk is, Donne ‘gebrek aan fantasie en scheppingskracht’ te hebben
verweten, besluit de Assense docent met (p. 109): ‘Ten slotte kunnen wij niet
verhelen, dat, niettegenstaande de schone en dichterlijke gedachten, welke men
hier en daar bij beide dichters aantreft, op vele duistere plaatsen in hun poezie de
volgende woorden van Shakespeare ten volle van toepassing zijn, namelijk: “their
reasons are as two grains of wheat hid in two bushels of chaff, you shall seek all
day ere you find them, and when you have them they are not wearth the search”.’
Pas in 1927 wordt getracht de ‘two grains of wheat’ althans op te zoeken en te
differentiëren, en deze poging verdient dan ook alle respect als zodanig. Het opstel
‘De zoogezegde invloed van John Donne
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3

op Constantijn Huygens’ draagt als ondertitel: ‘Een aanvulling van Eymael's
bewijsvoering, op grond van de Donne-vertalingen van Huygens’; nóg een
invloed-afwijzend onderzoek dus. De schrijver, F. de Backer, vergelijkt met veel
zorg de veelbesproken Donne-vertalingen, en wijst op de grotere grofheid van
Huygens. Zijn conclusie is ongeveer, dat Huygens juist dat vertaalde wat niet bij
zijn eigen sentimenten paste, en dat tegenover het ‘hartstochtelijke en wijsgerige
van Donne’ Huygens wat burgerlijk afsteekt. Het is nuttig drie punten, pro memorie,
te citeren (p. 104):
(1) ‘Bij Donne en bij Hooft, minnedichters, diezelfde gevleugelde gratie, dezelfde
speelse sierlijkheid, hetzelfde gemak. Huygens heeft in zijn vertalingen die
sierlijkheid, die kunst niet kunnen weergeven. Zijn poëzie was te zeer de poëzie
van het burgerlijke’.
(2) ‘Huygens houdt van het uitwendige knutselwerk, het precieuse zonder wijsgerige
ondergrond; zijn hoofdkenmerk is een tamelijk nuchtere, positieve, burgerlijke
Anschauung, die met wijsbegeerte weinig gemeen heeft en best vergeleken
kan worden met de, alhoewel nog plattere, kijk op het leven van Vader Cats.’
(3) ‘De enige overeenkomst tussen Donne en Huygens, hun duisterheid, komt niet
van Donne: zij is een verschijnsel van de tijd.’
Het grootste tekort van ook dit artikel is dat de schrijver zich blind staart op dit rijtje
vertalingen, en de vraagstelling zelf eigenlijk nauwelijks benadert. Terzijde vermeld
ik nog een Groningse dissertatie van vier jaar tevoren: G.J. Buitenhof, … Huygens'
letterkundige opvattingen (Gouda: Tilburg 1923 uitgeg.). De promovendus laat de
lastige kwestie van Engelse letterkundige practijk en theorie bij Huygens maar
helemaal weg. Weinig ook zegt het hoofdstuk ‘De invloed der Engelsche Letterkunde’
door Prof. Dr. R.W. Zandvoort in Baur's Geschiedenis van de Letterkunde der
Nederlanden (III, 1944), onder meer omdat de schrijver zich wat te sterk toelegt op
vertalingen alleen. In de paragrafen over Huygens citeert de schrijver de laatste
strofe van een vertaling als bewijs dat Huygens een ‘goed, soms een zeer goed,
vertaler’ was; had hij van hetzelfde gedicht de voorafgaande strofe afgedrukt dan
was een tegengesteld iudicium even toepasselijk geweest.

3

In: Album opgedragen aan Prof. Dr. J. Vercoullie, 1927, dl. I.
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Een, naar ik meen, minder bekende studie is die van J. Naninck in Tijdschrift voor
4
Taal en Letteren . Hoewel dit artikel zich (behalve met een schets van Donne)
voornamelijk bezig houdt met de Donne-vertalingen (en dat met vrij weinig waardering
voor Huygens), betrekt de schrijver ook meer algemene vragen bij zijn betoog.
Concluderend meent hij, dat Huygens slechts de uiterlijkheden, de vernuftigheden,
van Donne wist te treffen - zulks tot vreugde van de marinistisch geïnteresseerde
Muiderkring en tot spottende critiek van de kant van Vondel. Zeer in het algemeen
lijkt mij dit niet geheel onjuist, zoals verderop moge blijken. Maar zijn karakterisering
van Donne, speciaal in verband met het marinisme, zou gemakkelijk misverstanden
kunnen veroorzaken - en begrijp ik het goed dat Naninck ‘marinisme’ en ‘euphuisme’
op een lijn stelt? Niettemin zou deze bijdrage meer aandacht verdienen.
En zo komen wij bij de jongste serie bestudeerders van deze kwestie: Prof. Dr.
A.G.H. Bachrach, en Rosalie L. Colie. Professor Bachrach's artikel ‘Sir Constantyn
Huygens and Ben Jonson’ (in Neophilologus XXXV (1951)) toont aan in welke relatie
Huygens stond tot de veelzijdige, en veel oudere, schrijver Ben Jonson bij zijn vroege
bezoeken aan Engeland. Kort samengevat: ‘Constantyn never became one of “Ben's
Sons”. We can now say, however, that he was more than a chance acquaintance.’
En: ‘… the “Father of the sons of Ben” had evidently prepared the way in Huygens's
mind for …[Donne]… towards whose poetry, but for Jonson, “Constanter” might
never have turned’. De schrijver wijst hierbij speciaal nog op de Jonsoniaanse sfeer
van de Zedeprinten, vele Sneldichten, en enigszins ook Daghwerck. Zelf heb ik
bovendien nog het vermoeden dat Jonson's strenge houding ten opzichte van de
versmaat en zijn daaruit voortvloeiende critiek op Donne misschien mede-bepalend
is geweest voor Huygens' uiterlijk vrij stijve bewerking van Donne's verzen en voor
zijn eigen soortgelijke gedichten. Uit het compacte betoog zou ik nog de volgende
citaten willen lichten, te gebruiken als verdere ‘punten’ bij mijn be-

4

J. Naninck, ‘Rond Huygens' vertalingen uit het Engels van Donne’. In: Tijdschrift voor Taal
en Letteren, XXIX, 1941; pp. 143 vgl.
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handeling. Ten eerste, als aanvulling op de Backer's opmerking over Huygens'
instelling, dat bij zijn derde reis naar Engeland (in 1621-22 nl.) ‘…Constantyn found
himself establishing those unique contacts with the London world of letters which
will prove to have set a very definite stamp on his literary scale of values. He came
to feel, above all, that the difference between literary England and the analogous
world in his own country was not one of degree, as he had hoped, but one of kind,
5
as he had feared.’ Een ander citaat nu, dat Huygens' kijk op zijn talrijke
vertaalwerken nog eens duidelijk stelt: ‘But then, Huygens was to struggle for the
rest of his life with the dilemma: to paraphrase or to translate.’ En even verder: ‘What
counts is that in those days (d.i. het vroege bezoek aan Engeland, vanaf 1618)
Huygens must have feared the hopelessness of his ever hitting on an adequate
equivalent, in seventeenth century Dutch usage, for the amazing poetic
expressiveness he found in England - …’
Ten slotte nog Rosalie Colie, schrijfster van ‘Some Thankfulnesse to Constantine’
dat in 1956 bij Nijhoff verscheen. Zij gaat niet al te diep in op deze zaak, en besteedt
het grootste deel van haar hoofdstuk ‘Huygens hath Donne’ aan een bespreking
van de vertalingen. Maar één opmerking wil ik graag letterlijk overnemen (p. 70):
‘…[Huygens] …had a taste for the curious, the new, the suggestive; a true
Renaissance virtuoso, he recognized qualities in regions not always essentially
congenial to him.’
Er zijn, geloof ik, vier uitgangspunten noodzakelijk om althans te trachten tot een
duidelijker beeld te komen.
Ten eerste, dat het misschien voor een neerlandicus vrij moeilijk is zich tevoren
voldoende te bekwamen in de lastige methodiek der ‘metaphysicals’. Een anglist,
die geacht wordt enigszins vertrouwd te zijn met deze merkwaardige categorie, zal
wellicht eerder hun invloed terugvinden in Huygens.
Ten tweede, dat, waar litterair-historische argumenten uitgeput raken

5

Mijn cursivering!
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zonder een duidelijke conclusie te bereiken, de tekstcritiek - los van historische
documentatie - uitkomst kan brengen; bij ‘tekstcritiek’ denk ik aan het Engelse
instituut van de ‘practical criticism’, of wel in zijn Amerikaanse vorm ‘the new criticism’.
Natuurlijk is dit niet de plaats voor een behandeling van deze methode, vooral ook
omdat het een ‘methode’ van discússie over poëzie is, niet een reeks regels en
criteria. (Zoals bekend, is dit vooral aangeduid door het boek Practical Criticism - A
Study of Literary Judgment (1929) van I.A. Richards. De ontwikkeling ervan kan
men het best volgen in diverse essays van T.S. Eliot en Dr. F.R. Leavis.) Het bleek
mij echter niet geheel overbodig (hoewel misschien onmogelijk) toch zéér summier
enige hoofdpunten samen te vatten:
Bij lezen en beoordelen van een tekst zijn er uiteindelijk twee instellingen: een
‘objectieve’ en een ‘subjectieve’. De ‘subjectieve’ is in principe onbruikbaar: de lezer
gaat daarbij af op zijn ‘innerlijke stem’ - dat betekent, dat alle critici elk een ander
oordeel kúnnen hebben (en dán kan men een ander toch geen onjuist oordeel
verwijten!), dat zij nauwelijks van gedachten kunnen wisselen of ‘critiek’ uitspreken,
en dat, als zij het toch doen, hun woorden niet slaan op die bepaalde tekst, maar
uitsluitend hun ‘innerlijke stem’ bekend maken - duidelijker nog, zij praten alleen
over zichzelf, zonder het te weten. De ‘objectieve’ instelling vergt lange voorbereiding:
nodig is een voortdurend vergelijken van teksten bij een voortdurend analyseren
van teksten - steeds dus de vraag wat nu precies in die tekst (op die plaats en
nergens anders) de reacties en associaties opwekt die de lezer ervaart (of kan
ervaren na er op attent te zijn gemaakt). De discussiemogelijkheden zijn onbeperkt
(en essentieel) wanneer men uit zo'n tekst alle passages emotioneel en associatief
tracht te ‘analyseren’ - het komt de discussie én het stellen van vragen ten goede
wanneer de tekst anoniem (dus onbevooroordeeld) aan de critici wordt voorgelegd.
Eerst hierna kan men de tekst rechtvaardig gaan lezen; zoals Leavis het noemde,
‘the re-creation of a poem with maximum fidelity to the text.’
Nodig is dus de bereidheid tot communicatie over (bijvoorbeeld) het optimale
communicatiemiddel: poëzie; waarbij het enige doel op
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dat moment de zgn. ‘right reading’ is - een onbereikbaar streefdoel waar allen het
onomstotelijk eens zouden zijn over wat de behandelde tekst zegt. Gevraagd wordt
dus niet een ‘opinie’ maar een ‘evaluatie’: vaak vragen naar de functie van een
beeld, van een rhytme, naar de onvervangbaarheid van woorden; want valt dat
negatief uit, dan mag men terecht gaan twijfelen aan de belangrijkheid van 's dichters
‘right reading’. Deze ‘evaluation’ dus moet leiden tot een bewustere ‘appreciation’,
los van vooroordelen. ‘Practical criticism’ is geen wetenschap, maar een aangenaam
hulpmiddel.
Na deze digressie over een punt dat in Engeland tot vele herwaarderingen heeft
geleid (en dat m.i. ook in Nederland zou kunnen), de derde voorwaarde bij een
studie over Donne en Huygens: men moet niet blijven steken bij de Donne-vertalingen
van Huygens. Immers, uit die vertalingen zelf blijkt geen invloed, alleen belangstelling.
Natuurlijk is Huygens' begrip en aanleg voor Donne-achtige poëzie wel enigszins
af te lezen uit een tekstcritische vergelijking van origineel en vertaling: in het
algemeen bleek mij dat Huygens meer aanleg had voor het puntig vertalen van
treffende uitdrukkingen dan voor het weergeven van de complexiteit van gedichten
als b.v. ‘The Sunne Rising’ (‘De opgaende Son’) en ‘The Apparition’ (‘De
verschijning’) - maar zíjn die te vertalen?! Nee, ‘invloed’ is wanneer men bijvoorbeeld
trekken van Donne zou vinden in Huygens ná zijn kennismaking met diens poëzie
en in zijn originele geschriften.
Ten slotte, als vierde uitgangspunt, het is gemakkelijker de vraag toe te spitsen
tot: wat kán Huygens van de ‘metaphysicals’ geleerd hebben? Iets dus, wat in de
Nederlandse letteren niet eerder zo voorkomt en wat essentieel is voor de
‘metaphysical poets’.
Het ligt voor de hand dat wij moeten zoeken in de richting van hun ‘wit’, speciaal
zoals die tot uitdrukking komt in de ‘metaphysical conceit’. Zeer kort en onvolledig
gezegd, is het in het algemeen een soort uitgebreide vergelijking van op zichzelf
heterogene begrippen, die door een snelle associatiereeks worden bijeengevoegd,
6
en waarvan de implicaties en complicaties tot het uiterste worden uitgesponnen .

6

Vgl. T.S. Eliot, ‘The Metaphysical Poets’, 1921.
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Noodzakelijk is het, dat de ‘conceit’ volkomen consequent wordt uitgespeeld, zonder
losse, onbenutte eindjes, en dat voortdurend de associërende gedachten in onderling
verband blijven staan. (Dit, tussen haakjes, zou ik bij iedere poëzie toch wel willen
verwachten). Het accent komt dus op begrippen als ‘associatie’ en ‘discipline’. Uit
ieder kernwoord rollen enige spontane associaties (in eerste instantie voortkomend
uit een ietwat emblematische gevoeligheid), de discipline van de dichter selecteert
één lijn van associaties die het vers opbouw verlenen, en in het beste geval grijpen
de steeds doordraaiende beelden keer op keer terug en steeds weer in elkaar, tot
die ‘spontane analyse’ van de dichter met een vaak zeer onverwacht slot in een
nieuw verband wordt samengebracht. Logisch gesproken dus een spel van
dubbelzinnigheden; beeldend gezien een keten van (b.v. vorm-)associaties;
emotioneel, een opborrelende reeks bijgedachten en ‘undertones’ op het thema.
Als voorbeeld diene de eerste strofe van het gedicht ‘A Valediction: of weeping’,
waarbij men tevens lette op de ‘functionele’ tempowisselingen, het behulpzame rijm,
op tegenstellingen (echo's zou men willen zeggen) als ‘I stay here’ - ‘on a divers
shore’ en ‘something worth’ - ‘nothing’, en op dubbelzinnige woorden als ‘beare’,
‘Fruits’ en ‘bore’:
Let me powre forth
My teares before thy face, whil'st I stay here,
For thy face coines them, and thy stampe they beare,
And by this Mintage they are something worth,
For thus they bee
Pregnant of thee;
Fruits of much grief they are, emblemes of more,
When a teare falls, that thou falst which it bore,
So thou and I are nothing then, when on a divers shore.

Hieruit vloeit dus voort, dat bij dit soort ‘conceited’ poëzie er twee neigingen opvallen:
het doorgedreven-associatieve element, zowel intellectueel als ‘sensationeel’ (en
daarbij, of daarvóór, een in elkaar versmelten van gedachte en ‘sensatie’ (d.i. emotie
en ervaring)); én een analytische neiging om uit de opzettelijke vergelijking in de
‘conceit’ iedere gewenste mogelijkheid te trachten te distilleren, wat nogal eens met
(opzettelijke) schokken gepaard gaat. Het spreekt vanzelf dat deze
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gang van zaken alleen succes kan hebben wanneer de dichter een zeer persoonlijke
‘wit’ uitleeft. Het komt mij voor dat pogingen bij Huygens plegen te stranden op een
moraliserende tendens tot veralgemening en distantiëring. Wat de analyserende
werking betreft, die meestal zeer subtiel is, schijnt het mij toe dat Huygens wel de
neiging bezat, maar dat het een voor hem vaak te grote beheersing als dichter
vereiste: hij is geneigd de mogelijke associaties met teveel woorden te vangen,
waardoor zij meer intellectueel en minder puntig worden. Zij verliezen aan
overredingskracht. Ik zal hier nog een voorbeeld van geven.
Voor het uitdragen van genoemde elementen is een heftige en zeer functionele
accentuering en dramatisering nodig. Ook hier treedt bij Huygens een rem op: hij
schijnt een te grote losheid van metrum niet aan te durven. Zijn accenten zijn dan
ook vaak meer metrisch dan dramatisch - kortom, minder ‘functioneel’. Bij Donne
daarentegen is hardop lezen vaak nodig om via de accenten zijn tekst (beter) te
verstaan; tevens dus kan een veelvoudige betekenis te voorschijn komen door de
accenten te verleggen, wat soms duidelijk de bedoeling is als een van de vormen
van dubbelzinnigheid die de ‘conceit’ tot leven brengen. Donne, en vrijwel alle
Engelse dichters uit zijn tijd hebben een sterk gevoel voor het dramatische.
Bij deze opsoming van deze vorm van ‘metaphysical wit’ ten slotte nog, dat een
‘overgevoelige’ woordbewustheid nodig is: d.w.z. een ontwikkeld gevoel voor de
uitgebreidheid van betekenis in elk woord, zeer vaak ook de dubbelzinnigheid en
de onverwachte wending die daar in schuilt. Dit is, zoals bekend, bij Huygens in
hoge mate aanwezig. Niettemin mist hij vaak als artiest de volledige overgave aan
de veelzijdigheid van zijn dichtbeelden, als vakman de discipline om zich niet door
rijm en syllabe-getal op dode- en zijsporen te laten meeslepen, en als kunstenaar
nogal eens het raffinement om te weten met hoeveel eenvoudiger middelen hij een
veel grotere expressie kan bereiken.
Wanneer men nu gaat zoeken naar passages of hele gedichten die met de
werkwijze van de ‘metaphysicals’ overeenstemmen blijken die in hun zuivere vorm
eigenlijk niet voor te komen. Wel soms een aanloopje, dikwijls het materiaal. Maar
de artistieke mogelijkheden
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die van een ‘conceit’ een behoorlijke ‘metaphysical conceit’ maken zijn meestal
ongebruikt gebleven. Voorbeelden te over; zo de volgende passage uit Oogen-troost
7
, betrekkelijk willekeurig gekozen:
De Treurige sijn blint: sy sien maer door haer' traenen
'T is soo, het vol gemoet ontlast sich door die kraenen;
Maer door die bobbelen swelt aller dingen schijn,
En 't werden wijde, dat maer enge wonden zyn.
En, slaender winden toe, sy suchtense tot baeren:
Soo datse door den storm wel, waer sy geerne waeren,
Maer niet en sien, waer langs: haer predick' Maegt of Man,
Sij sien niet hoe het weer klaer weder werden kan.

Heel oppervlakkig doet dit vers even aan Donne denken. Materiaal voor een conceit
lijkt aanwezig: tranen als vergrootglazen, zuchten als misleidende stormen, en een
grapje aan het eind. Jammer is het woord ‘kraenen’ dat de beeldende kracht van
regel 2 nauwelijks goed doet, en de ‘logische’ overgang van ‘traenen’ naar ‘die
bobbelen’ nogal in de weg zit. Tot regel 5 is er niettemin een duidelijke richting aan
te wijzen. Het beeld van de stormzucht die de ‘weg waarlangs’ onzichtbaar maakt
lijkt mij niet sterk tot de verbeelding spreken; voor ‘Maegt of Man’ is moeilijk een
reden te vinden, noch uit het voorafgaande, noch uit het volgende - men vreest dus
dat het een stoplap is met rijm op ‘kan’. De conclusie met woordspeling is wat flauw.
Goed bezien blijkt er geen sprake van een ‘metaphysical conceit’ te zijn, ondanks
het gelijksoortige materiaal. Eigenlijk, en dat is bijna een algemene waarheid in zo'n
geval, zegt Huygens achter elkaar een reeks zaken die bij elkaar denkbaar zijn maar
niet noodzakelijk van elkaar afhangen door de verrassende draai van het vers; zij
zijn betrekkelijk los, en zonder veel schokkends. Regel 2 zou helemaal weg kunnen,
en de conclusie, ook al slaat zij op tranenregen en zuchtstormen, op blinde ogen
en klaar uitzicht, wordt ingegeven niet door het voorafgaande maar door de preek
van een zojuist geïntroduceerde ‘Maegt of Man’ (die achter de caesuur met dubbele
punt de volle accentkracht krijgen - waartoe?). Kortom, hoe aardig ook, het vers is
nog wat te stug en mist de puntige ‘dramatiek’ en de verrassende

7

In: Koren-bloemen, 1658, p. 466.
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samenhang van een Donne.
Meer in die richting is het tweede voorbeeld. Een passage uit Daghwerck (Korenbloemen, 1658, p. 408) met het beeld van het ‘boek’, ook bij Donne zeer geliefd
voor speelse beeldspraak.
MAER der Sterren welgevallen
Magh my ongestadigh vallen
Meer dan ghy, mijn'even Sterr,
Mog'lick of sich 't weer verwerr',
Mog'lick my uyt Bos en weyen
Kom' te suchten of te schreyen,
Ander'weyen, ander Bos
Kan ick rijden sonder ros.
'K weet een Bos van witte blad'ren,
10 Vol van ad'ren, swerte ad'ren,
Ad'ren vol van 't beste bloed
Daer sich hert en hoofd af voed',
'K weet een Bos uyt alle winden;
Over Eicken, over Linden;
O mijn beste wandel-pad,
O mijn Bos van Boecken-blad!
Sterre, ben ick t'huis te soecken,
Soeckt my inde Boeck-wey-hoecken:
Magh ick weyen, dat's de wey
20 Daer ick liefst van allen wey.
Maer en laet'er my niet soecken;
Ben ick uyt, dat's in mijn' Boecken;
En 't en is geen valsch beduyt,
Daer in, ben ick allom uyt.

Huygens' eigen voetnoten zeggen hierbij ter explicatie: ‘- Soo my nu quaed, windrigh,
of regenachtig weder de wandeling buyten belett, heb ick binnenshuys een' ander
wandeling te doen. - Onder mijne Boecken. - Daer moet men my binnens huys
soecken, als in mijn aengenaemste tijdverdrijf. - Doch laet liever seggen, wanneer
ick daer ben, dat ick uyt ben. Want, inderdaed, zijnde inde Boecken, houde ick my
uyt en verre van alle andere besigheit.’
De ‘conceit’ is het bos van witte blâren, het Boecken/beukenbos. ‘Boecken-blad’
maakt de absurde beeldspraak van het ‘Bos van witte blad'ren/Vol van ad'ren, swerte
ad'ren,/Ad'ren vol van 't beste bloed’,
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door de Donne-achtige dubbelzinnigheid van ‘blad'ren’ tot een goed gesloten
‘conceit’. De dubbelzinnigheid ‘Boecken’, voorbereid door de ‘Eicken’ en de ‘Linden’
die overtroffen zullen worden, komt precies op tijd. Het thema uitstapje - boeken
wordt dan aardig voortgezet, en afgesloten door de paradox (weer typisch ook voor
de ‘metaphysicals’) ‘Daer in, ben ick allom uyt’.
Er spreekt uit dit stukje een grote speelsheid, en soms iets dat men
‘woordbewustheid’ zou kunnen noemen: ‘Suchten’ en ‘schreyen’, Sterre doet het
soms, de Sterren vaker en erger; woorden als ‘even Sterr’, ‘Boecken-blad’,
‘Boeck-wey-hoecken’, allen zeer toepasselijk, gepast, en noodzakelijk voor de
speelse sprongen van de ‘conceit’. Het spel met het woordje ‘wey’ is een beetje
veel van het goede, lijkt mij, en doet toch prettiger aan in een puntdicht. Jammer is
de stoplap ‘En 't en is geen valsch beduyt’ die, in al zijn veelwoordigheid, het effect
van de slotregel voor mij bederft. Persoonlijk vind ik ook de voetnoten wat jammer,
en vaak een teken niet alleen van zwakte (of misschien gebrek aan preciesering),
maar ook dat Huygens vaak meer op het cryptogram uit was dan op een zo treffend
mogelijk ‘zeggen van iets’, zoals Donne wanneer die zulke toeren uithaalt. De toon
is terecht licht, voornamelijk door de korte, in paren rijmende regels. Functioneel
rijm, zoals dat nagestreefd wordt door een dichter als Donne, is het eigenlijk niet;
soms lijken de rijmwoorden (en rijmen accentueren nu eenmaal) zelfs wat
dwangmatig (b.v. ‘sónder rós.’; wel aardig, maar niet ter zake doende). Ondanks
de complete uitgesponnen ‘conceit’ mist het fragment toch nog de concentratie van
echte ‘metaphysical poetry’.
Hoewel deze twee voorbeelden maar een geringe plaats innemen in dit betoog,
is het niet nodig (al zou dat niet lastig zijn) om met veel meer te komen; de geciteerde
passages zijn representatief voor een groot aantal gevallen in Huygens' werken.
Uitgebreidere opmerkingen over de maniér van zoeken (mijn ‘vier uitgangspunten’)
zijn m.i. even belangrijk omdat die manier een duidelijke conclusie schijnt te
waarborgen.
Na deze woorden over ‘wat Huygens geleerd kán hebben van de
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“metaphysicals”,’ en in hoeverre zijn poëzie ook werkelijk overeenkomt met die van
de ‘metaphysicals’, wilde ik terugkomen op de punten die ik citeerde aan het begin.
Op de vertalingen liever niet. Ik herhaal dat uit vertalingen geen invloed hóéft te
blijken, hoogstens een geinteresseerde kennismaking, en dat men dus naar het
latere oeuvre moet kijken. Wel belangrijk lijkt het mij in dit verband te blijven
onthouden dat Huygens kennelijk geïntrigeerd was door de krachtsverschillen tussen
de twee talen en door het onderscheid ‘vertalen’ en ‘paraphraseren’. Huygens wás
waarschijnlijk zeer geboeid door Donne's methode, maar zijn talrijke opmerkingen
over het karakter van de Engelse taal duiden al op zijn moeite met vertalen. Het
begrip ‘paraphrase’ zou hem zeker beter geleken hebben.
Dat Jonson Huygens voorbereid zou hebben op Donne lijkt mij wel aan te nemen.
Zo'n voorbereiding zou dan liggen in de epigrammatische gebondenheid, zoals men
die in Donne's Satyres ook vindt. Die satires zijn echter even oud als Jonson's
satirisch werk; dus dat hoeft niet beslist Jonson te zijn. Ik geloof echter stellig dat
een zekere ernstige en toch soepele, klassieke compactheid Huygens althans meer
ontvankelijk kán hebben gemaakt voor Donne; maar dan ook tevens weer
terughoudend tegenover Donne's associatie-schokken.
Dan de duisterheid, die niet van Donne zou komen, maar een verschijnsel van
de tijd zou zijn. Huygens' ‘duisterheid’ (veel minder meestal dan bij Donne) lijkt mij
vaker onduidelijkheid te zijn dan diepzinnigheid of verfijnde dubbelzinnigheid. Is het
een verschijnsel van de tijd? Waarom zou Vondel dan speciaal van Donne zeggen
dat hij een ‘duistere Zon’ is? Misschien mag men spreken van duisterheid in zoverre
dat men meer bedacht was op symboliek, parallellen, en woordspelingen. Maar de
‘metaphysical conceits’ die sommigen bij Huygens menen op te kunnen merken zijn
althans in Nederland toch niet een algemeen verschijnsel van die dagen.
Wij komen nu meer bij de dichter zelf. Er werd van hem gezegd, dat hij
nuchter-precieus was, en on-wijsgerig (in tegenstelling tot Donne, vond de Backer).
Maar is voor Huygens het dichten niet slechts één (hoe belangrijk dan ook) deel
van zijn modernere Corte-
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giano-opleiding, en niet zozeer een niet tegen te houden expressie-noodzaak, zoals
het bij Donne vaak lijkt? Zoals Miss Colie zegt: dat hij virtuoos was met een goede
neus voor goede zaken, ook zonder dat hij daar noodzakelijk een duidelijke
verwantheid mee bezat. En als men, tegenover de sierlijke gratie en speelsheid van
Donne (en Hooft) Huygens een zekere mate van burgerlijkheid toeschrijft (en
terecht!), moet men dan eigenlijk niet zeggen dat zijn moraliserend Calvinisme
Huygens steeds te machtig is; niet voor niets is Huygens ook geen amoureus dichter
zoals de meesten op hun tijd. Ik zou de moeilijke beïnvloeding en assimiliatie dan
ook stellig zoeken in het eerder genoemde geaardheidsverschil, niet een
graadsverschil, waarbij Huygens, hoe vooruitstrevend en man-van-de-wereld dan
ook, het wat stijve en geforceerd-elastische van de Hollander die zich in dit idioom
wil uitspreken vrij aardig representeert. Dat klinkt onaardig, maar daarmee wil alleen
gezegd zijn, dat Huygens (en kijk eens naar de omgeving waarin hij werd opgevoed)
in Engeland wel intellectverwanten, maar minder geestverwanten ontmoette. Het
hof van Jacobus en van Karel I (waar de Engelse puriteinen dan ook fel tegen
ageerden) was beslist meer elegant, cosmopoliet en verrassend dan Huygens kon
of wilde assimileren.
Niettemin heeft hij in zijn poëzie toch sporen van dat ‘enigszins duistere en
on-Hollandse’ dat hem met de metaphysicals verbindt, en die invloed (van welke
diepte of aard die ook geweest mag zijn) blijft tot in zijn laatste gedichten doorklinken.
Of die invloed met alle geweld Donne was is moeilijk na te gaan. Donne's soort
gedichten was toen de meest populaire in de Engelse kringen waar Huygens
verkeerde, en talrijke lieden schreven ‘metaphysical poetry’; Huygens kan met vrij
veel mensen uit die groep van grote en kleine ‘metaphysical poets’ in aanraking zijn
geweest; dat hij speciaal Donne vertaalde ligt voor de hand - het was het beste dat
hij kon vinden in dit genre. Belangrijker lijkt mij haast, dat de sfeer (als ik het zo
onwetenschappelijk mag zeggen) ‘metaphysical’ was. Dat er geen bekendheid met
de dichter Herbert ontstond, die toch veel meer zijn instelling deelde, zal wel liggen
aan de milieuverschillen.
Welke ‘invloed’ blijft dan eigenlijk over? De factoren, die ik eerder
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noemde als nodig voor het slagen van ‘conceited poetry’ zijn in verschillende
opzichten niet veel anders dan die welke men op alle poëzie enigszins mag
toepassen; faalt Huygens hierbij dan is zijn zwakte een algemeen-dichterlijke.
Zo blijven slechts twee zaken over als typisch al of niet ‘metaphysical’-beïnvloed:
de hyperbolische vergelijking, die Huygens onweerstaanbaar bleef aantrekken, en
waarin hij zich meer dan eens trachtte uit te leven, zonder ooit die speelse
compactheid te benaderen; en het verrassend door-associëren en door-analyseren.
Hij slaagt volgens mij nooit helemaal; dat hij het toch probeert kan zeker wijzen op
een grote belangstelling voor de vernuftige hovelingen en intellectuelen die hij op
zijn Engelse reizen (en in Engelse kringen in Holland) ontmoette; dat het hem niet
vaak lukt om waarlijk overtuigend en overrompelend, en eventueel ontroerend te
zijn bij zulke pogingen ligt zeker aan het verschil in sfeer en geaardheid - maar
misschien toch ook wel eens aan een dichterschap dat net niet toereikend was voor
8
zulke moeilijke hoogten. Waarop Huygens kon zeggen :
‘Neemt het wel of qualick, Leser; Leest my, of laet my ongelesen…’
Leiden
J.A. VAN DORSTEN

8

Dagh-werck: ‘Voor myn’ ,Uytlegging’. In Koren- bloemen, 1658, p. 336.
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Middelnederlands (op-)terven.
1)

Enige tijd geleden vestigde Fokkema de aandacht op het Oudfriese verbum terwa
(terwia), dat, gelijk hij bewees, zijn voortzetting vindt in Nieuwfries teare ‘vouwen;
kantelen, omvallen’. Toevallig vond ik, kort nadat Fokkema's beschouwingen
verschenen waren, in een waarschijnlijk vroeg-vijftiendeëeuws Vlaams handschrift
nu ook een Middelnederlands verbum (op-)terven, dat, wat zijn betekenis betreft,
met Ofri. terwa (terwia) en Nfri. teare te vergelijken is. Het staat in de - waarschijnlijk
Oost-Vlaamse - verklaring over het leenrecht, die ons is overgeleverd in handschrift
2)
285 HS van de Provinciale Bibliotheek van Friesland te Leeuwarden , fol. 19r:
‘DJe manscepe doen sal die sal hem ontghorden ende zijn caproen wech doen
ende teruen zine mauwen vp so dat hi zij bloot van wapenen bloots hoofts kele ende
handen ende zine handen te ghader lecghen sonder knielen ende commen tote
hem omoedelike. Ende danne sal zijn here nemen zine handen tusschen zijns selues
handen aldus’.
Er wordt achter het woord aldus verwezen naar een tekeningetje, dat het
manschapsgebaar afbeeldt: de armen van een leenheer komen uit ruches te
voorschijn en zijn tot aan de vingers toe met mouwen bedekt; tussen zijn handen
houdt de heer de van de pols af zichtbare blote handen van de vazal.
De betekenis van het woord terven in het hier gegeven citaat staat én uit het
zinsverband én uit de parallel met Nfri. teare en Ofri. terwa volkomen vast: de vazal
moet zijn gordel afdoen, zijn kaproen afzetten en zijn mouwen omvouwen, terugslaan.
Verdam heeft onze plaats ten gevolge van een leesfout onder een verkeerd lemma
gezet. Hij leest (MnlW. V, kol. 1886, s.v. opternen): ‘Die manscape doen sal, die

1)
2)

In Us Wurk, meidielingen fan it Frysk Ynstitút oan de Ryksuniversiteit yn Grins, Jrg. V, s.
55-57; VI, s. 6-8.
Vgl. MnlW. X, Bouwstoffen, art. 641. Ik druk de in de tekst volgende passage diplomatisch
af.
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sal hem omghorden ende zijn caproen wech doen ende ternen zine mauwen up’.
3)
Opternen verklaart hij als ‘optornen, opentornen’ .
Het compositum opterven: ‘omvouwen, terugslaan (gezegd van mouwen)’
vooronderstelt het bestaan hebben van een simplex Mnl. terven met ongeveer
dezelfde betekenis als Nfri. teare: ‘vouwen; kantelen, omvallen’. Nu is ons het simplex
terven inderdaad overgeleverd: Verdam geeft (MnlW. VIII, kol. 268) drie plaatsen
uit de ‘Cyrurgie’ van Meester Jan Yperman op, waar het voorkomt. Het duidt daar
echter een oogziekte aan, naar Verdam aanneemt: het leep zijn. Leest men de
4)
uitvoerigste van deze drie plaatsen in zijn context na in de editie van Van Leersum
- de andere twee plaatsen zijn slechts opschriften, die weinig zeggen -, dan krijgt
men inderdaad wel de indruk, dat daar het ‘leep zijn’ (blepharitis) bedoeld is, maar
5)
helemaal zeker is het niet :
‘Cap. 19. Van leepen ogen of tervenden.
Het comen sulke lieden die haer ogeleden gelepen of terven. ende dat comt bi
dat si tranen of lopen. ende dat comt biden souten humoren toe. die doge leden
vlaen [= ontvellen] ende open maken. bi den welken datter wast wey [= wild] vleesch.
ende werden die oge leden geswollen.’
De oogleden zijn gezwollen en ontstoken. Maar van vouwen, kantelen, omvallen
van het ooglid is bij deze kwaal geen sprake. Het naar onderen en naar voren
uitzakken van het (onderste) ooglid is een andere, van de blepharitis wel te
onderscheiden ziekte, die de medici ectropium noemen.

3)
4)
5)

In deze transscriptie zitten naar mijn mening drie fouten: ternen voor terven, manscape voor
manscepe en omghorden voor ontghorden.
De ‘Cyrurgie’ van Meester Jan Yperman, uitgegeven door E.C. van Leersum, Leiden (1912),
p. 85, cap. 19.
Aan Dr. P.C.M. Donders, Hoofd van de oogheelkundige kliniek te Groningen, ben ik veel dank
verschuldigd voor zijn duidelijke uiteenzettingen omtrent blepharitis en ectropium. De plaatsen,
die het WNT. onder ‘Leep I’ opgeeft, identificeerde hij als beschrijvingen van blepharitis, een
ziekte waarbij de oogleden ontstoken worden en opzetten. Ten aanzien van de plaats uit Jan
Yperman's Cyrurgie was hij minder zeker. Wel achtte hij het hoogst onwaarschijnlijk, dat daar
gedoeld zou zijn op ectropium, een ziekte, waarbij het onderste ooglid naar buiten en naar
onderen zakt.
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6)

Zien we nu naar de Ofri. plaatsen, die Fokkema voor terwa heeft aangevoerd , dan
vinden we daar, als ik goed zie, de ‘missing link’ tussen de gepostuleerde
grondbetekenis van het simplex Mnl. terven ‘vouwen, kantelen, omvallen’ en de
speciale betekenis ‘leep zijn (gezegd van ogen)’. In de Oudfriese teksten is namelijk
sprake van een verwonding van het (onderste) ooglid, ten gevolge waarvan het to
dele terft: naar beneden vouwt. Dat ís inderdaad het ectropium (littekenectropium
bij de medici).
We kunnen nu concluderen, dat:
1. Mnl. terven als grondbetekenis heeft ‘vouwen; kantelen, omvallen’;
2. daarnaast voorkomt de speciale betekenis ‘leep zijn (gezegd van ogen);
aangetast zijn door blepharitis’;
3. de ontwikkeling van de grondbetekenis naar de speciale betekenis gelopen
moet zijn via de in het Mnl. niet, maar in het Ofri. wel overgeleverde betekenis ‘lijden
aan ectropium’, misschien bovendien nog via de betekenis ‘lijden aan een ziekte
7)
van de oogleden (welke dan ook)’ .
Haren (Gr.)
P. GERBENZON

6)
7)

Us Wurk, Jrg. V, s. 55 e.f.: ‘Ac wersa ene monne thet nithere lith to dele terft alwene skillingar’;
‘Huamsama vndat thet him sin ach hlid te deile terthal uen (lees: terth aluen) scillingar’.
De zeer netelige vraag naar de eventuele samenhang tussen Leep I ‘leep van ogen’ en Leep
II ‘schuin, schuins, scheef’ moet hier blijven rusten. Vgl. WNT s.vv. Leep I en II; Frank-van
Wijk s.v. Leep; MnlW. s.vv. Gelepen, Glepen, Leep (I en II), Leepheit, Lepen, Lepicheit. Het
lijkt me a priori niet onmogelijk, dat de betekenis van leep: ‘lijdend aan blepharitis’ zich, op
soortgelijke wijze als bij terven het geval is, ontwikkeld heeft uit die van leep: ‘schuin, schuins,
scheef’ via een - bij mijn weten niet overgeleverd - leep: ‘lijdend aan ectropium’. Bij ectropium
zakt namelijk het onderste ooglid wat scheef weg.
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Ned. elk en dagelijks.
I. ELK. Schönfeld (‘Historische Grammatica van het Nederlands’, 5e dr. 1954, p.
255) noemt de verklaring van dit woord onzeker, hoewel hij zelf blijkbaar de voorkeur
geeft aan de opvatting, dat het is gevormd met ie < eo < aiw, evenals dat met
woorden als iemand e.d. het geval is. Hij geeft althans in § 46, opm. 2 alleen deze
mogelijkheid, zij het slechts vragenderwijs.
De oudere opvattingen vindt men vermeld bij J. Holmberg, ‘Eine
mittelniederfränkische übertragung des Bestiaire d'amour’ (Uppsala Universitets
Årsskrift, 1925, Bd. 1), p. 61-2; gemakshalve citeer ik hem terzake: ‘Über den
ursprung von elk ist man verschiedener ansicht. Vgl. Van Helten Mnl. spraakk. §
370: aus êwelc, ahd. iohwelîh; Franck Mnl. gr. § 42: aus io(gi)lîc oder io(gi)welîc
(êngelîc doch in gewisser hinsicht “ein besseres etymon”); Verdam Taalk. bijdr. 2,
221 mit Brill: aus ie-lîh, ähnlich schon Grimm Gr. 3.54; Mnl.wb. wie Wb. der ned.
taal: aus een + lijc; Franck-Van Wijk: “Niettegenstaande dial. nnl. (N. Brab.) ielk (ie
naar ieder?) niet uit *eo-lîka maar blijkens 't mnl. vocalisme uit *aina- en lîkasamengesteld”.’ Holmberg voegt er zelf aan toe (p. 62): ‘Auch die syntaktische
verwendung scheint mir am ehesten für *ên-lîk zu sprechen. Bei io(gi)lîc, io(gi)welîc
setzt sich im mnl. wie im mhd. und mnd. der alte gebrauch des unbestimmten artikels
in weitem umfang fort: een iegelic, een iewelc (mensche). Bei elk könnte man wohl
dann, wenn es mit einer dieser formen identisch wäre, wenigstens spuren dieses
gebrauchs erwarten. Die bildung *ên-lîk wäre mit man-lîk zu vergleichen. Auffällig
bleibt allerdings, dass sie nur zusammengezogene formen hinterlassen hat.’
Volgens van Haeringen (Supplement op Franck-van Wijk's Etymologisch
Woordenboek) echter wordt ‘beter dan met *aina- + lîka-... de bet. “ieder” verklaard
met een grondvorm waarin het 2e lid = ohd. gihwelîh, os. gihwilîk, “ieder” zou zijn:
Horn Festschr. Behaghel (1924) 80. De sterke verkorting is hiertegen geen bezwaar.
Misschien ware echter *aina- + *ʒalîka- (zie -lijk) de juiste middenweg. Deze grond-
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vorm is ook voor ags. æ̂lc enz. mogelijk; het jonge mnl. eenghelijc, “elk”, dat wellicht
naar (een) iegelijk is opgekomen, pleit er niet tegen, evenmin het minder sterk
gereduceerde ieghelijc, dat trouwens wsch. vanouds geen westmnl. vorm was...’
Frings (‘Die Stellung der Niederlande im Aufbau des Germanischen’, p. 31) meent,
dat ‘einem elc, “jeder” ... sich (vergleicht) fries. elk, ags. æ̂lc, engl. each = â-gihwilc,
Sievers-Brunner Ags. Gr. § 347 nach W. Horn, Sprachkörper und Sprachfunktion,
2. Aufl. 1923, § 56, aber auch Heliand ên-hwilik, ahd. einhwelih (nur Is.M!), mndd.
elc bietet sich an, während ndl. iegelijk, dial. ielk, mndd. i(e)lik, ahd. *eogihwelih fern
zu halten ist.’
Het is merkwaardig, dat v.z.v. ik heb kunnen nagaan het Oudnederfrankische
equivalent van elk, dat in de Karolingische psalmenfragmenten voorkomt, nimmer
aan de orde is gesteld. Ik kan dit slechts toeschrijven aan de ongelukkige, maar
wijd verbreide neiging om het dialect dezer psalmen wegens zijn oostelijke elementen
te veel van het Nederlands te scheiden en voor vergelijkende doeleinden te negeren,
hoewel men toch zelfs wel het (Oud-)Hoogduits daartoe raadpleegt en uiteraard
ook moet raadplegen.
In psalm 61,13 wordt het Lat. ‘quoniam tu reddes unicuique iuxta opera sua’
weergegeven met uuanda thu geuen salt êinuuilikin bi uuerkon sînin. Dit êinuuilik
komt dus overeen met Heliand ên-hwilik en Is. einhwelih en geeft aan de door Frings
als tweede mogelijkheid gegeven verklaring al hierom krachtige steun, dat het Onfr.
der psalmen, ook al wil men het niet als (oostelijk) Oudnederlands zien, toch het
aan het Onl. naast staande dialect is. De vorm herinnert in structuur aan Got.
ain-ƕarjiz-uh, ‘ieder’, en ain-ƕ aþ.ar-uh, ‘elk van beide’. Dat in het Got. nog een
element -uh is toegevoegd, is geen bezwaar; het interrogativum kan immers veelal
onveranderd (behoudens de toon) als indefinitum optreden. Brab. ielk kan dan
geredelijk verklaard worden naar analogie van ieder, iegelijk e.d. Met deze verklaring
is in overeenstemming, dat men wel zegt ‘een ieder’ en ‘een iegelijk’, maar niet,
althans niet gewoonlijk, ‘een elk’. Daarmede wordt aan Holmberg's juiste syntactische
bezwaren tegen een samenstelling met ie- recht wedervaren.
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II. DAGELIJKS. De gangbare opvatting (Schönfeld, o.c. § 134; vgl. ook Franck-van
Wijk, Etym.Wdb. s.v. III -lijk) is, dat -lijk- is ontstaan door verkorting uit *gi-lîk <
*gi-hwilîk, waarbij Mnl. elker dagelike < elker dage (ge)like en Ohd. allero tago
gilîches worden vergeleken. De Onfr. psalmenfragmenten bieden echter in ps. 67,
20 dagauuelikis als vertaling van ‘quotidie’, waarin daga-, d.i. fonologisch /dagə/ =
dago-, gen. pl. is, en -is de gen. temporis. Het tweede lid der samenstelling is dus
waarschijnlijk niet gilîk of gihwilîk, maar, evenals bij elk, (h)wilîk. De Mnl. voorbeelden,
die de adverbiaal gebruikte genitief -s missen, kunnen dan berusten op analogie
van -lîke in gelîke e.d. Men vergelijke voorts nog Onfr. in souuilikin dage, ‘in
quacunque die’, in psalm 55, 10.
DR. H.K.J. COWAN
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Rapzak
In zijn bespreking van de door Dr. W.J.C. Buitendijk uitgegeven Nederlandse
Strijdzangen uit de 16e en de eerste helft der 17e eeuw heeft Meertens in dit
tijdschrift (jg. 74, blz. 313) de verklaring die B. van rapzak (in ‘G'lyck den grootsten
Rapsack’) geeft, ‘een ware trouvaille’ genoemd. Dit is, zo zegt hij, door ‘alle
Valerius-commentatoren tot dusver als een scheldwoord (schurftzak, schurftige
hond) ... verklaard’, maar B. heeft daarin voor het eerst ‘de Oudtestamentische
Rabsaké, de maarschalk van Assur,... herkend’. De heer G.C. de Waard heeft korte
tijd later in een schrijven aan de redactie erop gewezen, dat de verklaring van B.
volstrekt niet nieuw was, maar dat zij bv. ook al te vinden was in een populair werk
als het Groot Vertelboek van de Geschiedenis des Vaderlands door D. Wouters en
J. Hoogwerf, deel 1, blz. 452, verschenen in 1928. Ongetwijfeld heeft deze, door
Buitendijk weer gelanceerde en door Meertens met instemming begroete, verklaring
al een lange traditie achter zich. Bij een bespreking in de redactie bleek, dat zij ook
aan verschillende van haar leden niet onbekend was. Dat zij niettemin door geen
van de Valerius-commentatoren aanvaard is, heeft echter zijn goede gronden. Als
bewerker van het artikel Rapzak in het W.N.T., waarin de traditionele verklaring van
het woord als ‘schurftzak’ is gehonoreerd, wil ik gaarne uiteenzeten, hoe ik mij de
verhouding tussen Valerius' rapsack en de Oudtestamentische Rabsaké voorstel.
Toen Leiden ontzet was in 1574, hebben de bijbelvaste tijdgenoten onmiddellijk
de Spaanse bevelhebber Baldeus vergeleken niet de maarschalk van Assur. In de
Corte Beschryvinghe vande strenghe Belegheringhe ende wonderbaerlicke
Verlossinghe der Stadt Leyden in Hollandt, die in het jaar van het ontzet anoniem
in Delft verscheen (de schrijver was J. Fruytiers) lezen wij: ‘Dit alles voorby slaende
is (gelijck eensdeels geseyt is) de voorscr. Baldeus min noch meer voor de belegerde
Stadt Leyden ghecomen, dan Rapsake voor de belegerde
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Stadt van Jerusalem ten tijden Ezechie. Dit waren dan de woorden die de Spaensche
Rapsake der Stadt voor hiel: Hoort, sprack hy, de woorden des grooten Conincx
van Assyrien, namentlicken des grooten Commendadoors: Laet v van Hiskia, te
weten, uwen Prince van Orangien, niet verleyden noch bedrieghen, want hy en can
v niet verlossen’ (B i j v ·). En verder: ‘De voorscr. Spaensche Rapsake oft zijn
lidtmaten quamen daghelicx voor de Stadt, met dreyghingen, met spotwoorden
ende leugenen’ (C i r ·). Deze gelijkstelling van Baldeus met Rabsaké is in die tijd
ongetwijfeld algemeen bekend geweest. Wat ligt nu meer voor de hand dan dat de
volksmond met de naam Rabsaké is gaan spelen en hem heeft geassocieerd met
het scheldwoord rapzak, een synoniem van het nog in onze dagen bekende rotzak?
Baldeus-Rabsaké was een ‘rapzak’, een ‘rotzak’! Gewoonlijk werd het scheldwoord
rapzak of rotzak toegepast op Franse of Waalse huursoldaten, die geacht werden
schurftig, oftewel syphilitisch, te zijn. Ik citeer uit Scheurleer, Van Varen en Vechten,
3, 83 de volgende twee plaatsen: ‘Jou rappige rottige Beeren en Muggen’, en:
‘Matroos in sijn bouw, de Rotsack in Rouw’. Het betreft hier een lied tegen de Fransen
uit het jaar 1692, maar men kan gevoegelijk aannemen, dat dit scheld-vocabulaire
toen al een oude traditie had. Maar Frans en Spaans was in de sfeer van dit
spraakgebruik gemakkelijk verwisselbaar: de syphilis (of een verwante ziekte, verg.
het W.N.T.) werd beurtelings aangeduid als Franse en als Spaanse pokken (het
laatste o.a. in het Geuzenliedboek). Het lag dus alleszins voor de hand om bij
gelegenheid, als de situatie er aanleiding toe gaf, ook een Spaanse soldaat uit te
schelden voor rapzak. En de situatie gaf er gelegenheid toe, ja nodigde er toe uit,
door de gelijkstelling van zo'n prominente Spanjaard als Baldeus met de bijbelse
Rabsaké!
Toch is hiermee de regel uit het lied van Valerius nog niet geheel verklaard. De
Spanjaard treedt in dit lied op onder zijn specifieke scheldnaam speck en hij wordt
niet geïdentificeerd, maar alleen maar vergeleken met een rapsack. Men kon de
Spaanse soldaten van veel betichten, maar zij waren in hun tijd, naar het mij
voorkomt, niet de spreekwoordelijke lafaards. Als zodanig konden eerder de (meer
naburige en langer bekende) Franse en Waalse huursoldaten gelden, de
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‘rotfransen’ en ‘rotwalen’. In het lied van Valerius wordt nu triomfantelijk vastgesteld,
dat bij het beleg van Leiden de fiere Spanjaard, de trotse ‘Speck’ er vandoor ging
‘g'lyck den grootsten Rapsack’, dat wil, overgezet in moderne taal, zeggen: ‘als de
grootste rotwaal’. Men heeft bij deze verklaring de hele Rabsaké niet nodig, noch
de veronderstelling dat zijn naam volksetymologisch zou zijn aangepast aan rapzak.
Toch twijfel ik er niet aan, dat dit inderdaad gebeurd is. Valerius zal er ook wel van
gehoord hebben, ofschoon in zijn eigen taalgebruik rapzak anders werd toegepast.
Als het woord rapzak niet op de een of andere manier behoord had tot het verhaal
van Leidens ontzet, was Valerius er niet licht toe gekomen om het op zo'n opvallende
plaats, als rijmwoord in de eerste regel, te pas te brengen. Men kan dus wel de
stelling verdedigen, dat de naam Rabsaké er indirect invloed op heeft gehad, dat
het woord rapzak juist in dít lied op déze plaats gebruikt is.
Maar dat is heel wat anders dan dat Rapsack eigenlijk een andere spelling zou
zijn voor Rapsake (zoals Fruytiers het schrijft). Zelfs als we zouden wilen aannemen,
dat de spraakmakende gemeente deze naam in de 16de eeuw zou hebben
uitgesproken met een toonloze en kleurloze e in de derde syllabe, een e die dus
vatbaar was voor apocopering, dan nog had de geapocopeerde variant alleen maar
Rapsaeck kunnen luiden en geen Rapsack. Maar bovendien is de superlatief
grootsten bij een eigennaam bijzonder moeilijk te verklaren. Alleen met opvatting
van Rapsack als soortnaam, dus als ‘rapzak, rotzak’, is de versregel van Valerius
zonder gewrongenheid te interpreteren.
De Tollenaere, die in het gesprek over deze kwestie in de redactievergadering
degene is geweest die op Fruytiers heeft gewezen, heeft ook nog de mogelijkheid
geopperd, dat tijdens het beleg van Leiden de Spanjaarden in de volksmond al
rapzakken zouden zijn genoemd en dat dit bij mensen als Fruytiers de associatie
zou hebben opgeroepen met de bijbelse Rabsaké. Ik acht dit minder waarschijnlijk,
omdat de typische scheldnaam van de Spanjaard spek of spekjan was en men dus
wel een speciaal motief moet aanvoeren voor het gebruik van een incidenteel rapzak.
Dat motief is inderdaad aanwijsbaar, wanneer we rapzak associatief laten voortkomen
uit Rabsaké. Toch wil ik de door
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De Tollenaere genoemde mogelijkheid openlaten. Het aantal bewijsplaatsen van
rapzak en rotzak uit de 16de en 17de eeuw is zo klein, dat de exclusieve toepassing
ervan op Fransen en Walen er nauwelijks uit kan blijken. En anderzijds waren, zoals
ik hierboven al aanduidde, Frans en Spaans tot op zekere hoogte verwante en
verwisselbare begrippen. Tenslotte zou men nog kunnen veronderstellen, dat er in
het Spaanse leger voor Leiden ook Franse of Waalse huursoldaten meevochten en
daarin dus de rapzak naast de spek stond. De interpretatie van de regel van Valerius
blijft er echter volkomen gelijk om, of men de rapzakken door Rabsaké, dan wel
Rabsaké door de rapzakken wil laten voortbrengen.
K. HEEROMA
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Six van Chandelier, Amsterdamse winter,
vs. 809 vv.
Vermoeit my dit, zoo vind ik Pook,
Met pratend ysvolk, by den rook
Van warmend veen, en klooster puik,
Dat ik veel liever suigh, dan ruik

Naar aanleiding van deze verzen is in mijn bijdrage Nader Commentaar op Six v.
Ch. (Ts. LXIV, 1956, p. 270) een gissing geopperd ter verklaring van ‘Pook’, en wel
op grond van een notitie in potlood die hierbij voorkomt in het Amsterdamse (U.B.)
exemplaar van Six' gedichten: ‘Chr. P.’. Mijn toelichting daarbij luidde: ‘kennelijk de
aanduiding van een persoonsnaam, Christiaan of Christoffel Pook. Misschien was
hij een waard of een van Six' vele vrienden. Dan is meteen de hoofdletter verklaard,
die anders toch wel valt buiten de door Six gevolgde praktijk’. Sedertdien trof ik een
welkome bevestiging van deze veronderstelling aan in een opstel van S. Kalff,
opgenomen in zijn bundel Oud-Hollandsche Karakters (Rhenen, 1905), dat handelt
over de families Bas en Swartenhont. De vice-admiraal (later admiraal) Jochem
Hendricsz genaamd Swartenhont en zijn vrouw Elizabeth Bas waren eigenaars van
de deftige herberg d e P r i n s in de Nes. Een van hun kinderen, Maria, trouwde
met de wijnkoper Maerten Rey of Raey, en deze, zo lezen wij verder, ‘werd sedert
evenals zijn schoonvader kastelein. Echter niet in d e P r i n s , maar (tot het jaar
1632) in de Voetboogs- of St. Jorisdoelen. De deftige nering in de Nes, toen de
familie Swartenhont er de zaken aan kant deed, schijnt te zijn overgenomen door
Christoffel Poock, althans in 1636 was deze kastelein in d e P r i n s . Zijn beeld
komt voor onder de drom van figuren op de bekende S c h u t t e r s m a a l t i j d - 't
is waar als de man die met de schenkkan rondgaat’.
Het zou dus mogelijk blijken de regel van Six te illustreren met het portret van de
betrokkene. Dit is evenwel toch niet zo vanzelfsprekend als men zou kunnen denken.
Immers Van Gelder, in zijn boek over
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Van der Helst (Rotterdam, 1921; p. 65, p. 231) leert ons, dat ondanks de
aanwezigheid van een bord met de namen van de voorgestelde personages, er
slechts vier kunnen worden geïdentificeerd. Gelukkig behoort Poock tot deze vier:
‘De waard, Christoffel Poock, is te herkennen, omdat hij ook in een overlieden-portret
van 1656 door den schilder is afgebeeld. Zijn breede tronie met vettig poney-haar
en op de schouders hangende zware krullen, is juist voor den vogel-schotel te zien’.
Dat overliedenportret stelt de bestuurderen van de Voetboogdoelen voor. Aangezien
nu ook de schuttersmaaltijd, aangerecht door Cornelis Jansz. Witsen met de zijnen
ter viering van de Vrede van Munster, plaatshad in een localiteit (= de oude zaal)
van dezelfde doelen, moeten wij concluderen dat Poock sedert 1636, toen hij volgens
Kalff kastelein was in d e P r i n s , daarheen was overgegaan, tenzij hij beide
neringen onder zijn beheer had.
Uit dit alles wordt waarschijnlijk, dat Six, de ‘vermoeide’, op zoek naar enig kalm
vertier met ‘praatend ysvolk’, Poock heeft ‘gevonden’ in de Voetboogdoelen. Immers
zijn verblijf te Venetië, tijdens hetwelk hij zijn zucht naar het vaderland uitvierde in
een schildering van het winterse Amsterdam, valt te dateren na de Vrede van Munster
(Van Es, Poësy, p. 8; dezelfde GLN V, p. 162).
Nijmegen, augustus 1958
L.C. MICHELS
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Boekbeoordelingen
Jan van der Noot, Lofsang van Braband, Hymne de Braband in
facsimile-uitgave met inleiding en aantekeningen van Dr. C.A. Zaalberg
(Zwolse Drukken en Herdrukken Nr. 24). Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink,
1958.
Nadat ons inzicht in de figuur van de jonker uit Antwerpen in luttele jaren reeds
aanzienlijk was verdiept door menige belangrijke publicatie, komt de uitnemende
kenner Dr. Zaalberg ons opnieuw verrijken, nu met een studie over ‘het eerste
gedicht van lange adem in gave alexandrijnen in onze taal gemaakt’. Dezelfde
deugden, die in vroegere werken van de actieve geleerde naar voren traden, merkt
men ook hier op: uitgebreide kennis van vaderlands en van uitheems renaissancisme,
vertrouwdheid met de klassieken, omzichtigheid van oordeel (p. XX), aandachtige
eerbied voor het detail, verzorgde presentatie. Belangwekkend is in het bijzonder
de bespreking der planeetprenten (p. XXVI-XXX). Dat de Hymne ouder is dan de
Lofsang (p. XXI), acht ook ik waarschijnlijk (hoewel de mogelijkheid openblijft, dat
de dichter aan beide teksten tegelijk werkte en nu eens met de franse, dan weer
met de tekst in onze taal voor was); mij trof vooral v. 46 par l'esprit divin, veel
inhoudrijker (daar het spreken in menigerlei talen I Corinth. 12,10 een χάρισμα des
Heiligen Geestes is) dan de stoplap den meesten deel.
Gaarne zou ik echter hernieuwde overweging vragen voor enige plaatsen, waar
de gegeven interpretatie mij niet definitief voorkomt.
P. XV. REPETITIO (na v. 286) = recapitulatie, resumé. Vgl. Quint. inst. 6,1,1 rerum
repetitio..., quae graece dicitur ἀναϰεφαλαίωσις.
P. *3,11. Aant. m.i. niet to the point; het gaat niet over temperament, maar over
het uiterlijk van het gelaat, b.v. gebruind of minder gebruind.
P. *5,24. Na berou) verwacht men niet meer en benyde. De schrij-
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ver, die reeds r. 20 tussen vermaken en (van de woorden had kunnen plaatsen,
stelde ze toen uit, hoewel ze hem voorzweefden, tot na de tussenzin, doch verkeerde
r. 24 in de waan, ze in r. 20 reeds wel te hebben neergeschreven. Strenge filologie
eist constateren van een denk-, niet van een drukfout.
P. 10,126. wijdt: ruimhartig (clemẽt) [bepaling bij Godt].
P. 12,156. vreugden: dingen, die het hart verheugen.
P. 20,268. snel [vgl. Romeinen 3,15 ὀξεῖς: hun voeten zijn snel om bloed te
vergieten].
P. 22,285. liefden deurdropen: liefde, die alles (heeft) doordrenkt.
P. 22,291. Misschien moet men construeren: Heeft menigh vremdelingh
aengheboren (d.w.z. uit zichzelf, spontaan) ghepresen.
P. 22,292. Sonder gunst' oft af-gunst': [cliché-verbinding gelijk sine ira et studio;
vgl. v. 41].
P. 26,327. lichamelijck: vleselijk, σαρϰιϰῶς, carnaliter [als tegenstelling van
πνευματιϰῶς; vgl. o.a. I Corinth. 3,1. ‘Charnellement’, zo zegt de dichter, ‘moght ick
my... beclaghen’, maar geestelijk ziet hij in (v. 339/40), ‘dat Godt... My heeft om
beters wil bepruefdt’].
P. 26,342. verrast: deprensus.
P. 31,397. Sindiques: voorzitters van een gilde [vgl. les syndics des drapiers: de
staalmeesters].
P. 34,11. behulpsaem, vry: zeer behulpzaam [vgl. p. 2,39 Edel, vry = Noble en
tout].
Ten slotte moge ik van de passages, waar ik zou wensen, een aantekening te
hebben aangetroffen, de volgende noemen: P. 14,187. Gast-hiusen: ziekenhuizen
ter verpleging van minvermogenden; Godts-hiusen: liefdadigheidsgestichten ter
verzorging van ouden van dagen, wezen, vondelingen, verlaten kinderen. - P.
20,262.den loon...heurder silen [gen. explic.]: het loon, nl. hun leven [de boosheid
zal hun hun ziel, hun leven kosten]. - P. 26,325/6. [Vgl. Psalm 19,11]. - P. 32,412.
spel: speeltuig. - P. 32,416. ...verclaren: de verheerlijkende woorden...
Den Haag
D. KUIJPER FZN.
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G. Knuvelder, Handboek tot de Geschiedenis der Nederlandse
Letterkunde. Tweede deel, 2de druk. 's-Hertogenbosch, Malmberg, 1958.
Dit deel behandelt de periode van 1567 tot 1766. De vroege renaissance (een
verbetering zeker tegenover de ‘Vroeg-renaissance’ van de eerste druk) wordt nu
hier ingedeeld en afgesloten met het jaartal 1605, in plaats van 1610 in de eerste
uitgave. Dit hoofdstuk is ingrijpend herzien, vooral met betrekking tot de figuur van
Van der Noot, over wie de laatste jaren zoveel gepubliceerd is. Roemer Visscher
is opgeschoven naar het tweede hoofdstuk, de eerste periode van de 17de eeuw.
Als inleiding tot dit hoofdstuk wordt een nieuwe, vrij uitvoerige beschouwing over
de barok gegeven. De bespreking van Vondel is nu verdeeld over de eerste en de
tweede periode van de 17de eeuw. Evenals in het eerste deel vindt men ook in deze
nieuwe uitgave van het tweede op bijna iedere bladzijde de bewijzen van een
grondige verwerking der sinds de eerste druk verschenen literatuur; de omvang is
dan ook met ca. 100 bladzijden toegenomen. Met deze korte aankondiging moet
hier worden volstaan. Hoewel er natuurlijk altijd wensen overblijven en sommige
figuren o.i. een meer gedetailleerde bespreking verdiend hadden (o.a. Wellekens
en Oudaan), handhaaft de schrijver zijn werk op het hoge peil waarop het is ingezet.
October 1958.
C. KRUYSKAMP

