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Zinvol en onzinnig gebruik van de term invloed in de
1)
poëzie-geschiedenis
I. Invloed als sociaal culturele realiteit.
Bekend is het aardige verhaal van Herodotus (II, 2), hoe de farao Psammetichos
trachtte vast te stellen wat de oudste taal was en welk volk, als sprekers daarvan,
het oudste volk. Hij liet twee pasgeboren babies zorgvuldig isoleren. De verzorgers
(herders of volgens een andere versie vrouwen wie de tong was uitgesneden)
mochten in hun tegenwoordigheid geen woord spreken; zij dienden hun oren echter
te spitsen op het eerste woord dat de proefbabies zouden uiten. Na twee jaren
riepen de kinderen de binnenkomende herder het woord βεϰός toe, dat bij navorsing
de benaming der Phrygiers bleek te zijn van brood. Conclusie van Psammetichos:
de Phrygiers en de Phrygische taal zijn de oudsten op aarde.
In onze moderne oren klinkt dit verhaal wonderlijk naief. Het zou interessant zijn
er over te speculeren, in hoeverre die kinderen, na eerste dierlijke
geluidsaanduidingen van lust of onlust, op den duur samen gekomen zouden zijn
tot een primitieve vorm van communicatiespraak, waarin bepaalde fonemen een
voor beiden bepaalde betekenis kregen. In ieder geval zou het evenmin Phrygisch
geworden zijn als Nederlands. Niemand zal toch, dunkt mij, durven aannemen, dat
het bij de geboorte meekrijgen van bepaalde Phrygische of Nederlandse genen het
gevolg zou hebben, dat wij, bij volkomen isolement, Phrygisch of Nederlands zouden
gaan spreken. Wij leren allen de taal, die wij onze moeder, onze vader en onze
broertjes of zusjes horen gebruiken. Dat geldt voor wie zijn leven lang analfabeet
blijft evenzeer als voor wie een individuele taalkunstenaar wordt. Daarmee is voor
alle taalgebruikers reeds een vorm van invloed geconstateerd vrijwel van de wieg
af.

1)

Het volgende artikel is in hoofdzaak gelijk aan een voordracht gehouden op het
filologencongres te Brussel in 1959.
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Maar wij kunnen natuurlijk veel verder gaan en meteen met een grote sprong
vaststellen: het gehele culturele leven, tot op de individueelste toppen van de lyrische
poëzie toe, veronderstelt een gemeenschap, waarvan de leden zó op elkander zijn
betrokken, dat inhoud en vorm van de uiting in taal van denken en voelen tot stand
komen in een voortdurende wisselwerking. Ook al aanvaardt men inspiratie en
openbaring als geestelijke werkelijkheden, dan valt toch niet te ontkennen, dat
dichter en kunstwerk diachronisch en synchronisch nooit los staan, maar door meer
of minder verbindingslijnen met andere dichters en werken verbonden zijn. En het
ligt voor de hand dat wij op een bepaalde dichter en zijn werk vollediger kijk krijgen,
als wij die verbindingslijnen hebben ontdekt. Hierop berust het goed recht van het
naspeuren van invloeden binnen een bepaalde nationale literatuur maar ook in een
wijder comparatisme. Het is echter de vraag - en met die vraag zal ik mij voornamelijk
bezighouden -, of men niet dikwijls aan zulke invloeden te grote waarde toekent, of
men ze niet soms onnodig veronderstelt en in een zucht ze te vinden ze zelf
construeert.

II Goede resultaten van het onderzoek.
Met opzet begin ik beknopt en bij enkele voorbeelden te wijzen op goede resultaten,
die het onderzoek naar invloeden kan opleveren. Ik doe het onder vier punten,
zonder naar volledigheid te streven.
1) Het vaststellen van een bepaalde invloed kan ons in staat stellen een tekst
beter te interpreteren. Een recent voorbeeld: Heeroma bespreekt in de N. Tg. (LII,
2) de uitgave van Willem Sluiters Buitenleven door F.C. Kok. Hij betwist de daar
gegeven uitlegging van de vv. 1097/98, waar Sluiter over de schrijvers van de
boeken, waarin hij zich verdiept, zegt:
Nooit gaet sich een van dees' ontsteken.
Men mag se nacht en dag aen-spreken.

Kok verkaarde sich onsteken als zich verbergen, zich achterbaks houden. Heeroma
verwijst echter naar een passage in Huygens' Zeestraat, die, naar hij veronderstelt,
op Sluiters' wijze van schrijven van invloed was. Zij luidt:
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en doo li'en derv ick vragen
En vragen vraegh op vraegh, wie wat, waerom en hoe,
En wat ick vraegh en vraegh, sy werden quaet noch moe.