J. Melles, Joachim Oudaan. Heraut der verdraagzamheid. Utrecht,
Kemink & Zn., 1958.
De schrijver, die het vorige jaar de aandacht trok met zijn belangwekkend boek over
Vondel, heeft dit binnen korte tijd doen volgen door een tweede geschrift dat in meer
dan een opzicht als tegenhanger van het eerste werk kan gelden. Oudaan is in onze
letterkunde van de 17de eeuw een figuur van het tweede plan; verwaarloosd is hij
echter niet. Kalff wijdt aan hem een tiental bladzijden waarin hij met zijn nog steeds
bewonderenswaardige beheersing van stof en stijl diens figuur voor ons neerzet;
veel uitvoeriger behandelt hem Van Es in het vijfde deel van de GLN, waar hij,
evenals bij Kalff, gevolgd wordt door Dullaert: hun figuren lokken dan ook wel zeer
uit tot een verge-
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lijking die licht tot een contrastering wordt. De heer Melles was het erom te doen
van Oudaan een beeld te schetsen waarin de burger en de dichter gelijkelijk de
aandacht krijgen, zoals hij dat ook in zijn boek over Vondel gedaan heeft. Men kan
daar grote waardering voor hebben; evenzeer als Vondel was Oudaan een man die
intensief deelnam aan het geestelijk, godsdienstig en politiek leven van zijn tijd,
maar die ook evenzeer afstand kon nemen van het tijdelijk bepaalde. Als burger
schetst de schrijver hem, wederom op grond van een zeer grondig
bronnenonderzoek, in zijn afkomst, zijn opgroeien in het collegiantenmilieu te
Rijnsburg, zijn studie onder leiding van en als secretaris bij Scriverius, zijn vestiging
als tegelbakker in Rotterdam, na het afspringen van zijn gedroomde reis naar Rome,
waartegen zijn familie gewetensbezwaren had. Hoewel het ook niet zonder
tegenslagen ging, is Oudaan toch een geslaagd burger te noemen, die op den duur
bepaald tot welstand kwam. Talloos zijn de functies die hij in zijn stad heeft bekleed
als vertrouwensman, arbiter, adviseur en zaakwaarnemer. Merkwaardig is anderzijds
de coïncidentie die hem, evenals Vondel, veel verdriet doet beleven van zijn oudste
zoon, die ook hij tenslotte onterft. In zijn godsdienstig leven is hij individualist en,
hoewel strijdbaar, allereerst verdraagzaam: ‘Blijkens zijn geschriften wil hij Gods
Woord naar eigen bevindingen beleven en aannemen, principieel niet bereid op
gezag van anderen al of niet gedwongen te “aanvaarden”. Verre van een vrijdenker
en antikrist te zijn..., schuwt hij de wijsgerige opvattingen van Spinoza en diens
“onbeschofte schildknaap” Hobbes; in christelijke geest streeft hij, op eigen wijze,
naar gewetensvrijheid in een humane wereld’ (96). Maar ook de katholieken als
gelijkgerechtigd in de kring der collegianten toe te laten, zoals een van hen, Joost
van Geel, bepleit, daartoe kan hij toch niet komen, daartegen verzet hij zich zelfs
met klem. ‘Tot in zijn ouderdom is het mystische in de r.k. liturgie hem evenzeer
een gruwel geweest als het poëtisch gebruik van het mythische godendom’ (153).
Dit veroordeelde hij ook in Vondel, die hij overigens zeer bewonderde, maar als
wiens tegenspeler hij ook in zijn grote theologische dichtwerken optrad. Het is jammer
dat schr. daarin niet iets dieper treedt, ter nadere adstructie van zijn overigens
gefundeede afwijzing van het katholieke verwijt
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dat Oudaan ‘verzen op de verdraagzaamheid met verzen tegen de papen placht af
te wisselen’. Het ging Oudaan altijd om de beginselen, niet om de personen.
Als concreet beeld van het leven van een letterkundige uit onze bloeitijd, dat
zoveel meer zegt dan het altijd wat schimmige ‘letterkundig leven’, is dit boek een
welkome bijdrage. Mede onder invloed van de stijl van zijn personage vervalt de
schr. soms in een ietwat barokke schrijftrant; hij moge zich daarvoor verder hoeden.
October 1958.
C. KRUYSKAMP

W.A. Ornée, De zin in het Nederlands proza en de poëzie van Philips
van Marnix, heer van St. Aldegonde. Een syntactisch-stilistische analyse.
Deze studie, waarop dr. Ornée in 1955 in Groningen promoveerde, geeft een
overzicht van de hoofdkenmerken van de hoofd- en bijzinnen, die voorkomen in
ruim 6000 regels gedrukte tekst van Marnix. Het is een respectabel stuk werk, dat
door de overzichtelijke ordening van het materiaal en door de vele voorbeelden zijn
waarde zal blijven behouden, mede dank zij de gedetailleerde inhoudsopgave.
In de inleiding motiveert de S. zijn keuze: Marnix is voor hem ‘in de allereerste
plaats een eerlijk, gelovig Christen, wiens werk getuigt van een geladenheid, die
alleen dat geloof kan schenken.’ Verder ziet de S. hem niet als ‘de man die vóór
alles humanist was, maar wel als de man die in zijn tijd de fouten op kerkelijk gebied
aanvalt op grond van zijn voortreffelijk humanistische scholing’. Ik hoop, dat de S.
gelegenheid zal vinden om de door hem gevoelde ‘geladenheid’ eens
syntactisch-stilistisch aan te tonen. In dit werk, dat zich doelbewust tot Marnix
beperkt, was daar uiteraard geen gelegenheid toe. Daartoe ontbreekt het
vergelijkingsmateriaal. Wat mij treft, is de wat intellectuele verklaring van Marnix'
protestantisme. Maar dit terzijde. Los van deze motivering blijft een syntactische
studie over het zestiende-eeuws welkom. De taal uit die eeuw is zo weinig
bestudeerd, dat voor de taalkundigen de beschrijving van ieder stuk proza acceptabel
is. De taalkunde beperkt zich immers gewoonlijk veelal nog te zeer tot de studie
van litteraire taal.
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Ornée volgt grotendeels Overdieps methode, waarvan hij echter zonder motivering
wel enigszins afwijkt. Overdiep behandelt in zijn Zeventiende-eeuwse Syntaxis
[1935] de vorm van de mededelende hoofdzin en van de mededelende bijzin in het
eerste deel, onder één rubriek als De vorm van de mededelende zin. In het tweede
deel behandelt hij dan de functies van de bijzinnen en in het derde deel wat hij
noemt ‘zinnen gekenmerkt door de syntactisch-phonetische vorm’. Men kan de
vraag stellen of het juist is, dat men, uitgaande van de vorm van de zinnen, de
mededelende hoofdzin en de mededelende bijzin in één rubriek samenvat. Blijkens
zijn inleiding wil Overdiep uitgaan van de taalvormen. De vorm van deze twee soorten
zinnen verschilt echter aanmerkelijk: de woordorde is anders, evenals de intonatie.
En tenslotte verschilt ook het verband. Behandeling onder één noemer vloeit voort
uit de opvatting dat beide zinnen mededelend van aard zijn.
Ornée scheidt de behandeling van hoofd- en bijzin. In deel I behandelt hij de vorm
van de hoofdzin (de vorm van de mededelende hoofdzin; hoofdzin na bijzin; de
niet-mededelende hoofdzin) en in II de vorm en de functie van de bijzin. Belangrijk
is de samenvatting van deel II (blz. 289-304), waarin de S. een overzicht geeft van
de functies van de bijzinvormen. Met behulp van de inhoudsopgave kan men alle
zinnen zeer snel vinden. Ook een overzichtje, zoals dat van het verschillend
functioneel gebruik van zinnen met daar, is bijzonder instructief (blz. 212). Wat bij
Overdiep in het belangrijke vierde deel wordt behandeld (de zinnen zonder verbum
finitum), behandelt Ornée niet. Dat is begrijpelijk. Er komt ook een eind aan het
geduld van een promovendus!
Het kleine stukje theorie aan het begin van hoofdstuk I is niet bijzonder geslaagd.
Ik zie er, anders dan Ornée, geen bezwaar in om de verbinding SVf en VfS typerend
te noemen voor de hoofdzin en tegelijkertijd te erkennen, dat er hoofdzinnen zijn,
waarin S en Vf of Vf en S zijn gescheiden. Immers, deze laatste zinnen krijgen
daardoor nog niet alle kenmerken van de bijzin. Overigens volgt de lezer de S.
gaarne, wanneer hij Marnix' zinsvormen bespreekt. Bij
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beschrijvingen van deze soort passen historische digressies echter minder. Bij de
zinnen met want b.v. had O. zich kunnen beperken tot de, op zichzelf belangrijke,
feiten. De op blz. 14 gegeven verklaring, dat Marnix door allerlei moeilijkheden bij
zijn Psalmberijming zijn toevlucht heeft moeten nemen tot het gebruik van ‘een soort
onderschikkend want’, zal nl. wel niet juist zijn. In de eerste plaats om de reden die
de S. zelf noemt: het middelnederlands kent want in hoofd- èn bijzinnen. In de
tweede plaats niet, omdat dit onderschikkend want ook bij andere auteurs in de 16e
eeuw veelvuldig voorkomt. Evenals bij Marnix: naast het nevenschikkende want
(Jan van Stijevoort 65, 32). Ornée merkt terecht op, dat de dubbele mogelijkheid
die want biedt wordt gebruikt voor de eisen van het vers. Dit gaat nog verder: want
staat dikwijls aan het eind van een regel in het rijm (Van Dis en Erné, De Spelen
van zinne enz. [1939], 56, 447-448; passim bij Cornelis Everaert, die aldus ook
maer, daer, doe, wel, dat, desen enz. gebruikt). Ook door Pieter Lenaerts [1602],
met zijn ingewikkelde rijmen en strofenbouw, worden de mogelijkheden van want
goed uitgebuit. Over Vondel licht Van Helten [1883] ons helaas niet in, want inzake
de woordschikking beperkt hij zich ‘natuurlijk in hoofdzaak tot het proza’ (Vondel's
Taal, § 282). Cornelis Everaert gebruikt onderschikkend want ook in de
esbatementen, b.v. in tWesen (2, 11; 2, 111) en Visscher (19, 238-239), hoewel de
taal hiervan aanzienlijk minder rhetoricaal is dan die van andere stukken. Omdat
Marnix de tweeërlei constructie beperkt tot want, en deze eigenaardigheid ook elders
voorkomt, kan men niet zeggen, dat het hier inzonderheid een eigenaardigheid in
Marnix' taalgebruik geldt, hetgeen de schrijver trouwens ook niet expressis verbis
doet.
Een soortgelijk probleem doet zich voor bij een paar bijzinnen, ingeleid door die,
waar de S. geen weg mee weet (blz. 267). Van de zin Daeromme so vele als ons
aengaet, die wij in de Schole der Propheten ende Apostelen onderrichtet zijn......,
zegt Ornée dat men hier ‘die’ nog als rel. pron. bij het antecedent ‘ons’ kan opvatten.
‘Men komt dan echter in moeilijkheden met het onmiddellijk daarop volgende
pronomen “wij”. Onze enige conclusie kan dan ook zijn dat het pron. pers. “wij” hier
overbodig is. We troffen in de Beelden
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een analoog geval...... Afgezien van de mogelijkheid dat “die” een schrijffout kan
zijn voor “daer” (een niet erg sterke veronderstelling overigens) is het ook hier weer
mogelijk “die” als een rel. pron. op te vatten, waarbij “hij” dan als versterking kan
dienen. Daar wij van dit type zinnen niet meer voorbeelden hebben, kunnen we
uiteraard moeilijk hier een definitieve verklaring van geven.’ Het betreft hier geen
bijzonderheid van Marnix' taalgebruik. Dergelijke zinnen zijn behandeld door Stoett
3

(Middeln. Sprkk. [1923], § 64), die aan het pron. relat. gevolgd door een pron. pers.
de kracht van een redengevende conjunctie toekent, wat m.i. ook van toepassing
is op de door Ornée aangehaalde voorbeelden. Van Helten (Vondel's Taal [1883],
§ 220) geeft ook voorbeelden uit het ohd. en os. en poogt tevens de constructie te
verklaren. De mening van Paul (Deutsche Grammatik IV [1920], 198: ‘Um 1500
kommt der Gebrauch auf, dem Nom. des Rel.-Pron., wenn er sich auf die erste oder
zweite Person bezieht, das betreffende Pron, anzufügen’) is dus bij voorraad al
gecorrigeerd door Van Helten. Paul geeft veel voorbeelden voor de tijd nà 1500.
Het in diezelfde paragraaf door Ornée besproken geïsoleerde voorbeeld van een
rel. zin met die zonder antecedent bevat een verschijnsel, dat Stoett o.c. in § 62
bespreekt en dat eveneens in de 16e eeuw nog volop voorkomt. Zo ook in het frans
van die tijd (Gougenheim, Grammaire de la langue française du seizième siècle,
Lyon, Paris [1951], 98: ‘La subordonnée relative commençant par qui sans
antécédent peut n'avoir aucun rapport avec le verbe de la proposition principale et
équivaloir à “si l'on”: Tout tombera, qui n'en aura le soing (Marot, Epitres, 29; t. I, p.
198), (= “si l'on n'en a pas soin”)’ - ‘Nous n'avons gardé cette construction que dans
la locution proverbiable Tout vient à point qui sait attendre.’)
Hier zijn duidelijk de grenzen, die de beschrijving van een beperkte stof van één
schrijver biedt. Heel sterk spreekt dat ook bij de stereotype vragende zinnetjes als
Maer wat ist?; maer wat wil ick vele segghen? Men kan dergelijke, niet door een
spreker of schrijver gevormde uitingen nooit helemaal begrijpen als men ze isoleert
van de talloze andere stereotype vragen met wat, ook al komen die in het
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voor een bepaalde studie onderzochte materiaal niet voor. Mede om deze reden
zou het boek gewonnen hebben als er minder over de voorbeelden was geredeneerd!
Overdiep geeft in zijn zeventiende-eeuwse syntaxis veel meer voorbeelden, evenals
Van Es in zijn studie over de attributieve genitief in het middelnederlands en beiden
geven minder toelichtende tekst. En zó zij deze geven, kan de toelichting meer hout
snijden, omdat de voorbeelden gevarieerder zijn. Overigens, ik heb dit reeds gezegd,
acht ik de beperking tot één schrijver op zichzelf alleszins aanvaardbaar en heeft
de S. zich op loffelijke wijze gekweten van de taak, die hij zich had gesteld: een
beschrijving te geven van enige hoofdkenmerken van de hoofd- en bijzinnen van
Marnix.
Mij is opgevallen, hoe weinig consequent door de S. de eenheid van spelling in
de ruimste zin van het woord is volgehouden, alsmede welk vrijmoedig gebruik hij
maakt van streepjes en komma's.
J.B. DREWES

Dr. J.H.A. Elemans, Woord en Wereld van de boer. Een monografie over
het dialect van Huisseling. Het Spectrum, Utrecht 1958.
De heer J.H.A. Elemans heeft een monografie geschreven over het dialekt van een
‘Dorp aan de Rivier’, Huisseling nl., gelegen in het Ravensteinse. In een inleidend
woord ‘Aan de Lezer’ haalt hij met instemming de woorden van Amaat Joos aan,
die het verzamelen van dialekteigenaardigheden vergelijkt met vissen: ‘Ik noem het
visschen op een grooten vijver, niemand weet wanneer het laatste vischken uit de
diepte opgehaald is’. En inderdaad, bij dialektonderzoek weet men wel wanneer
men begint maar niet wanneer men ophoudt. Hoeufft gaf in 1836 zijn Proeve van
Bredaasch Taal-eigen, maar liet in 1838 daarop volgen een Aanhangsel op de
Proeve van Bredaasch Taal-eigen; Schuermans stelde een Algemeen Vlaamsch
Idioticon samen [1865-1870], dat in 1883 vermeerderd werd met een Bijvoegsel
aan het Algemeen Vlaamsch Idioticon; Gezelle heeft, nadat hij meegewerkt had
aan het Westvlaamsch Idioticon van deken L.L. de Bo [1873], nog jaren lang ‘gezant’
in Rond den Heerd en Loquela (later gedeeltelijk tot
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woordenboek omgewerkt); Tuerlinckx schreef een Bijdrage tot een Hagelandsch
Idioticon [1886], Claes in 1904 een Bijvoegsel aan de Bijdrage tot een Hagelandsch
Idioticon. Het sterkste bewijst dat men met het verzamelen van dialektische
eigenaardigheden feitelijk nooit klaar komt geven wel Cornelissen (en Vervliet):
nadat hun Idioticon van het Antwerpsch dialect was ‘opgesteld’ [1899], verscheen
een lijvig Aanhangsel [1906] mèt nog Aanvullingen en Verbeteringen. En al schrijven
de samenstellers op blz. 2272 EINDE, niets is minder waar: Cornelissen gaf in de
jaren 1936, '38 en '39 nog een zeer uitvoerig Bijvoegsel van (311 + 316 + 231) 858
blzz. En nog was het niet: Finis coronat opus! Bij dit Bijvoegsel hoort weer een
Nalezing. Zo iemand dan kon Cornelissen uit ondervinding getuigen: ‘De volkstaal
is een onuitputtelijke mijn’. In De N. Taalgids, XV 118 heeft De Vooys (de) drie eisen
genoemd waaraan de ideale dialektonderzoeker moet voldoen. Een zeer voorname
eis vergat hij evenwel en wel deze, dat hij, de ‘zanter’, over Ausdauer beschikke.
Dit uithoudingsvermogen heeft de schrijver van bovengenoemde monografie
gedurende tien jaren (1948-1958) getoond, heeft er toen ‘in arren moede een eind
aan gemaakt’ en zo is zijn boek Woord en Wereld van de boer ‘voltooid’. Deze zijn
eigen openhartige woorden moet men intussen niet al te tragisch opnemen; zakelijke
overwegingen zullen de schrijver ertoe gebracht hebben om er (voorlopig?) een
punt achter te zetten en de lezer die in dergelijk werk belang stelt mag er zich over
verheugen, dat uit die hoek van Noord-Brabant een nieuw geluid gehoord wordt.
Het eigenlijke boek is verdeeld in vijf hoofdstukken: I Stad en land, II Klank en
systeem, III Natuur en techniek, IV Vee en veld, V Boer en buurt. De eerste,
algemene indruk van het werk is, dat de schrijver angstvallig vermeden heeft er een
‘schools’ boek van te maken: zo goed als nergens gebruikt hij cijfers als 1), 2), 3),
letters als a), b), c) of paragrafen. Aan de ene kant geeft dit een losheid en een
vlotheid aan zijn monografie, aan de andere kant ook een zeker gebrek aan een
duidelijk overzicht.
In het eerste hoofdstuk (Stad en land) wijdt hij een paar blzz. aan de dialektgrenzen
van het konglomeraat Ravenstein, waartoe Huisseling behoort. Het wil ons
voorkomen dat de schrijver van dit onderdeel meer
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had kunnen maken: hij had hier o.i. op ongezochte wijze een stel isolexen, isofonen
en isomorfen kunnen geven in een overzichtelijke kaart. We zijn hier namelijk in een
zeer interessant overgangsgebied: Brabants × Gelders. Wat de Brabantse zijde
betreft heeft men in het zuiden het Land van Cuyk, met zijn verschillende
taaleigenaardigheden, naar het westen en zuidwesten toe de Mòskant, d.i. de smalle
kleistrook aan de Brabantse zijde langs de Maas, onderscheiden in den Hògge
Mòskant en de Légge Mòskant, en den Hèjkant de hoge zandgronden van het
Brabantse diluvium. Hier (blzz. 20, 21 en 22) en op menige andere plaats in het
boek geeft de schrijver wel verschillen aan, maar heel overzichtelijk, samenvattend
is dit niet.
In ditzelfde eerste hoofdstuk wordt gehandeld over De Geschiedenis van het land.
Daaruit blijkt dat dit eeuwen lang door Duitse heren is bestuurd, zonder dat het
dialekt van Huisseling de invloed van de taal die gesproken werd in de Duitse
bestuurscentra heeft ondergaan. Terecht laat de auteur hier een waarschuwing
horen aan het adres van de expansiologen. Eenentwintig woorden uit de tongval
van Huisseling worden met hun Duitse ekwivalenten vergeleken; van die Huisselingse
woorden komt er meer dan een ook in de Noordbrabantse Kempen en elders voor
o.a. baktand kies (zie Taalatlas, afl. 4 nr. 1), hörke horen, spiertse (zie Dialekt van
Kempenland s.v. bəspirtsə(n)), stèchele en getiekkerd gespikkeld (zie Dialekt van
Kempenland s.v. gəti. gərt). Het verbreidingsgebied van deze woorden wijst erop,
dat we hier niet te doen hebben met specifieke invloed op het Huisselings van Duitse
zijde. Mèt de schrijver moet hier niet van ontlening aan het Duits gesproken worden
maar van oerverwantschap met die taal. Dit onderdeeltje van zijn boek: Invloed van
het Duits had gevoeglijk zo goed als geheel achterwege gelaten kunnen worden.
Hoofdstuk II (Klank en systeem) behandelt de klanken deels fonematisch
(struktureel) nl. de klinkers en tweeklanken, deels fonetisch (niet struktureel) nl. de
medeklinkers. We kunnen de heer Elemans hier volkomen bijvallen waar hij uit De
Boer (Studie over het dialect van Hindeloopen) citeert: ‘Primair is (dus) het taalgevoel
van de leden der taalgemeenschap. Dat taalgevoel maakt uit wat een phoneem is.’
En hij vervolgt dan: ‘Dit bij wijze van inleiding op onze mening
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dat een foneem een taalelement is dat betekenis draagt of kàn dragen.’ Een oppositie
kan tijdelijk verdwijnen en dan weer opkomen. ‘Een sluimerend foneem? Een
reservefoneem? In ieder geval foneem’ (blz. 38). Van de door hem gegeven
(funktioneel belaste) opposities valt bijzonder op die met lange en die met korte
klinker: ‘Zo kunnen we zeggen dat in het Huisselings tegenover iedere lange klinker
een korte staat, en wel zo dat men van twee groepen fonemen moet spreken’ bv.
brie.f = brieven, brief = brief, moe.t = dapperheid, moet = moeder. Verder de
fonematische onderscheiding van è en é: ‘Toch kunnen we “het oude princiep” dat
oorspronkelijke ë meer open is dan oude umlauts-e nog wel onderkennen. Woorden
met e uit ë hebben in de meeste gevallen è, die met e uit a plus umlautsfactor
meestal é waar het oude, en meestal è waar het jonge umlaut betreft’ (blz. 65) bv.
gèlt geld × gélt jonge zeug, hèl kras × hél hel, vèlt veld × (hij) vélt valt. Vervolgens
die van ò en ó (blz. 49); van het Huisselings als oostelijk dialekt was dit laatste
verschil a priori te verwachten. ‘In het onderscheiden van korte o-klanken is de
Huisselingse dialektspreker bijzonder getraind. In tegenstelling tot andere delen van
het land zal men zich in Huisseling niet gemakkelijk vergissen met scherpkorte (ò)
en zachtkorte (ó) o-klank.’ ‘In vele gevallen is de tegenstelling ò - ó functioneel
belast’ bv. zòch = zog × zóch = zeug. De fonetiek komt bij deze schrijver weinig aan
haar trekken, wordt althans niet systematisch volledig en overzichtelijk behandeld,
wat we als een gemis voelen. Opmerking verdient intussen aantekening 17 op blz.
283 naar aanleiding van de verledentijdsvormen van de sterke ww.: schoof geschoove (schuiven) enz. op blz. 48: ‘Het Huisselings is dus een der dialekten die
er volgens Schönfeld: Historische grammatica, § 10-11, op schijnen te wijzen dat
A.N. vormen van het praet. sing. van sterke ww. uit klasse I en II als bood, beet,
niet rechtstreeks beantwoorden aan Got. bauþ, bait; dat in derg. gevallen nl. de
klinker van het meervoud het singulare is binnen gedrongen.’ We merken hierbij op
dat in andere Noordbrabantse dialekten de vokaal van het enkelvoud doorgedrongen
5

is in het mv., juist als in het Westvlaams (zie Schönfeld's Hist Gr. blz. 242, aant.
10). Uit het door ons meegedeelde omtrent ‘Klank en systeem’ kan blijken, dat de
schrijver bij
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dit hoofdstuk niet de, althans in Noord-Nederland, veel gevolgde weg heeft
ingeslagen, nl. van de Germaanse klanken uit te gaan (zie bij hem blz. 282
aantekening 5). Het is zijn goed recht een andere metode te kiezen: ‘Iederen boer
kust ze wijf op zè manier’ zegt de Brabander. Het is intussen de vraag of de andere
werkwijze niet instruktiever is.
In het 3de, 4de en 5de hoofdstuk zien we de dialektoloog Elemans op zijn best.
Hier geeft hij een duidelijk inzicht in de wereld van de boer en mèt die wereld in zijn
1)
woord . Hier put de schrijver uit zijn door de praktijk verkregen overvloed. Deze
hoofdstukken komen blijkbaar ook uit het hart. In korrelige stijl, beknopt en hier en
daar een tikje humoristisch bespreekt hij met grote kennis van zaken de wereld van
de Noordbrabantse boer, hoe het was en hoe het werd. Bijzonder goed is de typering
van de Frankische en de Saksische boer op blz. 117 v.: de openheid en de
spontaneïteit van de eerste, de geslotenheid en de stugheid (boer Stuggink) van
de laatste, waarmee het type boerderij van de een en van de ander harmonieert:
het Frankische langgeveltype met de lange zijgevel vaak langs de berm van de weg
en alle deuren en ramen dus open naar de voorbijganger × het Saksische hallehuis
met zijn achterste naar de weg gekeerd, zodat de voorbijganger het zicht slechts
op de hoge gesloten achterdurre, op de dubbele inrijdeur in den achtergeevel heeft.
‘Verluchtend’ is in dit verband de brief op blz. 230: spreekt daar een zeker tekort
aan hoofsheid van de kleiboer uit, aan de andere kant verraadt hij de niet minder
bedenkelijke, bekende zuidelijke (Brabantse) slordigheid. ‘Ter weerelt staet niet stil’
had de heer Elemans aan het begin van het eerste dezer drie hoofdstukken als
motto kunen plaatsen. De stof en de bewerking ervan doen denken aan
Oud-Achterhoeksch Boerenleven door H.W. Heuvel of aan Land en Volk van Twente
van Bezoen en ook aan De Volkstaal van Katwijk aan Zee door Overdiep. Deze
gaan echter statisch te werk, Elemans dynamisch. ‘Schools’ is

1)

Had de schrijver zijn monografie niet beter Wereld en woord van de boer kunnen noemen?
Uit de wereld van de boer vloeit zijn woord voort, voorop de wereld dus, dan het woord. Ook
ritmisch is er tegen deze verandering niets in te brengen, terwijl het beginrijm, waarvan de
auteur schijnt te houden, gehandhaafd blijft.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 76

151
hij nergens, schoolmeester wil hij niet zijn. Dit blijkt ook uit zijn breken met de
alfabetische volgorde der woorden (blz. 10). Op het voetspoor van Van Ginneken,
die in De studie der Nederlandsche streektalen blz. 92 v. niet minder dan zestien
groepen van woorden onderscheidt om de woordenschat van een dialekt onder te
brengen, bergt Elemans zijn woordmateriaal in drie grote betekenisvelden: het
landschap, het werk, de gemeenschap. Voor de niet-taalkundige lezer is de door
schrijver gevolgde weg ongetwijfeld prettiger, toch geloven we dat de alfabetische
lijst voor de taalman de voorkeur verdient. In ieder geval kan men er zich over
verheugen dat de auteur in zijn Register het opslaan van een woord zeer
2)
vergemakkelijkt . De omschrijving van de betekenis van de dialektische woorden
en woordverbindingen is kort en bondig, soms wat te bondig. Als bv. met bestèlle
(blzz. 239, 263) hetzelfde bedoeld wordt als dat wat men in de Noordbrabantse
Kempen eronder verstaat (zie Dialekt van Kempenland s.v. bəstäl), is het woord
beschöwte (blz. 239) daarvoor toch wel wat al te simplistisch. Betekent het
Huisselingse pruu.ve (blz. 244) drinken? Of heeft het de elders in Brabant gangbare
engere waarde van: sterke drank (borreltjes) drinken? De betekenis van mèrt (fr.
merde, lat. en it. merda) wordt op blz. 228 v. goed weergegeven in de zegswijze:
ze hi ter et mèrt òn! = ze hi ter schéjt òn! d.i. lak, maling. Op blz. 66 wordt het vertaald
met: hekel. Is dit juist?
Gekomen aan het einde van onze bespreking van Elemans' Woord en wereld
van de boer, moeten we prijzen zijn grote kennis van zaken betreffende de wereld
van de boer in het noordoosten van Noord-Brabant en de bondigheid en levendigheid
van zijn stijl. Het is een fris boek. Wat de gevolgde metode van klank- en
woordbehandeling aangaat, hierin kan men met hem in opvating verschillen. In ieder
geval is hij door zijn langdurige studie de aangewezen persoon om het werk ‘af te
maken’: ‘De vormleer ontbreekt, de zinsleer eveneens’ (blz.

2)

Hier en daar is het Register wat slordig opgemaakt: kloe:te prutsen (blz. 53) wordt er niet
gegeven, schars scheermes staat wel vermeld voor blz. 207, niet voor blz. 57, schienwit is
op blz. 180 te vinden (niet op blz. 179), témmes staat ook op blz. 67. In de eerste kolom van
blz. 325 worden mèrt (fr. merde) en mèrt markt onderscheiden, maar het eerste mèrt staat
abusievelijk bij het tweede, had bij † mèrt van blz. 229 moeten staan enz.
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11). We willen hem bij dat werk de woorden van een andere dialektvorser, uit het
zuidwesten van het Nederlandse taalgebied, Gezelle nl., voorhouden, blijvende
daarmee in de sfeer van de heer Elemans, de agrarische:
Den tragen os, dien 'k werken zie...
...mijn doen is dat, zoo dunke 't mij.

Deventer
A.P. DE BONT

Woordeboek van die Afrikaanse Taal. Derde deel. G. Pretoria, Die
Staatsdrukker, 1957.
P.C. Schoonees, Rondom die Woordeboek. Kaapstad, Nasionale
Boekhandel, 1958.
Vrijwel gelijktijdig met het verschijnen van het derde deel van het WAT heeft de
hoofdredacteur daarvan een bundeltje het licht doen zien met een aantal reeds
eerder verspreid verschenen opstellen die met dit grote werk verband houden. Het
woordenboek van het jonge Afrikaanse volk verkeert, nu het eenmaal de
kinderziekten ontwassen is, in ongeveer dezelfde positie als het Woordenboek der
Nederlandsche Taal in zijn eerste periode: er is een groot enthousiasme, zowel bij
het publiek als bij de medewerkers, voor de oprichting van hetgeen als een nationaal
monument wordt gezien en die kwalificatie meer nog dan bij het Nederlandse wdb.
het geval is, verdient. De Afrikaanse taal is een taal in wording; de taak van het
WAT is er dan ook minstens evenzeer een van taalschepping als van registratie
van het bestaande, of liever het registreert de taal terwijl zij wordt. De redactie geniet
daarvoor de medewerking van een groot aantal belangstellenden uit het publiek,
zoals dat ook bij de NED het geval was, en bij het WNT helaas zozeer gemist wordt.
De opstellen van Dr. Schoonees vallen uiteen in twee groepen: die waarin het belang
van de taal en van een goed gebruik daarvan verdedigd wordt, zoals ‘Die erfnis van
ons vaders’, ‘Taal en maatskappy’, ‘Gedagtes oor die toekomst van Afrikaans’, en
die over de lexicografie in het algemeen, over de geschiedenis van enige
woordenboeken en over die van het WAT en zijn werkwijze in het bijzonder. Het
woordenboek wordt gezien als een centrum van het leven der taal: ‘Al hierdie aspekte
van die taallewe
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kruis mekaar in een brandpunt: Die Woordeboek. Alleen hier het ons 'n volledige
samenvatting van 'n volk se wesenlike ontwikkeling en sy eiendomlike denke. As
sodanig is 'n gesaghebbende woordeboek 'n groot en onvervreembare bewys van
sy nasieskap’. In het hoofdstuk ‘Die aard en wese van 'n woordeboek’ wordt
uiteengezet hoe zo'n gezaghebbend woordenboek tot stand kan komen en hoe het
gebruikt moet worden. Zowel hier als in een afzonderlijk hoofdstuk wordt gewezen
op het belang van goede definities. Daarbij komt vanzelf ook de vraag ter sprake
in hoeverre een woordenboek ook nog iets meer moet geven dan definities, t.w.
zakelijke bijzonderheden. Terecht poneert de schr.: ‘In Afrikaans, waar verklarende
vakwoordeboeke nog glad nie bestaan nie, is ensiklopediese besonderhede vir die
algemene leser onmisbaar’. Wanneer hij echter even hoger zegt dat ‘dit is die
gewoonte van alle groot woordeboeke wat oor voldoende ruimte beschik om
ensiklopediese besonderhede by te voeg’, dan is dit een ongefundeerde
generalisering. Noch het Duitse, noch het Nederlandse, noch ook de Scandinavische
woordenboeken en dat van Littré begeven zich op het terrein van de encyclopedische
bijzonderheden, en terecht; immers voor deze taalgebieden bestaan er sinds twee
eeuwen afzonderlijke werken waarin men die zakelijke gegevens kan naslaan. Het
Afrikaanse woordenboek sluit zich in zijn encyclopedische opzet aan bij de
Amerikaanse traditie, zoals ik reeds in de bespreking van een eerder verschenen
deel constateerde, en dat is niet toevallig: de jonge Afrikaanse taalgemeenschap
heeft dezelfde behoeften als de Amerikaanse, die ook geen afzonderlijke
encyclopedische traditie heeft. Nogmaals: voor het Afrikaans is dit volkomen
gerechtvaardigd. Maar dit neemt niet weg dat principieel die vermenging onjuist is.
Het woordenboek dient van zaaknamen (die overigens maar een g e d e e l t e van
de woordenschat uitmaken) een zo zuiver en scherp mogelijke definitie te geven,
en die definitie blijft, als zij goed is, onbeperkt geldig, terwijl de zakelijke
bijzonderheden aan voortdurende verandering onderhevig zijn en daarom in een
woordenboek, dat juist de onveranderlijke kern moet vastleggen, zoveel mogelijk
vermeden dienen te worden. Overigens, het is niet nodig hiervoor met Dr. Schoonees
te discussiëren, want hij erkent, zoals boven gezegd, volmondig het grote belang
van een
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goede definitie. Het gaat alleen om hetgeen daaraan nog moet worden toegevoegd,
en dat is mede een kwestie van plaatsruimte. Ongegrond is daarom het verwijt van
Dr. S. aan het adres van Van Dale, wanneer deze aarde definieert als ‘de planeet
die wij bewonen’ of calvinisme als ‘de hervormde leer naar de leerstelling van Calvijn’;
wanneer men ook maar enigszins de weg opgaat van het WAT, dat aan de
omschrijving van het begrip calvinisme ⅔ kolom wijdt, dan wordt het volstrekt
onmogelijk een handwoordenboek in één deel samen te stellen zoals Van Dale
alleen pretendeert te zijn. Ongegrond is ook de bewering dat ‘die intelligente, belese
Nederlander dus 'n hele stel vreemde woordetolke daarop (moet) hou - vir musik,
sport, medisyne, sielkunde, dierkunde, chemie, ensovoorts’, omdat het WNT die
niet behandelt. Reeds sinds Meyers Woordenschat van 1650 bezit Nederland zijn
algemene vreemde-woordenboek, dat in de vele uitgaven van Kramers' woordentolk
en andere dergelijke werkjes is voortgezet en volkomen aan de eisen van de
gebruiker voldoet, zolang het hem om de t e r m e n gaat; in de handwoordenboeken
is trouwens hetgeen werkelijk van algemeen belang is daaruit al sinds lang
overgenomen.
Het derde deel van het WAT behandelt de gehele letter G, die 1480 kolommen
vult, tegen 3724 in het WNT, een verhouding dus van ongeveer 1 op 2,4. Vergeleken
met het vorige deel is de bewerking dus iets beknopter, waarbij echter te bedenken
valt dat het WNT juist in dl. IV bijzonder breedvoerig en in de behandeling van C-F
zeer beknopt is. De enige wijziging in de bewerking die van belang is, bestaat in de
toevoeging van de voornaamste vervoegingsvormen bij de werkwoorden. De
verschijning van dit deel binnen drie jaar na het voorgaande getuigt van de ijver van
de redactie en is zeker een gelukwens waard.
Leiden, October 1958.
C. KRUYSKAMP

Dr. Jan Grauls, Volkstaal en volksleven in het werk van Pieter Bruegel.
N.V. Standaard-boekhandel, Antw.-Amst., 1957 (223 blz., ƒ 14,50).
Het grootste deel van dit interessante boek heeft betrekking op het verband van
schilderijen met oude spreekwoorden. Die hangen immers

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 76

155
ten nauwste samen met Volkstaal en Volksleven en het is begrijpelijk, dat daarvoor
altijd belangstelling is geweest. Bij degenen, die zich eens intensief met
spreekwoorden-onderzoek bezig hielden, neemt men zelfs waar, dat ze
langzamerhand een groot deel van hun leven aan verdere studie op dit gebied gaan
wijden. Ik noem hier slechts namen als Harrebomée, Suringar, Stoett, Latendorf,
Wander en meen ook bij Grauls, mede op grond van zijn vroegere publicaties,
duidelijk een jarenlange intensieve studie te kunnen konstateren.
In deel I geeft schr. een betoog over H. Margaretha en Dulle Griet, waarvan een
volledig overzicht in dit Ts wat te veel ruimte zou innemen. Van taalkundig standpunt
vindt men in het WNT omtrent Griet immers ook slechts een paar regels; deze naam
wordt gebruikt ‘in toepassing op een booze vrouw, of als de personificatie van een
kwaad wijf’. Bekijkt men naast blz. 32 de schilderij van de gewapend voortrennende
‘Griet’, dan kan men dunkt me toch eigenlijk niet zo zeer een door G. te berde
gebrachte tegenspraak aannemen met de volgens hem onjuiste ‘dolle Griet’, die
immers o.a. door Cats wordt beschreven als ‘Een Griet van stueren aert, en leelijck
bovendien, Soo dat in haer gelaet niets soets en was te sien’. Op blz. 68-74 worden
trouwens reeds taalkundig interessante opmerkingen gemaakt over de afbeeldingen
uit Bruegel's schilderij van ‘Dulle Griet’, die in verband staan met Vlaamse
spreekwoorden.
In deel II van zijn boek behandelt G. nu het verdere schilderwerk van Pieter
Bruegel-de-Oude in verband met de volkstaal, de folklore en het volksleven. Hij wil
blijkens zijn ‘Woord vooraf’, ‘onze grote schilder situeren in zijn tijd en in zijn milieu
en vooral nadruk leggen op de invloed welke de Zuidnederlandse volkstaal op zijn
werk heeft geoefend’. Uit de spreekwoordenschilderij van 1559 wordt nu een aantal
van 85 nader besproken. Hier kan G.'s boek door onze filologen dus gewaardeerd
worden als belangrijk ‘Nachschlagebuch’. In verband daarmee dient er wel even op
te worden gewezen, dat de onder de afbeeldingen stukjes van de grote schilderij)
aangegeven nummering anders is dan in de tekst en dat dil wel eens aanleiding
geeft tot een enigszins tijdrovende identificatie. Het beeld ‘aan een been knagen’,
vermeld onder nr. 16 van afb. 6, staat b.v. in werkelijkheid op afb. 7 en van de
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andere opgesomde beelden ‘bij de duivel te biecht gaan’ (nr 17) en ‘zij hangt haar
man de blauwe huik om’ (nr 18) staan maar kleine stukjes op afb. 6, die op zich zelf
allerminst duidelijk zijn. Degenen, die G.'s publicatie als ‘Nachschlagebuch’
raadplegen dienen er verder aan te denken, dat van een paar dozijn spreekwoorden
(in hoofdzaak op het bovenste deel van de volledige spreekwoordenschilderij van
de o u d e Bruegel betrekking hebbend) geen afbeelding in dit boek is opgenomen.
Een complete afbeelding van dit in het Berlijnse Museum aanwezige origineel kon
ik toevallig even bekijken in E d o u a r d M i c h e l : Bruegel (Planche 42), F.
G r o s s m a n n : Bruegel, The Paintings (nr 13) en (gekleurd) in G. G l ü c k : Breugels
Gemälde (Tafel 8). Weliswaar vindt men van de jonge Brueghel bij Grauls naast
blz. 144 wèl een schilderij (waarvan echter kleine kantjes zijn weggelaten), maar
dit is een enigszins afwijkende kopie naar de volledige schilderij van zijn vader.
In de volgende hoofdstukken van deel II worden enkele spreekwoorden nog eens
uitvoerig besproken, nl. ‘Hij speelt op die kake’, ‘De blok slepen of De Bloksleper’,
‘De Hennetaster’ en ‘Onsen Heere eenen vlassenen baerd aensetten’. Als slot volgt
daarop dan een hoofdstuk over de door Pieter Brueghel-de-Jonge vervaardigde
kopie. Voor een statistisch geïnteresseerde raadpleger is het weer enigszins
omslachtig dat G. zich ook in deze hoofdstukken niet naar de eenmaal gegeven
nummers der spreekwoorden van de oude Breugel heeft gericht.
Ten slotte volgt dan op blz. 160-220 deel III, waarin nog zeven spreekwoorden
apart worden besproken (en waarbij ik duidelijkheidshalve de afbeeldingen vermeld):
‘Het Spreekwoord van het Vogelnest’ (afb. 19), ‘Elck’ (afb. 21), ‘De Magere en de
Vette Keuken’ (afb. 20), ‘Hy cust het rinxken vander dueren’ (zonder afb.), ‘Het
bedrog’ (zonder afb.), ‘Daar zijn de daken met vladen gedekt’ (afb. 22), ‘Hij heeft
tegen de maan gepist’ (afb. 15 en 18).
Voor de lezers van ons Ts zijn de filologische gegevens natuurlijk speciaal van
belang. Alvorens daarop nog even in te gaan acht ik het echter gewenst enige
algemene opmerkingen te maken omtrent de 16de-eeuwse spreekwoorden en de
nog behouden teksten, waarvan de huidige kennis om verschillende redenen nog
zeer veel te wensen overlaat. Ik
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wilde dat aanvankelijk eigenlijk liever niet in deze ‘recensie’ uiteenzetten, omdat het
een speciaal onderwerp betreft, dat beter in een apart opstel zou worden behandeld.
Ik werd echter ten slotte geanimeerd door hetgeen G.-zelf nadrukkelijk in zijn ‘Woord
vooraf’ zegt: ‘Wat men hier wel zal vinden zijn pogingen tot verklaring van de
betekenis der beelden die door Bruegel werden geschapen en die in nauw verband
staan met de zestiende-eeuwse taal, letterkunde en volkskunst’. In overeenstemming
met G. ben ik nl. van mening, dat voor een beter inzicht in de
spreekwoordengeschiedenis het 16de-eeuwse materiaal (ten behoeve der schilderij
van Bruegel-de-Oude, vooral dat van vóór 1559) van het allergrootste belang is.
Het door G. herhaaldelijk geraadpleegde boekje van Goedthals b.v., dat een jaar
vóór Bruegel's dood is verschenen, moet m.i. van minder betekenis zijn dan de in
1549 bij De Laet verschenen ‘Seer schoone spreeckwoorden / oft Prouerbia / in
Franchoys ende Duytsch’.
Al kan ik mij dus geheel verenigen met Grauls' nadruk op het 16de-eeuwse
materiaal, dan meen ik toch, dat dit nog eens extra kan worden bevestigd met enkele
gegevens uit bronnen, die G. (geheel buiten zijn schuld) niet ter beschikking heeft
kunnen krijgen. In dat opzicht staat hij trouwens waarlijk niet alleen. Ik zou dit eigenlijk
dan ook nog met verhandelingen van andere onderzoekers moeten toelichten, maar
wil mijn eenzijdigheid verontschuldigen met het feit, dat het zeer uitvoerige boek
van Grauls nu eenmaal de jongst-verschenen spreekwoorden-publicatie is.
Voor onze neerlandistiek beschouw ik het als een wantoestand, dat er nog altijd
verschillende 16-eeuwse spreekwoorden-uitgaven moeilijk in handen zijn te krijgen.
Men dient nl. ook nog te bedenken, dat op dit gebied zonder twijfel toch al heel wat
16de-eeuwse drukken weggevaagd zijn. Zeer merkwaardig (men kan eigenlijk
zeggen: onnatuurlijk) is b.v. de groep van 12 bewaarde uitgaven der Proverbia
Communia. Ofschoon deze PC-verzameling (o.a. blijkens de alfabetische volgorde)
van Zuidnederlandse herkomst is, heeft men tot dusverre nog geen enkele Zuidnl.
uitgave ontdekt. Van de 12 bekende uitgaven zijn er 10 [!] uit het oosten (2 daarvan
uit Keulen), 1 uit Gouda (die ik niet in handen heb gehad) en 1 uit Delft. Wat deze
laatste uitgave betreft, kan
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men nog weer konstateren, dat die (wat de taal betreft) niet ‘Hollands’ is, maar een
(betrekkelijk late) nadruk van een Zuidnl. tekst moet zijn. Dan is het toch wel
opvallend, dat uit de streek, waar de eigenlijke bron oorspronkelijk moet zijn
vervaardigd, geen enkel exemplaar meer is bewaard. Juist bij
spreekwoorden-uitgaven uit de 16de eeuw moet men trouwens nog extra rekening
houden met verdwijning, omdat nogal eens aanstoot werd gegeven door
anti-kerkelijke aanvallen. Op zekere hatelijkheden in dit opzicht is mijn aandacht
o.a. gevallen in de Kamper spreekwoorden van Warnersen en de Antwerpse van
De Laet.
Als Grauls de uitgave van De Laet had kunnen raadplegen, dan zou hij daar, om
een voorbeeld te noemen, de volgende dubbele spreekwoorden hebben kunnen
konstateren: ‘Il yroit en enfer lespee au poing. Hy soude inde helle gaen met den
sweerde in de handt. Oft aldus / Hy soude eenen roof voor de helle halen / ende
comen ongescheyndt weder’. Met het F r a n s e spreekwoord stemt de formulering
in de (pas in 1568 verschenen) verzameling van Goedthals weliswaar óók overeen,
maar daar staat naast de Franse zin (Il yroit a l'enfer l'espee au poing) zonderling
genoeg a l l e e n de korte ‘vertaling’: ‘Eenen roof voor d'helle halen’. Men kan
aannemen, dat Goedthals dit ‘verkorte’ spreekwoord plus ‘vertaling’ heeft
overgenomen uit een veel oudere verzameling (b.v. die van De Laet).
‘Het oudste [!] voorbeeld dat wij kennen’ - aldus G. op blz. 44 - ‘komt uit de
Ghemeene Duytsche Spreckwoorden (Campen 1550) en luidt: Sie solde wel een
roof voer die helle halen, ende coemen ongeschendet weder’. Op blz. 70 zegt hij:
‘Doch dat zwaard in de hand, de nabijheid van de hel en de passende betekenis
van het gezegde [dit alles aangehaald uit Harrebomée I 21] zijn zo aanlokkelijk dat
wij aarzelen om dit laatste van de hand te wijzen en ons afvragen of de aangehaalde
vorm der zegswijze wel de enige is die in 16e eeuw bestond en of er geen variant
in zwang was die helemaal overeenstemde met Bruegels beeld’. De onderstreepte
zin trof mij als een bizonder staaltje van fijne intuïtie en ik kan hierop, bij verwijzing
naar D e L a e t 's dubbel spreekwoord (zie vorige alinea), thans reageren met de
opmerking: ziehier de bevestiging van wat gij verwacht hebt.
Met de ‘Kamper’ spreekwoorden heb ik mij sinds geruime tijd bezig
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gehouden en daarbij kunnen konstateren, dat in de tweede helft van dat boekje
herhaaldelijk o n t l e n i n g e n u i t D e L a e t zijn opgenomen. Of de zin over de
helleroof dus ook tot de reeks van dergelijke ontleningen behoort, heb ik reeds
overwogen in mijn uitgave van deze Kamper spreekwoorden, die met een uitvoerige
inleiding begin-1959 verschijnt. Dat de lang in Antwerpen woonachtige P.
Bruegel-de-Oude de A n t w e r p s e De Laet-uitgave gekend moet hebben, is dunkt
me (voor deze spreekwoorden-schilder) toch ook wel waarschijnlijker dan dat hij de
K a m p e r uitgave werkelijk in handen heeft gehad. Terloops mag hierbij nog wel
even de aandacht worden gevestigd op het vrouwelijk pronomen in het
bovenvermelde citaat uit de Kamper uitgave, nl.: ‘Sie solde...’. Daar het roven en
aanvallen toch niet als speciaal-vrouwelijke eigenaardigheid beschouwd kan worden,
heb ik hier eerst aan een drukfout gedacht. Harrebomée (I 300) blijkbaar ook, want
hij maakt er meervoud van: ‘Zij zouden...’, maar dat vindt men evenmin bij De Laet
o

als a 1552 bij Gheurtz (hier staat: ‘Sy soude een roof vör die hel haelen’). Na
kennisneming van Grauls' visuele beschouwingen begin ik mij dan ook af te vragen,
of de Kamper uitgever wellicht een iets oudere druk van De Laet in handen heeft
gehad, waarin (evenals in Gheurtz en de Kamper uitgave) nog het vrouwelijk Sie
(Sy) heeft gestaan, waarmee dan (evenals op Bruegel's schilderij) Griet zou zijn
bedoeld.
Op blz. 90 citeert G. uit G.J. Meijer (die trouwens in zijn boek maar 2/5 van de
Kamper spreekwoorden heeft opgenomen!): ‘Daer twee honden knaegen an een
been, die draegen sick selden overeen’. Ik denk hier ook weer eerder aan De Laet
met het kortere spreekwoord: ‘Twee honden aan een been. Deux chiens a ung os
o

(Gheurtz, a 1552, heeft ook: “Twee honden knaeghen aen been”). Bij Bruegel vindt
men immers geen aparte aanduiding, dat de honden zich niet “overeendragen”.
Op blz. 106 vermeldt G. het spreekwoord “grote vissen eten de kleine”, dat o.a.
in het Kamper boek voorkomt. De Laet heeft echter enkelvoud: “Le grand poisson
mengent le menu. De grooten visch eedt den cleynen”, wat meer overeenkomt met
het beeld van één grote en één kleine vis bij Bruegel. Op blz. 117 wordt het “Kamper”
sprw. “Het wardt noch nye so cleyn ghesponnen / het quam an der sonnen” geci-
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teerd (de afb. is op geen der platen bij G. weergegeven, ook op de afb. bij blz. 144
is het bovenrandje weggevallen). Deze zin is in het Kamper boek woordelijk
v e r t a a l d u i t d e H o o g d u i t s e A g r i c o l a (Denn es ward noch nye so kleyn
ghespunnen es kam an die Sunnen’). In deze vorm komt hij kennelijk dan ook alléén
in het Kamper boek voor (zie Harrebomée II 367). Goedthals heeft nl. op blz. 140:
‘Men vindt gheen werck so heymelick ghesponnen / het en comt wel wt metter
sonne’. (Wat de ‘vertaling’ in het Kamper boek betreft, dient hier even te worden
opgemerkt, dat ik in deze Kamper uitgave ongeveer 700 letterlijke vertalingen uit
het Duits heb kunnen constateren).
Op blz. 161 wordt het (naast blz. 177 afgedrukte) ‘Spreekwoord van het Vogelnest’
besproken en Goedthals weer als bron beschouwd. Daar vinden we nl. de volgende
woorden: ‘Die t' voghelken weet / die weet: die t' vanght / hie hevet’. Vous batés les
buissons, dont un autre prend les oysillons. Qui a coyement, prendra le mere au
nid’. Naar aanleiding daarvan zegt G.: ‘Hier hebben wij dus de Nederlandse zegswijze
met twee Franse equivalenten welke aan duidelijkheid niets te wensen overlaten’.
M.i. is de duidelijkheid ten aanzien van de schilderij bij De Laet groter: ‘Vous batez
les buissōs / vng aultre a les oysillōs. Ghy clopt op de haghe / maer een ander heeft
de voghelen wech’.
Als besluit geef ik hier nog een interessant voorbeeld, hoe Grauls zijn fijne
schilderij-waarnemingen juist in de 16de-eeuwse schriftelijke bronnen soms op
verbluffende wijze bevestigd kan vinden. Op blz. 154-5 bespreekt hij het feit, dat de
jonge Brueghel op de kopie naar de schilderij van zijn vader een extra-spreekwoord
heeft toegevoegd dat is aangeduid door een hoed met inhoud. Uit de reproduktie
valt m.i. op zichzelf niet op te maken, wàt er in die hoed zit en of dat in het origineel
veel duidelijker is waar te nemen, kan ik nauwelijks vermoeden. Dan frappeert het,
dat G. opmerkt: ‘Wat de zoon ermede bedoeld heeft is thans moeilijk uit te maken.
Het ontbreekt anders niet aan vulgaire uitdrukkingen en gezegden in de
spreekwoorden-verzamelingen uit de 16e en 17e eeuw. Is het misschien ‘Van buiten
bont, Van binnen str... welke wij aantreffen in een verzameling van de aanvang der
17e eeuw?’ Het antwoord hierop kan men vinden in een 16de-eeuws spreekwoord
uit de Kamper uitgave: ‘Het clinckt als en strunt in en
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vilthoet’, waar dus ook de h o e d uitdrukkelijk wordt vermeld. Aan de bedoeling op
de schilderij valt dus inderdaad niet meer te twijfelen (In Harrebomée I 69 wordt wel
naar Campen bl. 58 verwezen, maar het daar gegeven citaat berust op een andere,
veel latere formulering). Of dit ‘Kamper’ spreekwoord weer aan een wat oudere
Zuidnl. ontlening is te danken, zou nog nader moeten worden onderzocht (hierbij
dient nog even vermeld, dat in het te Londen bewaarde exemplaar op zijn minst 4
blz. ontbreken, waarop in Harrebomée III 448 reeds de aandacht is gevestigd).
Met grote instemming onderstreep ik hier ten slotte nog eens G.'s principiële
opmerking op blz. 174: ‘Het is steeds een waagstuk een schilder als Bruegel te
wilen verklaren zonder rekening te houden met zijn tijd en zijn milieu, vooral wanneer
het over spreekwoorden gaat. De literatuur en de spreekwoordenverzamelingen uit
de 16e en 17e eeuw hebben reeds menig geheim ontsluierd in de beeldende kunsten.
Het volstaat niet een schilderij te bekijken en te bestuderen en dan zijn fantasie te
laten voorthollen. Zo schrijft men geleerde verhandelingen maar men dringt niet
door tot de kern van het werk. Alleen een vergelijkende studie van de taal en
letterkunde, van de volksgebruiken uit een bepaalde tijd zal de beeldende kunsten
ten goede komen’.
G. KLOEKE

Ingekomen boeken
ANSLO, REYER, Parijsche Bruiloft. Treurspel. Van inleiding en aant. voorzien
door Dr. H.H. KNIPPERBERG (Zwolse drukken en herdr. nr. 30). Zwolle, W.E.J.
o

Tjeenk Willink, 1958. 8 . 159 blz. Prijs ing. ƒ 5.-.
BAKEL, Dr. JAN VAN, De Vaktaal van de Nederlandse Klompenmakers (Taalk.
o

Bijdr. v. Noord en Zuid XI). Assen, Van Gorcum en Comp., MCMLVIII. 8 . vii
en 200 blz. Prijs geb. ƒ 15,50.
BERG, Dr. B. VAN DEN, Foniek van het Nederlands. Den Haag, Van Goor en
o

Zonen, z.j. [1958]. 8 . 128 blz. Prijs geb. ƒ 8,75.
BONT, A.P. DE, Dialekt van Kempenland. Meer in het bijz. d'oerste taol. Deel II
Vocabularium, afl. 1 (A-H) (Taalk. Bijdr. v. Noord en Zuid IX). Assen, Van
o

Gorcum en Comp., MCMLVIII. 8 . 264 blz. Prijs ing. ƒ 17,50.
o

BROM, G., Multatuli. Utr.-Antw., Het Spectrum, 1958. 8 . 248 blz. Prijs geb. ƒ
9,75.
De Fragmenten van de Tweede Rose. Uitg. door K. HEEROMA (Zwolse drukken
o

en herdr. nr. 33). Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1958. 8 . 191 blz. Prijs geb. ƒ
9,-.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 76

162
ELEMANS, Dr. J.H.A., Woord en Wereld van de Boer. Een monografie over het
o

dialekt van Huisseling. Utr.-Antw., Uitgeverij Het Spectrum, MCMLVIII. 8 . 340
blz. Prijs ing. ƒ 15,-.
ERENS, Mr. FRANS, Vervlogen Jaren. Vervolledigd uitgeg. en van aant. voorzien
door Harry G.M. Prick, met een inleiding van Anton van Duinkerken (Zwolse
o

drukken en herdr. nr. 29). Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1958. 8 . 486 blz. Prijs
ing. ƒ 16,50.
GROVÉ, A.P., Oordeel en Vooroordeel. Letterkundige opstellen en kritiek.
o

Kaapstad (enz.), Nasionale Boekhandel, 1958. 8 . 163 blz.
HALBERTSMA, EELTSJE, Poezij en Proza. Blomlêzing út syn wurk, mei ynlieding
en oantekeningen fan Dr. J.H. BROUWER (Zwolse drukken en herdr. nr. 34).
o

Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1958. 8 . 214 blz. Prijs ing. ƒ 7,50.
LUBBE, Dr. H.F.A. VAN DER -, O.F.M., Woordvolgorde in het Nederlands. Een
synchrone structurele beschouwing (Neerlandica Traiectina V). Assen, Van
o

Gorcum en Comp., MCMLVIII. gr. 8 . 310 blz. Prijs ing. ƒ 12,50; geb. ƒ 14,50.
MICHELS, Prof. Dr. L.C., Filologische Opstellen, deel II. Stoffen uit de 16e en
17e eeuw (Zwolse reeks van taal- en letterk. studies nr. 8). Zwolle W.E.J.
o

Tjeenk Willink, 1958. 8 . 386 blz. Prijs ing. ƒ 16,-, geb. ƒ 18,50.
PERK, JACQUES, Gedichten volgens de eerste druk (1882), uitg. door Dr. G.
STUIVELING (Zwolse drukken en herdr. nr. 28). Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink,
o

1958. 8 . 336 blz. Prijs ing. ƒ 10,-.
PULLEN, PELGRUM, Die Navolginghe Christi. Ingeleid en toegelicht door Prof.
Dr. A. VAN ELSLANDER (Kon. VI. Acad. v. Taal- en Letterkunde, Reeks III, Nr.
o

36). Gent, Secretarie der Academie, Koningsstraat 18. gr. 8 . xvii en 113 blz.
TEN CATE-SILFWERBREND, Dr. R.B., Vlees, Bloed en Been. Synoniemvergelijkend
onderzoek van drie Germ. woordformaties (Studia Germanica I). Assen, Van
o

Gorcum & Comp., 1958. 8 . xviii en 255 blz. Prijs ing. ƒ 12,50.
VRIES, Dr. J. DE, Etymologisch Woordenboek. Utr.-Antw., Het Spectrum, z.j.
o

(1958). Kl. 8 . 293 blz. in twee kolommen. Prijs gekart. ƒ 2,75.
Wortforschung, Deutsche - in europäischen Bezügen. Untersuchungen zum
deutschen Wortatlas herausgeg. von L.E. Schmitt. Band 1. Giessen, W. Schmitz
o

Verlag, 1958. gr. 8 . xxiii en 635 blz. Prijs ing. DM 32,-.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 76

163

In memoriam Dr. Moritz Schönfeld
(Groningen 9 februari 1880 - Hilversum 4 oktober 1958)
In Dr. M. Schönfeld, wiens werkzame leven op 4 oktober l.l. geheel onverwacht een
einde vond, verliest de Nederlandse filologie een van haar meest begaafde en
toegewijde werkers. Uit overgrote bescheidenheid had hij het uitdrukkelijke verlangen
uitgesproken, dat noch in het Jaarboek van onze Maatschappij, noch in dat der
Koninklijke Nederlandse Akademie een levensbericht van hem zou worden
uitgebracht. Om deze reden wenst de redactie hem in sobere bewoordingen te
herdeuken in het tijdschrift, waaraan hij vele malen zijn medewerking heeft gegeven.
Schönfelds voorkeur ging uit naar de naamkunde en zijn grote verdiensten liggen
dan ook allereerst op dit terrein. Hij promoveerde in 1906 in Groningen op een
proefschrift: Proeve eener kritische verzameling van Germaansche volks- en
persoonsnamen, voorkomende in de litteraire en monumentale overlevering der
Grieksche en Romeinsche oudheid. Het behandelde de eerste letters van zijn
Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen (1911), dat in
Streitbergs Germanische Bibliothek werd opgenomen, en waarvan een halve eeuw
nadien een nieuwe bewerking gaat verschijnen.
Gaandeweg verschoof zijn belangstelling echter van de anthroponymie naar de
toponymie. Zijn eerste grote studie op dit gebied, OE-relicten in Holland en Zeeland
(1932), toonde op overtuigende wijze de grote betekenis van de toponymie voor de
taalgeschiedenis aan. Maar vooral toen het mede op zijn instigatie opgerichte
Naamkundebureau der Akademie materiaal had bijeengebracht, kon hij de beide
grotere boeken schrijven die tot de standaardwerken der Nederlandse toponymie
behoren: Veldnamen in Nederland (1949) en Nederlandse waternamen (1955). Met
grote deskundigheid wist hij het uitgebreide materiaal te schiften en te ordenen tot
een overzichtelijk geheel, dat een indrukwekkend getuigenis aflegt van zijn kritische
zin, zijn verrassend grote belezenheid in de vakliteratuur en zijn benijdenswaardig
groot inzicht in de historische grammatica.
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Al enkele tientallen jaren eerder had Schönfeld op aansporen van zijn vriend De
Vooys zijn Historiese grammatika van het Nederlands (1921) geschreven. De eerste
druk bevatte alleen de klank- en vormleer; in de tweede druk (1924) voegde hij er
de woordvorming bij; mede daardoor kreeg het boek meer dan drie maal de
oorspronkelijke omvang. Een historische grammatica is uiteraard een aan de tijd
gebonden boek, bij voorbaat bestemd om vroeg of laat door een ander te worden
vervangen. Schönfeld was zich daarvan bewust en de bewerking van de laatste
tijdens zijn leven verschenen, vijfde druk van deze grammatica heeft hij al aan een
jongere neerlandicus overgelaten. Mag de betekenis van dit boek dan minder
duurzaam zijn dan die van zijn grotere toponymische werken, zijn tijdelijke waarde
is er te groter om. Immers heeft het generaties van neerlandici helpen vormen;
vooral door dit boek is zijn naam onder hen tot een begrip geworden, en de
neerlandici die vóór 1921 afstudeerden benijden hun jongere collegae om het bezit
van een zo overzichtelijke, alzijdige en objectief geschreven handleiding bij hun
studie. In de opeenvolgende drukken heeft hij telkens ook de resultaten van het
wetenschappelijk onderzoek van jongere taalkundigen weergegeven en verwerkt,
ook wanneer hij zich met hun opvattingen niet kon verenigen. Kritische zin was
Schönfeld allerminst vreemd en hij heeft nooit geschroomd om beunhazerij aan de
kaak te stellen. Voor de mening van anderen had hij echter eerbied wanneer hij van
hun ernst overtuigd was.
Op advies van de Commissie voor Taal- en Letterkunde heeft onze Maatschappij
hem in 1954 de Prijs voor Meesterschap toegekend, de zeldzame onderscheiding
die vijftien jaar eerder aan zijn leermeester Wobbe de Vries ten deel was gevallen.
Di teerbewijs, dat hij zeer op prijs heeft gesteld, was ten volle verdiend en er zal wel
niemand zijn geweest die het de beminnelijke, hulpvaardige en onbaatzuchtige
geleerde heeft misgund.
Schönfeld heeft het voorrecht gehad, tot zijn dood toe te mogen genieten van
een onverwoestbare gezondheid. De jaren schenen noch zijn lichaam, noch zijn
geest aan te tasten. Tot zijn laatste levensdag heeft hij gearbeid en de dood overviel
hem in de natuur, die hij als weinigen liefhad. Wie hem hebben gekend, herdenken
zijn beminnelijke persoonlijkheid in diepe genegenheid.
DE REDACTIE
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Rose, Parthonopeus, Walewein en Alexander
In de vorige aflevering van dit Ts. heb ik in een artikel Rose en Troye terloops de
mogelijkheid aangeduid, dat de dichter van de tweede Rose ook invloed zou hebben
ondergaan van de roman van Parthonopeus. Het betrof de regels Ab 1, 268-70:
dar binnen stont
Menech scone boem ghegroit
Scone ghelouet ende ghebloit,

waarvan de laatste een echo schijnt te zijn van Parth. 2920:
Scone gelouert ende gebloyt.

Bij nadere overweging leek een dergelijke invloed mij wel zeer voor de hand te
liggen. De dichter van de Parthonopeus is immers evenals die van de tweede Rose
een Vlaming geweest, met eveneens Westvlaamse eigenaardigheden in zijn taal.
Hij behoorde tot een vroegere generatie, misschien wel tot de eerste dichtergeneratie
die in het Vlaams een hoofs poëtisch idioom had ontwikkeld. Maerlant noemt reeds
in zijn Alexander, die men op 1257 pleegt te stellen, de namen van Parthonopeus
en van zijn geliefde Melioer (5, 1212 en 8, 111), en dat veronderstelt, dat hun roman
toen al een zekere bekendheid genoot bij het Vlaamse publiek. Het is dus alleszins
redelijk om de Vlaamse bewerking van de Franse Parthonopeus op circa 1250 te
stellen. Veel ouder zal deze bewerking ook weer niet geweest zijn, omdat de dichter,
zoals ik hieronder nog uiteen zal zetten, vermoedelijk al het Prieel van Troyen van
Seger dien God gaf gekend heeft. Heeft de figuur van Parthonopeus voor de lezers
van de Alexander tot de literatuur van de dag behoord, voor een dichter die
omstreeks 1290 in Vlaanderen schreef, moet zijn roman een van de ‘klassieke’
voorbeelden geweest zijn, waarvan hij het vers in zijn oor had. De bewerker van de
Parthonopeus is een groter dichter geweest dan Maerlant en de dichter van de
tweede Rose zal hem zeker als zodanig herkend hebben. Ik ging, nadat ik dit
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alles overwogen had, met enige verwachting de Parthonopeus doorlezen en ben
in die verwachting niet bedrogen.
Ik vond zelfs meer dan ik had verwacht. In mijn uitgave van de tweede Rose heb
ik het op blz. 70 in het midden gelaten, of de dichter ‘zijn nieuwe inkleding van de
Rose zelf heeft bedacht dan wel aan een onbekende bron heeft ontleend’. Op grond
van vergelijking met de Parthonopeus kan ik nu met zekerheid vaststellen, dat het
nieuwe kader waarin hij het verhaal van de Rose heeft geplaatst zijn eigen vinding
moet zijn geweest. Van de eerste 90 regels van het eerste fragment blijkt nl. niet
minder dan een derde deel de echo te zijn van verzen uit de Parthonopeus en de
ontmoeting van de clerc en ridder Jolijs is kennelijk gemodelleerd naar die van
Parthonopeus en ridder Gaudijn (Parth. 4244-88). Aangezien de echo's in deze
inleidende scène literairhistorisch het belangrijkste zijn, wil ik mij in het volgende
hiertoe bepalen. Een volledige vergelijking van alle verwante plaatsen zij overgelaten
aan een onderzoek, die eens het gehele Vlaamse poëtische idioom van de 13de
eeuw generatiegewijs moge analyseren. Wellicht ten overvloede wil ik nog
uitdrukkelijk vaststellen, dat de literaire verdiensten van de dichter van de tweede
Rose door de nu duidelijk gebleken afhankelijkheid van een of meer voorgangers
in geen enkel opzicht geringer worden. Hij heeft zich de overgenomen verzen volledig
toegeëigend en laat ze geheel klinken met zijn eigen stem. Als dichter is hij tenminste
de evenknie geweest van de bewerker van de Parthonopeus.
De parallelle plaatsen die ik heb opgemerkt zijn de volgende:
+

Dat was van enen samite roet
Wel ghescepen ende groet
+
Van dieren porpere was hare sorcoot
Wel ghescepen lanc ende groot
+
Ende custen mallic anders mont
Wel .xl. waruen in corter stont
+
Ende cussese aen haren mont
Wel menech weruen in corter stont
+
Een diep versuchten ic vernam
Van mire herten dat al vulquam
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Rose, Ab 1, 11-2:

+

Parth. 3955-6:

+

Rose, Ab 1, 19-20:

+

Parth. 721-2:

+

Rose, Ab 1, 25-6:
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+

Melioer van haerre herten trac
Een suchten dat soe diepe nam
Ende bract ontwee eert vulquam
+
Quamen vort den rechten pat
Te mi ghereden dar ic sat
Ende quedden mi ghemeenlike
+
Met soeter stemmen houeschelike ende mettien
Rijt hi aen hem vele vaerdelike
Ende queddene harde houesscelike
+
Jc pensde dat ware al elfs gedrochte
+
Want het dochte hem elfs gedroch
+
Ende bat hem dat si rusten quamen
Si andworden mi tesamen
Ende seiden dat sijt gerne daden
+
Die haer bat op trouwe
Dat soe ten tornoye quame
Het was Uraken wel ghename
Ende seide dat soet gherne dade
+
Dar ghinghen wi sitten algemeene
Neder in dat soete cruut
Ende horden na dat soete luut
Vanden voglen menechfout
+
Ende gingen sitten opt gras
Onder enen appelboem die daer stoet
Scone gelouert ende gebloyt
Daer hoerden si der voghel luut
Ende roken dat soete cruut
+
Bi gode clerc wart v bequame
So wistic gherne vwen name
Ende uwe geburte eer ghi mi lijt
Ende wanen ghi comt of war ghi rijt
+
Rudder ic biddu dat ghi hoort
Ende segghet eer ghi mi lijt
Wanen ghi comet ende waer ghi rijt
Oft bi uwen wille mach sijn
+
Mine gebuerte moghedi horen
Jn vlaendren so wasic geboren
+
Van minen gheslachte moghedi horen
Van heidene spaengen bem ic gheboren
+
+
Ende come ghereden van aluerioene maer hier bi

+

Parth. 3467-9:

+

Rose, Ab 1, 33-6:

+

Parth. 4260-2:

+

Rose, Ab 1, 42:
Parth. 370:
+
Rose, Ab 1, 47-9:
+

+

Parth. 3263-6:

+

Rose, Ab 1, 56-9:

+

Parth. 2920-4:

+

Rose, Ab 1, 71-4:

+

Parth. 4264-7:

+

Rose, Ab 1, 77-8:

+

Parth. 4285-6:

+

Rose, Ab 1, 81:
Parth. 4274-5:

+
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Comic ghereden van tenedoen
+
+
Jnt foreest te merghene mi mi ghelieuet meest
Dese eerst waerf in foreest
Mi te merghene metten honden
+
Als een der minne eygin vri
Ende haer dienstman toter doet
+
Ofte alse u dienstman u eighen vri
+
Nu wistic gherne scone ionchere
Dat selue van hu wart v lief
+
Nu woudic gherne den uwen weten

+

Rose, Ab 1, 83:
Parth. 1140-2:

+

+

Rose, Ab 1, 84-5:

+

Parth. 8327:
Rose, Ab 1, 88-9:

+

+

Parth. 4280:

Op zichzelf beschouwd kunnen sommige van deze parallellen toevallig lijken, maar
als complex, en vooral in verband met de parallelle scène van Parth. 4244-88, zijn
zij het zeker niet. Ik vestig er nog de aandacht op, dat zowel bij de groep van Jolijs
als bij die van Gaudijn de dominerende kleur rood is. Jolijs en zijn geliefde zijn beide
gekleed in rood samijt en dragen een krans van rode rozen op het hoofd. Gaudijn
en zijn schildknechten rijden op roodgetuigde paarden en dragen rode schilden en
rode lansen met schitterend rode vaantjes. Er is dus niet alleen parallelisme in het
gesprek, maar ook in het beeld.
Mogelijke beïnvloeding van het beeld, ofschoon niet direct aantoonbaar door
parallelle verzen, kan men ook aannemen, wanneer men Ab 2, 6-34 vergelijkt met
Parth. 6393-6413 en Ab 2, 53-9 met Parth. 1159-85. In beide gevallen heeft de
dichter van de tweede Rose een passage van zijn Franse voorbeeld aanzienlijk
verbreed en verlevendigd. In Ab 2, 6 vgg. gaat het over de onbeantwoorde liefde
van Equo voor Narcysus, in Ab 2, 53 vgg. over de jachtpartij die Narcysus bij de
bron der minne brengt. De dichter kan de inspiratie tot de verbreding van deze
taferelen zeer wel hebben geput uit het rijke reservoir van hoofse verbeelding, dat
hem in de Parthonopeus ter beschikking stond. Misschien is hij wel meer een jager
in de droom dan in de werkelijkheid van alledag geweest en is de ‘jagersverbeelding’,
die ik op blz. 71 van mijn uitgave bij hem meende te kunnen constateren, minder
gevoed geweest door eigen ervaring dan wel opgewekt door lectuur van oudere
tijdgenoten.
Toen een vergelijking van de tweede Rose met de Parthonopeus tot
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zulke duidelijke conclusies bleek te leiden, ging ik erover nadenken welke oudere
gedichten mijn dichter nog meer ‘met vrucht’ kon hebben gelezen. Als eerste object
van onderzoek biedt zich dan wel de Walewein aan. Ook Penninc moet in Vlaanderen
wel als een van de beste hoofse dichters van de eerste generatie gegolden hebben.
Als de dichter van de Rose de smaak en het onderscheidingsvermogen heeft bezeten
die ik hem toeschrijf, moet hij ook het werk van Penninc hebben gekend. Toen ik
de Walewein er eens opzettelijk op door ging lezen, bleken de overeenstemmingen
met de Rose veel minder talrijk dan in de Parthonopeus. Geheel ontbreken deden
zij echter niet. Ik heb weer speciaal gelet op de echo's in het eerste gedeelte van
Ab 1, dat de dichter immers zonder voorbeeld heeft moeten componeren. De meest
treffende overeenstemming geldt ook nu weer de ontmoetingsscène. Ik heb hierboven
geconstateerd dat de ontmoeting van de clerc en ridder Jolijs gemodelleerd is naar
die van Parthonopeus en ridder Gaudijn, maar waarschijnlijk heeft de dichter van
Rose tegelijk gedacht aan de ontmoeting van Walewein en koning Wonder. Men
vergelijke:
+

Ten ioncsten sprac die iongelinc
Bi gode clerc wart v bequame
So wistic gherne vwen name
+
Die coninc sprac ten selven tiden
Rudder waert u wel bequame
So wistic gherne uwe name
+
Hi seide iaic ouer gherne
Sint dats v niet staet tonberne
+
Ic sect u utermaten gherne
Dies ne staet mi niet tonberne

+

Rose, Ab 1, 70-2:

+

Walewein 1064-6:

+

Rose, Ab 1, 91-2:

+

Walewein 1069-70:

Hiernaast zijn echter ook nog wel een aantal andere regels te noemen. Daartoe
behoren toevallig zelfs de eerste regels van fragment Ab:
+

So dat si bleken van verren
Jegen die sonne alst waren sterren
+
So wert deer walewein gheware
Jeghen die sonne die so clare
Sceen sach hi blecken van verren
Drie scilde oft waren drie sterren

Op zichzelf zonder veel bewijskracht, maar gezien de bovenstaande overstemmingen
toch wel het vermelden waard zijn:
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Rose, Ab 1, 1-2:

+

Walewein 3747-50:
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+

Ende seiden dat sijt gerne daden
Ende seiden dat zijt gherne daden
+
Die jongelinc was wel beraden
+
+
Die garsoen was wel beraden dat soete luut
Vanden voglen menechfout
+
Daer es van voglen zoete luut
+
Dies ghi mi vraget hedeneere
+
Dies ghi mi vraghet heden eere
+
Die so steil es ende so hoghe
Dat men cume met enen boghe
Daer vp ghescote van dar onder
+
Doe dochte hem dat hi stont so hoghe
Men hadde niet met enen boghe
Vander aerde connen gheslaen
+

Zoals men ziet stemt Ab 1, 49 zowel met Parth. 3266 als met Wal. 2643 overeen,
met de laatste regel zelfs letterlijker dan met de eerste, maar de context wijst hier,
dunkt mij, toch wel op invloed van Parth. Overeenstemming van losse regels, die
op zichzelf niet bijzonder typisch zijn, wijst in het algemeen op een gelijk poëtisch
idioom, overeenstemmende passages of beelden kan men daarentegen als directe
reminiscenties beschouwen.
Hoewel het aantal bewijsplaatsen betrekkelijk klein is, meen ik toch, dat ik Penninc
wel naast Seger en de dichter van Parthonopeus mag stellen als voorganger en
leermeester van de dichter van de tweede Rose. Heeft de laatste ook de invloed
van zijn Vlaamse landsman, en jongere tijdgenoot van Penninc en Seger, Jacob
van Maerlant ondergaan? Ik heb in mijn vorige artikel de vraag opengelaten. Als
Jacobs vers in het werk van de Rose-dichter geen sporen zou hebben nagelaten,
terwijl zij toch beiden uit het westen van Vlaanderen afkomstig zullen zijn geweest,
zou dat wel pleiten voor een fijne kritische neus, of liever een bijzonder gevoelig
oor, bij de jongere. Maar voor men Maerlants complete poëtische oeuvre, althans
het hoofse deel daarvan, met bijzondere aandacht heeft doorgelezen, kan dit niet
meer zijn dan een vermoeden. Een ogenblik heb ik gemeend, dat ik zelfs dat
vermoeden moest prijsgeven, toen mijn aandacht viel op een passage in Jacobs
Alexander, die mij bijzonder sterk aan een plaats in de tweede
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Rose, Ab 1, 49:
Walewein 2643:
+
Rose, Ab 1, 50:
+
Walewein 1881:
+
Rose, Ab 1, 58-9:
+
Walewein 3496:
+
Rose, Ab 1, 87:
+
Walewein 3141:
+
Rose, Ab 1, 121-3:
+

+

Walewein 659-61:
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Rose herinnerde. Het zijn een paar regels in de ontboezeming over vaderlandsliefde,
Alex. 1, 1081-98:
Owi, here god, hoe macht sijn,
Dat elken minsce int herte sijn
So soete dunct sijns selves lant?
Die Brabantsoen prijst Brabant
1085 Ende die Fransois Vrankerike,
Die Duutsce dat keyserrike,
Die Baertoene prisen Bartanien,
Die Tsampanoise Tsampanien.
Also mint die voghel dwout,
1090 Daer hi in hevet groet ghewout.
Al dademene in een waerme mute,
Mach hi, hi vlieghet ute.
Dus priset elkerlijc sijn lant,
Maer Jacob seide dat hi noit en vant
1095 Also goet lant alse Bruxambacht.
Ic waens hem derbi heeft gedacht,
[Om] dat hiere in was gheboren.
Bedi prijst hijt te voren.

Ik heb mij veroorloofd in r. 1094 de naam Jacob in te voegen en in r. 1097 het eerste
woord tussen haakjes te zetten, omdat een oorspronkelijk dat m.i. door een
afschrijver in omdat is veranderd onder invloed van het bedi, waarmee de volgende
regel begint. Het gaat overigens om r. 1089-92, die ik cursief heb laten drukken.
Franck heeft op blz. 403 van zijn uitgave al opgemerkt, dat deze regels herinneren
aan een passage in de tweede Rose, al citeert hij deze merkwaardigerwijs niet naar
de uitgave van Verwijs, van 1868, maar, titelloos, naar de uitgave van Clarisse, van
1840. In mijn uitgave luiden de regels (Bl 2, 104-10):
Dat laet siin eten ende stert
105 Somen tiden ende loept vertert
Binnen al omtrent die mute
Ende soect tgat te vliegene vte
Weder in dat grone wout
Daert sijns selfs mach hebben gewout
110 Jn sine vriheit

‘Het is niet onmogelijk dat de dichter of vertaler van het werk,
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waartoe dat fragment behoort, de plaats van den Alexander kende’, zegt Franck.
Het ligt inderdaad voor de hand de verhouding zo voor te stellen, aangezien de
tweede Rose een literaire generatie jonger is dan de Alexander.
Bij nader onderzoek blijkt deze voorstelling echter toch onjuist. De plaats uit de
tweede Rose is nl. een vrij nauwkeurige vertaling van het Franse voorbeeld, dat
hier het volgende te lezen geeft (Langlois 13953-8):
Sa viande a ses piez demarche
O l'ardeur qui son cueur li charche
E va par sa cage traçant
Par grant angoisse et pourchaçant
Coment fenestre ou pertuis truisse
Par quei voler au bois s'en puisse.

Uit het Frans zijn dus de elementen laet siin eten, loept vertert, binnen die mute,
soect tgat, te vliegene vte, in dat wout. Hierbij moet nog opgemerkt worden, dat de
woorden mute en wout in Bl. 2, 106 en 108 teruggrijpen op het beeld van Bl. 2, 94-5:
Dat inden woude es geuaen
En sint in muten wart gedaen,

in het Frans:
Li oisillons dou vert boschage
Quant il est pris e mis en cage.

Behalve op het woord wout in Bl. 2, 108 moet men trouwens ook letten op zijn hele
context. De uitdrukking:
in dat grone wout
Daert siins selfs mach hebben gewout

is in feite een variërende herhaling van de uitdrukking in r. 99-100:
in dien foreeste
Daert siins selfs gebruken mochte.

Bl 2, 106-9 kan dus niet geïsoleerd worden, maar is stilistisch alleen te begrijpen in
zijn context. Het is op die grond al vrijwel uitgesloten, dat de dichter van de tweede
Rose deze regels ontleend zou hebben aan
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de Alexander. Ze maken de indruk van een legitieme vertaling uit het Frans, waarop
geen bijgedachten of reminiscenties hebben ingewerkt. De treffende overeenkomst
tussen Rose en Alexander moet veeleer zo verklaard worden, dat het laatste gedicht
de ontlenende partij is geweest. En als wij de passage in de Alexander eens met
het oog hierop gaan bekijken, is er inderdaad genoeg dat onze verdenking kan
opwekken. De regels over de vrijheidsliefde van de vogel horen op grond van hun
inhoud niet in een ontboezeming over vaderlandsliefde, of, als men wil, ‘Heimatliebe’.
Achtereenvolgens worden hierin genoemd de Brabander, de Fransoos, de Duitser,
de Bretagner en de Champagner. Hun allen dunkt het eigen land soete en zij prisen
het boven andere andere landen. Op dezelfde wijze prijst Jacob ook zíjn vaderland,
zíjn ‘Heimat’, nl. Brugsambacht, omdat hij daar geboren is. Allermerkwaardigst komt
daar dan opeens het beeld tussenin van de vogel die zijn kooi wil ontvluchten. De
schakel met het vorige wordt gevormd door het woord mint, maar deze schakel is
zwak, want men zou, in overeenstemming met r. 1084, 1087, 1093 en 1098, prijst
verwachten. De vogel verlangt niet terug naar een vaderland, maar houdt alleen
van de vrijheid die hem meer waard is dan een warme kooi. Maar er is ook in
stilistisch opzicht wel een en ander aan te merken. Also in r. 1089 is vreemd naast
het samenvattende dus in r. 1093. Franck heeft al opgemerkt dat ook groet ghewout
in r. 1090 een vreemde uitdrukking is en dat de tekst in de Rose, die zegt, dat de
vogel in sine vriheit kan doen wat hij wil, hier veel logischer is. Alles wijst er dus op,
dat Alex. 1, 1089-92 een interpolatie van de hand van een afschrijver is. Daarmee
krijgen we, in plaats van een bewijs van Jacobs invloed op de Vlaamse Rose-dichter,
een aanwijzing temeer voor de bekendheid van de Rose bij de geletterden in de
eerste helft van de 14de eeuw. Zowel de Reinaert als de Istory van Troyen en
Alexanders Geesten vertonen in hun 14de-eeuwse afschriften reminiscenties aan
de tweede Rose. Mogen we hier verschillende handen in aan 't werk zien of zijn al
deze interpolaties afkomstig van eenendezelfde bewonderaar? Kunnen wij het spoor
van deze bewonderaar volgen, doordat hij, als de kiezelsteentjes van Klein Duimpje,
overal de glinsterende brokstukken van zijn favoriete Rose heeft laten vallen? Ik
geloof het eigen-
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lijk niet, omdat de ene interpolatie mij veel handiger schijnt aangebracht dan de
andere. Ik zou dus eerder willen concluderen tot een vrij ruime verbreiding en
waardering van de Rose, tot een zekere ‘classiciteit’ van deze tekst. Maar in dit
stadium van het onderzoek, kan men de kwestie nog maar het beste in het midden
laten.
Ik wil hier ook een enkel woord wijden aan een punt, dat niet direct met het
onderzoek van de tweede Rose te maken heeft, maar voor de traditie van het hoofse
idioom in het algemeen en van het Vlaamse in het bijzonder wel een zeker belang
heeft, nl. de herkomst van Seger dien God gaf. Knuttel heeft gemeend, dat deze
een Brabander is geweest. Hij zegt: ‘Enkele taalvormen wijzen daarop, maar
beslissend is de beschrijving van Hector's schild. Tweemaal noemt Benoit het:
L'escu al col a dous lions

en
Armes ot d'or a lions bis.

Seger neemt de twee leeuwen over, maar geeft het schild de Brabantsche kleuren:
Sinen scilt was swert ende II lioene
1)
Stonden daerin gecroent van goude.’

Knuttel heeft zijn taalkundig argument niet nader geadstrueerd, dus laat het zich
ook niet goed bestrijden. Ik kan er alleen maar mijn algemene indruk tegenover
stellen, dat Seger niet meer Brabantse vormen gebruikt dan Jacob van Maerlant.
Het heraldische argument van Knuttel overtuigt mij ook geenszins. Er kan uit dat
Brabantse wapen van Hector m.i. niet meer worden afgeleid dan dat Seger in een
bepaalde relatie heeft gestaan tot de hertog van Brabant of een zijner
bloedverwanten. Het ‘inkleuren’ van een wapen zal een hoofse hulde geweest zijn
aan een machtige beschermer. Zoals Seger op Hectors schild het Brabantse wapen
heeft aangebracht, heeft Maerlant aan Alexander het Hollandse wapen gegeven
(Alex. 1615-9):
Doe hinc hi aen hem sinen scilt,
Daer hi uor die tente doe hilt,

1)

Gids 1938, I, 101.
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Daer stont in een lyon rampant
Van kelen root alst were een brant,
Anders was die scilt van goude.

Jacob heeft Alexanders schild bepaald opzettelijk ‘ingekleurd’. Zijn latijnse voorbeeld
spreekt alleen van een ‘fraxinus......cuius flagrante corruscat vexillo cuspis et verberat
astra leone’. Toch zal niemand de Vlaamse dichter vanwege dit wapenspel willen
naturaliseren tot Hollander. Dat hij aanzienlijke Hollandse relaties had, is algemeen
bekend, dat hij ze te gelegener tijd op bescheiden en hoofse wijze heeft willen
huldigen, ligt voor de hand. Maar dan vervalt ook alle reden om Seger tot een
Brabander te maken. Zien wij in hem een Vlaming, dan wordt het begrijpelijker, dat
zijn poëtische idioom zo verwant is aan dat van andere hoofse dichters in Vlaanderen.
Het wordt dan ook begrijpelijk, dat Maerlant zijn Trojaanse episodes met zoveel
onderscheiding heeft ingelast in zijn eigen Istory van Troyen: hij eerde daarmee
waarschijnlijk een van zijn directe meesters in de dichtkunst. Een Vlaams dichter in
de eerste helft van de 13de eeuw zal ‘het heerlijk ambacht’ immers eerder van een
Vlaming geleerd hebben dan van een Brabander. Het feit dat nog een halve eeuw
later de Roman de la Rose tweemaal bewerkt wordt, eenmaal in het Vlaams en
eenmaal in het Brabants, kan ook worden opgevat als een aanwijzing, dat wij ons
het literaire verkeer tussen Vlaanderen en Brabant in de 13de eeuw niet als al te
intensief moeten voorstellen. Pas bij de burgerlijke didactiek worden de betrekkingen
duidelijker en hierbij zijn de Brabantse dichters in de leer gegaan bij de Vlaamse.
Dat in de bloeitijd van de hoofse poëzie een invloed, een scholing in omgekeerde
richting heeft plaats gevonden, lijkt mij onbewezen en eigenlijk niet bijster
waarschijnlijk.
Wanneer Seger een Vlaming is geweest, wordt het ook begrijpelijk, dat de dichter
van de Parthonopeus zijn invloed heeft ondergaan. Dit blijkt nl., behalve uit zijn
poëtische idioom in het algemeen, duidelijk uit een passage op het eind van de
roman. Urake speelt daar een hoofse scène met een wanhopig verliefde soudaen.
Voor de moderne lezer maakt deze scène bepaald een komisch effect en ik geloof
dat de dichter dit ook zo bedoeld heeft. Hij stelt de soudaen immers voor
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als een malloot: ‘Du soudaen, vertsofte quene, ...Dulle soudaen, dulle ries’. Het
komt mij voor, dat de dichter zich hierbij een grapje heeft veroorloofd met een in
zijn tijd en omgeving vermaarde hoofse liefdesscène. De soudaen is de aap van
Pollidamas uit Segers Prieel. Als Pollidamas tegenover de schone Helene zijn
gevoelens wat al te duidelijk heeft uitgesproken, doet de laatste alsof ze hem wakker
moet maken en de held kan niet anders doen dan de rol te aanvaarden die zijn
vrouwe hem toedeelt. In de Parthonopeus is de soudaen inderdaad van liefde in
onmacht gevallen en komt daarna met een diepe zucht weer tot zichzelf. Men
vergelijke nu de beide gesprekken:
+

- Sliep ic? - Ja ghi. - Dede of en dede,
Sint ghijt segt, ic lye alsoe mede.
+
Met dien sprac si: Ne sliepedi nu?
- Ine weet, maer ic gheloves u,
Sint dat ghijt seght, het mach wel sijn.

+

Prieel 413-4:

+

Parth. 8301-3:

Daerop zet Urake het spel voort met de opmerking, dat zij wel ziet dat de soudaen
verliefd is, maar dat het haar niet duidelijk is op wie. Op deze plaats leunt de dichter
van de Parthonopeus aan tegen een vroegere passage uit het Prieel, waarin Helene
in alle ernst geacht wordt niet te weten dat Pollidamas juist op haar verliefd is. Men
vergelijke:
+

Soedats Helene wert gheware,
In al dien dat si verkinde,
Dat hi sekerlike minde,
Maer si ne wiste niet wel wien.
+
Here, seit si, ic bekinne
Ane u dat ghi gherechte minne
Draghet, maer ic en weet te wien.

Het is een humor die verwant is aan die van de Reinaert, waarin de dichter ook
voortdurend knipoogjes geeft naar de lezer, die de serieuze hoofse situaties wel
herkent achter de komische transposities. Ook Willem die Madocke maakte was
een jongere tijd- en (volgens mij) landgenoot van Seger. Het verschil tussen Willem
en de dichter van de Parthonopeus is, dat deze laatste de hoofse wereld doorgaans
wel serieus neemt en zich alleen aan het slot van zijn verhaal een lichtelijk
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caricaturale excursie veroorlooft. We kunnen niet vaststellen, in hoeverre hij hierbij
zijn Franse voorbeeld heeft gevolgd, omdat het slot van het Franse gedicht nog niet
is teruggevonden. Hoe dit zij, ernst en scherts sloten elkaar niet zo volstrekt uit als
de systematiek der literaire genres ons wel eens wil doen geloven. Dezelfde lezers
die genoten van het Prieel, de Walewein, de Parthonopeus en de Alexander, genoten
ook van de Reinaert, ja men kan zelfs zeggen: zonder vertrouwdheid met de hoofse
poëzie heeft men onmogelijk echt van de Reinaert kunnen genieten.
Tenslotte nog een kleine taalkundige aanvulling bij mijn uitgave van de tweede
Rose. Op blz. 47 heb ik het rijmpaar coeste: moeste besproken en verondersteld,
dat dit te danken is aan de ‘kunst’ van de afschrijver. De dichter zal uit de volkstaal
van zijn tijd al de vormen coste (uit conste) en moste (uit moeste) hebben gekend,
die zonder enig kunstmiddel op elkaar konden rijmen, maar alleen in de hogere
poëzie wellicht niet geheel gedistingeerd hebben geklonken. In de noot bij blz. 47
kon ik nog wijzen op het rijmpaar conste: moeste in het fragment van de Vlaamse
Barlaam en Josaphat, dat ik in de vorige aflevering van dit Ts. heb uitgegeven. Ook
dit interpreteer ik als een oorspronkelijk coste: moste-rijm, door een afschrijver
aangepast aan de gebruikelijke schrijftaalvormen. Een vergelijkbaar rijmpaar blijkt
nu nog te signaleren in de Walewein, en wel in het gedeelte dat Pieter Vostaert aan
het gedicht heeft toegevoegd. Men leest daar in r. 10543-4:
Hine reet jeghen wat hi conste:
Daer daden si ene bittere joeste.

Naast joeste komt ook de spelling joste voor en dat de vorm met korte o reëel is
geweest, blijkt uit r. 5191-2 van de Ferguut:
Hi sprac: here, wien so het coste
Ic moet hebben die ierste joste.

Men moet het rijmpaar in de Walewein dus stellig, met Verdam en Van Es (zie blz.
537 van zijn uitgave), opvatten als een oorspronkelijk coste: joste-rijm. Het aantal
vermoedelijke voorbeelden van coste uit conste stijgt hiermee tot drie.
K. HEEROMA
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Nieuwe Middelnederlandse fragmenten
2. Dat Boec Exemplaer.
In Antwerpen heeft in het tweede kwart van de 14de eeuw een aanzienlijke
bedrijvigheid geheerst op het gebied van de didactische literatuur. Daar en toen
schreef Jan van Boendale zijn Spiegel der Leken, zijn Teesteye en zijn Brabantsche
Yeesten. Daar en toen ontstonden de vertalingen van de latijnse Melliboeus van
Albertanus van Brescia en van de franse Sidrac. Daar en toen werd tenslotte ook
de Dietsche Doctrinael samengesteld. Beuken heeft in het Ts. van 1927 betoogd,
dat de Melliboeus en de Doctrinael van verschillende dichters afkomstig zijn en dat
Boendale in geen van beide de hand heeft gehad. Dat zou dus betekenen, dat er
in dat Antwerpen van het tweede kwart van de 14de eeuw tenminste drie dichters
hebben geleefd en gewerkt die zich met een gelijksoortige stof hebben bezig
gehouden. De bewerker van de Sidrac die, blijkens de berijmde voor- en narede
ook dichter was - maar welke clerc was dat in die tijd niet? - zou de vierde in dit
verbond kunnen zijn, maar kan misschien bij nader stilistisch onderzoek ook nog
wel met een van de drie andere geïdentificeerd worden. Het is een interessant
probleem om de literaire persoonlijkheid van deze drie of vier dichters die in dezelfde
plaats en dezelfde tijd hetzelfde genre hebben beoefend van elkaar te onderscheiden.
Jammer is het wel, dat wij behalve Jan van Boendale deze Antwerpse clerken niet
met name kennen. Onwillekeurig krijgen dichtergestalten uit het verleden meer
persoonlijkheid voor ons, wanneer wij ze een naam kunnen geven. Al langer dan
een eeuw is de priester Jan Deckers candidaat gesteld voor het auteurschap van
een of meer der genoemde werken, in het bijzonder voor de Dietsche Doctrinael.
Een bewijs is echter nog nooit geleverd, ook niet door Prims, die de
candidatuur-Deckers het laatst heeft verdedigd. Wij moeten dus voorlopig wel
berusten in de anonymiteit van Boendale's collega's, hoevelen dat er dan ook precies
geweest mogen zijn.
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Er is echter nog een ander probleem in deze Antwerpse didactische literatuur en
dat probleem heet Exemplaer. R. 1149 vgg. van het 3de boek van de Doctrinael
luiden:
Starcmoedicheit es ene doeght,
Daer ghi uele goets wt merken moeght,
Want hets ene doeght, wet dat wale,
Van .iiij. doeghden cardinale,
Die ic scone vertrecte ende claer
Int boec gheheten Exemplaer.

De Doctrinael is, blijkens de slotregels, voltooid in het jaar 1345, ‘al tAntwerpen in
die stede’. Vóór 1345 had de dichter dus al een ander gedicht geschreven, dat
handelde over de vier hoofddeugden en dat Exemplaer heette. Tot dusverre is dit
alles gebleven, wat men hierover weet. De uitgever van de Doctrinael, Jonckbloet,
heeft zich op blz. xxxiv van zijn inleiding al met het probleem van het boek Exemplaer
bezig gehouden. Hij heeft erop gewezen, dat Boendale in het derde boek van Der
Leken Spiegel ook als zijn bron een boek noemt over de vier hoofddeugden, en
vragenderwijs verondersteld, dat deze bron van Boendale identiek zou zijn met het
boek Exemplaer. Boas heeft echter in het Ts. van 1913 aangetoond, dat Boendale
in zijn derde boek gebruik heeft gemaakt van de Disticha Catonis, die ook wel bekend
stonden als een werk over de vier hoofddeugden. Verwijs heeft in de Taal- en
Letterbode van 1872 een fragment gepubliceerd, waarin het woord exemplaer
voorkomt op een wijze, die zou kunnen doen denken aan een boektitel. Maar in dat
fragment gaat het kennelijk niet over de vier hoofddeugden. In Utenbroeke's
5

voortzetting van de Spieghel Historiael, II 18, vs. 159, wordt een Exemplaer
genoemd als een werk met stichtelijke exempelen uit het leven van heiligen. Ook
dit werk is ons overigens niet verder bekend. Het boek Exemplaer, dat handelde
over de ‘.iiij. doeghden cardinale’ en geschreven was door de dichter van de
Doctrinael, heeft dus aan de hand van de genoemde gegevens nog niets van zijn
geheimen prijsgegeven.
Door een samenloop van omstandigheden ben ik echter thans in staat het
probleem op te lossen en enkele fragmenten van het Exemplaer te publiceren. Mijn
fragmenten omvatten tezamen bijna 300 regels, terwijl
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de omvang van het hele gedicht, naar ik schat, tussen de vijf- en zesduizend regels
1)
heeft gelegen . Voor het ogenblik kennen we dus nog niet meer dan 5 of 6% van
ons Exemplaer als tastbare, leesbare werkelijkheid, maar er komt als bijzondere
verrassing bij, dat deze nietige fragmenten ons in staat stellen de latijnse bron,
waarnaar het middelnederlandse leerdicht is bewerkt, volledig terug te vinden.
Het verhaal van mijn ontdekking begint met een ontmoeting met Prof. Hellinga,
die mij erop wees, dat er zich in de nalatenschap van Willem de Vreese nog
ongeïdentificeerde fragmentjes bevonden, en die vervolgens zijn bemiddeling
verleende bij de nadere bestudering daarvan. Ik was in die tijd bezig met de
voorbereiding van mijn uitgave van De Tweede Rose en dus gespitst op het vinden
van nieuwe fragmenten van dit zozeer ten onrechte lang verwaarloosde en
geringgeschatte gedicht. Ik vond niet wat ik zocht, maar er was bij de verzameling-De
Vreese toch één stukje perkament, een half blaadje van ongeveer 13 bij 20 cm, dat
mij intuitief in hoge mate interesseerde. Het was het bovenste gedeelte van een in
twee kolommen beschreven blad en bevatte dus in feite vier fragmentjes tekst, elk
van 18 à 20 versregels. Aan het einde van het laatste fragmentje, de rechterkolom
van de verso-zijde, begon een nieuw hoofdstukje met de titel Exemple van der
philosophen verdrachlicheiden. Van dit nieuwe hoofdstukje was nog juist de eerste
regel en het eerste woord van de tweede leesbaar:
Vander philosophen verdrachlichede
Leest......

Verder stonden er als eventuele middelen ter identificatie een aantal eigennamen
uit de klassieke oudheid in: Alexander, Antigonus, Julius, Augustus, Vespasianus.
Al de dragers van deze illustere namen fungeerden als voorbeelden van
deugdzaamheid. In gedachten noemde ik het werk waartoe de fragmentjes
behoorden daarom maar ‘Spiegel der Deugden’. Bij een bezoek aan Leiden legde
ik de heren Lieftinck en Lievens het geval voor en de laatste ging toen meteen
snuffelen in het register van De Vreese's B.N.M. om te zien of de titel van het nieuwe
hoofdstukje er misschien in voorkwam. En ziedaar, Lievens vond op

1)

Dus iets kleiner dan de Doctrinael, die 6700 regels groot is.
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het trefwoord Verdraghene (Van) een fiche van de volgende inhoud:
Exemple van verdraghene.
Vander philosophen voordachtichede
Leest men in die selve stede o

Brussel, Kon. Bibl. Hs. 2 II 270, 22.
Dit bleek te slaan op een handschrift dat Lyna in Ts. 43, 295 [1924] had beschreven
onder de titel ‘Een teruggevonden handschrift’. Het was een stichtelijk
verzamelhandschrift van omstreeks 1500 met een zeer bonte inhoud: liederen,
refereinen, rijmpjes, en ook een paar langere stukken. Op blad 18 en 19 stond een
gedicht met de titel Dit es van continencien met als incipit:
Continencie als ic vermoede
Es jeghen zonde eene hoede,

en als explicit:
Dus consten zij wijlen leyden
Continencie jn soberheden.

Daarop volgde op blad 19 en 20 een stuk Van continencie van luxuren met het
incipit:
Dit capittel sal hu rueren
Van onthouden der luxueren,

en het explicit:
Gheen arch an hem zoude sijn
Overmids zijn claer anschijn.

Op blad 20 tot 22 volgden Exempel van ghedoghene met het incipit:
Dat es tander point verstaet
Dat vut staercmoedichede gaet,

en het explicit:
Daer met so liet hij de dinc
De groote machteghe coninc.

En tenslotte bevatten blad 22 en 23 de Exemple van verdraghene, waarvan ik het
incipit al citeerde. Het explicit van het voorlaatste stuk kwam nauwkeurig overeen
met de laatste regels die in het fragment uit de nalatenschap van De Vreese
voorafgingen aan de titel van het
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nieuwe hoofdstuk. Er was dus geen twijfel mogelijk: de tekst van dit fragment, en
waarschijnlijk nog andere tekstgedeelten van het gedicht waartoe dit behoorde,
moesten voorkomen in het Brusselse verzamelhandschrift. Ik had de eerste stap
gezet op de weg naar de identificatie van de ‘Spiegel der Deugden’.
Bij bestudering van de aangegeven gedeelten uit de Brusselse bloemlezing bleek,
dat de deugden die hierin aan de orde kwamen, waren ‘continencie’ en
‘gedoochzaemicheit’, oftewel ‘paciencie’. Laatstgenoemde deugd werd daar
voorgesteld als ‘tander point’ van de ‘staercmoedicheit’. Het viel mij op, dat zowel
de ‘continencie’ als de ‘paciencie’ werden onderverdeeld in vieren. Ik ging de
benamingen van de deugden verder na en vond dat ‘continentia’ een synoniem kon
zijn van ‘temperantia’ en dat ‘staercmoedicheit’ in het latijn ‘fortitudo’ heette.
‘Temperantia’ en ‘fortitudo’ behoorden beide tot de traditionele vier hoofddeugden.
Toen ik zover was gekomen, schoot mij opeens dat geheimzinnige boek Exemplaer
te binnen, dat immers ook ging over ‘.iiij. doeghden cardinale’. Mijn ‘Spiegel der
Deugden’ zat vol met exempelen. ‘Exemplaer’ betekende hier dus wellicht geen
‘voorbeeld’, zoals meestal, maar ‘exempelboek’! Maar dan moest de stijl van mijn
deugdengedicht ook overeenstemmen met die van de Dietsche Doctrinael, het latere
werk van de dichter van het boek Exemplaer. En jawel, dat bleek te kloppen. Het
was dezelfde toon, dezelfde woordkeus, dezelfde zinsbouw. Bovendien was de taal
van het fragment-De Vreese duidelijk Brabants en de brabandismen kwamen ook
in de rijmen voor. Ik citeerde al het regelpaar:
Dit capittel sal hu rueren
Van onthouden der luxueren.

‘Rueren’ in de zin van ‘gewag maken’ komt in het rijm zowel bij Boendale als bij de
2)
dichters van de Melliboeus en de Doctrinael voor . Overeenstemming in denkwijze
zegt bij een zo door en door conventionele materie op zichzelf niet al te veel, maar
mijn aandacht werd toch getrokken door merkwaardige parallelle passages. In mijn
deug-

2)

Verg. ook het Brabantse rijmwoord dusentach in r. 84.
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dengedicht, dat ik nu verder maar Exemplaer zal noemen, stond bijv. te lezen:
Der luxurie ouffeninghe
Can maken vele quade dinghe
Want zoo (d.i. zoe, zij) den mensche dat wedt
Vute gods vrienscepe zedt
Zoo blent ende zoo crancket dlijf
Ende maect den mensche keytijf
An ziele an lijf an eere an goet
Verghetel maect zij den moet.

In Doctrinael, 2de boek, r. 2769 vgg. heet het:
Luxurie maect den mensche keytijf
Beide aen ziele ende aen lijf
Ende si mindert daertoe mede
Name ende borse, hets haer zede.

En in r. 879 vgg. van hetzelfde boek zegt de Doctrinael van de ‘luxurie’:
Den lichame can si destrueren,
Tgoet doet si te nieute keren,
Die ziele can si doden mede
Ende oec verdriuen wijshede,
Crancheit can si gheuen saen,
Dlicht der oghen doen vergaen
Ende die stemme maken heesch.

Toen het voor mij vaststond, dat de uitgelezen hoofdstukken die het Brusselse
handschrift voor ons had bewaard en de fragmentjes van het halve blaadje perkament
uit de nalatenschap van De Vreese hadden behoord tot hetzelfde ‘boec gheheten
Exemplaer’, liet de gedachte mij niet los, dat dit Exemplaer wel een vertaling uit het
latijn moest zijn en dat het ook via het latijnse voorbeeld wel eens mogelijk zou
kunnen zijn de middelnederlandse fragmenten op hun plaats te zetten in het geheel
van het dichtwerk. Ik ging dus op zoek naar het latijnse voorbeeld en stak daartoe
mijn licht op bij medievisten. Allerlei deugdsystemen kreeg ik onder ogen, maar
helaas, geen enkel klopte tot in onderdelen met het mijne, waarvan ik als
karakteristieke bijzonderheid wist, dat de ‘patientia’ een onderdeugd vormde van
de ‘fortitudo’. Maar te goeder ure bedacht ik mij, dat ik het niet bij de syste-
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matische theologie moest zoeken, maar bij de literatuurgeschiedenis. Mijn boek
over de vier hoofddeugden heette ‘exemplaer’, dat wil zeggen ‘exempelboek’. Ik
moest dus een onderzoek instellen naar de latijnse exempelliteratuur. En toen ik
dat had begrepen, behoefde ik het onderzoek ook meteen niet meer te doen, want
deze literatuur bleek al voortreffelijk onderzocht en beschreven te zijn door de franse
geleerde J.Th. Welter in zijn boek L'exemplum dans la littérature religieuse et
didactique du moyen âge (Paris 1927). Welter noemde twee latijnse exempelboeken,
die beide aan het signalement van het gezochte voorbeeld beantwoordden, doordat
zij geordend waren volgens het schema van de vier hoofddeugden, nl. het
Breviloquium de virtutibus antiquorum principum et philosophorum van de
13de-eeuwse Engelse minderbroeder Johannes Valensis en De quatuor virtutibus
van de iets jongere augustijner Michael de Massa, overleden te Parijs in het jaar
1337. Van geen van beide bestond een moderne uitgave, maar het Breviloquium
was wel herhaalde malen gedrukt als incunabel of postincunabel. Het werk van
Michael de Massa was een navolging, om niet te zeggen plagiaat, van het zeer
verspreide tractaat van Johannes Valensis. Literairhistorisch was het dus veel minder
aantrekkelijk, maar daarom kon mijn Antwerpse dichter het nog wel als voorbeeld
hebben gebruikt. Ik liet dus van beide latijnse exempelboeken de oudst bereikbare
handschriften uit Parijs komen en vergeleek ze met mijn middelnederlandse
fragmenten. De overeenkomstige passages waren bij beide gemakkelijk te vinden
en de samenhang was ook onmiddellijk overtuigend. Maar bij het Breviloquium bleek
de overeenstemming toch het treffendst, omdat niet alleen de exempelen zelf, maar
ook de volgorde en de indeling der kapittels overeenkwamen. Mijn Antwerpse dichter
had het werk van Johannes Valensis vrijwel letterlijk vertaald!
Ik vatte het voornemen op om het latijnse Breviloquium samen met de fragmenten
van de 14de-eeuwse Brabantse berijming uit te geven, maar het bleek mij al spoedig,
dat mij dit al te ver van mijn nederlandistische huis zou voeren. Bovendien was het
nog twijfelachtig, of een vergelijkend onderzoek van alle bewaarde latijnse
handschriften mij wel het voorbeeld van de Antwerpse bewerker in handen zou
spelen. En loonde dan een zo uitvoerig onderzoek van een tractaat,
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dat geen kerkhistoricus tot dusver belangrijk genoeg had gevonden om het uit te
geven, wel de moeite? Ik liet mijn plan dus varen en besloot alleen de
middelnederlandse fragmenten uit te geven naar het Brusselse hs. met de latijnse
paralleltekst uit een willekeurig gekozen handschrift. Deze uitgave volgt hierachter.
Ter oriëntatie geef ik eerst nog enkele aantekeningen over het karakter van het
3)
Breviloquium , Het diende in de eerste plaats stellig ter instructie van allen die in
hoogheid gezeten waren en heette daarom ook wel De instructione presidentium
in tronis sive de doctrina principum. Het is echter, met zijn rijke verzameling
exempelen uit het leven van staatslieden en filosofen der oudheid, naar alle
waarschijnlijkheid ook wel gebruikt als bron van verhalen, waarmee de predikers
hun populaire sermoenen konden opluisteren. Tenslotte zal het nog als gewoon
stichtelijk leesboek hebben gefunctioneerd. De middelnederlandse berijming heeft
vermoedelijk gedeeld in de populariteit van het oorspronkelijke tractaat. In dezelfde
tijd waarin het Breviloquium, samen met andere geschriften van Johannes Valensis,
als postincunabel druk op druk beleefde, schreef een Vlaming in een stichtelijk
verzamelhandschrift nog enkele treffende ascetische hoofdstukken uit de
14de-eeuwse Antwerpse vertaling over. In Italië is het Breviloquium blijkbaar nog
populairder geweest, want het is niet minder dan viermaal in het Italiaans vertaald.
Van het handschrift waaruit het - hier niet uitgegeven, maar alleen in zijn varianten
verantwoorde - fragmentje van De Vreese stamt, is maar weinig te vertellen. Het
moet in het midden van de 14de eeuw geschreven zijn, dus wellicht maar enkele
tientallen jaren na het ontstaan van de vertaling. In zijn taalvorm kwam het de
autograaf van de dichter vermoedelijk zeer nabij. Vergelijking van de tekst met het
16de-eeuwse afschrift leert ons, dat het bladzijden heeft gehad met twee kolommen
van 31 à 32 regels (hoogte kolom ± 205 mm). Wanneer mijn schatting dat het gedicht
tussen de vijf- en zesduizend regels groot is geweest, juist is, betekent dit, dat de
omvang van het 14de-

3)

Zie over Joh. Valensis Hist. litt. de la France tome XXV, blz. 177-200; over het Brev. vooral
A.G. Little, Studies in English Franciscan History.
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eeuwse handschrift tussen de 40 en de 45 bladen moet hebben gelegen.
o

Van het Brusselse handschrift K.B.Hs 2 II 270 worden hier de bladen 18 tot 23
diplomatisch uitgegeven. Onderstreepte namen en woorden heb ik gespatieerd. De
afkortingen heb ik opgelost en alleen in gevallen waar verschil van opvatting mogelijk
was, door cursieve druk aangegeven. Het was moeilijk vast te stellen, welke
lettervarianten als hoofdletters gewaardeerd moesten worden. De schrijver springt
nogal willekeurig met zijn hoofdletters om. Men kan hoogstens zeggen, dat hij een
zekere neiging heeft om de versregels met een hoofdletter te laten beginnen.
Ik heb alle regels doorgeteld, omdat de fragmenten in het hs. tot een nieuw geheel
zijn samengevoegd. Tussen r. 110 en 111 moet echter een groot hiaat gedacht
worden. De hoofdstukjes Dit es continencien en Van continencie van luxuren, die
samen de eerste 110 regels vullen, zijn de vertaling van een deel van het eerste
hoofdstuk, ‘De continencia’, van het ‘tertia pars’, gewijd aan de ‘temperantia’, de
hoofdstukjes Exempel van ghedoghene en Exemple van verdraghene zijn samen
de weergave van het derde kapittel, ‘De paciencia’, van het ‘quarta pars’, gewijd
aan de ‘fortitudo’.
De latijnse tekst geef ik hier naar het Utrechtse handschrift U.B. Hs 2 B 3, dat
eenmaal behoord heeft aan het Karthuizerklooster in de buurt van Utrecht (blijkens
een ingeplakt strookje met het opschrift Pertinet ad carthusienses prope
traiectionem). Ik heb deze tekst gekozen om er daarmee als het ware en passant
op te wijzen, dat het Breviloquium van Johannes Valensis in een Karthuizer
bibliotheek blijkbaar zijn plaats waard was. Jan Deckers, candidaat voor het
auteurschap van de Dietsche Doctrinael, en dus ook van het Exemplaer, was
‘receptor reddituum’ (zaakgelastigde) van de Antwerper Karthuizers. Hij kan dus
eventueel het latijnse Breviloquium, het voorbeeld van zijn Exemplaer, heel goed
in hun boekerij gevonden hebben. Maar meer dan een los vermoeden kan dit niet
zijn. Niet alleen Jans auteurschap, maar zelfs de aanwezigheid van een Breviloquium
in een der 14de-eeuwse Antwerpse bibliotheken blijft onbewezen. (Wel bezat,
blijkens de oude catalogus van het Rooclooster, het Praemonstratenserklooster van
Sint Michael te Antwerpen een exemplaar van Johannes
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Valensis' Compendiloquium, ook een exempelboek). Bij de uitgave van de latijnse
tekst heb ik mij enkele kleine veranderingen veroorloofd (aangegeven door cursieve
druk) op grond van de andere mij ter beschikking staande handschriften. Ik heb dit
enkel gedaan ter verduidelijking en generlei pretentie gehad om een kritische uitgave
van de latijnse tekst te bezorgen.
De Nederlandse dichter heeft zijn voorbeeld over het algemeen trouw gevolgd,
maar toch ook wel eens wat weggelaten, bv. de passage Ibidem narratur Manissem
enz., die hij had kunnen plaatsen tussen r. 44 en 45, en de passage Et non solum
continencia predicta vigebat in viris enz. aan het slot van het eerste hoofdstukje. In
het tweede hoofdstukje ontbreekt het verhaal over de Salmacische bron (Unde et
in fabulis dicitur enz.), dat tussen r. 88 en 89 had gepast. Dit hoofdstukje eindigt
ook op een volkomen willekeurige plaats, want in het latijn gaan de exempelen De
continencia luxurie nog een heel eind door. Wij weten echter niet of de latijnse tekst
die de Nederlandse bewerker voor zich had liggen, al de genoemde passages wel
heeft bezeten. De verschillende redacties van de latijnse tekst, die ik heb gezien,
lopen nogal uiteen. In het derde en vierde hoofdstukje merken wij geen weglatingen
op. Toegevoegd heeft de bewerker hierin de titel van het vierde hoofdstukje, die
blijkens het fragment-De Vreese oorspronkelijk heeft geluid Exemple vander
philosophen verdrachlicheiden. In geen van de latijnse teksten, die ik onder ogen
heb gehad, zijn de exempelen van de groten en de wijzen der oudheid op deze
wijze door een titel gescheiden. Wij mogen de bewerker echter wel dankbaar zijn
voor deze toegevoegde titel, want deze is het juist geweest die de identificatie van
het Exemplaer mogelijk heeft gemaakt! De bewerker is verder wel een beetje
breedsprakiger geweest dan zijn voorbeeld, verg. bv. r. 17-8, 24, 32-4, 59-60, 63-72
(een hele uitweiding over de wulpsheid in het algemeen), 88, 99-101, 164, 171-2,
197-8, 217-8, 231-2, 263-4, 273-4. Deze uitweidingen en afsluitende herhalingen
geven aan de bewerking echter ook een eigen karakter. Er komt toch wel iets als
een dichterlijke persoonlijkheid uit deze objectieve leringen te voorschijn.
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o

[cxvij r a]

Dit es van continencien

+

1.

‖ Continencie als ic vermoede
es jeghen zonde eene hoede
ende die . alsoe ic hebbe ghelesen
mach vierande wesen.
5 hoede jeghen gulsichede
ende jeghen luxurie mede
hoede jeghen giericheit
8.
ende hoede jeghen ontfaermicheit

De continencia quadrupliciter

Continencia autem large sumpta dicitur
o
quadrupliciter.
Velut est cohibicio gule.
18r
Vel cohibicio luxurie. Vel cohibicio
cupiditatis et auaricie. Vel cohibicio
ambicionis et superbie. Qui enim superat
concupiscencias. continens est. et qui
superatur ab ipsis incontinens est. Vt ait

+

o

commentator ethicorum vij .

De continencia gule
continencie der gulsicheden
10 was wilen der auder zeden
Also wel scriuet v e g e c i u s
Vander princhen soberheit dus

Continencia igitur a gule uoluptate primo
modo viguit in antiquis. Vt enim ait
v e s e c i u s de re militari libro quarto vbi
loquitur de continencia. Siue de
sobrietate principum. ‖ De Allexandro
dicitur ibi. quod in itinere ambulans cum
amicis. accepto pane uesci solitus erat.
Idem dicitur ibi de C y p i o n e emiliano.
Legitur et C a t h o n e m

‖ Als a l e x a n d e r als ic las
met vrienden vp den weghe was
15 At hij tbroot dat zij droughen
en lieter hem mede ghenoughen
zonderlinghe spise no dranc
18.
quam nemmermeer jn zijn ghemanc
19.
‖ Dit zelue leest men van s a p i o e n e
20 Ooc leest men mede van c a t h o e n e

1.
8.
18.
19.

Continencie: niet in Mnl.W.;
ontfaermicheit: kan geen vertaling zijn van lat. ambicio en moet dus wel op een vergissing
van de afschrijver berusten;
in zijn ghemanc: hier past het best de bet. ‘gezelschap’ in de eig. bet. van ‘groep van (hem
en) zijn gezellen’, die niet in Mnl.W. vermeld wordt;
sapioene: verschrijving voor scipioene.
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Dat hij hem met zulken wijne
alse droncken de knechten zijne
ghenoughen liet verdrachelike
Die zoo machtich was ende so rijke
25 ‖ Van a n i b a l l e leest men mede
+
Dat hij hadde zulke zede
Dat hij sdaechs en sliep twint
ende des nachts so men vint
plach hij altoos vp te stane
30 en zine maeltijt ghinc ane
snauens tusschen nacht ende dach
anders hij niet tetene plach
om dat hij sdaechs wilde leyden
al zine saken met nuchterheyden

contentum fuisse eodum vino quo serui
remiges utebantur. ‖ Et de hanibale
legitur quod ante noctem non
requiescebat. et de nocte surgere solitus
erat. et in crepusculo ad cenam vacabat.
Vt dicitur ibidem.
18v

35 ‖ Van m a r c u s c a u r u s leest men
dat
Die met heire lach teender stat
Daer eenen appelboem stoet
gheladen met appelen goet
ende als dat hij trac van steden
40 bleef den boom onghetreden
Dit was een teekin twaren
Dat zij niet ghierich en waren
ter spisen ende ter weelden
Daer nv de lieden meest vp helden

45 ‖ Jnde r o m s c h e j e e s t e n leest
men dus
vanden k e y s e r a u g u s t u s
Dat hij hem met zulker spisen liet
ghenoughen / als tghemeene diet
met zulken brode als ic las
50 Dat naest den edelsten was
Ende met visschelkine cleene
+
Ende met buufle casen ghemeene
Die gheduwet waren metter hant
Ende de meeste fighen die men vant

o

+

‖ Ibidem et narratur de continencia gule
admirabili exercitus sub marco tauro.
Quod cum esset arbor pomifera in pede
castrorum. postero die intactis fructibus
est relicta. ‖ Ibidem narratur
m a n i s s e m nonagesimum annum
etatis sue agentem meridie ante
tabernaculum stantem solitum capere
cibum. ‖ Ex predictis igitur patet. quod
non querebant lauta uel preciosa
alimenta. nec epulis indulgebant.
Vnde et in g e s t i s r o m a n o r u m
legitur. Quod a u g u s t u s cesar minimi
cibi erat. atque wlgaris. Secundarium
panem. et pisciculos paucos minutos. et
caseum bubalum manu pressum. et ficus
virides appetebat. Vescebatur.

+

o

19r

55 Die begheerdy ooc so zeere
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ooc zoo hat dese groote heere
telker tijt telker stede dan
als hem gherechten hongher quam an
Dus consten zij wijlen leyden
60 continencie jn soberheden

quocumque tempore et loco. stomachus
desiderasset.
‖ Et non solum continencia predicta
uigebat in viris. necnon etiam in feminis.
Narrat enim V a l e r i u s libro primo. quod
usus vini. romanis feminis. ignotus fuit.
ne in aliquod dedecus prolaberentur.
Quia primus a libero patre. intemperantie
gradus ad ingressam luxuriam. et
venerem esse consueuit.

‖V a n c o n t i n e n c i e v a n l u x u r e n D e c o n t i n e n c i a l u x u r i e
‖ Dit capittel sal hu rueren
van onthouden der luxueren
Dwelc es een staerc man
Die hem van luxuren wachten can
65 ‖ Der luxurie ouffeninghe
can maken vele quade dinghe
67-8.
want zoo den mensche dàt wedt
vute gods vrienscepe zedt
zoo blent ende zoo crancket dlijf
70 ende maect den mensche keytijf
an ziele an lijf an eere an goet
verghetel maect zij den moet

Consimiliter continencia a voluptate
luxurie

‖ Dus scrijft ons v a l e r i u s zoo
Van c o r n e l i u s v a n s c i p i o

fuit in antiquis. Vnde narrat v a l e r i u s
libro primo quod Cornelius cypio missus
in hyspaniam.

75 Dat de r o m e y n e n hem hadden
75.
ghesendt
tote haren volke jn spaengen landt
+
om dat hij dat bevechten zoude
Dede hij ghebieden also houde
vuten heire openbare

co momento quo castra intrauit. edixit
quod omnia que causa volup-

67-8.
75.

+

o

19v

‘want zij plaatst de mens, weet dat goed, buiten de liefde Gods’;
ghesendt: blijkens het rijm een verschrijving voor ghesandt.
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80 al dat onnutte ware
en dat der weelden hoorde toe
Daer zoo moeste rumen doe
also ic bescreuen zach
84.
ghemeene wijfs twee dusentach
85 ‖ hij kende wel de wijse man
Dat luxurie maken can
Den man onduchtich ende traghe
alsmen wel scauwet alle daghe

tatis comparata erant. auferrentur. et
submouerentur. Vnde et duo milia
scortorum. leguntur abisse ab exercitu.
Nouit enim vir industrius quod voluptas
effeminat et eneruat voluptuosos. Vnde
et in fabulis dicitur. quod fons salmatis
ingredientes in eum eneruabat. et viris
effeminatis sexum adhimebat. Et hoc
figmentum fuit figmentum voluptatis. que
eneruat viuentes in ea. et effeminatos
facit. sicut legitur libro v. d e n u g i s
philosophorum.

‖ V a l e r i u s scrijft dese dinc
90 van eenen schonen jonghelinc
hiet s p i e r i u s als jc las
Die wonderlike scone was
Dat vele wiuen an hem met minnen
zoo zeere leiden hare zinnen
95 Dat ziere of worden ontstelt
En van herten so ghequelt
Dat der vrauwen vrienden om dat
Desen jonghelinc hebben ghehat
‖ Doen wart dese jonghelinc te rade
100 om te scuwene meerder scade
Die van zijnder scoonheit was ontfaen
+102.
ende dicwilt te vooren was ghedaen

‖ Narrat enim v a l e r i u s libro quarto de
quodam iuuene. siue adolescente.
spurina. qui cum esset excellentis
pulchritudinis. et mire speciei. plurium
o

[cxvij v a]
feminarum illustrium sollicitaret oculos.
et ex hoc viris et parentibus earum se
suspectum esse sentiret.

+

o

20r

Dat hij zijn aenschijn scone monde
gheuen dede meneghe wonde
oris decorum wlneribus

84.
102.

dusentach: verg. Van Loey, ZWBr. 181 [1302] en Van Helten, MS. 21; de Brab. vorm heeft
zich ook in het VI. afschrift kunnen handhaven, dank zij het rijm;
dicwilt: een mij verder niet bekende vorm, wellicht een verschrijving.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 76

192

105 ende jn zijn aenschijn mede
also dat zine scoonhede
In leelichede keerde dan
om dat voort nieman
gheen arch an hem zoude zijn
110 ouermids zijn claer anschijn

confudit. deformitatemque sanctitatis sue
fidem. quam formam irritamentum aliene
libidinis esse maluit

o

[cxxj v a]

‖ Exempel van ghedoghene

‖ De paciencia

‖ Dat es tander point verstaet
Dat vut staercmoedicheden gaet
Dats ghedoochzaemicheit zijt ghewes

‖ Sequitur uidere qualiter fuerunt prediti
tertia parte fortitudinis. que est paciencia.
Est enim paciencia. aut honestatis. aut
utilitatis causa rerum arduarum ac
difficilium uoluntaria. aut diuturna
perpessio. Ait t u l l i u s ubi supra.

ende weet dat die vierande es
115 ‖ Deerste es datmen verdraecht
aerch datmen van hem ghewaecht
‖ Tander es pine ende mesquame
Diemen doocht anden lichame
‖ Terde es datmen vergheeft
120 aerch datmen hem ghedaen heeft
‖ Tfierde es ghewaerlike
Datmen verdraecht ghewillichelike
123.
pine en oordeel vrouch ende spade
Datmen zeit voor onse mesdade

‖ Loquendo autem wlgariter de paciencia.
dicitur esse quatuor modis. Vel in
sustinencia contumeliarum. siue
inproperiorum in uerbis. siue in
perpessione longanimium penarum in
corporibus. siue in remissione
malefacientibus inimiciciarum. siue in
moderacione disciplinarum. in
correctionibus.

‖D e p a c i e n c i a c o n t u m e l i a r u m
siue improperiorum.

125.

125 ‖ Nu willic dat ghij eerst hoort

123.
125.

Fuerunt enim antiqui

o

hier begint de tekst in het fragment-De Vreese r a; alle volgende aant. betreffen de varianten
van dit fragment;
jerst.
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prediti paciencia primo modo dicta.

126.

van verdraghene hart woort

‖ Vnde legitur d e A l l e x a n d r o pro ut
dicitur libro iij d e n u g i s
p h i l o s o p h o r u m . Quod cum
antigonus ei dixisset. etati tue iam iam
regnare non conuenit. Quasi dicat. Non
pudet in corpore regni. uoluptatem luxurie
4)
dominari .
Quasi dicat. Indignus es regno racione
etatis. et uoluptatis. Quod tamen
pacientissime tulit.

127.

Van a l e x a n d r e leest men dus

+

128.

Doene berespte a n t i o g o n u s
129.
o
+
ende hij hem zeide openbare
20v
130.
130dat hij onweerdich ware
131.
Des conincx rike om dat hij
132.
te jonc ende te ries waere daer bij
133.
om dat zine kintscheit tallen hueren
134.
te zeere volchden der luxuren
135.
135 Nochtan verdrouch hij dese woort
136.

zeere goedelike ende onghestoort

137.

Van zijnder ghedoochsaemheden met

De paciencia quoque sua erga piratam.
habitum est supra in principio

138.

Die hier voren es gheset
139.
hoe hij den pierate verdrouch
140.
140 Des so hebdy al ghenouch
141.
ghehoort jnt bouc voorseit
‖ Van s k e y s e r s J u l i u s caluweit
aldus staet ghescreuen daer
Als k e y s e r j u l i u s zijn haer
145 van achter voren leide vp
126.
127.
4)
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.

‖ Eodem libro legitur paciencia. julij
cesaris. Cum enim caluicium grauiter

verdraghen haerdde woert;
allexandre;
In de druk van 1511 staat hier: pudetque in corpore regis voluptatem luxurie dominari.
antigonus;
Ende hem seide;
onwerdech;
conincrijcs;
waer;
Ende seir kindscheit;
Tsere volghde inder luxurien;
Verdroegh hi nochtan;
Sere goedlijc onghestoert;
Van sier ghedoeghsamheit;
vore:
Hoe hi pyraten verdroech;
hebdi daer gnoech;
midden in deze regel is het fragment-De Vreese afgesneden, maar het laatste woord is te
herkennen als: gheseit.
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om te makene eenen top
want hem daer haer ghebrac
Tot hem een rudder dus sprac
ghij muecht caluweit waerlike
150 verdriuen also lichtelike
als ic versaedt zoude zijn moghen
Jn striden of in orloghen

ferret. et capillum deficientem a ceruice
ad frontem conuocaret. milite ei dicente.
facilius est te cesar caluum non esse.
quam me in romano exercitu aliquid
timidius quicquam
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egisse uel acturum esse. Quod tamen
o
pacienter. Vnde cum de eo
+ sustinuit
Daer ic ye cam of commen mach
21 r
154.
essent
famosi
libelli et iocularia carmina
J u l i u s hoorde dies ghewach
publice
diwlgata.
et hoc ad inproperium
155.
155 Dat hij goedlike verdrouch nochtan
suum.
pacientissime sustinuit. Et cum quidam
al sprac hij rieselike die man
maternam eius originem despiciens.
157.
Alsmen dichten van hem maecte
panificum eum uocaret. ridendo pertulit.
158.
ende zanghen ongheraecte
159.
enten zanc jn zijn onneere
160.
160 Verdrouch hijt goedelike zeere
161.
Ende alsmen hem als daer steit
162.
toe sprac zine onghebordicheit
163.
louch hij daer mede om de sake
164.
Daer ne volghede andre wrake
+

165 ‖ Daer so staet oec voort aldus
Vanden k e y s e r a u g u s t u s
167.
Doe tote hem zeide een man
168.
tyeran tyeran tyeran
169.
Dat hij weder andwoorde doe
170.
170 Warict ghine spraect niet alsoe
171.
Daer mede liet hij de dinc
172.
Die ouer al eerderike was coninc

‖ Ibidem narrat de augusto cesare. quod
cum quidam ei diceret. o tyranne.
respondit. Si essem inquit. non diceres.

‖ Voort volghet mede daer ane
Van s c i p i o e n e a f f r i c a n e
175 Doemen hem aldus verweet
Dat hij lettel jn orloghen street
+
andwoorde hij goedelike
Jn quam nye jn eerderike
een keyser vuter moeder mijn
180 om dat jc vechter zoude zijn
‖ Oec leest men daer voort also
vanden k e y s e r t h e o d o s i o
Dat hij noyt en woude roucken

‖ Ibidem narrat de cypione affricano.
Quod cum quidam parum pugnantem

154.
155.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
167.
168.
169.
170.
171.
172.

+

o

21v

o

hier begint in het fragment-De Vreese r b: Julius hoerde dit ghewach;
goedlijc (rest onleesbaar);
Ende alse men dichte (rest onleesbaar);
sanghe;
Ende die sanc in sine onneren;
Verdroech hijt goedlijc die here (?);
steet;
Sijn ongheboertecheit verweet;
Loech hi mede om die sake;
volghde ander;
Doen tothem;
O tyran. tyran. tyran;
anwerdde;
du en spraecs;
Daer met liet hi die dinc;
hier is de tekst weer doorgesneden; eerste woorden wsch: Boven alle.
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van eenigher lieder vloucken

eum uocaret. et ex hoc ipsum arguerent.
respondit.
Imperatorem peperit me mater mea. non
bellatorem. ‖ De jmperatore quoque
theodosio recitatur eodem libro. Et est in
codice quod ait. Si
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185.

185 om dat hij noyt en wrac
186.
Dat men aerch van hem sprac
187.
waert dat quame van lichter tonghen
188.
waest van ouden of van jonghen
189.
Dat waudi te hant versmaden
190.
190 De ghone die ooc dat daden
191.
Jn crancheden van zinne
192.
Daer hoorde ontfaermnesse jnne
193.
De ghene die dat hadde verdient
194.
Dat volc en ware zijn vrient
195 zoo ware dat recht daer aue
196.
Datment goedelike vergaue
197.
Dus ne woude die heere niet wreken

quis nomina nostra crediderit. maledicto
lacescenda. eum nolumus penis
subiugare. Quoniam si ex leuitate
processerit. contempnendum est. [cxxij
o

r a]
Si ab insania. miseracione dignum. Si ab
iniuria. remittendum.

198.

Vloucken ende ooc quaet spreken

‖ Ibidem narrat de v e s p a s i a n o . Cui
cum dictum esset a quodam milite.
Wlpem posse mutare pilum non animum.
jpsum autem nullum posse mutare. eo
quod pecunie cupidus esset. nec
auariciam minueret processus etatis. Cui
o
+
22r
respondisse fertur. Huiusmodi hominibus
debemus risum. nobis correctionem.
penam criminosis.

199.

‖ Voort leest men ooc aldus
200 vanden k e y s e r
200.
vespacianus
201.
Doe hem een sprac toe aldus
+
Dat hij slachte wel den vos
nochtan niet al te male
204.
Want die vos ne caent niet wale
205 Jn zijn aude zijn aer
anders veranderen waer
hem blijft altoos zijn reynaerdye
heere keyser alsoe doe dye
zoo hu de oude meer antast
210 zoo ghierichede meer jn hu wast
Daer huwe eere menichfoude
aue mindert jn huwe aude
‖ De keyser andwoorde ende zeide
es te groot mine ghierichede
215 zoo es vele mine eere
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
204.

o

hier begint in het fragment-De Vreese v a: Ende dat hi noit en wraec;
argh;
dadt;
Waert van ouden oft;
Dat woudi tandene;
Den ghene oec die dat;
Van crancheiden;
ontfarmenes;
Haddi oec des v.;
Dat tvolc nien waren;
goedlijc;
Dus en woude dese h.;
Vloeken noch oec;
Voert oec leest men daer a.;
vespasianus;
Doen een hem sprac ane aldos;
de snede loopt midden door deze regel; leesbaar is nog: de vos en can niet wale;
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Dat ic my corregiere
217.
Dus naemt die keyser jnt ghevouch
218.
Datmen zijn ghebrec ghewouch

217.
218.

o

hier begint in het fragment-De Vreese v b: Dus naemt de keyser ingheuoech;
Dat men hem sijn.
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‖ De paciencia uero antigoni regis narrat
s e n e c a . libro iij de jra. Quod cum
audisset aliquos de se male estimare. et
proloqui. Que omnia cum audiret. eo
quod inter dicentes et audientem esset
sola palla. jllarn leuiter mouit. dicens
quasi in persona alterius. Discedite hinc.
ne rex audiat uos.

219.

‖ Voort ghewaecht de bouc mede
220 van a n t i g o n u s
220.
ghedoochsaemhede
221.
Daer hij stont achter de cortine
222.
zoo hoorde hij dat de zine
223.
an dander zeide tenden rade
224.
zijns vermaende zeere jn quade
225.
225 De cortine roerdy doe
ende sprac hem aldus toe
+227.
als of hij een ander ware
228.
gaet jnnewaert sprac hij van dare
Dadt de coninc niet en hoort
230.
230 Dat ghij spreket dese woort
231.
Daer met so liet hij de dinc
232.
De groote machteghe coninc

+

o

22v

Exemple van verdraghene

‖ Vander p h i l o s o p h e n
233.
voordachtichede
234.
leest men jn die zelue stede
235 Jnden bouc staet aldus
Dat de w i j s e a n s c i p i u s
eenen andwoorde dat verstaet
Die tote hem sprac quaet
‘Alzo du heere dijnre tonghen zijs
240 Daer du goet ende quaet met wijs
‘Alzoo ben jc heere mijnder hooren
Dat ic goet ende quaet mach horen

De paciencia predicta philosophorum.
narratur supradicto libro de nugis
philosophorum. Vbi dicitur quod
A r i s t i p p u s respondit cuidam
maledicenti sibi. Vt tu lingue tue. ita ego
aurium mearum dominus sum. Quasi
dicat. Sicut tu potes loqui mala lingua
tua. sic ego possum audire auribus meis.
‖ Ibidem legitur quod Anticarides
respondit cuidam dicenti sibi. maledixit
tibi ille .i. mala de te dixit. Cui ille
respondit. non curo inquit quia auditus
debet

‖ Voort zoo vermaent men daer des
vanden w i j s e n a n t i c a n e s
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
227.
228.
230.
231.
232.
233.
234.

Voert ghewaeght dat buec;
ghedoeghsamehede;
Dat hi stuet achter eene c;
Soe haerdde hi;
Jn dander side tenen rade;
Sijns vermaenden sere;
Die cortine die rurde hi;
Alse oft hi;
Gaed udewert;
ghi sprect;
Daer met so liet die coninc dinc (het voorlaatste woord geëxpungeerd);
Die grote; Titel: Exemple vander philosophen verdrachlicheiden;
verdrachlichede;
vrijwel geheel afgesneden; herkenbaar is alleen nog het eerste woord: Leest.
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245 Dat hij dus andwoorde doe
eenen die hem qualike sprac toe
‘Jc en achte twint niet sprac hij
dat ghij quaet spreect van my
want dat hooren als wij lesen
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+

250 es staerker dan der tonghe wesen

esse robustior lingua. cum singulis
o
hominibus
sint singule lingue. et aures
23r
bine. Et sic debet homo plus sustinere
duabus auribus. quam possit loqui aliquis
vna lingua. ‖ Ibidem recitatur quod
tytuscacius maledicenti sibi metalio.
respondit. facile est in me maledicere.
cum nec sum responsurus.

+

‘Want der ooren zijn twee ghemeene
ende der tonghe en es maer eene
Aldus machmen wildijt hooren
meer verdraghen met tween hooren
255 Dan eene tonghe spreken mach

‖ Jnden zeluen bouc jc zach
van eenen t i t u s d a r i u s
Die eenen andwoorde aldus
Die hem ooc qualike sprac toe
260 hets my goet sprac hij doe
leede zegghen lude en stille
want jet al verzwighen wille
Want ruste ende ooc ghewin
can zwighen wel bringhen jn
265 ‖ Oec leestmen daer voort an
Van s e n o p h e n den wijsen man
Dat hij ooc andwoorde dan
eenen die hem qualike sprac an
‘Ghij hebt gheleert spreken quaet
270 ende ic hebbe gheleert verstaet
te verzwighene ende te verdraghene
al datmen van my mach ghewaghen
ghij doet daer ghij hu toe hebt ghekeert

‖ In eodem libro narratur quod
z e n o p h o n cuidam maledicenti sibi.
respondisse fertur. Tu didicisti
maledicere. et ego didici teste
consciencia maledicta contempnere.

ende icke dat ic hebbe gheleert
+
‖ Ibidem legitur de d y a g i n e . quod cum
275 ‖ Noch staet daer voort mee
o
amicus
nunciasset. dicens ei. cuncti te
+
vanden w i j s e n d i a g o n e e
23v
uituperant.
Respondit. Oportet
Doe hem een zijn vrient zeide
sapienciam ab insipientibus feriri. Et
Dat alle die lieden aerchede
meliorem esse iudicat lingua mala illum
van hem spraken andwoordy
quem carpit.
280 ‘Dat weetic wel dat waer zij
‘Want altoos moet die wijsheit berespt ‖ Ad hanc pacienciam habendam
studebant philosophi. Vt enim dicitur libro
zijn vander onwijsheit
v de nugis philosophorum.
Daer bij moet die wijse verdraghen
Socratem interrogauit. Alchipiades.
Wat zo die domme ghewaghen
285 Hij es beter die verdraecht
Dan hij die quaet ghewaecht
‖ Ooc zoo vermaent men daer des
Vanden w i j s e n s o c r a t e s
Doemen hem vraechde ende ghewouch

290 Hoe dat hij zoo wel verdrouch
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zijn wijf zoo ware zoo wreet
Ende te sceldene zo ghereet
‘Andwoorde de w i j s e m a n
tes goet datmen verdraghen can
295 Want het vroomt dickent zeere
Daer bij eist goet dat jc leere
Jnt huus verdraghen jc sals te bat
Verdraghen connen jn vremder stat

quare xantipem uxorem suam iurgiosam.
et que die noctuque muliebribus scatebat
molestijs. domo non abigeret. Cui
respondit philosophus. Cum talem domi
perpetior. insuesco et exerceor foris
petulanciam. et iniuriam facilius feram.
et ideo eam domi sustineo.

K. HEEROMA
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Het particuliere leven van Vondel
J. Melles. Joost van den Vondel; de geschiedenis van zijn leven. Utrecht,
Kemink en zoon, 1957. 304 blz. 10 afb.
Toen Geeraardt Brandt, kort na Vondels overlijden, zijn levensbericht schreef en
dit toevoegde aan zijn grote uitgave van de verzamelde gedichten, had hij de
duidelijke taak om de herinnering aan een historie geworden figuur vast te leggen.
Het klassieke schema voor de biografie van beroemde mannen was gegeven door
het voorbeeld van Suetonius: afkomst en opgang, levensloop en daden,
omstandigheden van het sterven, voortleven van de invloed, karakter en persoonlijke
kenmerken. Een doorlopende lofrede behoeft een dergelijke levensbeschrijving niet
te zijn, maar de belangrijkheid van de beschrevene en van zijn belevenissen staat
uiteraard toch daarbij voorop. Brandt was voor deze taak ten aanzien van Vondel
uitstekend voorbereid en leverde inderdaad een klassiek werkstuk. Hij had veel van
hetgeen hij beschrijven moest meer of minder van nabij meegemaakt, hij had Vondel
zelf in zijn latere jaren gekend en allerlei uit diens eigen herinnering opgetekend,
en hij had van andere tijdgenoten en oudere vrienden berichten en gegevens
verzameld, die hij zo volledig mogelijk in zijn verhaal te pas bracht. Naar de
maatstaven van die tijd was hij een beproefd historicus, en bovendien een
voortreffelijk stilist. De omtrek van Vondels levensbeeld is daarmee eens en vooral
in vaste lijn getekend: de Amsterdamse burger van Zuid-nederlandse afkomst, die
over de 90 jaar oud werd, en wiens ontwikkeling als dichter na zijn 30e jaar gelijk
opgaat, ja identiek is met de opbloei van een roemrijke Noord-nederlandse dichtkunst,
een man die zelf zeer roerig en onafhankelijk midden in zijn tijd stond, en die in zijn
familie veel tegenspoed moest ondervinden tot op hoge leeftijd. Brandt schreef geen
apologie en hij was niet sentimenteel; hij hield zich aan de hem bekende feiten waaronder er inderdaad wel enkele onjuist zijn gebleken -, en begaf zich niet in
discussie; ongetwijfeld stond hij ook, met uitzondering van
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Vondels rooms-katholieke theologie, in de meeste zaken aan diens zijde.
In de 19e eeuw gaat het nieuwe historische onderzoek als een zondvloed over
alle geijkte voorstellingen en ook over de figuur van Vondel en de wereld om hem
heen. Nadere bijzonderheden en archiefvondsten leveren voor teksten en
commentaren talrijke verbeteringen en aanvullingen van feitelijke aard.
Kunstopvattingen en levensbeschouwingen worden in hun tijdsverband benaderd;
begrippen als barok en contrareformatie dragen bij tot het bepalen van de sfeer en
de vormen van Vondels geestelijk leven. Er ontstaat discussie over de waarde van
nieuwe gegevens en inzichten, en men betwist elkaar de plaatsing in het juiste
verband en het juiste licht. Zo groeit er een uitgebreide Vondel-literatuur over
belangrijke en minder belangrijke ontdekkingen.
Er zijn onvermijdelijk twee kanten aan elke historische figuur: de blijvende
betekenis van zijn verschijning en optreden, die hem zijn opmerkelijke plaats in de
historie geeft, en de omstandigheden van zijn vergankelijk bestaan, die op zich zelf
historisch tamelijk onbeduidend kunnen zijn. Natuurlijk kan en mag men wel alles
boeiend vinden wat een grote figuur betreft, en zeker is het de plicht van het
wetenschappelijk onderzoek om geen enkel gegeven ongebruikt te laten. Maar het
leidt tot mistekeningen als een toevallige alledaagse bijzonderheid wordt
geprojecteerd in het formaat van de grote figuur en dan breeduit wordt nagemeten
en toegelicht. Zo maakt men van losse nieuwe gegevens soms een reeks exempelen
of anecdoten en van de historische figuur een conversatie-onderwerp. Dat is voor
die figuur geen schande, maar de ernstige historie is er niet bij gebaat.
Het boek van J. Melles bedoelt niet een nieuwe schets te geven van Vondels
betekenis, maar een feitelijke geschiedenis van zijn persoonlijk leven. De schrijver,
reeds bekend door zijn economisch-historische studies met name over de
leenbanken, heeft de ondankbare taak op zich genomen om de in de loop van vele
decenniën bekend geworden zakelijke gegevens eens volledig bijeen te schikken
en kritisch in hun verband te beschouwen. Ondankbaar in twee opzichten: er
ontbreken te veel schakels om een sluitend geheel uit deze details samen te stellen;
en het onderzoek van deze koude en rauwe feiten kan dwingen tot onbescheiden
en wel eens pijnlijke vragen. De crediet-deskundige leest
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uit notariële verklaringen en uit bankrekeningen nuchtere zakelijkheden; de historicus
moet met die gegevens zo veel mogelijk tot de achtergronden en omstandigheden
trachten door te dringen. Daarvoor heeft de heer Melles dan ook gebruik gemaakt
van de beschikbare literatuur over de politieke en handelsgeschiedenis van de 17e
eeuw en natuurlijk van Vondels eigen geschriften.
De belangstelling voor het particuliere leven en de waardering van de historische
figuur hebben één streven gemeen: zij ontmoeten elkaar bij de beoordeling van het
menselijk karakter. Ook de kleine feitelijkheden kunnen wel bijdragen opleveren tot
het begrijpen en tot de typering van de persoonlijkheid. De schrijver waarschuwt
zijn lezers in het voorwoord: ‘ik weet mijn schets hier en daar enigszins in
tegenspraak met “den adel van zijn karakter”, waarvan Thijm en de zijnen getuigenis
gaven op de sokkel van Royers standbeeld’. Opschriften van monumenten zijn voor
de philologie alleen aantrekkelijk als ze oud, defect of althans raadselachtig zijn.
Het lijkt mij belangwekkender na te gaan in hoeverre de nieuwe gevolgtrekkingen
van Melles afwijken van de klassieke voorstelling van Brandt.
Bij alle beoordelingen van Vondel is zijn geloofsovergang natuurlijk een heel
gevoelig punt. Met name voor vele rooms-katholieke beoordelaars ligt hierin naast
het dichtwerk vaak de voornaamste maatstaf van hun visie op de figuur. Voor hen
kan ook de enigszins ontwijkende behandeling van Brandt niet bevredigend zijn.
Reeds deze zelf constateerde: dat sommigen in Vondel ‘by na niet anders berispten,
dan 't geen anderen ten hooghste preezen, te weten zynen overgang tot het
Pausdom; maar elk most bekennen dat hem 't stuk van den Godtsdienst ter herten
ging, en dat hy daar in yverde zonder yemant t' ontzien’ (ed. Leendertz blz. 60). Hij
was een gelovig man en een vurig en eerlijk strijder voor zijn overtuiging en tegen
gewetensdwang; ‘zyne Roomscheit hadt zyn liefde tot den Staat en de vryheit niet
vermindert’. Op een vroegere plaats in zijn levensbericht vertelt Brandt onder het
jaar 1639, dat een ‘zeeker Rechtsgeleerde’, die blijkbaar later van Vondel
vervreemdde, een verhaal over diens bekering ten beste gaf, waarin ook een rol
werd toebedeeld aan een welgestelde roomse weduwe (ed. Leendertz 36), en verder
een gemis aan vastheid en kennis in ge-

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 76

202
loofszaken bij zijn gesprekken met verschillende priesters werd verondersteld.
Brandt's opvatting van zijn taak als historicus verplichtte hem alles wat hij gevonden
had, zij het onder voorbehoud, mee te delen; maar hierover vervolgt hij, dat van een
tweede huwelijk in elk geval niets gekomen is en dat Vondel na zijn overgang
onwrikbaar trouw aan zijn nieuwe geloof is gebleven. De werkwijze van Brandt kan
zelfs een waarborg zijn, dat hij bij de karakteristiek aan het slot van zijn geschrift,
waar hij over Vondels lof en zijn bedillers spreekt, evenmin ernstige bedenkingen
of geruchten heeft achtergehouden. Hij vermeldt daar: zijn opvallende zwijgzaamheid
en eenzelvigheid in gezelschap, hoewel hem dan soms een snedigheid of een
schimpscheut ontviel, en noemt hem ‘in al zynen handel en wandel onbesprooken,
zeedig, needrig, vreedtzaam, zonder gewinzucht’ (ed. Leendertz 67).
Inzake de godsdienst brengt Melles geen nieuwe gegevens of inzichten; op het
praatje over de rijke weduwe laat hij zich niet in en hij verwijt Brandt zelfs zijn
volledigheid; eerder hecht hij waarde aan de overtuigingskracht van de geestelijken
met wie Vondel verkeerd zal hebben, en waarbij juist zijn eigen ervaringen als
doopsgezind diaken hem zeker tot een bijbelvaste partner in het gesprek moeten
hebben gemaakt (blz. 108 e.v.).
Het zijn niet de geestelijke, maar materiële en kleiner menselijke karaktertrekken,
waarbij Melles tot een nieuwe of althans scherper getrokken tekening komt: Vondel
als koopman en financier, als zoon en als vader, en tenslotte als vereenzaamde,
van vreemde hulp afhankelijke oude man.
Vondel was negen jaar toen zijn ouders zich in Amsterdam vestigden, en werd ‘dat
jammer was, slechts tot neeringh opgebraght, leerende niet dan leezen en schryven’.
Hij was 21 toen zijn vader stierf; zijn moeder zette de zijdehandel voort; zij had
behalve Joost nog enige kleinere kinderen thuis. De oudste dochter Clementia was
kort tevoren getrouwd met een buurman, ook zijdehandelaar; en Joost trouwde twee
jaar later met een zuster van deze zwager en werd toen officieel deelgenoot in de
zaak bij zijn moeder; weer drie jaar later draagt zij de winkel geheel aan Joost over.
Er is een hele reeks stukken bewaard
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over de financiële regeling van deze zakelijke overdracht en nog allerlei latere
beschikkingen, die moeder Sara Cranen tussen 1613 en haar overlijden in 1637
notarieel liet vastleggen. Melles heeft getracht orde te scheppen in deze gegevens
en haar bedoelingen te doorgronden; hij meent bij de moeder een groeiend
onbehagen ten opzichte van haar opvolger in de zaak waar te nemen. Een testament
van 1634 en stukken van 1637 tonen aan, dat Vondel toen niet vrij was van
verplichtingen aan zijn moeder, en dat haar erfgenamen nog een belangrijke
vordering op hem hadden alvorens de nalatenschap kon worden verdeeld; ook
wenste de moeder dat hierbij haar eigen boekhouding en niet de cijfers van Joost
als grondslag zouden dienen. Dat klinkt niet vriendelijk; maar het gaat hier dan ook
om een rechtshandeling waarbij de belangen van vier zelfstandige partijen billijk en
scherp moesten worden geregeld. Het verdelen van een familiebezit is op zich zelf
geen idylle; de testerende moeder en drie van de erfgenamen waren zakenmensen,
de vierde partij waren de onmondige kinderen van een overleden dochter en een
bankroete schoonzoon. Bij alle vereiste zakelijkheid mist Melles toch in al deze
schikkingen een spoor van vertrouwen dat de ouder wordende moeder in haar zoon
en opvolger had kunnen tonen, en hij komt tot het sterke vermoeden dat zij
bepaaldelijk vermeed Joost bij de uitvoering van haar zakelijke besluiten te betrekken.
Dit heeft trouwens ook Sterck (Oorkonden 68 v.) reeds opgemerkt. Als de moeder
in haar zoon inderdaad geen ware zakenman zag, had zij het misschien niet zo ver
mis; maar al kan dit verklaren waarom zij hem liever niet als gemachtigde koos, dat
hoeft toch geen aanwijzing te zijn van een zodanige verwijdering, dat men hier met
Melles een tragedie in zou moeten zien.
Er is in elk geval één komische kant aan deze tragedie. Vondel zelf - want van
wie zou Brandt deze verhalen anders hebben? - heeft de voorstelling in de wereld
gebracht, dat hij met zijn jonge vrouw welgemoed zijn nering ter hand nam, maar
dat vooral zij daaraan heel veel deed en hem tijd voor zijn studies liet. In zijn 88e
jaar vertelde hij nog aan Brandt, hoe hij boven in zijn kamer zat te werken, toen zijn
vrouw hem het bericht over de dood van prins Maurits bij de trap toeriep. En in
verband met de moeilijkheden na het verschijnen
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van Palamedes komt dan het verhaal voor over zijn naaste familieleden, die hem
in ergernis toevoegden dat hij beter zou doen op zijn huis en nering te passen, dan
zich met zijn schrijverij in narigheid te brengen (ed. Leendertz 8, 15, 16). Brandt had
geen archiefstukken en genealogieën tot zijn beschikking en kan zich in namen en
jaartallen vergissen, maar hij volgde de traditie van het huis. En nu moest Melles
(blz. 62) afrekenen met Diferee, Sterck en Leendertz, die iets smadelijks meenden
te zien in de suggestie, dat Vondel meer talent en belangstelling zou hebben gehad
voor zijn letterkundig werk dan voor zijn handel!
Een koopman, die eigenlijk andere dingen in het hoofd heeft, is inderdaad niet
de ware; en hij laat zich natuurlijk de kansen ontgaan, die hij had moeten zien en
grijpen, - ook al is hij overigens een oppassend man. Dat zal zeker tot Vondels eigen
latere levenstragedie hebben bijgedragen.
Moeder Sara moest in haar leven nog wel twee andere tragedies in haar familie
verwerken: het faillissement van de man van haar dochter Sara en het overlijden
van deze nog jonge vrouw, die vijf kinderen naliet; en, al enkele jaren eerder, de
korte glorie en vroege dood van haar jongste zoon Willem. In 1623, toen Vondel in
zijn moeizame autodidaktische opgang tot ontplooiïng begon te komen, was deze
16 jaar jongere broer student aan de Leidse universiteit. Hij promoveerde in de
rechten te Orléans, reisde in Italië, was 1627 terug als advocaat in Amsterdam en
stierf in het jaar daarna op 25-jarige leeftijd.
Er zijn een paar brieven bewaard die de jonge reiziger naar huis stuurde uit Rome
op 1 en 15 maart 1625. Melles vraagt hiervoor bijzondere aandacht omdat ook zij
iets zouden onthullen over de verhoudingen in de familie: met name zou de jongere
broer enigszins afwerend reageren op onplezierige opmerkingen van Joost over de
hoge kosten (blz. 33 e.v.). Ik kan dat volstrekt niet navoelen. Op 1 maart schrijft hij
aan zijn moeder, dat hij nu weer in Rome terug is, na een reisje van 18 dagen naar
Napels en andere plaatsen; en hij vertelt daar interessante merkwaardigheden over.
Maar hij heeft al in weken geen brieven ontvangen, doordat er een zending post
aan het dwalen is geraakt; als deze nu spoedig bij hem en zijn reisgenoten te-
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recht zal komen, verwacht hij zeker dat er brieven van zijn moeder en zijn broeder
bij zullen zijn. Op 15 maart heeft hij inderdaad sinds enkele dagen hun brieven in
handen en antwoordt daarop. Hij doet dat op één blad papier aan de hele familie
tegelijk en adresseert dit aan Joost in de Warmoesstraat. Hij beantwoordt zijn
moeder, heel hartelijk en oprecht; zij heeft blijkbaar geschreven dat hij nu maar
terug moet gaan over Frankrijk, waaraan hij zegt niet tot zijn eigen maar tot haar
genoegen te zullen voldoen en ‘niet nae de reden vragen’. Een van zijn reisgenoten
is al op weg naar huis, maar hijzelf wil toch nog even in Rome blijven om daar Pasen
mee te maken. Van Joost heeft hij twee brieven bij de zending gevonden met allerlei
berichten en familienieuws, onder anderen de geboorte van zijn dochter Saartje.
Hij sluit met de groeten aan allen. Dan volgt een apart naschrift aan zijn zwager en
zuster Bruyningh over sterfgevallen in hun familie. En de hele keerzijde van het blad
wordt ingenomen door een afzonderlijke brief aan Joost in het Latijn. Dat levert,
vooral in vertaling, een wat statiger toon, maar ik kan er geen spoor van stroefheid
of ironie in ontdekken, integendeel. ‘Je brieven aan mij zijn zeldzaam, maar mij
daarom deste dierbaarder. Zij zijn geheel jezelf, niet alleen om de eigenheid van je
hand, danwel vooral door je geheel eigen epistolaire stijl’ (de vertaling bij Sterck,
Oorkonden blz. 47, geeft dit maar heel slap weer). In dat literaire, voor de anderen
waarschijnlijk onverstaanbare Latijn, spreekt hij zich open en vertrouwelijk uit tegen
de begrijpende broer: Je geeft me daar zedelessen als een derde Cato en maant
tot zuinigheid; ja, het kost veel geld, maar het is het waard; in ons clubje zijn er wel
altijd een paar geweest die het wat weelderiger aanlegden, maar het andere meer
schooierachtige drietal (waaronder ik) hebben het werkelijk heel zuinig en sober
gedaan met eten enz., telkens grote afstanden te voet afgelegd enz. enz. Het reisje
naar Napels vind je niet goed, maar daar ben je veel te laat mee; ik heb volgens de
advocatenregel jullie zwijgen als instemming opgevat; het heeft een 50 gulden extra
gekost, hoewel we nauwelijks gegeten hebben enz. Maar wat we gezien hebben is
kostelijker geweest dan kostbaar; je zult dat later lezen in het dagboek dat ik bijhoud...
Dan volgt een opmerking over een brief die hij heeft opgezonden en waar Joost
een
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Grieks woord in moet verbeteren. En tenslotte: of ik de winter in Sienna of in Orléans
zal blijven weet ik nog niet, maar ik zal wel aan moeders verlangen moeten voldoen
om terug te komen en: zelf zal ik leed verduren door het haar niet te bezorgen.
Verder heb ik al aan moeder geantwoord op de dingen die jullie allebei geschreven
hebt. Mijn groeten aan de kraamvrouw en de kinderen. Je tweede brief van 26 jan.
bevat niets nieuws en ik laat het hier dan maar bij.
Moeder en broer waren dus blijkbaar over zijn plan om nog door te gaan naar
Napels niet erg verrukt en vonden het nu welletjes; maar hij was al op weg voor hij
deze brieven ontving. Aan moeder antwoordt hij zedig dat hij heeft begrepen dat hij
op terugreis moet gaan; aan broer Joost schrijft hij in de academische stijl van hun
tijd, als onder goede verstaanders, dat het met de kosten toch zo'n vaart niet loopt
en hoe geweldig en heerlijk het is. Dat Joost nog een tweede keer geschreven heeft,
omdat ze maar niets van hem hoorden, geeft geen aanleiding tot repliek. Dit is
werkelijk alles; het enige dat men eruit kan opmaken is een hartelijke toon tussen
de geleerde broers, naast een wat eerbiediger dierbaarheid van de jongste zoon
tegenover zijn moeder. De flits die Brandt opving van Vondels verdriet nog in zijn
hoge ouderdom over het verlies van de begaafde broer is zeker onverdacht (ed.
Leendertz 20).
Dat de ergernissen in deze familie zo hevig waren en tot zulke zware spanningen
leidden, dat er blijvende verwijdering door ontstond, is toch eigenlijk niet overtuigend
gebleken, al zal er wel eens in kernachtige varianten gezegd zijn: je weet hoe moeder
is; en: Joost doet het natuurlijk weer op zijn eigen manier.
Ongeveer 1640 is het hele toneel van Vondels bestaan veranderd. Zijn jonge
kinderen en ook zijn vrouw zijn gestorven. Zijn moeder is dood en de erfenis is
verdeeld. Hij is een goede vijftiger. De nieuwe schouwburg is met zijn Gysbreght
geopend. Zijn dichterlijke en maatschappelijke opgang heeft de volle hoogte bereikt.
Zijn geestelijke groei is voltrokken met zijn overgang tot de Roomse kerk. Samen
met de ongetrouwde zoon Joost en de volwassen dochter Anna heeft hij zijn
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huis en zijn winkel. Uit dit evenwichtig schijnende tafereel zal zich een menselijke
tragedie ontwikkelen.
Melles heeft voor deze volgende periode weer de zakelijke gegevens gerangschikt
en scherp belicht. Ook nu vormen de documenten geen aaneensluitende
geschiedenis en blijven er open vragen, maar de loop van de gebeurtenissen tekent
zich duidelijk af.
Er is om te beginnen een bankrekening, waarover archivaris Scheltema in 1861
meedeelde dat Vondel daarop sinds 1635 belangrijke bedragen had staan, in 1637
bijna ƒ 42.000, maar die geleidelijk verminderden tot in 1652 zijn naam geheel uit
de boeken verdwijnt. Thans blijken in het archief van Amsterdam alleen nog een
aantal rekeningen van de stedelijke wisselbank uit de jaren 1644 tot 1649 bewaard
te zijn gebleven. De posten die daar ten name van Joost van de Vondel (eenmaal
staat er in 1645 Joost van de Vondel de Jonge) voorkomen heeft Melles volledig
afgedrukt (blz. 282 e.v.) en nauwkeurig besproken (blz. 72 e.v., 76 e.v.). De bedragen
waarover het dan gaat zijn niet indrukwekkend en het halfjaarlijkse eindsaldo is
gewoonlijk wenig of niets. Dat Vondel, al dan niet samen met zijn zoon, over deze
wisselbank grote zaken van hun firma liet lopen, is volgens Melles' expertise bepaald
niet het geval. De posten maken eerder de indruk van onderlinge lenerijen of kleine
deelnemingen in speculaties van anderen; over de welstand van de Vondels of de
omvang van hun handel kan men hieruit zeker geen stellige gevolgtrekkingen maken,
maar de rekening van een actieve en succesrijke financier zou er anders hebben
uitgezien. Merkwaardig is dat in Scheltema's mededeling de jaartallen 1635 en 1637
samenvallen met het overlijden van Vondels vrouw en moeder, en dat in 1652 de
samenwoning van Vondel en zijn zoon eindigde.
Notariële stukken tonen het beloop van deze scheiding in de familie. In 1643
trouwt de jonge Joost; in 1648 sterft zijn jonge vrouw na de geboorte van haar derde
kind; er is een testament van 1644 waaruit iets over de financiële toestand van het
echtpaar kan worden afgeleid (blz. 136). In 1650 hertrouwt Joost met Baerte Hooft
en het daaropvolgende jaar wordt de kleinzoon Justus geboren. In augustus 1651
maakt Anna een testament, waarin zij haar vader als universeel erf-

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 76

208
genaam aanwijst; enkele dagen daarna maakt ook de vader een testament, waarin
hij zijn beide kinderen Joost en Anna, ofwel hun nakomelingen, tot enige erfgenamen
benoemt. Een testament van Joost en Baerte in februari 1652 toont duidelijk, dat
er een breuk is ontstaan. Zij bepalen dat, in geval Joost zou overlijden, zijn kinderen
uit het eerste huwelijk bij Baerte in de kost zullen blijven, met enige notabele mannen
uit haar familie als voogden; en zij stellen vast dat de hele inboedel van het echtpaar
eigendom is van de vrouw, die dit zelf heeft ingebracht, nadat vader Vondel en
zuster Anna uit het gemeenschappelijke huis in de Warmoesstraat waren vertrokken
en het daar aanwezige huisraad hadden meegenomen. Regelingen over de winkel
zijn niet op schrift gesteld, althans niet teruggevonden; dat vader Vondel daar nog
veel aan deed nu hij was weggetrokken, is zeker niet waarschijnlijk. Het was oorlog
met Engeland en voor de handel een bijzonder moeilijke tijd. In december 1654
wordt de zoon Joost ingeschreven als beëdigd makelaar, en dit houdt volgens de
ordonnantie in, dat hijzelf geen eigen zaken meer dreef. In september 1655 maakt
Vondel een nieuw testament en wijst nu Anna als universeel erfgename aan, terwijl
Joost alleen een bepaald aandeel zal ontvangen waarvan eerst moet worden
afgehouden wat hem door zijn vader al eerder is ‘verstreckt off betaelt’. In september
1656 draagt de zoon in een notariële verklaring al zijn bezittingen en nog uitstaande
vorderingen over aan zijn vader ‘tot voldoeninge so verre als strecken sal mogen’
van wat hij hem schuldig is gebleven; enkele dagen later vertrekt hij naar Antwerpen.
Op 22 november worden Vondel de oude en nog iemand aangewezen tot curatoren
over zijn desolate boedel. Het jonge echtpaar had toen de winkel in de
Warmoesstraat ook al lang verlaten; in mei 1656, toen Joost nog een kraamkind
liet begraven, woonden zij op het Rokin; in juli blijkt dat Baerte haar eigen weg is
gegaan en wordt aan de oude Vondel en diens vriend Blesen de voogdij opgedragen
over de drie kinderen uit het eerste huwelijk. De chaos is dus volkomen, en de straks
70-jarige Vondel is belast met de drie kinderen en met de ordening van de boedel.
In het najaar van 1657 maakt hij nog de onfortuinlijke reis naar Denemarken om
vorderingen te innen.
In juni van datzelfde jaar had Baerte Hooft als ‘gesepareerde’
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vrouw een gemachtigde voor haar zaken aangewezen, en volgens een andere
notariële acte zijn er in augustus en september onsmakelijke ruzies geweest tussen
de opgewonden echtgenoot en deze gemachtigde. Over Joost's gedrag is verder
niets meer bekend, dan het verhaal van Brandt, dat men hem vergeefs trachtte te
bewegen naar Oos-Indië te gaan, en dat tenslotte zijn vader zich genoodzaakt vond
om zijn deportatie te verzoeken. In december 1659 is dat zo gebeurd; dan wordt in
het register van het makelaarsgilde zijn naam geschrapt als vertrokken naar de
Oost; maar de balling is op zee gestorven, voordat het schip de Kaap de Goede
Hoop had bereikt.
Dat zijn de feiten. Melles heeft er zich niet toe bepaald deze onbewogen mee te
delen. Hij heeft getracht ze te laten leven door uitvoerige uitleg over de makelaardij
en over de economisch zware tijden. Zo richt hij in zijn hoofdstuk ‘Ontgoocheld
vaderschap’ de belangstelling sterk op de jonge Joost en diens onfortuinlijk bestaan
als zakenman. Hij toont de dramatische gebeurtenissen als het ware van diens
oogpunt en schijnt te willen pleiten voor een soort eerherstel. Het is goed dat de
historicus sceptisch staat tegenover een traditie, die een moeilijkheid absolveert
door een ongelegen komende figurant tot eeuwige schande te veroordelen. Melles
betoogt dat de zoon zich niet zal hebben schuldig gemaakt aan een of andere zware
misdaad, daar hij anders al eerder als makelaar afgevoerd en ook wel zonder
inmenging van zijn vader in hechtenis genomen zou zijn. Toch brengt hijzelf nog
de mogelijkheid te berde, dat Joost inderdaad de bewuste gemachtigde van Baerte
Hooft wel eens te lijf kan zijn gegaan (blz. 165). Melles' uitvoerigheid wordt voor zijn
lezers op den duur wat verbijsterend, omdat men vergeefs zoekt naar een alternatief.
Als Vondel, net als zijn zuster Clementia, in plaats van te dichten, een bloeiend
bedrijf plus flink landbezit had nagelaten, en als zijn opvolger, net als Clementia's
zoon Hans de Wolff, deze zaken met succes had verder geleid en er een verstandige
rijke vrouw bij had gekregen, dan... ja, wat dan? - Misschien had, zonder die
dichtende Vondel, de Nederlandse literatuur zich wel op een andere manier
voortgeplant, - maar dan was er nooit een Vondelpark en zeker geen standbeeld
met opschrift gekomen, en geen sterveling zou zich met de geschiedenissen
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van deze familie, zuster Clementia en neef Hans de Wolff incluis, zijn gaan bezig
houden. Zo zouden we op het door Melles veronderstelde standpunt van de oude
moeder Sara belanden, wat de schrijver toch bepaald niet bedoelt. Hij doet
integendeel moeite om in Vondels dichtwerk uit deze periode gevoelens terug te
vinden, die de weerslag van de droevige familiehistorie zouden zijn. Het ligt natuurlijk
voor de hand dit te doen en bij gelegenheidsgedichten lijkt het gemakkelijk, al is het
zelfs dan een subtiele aangelegenheid. De onderlinge betrekkingen tussen de
geestelijke wending in een kunstenaarswerkzaamheid en diens materiële
belevenissen kan men niet in het voorbijgaan door een citaat leren kennen; en de
keuze van een bijbelse stof voor een treurspel mag niet als een zomaar doorzichtige
reactie worden aangemerkt. Melles komt hierbij in een gevaarlijke zone, waar
realiteitszin geen veilige doorgang verzekert; en hij toont ook wel dat hij zich hiervan
bewust is. Vele van zijn opmerkingen zijn zonder twijfel bij alle verdere discussie
mede-overweging waard.
Wat de beklagenswaardige jonge Joost in de jaren 1658 en '59 nog voor goed of
kwaad kan hebben bedreven, weten wij niet. Maar het is niet waarschijnlijk dat hij,
eenmaal op dit hellende vlak, veel zal hebben bereikt tot verlichting van de zorgen;
elke dag die niets goeds oplevert kan alleen de achterstand nog weer helpen groter
maken.
Intussen had Vondel zich niet onttrokken aan zijn plichten en zijn financiën waren
door het afdoen van schulden zo ver geslonken, dat er iets gedaan moest worden
en men hem een bezoldigde stadsbetrekking bij de bank van lening bezorgde, die
hij eind januari 1658 aanvaardde. Melles, als specialist in de geschiedenis van deze
instellingen, is in staat de aard van deze werkkring en de zeer redelijke honorering
daarvan duidelijk te belichten en allerlei legendevorming hierover op te ruimen. De
oude Vondel heeft dit kantoorwerk tien jaar lang geduldig vervuld, tot men de bijna
tachtigjarige ontsloeg met behoud van salaris.
Zo was er weer een soort evenwicht. Samen met zijn ouder wordende vrome
dochter Anna leeft Vondel in bekrompen omstandigheden; zijn vruchtbaarheid als
dichter is nog onbelemmerd; in Anna had hij een belangstellende en geestelijk
ontwikkelde huisgenoot en
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een zielsverwant. Zorgen over de winkelnering bestonden niet meer, maar wel
hadden zij drie jonge kinderen tot hun last; de renten van haar kapitaal en het salaris
van de leenbank waren hun afgebakende inkomsten. Een bepaald gedeelte van
dat salaris kwam aan de schuldeisers toe, met wie men daarover wel een of andere
regeling zal hebben getroffen. Het geheel van die schulden was een bodemloze
put; en voor Vondel en zijn raadslieden moet het morele recht van de oude vader
met de zijnen op een redelijk levensonderhoud minstens zo zwaar hebben gewogen,
als de in de débacle opgelopen vorderingen van de ons onbekende schuldeisers.
De kinderen uit Joost's eerste huwelijk konden nog erfenissen verwachten; zij konden
vroeg sterven; grootvader Joost kon sterven; Anna, die ziekelijk was, kon vóór hem
sterven. Wat Vondel zelf bezat of nog ooit zou kunnen verkrijgen dreigde in de
bodemloze put te verdwijnen; en als zijn salaris zou ophouden waren de
overlevenden er wellicht nog erger aan toe. Het werd dus zaak om als voorzorg alle
activa zo veel mogelijk bijeen te houden op naam van Anna. Zo sleepte de tragedie
zich verder. Reeds in 1665 worden Anna's financiën aangesproken in de vorm van
een verkoop van alle huisraad en andere mobiele bezittingen, ook de boeken en
de handschriften, van de vader aan zijn dochter voor een totaal van ƒ 1300. -, die
zij hem weliswaar gedeeltelijk al eerder had voorgeschoten. In 1667 krijgen de twee
kinderen uit Joost's eerste huwelijk (een van het drietal was intussen al gestorven)
een erfenis van enig belang; en in het jaar daarna wijzen zij elkaar als universeel
erfgenaam aan, waarna een van de twee, Maria, eveneens sterft. In 1670 sterft ook
de laatste van hen, de kleinzoon Willem. Over diens nalatenschap is niets met
zekerheid bekend, maar Melles vermoedt dat men deze bedragen tijdig voor de
familie in veiligheid heeft weten te brengen. In elk geval blijken Vondel en zijn dochter
kort te voren verhuisd te zijn naar een betere woning. In 1673 vindt Vondel aanleiding
nog eens notarieel te laten vastleggen: dat hij generlei persoonlijke eigendommen
bezit, daar die alle zijn besteed voor de schulden van zijn zoon, die hij nog steeds
niet geheel heeft kunnen aflossen; dat hij alles wat hij had ook daartoe heeft moeten
verkopen aan zijn dochter, bij wie hij inwoont, en dat zijn salaris ook voor een groot
deel aan die afbetalingen
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heengaat, terwijl zijn dochter hem van het resterende deel onderhoud verschaft. En
in 1675, als Anna voorziet dat haar vader ook haar overleven zal, bepaalt zij in haar
laatste testament, dat haar erfenis geheel zal toekomen aan de vertrouwde huisvriend
Pieter Blesen, onder nauwkeurig geregelde verplichtingen tot het onderhoud en de
verzorging van de oude Vondel, en van hetgeen na diens overlijden met het geld
moet gebeuren.
Daaronder was ook een legaat van ƒ 6000. -, waarvan het vruchtgebruik zou
komen aan de enige overlevende nakomeling Justus, de zoon van de inmiddels
ook reeds gestorven Baerte Hooft. Deze nu 24 jaar oude Justus, die bij een
schoenmaker werkzaam was en sinds het vorige jaar getrouwd, kwam na het
overlijden van Anna bij zijn grootvader inwonen en diens huishouden verzorgen. In
1677 tracht Vondel nog voor hem een stedelijk baantje te verkrijgen, maar men
voelde daar niet voor. In 1678 is hij al weduwnaar en hertrouwt, nadat Vondel in
juni bij notariële acten de verhouding liet vastleggen tussen hemzelf en deze
kleinkinderen, die zijn verzorgers en huisbewaarders zullen zijn zo lang hij nog zou
leven. Op 5 februari 1679 stierf hij, ruim 91 jaar oud. Blesen bezorgde zijn begrafenis
en voerde de verdere bepalingen van Anna's testament uit; het R.K. Maagdenhuis
beheerde het geld waaruit Justus zijn alimentatie kreeg, en keerde het bedrag van
ƒ 6000. -, volgens het voorschrift, 25 jaar later uit aan diens zoon bij zijn
meerderjarigheid.
Dat is de afloop; en het lijkt een schrijnende tragedie die geen troostrijke epiloog
toelaat. Melles kwelt zich zelf en zijn lezers met de vraag, of dat nu allemaal niet
anders had gekund. Als men dan al tegenover de schuldeisers niet geheel correct
heeft gehandeld, hadden dan de kleinkinderen niet wat meer toewijding verdiend?
Had, nadat de anderen gestorven waren, althans het lot van de schoenlapper Justus
niet verzacht kunnen worden? Hij bracht het tot niets, en ging in 1686 vrijwillig als
zeesoldaat naar de Oost, om zeven jaar later op de thuisreis te sterven. Dat is
inderdaad een bitter slot na het hele treurspel.
Melles verwijt Brandt en die hem volgden, dat zij het beeld hebben vertroebeld
door de zoon Joost voor alle ellende aansprakelijk te stellen en Vondel zelf en Anna
met een verheerlijkend licht te omgeven. Ik
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geloof niet dat wij Brandt ervan mogen beschuldigen, dat reeds hij te veel
geromantiseerd zou hebben. Hij vertelde wat hij wist (blz. 48 e.v.) en zijn schets
blijft in wezen waar, ook al kennen wij nu veel meer droeve bijzonderheden. De
zoon Joost was een jongeman van weinig betekenis; het is met hem geheel mis
gegaan; en toen alles in zijn bestaan te gronde was gericht, door tegenslag, een
ondeugende vrouw of wat dan ook, kon men voor hem zelf en voor heel zijn
omgeving tenslotte niet anders meer bedenken dan hem te verwijderen. Vondel en
zijn dochter hebben gedaan wat zij konden om met de resten van hun vermogen
en hun krachten de gevolgen te dragen en zich zelf in stand te houden. De oude
dichter werd bankbediende en bleef er niet minder de hooggestemde en geleerde
kunstenaar om. Anna verdroeg de zorgen en offers zonder haar gewijde eigen
roeping te verloochenen. Hun diepe vroomheid zal hen tot aanvaarding hebben
geholpen.
Voor Vondels eigen karakter lijkt mij het meest kenmerkend, dat hij de zaken hun
loop liet nemen, dat hij niet eerder en op andere wijze heeft kunnen ingrijpen, dat
hij wel zijn taak aan de leenbank op zich heeft genomen toen hem deze oplossing
aan de hand werd gedaan, en dat hij zich bij al de vermogensregelingen van de
laatste jaren door Anna en de bevriende adviseurs zal hebben laten leiden, - waartoe
trouwens, naast Blesen en Plemp, zeker ook zijn neef Hans de Wolff en diens vrouw
Agnes Block altijd bleven behoren. Hij was tenslotte ook te oud geworden; maar al
van nature was hij een impulsief en roerig kunstenaar en een ernstig vroom mens,
maar een koopman zonder ‘gewinzucht’ en echte handelszin. En elk van deze
eigenschappen is een zwaard met twee scherp geslepen kanten.
De uitvoerige en realistische kritiek van al de bekende feiten en gegevens vormen
de verdienste en het belang van Melles' studie. Onder de vele ongegronde of
zoetelijke beschouwingen, die de literatuur over Vondel nutteloos bezwaren, heeft
hij krachtig opruiming gehouden, al is hieraan wel eens wat veel eer bewezen. In
een boek als het zijne, dat de zaken volledig rangschikt, krijgen allerlei dingen al
daardoor hun juiste verband. De beschrijving van het particuliere leven in zijn
maatschappelijke en dikwijls weinig verheven aspecten leidt tot een wijze
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van beschouwen die licht op een politioneel verhoor gaat lijken. Deze toon kan
irriteren, vooral als de verkregen inzichten toch ook maar hypothesen zijn. Soms is
Melles m.i. wel te argwanend geweest. Voor de wetenschappelijke Vondelkennis
is dit boek onmisbaar om zijn scherpe schifting van feiten en mythen. In deze koele
werkverlichting worden vaak ongewone tinten en schaduwen zichtbaar. Over de
juiste betekenis van details kan er nog wel verschil van gevoelen blijven. Maar stellig
moet ik ontkennen, dat het beeld van Vondel daardoor voor mij wordt aangetast.
Rotterdam
F. KOSSMANN
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Vondel voor zijn lyriek bij Horatius in de leer
1)

In Herinneringen aan Horatius bij Vondel hebben wij enige aantekeningen gegeven
over de invloed die Vondel van Horatius heeft ondergaan voor zijn esthetische
opvattingen, voor bepaalde gedachten, formuleringen en ornamenten in zijn
gedichten; hij heeft ook veel te danken aan deze Latijnse dichter voor opbouw en
ritme: voor opbouw in zijn navolgingen, voor ritme in versvertalingen en navolgingen
beide.
Vondel heeft driemaal een versvertaling van Horatius gemaakt. De eerste maal
in 1630 was het slechts van de eerste strofe van Ode IV 2, in P.C. Hooft
onnaevolghlyk. Hooft had De Hollandsche Groet aen den Prinsse van Oranien over
2)
de zege vanden jaere 1629 geschreven naar aanleiding van de verovering van
Wezel en 's-Hertogenbosch, en hij had Caspar van Baerle om een kritische
beoordeling van het gedicht gevraagd. Van Baerle schoof het verzoek charmant
opzij met de opmerking dat hij gewoon was liever het goede te waarderen dan 'tgeen
berispelijk is aan te merken, en roemde er Hooft met een variant van Horatius IV 2:
Hooftium quisquis studet aemulari
Belga, etc.

Vondel vertaalde deze brief misschien voor de belangstellende Tesselschade die
3)
geen Latijn verstond , maar verving het etc. in de tweede regel met de vertaling
van de rest van Horatius' eerste strofe, en gaf de hele strofe weer in zes drievoetige
jamben, waaruit waarschijnlijk wordt, zoals Michels al concludeerde, dat deze
vertaling van de eerste strofe voorafgaat aan die van het hele gedicht: Aen Antonius
4)
Iulus, die in een andere strofevorm is overgezet . Blijkbaar had Vondel in 1630

1)
2)
3)
4)

Med V A 1958, p. 581-601.
F.A. Stoett, Gedichten van P.C. Hooft, Amst., 1899, I 281.
J.F.M. Sterck, Vondelbrieven, Amst., 1935, p. 45-48.
Bijdrage tot het onderzoek van Vondel's Werken, Nijmegen, 1941, p. 110.
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deze ode nog niet in proza vertaald. Hij was immers gewoon in zijn versvertaling
de prozavertaling te volgen, zoals we nog zullen zien. Dit is in deze versvertaling
niet geschied, het verschil in woordkeus wijst dit uit.
5)
6)
Geerts en Daniëls vermoedden dat de prozavertaling kort na 1630 is vervaardigd.
Dit is nader te motiveren. Uit het voorafgaande is gebleken, dat ze gemaakt werd
na P.C. Hooft onnaevolghlyk, dus na 1630. De Inwying is van januari 1632. Hierin
is de sapphische strofe nagevolgd. Het ligt voor de hand, dat de vertaling in die
strofevorm aan de navolging in die strofevorm voorafging. Aen Antonius Iulus werd
dus geschreven vóór 1632. Toen moest de prozavertaling reeds gemaakt zijn, daar
Vondel de vergissing van ‘Dedael’ in plaats van ‘Icarus’, die voorkomt in Hooft
onnaevolghlyk èn in de prozavertaling, verbeterd heeft door: ‘reuckelooze zoon’.
Bovendien is de versvertaling van Ode IV 2 vervaardigd naar de prozavertaling.
Men vergelijke: ‘O Julus, wie toeliet Pindarus naer zijn kroon te steecken, die weeght
zich op wasse vleugels, op zijn Dedaels, om de glaze zee te vernoemen.’
Wie toeleght, o Iülus, met zyn' toon,
Zelf Pindarus te steecken naer de kroon,
Betrout zich als de reuckelooze zoon,
Op wasse vlogels.

De Roomsche Lier, die een resumé geeft van de onderwerpen in Horatius' Oden
bezongen en terugziet op het genot der vertalingen, zal dan kort daarop geschreven
zijn, wellicht nog vóór De Koningklycke Harp, die vóór 1636 is ontstaan en al reeds
7)
weer een herinnering is van de laatstgenoemde .
8)
De derde vertaling is Nereus voorspellinge op den ondergang van Troje (1655).
Daniëls merkte op dat Ode I 15, waaruit de vertaling gemaakt werd, Vondel ‘om het
onderwerp bijzonder trekken moest’. Reeds in De Roomsche Lier vestigde hij er
dan ook uitdrukkelijk de aandacht op in de verzen 65-66:

5)
6)
7)
8)

Vondel als classicus bij de Humanisten in de leer, Tongerlo, 1932, p. 26-30.
Vondel en Horatius in Liber Amicorum Molkenboer, Amst., 1939, p. 98-99.
Daniëls, l.c., p. 103.
W.B. 6, 80.
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Wie treurt niet wanneer dees Melpomen treurt;
't Zij datse de Trojaense weelde steurt:
Of...

en dan volgen nog twee tragische gevallen door Horatius bezongen. Het is
aannemelijk dat de ondergang van Troje het eerst genoemd wordt, daar ze in Vondels
herinnering vooropstond. Dat ook voor deze vertaling het proza gevolgd werd blijkt
bij vergelijking. ‘Toen de trouwlooze herder, met Ideesche schepen, zijne
huyswaerdin Heleen over zee medesleepte, heeft Nereus de snelle winden tegens
hunnen dank ingebonden, op dat hij het wrede noodlot aldus zoude spellen,’ aldus
de prozavertaling. En de verzen:
Toen de trouwelooze Herder
Zijne huiswaerdin Heleen
Met de vloot van Ide heen
Over zee sleipte, altijt verder,
Bondt God Nereus, naer zijn' zin,
Dus de snelle winden in,
Om dien droeven val te spellen.
9)

Evenals in de vertaling der Griekse drama's voegde Vondel in de beide
versvertalingen van Horatius een persoonlijk element in. Horatius schreef alleen,
dat Icarus vertrouwde op zijn met was gehechte vleugels en zo zijn naam gaf aan
het glasheldere water van de zee. Vondel breidde dit uit tot een afschrikwekkend
voorbeeld voor vermetelen: ‘Om 't kristalyn der watren met zijn naem Te helpen aen
de spiegelnutte faem Van stoute vogels.’ Sobere aanduidingen van Horatius variëert
hij. ‘Een stroom van een berg neerlopend’ wordt: ‘komt bruissen als een vliet Die
10)
met gedruisch ten steilen bergh afschiet.’ ; ‘de lauwerkrans van Apollo’: ‘den krans
11)
van Febus lauwerboom En groene planten’ ; ‘de vlam van de huiveringwekkende
12)
Chimaera’: ‘Chimeeren Die blaeu vergift uitbraecken, vlam en vier’ ; ‘moeite-

9)
10)
11)
12)

J.D. Meerwaldt, Het persoonlijk clement in Vondels vertalingen van de Griekse tragici, in Ts.
57 (1937) 121.
Resp. vs. 5 en vs. 9-10.
Resp. vs. 9 en 15-16.
Resp. vs. 16 en 24-25.
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13)

volle’: ‘met moeite en zweeten’ . Hij verbreedt en kerstent tegelijk. ‘De duistere
14)
Orcus’ wordt de ‘Styx en d'eeuwigh duistre hel’ ; de goden: goden ‘in hunne
15)
kercken’ . Of hij concretiseert. Iets wat het horen waard is, wordt: ‘iet dat d'ooren
16)
streelt en keetlen kan met lust’ . En zo is er meer. In de andere vertaalde ode:
Nereus voorspellinge, is het evenzo. Intussen heeft Vondel zo goed als geen element
van het origineel onvertaald gelaten. Wat Michels opmerkte over Vondels
17)
Herscheppinge is ook in deze beide vertalingen van Horatius waar te nemen, dat
hij minder overtolligheid schuwde dan onvolledigheid.
18)
De eerste navolging is die van Trahit sua quemque voluptas , waarvoor Ode I
1 het voorbeeld was. De inhoud van deze ode is deze: Iedereen volgt zijn lust en
deze gedachte breidt Horatius uit met een zachte ironie in zijn voorbeelden. 1. De
een heeft zijn genoegen in wedrennen, 2. een ander in eerambten, 3. of in
grootgrondbezit, 4. in het eenvoudige boerenbedrijf, 5. in de groothandel, 6. in dolce
far niente, 7. in het militaire leven, 8. of in jachtvermaak. Wat Horatius zelf betreft,
hem trekt en verheft alleen de poëzie. Vondel somt eveneens een aantal
liefhebberijen op, zij het niet zo gevarieerd. De mooie wisseling van ‘sunt quos,
hunc, illum, gaudentem, luctantem, est qui, multos’, alle voor in de zin, zijn bij Vondel
niet dan simpele tegenstellingen: ‘d'een... d'ander’, vijf maal herhaald. Vier van de
voorbeelden nam hij gevarieerd van Horatius over: paardrennen, jachtvermaak,
dichtkunst en krijgsmansleven. De dichtkunst wordt eenvoudig tussen de andere
genoegens genoemd. Horatius verheft zich aan het slot op eigen lust aan poëzie.
Vondel was zich nog niet als dichter bewust geworden, zoals enkele jaren later,
toen hij de Palamedes had geschreven en zwanger van de huwelijkszang op Frederik
Hendrik de Geboortklock inleidde met de aanroeping der Mytenberghgodinnen,

13)
14)
15)
16)
17)
18)

Resp. vs. 31 en 44.
Resp. vs. 23-24 en 37.
Resp. vs. 51 en 79-80.
Resp. vs. 45 en 66-67.
W.B. 7, 17.
Vgl. Med V A 1958, p. 582-583.
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Die 's nachts niet min als daeghs gaet waeren door mijn' sinnen;
Om wie ick 't leven lieve, en sonder welcke ick niet
De majesteyt der sonne aenschou als met verdriet,
19)
En doof en eensaem wensch in duysternis te stronckelen .

Voor de opbouw van de Inwying, De Roomsche Lier en De Koninklycke Harp heeft
Vondel zich gericht naar Ode IV 2, die hij eerst in proza en op vers vertaalde.
Waarschijnlijk had Iulus Antonius, aan wie deze ode gericht is, Horatius uitgenodigd
om met een zegelied in de trant van Pindarus de plechtigheden op te luisteren bij
de feestelijke terugkeer van Augustus uit Gallië. Horatius wimpelde dat op de
volgende manier af. 1. Wilde ik met Pindarus wedijveren, dan zou mij verdiende
straf voor mijn vermetelheid wachten (strofe 1). Pindarus' poëzie is als een
bergstroom (str. 2). 2. Pindarus verdient de lauwerkroon, hetzij hij dithyramben dicht,
hetzij hij van goden en helden zingt, of van olympische overwinnaars, of van de
moed van een jong krijgsman (str. 3-6). Pindarus vliegt steeds als een zwaan, ik
ben maar een bij die de honing moeizaam verzamelt (str. 7-8). 3. Gij, Antonius, zult
beter Caesars heldendaden en zijn feestelijke intocht bezingen en ik zal er een
liedje aan toevoegen, en wij brengen samen een offer (str. 9-15). De opsomming
als in 2 komt in alle drie de navolgingen terug; de inleiding en het slot van elk gedicht
heeft Vondel, zoveel mogelijk aansluitend aan Horatius, aan de situatie aangepast.
Alle drie de gedichten zijn als in het voorbeeld tot een bepaalde persoon gericht,
resp. Van der Pol, Mostert en Van Kampen. Het midden van Inwying, vs. 49-84, is
gewijd aan de takken van wetenschap, die in de doorluchtige Schoole zullen
onderwezen worden: natuurlijke historie, geschiedenis, recht, geneeskunde, retorica
en poëzie. De toespraak van de geadresseerde op het eind van Horatius' ode is
naar het begin gebracht, maar op het eind wordt Van Baerle nog genoemd, waartoe
Vondel geleidelijk komt langs de poëzie. Het element van de beleefde afwijzing,
waarop de gehele ode van Horatius gericht

19)

2

Vs. 25-29. Vgl. E.R. Curtius, Europäische Literatur und Lateinisches Mittelalter , Bern, 1954,
p. 477-478: Dichterstolz. Reeds Dante beriep zich bij de Muzen op de slapoloze nachten ter
wille van haar doorgebracht (Purgatorio 29, 37-39): O sacrosante vergini, se fami, Freddi o
vigilie mai per voi soffersi, Cagion mi sprona ch'io mercè ne chiami. Heeft Vondel in de tijd
dat Tasso vertaalde (c. 1620) kennis gemaakt met het werk van Dante?
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is, heeft Vondel opzettelijk voorbijgezien en zijn aandacht geheel gewijd aan de lof
van de bezongen persoon en de wetenschappen van de Schoole.
Vondel deed evenzo in zijn twee andere imitaties van dezelfde ode. In deze
lofzangen op Horatius en David kon hij nog korter bij zijn voorbeeld blijven. De
aanzet in beide is een zuivere pendant van de versvertaling der ode. Pindarus is
resp. Flakkus en David geworden, en het noodlottig einde van de ‘reuckelooze zoon’
is gewijzigd in de straf van Midas en Lucifer. De Flakkus-strofe wordt herhaald in
het Berecht van Herkules in Trachin, met verandering van Flakkus in Sofokles. In
20)
het variëren der dichternamen was Van Baerle in zijn brief aan Hooft voorgegaan .
In de tweede strofe van Horatius wordt de poëzie van Pindarus vergeleken met een
bruisende bergstroom. Vondel remplaceerde die beeldspraak voor Flakkus en David
resp. door een zwaan ‘op het luchtigh ruym’, daarmee de zevende strofe van Horatius
volgend, en door een pen in goud gedoopt, daarmee ‘myn treckebecksken’ van de
21)
Inwying variërend . In De Roomsche Lier volgt dan als in het voorbeeld een overzicht
van heel Horatius' lyrische poëzie, zo knap dat de annotator van de tekst in de W.B.
22)
er zijn handen meer dan vol aan had en zijn toelichting menige aanvulling behoeft .
In De Koningklycke Harp komt Vondel over de inhoud der psalmen in vijftig strofen
nog niet uitgezongen en zingt er van tot ‘(z)ijn kracht bezwijckt’, daarmee op eigen
23)
wijze een bekende topos herhalend . De toespraak tot Antonius op het eind van
24)
Horatius' ode heeft Vondel in De Roomsche Lier gericht tot Daniël Mostert , maar
in de Inwying heeft hij ze omgezet in een dithyrambisch slot tot de ‘goude
25)
lettereeuw’ , in De Koningklycke Harp in een extatische aanspreking van de
26)
‘onnavolghlycken Harpenaer’ .

20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)

Zie p. 215.
Vgl. Med V A 1958, p. 586.
Wij merken op dat de aantekening bij vs. 21-22 geen zinspeling bevat op de vrijage van Mars
en Venus, maar op de Ode I 9, 18-24.
Vs. 225. Vgl. Curtius, o.c., p. 168.
Vs. 121 vlgg.
Vs. 89 vlgg.
Vs. 233. Vgl. P.C. Hooft onnaevolghlyk. Zie p. 216.
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Wanneer Horatius in zijn ode aan Antonius Pindarus onnavolgbaar noemt, dan gaat
het bij hem om de vorm. Ook Vondel heeft in De Roomsche Lier de vorm op het
oog. In De Koningklycke Harp daarentegen gaat het niet allereerst over de vorm
der psalmen, maar over de inhoud, over de goddelijk geinspireerde tekst, ‘Gods
goude tong van hemelsch mann' bedouwt’. David dooft 't lierspel van Flakkus en
27)
Pindaer , niet wat betreft de vorm. De vorm der klassieke schrijvers is voor Vondel
niet te overtreffen, wel de inhoud, nl. door de hoogste, de door God geïnspireerde
28)
gedachte, op het christendom gericht en christelijk avant la lettre . In de opdracht
der Harpzangen drukt Vondel nog eens datzelfde naar de inhoud onovertrefbare
29)
van de psalmen uit .
Reeds door Geerts is er op gewezen, dat de aanhef van Vertroostinge aan
Geeraerdt Vossius een echo is van Horatius' Ode III, 7: ‘Quid fles Asteria’ en dat
het slot een aanmaning is tot stoïcijnse berusting evenals dat het geval is in Horatius'
30)
ode . Vondels gedicht is een troostgedicht evenals dat van Horatius. Vondels
prozavertaling van deze ode heeft tot opschrift: ‘Aen Asterie. Hy troostze, die om
haer mans afwezen bedruckt en bekommert is’. Dit opschrift zal hij wel aan Bondius
31)
hebben ontleend : ‘Consolatur eam de viri sui absentia maestam’. Het opschrift
van Vondels gedicht loopt daarmee parallel: Vertroostinge aan Geeraerdt Vossius...
over zijn zoon Dionys. De herleefde belangstelling voor de consolatie-literatuur kan
32)
op dit opschrift mede van invloed zijn geweest .
De vraag in hoeverre Vondel voor de versvorm in zijn vertalingen en imitaties en
voor zijn lyriek in het algemeen van Horatius afhankelijk is, is niet zo eenvoudig te
beantwoorden. Geerts heeft van Vertroostinge gezegd: ‘Het prachtige troostdicht,
33)
in strophen van vier verzen... herinnert in zijn strophenbouw van Horatius' Carmina’ ,
waarmee

27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)

Vs. 5 en 233-234.
J.D.P. Warners, Translatio - imitatio - aemulatio, in N Tg 50 (1957) 193-201.
Vs. 17-20. Vgl. Med V A 1958, p. 594.
O.c., p. 29.
Zie Geerts, o.c., p. 137.
Zie Vondelkr. 5 (1934) 87-89.
O.c., p. 29.
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hij wel bedoelt, dat deze strofenvorm min of meer een navolging van Horatius' oden
is. Het viervoetige jambisch kwatrijn met slechts staande rijmen gebruikte Vondel
al in Houwelyck-zang (c. 1620), Lofzang van Sint Agnes (1622?), de tweede en
vijfde reizang van Palamedes (1625), Huygh de Groots Verlossing (1632) en
Danckoffer aen David de Willem (1633). Het trekt de aandacht dat Vondel deze
strofenvorm begon te gebruiken na zijn kennismaking met Horatius' oden. In
Vertroostinge bezigde hij voor het eerst ditzelfde kwatrijn met opener en tegelijk
meer bindend, omarmend rijm abba. Dit strenger organische zou Vondel pas later
in Horatius ontdekt en nagevolgd kunnen hebben; het verband zowel voor het een
als het ander is echter kwalijk aan te tonen. Niettemin zien we na Vertroostinge het
viervoetig jambisch kwatrijn slechts zeven maal terugkeren, waaronder alleen
Lyckklaght van het Vrouwenkoor (1635) en Harpzang LXXII (1657) met omarmend
34)
rijm. Daar Vondel jarenlang bezig is geweest met het vertalen der psalmen , zou
genoemde harpzang uit de tijd van zijn Horatiusvertaling kunnen zijn.
Mevr. F.L.W.M. Buisman - De Savornin Lohman heeft de strofenbouw van de
35)
twee versvertalingen: Aen Antonius Iulus en Nereus Voorspellinge vergeleken
met de Latijnse originelen: Ode IV 2 en Ode I 15. Wat betreft de vertaling van Ode
IV 2 en de drie navolgingen daarvan merkt zij op: ‘De strofenvorm (is) nog niet eerder
door Vondel gebruikt en kennelijk geïnspireerd door het sapphische metrum van
Horatius... De drie gelijke regels, gevolgd door één korte, van de sapphische strofe
worden bij Vondel tot drie rijmende vijfvoetige jamben, gevolgd door één tweevoetige,
welke strofen dan paarsgewijs verbonden worden door (slepend) rijm van de korte
regel’. En verder, dat Vondel ‘in overeenstemming met de lossere en lichtere bouw
36)
van de sapphische liedvorm, de vijfvoetige jambe’ koos . We geloven dat Vondel
nog nauwer aan zijn model aansloot dan hier is voorgesteld. De eerste drie verzen
van de sapphische strofe zijn pentopodieën en het laatste vers (Adonius) een dipodie.
Vondel kon dat o.a. geleerd hebben

34)
35)
36)

Kalff, Oud-Holland 16 (1898) 201-202; Sterck, o.c., p. 177.
Hermeneus 21 (1949-1950) 43-53.
L.c., p. 45, 46 en 48.
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37)

bij Vossius . De mengeling van trocheeën en spondeeën met een dactylus heeft
38)
Vondel als ‘al te Latijnachtigh’ vervangen door jamben zo, dat de strofe ook bij
hem uit drie vijfvoeters plus een tweevoeter eveneens van vijf lettergroepen is
39)
gebouwd .
Mevr. Buisman heeft opgemerkt, dat in De Roomsche Lier het bekoorlijke het
40)
hoofdthema vormt, in De Koningklycke Harp het verhevene . Er is behalve in de
41)
inhoud, waarop wij boven attendeerden, ook verschil tussen Vondels vertaling der
beide oden en de Latijnse originelen, het rustige van de klassieke dichter heeft bij
de barokkunstenaar meer vaart gekregen.
Volgens dezelfde schrijfster heeft Vondel ook in Nereus Voorspellinge de vorm
van Ode I 15 op zijn manier geimiteerd. ‘Tegenover de drie gelijke regels van Horatius
(hier geen sapphische strofe, maar de z.g. 2de asclepiadeische) staan drie paar
rijmende regels van Vondel, ditmaal geen jamben maar trochaeën (rijmschema
abbacc, waarvan a slepend). Zoals in de asclepiadeische strofe de symmetrie
verbroken wordt door een 4e kortere regel, geschiedt dit bij Vondel door de 7de niet
42)
rijmende (het enige voorbeeld van rijmeloos vers, dat ik bij Vondel vond)’ . Inderdaad
is er in de strofenbouw van deze vertaling wel iets van het geraamte van Horatius'
strofe te onderkennen.
In dit verband vestigen we nog de aandacht op Ter Staetie van Heleene Blezen.
43)
Behalve naar de inhoud is er ook naar de vorm over-

37)
38)
39)

40)
41)
42)
43)

Latina Grammatica, (1626), waar Vossius, achter het tweede deel de Latina Syntaxis, laat
volgen de Latina Prosodia et Artis metricae elementa, p. 253.
Aenleidinge, W.B. 5, 485 r. 31.
Molkenboer in Vondelkr. 3 (1932) 103 de vorm van de Inwying besprekend zegt: ‘Deze
verhollandsching van den pindarischen Ode-bouw - door Horatius van Pindarus, door Vondel
van Horatius opgevangen als hoogste vorm van lyriek - is van Vondels eigen compositie’.
Hier werd de poëzie van Pindarus verwisseld met de sapphische strofe. Horatius zong van
Pindarus in sapphische strofen en niet van de strofenbouw van Pindarus; die poëzie noemde
hij niet te evenaren. En omdat Vondel niet spreekt van de sapphische strofe ‘als hoogste
vorm van lyriek’, heeft hij minder ‘merkwaardiger wijze dezen versvorm zelfs in de vertaalde
Harpzangen niet meer benut’.
L.c., p. 52.
P. 217-218.
L.c., p. 47.
Zie Med V A 1958, 596-597.
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eenkomst met Ode I 11 te bespeuren. Deze ode bestaat uit grote asclepiadeische
verzen: drie choriamben tussen een spondee en een jambe. Horatius heeft zeer
kennelijk de zinnen en zinsdelen laten samenvallen met de drie ritmische delen van
de versregels:
Tu ne quaesieris, scire nefas, quem mihi, quem tibi
finem di dederint, Leuconoe, nec Babylonios
tentaris numeros. ut melius, quidquid erit, pati!
seu plures hiemes seu tribuit luppiter ultimam, etc.

Wij ontkomen niet aan de indruk, dat Vondel die ritmische geleding in korte zinnen
en zinsdelen op zijn manier heeft nagevolgd in drievoetige jambische verzen, bij
Vondel bijna even uitzonderlijk als de strofevormen der beide vertalingen uit Horatius.
Mevr. Buisman heeft uit de door haar aangetoonde vormovereenkomsten de
44)
volgende conclusie getrokken . ‘Wij zien hier dus, dat Vondel nooit getracht heeft
de klassieke maten in 't Nederlands te behouden, maar blijkbaar wel gezocht heeft
naar iets dat voor zijn gevoel in 't Nederlands de klassieke maat het best benaderde’.
De conclusie reikt verder dan de aangevoerde gegevens veroorloven. Wij kunnen
daaruit niets anders besluiten dan dat Vondel hier niet getracht heeft de klassieke
maten in 't Nederlands te behouden, maar hier blijkbaar wel heeft getracht om de
zin, zoals hij die beleefde, zo goed mogelijk weer te geven en wel in een vorm die
min of meer met het klassieke voorbeeld verband hield.
45)
Buiten de boven besproken vertalingen en imitaties is het klassieke model kwalijk
in de vorm te herkennen. We laten hier de epische en dramatische poëzie buiten
beschouwing, die Vondel steeds weergaf door de alexandrijn, uitgenomen de Edipus,
die vlak na de Jeptha werd uitgegeven. Dezelfde sapphische strofe van Ode IV 2,
in de vertaling Aen Antonius Iulus geïmiteerd, is in Hooft onnaevolghlyk (1630)
weergegeven in zes drievoetige jamben; Huygh de Groots Verlossing (1632), dat
in zijn aanhef een imitatie is van Ode III 16, ook een tweede asclepiadeische
strofevorm evenals Ode I 15, als Nereus Voorspellinge vertaald, is geschreven in
kwatrijnen van viervoetige jamben.

44)
45)

L.c., p. 47.
Vgl. p. 215-217.
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Vertroostinge aan G. Vossius heeft dezelfde aanvang als Ode III 7, maar de
kwatrijnen van viervoetige jamben vertonen geen overeenkomst met de in drie
soorten verzen gebouwde strofen der ode, dan de kwatrijnvorm, als hoedanig de
46)
derde asclepiadeische strofe reeds door Vondel onderkend werd .
In de vertaling van de overige klassieke lyriek is er van benadering van de vorm
47)
weinig of niets te merken. Het koor van het tweede bedrijf van Seneca's Hippolytus
48)
bestaat uit sapphische verzen, Vondel vertaalde ze in viervoetige jamben , en de
reien na het tweede en vierde bedrijf op bekende wijzen. De maat der koren in
Ifigenie in Tauren (1666) is heel verschillend, maar Vondel gaf alle koren op dezelfde
wijze weer. Alleen merken we dat wisseling van langere en kortere verzen in de
Griekse reien soms aanleiding is tot wisseling van vier- en drievoetige jamben, zoals
49)
in de Feniciaensche (1668) .
Al zien we slechts enkele technische vormen van Horatius in Vondels gedichten
weerspiegeld, toch is Horatius' poëzie voor Vondels vormgeving van veel verder
strekkende betekenis geweest. Brandt deelde daarover onder het jaar 1635 mee:
‘Het vertaalen zelf vond hij dienstig, om de gedachten van de grootste geesten tot
in het merg te doorgronden, hunne kunst en aardigheit hun af te zien, en zyne
snaaren te leeren stellen op hunne toonen. Met dit ooghmerk heeft hy verscheide
stukken van d'ouden in prose overgeset: onder andere... Horatius Flaccus
Lierzangen’. Vondel zelf zingt in De Roomsche Lier niet alleen in het algemeen van
‘syner vaersen heylge majesteyt’, en van ‘die goddelycke luytesnaer’, maar hij uit
50)
zijn bewondering over ‘soo menigh lied, soo veelerhande slagh Van stof van wysen’ .
Th. de Jaeger merkte op, dat in de dertiger jaren ‘zijn taal zo soepel en rijk van klank
51)
wordt, zijn stijl zo lenig’ . Albert Verwey gaf een indruk-

46)

47)
48)
49)
50)
51)

Pas in de 19e eeuw ontdekten A. Meineke en C. Lachmann dat alle oden in kwatrijnen
geschreven zijn. Zie M. Schanz, Geschichte der Römischen Litteratur, II Teil, Erste Hälfte,
München, 1911, p. 173-4.
Vs. 273-324.
Vs. 342-437.
Euripides, vs. 1033-1082, Vondel, vs. 1121-1184.
Vs. 90, 97, 113-114.
Roeping 16 (1937) 67.
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52)

wekkende lijst van gedichten rond 1630, ‘die leven in de glans van hun roem’ . Het
is niet toevallig dat ze samenvallen met Vondels vertaling van Horatius. Vondel was
verliefd op klank en ritme. In zijn Aenleidinge spreekt hij van ‘de muzijck der tale’,
‘rijckdom van woorden en rijmklancken’, zonder welke de verzen lam liggen en
mooie vondsten en fijne gedachten haar gratie missen. Het vers ‘sta wacker op zijne
53)
voeten’, het moet volop ritmisch zijn . De vormschoonheid van Horatius' liederen
heeft Vondel geïnspireerd tot nieuwe lyrische schoonheid. Heeft Vergilius zijn smaak
gelouterd, Horatius heeft zijn techniek verfijnd. Het is of Vondel in de dertiger jaren
als lierdichter pas tot zijn volle kracht komt, alsof er iets in hem is losgemaakt. De
Inwying der doorluchtige Schoole was een gebeurtenis die Vondel verrukte en hij
wist nu zijn snaren te stellen op Horatius' tonen. Na de Inwying volgt de rijke rij van
lyrische variaties in alle toon en vorm, waaronder de reizangen van de Gijsbreght,
die gevolgd worden door een lange reeks van reizangen, welke tot het voortreffelijkste
54)
behoren van heel Vondels poëzie. Kalff heeft het vermoeden geopperd , dat de
vertaling van Horatius' oden vooral heeft moeten dienen om hem van nut te zijn bij
de bewerking der psalmen, waarmee hij waarschijnlijk reeds lang vóór 1657 moet
zijn bezig geweest; immers juist bij dat werk had hij bewegelijkheid van geest,
lenigheid en vaardigheid nodig. De lof op de oden en de lof op de psalmen, De
Roomsche Lier en De Koningklycke Harp, liggen vlak bij elkaar en vlak na de
prozavertaling. Het is mogelijk, dat Vondel bij zijn bewerking der psalmen invloed
heeft ondergaan van de talrijke humanisten-vertalingen der psalmen, bijzonder van
G. Buchanan, die allen hebben overgezet in versmaten gedeeltelijk aan Horatius
55)
ontleend ; niettemin blijft staan dat Vondel door zijn vertaling de ‘kunst en aardigheit’
van Horatius heeft afgezien, en alleen heeft gevreesd, dat hij in zijn Harpzangen te
56)
kort was geschoten in ‘aert en zwier’, in ‘klanck en maght’ , die hij

52)
53)
54)
55)
56)

Vondels Vers, Santpoort, 1927, p. 50-51.
W.B. 5, 485-486, r. 39, 44, 53-54.
L.c., 201-202.
A. Geerts in Vondelkr. 3 (1932) 179-180.
Opdracht van de Harpzangen, W.B. 8, 222-224, vs. 37-38 en 50.
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zozeer in Horatius bewonderde. Is het toeval dat Vondel die wonderlijke reien schrijft
van zijn Lucifer in de tijd dat hij als volrijp dichter zich bezig hield met de uitgave
van Horatius' lierdichten? Bekend is de oppermacht van Vondels lyrisch vermogen
in de eerste reizang van dit drama, maar de levende en lenige beweging van de
volzinnen over maten en rijmen is ook in de andere reien verbluffend. Eenzelfde
gemak van beweging vertoont de stromende lyriek van zijn beste gedichten in deze
en de volgende jaren.
Vondel heeft zich voor de theorieën van de dichtkunst goeddeels laten leiden
door Horatius, hij heeft gedachten en gevoelens, beelden en formuleringen van de
57)
oden voor eigen poëzie benut, zoals we elders hebben aangetoond , bovenal
hebben deze met hun heldere openheid, met hun welluidendheid en de welige
tournures van hun ritmen weldadige invloed geoefend op de leerzame dichter, die
Vondel zijn hele leven geweest is.
P. MAXIMILIANUS O.F.M. CAP.

57)

Med VA 1958, l.c.
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Elckerlijc's roeyken
J. van Mierlo heeft op uitvoerige wijze verdedigd, dat ‘roeyken’ in Elckerlijc, 749
‘Slaet aen dit roeyken alle u hant’ best wordt opgevat als een ‘kruisje, bepaaldelijk
een houten kruisje, hetzij een tot kruisje gevlochten twijg, hetzij een houten kruisje
zonder meer, zonder het beeld van Christus er op’. Hij meent voor deze opvatting
steun te vinden in de vertaling en de toneelaanwijzing van Ischyrius. Deze laatste
vertaalde het genoemde vers als volgt ‘Omnes hanc manibus contingite crucem’,
1)
daarbij noterend ‘habebit Homulus crucem in manibus’ .
De vraag is, heeft Ischyrius wel trouw vertaald en zijn de gegeven
toneelaanwijzingen niet zijn eigen opvatting, die de vertaling kan hebben beïnvloed.
Dat de eigen interpretatie van Ischyrius J. van Mierlo heeft afgeleid van de tekst
van Elckerlijc zelf is zeer waarschijnlijk.
Homulus ontvangt het kruis alvorens hij biechten gaat. Dat hier wellicht een eigen
interpretatie van Ischyrius voorhanden is en misschien zelfs een misverstand, is
niet uitgesloten. Immers bij de vertaling van Elckerlijc, 524 ‘Oec sal ic u gheven een
juweelken rene’ noteert Ischyrius ‘Tradit confessio Homulo crucem in manum’. Doch
uit de context is duidelijk dat met het ‘juweelken rene’ hetzelfde bedoeld wordt als
2)
‘die gheesselen pure’ van v. 528 . Het is dan ook niet helemaal verantwoord Ischyrius
als kroongetuige op te roepen, op de wijze zoals Van Mierlo dit doet, om de bewering
te staven, dat ‘roeyken’ als een kruisje moet worden beschouwd. Trouwens, welke
betekenis kan ‘crux’ hebben (waarover verder)? De uitleg door Van Mierlo gegeven
brengt met zich mee, dat op de eerste plaats gedacht

1)

2)

J. van Mierlo, S.J., De Prioriteit van Elckerlijc tegenover Everyman gehandhaafd. Turnhout
1948, 75. Van Mierlo sloot niet uit, dat een palmtakje kon gemeend zijn. Deze alternatieve
interpretatie verliet hij in Elckerlijc. Nieuwe Bijdragen met ge-emendeerde uitgave. Turnhout
1949, 88. Bij de beoordling van J.J. Mak, Uyt Ionsten Versaemt. Zwolle 1957 (NTg. 50, 231),
suggereert D. Th. Enklaar ‘palmtak als van de Jerusalem-vaarders’.
H. van de Wijnpersse, Elckerlijc's Roeyken. NTg. 20 (1926), 259.
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wordt aan de sfeer van een sterfkamer: Elckerlijc zou dan het ritueel meemaken,
dat een stervende op zijn sterfbed ervaart: hem wordt een houten kruisje in de hand
gegeven. De voorstelling in Elckerlijc is echter anders. De dood van Elckerlijc wordt
als een reis naar het hiernamaals gedacht, zoals dit wel duidelijk wordt in vv. 515-516
Want ic ben vander doot ghedaecht
Te gaen een pelgrimage, die groot is.

Verder is dit motief uitgebreid in de onmiddellijke context van het problematische
woord ‘roeyken’: vv. 747
Nu vrienden, sonder te letten yet,
Ick danck gode, dat ic u allen vant.
Slaet aen dit roeyken alle u hant.
Ende volghet mi haestelic na desen.
Ick gae vore, daer ic wil wesen.
Ons heere god wil mi gheleyden!

Cracht:
Elckerlijc, wi en willen van uu niet sceyden,
Voer ghi ghedaen hebt dese vaert.
Kennisse:
Och, dits een pelgrimagie seer stranghe,
Die elckerlijc sal moeten gaen!

Er is wel degelijk sprake van een pelgrimage, een reis. Toch acht J. van Mierlo het
blijkbaar niet gepast bij de opvatting van Hildegarde van de Wijnpresse (roeyken =
3)
4)
pelgrimsstaf) , waarvan ook J.W. Muller de mogelijkheid inzag , te blijven stilstaan.
Muller op-

3)

4)

J. van Mierlo, De prioriteit, 77, noot 17. J.J. Mak (Ts. 67, 1950), 32-33 vestigde de aandacht
op het feit, dat in Elckerlijc sprake is van een pelgrimage en niet van een sterfbed. Daarbij
kan worden geannoteerd, dat het ontvangen der sacramenten (Elckerlijc, vv. 521 ss., v. 697
en 745) gewoon was voor een vertrekkend pelgrim. Zie Aigrain, Liturgia. Paris 1947, 778: La
bénédiction d'un pèlerin. De opvatting van H. van de Wijnpresse (roeyken = pelgrimsstaf)
past daarbij. J.J. Mak, loc. cit., vermeldt de ‘benedictio baculi’.
J.W. Muller, Over Elckerlijc. Tekstcritische en exegetische aantekeningen. Kon. Vlaamsche
Acad. voor Taal- en Letterkunde. Verslagen en Mededeelingen 1935, 340-341.
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pert echter bezwaren. Bij zijn weten schijnt mnl. roede nooit voor: gaanstok,
wandelstok gebruikt te zijn, maar alleen als zinnebeeldig teken. Blijkens de volgende
teksten wordt het duidelijk, dat roede deze betekenis wel heeft gehad. De teksten
hebben betrekking op toestanden uit de 12de en 13de eeuw. Men kan vermoeden,
dat ‘roede’ in dezelfde context gebruikt ook nog in de 15de eeuw op dezelfde
grondbetekenis teruggaat.
Het kapittel van Sint-Walburga van Veurne wilde, met toestemming van de paus,
te Oostduinkerke en te Nieuwpoort haringtienden heffen. De vissers waren echter
weerspannig en nadat de zaak jaren had aangesleept kwam het tot een uitbarsting
in een oproer te Nieuwpoort in het jaar 1235. Twee geestelijken werden gedood en
een klerk zwaar gewond. De gevolgen bleven niet uit. Een commissie aangesteld
door gravin Johanna en de bisschop van Terwaan veroordeelde de Nieuwpoortenaars
tot een reeks boeten, kerkelijke stichtingen en bedevaarten, maar het haringtiend,
aan Sint-Walburga verschuldigd, werd afgeschaft. Vijf en twintig onder de grootste
schuldigen van de opstand moesten een jaar overzee op pelgrimage. Alvorens deze
bedevaart te beginnen moesten ze in ‘solemnele processie’ 27 kerken bezoeken in
de bisdommen Terwaan, Doornik en Atrecht. De boetelingen moesten ‘berrevoets
ende alleenelick gekleet met hunlieden onderkleederen, dragende roeden ende
opseggende den Miserere mei, Deus’ de ‘discipline’ ontvangen. Honderd andere
burgers moesten, op straf van confiscatie van hun goederen, dezelfde solemnele
5)
processie doen .
Deze boetetocht van kerk tot kerk, waaraan de Nieuwpoortenaars, schamel
gekleed en ‘dragende roeden’, waren onderworpen, wordt m.i. voldoende toegelicht
door een tekst van Honorius van Autun, een kerkelijke schrijver uit de 12de eeuw.
In zijn ‘Liturgica’ wijdt hij enkele kapitteltjes aan de boetedoeners: ‘Quod poenitentes
per ecclesias vagantur, per hoc Cain imitantur, qui postquam fratrem occidit, vagus
et profugus in terra fuit (Gen. III). Quod in laneis vestibus vel cilicio poenitentia agitur,
de Job accipitur, qui poenitentiam in favilla et cinere egit, et se sacco operuit (Job.
XVI, XXX, XLII). Similiter Ninivitae

5)

R. Degryse, Vlaanderens Haringbedrijf in de Middeleeuwen. Antwerpen 1944, 65-66.
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se in cinere prostraverunt, et se ciliciis operuerunt (Joan. III). Quod comam et barbam
nutriunt, de Joseph vel David acceperunt. Quod terrae prosternuntur, designat quod
peccatores cum haedis a sinistris in judicio in infernum traduntur. Baculus
peregrinationem designat, quia se a regno Dei alienant. Designat etiam correptionem,
6)
per quam reditur ad Ecclesiae communionem’ .
Deze tekst licht de boetedoening van de Nieuwpoortenaars wel voldoende toe,
zodat het niet voorbarig is ‘roede’ met ‘baculus’ te vereenzelvigen. ‘Baculus
perigrinationis’ en de roede op pelgrimage hebben dezelfde functie en betekenis.
Ze zijn het kenteken van boetedoeners op weg, die aan hun straf (correptio) voldoen.
Het blijkt dat het ook niet anders gesteld is met Elckerlijc, die op pelgrimage gaat,
en zijn vrienden aanspoort het ‘roeyken’ ter hand te nemen. De door H. van de
Wijnpersse geopperde mogelijkheid, dat ‘roeyken’ hier gevoeglijk als een pelgrimsstaf
kan beschouwd worden lijkt dan wel het meest aannemelijk. De betekenis zou dan
zijn: vergezelt me alle op pelgrimage; maakt u klaar voor de reis. Er is slechts sprake
van ‘dit roeyken’ in het enkelvoud, want er is maar één boetedoener, die
noodzakelijkerwijze de pelgrimage moet beginnen. De anderen worden uitgenodigd
hem bij te staan. De woorden van Cracht bevestigen deze zienswijze. Cracht
antwoordt in de naam van allen ‘wi en willen van u niet sceyden’ (v. 753), ‘Elckerlijc,
siet, hoe wi u bi staen, Sterck, vroem; en hebt gheen vaer’ (vv. 759-760).
Een ander aspect van de argumentatie van J. van Mierlo (cfr. Mak, Ts. 67, 33)
dient nog belicht: de dichter gebruikt het verkleiningswoord ‘roeyken’ en niet ‘roede’,
wat volgens Van Mierlo wijst op ‘een bijzonder soort van roede, een kleine roede’.
Dit zou dan een houten kruisje zijn, geen eigenlijk kruisbeeld, geen crucifix met het
beeld van Christus er op, dat gevoeglijk ‘roeyken’ kon genoemd zijn. De bewijs-

6)

Honorii Augustodunensis Opera Omnia. Migne Patrologia Latina, Tom. 172, 663. Vgl. ook
Du Cange, Glossarium mediae et infimae Latinitatis. Paris 1937 (noveau tirage), Tome I, 516
s.v. Baculus Poenitentium. Volgens Paus III (1198-1216) wordt, zoals bij Honorius, aan de
‘baculus’ de gedachte van ‘correptio’ vastgeknoopt: ‘baculus correptionem significat
pastoralem’. Zie F. Carol en H. Leclercq, Dictionnaire d'Archéologie chrétienne et de Liturgie.
Paris 1914. Tome 3, 2 s.v. Crosse.
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voering is eerder zwak, want hij argumenteert als volgt: het is niet bewezen dat
‘roeyken’ die betekenis niet heeft gehad. Doch evenmin voert hij bewijzen aan, dat
deze elders gevonden wordt. Bovendien geeft hij grif toe: ‘over volksgebruiken in
verleden eeuwen weten wij weinig, zelfs niet over het gebruik om den stervende
een houten kruisje in de hand te drukken; nog minder dan over den vorm van zulk
7)
een kruisje’ . Wij stipten reeds aan, dat de betekenissfeer van een pelgrimage,
8)
waarop dan toch de klemtoon ligt in Elckerlijc , niet voldoende tot uiting komt bij het
aanvaarden van de interpretatie van Van Mierlo. Wij menen trouwens, dat het
verkleiningswoord ‘roeyken’ op een andere wijze kan worden verklaard.
In Elckerlijc komen (slechts!) twee verkleiningswoorden voor. Deze zijn ‘een
juweelken rene’, waardoor een gesel wordt aangeduid, en ‘dit roeyken’. Het gebruik
van deze twee verkleiningswoorden heeft in beide gevallen éénzelfde verklaring.
Zowel ‘een juweelken rene’ (v. 524) als ‘dit roeyken’ (v. 749) zijn als het ware affectief
geladen. Zij zijn de lievelingsinstrumenten van de boetvaardige zondaar, waardoor
hij aantoont, dat hij de weg der loutering is ingeslagen. In de eerste ogenblikken
van de ontmoeting van Elckerlijc en Biechte (vv. 521 ss.) ontvangt de eerste de
gesel, het ‘juweelke rene’ (let op de gezochtheid van deze aanduiding), dat de
zondaar het heilvolle boeten mogelijk maakt. Wanneer de boeteling Elckerlijc de
sacramenten ontvangen heeft (v. 745) beschouwt hij zich als reisvaardig om de
grote pelgrimage naar het hiernamaals te beginnen. In het onmiddellijk verband met
de voorafgaande en volgende regels past het, dat de oprechte boeteling de
geliefkoosde pelgrimstaf ter hand neemt en zich op weg begeeft, wat hij dan ook
doet. De met liefde aanvaarde pelgrimage was naar omstandigheden een essentieel
onderdeel van het leven van een berouwvol mens. Zij werd opgelegd als (een deel
van) de straf die tot de verzoening leidde. Geen wonder, dat Honorius van Autun
van de roede of de ‘baculus perigrinationis’ getuigt: ‘designat etiam correptionem,
per quem reditur ad Ecclesiae communionem’. Deze pelgrimage, die Elckerlijc

7)
8)

J. van Mierlo, De Prioriteit, 75 en 80. Vgl. J. van Mierlo, Elckerlijc. Nieuwe Bijdragen met
ge-emendeerde uitgave. Turnhout 1949, 87.
Vgl. J.J. Mak, Uyt Ionsten versaemt. Zwolle 1957, 76.
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naar de ‘gemeenschap der Kerk’ of zoals de katholieke theologie zegt ‘de
gemeenschap der heiligen’ leidt, wordt hier aangeduid door zijn pelgrimage naar
de eeuwigheid, de bovennatuurlijke gemeenschap der heiligen. Voor de bekeerde
Elckerlijc, ‘pelgrijm uutvercoren’ (v. 605), moet de pelgrimsstaf dan ook dierbaar
zijn geweest, zoals ook de gesel voor hem ‘een juweelken rene’ was in het
beginstadium van zijn bekering. Het ‘juweelken rene’ en het ‘roeyken’ waren als
kostelijke kleinoden op weg naar de zaligheid.
Tenslotte een woord over de vertaling van Ischyrius. Zijn vertaling van ‘Slaet aen
dit roeyken alle u hant’ is zoals reeds aangegeven: ‘Omnes hanc manibus contingite
crucem’ met de toneelaanwijzing: ‘habebit crucem in manibus’. J.W. Muller, die liefst
de verklaring van H. van de Wijnpresse (roeyken = pelgrimsstaf = palster) aanvaardt,
meent dat ‘crucem’ van Ischyrius deze opvatting toelicht, zo men daarbij rekening
houdt men een citaat uit een traktaat ‘Van den gheesteliken pelgrim’, waar sprake
is van ‘een palster... dat is dat cruce ons Heren’. Verder citeert Muller Wood: ‘a
9)
pilgrim's staf, ... it is well known, has a cross at the top’ . De vraag kan gesteld
worden of Ischyrius zo een pelgrimstaf aan Homulus laat geven door Biechte in zijn
toneelaanwijzing bij vers 524, waar Elckerlijc v. 524 spreekt van ‘een juweelken
rene’, doelende op de gesel. In dat geval zou Homulus zijn pelgrimstaf reeds v. 524,
wanneer hij de eerste stap tot zijn bekering zet, in handen hebben. Dit zou men
haast denken, wanneer later (v, 749) gezegd wordt ‘habebit Homulus crucem in
manibus’, waar Elckerlijc het heeft over ‘dit roeyken’. Of heeft Ischyrius zich niet
strikt gehouden aan de Nederlandse tekst, daar hij ‘een juweelken rene’ als
pelgrimsstaf (= crux) verkeerd verstond? Dit zou dan een opvatting van Ischyrius
10)
zijn, die alleszins de Nederlandse tekst van Eckerlijc geweld aandoet . Wanneer
er een misverstand dient aangenomen te worden, dan ligt dit waarschijnlijk in de
uiteenlopende betekenissen van ‘crux’, dat blijkbaar zowel kruis,

9)

10)

J.W. Muller, Over Elckerlijc, 341. Men kan hier denken aan de pelgrimsstaf in tau-vorm, die
veel gebruikt werd in de middeleeuwen. Vgl. R. Aigrain, Liturgia. Paris 1947, 336 met
afbeelding.
Zie H. van de Wijnpersse, NTg. 20 (1926), 259.
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11)

palster (pelgrimsstaf) als ascetische versterving betekent. Anderzijds is de meest
12)
waarschijnlijke betekenis van ‘roeyken’, ‘roede’, ‘baculus’ , een pelgrimsstaf,
wanneer er sprake is van een pelgrimage, zoals in Elckerlijc.
L. PEETERS

11)
12)

Zie J.F. Niermeyer, Mediae Latinitatis Lexicon Minus. Fasciculus 3. Leiden 1956, 284 s.v.
crux.
E. Habel, Mittellateinisches Glossar. Paderborn 1931, s.v. baculum: Stab, Stock; Kreuz,
Bischofsstab, Stütze. Vgl. R. Aigrain, Liturgia, 335-340. Verder J.F. Niermeyer, Mediae
Latinitatis Lexicon Minus. Fasciculus 1. Leiden 1954, 76 s.v. baculus.
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De heftige herfst....
In het debat over de h is een versregel van Bredero betrokken geraakt, luidende:
De heftige herfst kan mijn bloeme niet verstooren.

Ten opzichte van de h-uitspraak kan dit alleen iets onthullen, wanneer de bouw van
1)
het vers daartoe zou dwingen. Zo stelde Michels het inderdaad voor: ‘Hierin moet
2)
herfst als twee lettergrepen gelden’; en De Tollenaere is hem hierin gevolgd. ‘Daaruit
zou volgen’, meent Michels ‘dat de lgr. -ge van heftige overloopt in (h)erfst. Maar
de curieuze omstandigheid doet zich voor dat daarmee de alliteratie in het gedrang
komt, zodat men toch inderdaad g'h, met duidelijk gemarkeerde h zal hebben te
lezen’. De Tollenaere heeft zich dan nader verdiept in de status van deze
wegvallende h, die toch duidelijk gemarkeerd wordt. Bij declamatie van verzen lijkt
mij dit geen absurditeit. Als men eenmaal de bestaande Franse regel toepast dat
de stomme slot-e wegvalt voor volgende klinker of h + klinker, dan valt ook inderdaad
die slot-e van het vorige woord weg en kan er nog wel d'h of g'h uit overblijven. Maar
dit voordrachtskunstje geeft dan natuurlijk geen aanwijzing voor de gewone
gesproken taal. In Noord-Nederland is de elisie voor h al spoedig buiten gebruik
gesteld, omdat die kennelijk te ongewoon was en de verzen in plaats van gladder
juist stroever maakte.
Het sonnet, waarin het bewuste vers voorkomt, begint:
De soele somer is so brandend' niet noch heet,

en vervolgt in het tweede kwatrijn:
De wrange winter is so wrevel niet noch wreet.

1)
2)

L.C. Michels. H als wankel foneem. in: N. Taalg. 47 (1954), 78.
F. de Tollenaere. Fonologie of metriek? de h in Bredero's sonnet ‘De soele somer’. in: Album
Edgard Blancquaert (1958), 165 e.v.; zie ook diens artikel Fonologie of versleer? in Ts. 75
(1957), 139-144.
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Ook de lieve lente komt nog ter sprake; en de alliteratie is dus een wezenlijk
bestanddeel van het hele gedicht. Het behoort tot een groep nagelaten werkjes die
in G.A. Brederoods Nederduytsche Poëmata van 1632 voor het eerst gedrukt zijn
(Unger, Bibliographie, blz. 22, uitg. C.) en die in de uitgave van de Werken (Binger
1890) zijn opgenomen in deel III, blz. 127-156. Oude varianten bestaan hiervan dus
niet (de afwijking ‘mijne bloeme’, juist in dit vers, in Knuttel's uitgave 1929, blz. 240,
zal een vergissing moeten zijn). Onze tekst berust dus uitsluitend op een 14 jaar na
de dood van de dichter aan het licht gekomen kopij, en het is zeker geoorloofd
daarop kritiek toe te passen als de lezing of de spelling problematisch lijken. In de
oude druk staat Herfts i. pl. v. Herfst, en deze drukfout is natuurlijk terecht in moderne
herdrukken verbeterd.
Maar de vraag is of Michels terecht meent dat wij herrefst moeten lezen, en zo
ja, of daaruit dan volgt dat wij de stomme slot-e van heftige moeten laten versmelten.
Waarom hij dit nodig acht geeft hij niet te kennen, maar het kan nauwelijks een
andere reden hebben dan de wat rauw vallende klemtonen in de eerste vershelft.
Om met het tweede lid van de vraag te beginnen: als wij de uitspraak herrefst
zouden verkiezen, en de vershelft dus een lettergreep te veel toedelen, kunnen wij
het herstel van het juiste aantal van 6 syllaben evengoed en m.i. beter bereiken
door in heftige de middelste i te reduceren en dus te lezen: De heft'ge herrefst kan...
Dan is de vershelft tot het standaardmodel herleid op dezelfde wijze waarop ook
oudere verzen van Hooft en Vondel na 1625/30 werden genormalizeerd. En de
alliteratie komt dan niet in het gedrang.
Het juiste aantal lettergrepen mogen wij ook voor Bredero's jaren wel als vaste
regel aannemen. Als er een ontbreekt moet inderdaad de verklaring vaak gezocht
worden in tweelettergrepige uitspraak, zoals in het sonnet op G. van Hooghendorp
(uitg. 1890, III p. 138) vs. 2:
Daer Delf op braveert, daer Rijnlandt over schreyt.

Of het 2e sonnet op Margriete (ib. p. 140) vs. 8:
Om welcks soet genot ick alles heb verlooren.
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en vs. 13:
Het welck schildert af de groote Min sijn kracht.

Het omgekeerde is even gewoon, b.v. (ib. p. 139) vs. 9 van het eerste
Margriete-sonnet:
En so mijn sinnelijckheyt op niemandt anders sie,

waar een lettergreep te veel is en sin'lijckheyt kan worden gelezen. Maar in de
vershelft ‘De heftige herfst kan...’ is het juiste aantal van 6 lettergrepen aanwezig
en bestaat dus om die reden geen noodzaak tot veranderde lezing. Bovendien is
bij Bredero het versmelten van slot-e met volgende klinker volstrekt geen regel, ook
als er helemaal geen h in het spel is; b.v. p. 138 vs. 1: Gaet braefste oorloghs-heldt...;
p. 139 vs. 8: Met wensche en met wil...; p. 140 vs.. 12: ... wit, levende in 't groeyen;
p. 141, 5e sonnet vs. 10: ... de rechte uytkomst wijst; - in datzelfde sonnet vs. 8 een
van de zeldzame gevallen mét elisie: Die d'alvermogen min...; - voorts enkele
h-voorbeelden: datzelfde sonnet vs. 12: Een schoone heeft de macht...; het 4e
sonnet op blz. 141 vs. 14: In haer versteende hart...; en ook bij De heftige herfst
zou toch nooit meer dan één van de twee h's het versmeltingsproces kunnen
ondergaan.
Tenslotte dan de vraag of wij werkelijk herrefst moeten lezen. De
klemtoonschikking in het bewuste vers is inderdaad ongewoon. Maar in de vroege
jaren van Hooft en Bredero scandeerde nog niet iedereen volgens de later
aangenomen norm. Hooft heeft zelfs in die tijd een theorie beproefd om ook enige
afwijkingen van het onderstelde grondschema ⌣‒⌣‒⌣‒ te legaliseren, waarbij hij
veel verwierp wat de Fransen en b.v. Jan van der Noot in hun getelde verzen zonder
bezwaar toelieten. Bredero kende zeker Hooft's vrije praktijk en misschien ook zijn
al iets ingetogener theorie, maar als wet en regel golden diens beperkingen voor
hem zeker niet. Inderdaad valt ‘De heftige herfst kan’ buiten de door Hooft verdedigde
afwijkingen. Het is hard; maar de stotende gang heeft juist in dit vers zelfs zin. En
ook als wij met deze overweging voorzichtig willen zijn, wijs ik dan toch op een
dergelijke klemtoonschikking in b.v. vs. 16 op blz. 203:
Den jeuchlijcken Vier-vorst der gelucksal'ger salen

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 76

238
en vs. 25 op blz. 130:
Al heb ick, God betert, noyt by u mogen wesen.

Naar mijn mening is het niet verantwoord op deze plaats de uitspraak herrefst te
eisen. En als argument voor de wankele h kan dit vers dus in geen geval dienst
doen.
Rotterdam
F. KOSSMANN

Prijsvraag
DIRECTEUREN VAN TEYLERS STICHTING en DE LEDEN VAN TEYLERS TWEEDE
GENOOTSCHAP hebben besloten voor het jaar 1959 de volgende prijsvraag uit te
schrijven:
Gevraagd wordt een studie over de Stroomgedichten uit de 17e en 18e
eeuw (Vondel, van Velden, Lambert van den Bosch, Antonides, Smits,
van Winter en event. anderen).
Verlangd wordt in het algemeen een omschrijving van het genre, een
tekening van de ontwikkeling daarvan, een onderzoek van de bronnen,
van verwantschap en verschil met de Hofdichten en de Arcadia's, en van
de rol van het mythologische en allegorische element in de tekst en de
bijgevoegde platen. Daarnaast in het bijzonder een behandeling en een
historisch-literaire waardering der afzonderlijke Stroomgedichten en van
hun plaats in het oeuvre hunner dichters en in de letterkunde van hun
tijd.
De prijs bestaat, indien naar het oordeel der Directeuren de omstandigheden dat
gedogen, in een gouden erepenning, op de stempel des Genootschaps geslagen,
ter innerlijke waarde van vierhonderd gulden, of, zo de bekroonde daaraan de
voorkeur mocht geven in een som gelds ten bedrage van vierhonderd gulden.
Om voor beoordeling in aanmerking te komen moeten de antwoorden worden
ingezonden vóór 1 januari 1961.
De antwoorden moeten in het Nederlands, Frans, Engels of Hoogduits geschreven
zijn, hetzij met een schrijfmachine, hetzij in Latijnse letters, goed leesbaar, door een
andere hand dan die van de inzender. Zij moeten, zonder naam en alleen met een
spreuk ondertekend, vergezeld van een verzegeld couvert, dezelfde spreuk ten
opschrift voerend en van binnen des schrijvers naam en woonplaats behelzend,
gezonden worden aan Directeuren van TEYLERS STICHTING, Fundatiehuis
Damstraat 21 te Haarlem. Zij moeten binnen de bepaalde tijd in hun geheel worden
ingezonden; antwoorden, waaraan bij de inlevering enig gedeelte ontbreekt, zullen
tot het dingen naar de ereprijs niet worden toegelaten.
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Boekbeoordelingen
Suriname: spiegel der vaderlandse kooplieden. Een historisch leesboek
samengesteld door Ursy M. Lichtveld en Dr. Jan Voorhoeve (Zwolse
drukken en herdrukken voor de Maatschappij der Nederlandse
letterkunde te Leiden, nr. 22). Zwolle, N.V. Uitgevers-maatschappij W.E.J.
Tjeenk Willink, 1958. (302 blzn.; ingen. ƒ 10.90).
De lichtelijk ironische titel, die de samenstellers van deze bloemlezing daaraan
hebben gegeven, is een duidelijke aanwijzing van het polemische karakter dat ze
er in uitgedrukt wensen te zien. In andere zin dan Langendijk het bedoelde, maar
niet minder reëel, weerspiegelen de hier opgenomen stukken de zeden van ons
handeldrijvend voorgeslacht, voorzover dat zijn fortuin meende te moeten zoeken,
en doorgaans ook vond, in Suriname en onze andere bezittingen in Zuid-Amerika.
Het polemische van deze bloemlezing schuilt overigens noch in de sobere en
uitsluitend zakelijke inleiding, noch in de toelichting op en de commentaar bij de
teksten, maar alleen in de keuze van deze teksten zelf. Dit te constateren betekent
allerminst een kritiek op deze keuze. De letterkunde is nu eenmaal een
meedogenloze Nemesis, die alles waarin een generatie zondigde of tekortschoot
voor alle volgende tijden heeft vastgelegd. De tijd mag veel daarvan met de mantel
der liefde bedekken, er staan altijd wel kinderen op die de schande van het
voorgeslacht onthullen en aldus meehelpen om het oordeel te vellen dat de tijd
onherroepelijk velt over al wat op aarde leeft en geleefd heeft. Nee, het ligt werkelijk
niet aan de keuze die Ursy M. Lichtveld en Dr. Jan Voorhoeve uit onze Surinaamse
‘koloniale’ literatuur hebben gedaan, want deze keuze maakt een objectieve indruk
en men krijgt bij het lezen van de stukken de stellige overtuiging dat de samenstellers
uit hun materiaal het meest representatieve hebben uitgezocht. Men kan zich
voorstellen dat ze pas nadat ze hun bloemlezing hadden samengesteld, en die
herkenden als ‘de kroniek van het mislukte con-
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tact tussen blanken en gekleurden in Suriname’, de titel hebben gevonden, die zich
toen dan ook aan hen moet hebben opgedrongen.
Deze bloemlezing loopt van 1627 tot 1863, het jaar van de emancipatie der
Surinaamse negerslaven. Ze is maar voor een betrekkelijk gering deel van literaire
aard; ook fragmenten van reisjournalen, dagboeken, pamfletten en zelfs ambtelijke
rapporten zijn er in opgenomen. Een speciale en opmerkelijke plaats nemen de
dagboekfragmenten van de Matoewari bosneger Johannes King (c. 1830-1899) in,
die in Negerengels zijn dromen en visioenen heeft opgeschreven. Men vindt naast
het origineel de vertaling. Van de letterkundige bijdragen staan die van de
veelgeplaagde gouverneur Jan Jakob Mauricius - hier met zijn Gezang op zee
(1752) vertegenwoordigd - en van F.P. Roos bovenaan. Terecht is aan Roos
(1751-1805), de dichter van de Surinaamsche mengelpoëzy (1804), een heel
hoofdstuk gewijd. Enkele jaren geleden heeft Dr. Voorhoeve al aandacht gevraagd
voor deze in zijn eigen tijd en later vergeten dichter, wiens naam zelfs bij Kalff en
Te Winkel ontbreekt, en die hier wordt gekenschetst als de eerste die in ‘dit materiële
wingewest’ de pastorale schoonheid ontdekte en prachtige, breed opgezette
beschrijvingen van plantages, rivieren en kreken gaf (N.T. 48, 1955). Maar evenzeer
terecht is ook een afzonderlijk hoofdstuk gewijd aan ‘Het leeven en bedryf van een
Surinaamsze directeur met de slaaven op een koffi-plantagie’, een handleiding in
het Negerengels en tegelijk in de juiste omgang met slaven. Het boekje is uit de
tweede helft der 18de eeuw en geschreven door een zekere Pieter van Dyk, van
wie jammer genoeg niets bekend is. Voor de kennis van de sociale verhoudingen
op een plantage in Suriname in die tijd is het van onschatbare waarde.
Een bloemlezing is een keuze, en een keuze is altijd aanvechtbaar. Er zou
aanleiding zijn geweest om de ‘heerlyke en stoute redenvoering’ op te hebben
genomen van de opstandige negerslaaf uit De Middelburgsche avonturier (1760)
of de ‘Guineesche romance’ Ahasha van Bilderdijk. Onder de strijders voor de
emancipatie hadden we naast W.R. van Hoëvell ook graag M.D. Teenstra genoemd
gezien, de schrijver o.a. van De Negerslaven in de kolonie Suriname (1842). Maar
dan was de bloemlezing waarschijnlijk groter geworden dan de
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bedoeling was. Mocht er ooit een herdruk van verschijnen, dan zouden we daarin
graag een literatuurlijst zien opgenomen voor die lezers die, als wij, al lezende de
smaak te pakken hebben gekregen.
P.J. MEERTENS

Eug. de Bock, Opstellen over Colijn van Rijssele en andere rederijkers.
Antw., De Sikkel, 1958 (voor Nederl. bij Nijhoff, 's-Gravenh.). Prijs ƒ
10.75.
Onder deze titel heeft schr. een aantal studies verenigd, die ten dele reeds eerder
1)
afzonderlijk zijn verschenen . Wie verwacht hier afgeronde opstellen over bepaalde
rederijkersfiguren, over hun letterkundige gestalte, te vinden, komt wel enigszins
bedrogen uit; zelfs bij de als hoofdpersoon genoemde, Colijn van Rijssele, is daar
geen sprake van: hij wordt behandeld als ‘schepper van zinnekens’, in een opstel
dat reeds in de Spiegel der Letteren is verschenen en waaraan hier in de noten
enige opmerkingen zijn toegevoegd naar aanleiding van het boek van Dr. Hummelen,
en in een beschouwing getiteld ‘Wat schreef C.v.R. buiten de Spiegel der Minnen?’
Het eerste van deze beide opstellen had o.i. beter achterwege kunnen blijven; het
bestaat grotendeels uit een analyse van het spel, waarin terecht op de verfijnde
psychologie gewezen wordt, maar die niets nieuws bevat, terwijl de stelling die in
de titel is uitgedrukt alleen geponeerd maar geenszins aannemelijk gemaakt wordt;
na hetgeen Dr. Hummelen geschreven heeft had de auteur hier wel enige
voorzichtigheid mogen betrachten. In het tweede opstel worden uitvoerig de stukken
vergeleken die in 1621 als Handel der Amoureusheyt zijn gedrukt, alsmede Jupiter
en Yo uit de gelijknamige bundel van 1583, met de Spiegel der Minnen. De
vergelijking berust hoofdzakelijk op het gebruik van woorden, wendingen en rijmen;
gezien het conventionele karakter van de rederijkerstaal nogal een hachelijke zaak.
Wanneer schr. b.v. zegt de hij ‘het meest revelerende acht (voor de overeenkomst
tussen de Sp. d.M. en Narcissus en Echo) het bijzonder gebruk in beide stukken
van de woorden murmureren en murmuratie, nl. in de zin van kommer, angstgevoel’
(blz. 149), maar dan in een

1)

Het is wel te betreuren dat niet is aangegeven waar dit gebeurd is.
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noot moet toegeven dat het ook elders, b.v. in Marieken van Nieumegen en de
spelen van 1561 in die zin voorkomt, zegt dit toch wel erg wenig. Zijn, overigens
voorzichtig geformuleerde conclusie is dat Narcissus en Echo, en Jupiter en Yo van
Colijn van Rijssele kunnen zijn (162).
De overige artikelen handelen niet over bijzondere personen, maar over de
rederijkers en hun genres in het algemeen: ‘Het begin’; ‘Verband met kerk en staat’;
‘Organisatie’; ‘De prins en het envoi’; ‘Het refrein’ enz. In deze artikelen is een zeer
omvangrijke stof verwerkt. Het eerste hoofdstukje, van 8½ blz., heeft 67 noten! Schr.
geeft blijk over de rederijkers vrijwel alles gelezen te hebben en als gedocumenteerd
overzicht hebben deze hoofdstukken zeker waarde. Het laatste hoofdstuk handelt
over het rondeel bij de rederijkers, waarbij gewezen wordt op de functie daarvan bij
de opkomst en afgang der personen en op de mogelijkheid dat erbij gezongen en
gedanst werd; de conclusie is dat ‘het rondeel op het toneel van de rederijkers iets
van zijn karakter als ceremonieel en als danslied behouden’ heeft. Al met al is dit,
voor een eerste kennismaking met het werk der rederijkers, een nuttig boek.
Leiden, Febr. 1959
C. KRUYSKAMP
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De reliktvorm hef(t) voor ‘heeft’ als characteristicum voor de meest
ouderwetse (West)Germaanse dialekten
De hierbij afgedrukte kaart van het omvangrijke met stippeling aangeduide
oostnederlands-westnederduitse hef(t)-gebied is uitvoerig toegelicht in mijn akad.
publ. over ‘Een oud sjibboleth’ en in ZfMf XXVI (1958), blz. 111 vv. De duitse en de
nederlandse kaartontwerper hebben in deze kartografische aangelegenheid
hoegenaamd niets met elkaar te maken gehad. Beiden hebben in dit geval echter
een uitgebreid schiereiland gekonstateerd. Plakt men nu de grote nederlandse en
de nederduitse schiereiland-tekeningen zuiver mechanisch aan elkaar, dan komt
er, zoals men op de kaart ziet, zeer duidelijk één groot eiland te voorschijn, dat in
het germaanse taalgebied als uniek kan worden beschouwd. In Duitsland komt de
oude (reeds uit de 13de eeuw bekende) heft-vorm verder alléén nog voor in een
deel van Oost-Pruisen. Maar dat is grotendeels bevolkt door bewoners uit het verre
westen. Die oostpruisische eigenaardigheid moet daar dus, trouwens met talrijke
andere westelijke verschijnselen, uit het oude heft-gebied zijn geïmporteerd.
Op het (kartografisch dus niet door mij ontworpen) d u i t s e gebied zijn te Marburg
nog 10 hef- en 7 heft-eilandjes gekonstateerd. Bovendien zijn op de kaart (door mij)
met zwarte stippen aangegeven 9 plaatsen, waar i n d e m i d d e l e e u w e n nog
geregeld heft werd gebruikt. Dat men in West-Duitsland dus met een duidelijk
v e r k l e i n d r e l i k t -g e b i e d te doen heeft, zal wel door niemand betwijfeld
worden.
De onwaarschijnlijkheid van de veronderstelling, dat het heft-gebied zich nu in
Nederland na het jaar 1000 juist uitgebreid zou hebben, zal beneden nog in
bijzonderheden worden toegelicht. Ik wil hier alvast wijzen op het feit, dat de veluwse
hef-grens o.a. gelijkenis vertoont met de grens van het ‘nedersaksische’ verbale
1)
praesens-meervoud op -t ,

1)

Men kan m.i. veronderstellen, dat het hef-relikt in de Veluwe nog wat konservatiever is geweest
dan in Duitsland.
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waarvan, zover mij bekend, algemeen wordt aanvaard, dat het reeds i n h e t
e e r s t e m i l l e n n i u m de bekende enorme verbreiding had. In Nederland wijzen
trouwens o.a. enkele gemengde hef + het-strookjes (inplaats van scheidings l i j n e n )
duidelijk op r e l i k t -karakter van het hef-gebied en e x p a n s i e van het.
Op de gekombineerde nederlands-duitse kaart ziet men dat de zuidelijke d u i t s e
hef-grens (aan de ontwerping waarvan ik part noch deel heb gehad) precies op
dezelfde hoogte begint, waar de grens van het nederlandse hef-gebied eindigt. In
het noorden sluiten de grenzen iets minder precies aan, maar het is m.i. duidelijk
dat een sterke het-inham (d.w.z. een a f k a b b e l i n g van het hef-gebied) hier is
veroorzaakt door emigratie vanuit het noordelijker Groningen naar de Veenkoloniën.
Dat de gelijksoortige M u n s t e r s e ‘inham’ ook aan na-middeleeuwse invloed is
toe te schrijven, blijkt uit de 15de-eeuwse ‘Münstersche Grammatik’, waarin de
hef(f)t-vorm nog regel is. Zuidelijk van Munster zijn te Marburg trouwens op de
19de-eeuwse kaart nog vijf hef(f)-eilandjes aangegeven.
Iets verder naar het oosten van de kaart (boven de plaatsnaam Gütersloh) vindt
men een in hoofdzaak plattelands en duidelijk ouderwets hef- a a n h a n g s e l , dat
m.i. door het Teutoburger Woud in vroeger eeuwen kennelijk in een enigszins
afgezonderde positie (vooral ten aanzien van het noordoosten) heeft verkeerd en
waarvan ook de agrarische verwantschap met het noorden (en niet met het oosten)
reeds door mij is vermeld.
In het vroegere vorstendom Lippe (met hoofdstad Detmold) is de hef-vorm thans
blijkbaar geheel onbekend, maar in de noordwestelijk daarbij aansluitende
‘westfaalse’ streek vindt men o.a. nog weer drie levende hef-relikten.
Dat de heft-vorm in de middeleeuwen nog aanzienlijk verder zuidelijk voorkwam,
blijkt o.a. uit mijn onderzoek van typisch plaatselijke bronnen uit Kleve, Mörs en
Corbach (op de kaart met zwarte stippen aangegeven). Voor het noordoosten van
de duitse kaart (zie de vijf met zwarte stippen aangegeven steden waarvoor
middeleeuws plaatselijk materiaal ter beschikking staat) zal het nauwelijks meer
nodig zijn, nog uitdrukkelijk te bewijzen, dat de heft-vorm daar vroeger alge-
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meen in gebruik is geweest. A. Lasch heeft trouwens reeds in haar Mnd. Gr. § 439
gezegd: ‘D i e i m w e i t e r e n g e b i e t h e r r s s c h e n d e f o r m i s t heft’. Deze
grotere middeleeuwse uitbreiding heb ik in het noorden uit plaatselijke oorkonden
o.a. kunnen konstateren voor Oldenburg, Bremen, Hoya, Minden, Hannover en
(buiten de kaart nog) voor Brunswijk, Lüneburg, Hamburg, Lübeck. Een frappante
bevestiging voor de ‘oudheid’ van heft in de nabijheid van N e d e r l a n d is trouwens
nog het driemaal voorkomen van deze vorm in de reeds door mij vermelde oorkonde
van Dietrich VII v. Kleve uit het jaar 1301.
Voor de dialektgeograaf is het altijd zeer wenselijk om in de oudere literatuur na
te gaan of huidige verbreidingsgebieden vroeger een grotere of kleinere omvang
hebben gehad, d.w.z. of men ze in ons millennium (zie blz. 250) als r e l i k t - dan
wel als e x p a n s i e -gebieden moet bestempelen. Om verdere taalkundige
‘ouderwetsheid’ van Oost-Nederland ook nog nader toe te lichten acht ik het nu wel
gewenst, hier eerst nog een reeks van andere verschijnselen te bespreken.
I. Westelijke invloed meen ik nog altijd te moeten aannemen ten aanzien van de
vorm van het r e l i k t -gebied der woorden met oudgerm. û-uitspraak. Hieraan is m.i.
in de eerste plaats de muus/moes-isoglosse (in hoofdzaak nog westelijk [!] van de
IJsel) te danken, die trouwens tevens de grens vormt van talrijke andere oude
û-woorden. Gemiddeld ongeveer 20 km. verder oostelijk loopt, in hoofdzaak
evenwijdig met de muus/moes-lijn, de (voor zover mij tot nu toe bekend) op één
woord betrekking hebbende huus/hoes-grens. Maar in het verdere oosten is
(behoudens enkele individuele uitzonderingen, die echter nog niet volledig
kartografisch zijn gepubliceerd) de oudgerm. û-uitspraak gehandhaafd.
In mijn vroegere publikatie over de û-kwestie, waar ‘expansie’ moest worden
toegelicht, speelde de afbakening der ü-gebieden natuurlijk een hoofdrol in de
toelichting. Ik hoop, dat niemand daaruit de konklusie zal hebben getrokken, dat
2)
alléén e x p a n s i e -gebieden zich door scherpe omgrenzingen plegen te kenmerken .
Zie slechts de

2)

Voor Heeroma is de v o r m der huidige gebieden blijkbaar veelal voldoende aanwijzing voor
‘expansiologie’. Vgl. o.a. zijn pas verschenen art. in Driem. Bl. XI (1959), blz. 10 (in antwoord
op een recensie van mej. Daan): ‘De historische, expansiologische interpretatie van taalkaarten
betekent een enorme uitbreiding van het aantal taalhistorische gegevens’. Daarop volgt dan
nog de vermelding, dat ‘ieder verbreidingsgebied’ een expansiologische verklaring vergt.
Animerende discussies over dit alles vergen m.i. veel tijd en worden onwillekeurig te omvangrijk
voor tijdschriftartikelen. Persoonlijk lijkt me een debat over elkekaart-afzonderlijk vruchtbaarder.
Dat hieromtrent in ons land een e e n h e i d v a n m e t h o d e zou bestaan, zal trouwens
wel niemand menen. ‘Methoden’ plegen (veelal samenhangend met ‘moden’) bij elke nieuwe
generatie nu eenmaal te veranderen en handhaven zich dan ook meestal niet langer dan 25
jaar. Onze aanhangers van de m o d e r n s t e internationale methoden dienen daarmee
vooral óók rekening te houden! Persoonlijk heb ik nooit erg veel voor (soms geïmporteerde)
‘vaste’ methoden gevoeld, maar altijd bijzondere waarde gehecht aan zorgvuldige beschouwing
van huidige èn vroegere feiten.
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scherpe grens van het moes-relikt-gebied, waaruit immers blijkt dat de kwestie ‘relikt’
en ‘expansie’ niet uitsluitend uit de grens-v o r m valt te konkluderen, maar uit de
‘oudheid’ van het verschijnsel, dat men zo veel mogelijk in oorkonden dient na te
gaan.
Voor de beoordeling van de uu-invloed in Overijsel kan ik thans terloops nog naar
de interessante waarneming van de individuele Twentse onderzoeker Bezoen (diss.
blz. 20) verwijzen: ‘Naast u, û worden uu [d.w.z. ü], ü door sommigen als minder
plat, door de meeste en echte inheemsen als vis noch vlees, plat noch “Holl.”
beschouwd. Men spreekt u, û of (als men 't kan) ndl. ui’. Het is m.i. duidelijk, dat de
ü-uitspraak van ‘huis, muis’ enz. in de streek van Bezoen dus niet thuis hoort
Overeenkomstig het taal-‘gevoel’ van deze zuivere Twentenaar moet de
huus-uitspraak dus zijn ‘ingevoerd’ door niet-inheemsen, waarvan echter wel absoluut
vaststaat, dat die niet uit het oosten afkomstig zijn! Bijzonder karakteristiek is
trouwens het feit, dat de nieuwe veenkoloniale het-inham (zie boven blz. 246)
3)
nagenoeg samenvalt met het gronings-drentse huus-eiland .
II. Wat de niet-diftongering van de î betreft vindt men een ‘ijs’-kaart met korte
toelichting in mijn ‘Herkomst en Groei van het Afrikaans’. Daarop ziet men, dat de
i-monoftong in het gehele hef-gebied

3)

Het enige verschil is, dat in een klein noordelijk stukje van de gemeente Emmen, naast de
(ingevoerde) groningse vorm het voor ‘heeft’ dertig jaar geleden nog het oude hoes is
gekonstateerd. Maar het lijkt me niet uitgesloten, dat de vorm huus thans ook in (een deel
van) de tegenwoordig zeer welvarende gemeente Emmen is doorgedrongen.
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als r e l i k t bewaard is met uitzondering van een zeer klein hoekje benoorden
Gütersloh (zie DSA nr. 74).
III. Typisch ouderwets is ook de handhaving van het duidelijke verschil tussen
oude â en ā, dat door mij in NTg XXVIII en in mijn ‘Taallandschap van onze
noordoostelijke provinciën’ uitvoerig is behandeld en waaruit weer een soortgelijk
r e l i k t -karakter blijkt als ten aanzien van het nederlandse hef-gebied. Opvallende
bewaring van het â-ā-verschil op duits gebied blijkt o.a. uit de zeer noordelijke grens
van de ‘phonologische Unterscheidung zweier langer ā-Laute’. De onderscheiding
heerst nl. ongeveer 70 km n o o r d e l i j k e r dan de ‘westfaalse’ grens (daarbij geheel
Bentheim omvattend en nog een stuk benoorden de stad Meppen). Vgl. Foerste,
Der Wortgeographische Aufbau des Westfälischen, blz. 3 en verder blz. 112: ‘Als
Schatzkammer höchst altertümlicher Wortrelikte verdient das Emsländische
besondere Erwähnung’. Het is trouwens niet aan te nemen, dat men ten aanzien
van het ‘historische’ â-ā-onderscheid ergens ‘uitbreiding’ zou kunnen konstateren.
De streken met â-ā-verschil kùnnen m.i. alleen r e l i k t -gebieden zijn, tenzij daar
een vrijwel volslagen u i t t o c h t heeft plaats gehad van een
oerbevolking-met-uniforme-a-uitspraak-in-open-syllabe. Dat hier trouwens in geen
geval aan ‘westfaalse expansie’ valt te denken blijkt o.a. uit het feit, dat het
â-ā-verschil ook geldt voor een aanzienlijk deel van het aangrenzende Rijnland en
zelfs voor Limburg (zie Taalatl. II 15: ‘kater’, IV 9: ‘schaap’ en o.a. Van der Meer,
Venloer Stadt-Texte blz. 137).
IV. Het relikt-karakter van het â-ā-verschil wordt trouwens nog bevestigd door
gelijkenis van de westgrens met de oude veluwse zout/zolt-grens, die men ook
4)
moeilijk anders dan als grens van een r e l i k t -gebied kan opvatten . Dit is dunkt
me o.a. ook de mening van Heeroma, die In Nd. Jb. 80 (1957) blz. 52 konstateert,
dat de ‘Frankisierung, die vom Süden nach Norden allmählich schwächer wird und
stehen bleibt vor dem sogenannten “Wold”-Gebiet’.
V. Terwijl de grenslinie van het duitse gebied met verbale meer-

4)

In het huidige Apeldoorn zegt men toevallig reeds zout, maar het AG-materiaal van 1895
geeft nog zold en old (oud) op. Voor ‘zou’ noteerde ik trouwens te Apeldoorn nog zol.
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vouds-t door Wrede in AfdA XIX 358 en XXII 334 is aangegeven heeft Heeroma in
T en T V 45 op grond van ‘een manuscriptkaart van het Amsterdamse
Dialectenbureau en kaart 7 van de Deutsche Sprachatlas’ het gehele gebied in kaart
gebracht, waar de meervoudsuitgang -t nog altijd heerst. Het feit, dat ook op deze
algemene kaart een door een Duitser van de vorige eeuw apart vastgesteld -t-gebied
plus een door een onafhankelijke Nederlander getekend nederlands schiereiland
zonder meer ‘aan elkaar geplakt’ konden worden, pleit m.i. weer in hoge mate voor
de betrouwbaarheid van het grote (west-europese) eiland-beeld. Later heeft mej.
Hol. de nederlandse westgrens van het -t-meervoud ten dele nog op grond van
mondeling onderzoekter-plaatse aangegeven in T en T VII 87 vv., zie ook haar kaart
in Taalatl. VI 3. In haar tekst van T en T heeft zij ook begrijpelijkerwijze gegevens
verwerkt uit oude oostelijke teksten, waarbij ze o.a. de mening uit, dat de -t vroeger
noordelijker en westelijker (o.a. ook in het hef-sprekende Hasselt) verbreid is
geweest.
Voor het duitse gebied vindt men bij Lasch § 419 omtrent de meervouds-t de
opmerking: ‘Im 13. und 14. jh. ist -et im allgemeinen die häufigere endung... Im 15.
jh. ist nach anfänglichem wechsel der endungen die schriftsprachliche[!] form -en,
die z.b. die Münstersche grm. als die normalform ansetzt’. Uit Wrede's moderne
kaarttoelichting is ook volkomen duidelijk dat die -en een ‘schrijftaal’-gewoonte
geweest moet zijn. Terecht konstateert Heeroma ten aanzien van de meervouds-t
dan ook: ‘Hier zal wel niemand twijfelen aan de hoge ouderdom van het in kaart
gebrachte verschijnsel’. Ten aanzien van zijn toevoeging omtrent het verdere
ontstaan van de -þ in de 4de en 5de eeuw en het bereiken van het oosten van
Westfalen in de 8ste of 9de eeuw kan ik voorlopig alleen opmerken, dat ik mij niet
bevoegd acht tot een eigen oordeel omtrent de d i a l e k t g e o g r a f i s c h e toestand
in het e e r s t e m i l l e n n i u m (d.w.z. meerdere eeuwen vóór de eerste
overgeleverde plaatselijke oorkonden). Wat de tijd na 1200 betreft (toen de eerste
moedertaal-oorkonden begonnen te verschijnen) kan men wèl aannemen, dat het
meervouds-t-gebied na de 12de eeuw langzaam ingekrompen zal zijn, maar (voor
àlle werkwoorden) toch lang niet zo sterk als het duitse heft-gebied. Terwijl dit
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duitse heft-schiereiland (blijkens het oude oorkondenmateriaal) véél kleiner is
geworden, dient nogmaals de aandacht te worden gevestigd op de iets sterkere
bestendigeid van het n e d e r l a n d s e hef(t)-gebied. Aan de westkant zal het gebied
met verbale meervouds-t (m.i. om zeer begrijpelijke redenen) zelfs een beetje meer
ingekrompen zijn dan het hef(t)-gebied.
VI. Typisch k o n s e r v a t i e f en hoogst karakteristiek voor ons oosten is het
bewaard blijven van de nasalen in woorden als buutn, (h)aaln enz. Zie mej. Hol's
duidelijke kaart van de slot-n in Taalatl. V 3 en vgl. o.a. ook haar art. in Top. en Dial.
XXI 237-288.
VII. Op een even duidelijk r e l i k t -karakter wijst de handhaving van -e in talloze
woorden als schere (schaar), katte enz., die zelfs op niet-taalkundige Hollanders
toch wel een zeer duidelijke oostelijke indruk moeten maken en als hoogst typerend
zullen worden beschouwd.
VIII. Het oude wezen (ook met èè of korte ě), dat in het nederlandse westen en
zuiden veelal door zijn (met diverse vokalen) is vervangen, leeft in het ndl. hef-gebied
(zelfs bij niet-dialektsprekers) nog ten volle als r e l i k t . Ook ten noorden van
Westfalen! Maar in het huidige Westfalen-zelf is alleen zuidelijk van Bentheim nog
een smal, aan ndl. gebied grenzend, strookje bewaard. Vgl. Foerste, Aufb. d. Westf.
kaart 17, en vooral zijn kommentaar op blz. 50: ‘Eine ähnliche Süd-Nord-Bewegung
beobachten wir beim Infinitiv und Imperativ des Zeitworts “sein”.... Wenngleich die
Formen des Imperativs und Infinitivs nicht immer parallel gehen (wēsen behauptet
sich besser als wēs) dürften die sprachgeographischen Verhältnisse im ganzen
doch recht ähnlich sein’. De westelijke grens is op ndl. gebied door Van Haeringen
als volgt aangeduid: ‘Een scherpe grens kan ik niet trekken, maar wel kan ik
vaststellen dat die grens ergens over de Veluwe moet lopen’ (T en T VI 170).
Volledigheidshalve dient er nog op gewezen te worden dat o.a. in Noord-Holland
de vorm weze ook nog volkomen levend is (zie Boekenoogen 1262), ook bij
beschaafde Noordhollanders. In een uitdrukking als ‘je moet niet bang weze’ zullen
zij de vervanging door zijn zelfs als min of meer stijf beschouwen (ABN-voorstanders,
die zijn als de enige ‘juiste’ vorm aanvaarden, demonstreren daarmee, naar mijn
mening, een sterke beïnvloeding door de schrijftaal).
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IX. Een ouderwets r e l i k t -gebied is misschien ook (om bij wijze van proef nog een
geheel ‘los’ woord te noemen) het hek(k)el-eiland voor ‘arend van de zeis’ (dat
geheel ‘in’ het hef-gebied ligt!). Volgens Van Vessem (diss. blz. 24) heerst in 1/3
van het oostelijk ndl. gebied van het woord ‘hekel’ de uitspraak hekkel met korte
vokaal (m.i. een aanwijzing van grote ouderdom; zelfs in Noord-Drente, Stellingwerf
en Noord-Overijsel komen nog enkele hekkel-vormen met oude korte vokaal voor).
Blijkens Foerste, Aufbau, kaart 15 heerst heckel trouwens ook in het nederduitse
gebied, dat echter maar een zeer klein stukje van Westfalen (onmiddellijk aan de
ndl. grens) omvat. In Westfalen heerst daarentegen volgens. F. hamm(e) ‘als
nördlichste Vorwölbung eines grösseren Wortraums, der sich über das Rheinische,
Schwäbische und Elsässische bis in die schweizerischen und tirolischen Mundarten
erstreckt’. Evenals de min of meer cirkelvormige west-grens van het hef-gebied lijkt
de gelijksoortige grens van hek(k)el (met oude korte ě, of jongere èè en ee) voorlopig
wel een aanwijzing dat we hier met de grens van een relikt-gebied te doen hebben.
Men zou ook niet weten, welk expansie-‘centrum’ hier (tijdens het tweede millennium)
in aanmerking zou kunnen komen.
X. Ten aanzien van woorden met umlaut (waarvan men een steeds groeiend
aantal konstateert, naarmate de sprekers in meer oostelijke richting geboren zijn)
kan men aannemen, dat een groot aantal daarvan ook een oude r e l i k t -toestand
(o.a. ook in de meervoudsvorming) weerspiegelt. Het zou mij echter te ver voeren
dit hier weer in bijzonderheden te illustreren. Alleen wil ik verwijzen naar mijn
diminutief-kaart in Nd. Jb. LV (1929), waar o.a. de grens der diminutivamet-umlaut
in de Veluwe is aangegeven.
XI. Terloops mag worden vermeld, dat op DSA nr. 92 in het hef-gebied
b e n o o r d e n de lijn Nordhorn-Dümmer (dus geheel los van ‘Westfalen’)
herhaaldelijk det- en dät-vormen zijn aangewezen, die misschien van gelijke
ouderdom beschouwd kunnen worden als de dät- en det-vormen in Overijsel en
Gelderland. Een kaart daarvan heb ik nog niet gemaakt, maar ik verwijs hier o.a.
naar det bij Gunnink, diss. 117, Sassen, diss. 125, vgl. ook Driem. Bl. I 24 en 123
(voor Markelo en Staphorst). Zie verder beneden blz. 261 de merkwaardige
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daet-schrijfwijze uit de 14de eeuw (of er werkelijk samenhang is met die oude spelling
kan ik nog niet beoordelen).
XII, XIII, XIV. Voor andere oudheden als b.v. het in Overijsel voorkomende gräfte
(gracht), verkof (verkocht) met f-handhaving (zie ook Lasch, Mnd. Gr. § 422) bezit
ik nog te weinig geografische gegevens. Wel kan terloops nog de aandacht worden
gevestigd op de oude sk (zie o.a: de ‘schaap’-kaart in Taalatl. IV 9), waarvan men
nog altijd een reeks relikt-eilanden konstateert.
Tot korte verduidelijking van de positie der besproken 19de-eeuwse isoglossen
heb ik thans op het (hierbij afgedrukte) tweede kaartje o.a. acht ‘hoofd’-grenzen op
de Veluwe aangegeven. Ze hebben betrekking op de tegenstelling w e s t / o o s t ,
die in al deze gevallen m.i. synoniem blijkt te zijn met n i e u w / o u d . Voor zover ze
als gemeentelijke grenzen door mij persoonlijk zijn vastgesteld, zijn ze in hun reeds
gepubliceerd krom verloop gehandhaafd. Bij een paar andere heb ik nog enigszins
generaliserende lijnen moeten trekken, maar opdat de lezer zich tegen alle
tendentieusheid kan wapenen, geef ik in de tekst duidelijkheidshalve telkens tussen
haakjes nog even de korte verwijzing naar de gebruikte literatuur en de daarop
betrekking hebbende a p a r t uitgegeven kaarten, die (ook voor mij) natuurlijk de
enige g r o n d s l a g voor interpretatie vormen.
In de volgorde van de opzettelijk zeer verkorte bespreking rangschik ik ze thans
(ook opdat de lezer de kaart daarbij gemakkelijker kan raadplegen)
eenvoudigheidshalve in de opeenvolging van w e s t naar o o s t . Hoe verder men
nl. naar het oosten gaat, hoe meer de ‘oudheden’ zich ‘o p h o p e n ’.
Uit het westen komend gaat de reizende taalwaarnemer alvast één belangrijke
oudheids‘trap’ omhoog van het type eis (ijs) enz. naar het o u d e monoftongische
ies enz. (zie Herkomst en Groei van het Afrikaans blz. 41). Gemiddeld 10 km
noordoostelijk daarvan konstateert hij dan de geregelde bewaring van -n in talloze
verba en substantiva (zie o.a. Taalatl. V 3). Daarop volgt op het kaartje de dikke
oudheids‘trap’ van scheer naar schere enz., d.w.z. de honderdvoudige b e w a r i n g
van -e, die zelfs de niet-filoloog onmiddellijk moet opvallen (zie o.a. Taalatl. V 10).
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5)

Deze aparte trap met gehandhaafde -e's wordt o.a. zuidelijk een beetje doorkruist
o

door: 1 de grens van diminutief-umlaut (zie Nd. Jb. LV en ‘De taal van Overijssel’
o

o

blz. 825), 2 de zolt-grens (zie ‘Taallandsch. no. prov.’, blz. 102), 3 de grens van
het antieke oostnederlandse gebied met verbale meervoudsvorm op -t (zie de op
o

blz. 250 genoemde kaarten van Heeroma en Hol), 4 de grens van het principieel
o n d e r s c h e i d tussen â- en ā-uitspraak (zie de op blz. 249 genoemde literatuur).
Even vóór de IJsel bereikt de taalonderzoeker dan nog weer h o g e r dan deze 4
oudheidstrappen de oostelijke ‘trap’ van het oude moes tegenover het (jongere)
westelijke muus, waarvan de grenslijn-van-plaats-tot-plaats op grond van een zeer
rijk materiaal 33 jaar geleden (bovendien later nog in 8 andere werken) is
gepubliceerd en waarin (bij mijn weten) sindsdien géén verbeteringen zijn
voorgesteld.
Aan de overkant van de IJsel wordt de ‘ophoping’ van oud taalmateriaal trouwens
nog weer aanzienlijk ‘hoger’, wat o.a. nog door diverse meervoudsvorming, door
umlaut-gebruik en door oude kortheid van talrijke vokalen geïllustreerd kan worden.
Door de in oostelijke richting reizende dialektgeograaf wordt ten slotte dan in zekere
zin de ‘hoogste’ b e r g van ‘oudheden’ bereikt in Twente, waar o.a. het pronomen
du zelfs nog altijd leeft.
Vooral in verband met de kwestie van g e b l e v e n vokaal-kortheid in heft, heb
ik na het eerste manuskript-ontwerp van dit kaartje-met-acht-isoglossen nog drie
o

toevoegingen aangebracht: 1 het westelijk gedeelte van het omvangrijke
overijsels-gelderse (op de kaart met stippeling aangegeven) etten-gebied (de
volledige kaart daarvan vindt men in het verzamelwerk ‘Overijssel’ (1931), blz. 833),
o

2 het weste-

5)

De geschiedenis der grote gebieden met het type ijs (met diftong), ete (zònder n), scheer
(zònder -e) zou op zichzelf nog verder beoordeeld moeten worden, daar bij hun op de kaart
aangegeven grenzen sprake is van duidelijke verschillen tussen z u i d west en n o o r d oost,
terwijl de overige grenzen op mijn kaart in hoofdzaak gekenmerkt worden door een vrij zuivere
hoofdrichting n o o r d - z u i d (wat m.i. dus duidelijk wijst op een tegenstelling tussen w e s t
en o o s t ). In dit verband is het voorlopig echter niet nodig daarop verder in te gaan, daar
mijn beschouwingen in hoofdzaak betrekking hebben op r e l i k t -gebieden en niet zo zeer
op de (westelijke of zuidwestelijke) expansie-gebieden.
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lijk van de IJsel bewaarde stuk van het ewes(t)-gebied voor ‘geweest’ (het zet zich
ook onmiddellijk oostelijk van de IJsel - nog aanzienlijk verder dan het etten-gebied
o

- uniform voort), 3 het kleine westelijk van de IJsel gelegen stukje van gewes
(geweest) in de gemeente Reden. Met een pijl is aangegeven, dat dit kleine
gewes-gebied zich over Doesburg en een aansluitend zuidoostelijk gebied rechts
van de IJsel uniform voortzet. Dat ewes + gewes in één verband beschouwd kunnen
worden valt dunkt me op te maken uit Heeroma's opstel in Ts LXI (1942), waar men
op blz. 20 de volgende vaststelling vindt: ‘Immers de ge-expansie vond niet plaats
in een prefixloos gebied, maar in een gebied met een ə’.
Ofschoon de typisch o o s t -veluwse gebieden van ewes + gewes zoals gezegd
onmiddellijk met het verdere oosten samenhangen (en de ě-verbreiding ervan met
die van het gehele etten-gebied samenvalt) heb ik mijn tekens hiervoor, ter vermijding
van te grote rommeligheid, toch maar tot de Veluwe beperkt. Het verwerkte materiaal
berust op eigen waarnemingen (meestal ewes zònder t) die echter nog zijn aangevuld
door het materiaal der Amsterdamse Dialektencommissie. De ewes(t)-vormen zijn
op de kaart aangegeven met een streepje o n d e r het plaatskringetje.
Merkwaardig is het vermelde feit, dat onmiddellijk z u i d e l i j k van het
ewes(t)-gebied de dorpen in de gemeente Reden in gewes dus óók nog korte ě
hebben (op de kaart zijn ze aangegeven door streepjes b o v e n de plaatskringetjes).
Dezelfde (m.i. o u d e ) vorm is bovendien nog altijd gebruikelijk in de gehele Lijmers
en o.a. in Kleverland en Krefeld (zie Rhein. Wb. onder sein II). Ik verwijs hier nog
naar Wrede in AfdA XXII 96: ‘Die vorsilbe ge- fehlt ganz in weiten gebieten
Niederdeutschlands... [das westliche] nd. kennt sie nicht bis zu folgender südgrenze
(südliche orte cursiv): Anholt, Isselburg, Bocholt, Wesel, Dorsten, Haltern... enz.
Dat de ě b.v. in het nabije Kleve werkelijk o u d is, valt o.a. te konkluderen uit het
feit, dat daar omstreeks 1300 ook de vorm heft nog in gebruik was. En vroeger,
zoals men op de “heeft”kaart ziet, ook nog in het zuidelijker Mörs.
[Op de kleine kaart met de vele lijnen zou het, zoals gezegd, tot tech-
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nische verwarring leiden het (g)ewes(t)-gebied met korte ě v o l l e d i g aan te geven.
Ik noem hier dus met nummering uit vak F van de Taalatlas de w e s t -IJselse
ewest(t)-plaatsen: Doornspijk (F 99), Elburg (100), Oldebroek (102), Wezep (102
a), Hattem (103), Wapenvelde (104), Marle (106 a), Nunspeet (111), Epe (112), Het
Harde (112 a), Heerde (113), Marie (113 a), Veessen (114), Oene (115), Welsum
(117), Elspeet (126, persoonlijk heb ik daar reeds eweest genoteerd, maar het vlakbij
liggende Vierhouten (128) heeft zonder enige twijfel ewes), Vaassen (129), Nijbroek
(130), Terwolde (131), Apeldoorn (151), Twello (155), Wilp (156), Gietel (157), Voorst
(158), Loenen (175), Eerbeek (176), Oeken (177 a), Brummen (178). Een rechte
grenslijn is getrokken langs de nummers 111, 126 en 175. Oostelijk daarvan is voor
geen enkel dorp een l a n g e e in ewes(t) opgegeven (terwijl westelijk daarvan de
langheid juist absoluut regel is). De nummers 126 en 175 zijn duidelijkheidshalve
nog op de kaart geplakt. Verdere nummers (en stellig de volledige plaats n a m e n )
zouden de kaart slechts overladen hebben.
De west-IJselse gewes-plaatsen in de gemeente Reden zijn Spankeren (199),
Dieren (200), Reden (203). Afwijkend in deze gemeente blijkt alleen De Steeg (202),
waar volgens het Amsterdamse materiaal ewes of ewest gezegd zou worden. Het
gebied met prefix ge- vindt men trouwens toch nauwkeurig aangegeven door mej.
Hol in de Leidse Taalatl. II 9 en zij noteert voor De Steeg uitsluitend ge-.]
De verbreiding van de korte ě van (g)ewes(t) is voor de geografie in zoverre van
belang, dat die toch blijkbaar in menig opzicht samenvalt met de (vroeger nog
grotere) omvang van het hef-gebied. Merkwaardig is hierbij echter, dat “geweest”
met korte d i a l e k t vokaal ě niet alleen in een deel van Nederland, maar (naar mijn
indruk) ook in Duitsland tegenwoordig nog altijd méér verspreid is dan de heft-vorm!
Dit is in zoverre van belang, daar men de dialekt-ě van “geweest” toch wel moeilijk
zal kunnen verklaren als te zijn ontstaan naar analogie van een of ander klankwettig
w o o r d (!) met oorspronkelijk korte vokaal. Men vraagt zich dan nl. tevergeefs af,
welke woord-invloed hier dan in aanmerking zou komen.
Met de verbreiding van hef en ewes(t) valt onmiddellijk o o s t e l i j k
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van de IJsel nog altijd geheel samen die van etten. Er moet dus wel enig verband
zijn tussen deze drie woorden (en de verdere woorden met korte vokaal in het
etten-gebied). Uit de hist. grammatika blijkt trouwens, dat de woordvormen hef en
(g)ewes(t), waarvan men zich tevergeefs afvraagt, hoe ze elkaar “beïnvloed” zouden
hebben, wel degelijk i n o u d v e r b a n d mèt elkaar moeten worden beschouwd.
Hier kan uit de Mnd. Gr. (§ 217) van Lasch b.v. alvast de volgende zin geciteerd
worden: “D i e s y n k o p i e r t e f o r m w i r d f e r n e r b e s o n d e r s f e s t i n
h ä u f i g g e b r a u c h t e n w ö r t e r n heft, gewest”. Dat het in één verband noemen
van deze beide middeleeuwse woordvormen inderdaad géén toeval is, zal nog
verder blijken. Men dient o.a. te bedenken, dat deze beide verbale vormen bij het
volksgebruik nooit (zoals bij substantiva) een hoofdklemtoon in de zin hebben en
dat ze reeds daarom klankwettig enigszins apart staan. Onwillekeurig denkt men
hier zelfs ook aan Lasch, Mnd. Gr. § 39: “D i e Z e r d e h n u n g t r i f f t , d a s i e
a u f d e m a k z e n t b e r u h t , n u r b e t o n t e s i l b e n ”. E l d e r s (waar de
vokaal-verlenging blijkbaar veel eerder heeft plaatsgevonden) is de vokaal van
“geweest” en “heeft” weliswaar nog “wettig” verlengd. Maar in de gebieden met
latere’ navolging van de verlenging zou men misschien toch wel rekening kunnen
houden met de kans, dat ‘schwachbetonte silben’ enigszins los stonden van het
nieuwe ontwikkelingssysteem.
Met nadruk dient er trouwens op gewezen te worden, dat de op het hier afgedrukte
kaartje verzamelde isoglossen niet uitsluitend betrokken geacht kunnen worden op
volkomen individuele en l o s s e w o o r d e n (als b.v. molen, auto of fiets), maar op
uitgebreide s p r e e k g e w o o n t e n die ten nauwste samenhangen met de
historische ontwikkeling van het gehele dialekt s y s t e e m . De scheer/schere-grens
geldt immers voor honderden andere woorden met oude -e. De zout/zolt-grens zal
ten aanzien van de l-bewaring ongeveer gelijk zijn met die van de karakteristieke
groep oud/olt, koud/kolt, hout/holt enz. Hetzelfde geldt voor de -t-bewaring in het
praesensmeervoud van hele reeksen werkwoorden. Vgl. trouwens nog de verdere
niet-individuele grenzen op de kaart en vooral ook de grens van etten, die grotendeels
samenvalt met die van leppel, brekken enz.
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Blijkens een bespreking van de Taalatlas in NTg XXXVIII (1945), 44 acht Heeroma
kaarten van klank- en vormverschijnselen (zoals thans ook uit zijn pas verschenen
Taalatlas blijkt) niet meer nodig. Hij zegt: ‘Ik zou dus de leiders van deze atlas de
raad willen geven om zich voortaan geheel te beperken tot woordkaarten. Van het
verbreidingsgebied van een woord kan men met dit systeem een voortreffelijk beeld
geven. Ik geloof bovendien dat de Nederlandse taalgeschiedenis op 't ogenblik een
veel grotere sprong naar voren zal kunnen doen aan de hand van een met zorg
uitgekozen verzameling woordkaarten, dan met behulp van een meer uitgewerkt
geografisch overzicht van de klank- en vormverschijnselen: de hoofdzaken hiervan
weten we nu wel zowat [!], terwijl daarentegen bijna iedere nieuwe woordkaart ons
nog verrassingen brengt en dikwijls ongedachte perspectieven opent’.
In zijn Taalatlas heeft H. thans de volgende kaarten gepubliceerd: zwad, nagras,
gras, koekalf, wrat, mus, woerd, winterkoning en merel. Deze keuze is evenmin
‘ouderwets’ (of minder gewenst) als m.i. de k a a r t e n v a n k l a n k - e n
v o r m v e r s c h i j n s e l e n . Persoonlijk heb ik mij trouwens doorgaans onthouden
van voorspellingen op kartografisch gebied. Meestal heb ik bij vervaardiging van
een kaart dan ook niet geweten, of een beschrijving van 1 blz. voldoende zou zijn,
dan wel of er een commentaar van 200 blz. uit voort zou vloeien. Ik meen trouwens
toch altijd nog wel als een voordeel te mogen beschouwen, wanneer ook
m i d d e l e e u w s e bronnen daarbij zoveel mogelijk betrokken kunnen worden.
Het mooiste zou zijn, wanneer men inplaats van mijn goedkope
kaartje-met-diverse-isoglossen een reeks van tien afzonderlijke kaarten publiceerde,
waarop (evenals bij hef) elk apart taalverschijnsel niet alleen van Oost-Nederland
maar o o k v a n h e t a a n s l u i t e n d e n e d e r d u i t s e g e b i e d in kaart is
gebracht. Hiermee zou nòg duidelijker geïllustreerd worden, dat de geschiedenis
van het hef-gebied - ten aanzien van het r e l i k t -karakter - verwant moet zijn met
die van de andere tien ‘oude’ oostelijke gebieden.
Na voltooiing van mijn beide kaartjes + opstel bleek de uitgever nog bereid om
(van mijn in 1956 gepubliceerde ‘heeft’-kaart) de westelijke hef-grens m e t r o d e
l i j n nog eens extra op het tweede kaartje over
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te nemen. Voor mij leverde dat nog een zekere verrassing op vanwege de wijze
waarop nu het r e l i k t -karakter van het veluwse hef-gebied is geïllustreerd. Dat
(onder westelijke invloed) de o u d e zout/zolt-grens door de h u i d i g e Apeldoorners
ten dele is vernietigd, is reeds op blz. 249 vermeld. Waarschijnlijk is de grens daarvan
in het noorden (vgl. slechts de grens van de dim.-umlaut) ook wel een ietsje naar
rechts verschoven. Hetzelfde kan men aannemen voor de (met dubbele lijn door
mij overgenomen) grens van het verbale -t-meervoud (zie blz. 250). Ook in andere
gevallen hebben in het noordelijke k u s t gebied kennelijk enige sterkere
grensverschuivingen in oostelijke richting plaats gevonden. Frappant is daarbij, dat
6)
7)
de muus-verovering èn het samenvallen van â en ā tòch nog altijd h a l t hebben
8)
gehouden voor de kennelijk konservatieve overijselse grens .
Uit het merkwaardige noordelijke bochtje van de hef-grens zou men mechanisch
op kunnen maken, dat in dit kleine stukje een ‘expansie’ (onder welke invloed?) zou
hebben plaats gehad. Maar die zou dan evenzo voor ewes gelden. Het is
waarschijnlijker dat hier, nog onmiddellijk r e c h t s van de schere-scheer-lijn, evenals
ten aanzien van de diminutiva toch nog wel allerlei konservatiefs bewaard is
gebleven.
Dat zuidelijk van de gemeente Apeldoorn het hef-gebied zich ‘uitgebreid’ zou
hebben, kan men om historische redenen (zie blz. 256) als uitgesloten beschouwen.
Het samenvallen van niet minder dan vijf grenzen in het midden-gebied pleit
eveneens voor groot konservatisme.
Meent men het tegendeel van relikt-karakter (in het tweede millennium) toch nog
te kunnen aantonen, dan is het dunkt me in de eerste

6)
7)

8)

N o o r d e l i j k van de gemeente Hasselt is muus (met uitzondering van de gemeenten
Staphorst en Nieuw-Leuzen) ook weer in hoofdzaak een westelijk beïnvloed kust-verschijnsel.
Een kleine verbetering van 3 mm. (nl. een aanduiding, dat het onmiddellijk westelijk van de
overijselse grens liggende dorp met de karakteristieke naam K a m p e r nieuwstad nog wèl
â-ā-verschil heeft) heb ik verzuimd (zie noot 156 in mijn Taallandsch.).
Ten aanzien van het noordelijke gebied van de Veluwe mag nog even, wat de bevolking
betreft, o.a. op de oude naam Hollanderbroek voor het huidige Oldebroek worden gewezen
en op de sterke a-revolutie die in deze buurt thans valt waar te nemen, nl. de ‘afstomping’
van de differentiërende a-verschillen, waarmee men daar te kampen heeft (vgl. mijn
Taallandsch. blz. 69 vv.).
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plaats gewenst om na te gaan i n w e l k e s t r e e k (en vooral: w a n n e e r ) de,
‘expansie’ van heft dan zou zijn begonnen en hoe het te verklaren is, dat - in de
Veluwe - de expansie(?)-grens van het hef-gebied juist voor een belangrijk deel
samenvalt met een viertal typische (en algemeen aanvaarde) ‘relikt’-grenzen. Voor
kontrolerende onderzoekers mag er de aandacht op worden gevestigd, dat (in
tegenstelling met zeer talrijke zuivere ‘woord’-kaarten, waarbij het ‘historische’
materiaal slechts schaars vertegenwoordigd is) de historische gegevens voor ‘heeft’
vrijwel onuitputtelijk zijn en dat de heft-vorm, te beginnen met de 13de eeuw, voor
alle verdere eeuwen is overgeleverd. Is men nu geneigd de door mij genoemde (en
daarna grotendeels op de kaart weergegeven) ‘oudheden’ in ons land toch aan
‘westfaalse’ i n v l o e d na het eerste millennium toe te schrijven, dan vergt de term
‘westfaals’ voor de verschillende tijdperken en met name voor de middeleeuwen
stellig een duidelijker omschrijving van ‘herkomst’. Zo wijst Petri (Westfalen 34 (1956)
161) bij gebruik van de uitdrukking ‘Westfalen’ terloops op de ‘Tatsache der drei
oder vier Westfalen’ (een feit, dat o.a. ook bevestigd wordt door beschouwing der
historische kaarten van West-Duitsland). In Niederd. Mitt. VI bespreekt G. Korlén
de ‘sog. westfälische Strömung’ waarbij zich naar zijn mening ‘die Blickrichtung zu
eng auf das Westfälische verlegt’: ‘Indem Westfalen, bei aller Beachtung der
Vormachtstellung des westf. Bürgertums in frühmnd. Zeit, doch
geistesgeschichtlich in einen grösseren Rahmen
h i n e i n g e h ö r t ’ (blz. 101).
In zijn ‘Geschichte der niederdeutschen Mundarten’ geeft Foerste dan ook terecht
tot 1150 de voorkeur aan de term ‘Altsächsisch’. Zijn iets latere publikatie ‘Der
wortgeographische Aufbau des Westfälischen’ heeft als uitgangspunt de taal van
het m o d e r n e Westfalen. In Driem. Bl. I 84 heeft hij nl. historisch gepleit voor ‘Een
woordatlas van Saxonia’, waarvan de ‘politiek onbelaste term... een uitweg biedt en
als benaming voor het gezamenlijke Saksische gebied bruikbaar is’. In Aufbau blz.
108 wijst hij nog eens op de middeleeuwse vaagheid: ‘all dies genügt schwerlich
für die Annahme einer wirtschaftlichen und kulturellen Überlegenheit Westfalens in
Bezug auf die östlichen Niederlande’. In dat betoog vestigt Foerste ook nadrukkelijk
aandacht
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op ‘Köln als Strahlungszentrum fürs Altwestfälische’ (blz. 97), ‘Kölner Nordstösse
des Hoch- und Spätmittelalters’ (98) en ‘südnördliche Wortbewegungen’ (102).
Voor het oosten van ons land heb ik tenslotte heft als o u d s t gedateerde vorm
o

(a 1317) kunnen konstateren, terwijl het eerste hevet iets later voorkomt. Ik heb
deze oudste heft-vorm te danken aan Slicher van Bath, die in zijn Herschreven
Historie blz. 220 vv. een aantal van 54 zorgvuldig gedateerde Overijselse oorkonden
u i t d e e e r s t e h e l f t van de 14de eeuw heeft opgesomd. Daar onze
g e d a t e e r d e oostelijke oorkonden uit de eerste helft van de 14de eeuw tezamen
maar weinig bladzijden omvatten, heb ik een reproductie van deze tekst van 1317
laten maken, die echter tot mijn spijt te onduidelijk is uitgevallen, zodat ik nog niet
tot het laten afdrukken kon besluiten en mij thans tot enkele korte mededelingen wil
beperken. In de eerste plaats dient nog de aandacht te worden gevestigd op de
duidelijke verwantschap met ‘Kamper Schepenacten 1316-1354’, die in 1955 door
mevr. Kossmann-Putto zijn uitgegeven. Spellingen in de oork. van 1317 als daet
(dat), gehaet (gehad), haent (hand), kaen (kan), staet (stad), waent (want), waet
(wat) vindt men nl. eveneens in de Schepenacten. Ik noem slechts enkele
voorbeelden uit de stukken van Hand B (sinds 1329), waarvan de schrijver (die zich
ook uitsluitend van de heft-vorm bedient) volgens mevr. K. ‘vrij zeker uit Kampen
zelf afkomstig is’: daet (dat), staet (stad), waet (wat), waes (was), coengraes
(koegras), wael (wal), coepscaet (koopschat) enz. Literatuur over deze eigenaardige
schrijfwijze is mij niet bekend, maar wel trof ik toevallig soortgelijke verschijnselen
aan in een nijmeegse oork. van 1308 (Nijhoff, Gedenkwaardigheden v.d. Gesch. v.
Gelderland I): vaen (van, 6 ×), waes (was), ael (al) en een van 1322: maech (mag),
staet (stad, 2 ×). Dat deze schrijfwijze toen op ndl. gebied dus meer gebruikt zal
zijn, is wel aannemelijk. De ‘zeldzaamheid’ ervan kan wel zijn toe te schrijven aan
de uiterst schaarse bewaring van materiaal uit de eerste helft van de 14de eeuw (ik
wil hier nog wel even de aandacht vestigen op de boven blz. 252 besproken huidige
det- en dät-vormen, maar kan voorlopig niet beoordelen of er verband is tussen
deze eigenaardigheid en de 14de-eeuwse ae).
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Voor mij is trouwens het belangrijkste verschijnsel in de zuiver gedateerde tekst van
1317 het tweemaal voorkomen van heft (regel 6 en 12), waarvan de vorm dus
voorlopig in een v r o e g e r e oostelijke tekst staat dan die van hevet. Uit dit nuchtere
feit (dat bovendien door de schrijver B van 1329 bevestigd wordt) kan men natuurlijk
niet konkluderen, dat hevet dus een j o n g e r e vorm moet zijn. Maar wel dat,
e v e n a l s i n N e d e r d u i t s l a n d , d e v o r m e n heft e n hevet s i n d s h e t
b e g i n d e r l i t e r a i r e o v e r l e v e r i n g b e i d e (i n s o m m i g e t e k s t e n
zelfs naast elkaar) in gebruik zijn.
Sarauw heeft er in zijn Niederd. Forsch. II 144 verder al op gewezen, dat in de
9)
1 3 d e - e e u w s e Lübeckse oorkonden reeds gesynkopeerde naast volle vormen
voorkomen (bindet: bint, stervet: sterft, ghevet: ghift, hevet: heft enz.). De juistheid
hiervan kunnen we thans ook nog zeer gemakkelijk nagaan in Korlén's uitgave van
het Mittelniederdeutsche Stadtrecht von Lübeck nach seinen ältesten Formen’
(Lunder germ. Forschungen nr. 23). Ik telde in Hand 1 naast hevet 10 heft-gevallen
en eenmaal zelfs ook duidelijk hefft met dubbele f; in Hand 2 (ook nog 13de-eeuws)
trof ik 9 heft-schrijfwijzen (men vergelijke o.a. ook de korte vormen nimt, besit en
sterft in art. 171). Vóór Sarauw had Lasch, Mnd. Gr. § 439 trouwens reeds
gekonstateerd: ‘I n heft s c h e i n t d i e s y n k o p i e r u n g f r ü h e r v e r b r e i t e t
a l s b e i a n d e r n v e r b e n ’. Welnu, als de -ə van de werkwoorduitgang zó vroeg
is weggevallen, dan is de kans m.i. al bijzonder groot dat de voorafgaande ě van
de stam óók k o r t is g e b l e v e n .
Uit de Mnd. Gr. van Lasch (zie o.a. nog § 40 en 418) is dunkt me te konkluderen,
dat de u i t s p r a a k van een geschreven *hevet zelfs reeds in de twaalfde eeuw
(waaruit alleen latijnse oorkonden bekend

9)

In het ver van Westfalen liggende Lübeck is in de 13de eeuw trouwens zowel de hef(f)t-vorm
als het t-mv. bij het verbale praesens in gebruik. Het lijkt me alweer een aanwijzing (zie blz.
246) dat het heft-gebied oorspronkelijk ongeveer dezelfde omvang heeft gehad als het gebied
met mv. -t. Wat de grotere middeleeuwse omvang van het heft-gebied betreft wijs ik hier
nogmaals op de zwarte stippen waarmee de plaatsen zijn aangeduid, die in hun oorkonden
nog geregeld heft gebruikten.
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zijn) vrijwel gelijk was met die van het 13de-eeuwse heft. Hierbij dient men wellicht(?)
nog rekening te houden met het feit, dat de oudste ndd. en ndl. oorkonden zijn
opgesteld door schrijvers die de latijnse konjugatie volkomen beheersten en zich
dus sinds jaren van vormen als habet, movet, videt plachten te bedienen.
In mijn vorige studies heb ik trachten aan te tonen dat (o.a. blijkens de
uitgestrektheid van het etten- en leppel-gebied) de ‘Zerdehnung’ lang niet overal
als vaststaand kan worden aangenomen. Wanneer men nl. van deze (hoofdzakelijk
buiten de kultuurcentra gelegen) gebieden aanneemt, dat daar b i n n e n e e n
e e u w (!) een a l g e m e n e Z e r d e h n u n g zou hebben plaats gevonden, is dat
op zichzelf al een uniek verschijnsel. M.i. wordt het echter bepaald wonderlijk te
veronderstellen, dat in die (rustige) streken o n m i d d e l l i j k d a a r o p weer
omgekeerd de neiging tot v e r k o r t i n g [!] is opgekomen. Men kan zich nl. beter
voorstellen, dat de v e r l e n g i n g gedurende een paar eeuwen (dus in het
gebruikelijke langzame tempo) langzamerhand is u i t g e s t r a a l d , maar dat er tot
op de huidige dag nog altijd gebieden zijn waar de korte uitspraak ‘gehandhaafd’ is
gebleven. Hier behalve op de gekonstateerde omvangrijke gebieden met de korte
vokalen ook nog speciaal in te gaan op de ‘Brechung’ in andere (hoofdzakelijk
duitse) gebieden is praktisch onmogelijk omdat een bevredigende behandeling van
het omvangrijke ‘Brechungs’-probleem de omvang van een tijdschriftartikel ver zou
overschijden. ‘Brechung’ tot korte diftongen komt bij mijn weten alleen in ons Twents
gebied voor en het sterkst in Friezenveen. Ik kan hier voorlopig verwijzen naar Ts
XLVI 207, waar W. de Vries konstateert dat de Friezenveense brekingen niet
samenhangen met die in Friesland maar met die in M u n s t e r l a n d . Een Friese
kleur van het Friezenveens is tot dusver dan ook niet aangetoond en men moet
voorlopig dus wel aannemen, dat in deze Friese v e e n k o l o n i e de oorspronkelijke
taal is vervangen door een iets ‘jongere’. Dat de ‘Brechung’ jonger is dan de kortheid
is zuiver historisch moeilijk te ontkennen. In oostelijk Twente doet zich nu het
merkwaardig geval van ‘dubbelheid’ voor in die zin, dat in menig dorpje één groep
van de bevolking regelmatig k o r t e vokalen spreekt en een andere soms (maar op
geen stukken na zo
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vèrgaand als in Friezenveen of Munsterland) ‘gebrochene’ vokalen.
Omtrent de ‘dubbele’ uitspraak in Twente is mij speciaal voor het oosten van dat
gebied herhaaldelijk verzekerd, dat die betrekking heeft op de verschillen tussen
de taal van ‘boeren’ en ‘burgers’. Is het nu te gewaagd om aan te nemen, dat de
‘Brechung’ dus jonger is en (slechts t e n d e l e ) ‘geïmporteerd’ uit het omvangrijke
en systematische duitse ‘Brechungs’-gebied? In dat geval zou op het ‘hoge’ Twentse
du-gebied (zie blz. 254) in het uiterste oosten van ons land een nòg ‘hoger’ (d.w.z.
zeer antiek) gebied zich uitstrekken met h a n d h a v i n g van korte vokalen in open
lettergreep. Zo heel erg klein is dat gebied zeker niet. De typen bewwen, gewwen
omvatten niet alleen gebieden in Twente en de Achterhoek maar ook in
Neder-Duitsland. Bij Broekhuysen vindt men het bɛvn-gebied zodanig omlijnd, dat
het zonder twijfel weer met een nederduits gebied moet samenhangen. Hier kan ik
voorlopig althans nog twee kleine plaatsen uit de Kreis Ahaus noemen (Estern en
Lünten). Uit de schriftelijke gegevens van de ‘Sprachatlas’ heb ik trouwens indertijd
ten aanzien van Bentheim ook hier en daar korte vokaal (in ‘geblieben’) kunnen
konstateren voor Frenswegen, Altendorf, Nordhorn, Hesepe, Engden, Schüttorf,
Samern. Even buiten de grens van Bentheim noteerde ik dezelfde kortheid ook nog
10)
voor Emsbüren en Ochtrup . In verband hiermee kan er nog de aandacht op worden
gevestigd, dat men in Oost-Nederland en Nederduitsland evenmin de dubbele zz
als ortografisch middel ter beschikking heeft gehad om de oude uitspraak van lezzen
11)
(lezen) en wezzen (wezen) enz. aan te geven. Toch is het m.i. zo goed als zeker,
dat deze ě-uitspraak in het 13de-eeuwse heft-gebied nog verspreid is geweest. Een
dubbele ss had toen echter ook al het grote bezwaar, dat die te zeer aan een hoogd.
stemloze uitspraak als in essen herinnerde. Of de o r t o g r a f i s c h e
onaanvaardbaar-

10)

11)

In mijn vorige studie heb ik er trouwens ook reeds op gewezen, dat men nòch in het nederlands
nòch in het nederduits ooit ortografische middelen ter beschikking heeft gehad om vóór de
konsonant v een uitspraak met korte vokaal aan te duiden.
Op de kaart 14 bij Broekhuysen vindt men een klein wezzen-gebied, waarvan de grens echter
zodanig is, dat er wel een duits wezzen-gebied aan vast zal zitten.
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h e i d van vv en zz ook mede als oorzaak kan worden beschouwd van s n e l l e r e
inkrimping der korte uitspraak van de vokaal in deze woorden, waag ik niet te
beoordelen.
Van groot belang lijkt me de konstatering van Lasch (§ 232): ‘Im Laufe der mnd.
zeit verbreitet sich mehr und mehr die doppelschreibung des konsonanten zur
kennzeichnung der kürze des vorangehenden vokals’. Vat men dit op als een
bewijs(?) van werkelijk t o e n e m e n d e verkorting der uitspraak, dan zou dit,
wonderlijk genoeg, vooral op een sterke overwinning in de (overigens toch meestal
konservatiefste) streken wijzen. Waarschijnlijker lijkt me de veronderstelling dat
men, naarmate de verspreiding van vokaal-v e r l e n g i n g geleidelijk toenam, in de
ouderwetse (en vaak afgelegen) echte r e l i k t -gebieden met korte uitspraak
l a n g z a m e r h a n d tot het inzicht is gekomen, dat de schrijfwijzen eten, beter enz.
met één t in het ndd. niet meer a l g e m e e n met korte vokaal werden uitgesproken.
Het is niet verwonderlijk dat de schrijvers dan voor hun p l a a t s e l i j k e oorkonden
tenslotte toch veelal de voorkeur gaven aan etten, better met twee t's.
Voor streken, waar de ‘verlenging’ van oorspronkelijk korte vokalen zich niet
b i n n e n e e n e e u w (!) over de gehele linie heeft voltrokken (en zulke gebieden
zijn er m.i. nog tot op de huidige dag) kan men, zoals gezegd, aannemen dat hevet
en heft omstreeks 1300 akoustisch vrijwel synoniem waren.
Met het toenemen van de algemene vokaalverlenging kan zich misschien een
kans ontwikkeld hebben (ofschoon ik daarvoor nog geen gegevens heb ontdekt),
dat door de hevet-vorm in het oosten toch ook nog een volkomen kunstmatige
12)
s c h i j f t a a l - u i t s p r a a k in het leven zou zijn geroepen. Men denke hier aan
het algemeen-nederlandse s c h r i j f t a a l -woord heeft, dat blijkens mijn langdurig
onder-

12)

Ik citeer hier nog eens Lasch, Mnd. Gr. § 419: ‘Im 15. jh. ist nach anfänglichem wechsel der
endungen die schriftsprachliche form -en’ (inplaats van het werkelijke dialektische verbaalmv.
op -t); die zal dus bij het v o o r l e z e n óók wel gebruikt zijn. Met hetzelfde recht kan men
aannemen, dat hevet tegenover de echte dialektvorm heft als ‘schriftsprachliche form’
beschouwd moet worden, die dus bij het voorlezen eventueel een rol gespeeld kan hebben.
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zoek tot dusver in geen enkele d i a l e k t s treek (in oostelijk, westelijk nòch zuidelijk
Nederland) valt aan te tonen en waarvan de labiodentaal trouwens al in het begin
van de 14de eeuw uit de dialekten blijkt te zijn verdwenen (zie Van Loey, Mnl. Spr.
2

I , blz. 58).
Bij de afdruk van mijn art. over ‘Expansions- und Reliktgebiete’ (ZfMaf XXVI 125)
heeft een kleine vergissing plaats gehad in zover, dat daarin ook een kaart van ‘ich
habe’ is opgenomen terwijl hierover in het opstel-zelf geen woord wordt gezegd.
Lange tijd vóór de publikatie had ik nl. aan de redaktie meegedeeld, dat ik ‘àls een
(mij volkomen onbekende) “ich habe”-kaart in Marburg voor mij gemaakt kon worden’
nog een nadere bespreking daarvan zou bijvoegen. Bij de veel later ontvangen
drukproeven was de ‘ich habe’-kaart echter nog niet aan mij verzonden en zodoende
was die, bij ontvangst van de definitieve afdruk van Jg. XXVI, Heft 2 voor mij even
nieuw als voor de andere lezers. Ik kan mij daarover eigenlijk slechts verheugen,
omdat ik nu een eventueel verwijt van (in mijn verband) ‘tendentieuze’ verklaring
daarvan kan vermijden en met een verwijzing naar Foerste en Lasch kan volstaan.
Foerste konstateert in zijn Gesch. der nd. Maa 1998: ‘Bei dem häufig gebrauchten
Verb. “haben” ist der alte Stammbildungsunterschied im Präs. Sing. (frühmnd. hebbe:
hevest, hevet) grösstenteils durch Angleichung der 1. Sing. [!] an 2.3. Sing.
ausgeglichen worden’ [d.w.z. dat aldus de zeer verbreide m o d e r n e (in het mnd.
nog onbekende) 1. pers heff moet zijn ontstaan]. Bij Lasch, Mnd. Gr. § 294 vindt
men de opmerking: ‘Gelegentliches heffen haben ist im anschluss an praes. sg.
hefft zu erklären’. De verdere beoordeling van de oorspronkelijke heft-positie kan
nu verder aan de lezer worden overgelaten.
In mijn eerste hef-opstel heb ik nog wel behoefte gevoeld aan volledige (maar
bijzonder tijdrovende) kaarten van een paar dozijn soortgelijke woorden met korte
ě maar ik ben ondertussen tot de overtuiging gekomen, dat het aantal historische
gegevens van die andere ě-woorden op geen stukken na kan concurreren met o.a.
dat van de derde persoon van ‘hebben’. Wel wil ik hier nogmaals met nadruk wijzen
op de wenselijkheid van een ‘geweest’-kaart (zie blz. 255).
Bij veronderstelling dat in het huidige etten-gebied de ě-vokalen toch
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wel algemeen lang geweest, maar later weer kort geworden zijn (in het bijzonder
b.v. vóór p t k) vraagt men zich onwillekeurig af, hoe het mogelijk is, dat deze
‘verkortende’ invloed van konsonanten dan b.v. bij de (lang geworden) oude ă
achterwege is gebleven.. Bij mijn weten komen de woorden *appen (apen), *watter
(water), *makken (maken) in het etten- of leppel-gebied nergens voor. Stelt men nu
de regel vast, dat ‘de’ korte ă in open lettergreep wetmatig v e r l e n g d is, dan kan
men daartegen m.i. geen bezwaar hebben. Maar konkludeert men daaruit, dat de
westgerm. ë ook wel a l g e m e e n làng g e w e e s t zal zijn, dan zijn niet alleen de
vele huidige dialektkaarten maar ook de lichtelijk dialektisch gekleurde middeleeuwse
teksten uit Overijsel-Gelderland-Westfalen daarmee voorlopig in strijd.
Leiden, juli 1959
G. KLOEKE
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Nieuwe Middelnederlandse fragmenten
3. Boudewijn van Seborch.
Sinds 1895 is het bekend, dat er een Middelnederlandse bewerking heeft bestaan
van de Baudouin de Sebourc, want in dat jaar heeft W. Golther in het Zeitschrift für
deutsche Philologie 27,14 vgg. een fragment gepubliceerd naar een in tweeën
gesneden blad perkament, dat te voorschijn was gekomen in de U.B. te München
(Cod. Ms. 756.2). Waarschijnlijk mede door het feit dat de publicatie in een
buitenlands tijdschrift plaats vond, heeft dit fragment echter niet de aandacht
gekregen die het verdiende. Zowel Kalff als Van Mierlo zwijgen erover en alleen Te
Winkel heeft er een bladzijde aan gewijd (Ontwikkelingsgang 1,350). Het is ook Te
Winkel die heeft verondersteld, dat de Nederlandse bewerking van de Franse
Baudouin wel Boudewijn van Seborch zal hebben geheten en ik heb deze titel maar
aangehouden, ofschoon de naam van de held noch in het fragment van Golther,
noch in het nieuwe dat hierna ter sprake zal komen, in deze vorm is overgeleverd.
Verdam heeft de publicatie van 1895 voor zijn woordenboek geëxcerpeerd en De
Vreese heeft zich er in zijn Bouwstoffen dus ook rekenschap van moeten geven.
De laatste stelt vast, dat het handschrift waaruit het perkamenten blad in München
stamt, omstreeks 1350 geschreven is en dat de uitgave te wensen overlaat. De
Vreese's kritiek is, zoals mij na onderzoek gebleken is, niet ongerechtvaardigd, maar
ter ontlasting van Golther mag toch wel vermeld worden, dat het handschrift op vele
plaatsen bijzonder moeilijk te lezen is en dat uitgever van zijn vak romanist was. Dit
neemt niet weg, dat een nieuwe uitgave, die het gedicht onder de ogen van de
meestbelanghebbenden, de nederlandisten zou brengen, zeker gewenst mocht
heten. Ik zou daartoe echter nog niet zo dadelijk zijn overgegaan - want er zijn meer
fragmenten te noemen die een nieuwe uitgave zouden verdienen -, als het toeval
mij geen tweede fragment van de Middelnederlandse Boudewijn in handen had
gespeeld. In de dissertatie van P.J.H. Vermeeren over
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De Bibliotheca Neerlandica Manuscripta van Willem de Vreese (Amsterdam, 1953)
trof mij in een noot op blz. 62 de vermelding van een ‘fragment van een onbekende
ridderroman’, door Erik von Scherling in 1949 ontdekt in de rug van een 16de-eeuwse
foliant en thans berustend in de U.B. te Amsterdam onder signatuur E q 73. Het
was niet moeilijk op grond van de in dit fragment voorkomende eigennamen vast
te stellen, dat het deel moest hebben uitgemaakt van de Boudewijn van Seborch.
Dit nieuwe fragment behoort tot een ander handschrift dan dat van Golther en is
voor een groot deel nog moeilijker te lezen. Ik heb er wat tijd aan besteed om het
nieuwe fragment te ontcijferen en om er een zekere achtergrond aan te geven heb
ik meteen het oude fragment van Golther wat beter hanteerbaar gemaakt voor de
taal- en literatuurwetenschap.
De Franse Baudouin is uitgegeven door Bocca (Valenciennes, 1841), maar Golther
had al vastgesteld, dat het Middelnederlandse gedicht geen directe vertaling kon
zijn van deze versie. Uitvoerig is het Franse gedicht bestudeerd door E.-R. Labande,
Etude sur Baudouin de Sebourc, Chanson de Geste, Légende poétique de Baudouin
II du Bourg, Roi de Jérusalem (Paris, 1940). Deze heeft zich ook bezig gehouden
met de Middelnederlandse bewerking (a.w. 128) en ik wil uit zijn beschouwing
hierover enkele zinnen citeren: ‘La traduction est très lâche, cependant le texte du
ms A est, dans l'ensemble, reconnaissable. En général, les finesses de langage ont
échappé au traducteur qui a plus d'une fois modifié la phrase pour masquer son
inintelligence du modèle; il en est de même pour les digressions galantes ou
moralisantes qui sont souvent escamotées. Certains éléments semblent en revanche
ajoutés: peut-être à cause de cela peut on penser que le texte copié était différent
de A.’ Gezien deze verhouding tussen voorbeeld en navolging leek het mij weinig
zin te hebben om de Franse tekst naast de Nederlandse af te drukken. Aan Labande
ontleen ik nog, dat het Franse gedicht vóór het midden van de 14de eeuw, maar
ná 1314 moet zijn ontstaan en wel in Valenciennes of omstreken. (Sebourc ligt even
ten oosten van Valenciennes). Als De Vreese met zijn datering van het Münchener
fragment gelijk heeft (maar het kan, naar het mij voorkomt, ook best een halve eeuw
later worden geplaatst), zou het Franse gedicht al heel spoedig

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 76

270
na zijn ontstaan in het Vlaams vertaald moeten zijn (wat, gezien de nabuurschap
van Valenciennes en Vlaanderen, geenszins onmogelijk zou zijn). Het Amsterdamse
fragment is sterker Vlaams gekleurd dan dat uit München en staat in het gebruik
van de naam Gaufroot of Gaufroy dichter bij het origineel dan de Münchener tekst,
die buiten rijm altijd Gaufoort schrijft en in rijmpositie aarzelt tussen Gaufoort en
Gaufroot (verg. gaufroot: noot in r. 39-40 en groet: gaufoort in r. 121-2). Dit bewijst
overigens alleen dat het handschrift van het Amsterdamse fragment conservatiever
is, niet dat het bepaald ouder moet zijn dan dat van het Münchense blad.
Voor de datering van de Middelnederlandse bewerking is behalve de overlevering
der handschriften ook nog van belang het feit, dat de auteur of auteurs der abele
spelen de Boudewijn gekend moeten hebben. Het uitvoerigst is deze kwestie
besproken door F.G. van der Riet in zijn boek Le théâtre profane sérieux en langue
flamande au moyen âge ('s-Gravenhage, 1936), blz. 112 en 123-5. Niet alleen op
het gebied van de namen (Esmereit en Gloriant zijn beiden broers van de hoofdfiguur
Boudewijn), maar ook op dat van de thematiek is er grote verwantschap tussen de
roman en de spelen. De spelen zijn tot ons gekomen in het grote Hulthemse hs. dat
in het eerste decennium van de 15de eeuw gedateerd wordt. Op grond daarvan
wordt hun ontstaan in de tweede helft, van de 14de eeuw gesteld. Voor de Vlaamse
Boudewijn, die tussen de Franse Baudouin en de Brabantse abele spelen in staat,
kan men dan bij benadering de jaren van 1340 tot 1370 als tijd van ontstaan
aannemen.
De Franse Baudouin is een van de 14de-eeuwse avonturenromans, die spelen
tegen de toen al geheel historie geworden achtergrond van de kruistochten. De
Vlaamse bewerking volgt de trant van het Franse voorbeeld, is gemakkelijk
tezamengerijmd en zeker geen meesterwerk te noemen, maar toch levendig van
voorstelling en vaardig verteld. De rijmen zijn dikwijls consonantisch onzuiver (bv.
M 33-4 ontweecht: geeft, M 35-6 getrouwe: goude, M 151-2 gaf: dach, M 159-60
ermite: gewaerlike, M 221-2 scepen: wreken, M 223-4 dooet: hoort, A 63-4
welteghemake: sclape). De dichter heeft er geen bezwaar tegen om -en en -e op
elkaar te laten rijmen en houdt in het rijm de beide ee-fonemen,
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niet uit elkaar (bv. M 251-2 reesen: wesen, A 41-2 stede: beede). Een typisch-Vlaams
rijm is M 181-2 ditte: pitte, met de merkwaardige vernederlandsing-op-de-klank-af
van de Franse eigennaam du Puy tot van den Pitte. In hoeverre de genoemde
‘slordigheden’ karakteristiek zijn voor de dichter dan wel behoord hebben tot de
literaire traditie in zijn kring, kan ik niet uitmaken. Ons beeld van de geschiedenis
van de Middelnederlandse dichttechniek is nog altijd veel te weinig genuanceerd.
De beide fragmenten M (uit München) en A (uit Amsterdam) geef ik hier
diplomatisch uit met oplossing van alle afkortingen. Alleen die oplossingen waarover
verschil van inzicht kan bestaan, worden aangegeven door cursieve druk. Bij alle
moeilijk leesbare en geheel onleesbare plaatsen heb ik een gissing gewaagd, die
uiteraard weer door cursieve druk is aangegeven. Ook de afgesneden delen van
versregels (en dat zijn er in A heel wat) heb ik uit het verband zo goed mogelijk
aangevuld. De graad van zekerheid of onzekerheid van mijn aanvullingen kan heel
verschillend zijn. Ik heb daarover in de aantekeningen verantwoording afgelegd en
daarin ook de meeste plaatsen vermeld waar mijn lezing van M afwijkt van die van
Golther. (Niet vermeld zijn echter de plaatsen waarmee G. niets wist aan te vangen).
Het heeft bij moeilijk leesbare teksten weinig zin, wanneer de uitgever zich bepaalt
tot het vaststellen van geïsoleerde ‘zekere’ letters en het aan het
combinatievermogen van de lezer overlaat om uit deze grafische resten woorden
op te roepen. De uitgever verkeert, omdat hij het handschrift voor zich heeft en op
grond van de letterresten ook weet wat er per se niet gestaan kan hebben, in veel
gunstiger omstandigheden om met succes te kunnen combineren dan welke lezer
ook. Een hypothetische reconstructie, die niet meer wil zijn dan dat, is
wetenschappelijk nuttiger dan een hoop losse scherven, die niet meer willen worden
dan dat. In gevallen als deze is de reconstructie nl. het vermoedelijke eindpunt van
het onderzoek. Het is vrijwel uitgesloten dat er nog eens een compleet handschrift
van Boudewijn van Seborch te voorschijn zal komen. Fragmentjes kunnen er nog
elke dag bijkomen, zolang er ononderzochte 16de-eeuwse boekbanden zijn, maar
het zou wel heel toevallig zijn, als een nieuw fragmentje net hetzelfde stukje tekst
bevatte als M of A. Een uitgave
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moet dus uit een fragment alles halen wat er in kan zitten en het in al zijn
gebrekkigheid zo volledig mogelijk laten functioneren.
Een beschrijving van de stukjes perkament die ons de tekst hebben overgeleverd
moge nog aan de uitgave voorafgaan. M is een overdwars doorgesneden blad met
een breedte van 188-198 mm en een hoogte van 274-276 mm. De beide helften
zijn tennaastebij even groot en hebben blijkbaar als schutblaadjes gediend van een
boekje van ongeveer 20 bij 13,5 cm. In de bovenmarge van het blad zitten tweemaal
twee gaatjes met roestranden (de binnenste 100 mm, de buitenste 125 mm van
elkaar). Blijkbaar zijn hier ijzeren pinnen, onderdelen van de sluiting van het boekje,
doorgestoken geweest. Op beide zijden van het blad staan drie kolommen van 52
of 53 regels (op de recto-zijde steeds 52 r., op de verso-zijde kol. a en b 53 en kol.
c 52 r.). De hoogte van de kolommen is 245-248 mm, de breedte 55-60 mm. De
schrijfspiegel is ongeveer 245 bij 170 mm. Er zijn geen sporen van liniëring of
kolommenafschrijving te zien. De eerste letters van de regels zijn niet gerubriceerd,
maar wel meestal van hoofdlettertype. Zij staan duidelijk afzonderlijk, maar vormen
geen ‘kolommetje voor de kolom’. De eerste letter van iedere kolom is groter (voor
twee regels), ietwat versierd en meestal voorzien van een ‘kopje’, een snel geschetst
gezicht en profil, overigens in dezelfde zwarte inkt als voor de tekst gebruikt is. Op
een aantal plaatsen springen telkens twee regels in om ruimte te maken voor een
gekleurde hoofdletter. Op de recto-zijde zijn deze hoofdletters ook ingevuld,
afwisselend rood en groen. Op de verso-zijde zijn ze oningevuld gelaten en zijn ook
geen representanten te zien. De tekstletter is een 14de-eeuwse textualis. De
afkortingen zijn vrij talrijk. Behalve het gewone streepje voor weggelaten n of m en
bij en(de) windt men de r-krul (met als waarde er, ar aer en or (of oor)), de
superscripte o en a, de gestreepte p (met als waarde par), de us-krul en de z met
de waarde et (alleen in met). Verder worden de woorden coninc, coninginne,
baudewijn en soudaen verkort geschreven. Het blad M, dat stellig niet meer zijn
oorspronkelijke afmetingen heeft, maar aan boven- en binnenzijde besnoeid is,
moet tot het begin van de Boudewijn-codex behoord hebben, want de inhoud
correspondeert tennaastebij met r. 112 tot 259 van de eerste zang van het Franse
gedicht in de uit-
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gave-Bocca. Waarschijnlijk is M het tweede blad van het eerste katern geweest.
A bestaat uit twee ongelijke strookjes perkament, die uit hetzelfde blad zijn geknipt
en bij elkaar aansluiten (zie de reproductie). Het rechterstrookje (gerekend op de
gereproduceerde verso-zijde) is 140 bij 35 mm, het linkerstrookje is 120-126 mm
hoog en 75 mm breed. Men vraagt zich af hoe de 16de-eeuwse boekbinder ertoe
gekomen is om een blad perkament op zo'n vreemdsoortige wijze te verknippen of
te versnijden. Waarom sluit het linkerstrookje juist aan bij het midden van het
rechterstrookje? Dit is m.i. alleen hieruit te verklaren, dat het linkerstrookje
oorspronkelijk even hoog is geweest als het rechterstrookje en vervolgens is ingekort
met één enkele knip, nadat het overdwars was samengevouwen. De knip viel iets
schuin uit en daardoor is het linkerstrookje geen zuivere rechthoek, maar een
gelijkbenig trapezium geworden. Als het linkerstrookje oorspronkelijk 140 bij 75 mm
is geweest, betekent dit, dat het tweemaal zo groot was als het rechterstrookje en
dat het dus ook verknipt had kunnen worden, over de hoogte, tot twee
rechterstrookjes. En als we dit voor ons zien, komt er enige logica in de schaar van
de boekbinder. Het blad waaruit A geknipt is, was blijkbaar bestemd voor het maken
van rugstrookjes van ongeveer 140 bij 35 mm. Maar dan moet er ter linkerzijde van
het linker- en ter rechterzijde van het rechterstrookje ook een strook van ongeveer
35 mm breed zijn afgeknipt en dat zou betekenen dat het blad een breedte heeft
gehad van ongeveer 18 cm. Dat is een alleszins redelijke breedte voor een blad
van een literaire codex. Er kunnen maar twee kolommen op de zijden van dit blad
hebben gestaan en de breedte van de schrijfspiegel moet ongeveer 12 cm zijn
geweest. (De breedte van iedere kolom laat zich nl. berekenen op ongeveer 60
mm). Een zeer gebruikelijke bladverdeling is die waarbij hoogte en breedte van de
schrijfspiegel zich ongeveer verhouden als 4 tot 3. Dat zou betekenen, dat de
schrijfspiegel ongeveer 16 cm hoog zou zijn geweest. De regelhoogte bij A - er zijn
nog duidelijke sporen van liniëring op de gladde verso-zijde - is gemiddeld 4,6 mm.
In 16 cm gaan dus 35 regels. We komen hiermee tot de constructie dat de codex
waartoe A behoord heeft bladzijden heeft gehad met twee kolommen van ieder 35
regels. Deze constructie moet met de andere
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gegevens van de strookjes gecontroleerd worden. Het rechterstrookje heeft op zijn
140 mm hoogte iets meer dan 30 of iets minder dan 31 regels. Het linkerstrookje
bevat iets meer dan 26 regels. Tussen de tekst van het linker- en die van het
rechterstrookje zouden, als de kolomhoogte inderdaad 35 regels is, maar 6 à 7
regels ontbreken. Is dat aannemelijk te maken? De inhoud van A correspondeert
min of meer met r. 166 tot 294 van de 4e zang van de Baudouin in de editie-Bocca.
Dus iets minder dan 130 Franse verzen zijn weergegeven in ongeveer 140 Vlaamse.
De verdeling van de stof over de verschillende kolommen is echter geheel ongelijk.
o

De 26 regels van kolom r b (die evenwel, zoals straks nog uiteengezet zal worden,
in feite maar 20 regels representeren) komen overeen met r. 225-235 van de Franse
o

tekst, daarentegen de 26 regels van kolom v a met r. 243-270. De passages die in
de Vlaamse vertaling ontbreken zijn in het Frans echter nooit groter dan 6 à 7 regels
(nl. r. 218-224, r. 236-242, r. 271-276). Dit levert dus zeker geen bezwaar op tegen
de hypothese van 35 regels per kolom, al is het er natuurlijk ook geen bewijs voor.
Het is wel, min of meer, te bewijzen, dat het aantal regels per kolom oneven moet
zijn geweest, want een, blijkens het rijm, even regel van kolom a staat over 't
o

algemeen naast een oneven regel van kolom b. De even regel 74 van v a staat
o

weliswaar naast de even regel 109 van v b, maar dat komt doordat er tussen 92 en
93 een regel is uitgevallen. De normale verhouding wordt spoedig weer hersteld,
doordat de afschrijver na 109 opnieuw een regel heeft overgeslagen. Het is dus wel
zeer waarschijnlijk dat de kolom een oneven aantal regels heeft gehad, maar dat
kunnen er behalve 35 ook wel 37 zijn geweest. (Minder dan 35 is niet aannemelijk,
want daarmee zou het aantal ontbrekende regels tussen de bewaarde gedeelten
van de Vlaamse tekst al te klein worden). Laten wij echter de boekbindersschaar
nu ook de rest van het blad zien verknippen. Het rechter- en linkerstrookje (in zijn
oorspronkelijke vorm) hebben samen met de strookjes aan hun rechter- en aan hun
linkerzij het, verticaal verknipte, horizontale middendeel van het blad gevormd. Wat
weten wij echter van het boven- en benedendeel? Dit, dat zij zeker niet verticaal
verknipt kunnen zijn tot strookjes van 140 bij 35 mm (want dan zou men een bladen schrijfspiegel van onmogelijke verhoudingen krijgen) en dat

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 76

275
zij dus wel horizontaal afgeknipt moeten zijn. Het is, gezien de gebruikelijke
verhouding van boven- en benedenmarge, het waarschijnlijkst, dat de schaar aan
de bovenkant een strook van 35 mm heeft afgeknipt en aan de benedenkant twee
van 35 of één van 70 mm. We krijgen dan een blad van ongeveer 24,5 bij 18 cm,
dat is weer ongeveer een verhouding van 4 tot 3. Het is bij deze verhoudingen van
blad- en schrijfspiegel redelijk, dat de bovenmarge 3 en de benedenmarge 6 cm
o

o

hoog is geweest. Dat betekent dat in kolom r a en v b de bovenste regel van het
o

bewaarde strookje de tweede van de kolom moet zijn geweest. Bij r a zou dat heel
goed uitkomen, want de bovenste regel van het strookje is een even rijmregel (en
o

kan dus alleen maar 2de, 4de, 6de, enz. zijn). Bij v b verwacht men als tweede
regel van de kolom een oneven rijmreger, maar, zoals ik al uiteengezet heb, klopt
de zaak hier niet; de eerste regel van het strookje is een even rijmregel. Op een
blad van 24,5 bij 18 cm zou eventueel ook wel een iets grotere schrijfspiegel dan
de hier geconstrueerde van 16 bij 12 cm passen, maar de breedte van deze spiegel
ligt wel vast en dit beperkt de mogelijke hoogte tot maximaal 17 cm (dat wil zeggen
37 regels per kolom). Bij de tekstuitgave die hierachter volgt ben ik echter bij de
telling van de regels uitgegaan van de ‘ideale’ kolomhoogte van 16 cm (dus 35
regels). De hierbij gevoegde tekening geeft een schematische voorstelling van de
wijze waarop het blad vermoedelijk door de schrijver is ingedeeld en door de
boekbinder verknipt. Gegevens om de plaats van het blad in de codex vast te stellen,
ontbreken natuurlijk ten enenmale.
De tekst van A is geschreven in een 14de-eeuwse textualis. De eerste letters van
de regels zijn evenals bij M afzonderlijk geplaatst, van hoofdlettertype en niet
gerubriceerd. Over de eerste letters van de kolommen is niets bekend. Gekleurde
lombarden ontbreken. De afkortingen zijn dezelfde als bij M, alleen de gestreepte
p en de z met waarde et ontbreken. Als bijzondere afkorting heeft A nog n met
superscripte t voor niet. De afschrijver heeft zich nogal eens vergist, maar een
corrector heeft verschillende plaatsen verbeterd. De belangrijkste vergissing vinden
o

we bovenaan in de kolom r b. De eerste 6 regels zijn hier tweemaal geschreven.
Waarschijnlijk heeft de afschrijver na de 6de regel gepauzeerd en is toen, misleid
door het rijmwoord stede van de laatstafgeschreven
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regel, weer op een verkeerde plaats begonnen. De corrector heeft de vergissing
o

o

opgemerkt en waarschijnlijk voor de laatste regel van r a en de 7de van r b, die hij
bij elkaar wilde laten aansluiten, een letter a geplaatst, voor de eerste en 6de regel
o

van r b daarentegen een letter b. De hand van de corrector is het duidelijkst te
onderscheiden in het woord soop dat hij achter r. 59 heeft gezet. De letters van dit
woord zijn iets kleiner, maar wel van hetzelfde type als de overige tekst. Misschien
zijn corrector en afschrijver dus ook wel dezelfde persoon geweest.
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*

Fragment M
+

5

10

15

20

25

*

Dat god om onsen wille gaf
Laet ons der sonden comen af
Ende altoes na weldoen staen
Soe werden wi van gode ontfaen
Dese gaufort daer ic af seide
was onthouden dats waerheide
Met den edelen coninc arnoude
Hi mach doen al datti woude
Ouer dlant altemale
Die coninc was in sine zale
Met hem rose de coninginne
Gaufort hadde sine minne
Geleit an die ouerscone
Want men onder shemels trone
Geene scoender hadde vonden
Dan rose was te dien stonden
Wie dat gaufort minde zeree
Dan wiste arnout niet de here
Die verrader const wel decken
Hi peinsde altoes om trecken
Hoe hi den coninc vergeuen
Mochte ende nemen dleuen
Om de minne vander vrouwe
Die goet was ende getrouwe
Si dedem werdecheit ende ere
Wel was te moede den groten here
Ende soe maecht elken man
Die .i. wijf heeft daer hi hem an
Houden mach dat so es goet

1. in plaats van om heeft Golther dor; zo steeds waar het hs. ō heeft; wille: bij G. willen.
7. in plaats van coninc staat in het hs. steeds cō of cō..
8. de aanvulling staat op de plaats van een gat in 't perkament.
11. in plaats van coninginne staat in het hs. meestal cōginne.
16. Dan: bij G. Den.
17. Wie: bij G. Wien; zeree: verschrijving voor zeere (het afkortingsteken staat verkeerd).
18. Dan: bij G. Daerom (hij heeft een afkortingsteken achter de D gelezen).
19. Die: bij G Den.
28. ter plaatse van wijf is een gat in 't perkament.
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*
30 J. wijf alte vele eren doet
Haren man es soe getrouwe
Soe mach heten .i. goede vrowe
Op dat so niet en ontweecht
Als haer .i. wijf ten man wert geeft
35 Soe dat si hem es getrouwe
.J. wijf gelijct den pellen van goude
Alsoe dede rose de coninginne
De vroedste vander werelt binnen
Dit mercte de felle gaufroot
40 de minne dedem zwaren noot
Maer hi sachse soe vroet van sinne
De goede vrouwe de coninginne
Dat hijs haer niet dorste gewagen
Hem zeluen moesti sijn noet clagen
45 Dic ente meneger vre
Ende pensde mocht dauonture
Noch soe comen datti soude
Sinen here den coninc arnoude
Enechsins ter doot bringen
50 Met mengen subtilen dingen
Hier an leidi sijn gedochte
Dicke peinsdi ofti mochte
+
Diere vrouwen comen tspraken
Maer noit vant hi so de zaken
55 Dat hijt hadde dorren bestaen
Dies was hi herde zeree ontdaen
Ende moeste doegen sijn smerte
Maer altoes stont hem therte
Om te doeden sinen here
60 Verraders geue god onnere
Hi minde alte zere de vrouwe
Die cleine achte op sinen rouwe
Dat wetic wel in waerder dinc

*

34. wert: bij G. uut (er staat in het hs. wt met een afkortingsteken boven de w).
48-50. het begin is onleesbaar door een vlek.
50. mengen: bij G. enegen (de drie gelijke pootjes aan het begin kunnen moeilijk en voorstellen,
maar er is geen duidelijk afkortingsteken boven me).
56. zeree: dezelfde schrijffout als in r. 17.
57. sijn: bij G. sijnen.
63. waerder dinc: bij G. wederdinc (door Verdam. Mul. W. 9, 1912 terecht verbeterd).
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279

65

70

75

80

85

90

*

*
Si sat bi haren man den coninc
Te nimagen in de zale
Daer sach men tien zeluen male
De scone vrouwe goedertiere
Comen haer scone kinder viere
Ermreit was out .vij. iaer
Dat weetic wel ouer waer
Sere besachse de coninc fijn
Ende den iongen baudewijn
Sach hi spelen in de zale
Jc segge v in waerder tale
Datti ionc was van .ij. iaren
Nochtan was hi meerder twaren
Dan sijn broeder van iaren .v.
Daertoe was hi so scone van liue
Dat elken mensche hulpen mochte
Hulp god here die ons cochte
Sprac de goede coninc arnout
Jc bidde v here menechfout
Dat gi dese .iiij. gracie moet geuen
Datse also moeten leuen
Datse beiagen eren ende prijs
Ende in dende tparadijs
Dats te seggen hemelrike
Hi hadde recht de coninc rike
Dat hi ouer sijn kinder bat
Want elc mach wel weten dat
Al eest dat de kinder ionc
Sijn op haren iersten spronc
Sochte ende wel geantiert
Nochtan moeten si bestiert

72. baudewijn: in het hs. steeds in de verkorte vorm baudew'.
74. waerder tale: bij G. wedertale (door Verdam, Mul. W. 9, 1919 terecht verbeterd).
76. meerder: bij G. meer daer.
84. also: bij G. alsoe.
93. wel: bij G. wol (Verdam wil Mnl. W. 7, 1835 wal lezen); geantiert: Verdam wil t.a.p. genatuert
lezen (: bestuert), wat mij echter, van wege het onvlaamse rijm, onwaarschijnlijk voorkomt;
eerder leze men *getiert (niet in Mul. W.), dat op dezelfde wijze gevormd kan zijn als genatuert,
geëeut, e.d.
94. si: bij G. sin (Verdam t.a.p. si sijn).
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95 Tenen tiden was geseten
de coninc arnout om eten
Jn sinen sale met bliden zinne
Bi hem sat rose de coninginne
Soe dede de verrader fel
100 Gaufoort dat weetic wel
De coninc sach sine kinder
Spelen in de zale ginder
Si liepen hem mergen alle .iiij.
Emereit de goedertiere
105 +Ende alexander ende gloriant
Ende baudewijn de ionchere valiant
Al haddi gad der iaren .x.
Soe was hi manlec te ziene
Seder was hi ridder vercoren
110 Entie beste die spien sporen
De coninc sach sijn kinder zere
Ende seide god lieue here
Wilt dese soe lange laten leuen
Dat si moeten wesen
115 Ontsien van den sarasine
Des biddic v met herten fine
Ende si toegen moeten de gedane
Vanden ridders metten zwane
Daer af datse comen sijn
120 Des biddic v hemels drochtijn
Met ooetmoede herde groet
Amen seide doen gaufoort
Al lachende met loeser herten
Sijn grinen ginc niet ter sterten
125 Stillekine hi weder seide
Her coninc bi mier manderheide
Jc sal v hulpen vanden liue
Om te sine bi dinen wiue
Die ic minne met herten zere
130 Ende bi onsen lieuen here
Dine kindere alle .iiij.

*

121. groet: in het hs. gt met superscripte o.
124. ginc niet ter sterten: door Verdam, Mnl. W. 7, 2443 verklaard als ‘was niet van buiten
zichtbaar’; m.i. is ook het tegenovergestelde mogelijk, nl. dat zijn glimlach ‘niet diep zat, niet
tot de keel ging’ (van de mond af gerekend).
126. manderheide: bij G. mandccheide; waarschijnlijk moet men lezen manlecheide.
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135

140

145

150

155

160
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Salic morden herde sciere
Want haddic den vader doet
Jn liete leuen om geen noet
Baudewijn hi wert soe fel
Jc siet an hem herde wel
Hier mede datti besech sat
Daer de coninc ter tafelen at
Met genoechten herde groet
Op deen side sat gaufroet
An dander side de coninginne
Doen sach men comen ter zalen inne
Enen knape zere gewont
Cort hi vore den coninc comt
Ende seide god diet wel doen mach
Moete geuen goeden dach
Den coninc ende sijn gesinde
Mier vrouwen entie ic hier vinde
Beide clene ende groet
De coninc seide god die sijn doget
Om onsen wille int cruce gaf
Knape die geue v goeden dach
Segt wat hebdi vernomen
vte wat lande bestu comen
De knape die wel was beraden
Antwordem al bi staden
+
Den coninc sonder letten mee
Ende seide ic was ouer zee
Geuaren met peter den ermite
Ende pelgrijn gewaerlike
Here hoort hier de waerheit fijn
Met vwen broeder baudewijn
Die van biauuaes es here

133-4. ik kan niet uitmaken of er doet: noet dan wel doot: noot staat.
139. genoechten: bij G. genoechte; groet: er staat gt met superscripte o, die echter wat vreemd
is terecht gekomen (G. heeft goet gelezen).
144. comt: wellicht een verschrijving voort stont, ‘ging staan’.
149. groet: er staat gt met superscripte o.
150. doget: misschien een verschrijving voor dooet.
155. De: bij G. Die.
157. mee: bij G. me.
162. Met: hij G. Of.
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Hadde mi onthouden ende dede mi ere
Here ic was sijn bottelgier
Baudewijn ende menech prencier
Quamen met geselscape groet
Op den berch van kieueroet
Dus soe waren wi bestreden
Here hoort hier de waerheden
Van den coninc cormarant
Ende vanden coninc solomant
Die van nikes es here
Coninc arnout lieue here
Daer moestet alsoe vergaen
V broeder baudewijn bleef geuaen
Van cormarant den fellen hont
Ende ritchart van chamont
Harpijn van berges sijts wijs
Bouden ketelkijn iehan dalijs
Die bleuen daer ic segge v ditte
Entie bisscop vanden pitte
Pieter dermite die ontfloe
Soe dedic oec is bens vroe
Zeere soe was ic gewont
Als v noch mach wesen cont
Jc come v seggen van vwen broeder
Vus vader kint ende vwer moeder
Die paiene houden geuaen
Coninc here wilt verstaen
Hi leuet noch dat es waer
Maer hi heuet vangnesse swaer
Coninc noch hoort na mi mee
Een volc dat vaert ouer zee
Met herde menegen baroen
Godefert de here van bulioen

167. groet: in het hs. gt met superscripte o, door G. gelezen als goet.
169. Dus: bij G. Daer, dat er wellicht ook moet staan (in het hs. staat echter D met het
afkortingsteken voor us).
179. sijts: bij G. fijnr.
180. Bouden: bij G. Boudewijn.
184. bens: bij G. ben; van vroe zijn de v en de e niet duidelijk.
185. Zeere: ter plaatse van de Z is een gat en de volgende e is niet duidelijk. (G. leest zere).
188. Vus: bij G. Uws.
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220
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Jden zone der goeder vrouwen
Esser af leids man in goeder trouwen
Coninc here prense fijn
Peinst om den lieuen broeder dijn
Vus vader kint ende moeder
Ende wilt hulpen dinen broeder
Ende peinst men sal v scande seggen
Op dat gine daer laet liggen
J. broeder die sinen broeder falgiert
Een vremt es wel vernoiert
Dat hine van sinen liue bescouwe
Hets recht dat hem oec betrouwe
Is de coninc arnout verstoet
+
Des hem de bode maecte vroet
So lieti her menegen traen
Dat sijn broeder was gevaen
Want hi hads groten rouwe
Hi seide bi onser lieuer vrouwe
Van minen broeder es mi leet
Na dat ic de waerheit weet
Dat hi es in groter noet
Soe waric als .i. hase bloet
Wildic hem niet te hulpen varen
Jc wil gereiden sonder sparen
Beide bargen ende scepen
Minen broeder willic wreken
Ofte in den wille bliuen dooet
Als dit de coninginne hoort
Wart si recht vten kere
Ende seide lieue here

201. Vus: bij G. Uws.
206. vremt: Verdam wil Mnl. W. 8, 2211 lezen vient, wat mij niet nodig lijkt.
207. het laatste deel van de regel is erg vaag, maar er zou m.i. wel bescouwe kunnen staan
(met de bet. ‘terugziet’?).
208. ook hier is het laatste deel erg vaag, maar ik meen achter be wel een t met superscripte
o te onderscheiden en de sporen daarachter lijken wel uwe voor te stellen; G. heeft noch hier,
noch in 207 een gissing gewaagd; de betekenis van dat hem oec betrouwe is mij niet duidelijk.
209. de hoofdletter A is niet ingevuld.
211. her: l. herde; G. leest ten onrechte hem, er staat een h met r-krul.
214. lieuer: bij G. lieven.
224. coninginne: er staat gōin̄e, een verschrijving voor cōgīne.
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Dore god wilt v wort wenden
Soudi mi laten in alenden
Edel here edel wigant
Peinst wat gi laet in v lant
Ende genoech in hebt te doen
Ende coninc van herten coen
Ende siet op v kinder .iiij
Wie salse achter v bestieren
Ofte gi vaert vten lande
De coninc seide altehande
Vrouwe ic sal wel mijn lant
Laten bewaert bi S. amant
Werde vrouwe scone care
Jc moet emmer thulpen varen
Baudewijn minen broeder
Mijns vader kint ende moeder
Lietict het waer grote scande
Hi leit onder de gods viande
Doe ic om minen broeder ganc
God die sals mi weten danc
Jc meine te wreken sijn anden
Ende mi te loesen vanden banden
Daer ic mede ben gebonden
Dat sijn mine zwaren sonden
Daer omme soe moetic inder reesen
Vrouwe laetet v wille wesen
Want ic moeter emmer varen
Doen seide gaufoort sonder sparen
Die fel was ende quaet
Her coninc seiti nv verstaet
Vaerter hets wel ghedaen
Jc die sal wilt verstaen

232. Ende: lees, met G., Edel.
237. Vrouwe: de laatste letter is niet duidelijk.
238. S.amant: bij G. sainant.
243. waer: bij G. wi.
247. sijn: bij G. sijnen.
251. inder: bij G. inde.
254. Doen: bij G. Doe.
255. quaet: er staat qt met superscripte a
256. Her: bij G. Here.
257. Vaerter: bij G. Vaerti.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 76

285

260

265

270

275

280

285

*

*
Vriende ende mage ontbieden
Ende in mijn lant so vele lieden
Dat gijs selt hebben ere
Jc wille met v ouer mere
+
Op de felle sarasine
dor gods wille dogen pine
Ende om vwen wille mede
Vriendelec de coninc seden
Her gaufort hebt danc
Ende ic segge v sonder wanc
Wilt mi god mijn leuen sparen
Jc saels v dancken wet te waren
Gaufoort seide ic ans v wel
Maer stille seide de verrader fel
Biden here die mi wrochte
Anders ic niet en mochte
Comen te minen porpose
Jc heb wel in mijn gelose
Dat gi in dlant nemmermere
Weder comt bi onsen here
En doe zelue barlabaen
Jc sal v vercoepen saen
Soudaen coninc ofte amistant
Dan salic weder keren int lant
Ende dine kindere alle .iiij.
Met mier hant vermorden sciere
Dan salic hebben de coninginne
Wien ic bouen gode minne
Ende bouen zier moeder mede

266. seden: ter plaatse van de s is een gaatje; het afkortingsteken boven de laatste e, hier
opgelost als n, zal wel een verschrijving zijn.
268. wanc: hier is weer een gat, alleen de c en het afkortingsteken voor de n zijn te zien.
270. waren: de laatste drie letters zijn afgesneden.
271. ans v wel: hier is een gat, alleen de a en el zijn te zien: er kan ook wel wat anders gestaan
hebben, want er is ruimte genoeg voor 5 letters.
275. porpose: een zeldzame vorm in 't mnl., waarvoor Verdam, Mnl. W. 6, 736 propose wil
lezen.
277. in onduidelijk.
281. amistant: lees amirant; niet in Mnl. W.; soudaen is geschreven soud'.
283. kindere: bij G. kinder.
285. de: bij G. den.
287. mede: bij G. meer.
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Die dief dit stille in hem sede
Om de minne van zier amien
So brochti hem te verraderien
ie coninc en lette niet
hine beual ende hiet
Te gereiden wat men mochte
Want ouer zee was sijn gedochte
Om niemens wille wilt hijt laten
Gaufoort dien god verwate
Die voer na vrieselant
Daer hi sine magen vant
Die hi seide cleen ende groet
Hi seide wildense albloet
Wat hi micte te laten doene
Met arnoude den coninc coene
Het waer hemlieden alsoe goet
Te nimagen hi hem spoet
Ende quam te hulpen in ware dinc
Met sconen volke den coninc
Wel was hi ontfaen
Die coninc dede gereiden zaen
Scepe boenen ende baken
Ende al dat doech tselker saken
Ende dat den orloge behoort
Dedi gereiden rechte voort
Daer na dedi gebieden
Alle manieren van armen lieden

288. het laatste deel is onleesbaar en de aanvulling onzeker (misschien: Die dief dit in hem
zeluen sede? maar van zeluen kan ik niets terugvinden).
289. het laatste deel is onleesbaar.
290. ter plaatse van hem te is een gat.
291. de hoofdletter D is niet ingevuld.
297. na vrieselant: bij G. int vrieslant.
299. groet: er staat weer gt met superschripte o.
300. wildense is m.i. wel zeker, al bloet kan er, gezien de lettersporen, gestaan hebben.
301. wat er na micte staat is zeer onduidelijk; in plaats van laten kan er ook wel een ander
woord gestaan hebben.
310. tselker: bij G. tselken.
311-2. de laatste letters zijn niet te lezen; Dedi: bij G. deedi.
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Met rechte macht mi rouwen
Vele porters ebben onstaen
Hem began te iamerne saen
5 Vter maten arde sere
Wel.i.m. kerden toren here
Des esmereit was sere verblijt
Ende gaufrot droue seker sijt
Doe dede die ouer felle te hant
10 Blasen enen holifant
Ende ghinc weder ter steden wert
Maer die adden hem onkeert
Ende nemmer daerwert en consten bekeren
Als ontmaect ende sonder eeren
15 Saten omme hare stede
Men bestonder sonder bede

*

2-32. van al deze regels zijn de eerste letters afgesneden, bovenaan de kolom gemiddeld 2,
onderaan gemiddeld 3 letters; de ontbrekende letters zijn hier aangevuld op grond van het
zinsverband.
2. wen en de tweede helft van de u zijn afgesneden.
3. onstaen ‘ontsnappen’ zou een redelijke zin opleveren, maar de eerste letter ziet er eerder
als d uit dan als een o; ook ontbreekt een afkortingsstreepje voor een n; st kan ook anders
worden opgevat, de volgende letter is zeker geen complete a en het eind van het woord is
afgesneden; men kan nog denken aan dorgegaen, maar dan kloppen de letters ook niet.
6. toren: lees toten?
9. in plaats van felle zou men ook alle kunnen lezen; verg. echter r. 117; van de eerste woorden
staat alleen de eerste d van dede min of meer vast.
10. behalve van de afgesneden eerste letters zijn van alle andere wel sporen te vinden.
11. de eerste drie woorden zijn geheel onzeker.
12. het laatste woord is wel vrij duidelijk; die, adden en hem zijn met enige goede wil in de
lettersporen terug te vinden; dat de laatste letter voor onkeert en m is, lijkt mij vrij zeker.
13. daerwert en conste (zonder n-streepje) worden gesuggereerd door lettersporen; het begin
van de regel is ‘vrije’ aanvulling.
14. de s van Als laat zich wel herkennen en daarop volgt ontm, maar de volgende sporen zijn
op verschillende wijzen te interpreteren; en lijkt wel weer zeker en eren is zelfs leesbaar.
15. omme zeer onzeker en de rest vrijwel onleesbaar op de h van hare na; de inhoud van r.
12-15 is mogelijk heel wat anders geweest dan hier staat.
16. de regel begint met iets dat wel een halve b kan zijn, daarna een vrij duidelijke e, terwijl
het woord eindigt op de (of te), gevolgd door iets dat een r kan zijn; de tweede helft van de
regel is bleek maar leesbaar.
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Die muer oueral bestriden
Men rechte ledren an allen siden
Men ghinker scieten met staelbogen
20 Quarele hadden goede vloge
Die van buten ende van binnen
Becochtent daer in allen sinnen
Doe die aefsce porters sagen
Die stat began hem wanhagen
25 Om dat gaufrot so hem dochte
Negheene mort niet scamen mochte
Elc andren seidsi met gheninde
Ons wijf ende onse kinde
Bliuen altemale verloren
30 Want gaudefrot god geuem toren
Hi salse vaen altemale
Soe datse steruen vander quale

*

17. het woord dat als muer is weergegeven bestaat uit 5 streepjes (waarvan het vierde naar
onderen uitsteekt), gevolgd door lettersporen die voor er kunnen doorgaan; het volgende
woord is oual, zonder duidelijke r-krul na de u.
19. de a van staelbogen is middendoor gesneden en mede daardoor onduidelijk; stoelboge
(dat zou er ook wel kunnen staan) is echter geen mnl. woord; het Mnl. W. geeft één voorbeeld
van staelboogh (i.v. stalijn) uit het jaar 1447.
22. het eerste woord is voor mij onleesbaar; alleen lijkt mij de laatste letter wel zeker een t.
23. het woord porters is in 't midden erg vlekkerig, maar begin en eind zijn toch wel duidelijk.
24. het is wel vrij zeker dat het tweede woord met st begint.
25. als begin van het derde woord meen ik gau te kunnen lezen; verder is de regel vrijwel
onleesbaar (hij ligt in een vouw van het perkament).
26. deze regel lijkt mij vrij zeker; van het eerste woord onderscheid ik ghe. ne, in het tweede
schijnt voor rt wel een o te staan.
30. voor gaudefrot is nog een spoor van een t zichtbaar; van god is een d te herkennen;
daarna volgt vrij duidelijk geue met een streepje erachter dat op een volgende n of m wijst;
de rest is afgesneden.
31. de eerste s van salse is nog wel te herkennen; van altemale staan de eerste en de laatste
letter vast.
32. deze regel is doorgesneden en de tekst moet dus gereconstrueerd worden uit (uiterst
vage) sporen van de bovenhelft; ik meen in de uiterste rechterhoek wel iets als qle en daarvoor
iets als der te onderscheiden; in de uiterste linkerhoek ziet men een spoor van een d en even
verder een s; in plaats van steruen kan er echter ook wel een heel ander werkwoord hebben
gestaan.
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35 .a. .... ....stede
+
.b. Dander helt dedi sonder bede
Endedem hare wapen of doen
Doe dede ghebieden die baroen
Sonder enich letten meere
40
Al die vitailge die was int here
.b. Dat mense brochte vonr die stede
.a. Dander helt dedi sonder beede
Endedem hare wapen of doen
Doe dede ghebieden die baroen
45
Sonder enich letten mere
Al die vitailge die was int here
Dat mense brochte vor die stede
Nar den ghebode men also dede
Doe ghinc mer eten ende drinken
50
Elc die wilde sins gedincken
Den nam ene henne dander enen capoen
Dander .i. harst van venisoen
Die vierde die nam enen pasteit
Van alre vitailgen was daer plenteit
55
Die vaten setten si ouer hooft
Van den wine des ghelooft
Ende sclouchem den bodem huut
Doe wart ghinder grot gheluutt
Die .i. dranc en die ander dranc soop
60
Die .i. seide brinc en dander loop
Deus welc .i. here es esmereit
Ghef hare caese nem hier enen pasteit
Ende laet ons wesen welteghemake
Wy sullen tauent int beste sclape

*

35-8. gezien het feit dat 39-41 identiek is met 45-7, moet 36-8 dezelfde inhoud hebben gehad
als 42-4; de afschrijver heeft blijkbaar gepauzeerd na 41 en is daarna opnieuw begonnen
met de regel die in zijn voorbeeld met r. 36 overeenkwam; r. 35 moet wel evenals 41 als
rijmwoord stede hebben gehad; bij de correctie heeft de afschrijver blijkbaar r. 42 willen laten
aansluiten bij 35 en dat aangegeven door een letter a voor beide regels; het tussenliggende
gedeelte, dat bij het lezen overgeslagen moest worden, werd aangeduid door een letter b
voor de eerste en laatste regel.
51. het laatste deel van capoen is afgesneden.
58. de eerste t van geluutt is door de corrector geëxpungeerd.
59. het woord dranc is door de enkele punt onder de middelste letter geëxpungeerd en de
corrector heeft er het juiste woord soop achter geplaatst.
60. de tweede o van loop heeft veel van een e.
62. het laatste deel van pasteit is afgesneden.
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65 .... ...der steden

70

Besecgen onse sonden ripe weisen
75 Soe eist met onsen liue ghedaen
Die stede wert ghewonnen saen
Jof wij nebben andren raet
Doe was daer ghestaen .i. quaet
Gaufroy was sin maech
80 Ten verranessen was hi niet traech
Te gaufrote spraci ende seide
Neue sedi bi warede
Die stadt die nes noch niet verloren
Wildi nar minen rade horen
85 Spoet hu ghereet seide gaufrot
Geift ons raet wi hebbens noot
Doe seide die verrader hendri
Neiue sedi hort nar mi
Die porters dies hu of sin gegaen
90 Die hebbent hu altemale ghedaen
Dat wy aldus sin bestreden
Nu doet nemen sonder beden

*

65. deze regel is schuin doorgesneden, zodat er alleen aan het slot nog iets te herkennen
valt; het laatste woord, ofschoon alleen voor de bovenste helft zichtbaar, is zeker.
74-99. van al deze regels zijn de eerste letters (of de eerste twee letters) afgesneden. 75. de
halve o van Soe is nog zichtbaar.
77. ook de halve o van Jof is nog te zien; deze o kan onmogelijk de eerste letter van de regel
geweest zijn en verg. ook Jof in r. 120.
78. de halve o van Doe is zichtbaar.
80. traech is opgelost uit tch met een superscripte a.
82. warede is waarschijnlijk een verschrijving voor wareide; nadat de schrijver warei had
gezet, schreef hij een e en heeft toen de i laten functioneren als eerste haaltje van de d; hij
is echter niet gewoon de onderkant van de d zo spits te maken. 83. niet is opgelost uit n met
superscripte t.
91. de y van wy is gevlekt, maar toch wel zeker.
92. hierna is waarschijnlijk een regel weggevallen, bv. Alle vrouwen van der steden.
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Die hem toe gaen ten .x. leden
En doese werpen ouer den muer
95 Al es tassaut nu swaer ende stuuer
Si sullent corts al laten staen
Ende dar nar als et es ghedaen
Ghi gheift elken clene ende grot
Geluc nar dat hi es ghenoot
100

105
+

.... .... int fosseit
Men brochtse te hem sciere
Van .m. nontginger .iiij.
110 Ghinder wart wel grot geween
Van den maechden en van den vrouwen
Si seiden gaufrot wel ongetrouwe
Vuul dief hoedaen gebot es dat
Dat se ons afwerpen vter stat
115 Ende wat hebben wi beraden di

*

99. het is mij niet duidelijk of men het eerste woord als geluc of als geliic moet opvatten; er
zijn trouwens nog andere mogelijkheden, omdat men in plaats van de c ook wel een t kan
lezen en de eerste twee letters van het woord uit het verband moet opmaken.
107-36. van deze kolom zijn r. 107-8 en 135-6 alleen voor de tweede helft bekend van het
sterk verbleekte en uiterst moeilijk leesbare smalle strookje; van alle andere regels, die in
principe compleet zijn overgeleverd, staat de eerste helft op het brede strookje, dat behoudens
een boekbindersvouw met enkele naaigaatjes, de tekst ongeschonden heeft bewaard.
108. de aanvulling van het afgesneden gedeelte berust uiteraard alleen op het zinsverband;
in plaats van sciere kan men ook stiere lezen, maar dit geeft m.i. geen zin.
109. hierna moet een regel zijn weggevallen met rijm op een.
111. ter plaatse van het eerste den zit een naaigaatje, dat de heeft weggenomen.
112. de aanvulling lijkt mij wel zeker; tot en met onge meen ik alle letters te kunnen herkennen;
het slot is onduidelijk en misschien zelfs ten dele afgesneden.
113. na dae kan ik de letters niet meer onderscheiden (behalve de t van gebot); het slot is
echter weer duidelijk.
114. deze regel ligt in een vouw en is dus bijzonder vaag geworden; de lettersporen passen
echter m.i. wel in de reconstructie; se valt in een naaigaatje en is daardoor onzeker; de eerste
letter van het vierde woord is een a.
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120

125

130

135

*
Et ne diet hoe dat die sake si
Seide weder die felle gaufroot
Men werpse neder met haesten groot
En waser iemen dies ontfarmde
Jof die iet dar omme carmde
Stappans moesti varen met haer
Doe wart ghinder grot mesbaer
En si riepen met ghenent
Gaufrot in tuterst jugement
Dat god van hemel vten sal
Soe roepen wi vus verscijn v al
Doe seide gaufrot dans geen bediet
Te dien vonnisse ne comic niet
Jc weet mijn scauen gaen voren
Min pleit dats al verloren
Als ic vor gode sal doen payment
Jn wille toegen hem gene rent
Al wildict et ware ongereet
Ende omme dat ic dit wel weet
.... .... die helle
.... .... stelle
K. HEEROMA

*

115-6. de reconstructie is waarschijnlijk niet juist, maar ik zie geen kans de lettersporen te
interpreteren.
118. de spelling van het laatste woord is onduidelijk (misschien staat er gt met superscripte
o).
121. duidelijk zijn van moesti de eerste twee pootjes (die dus ook een n kunnen voorstellen)
en sti; daarop schijnen nog drie woorden te volgen waarvan het eerste 4 lettertekens heeft.
125. de hier gegeven lezing is wel waarschijnlijk, al kan ik vten, niet duidelijk onderscheiden;
misschien staan er na sal ook nog sporen, in welk geval men kan denken aan vte sal spreken.
126. onzeker; men kan in plaats van vus ook ons lezen en in plaats van verscijn staat er
wellicht aenscijn.
127. dans valt te herkennen en ter plaatse van geen staan nog vage sporen; bediet is
aangevuld op grond van het rijm.
128. de aanvulling vangt de lettersporen goed op en lijkt mij vrij zeker.
129. onzeker; het vierde woord moet wel met sca of sta beginnen en op e of en eindigen; de
eerste letter van het vijfde en zesde woord zijn onduidelijk; ook de n van gaen is de oplossing
van een niet al te zeker afkortingsteken.
130. geheel onleesbaar; aangevuld uit het verband.
131. onleesbaar; alleen gode is zeker.
132. de eerste letter van het laatste woord is onduidelijk en de laatste kan ook een c zijn.
135-6. alleen die helle is duidelijk; stelle kàn er staan, maar is erg vaag.
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De structuur van de woordgroep in de zgn.
accusativus-cum-infinitivo-constructie
Onderwerp.
Het woordgroep- of zinsstructuurtype van de zgn. accusativus cum infinitivo is voor
het Nederlands, evenals trouwens voor het Duits, niet gemakkelijk te typeren, zoals
al uit de Latijnse term blijkt: deze laatste immers laat zich nauwelijks over de bouw
van de groep uit, maar signaleert slechts naar de orde in de tijd. De moeilijkheid
voor onze taal wordt nog vergroot door het feit, dat de corresponderende Latijnse
groep zich zeer wel laat karakteriseren naar zijn ‘opvolging’, d.w.z. als een toevoeging
van de infinitief aan het ‘object’, waaraan het ook in zijn casus-vorm ondergeschikt
is. Daarenboven mag aangenomen worden, dat de huidige Nederlandse groep
1)
mede onder invloed van het Latijn ontstaan is , hetgeen een Latijns-grammaticale
interpretatie nog in de hand werkt. Wij menen dat we aan de inzichten en opvattingen
omtrent de structuur van de groep in onze taal - en zijdelings ook in het Duits volledige aandacht moeten schenken alvorens onze gedachten duidelijk te maken,
temeer daar we zodoende een zekere eliminatie kunnen toepassen. We stellen ons
ten doel daarbij op twee punten een uitvoerige toelichting te geven en te doen
uitkomen dat
a. de Latijnse terminologie niet alleen ontoereikend is, maar tevens een onjuist
beeld geeft van de opbouw in de betrokken groep;
b. de zuiver structuralistische benadering niet diep genoeg gaat ter ‘verklaring’,
wanneer structuurprincipe hier niet gezien wordt als functioneel beginsel; dat
met andere woorden structuur functionele structuur is en juist in zijn zinvolle
strekking dit bepaalde patroon aanneemt.

1)

Dr. C.G.N. de Vooys: Nederlandse Spraakkunst, Groningen-Batavia 1947, par. 200; Dr. G.S.
Overdiep: Stilistische Grammatica van het Moderne Nederlandsch, Zwolle 1937, par. 202.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 76

294
De inzichten betreffende, wat we voorlopig maar zullen noemen, de A.c.I.-groep
zijn drieërlei; de benamingen mogen binnen één groep uiteen lopen al naar de tijd
of de basis waarop men zich stelt, maar wat de relaties betreft kunnen we toch niet
meer dan drie systemen onderscheiden. Deze drie systemen dan duiden we als
volgt aan:
I (K → bep.) → inf. bep.
(Ik hoor → hem) → roepen.
We zullen in eerste instantie geen uitspraak doen over de verhouding van subject
en predikaat, onder meer ook omdat we in het tweede deel van dit artikel uitvoerig
op die verhouding moeten ingaan: voorlopig stellen we ons daarom tevreden met
de aanduiding K = kern (van het totale structuurpatroon); ter voorkoming van ieder
misverstand en om te vermijden dat men toch van tevoren reeds een bepaalde
structuur aanneemt, spreken we niet van object, doch van bep. = bepaling (voor dat
deel dat ook genoemd wordt accusatief); de infinitief noemen we infinitief-bepaling
(inf. bep.) ter onderscheiding van de andere bepaling: we doen dit liever dan te
spreken van tweede bep., daar ook hiermee een zekere primordialiteit van de vorige
gesuggereerd wordt.
Als representanten van deze groep noemen we Den Hertog, Overdiep en
zijdelings, wat betreft de Duitse structuur, Bech (al onderscheidt deze tevens een
directe relatie bep. → inf. bep.). Den Hertog en Overdiep onderscheiden beiden een
kernstructuur (zoals boven tussen haken aangeduid), waarbij de infinitief optreedt
als een zgn. bepaling van gesteldheid; de laatste voert als argument aan dat de zin
2)
met weglating van de infinitief een goede Nederlandse zin vormt . Wat Bechs
opvatting betreft, daarover in eerste instantie slechts het volgende: er wordt
uitsluitend gesproken over het ordeningsprincipe in het Duits, waarbij blijkens de
grafie de infinitief toegevoegd is aan het voorafgaande patroon, al wordt tevens
duidelijk dat deze infinitief afhankelijk

2)

C.H. den Hertog: Nederlandsche Spraakkunst, Eerste stuk, Amsterdam 1903, 2de dr., par.
74; Overdiep: par. 208; vgl. ook o.m. T. Terwey: Nederlandsche Spraakkunst, Groningen
1896, 10de dr., par. 30 opmerkingen; Rijpma-Schuringa-Naarding: Nederlandse Spraakkunst,
Groningen 1958, 16de dr., par. 111, waarin wordt gesproken van ‘predikatief attribuut’ bij het
object.
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3)

is van het voorafgaande verbum finitum . We komen hierop terug bij de bespreking
van dit eerste systeem.
II (K → inf. bep.) → bep.
(Ik hoor → roepen) → hem.
In dit structuurtype ziet men een ordening, waarbij de infinitief beschouwd wordt als
een nadere aanvulling bij de subject-predikaatgroep, waarmee hij een gesloten
woordgroep dan wel zinspatroon vormt. Ondergeschikt aan deze gebonden structuur
is dan het object, i.e. de bepaling.
Vertegenwoordigers voor de opvatting zijn o.m. Van den Berg en De Groot. De
eerste formuleert het aldus, dat ‘de combinatie van de pv. en de infinitief van een
4)
aanvulling en de zinskern van een bepaling vergezeld kan gaan’ . Wat De Groots
analyse betreft, daarvan noteren we in eerste instantie slechts deze toelichting: in
het zinnetje Ik zie een vogel vliegen is vliegen een bepaling van zie, een vogel een
5)
bepaling van zie vliegen . In een volgens paragraaf zullen we uitvoerig op deze
ontleding en de verantwoording daarvan ingaan.
III K → (bep. → inf. bep.)
Ik hoor → (hem → roepen).
Over de structuur als hier gesteld kunnen we kort zijn: blijkens grammatica's als van
Erné en Smit, Tinbergen-Lulofs is hier de relatie tussen de delen nauwelijks
onderzocht. De laatste geeft niet meer dan een vage aanduiding, wanneer hij zegt:
‘In deze verbindingen noemen we de onbepaalde wijs samen met het voorwerp
6)
lijdend voorwerp en we spreken van een lijdend voorwerp met een infinitief’ . Iets
genuanceerder in zijn benadering is De Vooys, wanneer hij beide bepalingen

3)
4)
5)
6)

Gunnar Bech: Studien über das Deutsche Verbum Infinitum I, København 1955, par. 131
evv.
Dr. B. van den Berg: Beknopte Nederlandse Spraakkunst, 's-Gravenhage 1957, 2de dr., par.
139.
Prof. Dr. A.W. de Groot: Structurele Syntaxis, Den Haag 1949, p. 183-184.
Dr. D.C. Tinbergen - Dr. F. Lulofs: Nederlandse Spraakkunst, Zwolle 1957, 11de dr., par. 65;
Dr. B.H. Erné en Dr. Jc. Smit: Nieuwe Nederlandse Spraakkunst I, Groningen-Djakarta 1954,
6de dr., par. XIII.
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wil zien als object bij de kern; gezien het feit echter dat hij de bep. psychologisch
subject bij de inf. bep. noemt, menen we zijn analyse toch ook te mogen rangschikken
7)
onder deze derde groep .

Wijze van onderzoek.
Alvorens over te gaan tot een nadere analyse van bovengenoemde drie stelsels,
menen we allereerst een enkel punt principieel aan de orde te moeten stellen. Uit
het verschil in zienswijze tussen structuralisten als Bech ener-, De Groot en Van
den Berg anderzijds, constateren we dat het in hoge mate aan twijfel onderhevig is
of de structurele benadering tot een indringende, ‘afdoende’ analyse in staat is (we
blijven ons daarbij bewust van mogelijke verschillen tussen de syntactische patronen
8)
van Duits en Nederlands) . Wij zullen derhalve trachten iedere structuur te zien als
een functionele structuur, waarbij blijken moge dat inderdaad ieder structuurtype
zodanig type is op grond van zijn functionaliteit voor het geheel en van ieder
onderdeel voor het geheel. De noodzaak daartoe manifesteert zich hierbij met name,
doordat de ‘objectieve ordening’ verschillende mogelijkheden van interpretatie biedt,
waarbij noch weglating noch vervanging volledig opheldering kunnen geven. Eerst
dan, wanneer we de functie van ieder lid in het patroon ten opzichte van de andere
leden onderzocht hebben, blijkt een ‘keuze’ verantwoord uit genoemde
mogelijkheden. We dienen dus differentiatie in de structuur aan te brengen, waarbij
we ook semantische data in de interpretatie moeten betrekken. Verband tussen
semantische en syntactische gegevens, in wisselwerking of eventueel ook in
oppositie, kan niet ontkend worden; een verwijzing in dit verband naar Ries' uitspraak,
voor wie de ‘Eigenbedeutung der Glieder’ als syntactisch middel in de woordordening
9)
evenzo van belang kan zijn, lijkt ons voldoende . Ter voorkoming van misverstand
zullen we echter steeds een

7)
8)
9)

De Vooys, l.c.
Vgl. het art. van E.M. Uhlenbeck: Traditionele Zinsontleding en Syntaxis, Lev. Talen 193, p.
18-30 (1958), waarin uitsluitend - principieel - over relaties gesproken wordt.
J. Ries: Beiträge zur Grundlegung der Syntax I, Zur Wortgruppenlehre, Praag 1928, p. 139-140.
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beroep op semantisch-functionele gegevens duidelijk geïsoleerd plaatsen, en slechts
in het onderzoek betrekken ‘ter nadere adstructie’.
Een moeilijkheid blijft vooralsnog vast te stellen in hoeverre we dienen uit te gaan
van een eigen ordeningsstelsel, een ordening aangebracht ter onderscheiding in
een hoeveelheid ‘ongeordend’ materiaal, of in hoeverre het systeem van de groep
zelf bepalend is voor de benadering. In eerste instantie zullen we zowel van ‘buitenaf’
als van ‘binnenuit’ werken, op deze wijze de analytische en synthetische methode
10)
combinerend .

Analyse der stelsels.
De te onderzoeken structuur van de A.c.I. is syntactisch bijzonder beweeglijk en
toont ons een mogelijkheid van combinaties en varianten, die parallel loopt aan die
van de hoofdzin en bijzinsgroep:
Ik hoorde hem roepen. Ik hoorde hem mijn naam roepen. Ik hoorde hem gisteren
mijn naam roepen. Ik hoorde hem, als ik goed luisterde, zacht mijn naam roepen.
Juist hem hoorde ik mijn naam roepen. N.B. Ik hoorde het hem zeggen. Ik zie't 'm
nog oprapen (!)
In de eerste fase van onze analyse zullen we nu de bestaande drie systemen
confronteren met een aantal linguistische gegevens, om zodoende hun waarde te
meten aan meer dan een enkel, op zichzelf staand geval.
I (K → bep.) → inf. bep.
Vgl.

Ik hoorde hem (a)
Ik hoorde hem roepen (b)

Al dadelijk blijkt bij bovenstaande zinnen dat weglating of vervanging geen duidelijk
resultaat oplevert: zin (b) blijft intact, of beter wordt weer volledig zin, zowel bij
weglating van de bep. als van de inf. bep., hetgeen niet verwonderlijk is, daar beide
bep. immers een zekere relatie onderhouden met de kern. Wat nu de orde in de tijd
betreft, (vgl. (a) en (b)), kan men inderdaad de inf. bep. kwalificeren

10)

Zie over deze kwestie o.m.: Louis Hjelmslev: Prolegomena to a theory of language, vert. door
Francis J. Whitfield, Int. J. of Am. Ling., Memoir 7, p. 6-7 (1953); vgl. ook F.R. Palmer: Linguistic
Hierarchy. Lingua VII, 3 (1958), p. 226.
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als een nadere aanvulling, hetzij bij de hele groep, hetzij bij de bep. In dit verband
en gezien in deze tijdsorde kan men dus spreken van een zgn. bep. van gesteldheid,
waarbij het weer een discutabel feit blijft of men een dergelijke bepaling moet zien
11)
als een aanvulling bij het ‘object’ alleen, dan wel bij ‘object’ en ‘predikaat’ beide .
Mogen we ons nu tevreden stellen met de omschrijving van de inf. bep. als:
secundaire bepaling, volgend in de orde van de tijd op een primaire, en
ondergeschikt? Naar het ons voorkomt behoeven we met een dergelijke formele
ordening geen genoegen te nemen, ook niet als we ons op streng structureel
standpunt stellen. Ter nadere adstructie stellen we derhalve naast elkaar:

Ik hoorde hem roepen (b)
Ik hoorde hem, roepend (en jammerend) (c)
Afgezien van duidelijk grammaticale en (dus) syntactische verschillen, noteren we
hier een verschil in intonatie dat ons fundamenteel voorkomt. In dit verband wijzen
we op de bekende stelling van De Groot over de ‘dubbele gelaagdheid’ der zinnen,
ook al willen we niet zo ver gaan te zeggen ‘c'est le ton qui fait la phrase’; wel
onderschrijven we, zij het met een kleine nuancering, de stelling: het structuurpatroon
van de zin wordt gemaakt door de woordorde (en niet ‘woorden’) en door de
12)
intonatie .
Voor het bovenstaande paar (b) en (c) mogen we ten aanzien van (c) inderdaad
vaststellen dat de tweede bepaling hier een nadere aanvulling vormt en wel in die
zin, dat ze werkelijk ook in tweede instantie toegevoegd is aan een structuur die
met K en bep. een zekere geslotenheid heeft. De syntactisch en intonatief anders
geaarde structuur van

11)

12)

Zo men bij de traditionele zinsontleding wil spreken van een bep. van gesteldheid, lijkt ons
de eerste verklaring de enig juiste, aangezien we hier toch de bep. moeten beschouwen als
een aanvulling bij het ‘object’, zeker als die bep. substantivisch van karakter is. Van der Lubbe,
evenmin gelukkig met de gewone interpretatie van deze groep, spreekt van een ‘predikatieve
toevoeging’ (o.m. p. 258 evv.). Verderop moge blijken in welk opzicht wij met hem van mening
verschillen. Dr. H.F.A. van der Lubbe o.f.m.: Woordvolgorde in het Nederlands, Assen 1958.
De Groot o.m. p. 20.
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(b) valt derhalve principieel buiten een dergelijke orde en het bovenstaande patroon
schijnt dan ook buiten de termen voor verdere discussie te vallen. Dit geldt ondanks
het feit dat men voor (c) een drietal typen kan vooronderstellen, nl. (K → bep.) → sec
bep., K → (bep. → sec bep.), dan wel K → bep. → sec bep. We menen dat het niet
noodzakelijk is de juiste omschrijving voor (c) vast te stellen, daar elk van de drie
typen (K → bep.) → inf. bep. voor (b) uitsluit.
Wat de grafie en daarmee de indeling van Bech betreft het volgende: in het patroon
Vʹ (Aʹ: Nʺ) + Vʺ dient de omschrijving Aʹ: Nʺ ter verduidelijking van het feit dat het
logische acc.-object (Aʹ) van Vʹ (verbum finitum) logisch subject (Nʺ) is van Vʺ
(verbum finitum). De grafie Vʺ (dubbel accent) wijst erop dat de inf. bep.
ondergeschikt is aan het verbum finitum uit de kern, terwijl de term ‘logisch subject’
eveneens een subordinatie suggereert van deze inf. bep. aan de bep. In feite schaart
Bech zich dus ook, zij het voor de Duitse structuur, aan de zijde van hen die
bovenstaande structuur aanhouden. Wij menen overigens dat met de term ‘logisch
subject’ een notie geïntroduceerd wordt in dit structurele stelsel, die zo niet in een
semantisch, dan toch wel in een extra-relationeel vlak ligt, hetgeen ook hier een
teruggrijpen doet veronderstellen op data die buiten het zuiver syntactisch vlak
13)
liggen .
Ten aanzien van het eerste structuurtype stellen we derhalve vast, dat het niet
voldoende genuanceerd is ter verklaring van de A.c.I.-constructie, mede doordat
de kwalificatie orde-in-tijd de intonatie als hypotactische factor uitsluit. De relatie
bep. → inf. bep. is m.a.w. sterker dan in bovenstaand schema blijkt en dient nader
onderzocht naar aanleiding van volgende criteria.
II (K → inf. bep.) → bep.
Vgl.

Ik hoorde hem roepen (b)
Ik hoorde het hem zeggen (d) [Ich hörte
es ihn sagen]
Ik hoor hem, als ik goed luisterde, zacht
mijn naam roepen. (e)

13)

Vgl. par. 1 t/m 15, waarin uitsluitend formele data als uitgangspunt worden erkend; in opzet
is er dus zeker geen sprake van meer dan zuiver syntactische structuren, waarbij functionele
en semantische feiten buiten beschouwing moeten blijven.
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Zoals we boven al met een enkel woord aanduidden, beschouwt De Groot onze inf.
bep. als een zgn. bepaling van gesteldheid, hetgeen hem overigens niet een
relatieschema doet veronderstellen als in I gegeven. Hij behandelt de inf. bep. binnen
en overeenkomstig hetzelfde stramien als Wij vonden de jongen ziek te bed, Ik
noem hem mijn vriend (waarin ziek een bep. is bij vonden te bed; hem bij noem mijn
vriend). Wanneer hieraan parallel - een parallellisme dat De Groot niet aantoont en
dat mij ook bepaald niet erg overtuigend schijnt - vogel een bep. genoemd wordt
bij zie vliegen, dan mogen we in (b) en (e) hem een bep. noemen bij hoorde roepen,
(of hij hoorde zacht mijn naam roepen?).
Alvorens op dit principe van ordening nader in te gaan, zullen we eerst De Groots
toelichting ten aanzien van de verhouding bep.-bep. v. gest. iets uitvoeriger citeren.
Over de predikatieve bepaling (hier dus vliegen; bij ons roepen) zegt De Groot: ‘De
z.g. praedicatieve bepaling noemt een accidens (eigenschap, toestand of
hoedanigheid; d.i. wat een bepalingswoord, b.v. een bijv. naamwoord of een
werkwoord, als zodanig betekent) van een substantie (iets wat een substantief of
een ander zelfstandig woord betekent)’. En verderop schrijft hij: ‘Ook de “bepalingen
van gesteldheid” hebben dus de eigenaardigheid dat ze in syntactische zin juist niet
bepaling zijn van het woord waarop ze “slaan”, waarvan ze verondersteld worden
14)
bepaling te zijn’ .
We noteren hier een duidelijke divergentie tussen de semantische functionaliteit
en de syntactische relatie, hetgeen op zichzelf geen bijzonder of
15)
verwonderingwekkend verschijnsel is . Het lijkt dan ook niet nodig daarover in
discussie te treden, temeer niet, daar het uitgangspunt van De Groot, althans ten
aanzien van de zgn. bepaling van gesteldheid, ons niet geheel juist voorkomt.
Wanneer hij nl. min of meer op goed geloof, een overeenkomst aanneemt tussen
verschillende gevallen, zoals wij er boven een tweetal noemden, en ons structuurtype,
dan lijkt dat meer op aanvaarding van traditionele beweringen, dan op

14)
15)

De Groot, resp. p. 183 en 184.
Een gelijksoortige wisselwerking tussen syntactische relatie en semantische functie noteerden
wij t.a.v. de zgn. modale auxiliaria. Zie: Moeten, een structureel semantische studie,
Groningen-Djakarta 1956, hfdst. IV, dl. III, met name p. 110.
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het toetsen van semantische kwaliteiten te berusten. Anders gezegd: wanneer hij
beweert dat vliegen (en dus bij ons (zacht mijn naam) noemen) een zgn. predikatieve
bepaling is, dan menen we daartegen bezwaar te moeten maken, en wel op grond
van de analyse in geval I. Het lijkt ons daarom juist met name op De Groots visie
nog verder in te gaan, waartoe we ons baseren zullen op enkele nader te
onderzoeken structuurtypen, en wel de zinnen (b) en (d).
Wanneer we het structuurtype (d) nauwkeurig beschouwen, merken we op dat
hier de ordening der delen een geheel geïsoleerd verschijnsel is, hetgeen onmiddellijk
de vraag opwerpt waardoor deze speelse wisseling van het en hem ontstaan kon.
Men is geneigd hieraan de veronderstelling te verbinden, dat de structuur van (wat
we voorlopig zullen noemen) de woordgroep het hem zeggen sterk gesloten is, of
anders gezegd, dat er een sterke relatie bestaat tussen de delen van die groep
onderling. Men zou hier kunnen spreken van tangconstructie, waarbij de syntactische
groep het zeggen innerlijk sterk gebonden blijkt (hypotaxis van het), en anderzijds
16)
een daarmee verbonden deel (hem) omsloten wordt . In eerste instantie lijkt het
hierdoor dan ook niet waarschijnlijk dat er een nauwere relatie zou zijn tussen de
kern en de inf. bep. dan tussen de inf. bep. en de bep., zoals gesuggereerd wordt
in relatieschema II, waarin de bep. secundair is.
We willen nu trachten De Groots visie nader te analyseren, waarbij we een drietal
criteria aanleggen, t.w. van grammaticaal, van syntactisch en - ter adstructie - van
semantisch karakter.
De grammaticale vorm waarin de bep. zich aans ons manifesteert in het zinstype
(b) is die van de bep. in zijn typisch ondergeschikte vorm als zodanig, de zgn.
objectscasus dus. Een dergelijke objectscasus (hem) schijnt in eerste instantie niet
verklaarbaar vanuit het ordeningsprincipe II. In relatie tot de inf. bep., of zo men wil:
kern + inf. bep., zijn geen syntactische gronden aanwezig deze karakteristieke
bep.-vorm te geven aan het pron. pers. Een hypotactische verhouding m.a.w. ligt
hier niet zo voor de hand als bij de eerste aanblik lijkt, te minder daar de ver-

16)

We zijn ons ervan bewust de term hier in een niet-gebruikelijke zin toegepast te hebben; vgl.
C.B. van Haeringen, N. Tg. 40 en Maria A.F. Ostendorf N. Tg. 51.
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vangingsproef hier geen enkele bewijskracht bezit. Daarentegen is de bep.-vorm
niet alleen aannemelijk, maar zelfs noodzakelijk, wanneer men een directe relatie
veronderstelt tussen deze bep. en de kern, een relatie die uiteraard een verband
tussen de kern en de inf. bep. niet hoeft uit te sluiten. Willen we ons uitsluitend
baseren op dit grammaticale verschijnsel, dan schijnt dus voorlopig een relatie van
de bep. tot de kern beter te verantwoorden, dan tot de gesloten groep kern + inf.
bep., dan wel inf. bep. per se.
[Wij wijzen er in dit verband op, dat de bep.-vorm in verbinding met de infinitief
niet noodzakelijk is blijkens zinnen als: En jij lachen, hé! Overigens zijn we hier in
een andere orde dan bovengenoemde, zeker voor De Groot, die hier de infinitief
beschouwen zal als bep. bij de kern jij; mogelijkerwijs zal hij hier spreken van een
predikatieve structuur, parallel aan zinstypen als Hij blij. Verderop moge overigens
blijken in hoeverre onze mening van de zijne verschilt.]
Een enkel grammaticaal geval echter willen wij hier ter ondersteuning van het
bovenstaande toevoegen: Laat hij maar komen en het emotionele (niet gangbare)
Hoor hij eens tekeer gaan. Wij zijn ons ervan bewust dat het eerste geval, historisch,
als een adhortatief, zo men wil conjunctief, verklaard kan worden, hetgeen evenwel
over de huidige structuur en haar beweeglijkheid niets zegt. Daarenboven wijst de
tweede vorm, hoe weinig kans hij ook mag hebben in het A.B.N. door te dringen,
op een zekere activiteit van dit ordeningsprincipe. Kan deze afwijking nu ‘verklaard’
worden vanuit schema II? Kan m.a.w. de bep. bij de groep kern + inf. bep. een
casusvorm dragen die niet bij de bep. past: is een rechtlijnige hypotaxis in deze
vorm aanvaardbaar? Zo we - vooralsnog alleen maar schema II ontwijkend - een
verklaring willen geven, dan kan die toch alleen maar luiden, dat er een nauwe
gebondenheid bestaat tussen de bep. en de inf. bep. Daarbij lijkt het aanvaardbaar
te spreken van een syntactische (en ook semantische) onder-ordening van de
imperatief aan die bep.-groep, temeer daar de intonatie (zware accentuering van
pron. pers.; anders geen hij-vorm mogelijk) deze veronderstelling steunt. Zonder
dus nu al een beter schema te kunnen aangeven, stellen we vast dat beide feiten
in grammaticis het ordeningsprincipe II ontduiken.
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De syntactische relatie nu stelt ons voor de volgende opgave: de bep. heeft een
sterke gebondenheid aan de kern: velerlei typen van ordening zijn mogelijk binnen
de A.c.I.-structuur, maar steeds zal de bep. direct contact zoeken met de kern (in
casu de pers.-vorm), en zeker een contact waarbij die bep. dichter bij de kern staat
dan de inf. bep. Een enkele uitzondering daargelaten (d), merken we een
structuurtype op, dat in dit opzicht duidelijke overeenkomst vertoont met de
enkelvoudige zin, waarin het zgn. object, de eerste directe bep. bij de kern dus, een
zelfde stringente relatie aanneemt. Ook op grond van dit syntactische
ordeningsschema schijnt het alweer weinig aannemelijk, dat we inderdaad een
principe aanvaarden, volgens hetwelk geen relatie bestaat tussen de bep. en de
kern. Hetgeen we opmerkten ten aanzien van zinstype (d) hierboven, versterkt de
gedachte dat de betrekking tussen de kern en de inf. bep. niet primair is ten opzichte
van de bep.
We komen tenslotte in het semantische vlak. Volgens De Groot krijgt ons
gebruiksgeval Ik hoorde roepen voor de A.c.I. een aanvulling en wel een van een
bep. hem. Het type zonder bep. is echter een vage, algemene notie, terwijl type (b)
een semantisch gesloten structuur voorstelt, waarbij men niet kan spreken van een
gerichtheid voortkomend uit het toevoegen van een bep. Principieel liggen beide
zinnen in een verschillende semantische orde, resp. een open, vage, en een
gesloten, gerichte orde. We wijzen ten overvloede - zonder hieraan enige
bewijskracht te willen ontlenen - op de diachronische groei, die in beginsel een
andere opbouw, of zo men wil, ‘aanbouw’, te zien geeft.
We menen met genoemde drie wijzen van benadering te mogen volstaan: op
grammaticale, op syntactische en zonodig op semantische gronden is naar het ons
voorkomt, in voldoende mate aangetoond dat het structuurtype II niet ‘sluitend’ is
en niet dienen kan ter verklaring van juist deze orde in de A.c.I.-groep. Er is alle
aanleiding een relatie te veronderstellen tussen de bep. en de kern enerzijds, en
anderzijds tussen de bep. en de inf. bep., hetgeen een interpretatie van deze bep.
als aanvulling bij de gebonden groep kern + inf. bep. uitsluit. In dit verband dient
nog opgemerkt dat De Groots opvatting niet berust op een onderzoek van deze
vorm, noch van een variabele serie gebruiksgevallen, maar zij berust op het feit,
dat de traditionele interpretatie
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(zie I) in de inf. bep. een zgn. bep. van gesteldheid heeft gezien. Dit bracht hem
ertoe een schema toe te passen op de A.c.I.-structuur, waaronder mogelijkerwijs
andere van deze genoemde soort bepalingen wel vallen.
III K → (bep. → inf. bep.)
Ten aanzien van dit derde schema zullen we kort zijn: temeer daar de ‘definities’
voor dit type in hun algemene vaagheid bijzonder sprekend zijn. Noch Erné en Smit,
noch Lulofs geven nl. een verklaring die gedekt wordt door het begrip structuur.
Wanneer men immers spreekt van ‘lijdend voorwerp met een infinitief’ is nauwelijks
17)
een relatie uitgedrukt , maar slechts een volgorde, waarvan we in het begin (zie I)
reeds de waarde ontkenden. Als we van de woordgroep een oud man, oud
kwalificeren als adjectief in de woordgroep, zeggen we al even weinig, als wanneer
we onze groep aanduiden als A.c.I.
De Vooys is voorzichtig genoeg om zich niet te laten verleiden tot een vaste
omschrijving, maar met zijn betiteling van het object als ‘psychologisch subject’ bij
18)
de inf. interpreteert hij toch teveel vanuit de semantische orde . Wanneer hij
bovendien stelt dat men zowel de vogel als zingen (in; Ik hoor de vogels zingen)
kan ‘voelen’ als object, gaat hij uit van twee aparte zinnen, die geheel los van elkaar
staan, t.w.: Ik hoor zingen; Ik hoor de vogel.
We menen met temeer recht schema III, dat nauwelijks een structureel schema
genoemd mag worden, buiten beschouwing te kunnen laten, daar we verderop nog
terugkomen op dit type, zij het in een genuanceerder vorm.

De subject-predikaatgroep.
Bij het onderzoek van de verschillende stelsels zagen we drie principes van ordening,
t.w.:

17)

18)

Erné en Smit betrekken in hun hoofdstukje ten onrechte Hij hoorde een stoel omgooien, terwijl
hun onzekerheid met name blijkt uit de terminologie: Infinitief in, en Infinitief na lijdend
voorwerp.
E. Kruisinga: Einführung in die Deutsche Syntax, Groningen, p. 107, spreekt van een
syntactisch verband, waarbij de accusatief-vorm het best getypeerd kan worden voor het
Duits als ‘das sekundäre Subjekt des Infinitivs’.
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I roepen ondergeschikt aan hem (hoorde hem);
II hem ondergeschikt aan hoorde roepen;
III roepen onderdeel van groep (hem roepen), waarin niet met name over schikking
gesproken is.

Als we dus de derde categorie terzijde laten, kunnen we constateren dat in I en II
gezocht is naar een relatie van beide bep., die op een of andere wijze hypotactisch
is. Beide schema's zijn echter niet overtuigend, daar gebleken is dat de functionele
ordening in verschillende gebruiksgevallen niet past in het raam van deze grafische
structuren. Bij ontoereikendheid van het hypotaetische type kan echter al evenmin
gesproken worden van parataxis (zie verderop: Trubetzkoy), en in eerste instantie
schijnt de conclusie gewettigd, dat onderschikking noch voor de bep. noch voor de
inf. bep. zonder meer gewettigd is. Het lijkt ons derhalve verantwoord ons te
concentreren op de relatie tussen de bep. en de inf. bep.; dit laatste met temeer
recht, daar ze beide gelieerd zijn aan de kern, en wel in een positie die voor beide
gelijkwaardig is: elk der bep. vertoont nl. de bep.-vorm, of zo men wil de
‘objectsvorm’.
Van dit feit uitgaande schijnt het ons, althans voorlopig, verantwoord deze groep
(hem-roepen) te typeren als een gesubordineerde variant van wat we tot nadere
order zullen noemen: de subject-predikaatgroep.
Willen we onze A.c.I.-structuur confronteren met dat stelsel, dan zal het echter
noodzakelijk zijn te onderzoeken wat dit stelsel precies behelst, in hoeverre het
structureel gebaseerd is, in hoeverre ook het als zodanig explicatief kan zijn voor
de nog altijd vage ordeningsprincipes van onze gebruiksgevallen. Op deze wijze
kan ons sterk gedetailleerde onderzoek tevens een wat breder perspectief krijgen,
daar de discussie over de zgn. subject-predikaatgroep bepaald nog niet als definitief
geëindigd kan worden beschouwd.
Wat dienen we te verstaan onder subject en predikaat, hoe is hun verhouding,
welke zijn de standpunten te dien aanzien? Wat het laatste betreft, hieromtrent
kunnen we ter verheldering het beste tegenover elkaar stellen de inzichten van:
1. De Groot (zich beroepend onder meer op Sechehaye);
2. Trubetzkoy (bij wie Van der Lubbe zich m.m. aansluit).
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Het standpunt van de eerste, hoewel genoegzaam bekend, willen we hier toch zeer
in het kort toelichten. Hij betoogt dan dat de tegenstelling predikatief/niet-predikatief
op een ander vlak ligt dan de oppositie nevenschikkend/onderschikkend, en dus
niet in het structurele, zuiver linguistische vlak ligt. Daarin immers is door de laatste
binaire oppositie ieder ordeningsprobleem verantwoord, daar ‘alle woordgroepen
19)
in alle talen óf nevenschikkend óf onderschikkend zijn’ . Wel erkent hij het bestaan
van een tegenstelling predikatief/niet-predikatief, maar deze ligt in een logische
orde. Schematisch voorgesteld onderscheidt hij dan, met een subordinatie van de
logische oppositie, de volgende orde:
nevenschikkende groep
niet
wel

onderschikkende groep
niet
wel

praedicerend

praedicerend

praedicerend

praedicerend

mannen,

vrijheid

vliegende

vogels

vrouwen,

blijheid

vogels

vliegen

kinderen
De wijze waarop De Groot de divergentie tussen beide opposities beargumenteert,
lijkt ons voor kritiek vatbaar. Bij zijn analyse van de predicerende groep zegt hij o.m.:
19)
‘In een praedicerende groep beweert de spreker iets over iets.’ Woordelijk
genomen, dus naar de betekenis van de term zelf, is dit inderdaad juist en de
traditionele opvatting loopt parallel aan deze omschrijving. Als Trubetzkoy zegt dat
hij een groep ‘sujet-prédicat’ onderscheiden wil, gebeurt dit op de logicistische basis,
die we simplificerend als volgt zouden kunnen voorstellen: er is een vast gegeven:
subject; over dit vaste gegeven wordt iets nieuws meegedeeld, uitgezegd: predikaat.
[We laten hierbij de a-linguistische (en a-logische?) terminologie als logisch of
psychologische subject en/of predikaat buiten beschouwing.]
Wij menen echter dat in de predikatieve structuur geen sprake behoeft te zijn van
een bekend en een nieuw gegeven, van een subject waarover iets geprediceerd
wordt. Een dergelijke opvatting is syntac-

19)
19)

De Groot resp. p. 62 en 61.
De Groot resp. p. 62 en 61.
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tisch onjuist en berust al evenmin op semantische feiten; hoogstens kan men zeggen
dat een dergelijke verhouding bestaat in de leer der oordeelsvorming, waarbij men
20)
uiteindelijk terecht komt in een Aristotelische, volledig a-linguistische orde . Dat
men hier de semantiek niet parallel mag doen gaan aan de logica bewijst Pos als
hij zegt: ‘(Yet it is through the contact with other people, that we perceive) the subjects
of our statements are often common and objective while the predicates are
21)
subjective.’
Ter adstructie van onze opvatting ten aanzien van deze linguistisch verouderde
inzichten (over de logische structuur spreken we nog naar aanleiding van
Sechehaye), wijzen we op een tweetal feiten: in impersonale constructies als: het
regent, het is koud, het ligt hier lekker in de zon, kan noch syntactisch, noch
semantisch gesproken worden van een aanvulling dan wel predikaat bij een
vaststaand, subjectief gegeven. Men zou met evenveel (of beter: even weinig)
structureel recht kunnen beweren, dat in de hypotactische woordgroep de kern het
vaste gegeven is en de bep. het predikaat, i.c. de ‘nieuwe’ notie.
Bezien we daarnaast een willekeurig gekozen taaluiting als Ik ga, dan merken
we hier op dat alleen logice gesproken kan worden van een subject, i.e. een logisch
bekend gegeven, waaraan een logisch-onbekende toegevoegd word. Linguistisch,
dus én syntactisch én semantisch, zijn beide termen ‘nieuw’ voor de situatie,
constitueren zij gemeenschappelijk een linguistisch beeld voor een extra-linguistisch
moment, daarbij gebruikmakend van het feit, dat ze beide ‘betekenen’ in een volledig
identieke orde van taal en dus beide als semanteem vaste, erkende taalnoties zijn.
Het lijkt ons niet nodig op deze kwestie dieper in te gaan: we komen nog nader
terug op de Groots standpunt n.a.v. de wijze waarop hij Sechehaye citeert. Bovendien
zouden we in vele opzichten in herhaling

20)

21)

Dat de subject-predikaatstructuur typisch ‘begrip-matig’ is, blijkt o.m. bij Windelband: ‘Da in
einem Urteil ein Begriff (das Prädikat) von einem andern Begriffe (dem Subjekt) ausgesagt
wird, ... W. Windelband: Lehrbuch der Geschichte der Philosophie, herausgegeben von H.
Heimsoeth, Tübingen 1948, 14de dr., p. 113.
H.J. Pos: The Foundation of Word-Meanings, Lingua I, 3, p. 284.
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vervallen van de argumenten die Van der Lubbe gebruikt, ook al menen we enkele
hiervan niet te kunnen onderschrijven, met name niet die, welke het voornaamwoord
22)
als subject betreffen . Wel wijzen we er nog op dat eerstgenoemde als het ware
uitgaat van een binaire oppositie, wat hem, bij afwezigheid van nevenschikkend
verband, automatisch brengt bij onderschikking, dus ook in de zgn.
subject-predikaatgroep.
Een dergelijke tweepoligheid in het grondpatroon van onze zin wordt echter niet
door een ieder aanvaard. Met name Trubetzkoy maakte een indeling met drie termen;
wat de bewijsvoering daarbij betreft, daar deze niet-representatief is voor onze
talengroep zullen we er niet in extenso op ingaan. Hij onderscheidt:
{syntagmes déterminatifs

- composés d'un déterminant et d'un
déterminé;

{syntagmes prédicatifs

- composés d'un sujet et d'un prédicat;

{syntagmes sociatifs

- dont les deux termes se trouvent
toujours dans un rapport syntagmatique
avec quelq'un autre membre du même
23)
énoncé .

Het komt ons voor dat deze driedeling in globo volkomen aanvaardbaar is, al kan
de argumentatie t.a.v. het syntagme prédicatif, zoals we boven reeds schreven, ons
niet geheel bevredigen. We wijken hier dus principieel af van de indeling zoals Van
der Lubbe die voorstelt op p. 67, waarbij een oppositie gesuggereerd wordt tussen
de predicerende groep enerzijds en de niet-predicerende (gesplitst in neven- en
onderschikkend) anderzijds. Het is ons nl. niet duidelijk welke overeenkomsten de
paratactische en de hypotactische groep bezitten in tegenstelling met de
subject-predikaatgroep en omgekeerd. We zijn ons ervan bewust

22)

23)

Van der Lubbe stelt in zijn inleidende hoofdstukken op heldere wijze een aantal algemene
problemen aan de orde; wij sluiten ons gaarne aan bij het weerleggen van De Groots visie,
maar vinden dat hij te ver gaat, wanneer hij ontkent dat het pronomen als subject bepalend
is voor de syntactische vorm van het ‘gezegde’, p. 61.
N. Trubetzkoy: Le rapport entre le déterminé, le déterminant et le défini, Mélanges Bally,
Genève 1939, p. 76; de laatste omschrijving zouden we gaarne uitgebreid zien in die zin, dat
de termen verbonden zijn met de éconcé in gelijk syntactisch verband.
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24)

dat het bipolaire stelsel in de structurele taalkunde zijn grote betekenis heeft , maar
anderzijds is evident duidelijk aangetoond dat in syntactische relaties ook een
25)
diepolig stelsel actief kan zijn, zoals bv. bij de demonstrativa .
Wanneer we nu het syntagme prédicatif, de subject-predikaatgroep, als volkomen
gelijkwaardig ordeningsprincipe aanvaarden voor de syntactische verhoudingen,
kan dit uiteraard alleen indien we niet uitgaan van de logische of psychologische
relatie van het (woordelijk te nemen) subject en predikaat. Wij verstaan onder de
subject-predikaatgroep - term die we gemakshalve aanhouden - een structuurtype,
dat noch paratactisch, noch hypotactisch is opgebouwd, maar waarin de termen
van de groep elkaars constituanten zijn, die in gelijkwaardige co-activiteit de
woordgroep vormen.
Ter toelichting van deze driedeling, waarbij we een derde structuurtype invoegen,
zullen we het laatste stelsel weer op drie punten verduidelijken en wel (1) wat de
structuur van de co-actieve groep betreft; (2) gebaseerd op de intonatie; (3) t.a.v.
de semantische functionaliteit.
(1) Ter voorkoming van misverstand stellen we hier vast dat we onder predikaat
verstaan de persoonsvorm, eventueel aangevuld met een participium. Wat nu deze
persoonsvorm en de daarmee corresponderende vorm, het zgn. subject betreft,
voor de syntactische structuur veronderstelt de een de ander, en wel in die mate,
dat de groep onvoltooid is zonder een van beide elementen. Dit laatste geldt zo
sterk, dat de syntactische ordening prevaleert boven de semantische, en een formeel
element ter aanvulling gebruikt wordt voor het subject in de impersonale constructie.
Een tweede argument voor isolering van onze co-actieve groep is de wijze van
corresponderen; terwijl in de hypotactische structuur naast de nul-variant slechts
één correlatievorm bestaat (maximaal), kent de eerstgenoemde groep een gevarieerd
correlatieschema dat een genuanceerder verband veronderstellen doet dan het
eenzijdig gerichte van de

24)
25)

Vgl. o.m.R. Jakobson en M. Halle: Phonology in relation to Phonetics, in: Manual of Phonetics,
Amsterdam 1957, p. 215. evv.
H. Frei: Systèmes de Déictiques, Acta Linguistica, Vol. IV, 3, Copenhague 1944, p. 111 evv.
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hypotaxis. De dubbele relatie werkt door in onderscheiden syntactische structuren,
want terwijl in de hoofdzin er een direct verband is tussen subject en predikaat,
wordt in de bijzin een tangconstructie gevormd, echter met dien verstande dat de
correspondentie in gelijke mate bestaan blijft.
Een derde onderscheid met de onderschikkende groep ligt in de verhouding t.o.v.
het totale zinspatroon. Terwijl de gewone woordgroep in principe geen gesloten
beeld vormt voor de zin, draagt het co-actieve stelsel het beginsel van de zin in zich.
We zijn ons ervan bewust dat hier uitzonderingen op zijn, dat ook de zgn. elliptische
zin in wezen een zelfstandige, volledige zin is, maar deze blijft toch een uitzonderlijk
moment vormen, gedragen door de totale extra-linguistische situatie. De
subject-predikaatgroep echter is autonoom, is per se gesloten en is voor iedere zin,
waarin hij voorkomt kern-gegeven. Naar dit kern-gegeven schikken de andere
groepen zich, zij zijn hieraan gesubordineerd en zijn afhankelijk t.o.v. deze gesloten
bipolaire structuur. Terwijl in de hypotactische structuur het ondergeschikte element
zonder al te veel bezwaar weggelaten kan worden (of/en vervangen), gaat dit niet
op voor ons stelsel; daarin zijn beide elementen principieel onmisbaar voor elkaar.
Dit laatste vindt een bevestiging in de intonatie.
(2) Voor gegevens betreffende de intonatie moeten we werken met ‘gemiddelde’,
met ‘gewoonlijk-zo-zijnde’, hetgeen trouwens m.m. ook voor de syntactische
gegevens gold. Als we dus spreken over: normaliter, zijn we ons ervan bewust, dat
veelvuldig zinstypen voorkomen die afwijken: dit hoeft echter aan het algemene
beeld geen afbreuk te doen.
In de Mélanges Bally wijst De Groot erop dat in het zinnetje Das Háus brennt een
accent ontbreekt op brennt: hij beschouwt dit als een signe prédicatif, waarmee
aangegeven is dat de persoonsvorm hier hoort bij het ‘semantisch subject’. Het
signe prédicatif immers geeft aan ‘qu'un sémantème ou un groupe de sémantèmes
renferme ce qui est énoncé sur quelque chose d'autre ou ce sur quoi quelque chose
26)
est énoncé’ . Een dergelijke eenzijdige explicatie van het zgn. tegenstellings-

26)

A.W. de Groot: Les oppositions dans les systèmes de la structure et des cas, Mélanges Bally,
p. 115.
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accent komt ons zeer twijfelachtig voor en de vraag rijst dan ook of in het róde boek
wegens het ontbreken van een ‘accent énonciatif’ op boek dit woord semantisch
ondergeschikt is aan het voorafgaande.
Houden we ons nu echter aan het door De Groot gegeven gebruiksgeval, zonder
bijzondere accentuatie, dan zien we dat hier een dubbele accentuatie op te merken
is, èn op Haus èn op brennt. Men kan daarbij eventueel nog noteren een
stijgende-dalende intonatie die inderdaad representatief is voor het intonatiepatroon
van de zin, maar dat evenzeer kan zijn voor de co-actieve groep (dubbele accentuatie
en stijgenddalend toonverloop, ook bij een aanvulling als: seit vielen Wochen).
Confronteren we hiermee de onderschikkende groep, dan noteren we daarin
normaliter een eenheidsaccentuatie, d.w.z. een accentuatie waarbij het kernwoord
een zwaardere nadruk heeft dan de bepaling. Zonder op deze kwesties verder in
te gaan (een diepgaand empirisch onderzoek zou hiervoor noodzakelijk zijn) mogen
we vaststellen dat de co-actieve groep zich in zoverre onderscheidt van de
hypotactische groep, dat hierbij geen eenheid-stellende accentuatie optreedt, terwijl
het zeker onjuist zou zijn, in zijn algemeenheid aan te nemen dat het zgn. subject
als kern een zwaarder accent draagt.
Ter adstructie van het dubbel belaste accentuatiesysteem in de
subject-predikaatgroep wijzen we op ‘ellipsen’ als: Geboren - Adriana Gesina. In
deze groep zijn de delen accentueel gelijkwaardig, hetgeen bij een onderschikkende
groep normaliter niet het geval kan zijn. De functie van het accent bevestigt hier
dus de syntactische opbouw, waarbij de delen elkaar aanvullen; ze loopt in deze
ordening ook parallel aan de semantische functionaliteit, zoals in het volgende moge
blijken.
(3) Om twee redenen dienen we uitvoerig in te gaan op de semantische
achtergronden van de subject-predikaatgroep: in de eerste plaats beweegt de
interpretatie van De Groot zich in dit vlak en bovendien menen we te mogen
vasthouden aan de stelling dat syntactische functionaliteit een zeer nauwe relatie
impliceert met semantische functie (dit laatste duidelijk te scheiden van logische
waarde).
Zoals we boven reeds met een enkel woord suggereerden, menen we dat ‘subject’
en ‘predikaat’ terminologisch en (dus) voor velen ook semantisch op een misverstand
berusten: vanuit die onjuiste interpre-
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tatie ontstaan verwarrende noties als psychologisch subject, of zo men wil:
‘predikatief subject’ en ‘subjectief predikaat’.
Een onbevooroordeelde analyse van de semanteemgroep levert ons echter de
volgende feiten: zoals syntactisch is er ook semantisch een gesloten beeld met twee
polen die elkaar in zoverre aanvullen, dat voor deze groep de beide polen elkaar
constitueren, zonder elkaar semantisch niet functioneren: pas als co-actieve groep
gaat er een semantische functionaliteit optreden die representatief is voor een
gegeven extra-linguistische situatie. (We wijzen in dit verband op het Latijn, waarin
de geslotenheid van die orde zijn kan, dat de semantische polen grammatisch
samengegroeid zijn tot één beeld). Het subject veronderstelt dus een predikaat,
zoals omgekeerd het laatste een subject veronderstelt: in ik wil is ik een willende-ik,
en wil een ik-wil. We formuleren dit laatste met opzet in deze zin, omdat beide delen
niet losstaand bestaanbaar zijn, zoals dat het geval is met de kern in een
hypotactische groep, of een der elementen in een paratactische groep ten opzichte
van de ander. Ten overvloede zij opgemerkt, dat voor ons semantische functionaliteit
een context veronderstelt die representatief is voor een situatie: het woord
functioneert dus semantisch in de groep, zoals deze in het grotere gebruiksgeheel
27)
van de zin is opgenomen .
Een tweetal citaten uit Van der Lubbe moge ter adstructie toegevoegd worden:
‘de tweeheid subject-predikaat vormt wel degelijk een zekere eenheid, gezien de
wederkerige betekenisbeïnvloeding, die soms al bijzonder duidelijk aan het licht
28)
treedt’ . En verderop: ‘Op grond van het feit dat de betekenissen van subject en
29)
predikaat elkaar wederkerig bepalen, ......’ .
In dit verband ook willen we iets nader ingaan op het gezag dat De Groot aan
Sechehaye meent te mogen ontlenen. Zoals we reeds schreven, hebben we
gegronde bezwaren zowel tegen de autoriteit die aan de laatste wordt toegekend,
alsook tegen de wijze waarop dit geschiedt.

27)

28)
29)

We gebruiken hier ‘context of situation’ niet in de zuiver technische zin die J.R. Firth eraan
toekent in: The Technique of Semantics, Trans. of the Phil. Soc. 1935, p. 36 evv.; vgl. ook
zijn art. in Lingua I, p. 393 evv.
Van der Lubbe, citaten resp. p. 64 en 65.
Vgl. ook Van den Berg voor wie onderwerp en persoonsvorm semantisch eveneens een
gesloten beeld, een verbinding vormen, p. 12-13.
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De Groot citeert nl. uit de Conclusions, maar de voorafgaande tekst is veelal
genuanceerder, met name b.v. op p. 30-31, waar men eerder kan concluderen (al
weer) tot co-activiteit van beide elementen dan tot een hypotactische relatie. Naar
aanleiding van het antwoordzinnetje van een kind Kuh dall (les vaches sont à l'écurie)
zegt Sechehaye: ‘En réalité, si nous rapprochons ces deux idées dans toute leur
nudité logique “vaches” et “écurie”, cela peut signifier aussi bien: “les vaches” (sujet)
“sont à l'écurie” (prédicat) que: “dans l'écurie” (sujet) “il y a des vaches” (prédicat).
Ces deux termes sont encore, si l'on veut, réciproquement sujet et prédicat l'un de
l'autre’. (curs. Dr.).
En verder: ‘qu'aussi longtemps qu'il y a communication, c'est-à-dire acte, il y a
nécessairement un mouvement de la pensée qui va du terme admis comme base,
30)
prédonné ou présupposé, au terme d'aboutissement, donc un sujet et un prédicat’ .
In deze laatste formulering kan men inderdaad een logische ordening ontdekken,
maar we zien hier ook logice een genuanceerder beeld dan het ‘iets van iets’.
Sechehaye zelf heeft trouwens in deze orde een duidelijk onderscheid gemaakt
tussen ‘deux modifications divergentes’ nl. Principal: Complément en Sujet: Prédicat
(p. 37)!
Het is dan ook niet duidelijk hoe De Groot op grond van deze gegevens, die de
subject-predikaatgroep ook in de logica onderscheiden van de complementaire
structuur, de hypotactische opbouw van die groep wil verklaren; onze twijfel wordt
nog versterkt in enkele andere opzichten:
a) het patroon dat Sechehaye onderzoekt hoort thuis in de logica en behoort dus
bij een a- of pré-linguistische relatie van begrippen;
b) logica en semantiek zijn geen elkaar dekkende systemen; in de betekenisleer
functioneren linguistische noties volgens linguistische principes, waarbij men
eventueel een relatie leggen kan met ‘begrip’, zonder hiervoor evenwel een
scholastische orde aliquid stat pro aliquo in te hoeven zien; zoals we reeds
zeiden, is ‘betekenen’ een betekenen in en voor een situatie, dus binnen een
31)
context ;

30)
31)

Albert Sechehaye: Essai sur la structure logique de la phrase, Parijs 1926.
Vgl. mijn dissertatie: Moeten etc. p. 121.
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c) zelfs indien we een van de termen in de subject-predikaatgroep, logisch
redenerend, bekend veronderstellen en de ander als een aanvulling, als een
nieuw gegeven, is er geen aanleiding de mogelijkheid van co-ordinatie uit te
sluiten: voor de groep als syntagma, als structuurtype, is het irrelevant of een
der termen bekend is. In de zin Nee, niet dat rode boek, dat rode schrift bedoel
ik, is de bepaling een bekende notie, maar hij blijft er evenzeer bepaling om.

We geloven dat de introductie door De Groot van zijn predikatieve structuur, zoals
door hem gezien dus, een logicisme is, een poging ook de oude oordeelsformule
niet buiten beschouwing te laten; dit bovendien met enige reden gedaan, daar de
co-actieve groep van het zgn. subject en predikaat, zich duidelijk onderscheidt van
elke, willekeurig gekozen hypotactische structuur.
Op grond van bovenstaande gegevens, in de drie linguistisch relevante ordes
onderzocht, menen we dat naast de hypotaxis en de parataxis een derde
structuurprincipe onderscheiden kan worden: het co-ordinerend stelsel, waarbij de
beide termen elkaar constitueren, elkaars structurele complementen zijn.
We menen dat een binair indelingsprincipe binnen deze drievoudige groep niet
duidelijk aangetoond kan worden. Zo schijnt de oppositie predikatief/niet-predikatief
van Van der Lubbe sterk geïnspireerd te zijn op het in vele opzichten afwijkende
systeem van Bloomfield; deze laatste immers maakt zijn bekende onderscheid naar
groepen als exocentrisch (waarbij de delen behoren tot verschillende vormklassen)
32)
en endocentrisch (waarin opgenomen patronen met dezelfde vormklasse) . Terwijl
echter bij Bloomfield bepaalde vormcriteria ten grondslag liggen aan de tweedeling,
maakt Van der Lubbe niet aannemelijk dat para- en hypotaxis zich gezamenlijk
onderscheiden van de co-ordinerende groep. Bovendien is de predicerende groep
bij hem niet op evenwaardig niveau met de neven- en onderschikking, althans in
zoverre, dat voor de eerste eerder semantische, voor de twee andere syntactische
kenmerken zijn aangevoerd. We aanvaarden dus Van der Lubbes standpunt in
zoverre,

32)

L. Bloomfield: Language, Londen 1950, 2de dr., p. 194 evv.
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als we evenmin de subject-predikaatgroep als hypotactische structuur erkennen,
maar ons stelsel is dus niet binair, doch ternair.
In de woordgroep onderscheiden we dus drie patronen en wel:
1. co-ordinerend stelsel: beide termen vormen elkaars aanvulling, zowel
syntactisch, intonatief als semantisch;
2. hypotactisch stelsel: beide termen zijn zo geordend, dat één de kern, de ander
daarbij een aanvulling, een bepaling vormt;
3. paratactisch stelsel: twee termen zijn in gelijke orde verbonden met een andere
term en wel zonder directe onderlinge relatie.

De structuur van de A.c.I.
We bepalen ons nu tot de zgn. A.c.I.-groep: (ik hoorde) hem roepen, waarbij we
kort kunnen zijn na de uitvoerige behandeling van het co-ordinerend stelsel.
Ten aanzien van de termen hem en roepen hebben we kunnen constateren dat
ze beide de typische bepalingsvorm dragen, of zo men wil de ‘objectsvorm’. Gezien
het feit dat de relatie tussen bep. en inf. bep. noch para- noch hypotactisch is, kunnen
we vaststellen dat de bepalingen de bep.-vorm en de bep.-relatie hebben ten opzichte
van de kern. Men zou hier kunnen denken aan nevenschikking der beide bepalingen,
doch dit is blijkens de omschrijvingen van het paratactische stelsel (zonder directe
onderlinge relatie) niet juist. Er rest ons dus niet anders dan voor de orde in de zgn.
A.c.I.-groep een co-ordinerend stelsel te aanvaarden, hetgeen correspondeert met
de parallelle ordening in de volledige bijzinsstructuur: (ik hoorde) dat hij riep. De
gesubordineerde variant van de co-actieve woordgroep vertoont alle typische
kenmerken van onderlinge betrokkenheid der termen, voor dit geval de reeds eerder
33)
genoemde tangstructuur van de bijzin .
Het structuurtype van het totale zinspatroon laat zich als volgt aanzien:

33)

De behoefte aan een gesloten structuurtype in het co-actieve stelsel manifesteert zich met
name ook bij de er-constructie, zoals gesignaleerd door G. Bech in: Ueber das Niederländische
Abverbialpronomen er, Travaux de Cercle Ling. de Cop., Vol. VIII, Cop.-A'dam 1952.
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waarbij ↓ aangeeft de hypotactische structuur en ↔ de co-ordinerende interrelatie.
Blijkens dit schema staan zowel de bep. als de inf. bep. in een ondergeschikte positie
t.o.v. de kern, maar in hun betrokkenheid op elkander vormen de bepalingen een
34)
co-actief en dus onverbrekelijk stelsel . We menen dat voor het Duits eenzelfde
relatieschema geldt, gezien het feit dat slechts deze ene gesubordineerde vorm
optreedt onder gelijke syntactische omstandigheden als in het Nederlands; bovendien
geldt voor deze taal in gelijke mate als voor de onze het ternaire stelsel van
woordgroepordening.
Uiteraard schiet voor dit structuurpatroon, zoals wij het menen te mogen zien, de
terminologie in traditionele zin tekort; wij zouden voor ons systeem mogen zeggen
dat bij bepaalde verba transitiva een gesubordineerde variant optreedt van het
co-ordinerend stelsel. Dat men beide termen van dit stelsel ervaart als zgn. object
bij de kern is in deze benadering begrijpelijk en vindt zijn verklaring juist in de
co-actieve structuur, waarin beide termen gelijkwaardig zijn ten opzichte van elkaar.
Tevens wordt duidelijk dat we niet kunnen spreken van een groep met bep. resp.
met inf. bep., waarbij de inf. bep., resp. bep. een aanvulling vormt: de structuur is
niet opgebouwd volgens dit principe van aanvullingen, maar staat los, zowel van
de groep kern + bep. als van de groep kern + inf. bep. De duidelijke semantische
divergentie, zoals deze bleek tussen beide laatste groepen en de volledige
A.c.I.-structuur (zie sub II slot) wordt hiermee verklaard en bevestigd.
Den Haag.
F.G. DROSTE.

34)

In feite sluiten we ons hier dus tot op zekere hoogte aan bij het standpunt van De Vooys, zij
het dan in een beeld dat gesloten is en waarin de relatie der bepalingen versterkt is; zie par.
200.
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Schwester Katrei verdwaald in Franciscaans milieu
J. Quint heeft eens geschreven, dat men de ontdekking van Eckhart-teksten in
private bibliotheken aan het toeval zal moeten overlaten. Dit geldt ook, zij het in
mindere mate, voor openbare bibliotheken, omdat de bestaande katalogen, juist als
het gaat over ascetisch-mystieke traktaten, zeer spaarzaam zijn met gegevens en
de teksten veelal anoniem zijn overgeleverd. Men kan ook van de samensteller van
een kataloog niet verwachten, dat hij alle teksten kan verifiëren, zelfs niet dat hij ze
alle kan onderscheiden. De middeleeuwse godvruchtige boeken zijn vaak zeer
ingewikkelde bloemlezingen; de samenstellers ervan haalden hun stof van alle
kanten bij elkaar, kozen fragmenten van velerlei werken en lieten die achter elkaar
volgen, in veel gevallen zonder aan te geven waar het ene eindigde en het andere
begon. Inderdaad zal dan vaak het toeval tot ontdekking van een tekst kunnen
leiden.
Zo vond ik enkele jaren geleden te Leiden in een handschrift met franciscaanse
teksten (Bonaventura's Legenda Major, vertaling van de Actus beati Francisci), nl.
va

vb

hs. 266 van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde fol. 186 -190 een mij
onbekend traktaatje zonder opschrift. In de overigens zo uitgebreide en vaak
voortreffelijke kataloog van Lieftinck staat het niet vermeld. Door Kurt Ruh werd het
1)
wel gesignaleerd, maar als ‘Anonymer Traktat scholastischen Charakters’ . Twee
jaar geleden kwam ik tot de ontdekking, dat het eerste gedeelte ervan, fol.
vb

vb

186 -187 , niets anders was dan het tweede hoofdstuk van de Gulden Woorden
2)
van Broeder Egidius in de gebruikelijke middelnederlandse vertaling .
De onmiddellijk bij dit hoofdstukje aansluitende, alleen door een paragraafteken
ervan gescheiden tekst kon ik aanvankelijk evenmin verifiëren. Te oordelen naar
de inhoud leek hij me niet van francis-

1)
2)

Kurt Ruh, Bonaventura deutsch, Bern, 1956, blz. 229.
Vgl. Arch. Franc. Hist., XLIX, 1956, blz. 476.
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kaanse herkomst. Nu is mij gebleken, dat dit tweede gedeelte, lopende van fol.
vb

vb

187 tot fol. 190 , een verwerking is van het traktaat Schwester Katrei, voorkomende
3)
in Pfeiffers uitgave van de werken van Meister Eckhart .
Totnogtoe waren, voorzover ik kan nagaan, slechts drie middelnederlandse
bewerkingen van dit traktaat bekend geworden, nl. in de handschriften Brussel, K.B.
v

v

o

3088, fol. 8-41 , ibidem 15131, fol. 16-29 en Berlijn, Staatsbibl. 4 1087, fol.
v4)

135-157 , waarvan in ieder geval de beide eerstgenoemde geen volledige vertaling
5)
geven . Brussel 15131 komt overeen met Pfeiffer blz. 448,26-468,3. Brussel 3088
geeft een elftal fragmenten, waarover in zoverre niets biezonders valt te vermelden,
als dat ze in hun opeenvolging zich schikken naar de loop van de tekst bij Pfeiffer.
Het Leidse handschrift gedraagt zich in dit opzicht anders. Hier vindt men een
wonderlijk mengelmoes van fragmenten in een volgorde, die veel weg heeft van
een wanorde. Het Incipit is als volgt: Ic spreke die mensce coemet daer wel toe in
desen leven dat hi hem verghete ende sijns arbeyts so dat hijs nymmermeer en
ghedencke Ic spreect meer die van mynnen niet en lijt die is sijn liden swaer. Mer
die van mynnen lijt. die en is sijn liden niet swaer ende dat liden is vruchtbaer voer
gode hierom mogen wi gaern van mynnen liden
Dit beantwoordt aan Pfeiffer, blz. 463,5-11. Dan volgt Pfeiffer blz. 451,30-31 en
in een paar regels een samenvatting van blz. 449-451. Daarna: blz. 451,39-452,33;
455,40-456,11; 457,30-458,17; 456,27-38; 458,21-23; 460,39-461,23; 458,28-35;
457,5-6; 457,12-14; 462,3-8; 463,37-40; 469,6-10; 469,13-24. Het Explicit luidt:
Proeft wat is niet, alle gebreclike dinghen sijn voer gode niet. ende wie den ghebreken
dienen is niets waert ende dat niet te meten is mynre dan niet. Ende sult u vernieten
onder u selven ende onder alle creatueren, also dat ghi

3)
4)

5)

F. Pfeiffer, Meister Eckhart, 4. unveränderte Auflage, Göttingen, 1924.
W. Dolch, Die Verbreitung oberländischer Mystikerwerke im Niederländischen auf Grund von
Hss. dargestellt, Weida, 1909, blz. 44. De hss. met de 10 punten uit Schwester Katrei worden
hier buiten beschouwing gelaten vanwege de geringe omvang van dit stuk.
Dolch, t.a.p. Van het Berlijnse hs. geeft Dolch de inhoud niet aan. Volgens het Incipit en
Explicit in de B.N.M. kàn de vertaling volledig zijn.
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niet en vijnt dat ghi meer te doen hebt. op dat god in u werken mach: - deo gracias
In aansluiting bij het voorgaande mag ik nog melding maken van twee andere
middelnederlandse handschriften met vertalingen van Schwester Katrei, die naar
ik meen eveneens nog niet bekend zijn.
v

v

Het eerste is Den Haag, K.B. 73 G 33, fol. 7 -21 . Deze tekst komt in keuze en
volgorde van fragmenten bijna geheel overeen met Brussel 3088. Het Incipit luidt:
Gheloeft ende gheeert sy die naem ons heren jhesu cristi dat hi ons die beelde der
waerheyt voren ghedraghen heeft dat hi zelve is wien te volghen niement dolen en
mach. men leest inden heylighen ewangelye dat onse heer spijsde met v broeden
ende ij vische vele volcks overmits siin grote ontfermherticheit hierom ist recht (8r)
dat wi hem nu ghetrouwelike volghen alsoe die heylighen ghedaen hebben. Dit komt
overeen met Pfeiffer blz. 448,26-30. Daarna volgen: Pfeiffer blz. 462,40-463,11;
451,30; 451,39-452,32; 455,40-458,35; 460,35-462,7; 463,15-465,21; 467,27-468,35;
468,37-38; 469,1-2; 469,10-24; 469,31-470,16; 473,29-34; 474,19-29; 474,36-475,8;
475,15-32. Explicit: Dit suldy also dicke doen dat u gheest ghevoert worde in dat
blote wesen daer of daer hier voren of ghesproken is gheloeft si die name ons heren
jhesu cristi in ewicheit ende overal, Amen.
Het tweede is Parijs, B.N. ms. néerl. 37, waarover ik in de B.N.M. vond: f. 140.
Hier begint een suverlijke leeringe van een biechtdochter (Een biechtvader hoorde
6)
sijn biechtdocher...). Ofschoon het handschrift uitvoerig is beschreven door Quint ,
wordt in zijn beschrijving deze tekst niet genoemd. Erg lang is het stuk niet, want
r

volgens Quints beschrijving begint op f. 144 ‘een exempel van gelatentheit’.
Oosterhout
P. JULIUS, O.F.M. CAP.

6)

J. Quint, Neue Handschriftenfunde zur Überlieferung der deutschen Werke Meister Eckharts
und seiner Schule, Stuttgart-Berlin, 1940, blz. 269-275.
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