Op grond van deze vergelijking verwerpt hij Koks verklaring van sich ontsteken; het
is, constateert hij, synoniem met Huygen's quaet werden.
2) Het vaststellen van een invloed kan licht werpen op het ontstaan van een
dichtwerk, nl. uit beaming van een voorgaand werk of uit reactie daarop en daarmee
een vingerwijzing geven naar de bedoelde zin. Zo gingen verscheidenen tot het
verstaan van Vondels bedoeling met zijn Jeptha uit van het feit, dat hij het stuk
schreef als katholiek in reactie op de Jepthes sive votum van de protestant Buchanan.
3) Het vaststellen van de beinvloeding van het gedachten- en gevoelsleven en
van de vormgeving daarvan bij een bepaalde dichter door dat van voorgangers kan
ons de ontwikkeling van dat leven en de keuze van de vormelementen begrijpelijk
maken. Hadewychs werk wordt beter dan bij geisoleerde lezing verstaan tegen de
achtergrond van de geschriften der Victorijnen en van de provencaalsche hoofse
minnelyriek.
4) Het vaststellen van verbindingslijnen kan ons een inzicht geven in de wijze
waarop een literaire stroming, de romantiek, het symbolisme enz., zich uitbreidde
over een aantal verwante literaturen.
Toch moet men hier reeds voorzichtig zijn en niet te snel conclusies trekken uit
parallellen. Ieder heeft wel de ervaring opgedaan, dat de kinderen op een gegeven
tijd in Gent evenals in Amsterdam of Groningen beginnen met tollen, knikkeren of
vliegeren en dat ze hun spelen vrij plotseling wisselen. Het knikkeren of tollen zit
dan om zo te zeggen in de lucht en de kinderen in Groningen doen het zonder iets
af te weten van die in Gent. Slechts zelden kan men hier een duidelijke beinvloeding
constateren, die zich van plaats tot plaats uitbreidt, zoals het geval was met een
nieuw opkomende hobby als het hoela-hoepelen. Ik beweer niet, dat men
kinderspelen op één lijn moet stellen met dichtkunst, maar iets van het genoemde
verschijnsel is toch ook aanwezig in literatuurstromingen. Ze zitten primair in de
lucht, meer of minder ver-
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klaarbaar uit een algemeen tijdsklimaat en de beinvloeding is dan hoogstens
secundair.
De kinderspelen brengen mij als vanzelf op een vorm van invloed die deze naam
maar nauwelijks verdient, maar die even machtig is in de literatuur als in de
maatschappij. Ieder weet welk een redeloze macht de mode uitoefent. Als het tollen
weer mode is, tolt men mee. Intelligente vrouwen, wier persoonlijk vormgevoel en
wier lichaamsbouw zich verzetten tegen laat ons zeggen de H-lijn, ontkomen er niet
aan, als de mode het eist. De literaire mode is niet minder machtig. Ze laat zelfs de
natuurlijke, realistische Bredero amoureuze gedichten schrijven in de trant van een
sierlijk, gemaniereerd petrarkisme, al ironiseert hij het dan elders. Ze zou zelfs Hooft,
als hij uit zijn onsterfelijkheid weer onder ons opdook, misschien verleiden zijn
geliefden ook eens te bezingen in de zogen. vrijbeeldende poëzie der
experimentelen. Ja, de babies van Psammetichos zouden, tot pubers opgegroeid,
het gedaan hebben, als de hen opvoedende herders Lucebert of van Ruysbeek
heetten. Deze voorstelling mag dan - ik beken het graag - wat overdreven en
boutade-achtig zijn, zij toont toch aan, dat, wil men ook de macht der mode tot de
invloeden rekenen, hier van een wezenlijke, de persoonlijkheid vormende invloed
niet kan gesproken worden.

III Scheppende persoonlijkheid en ondergane invloeden.
Welke waarde moet men aan invloed op een scheppend kunstenaar toekennen?
En hoe moet men op grond daarvan met het begrip invloed in de
literatuurgeschiedenis opereren? In zijn boek van 1956 De structuur van de Biografie
heeft Dresden beschouwingen daaraan gewijd, die ik ieder ter overdenking zou
2)
willen aanbevelen . Hij bestrijdt langs verschillende wegen de voorstelling dat men
de persoonlijkheid van de schrijver, die invloeden ondergaat en deze invloeden zelf
zou kunnen scheiden. Hij wijst er op, dat het begrip invloed stamt uit de analytische
psychologie sedert het empirisme van Locke c.s. De psychische verschijnselen
worden in deze psychologie a.h.w. in hun kleinste

2)

o.l. blz. 119 en volg.
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delen gesplitst en deze worden afzonderlijk bestudeerd in hun onderlinge relaties,
als gold het de samenstellende delen van een chemisch produkt. In de literatuurstudie
meende men van uit deze hoek de originaliteit van de kunstenaar vast te kunnen
stellen door alles wat daartoe niet te rekenen is, maar onder invloed van anderen
valt, te elimineren en zo de eigenlijke kunstenaar over te houden. Lanson zei het
duidelijk in een kritische editie van Lamartine's Méditations poétiques: ‘C'est cette
originalité que j'ai essayé d'isoler et de rendre plus sensible en défalquant le connu,
le commun et l'emprunté’. Terecht acht Dresden dit principieel fout, omdat het
dichtwerk niet in onafhankelijke eigen en ontleende elementen kan worden
versneden, waarvan het geheel dan de arithmetische som is. Immers wat ontleend
is en onder invloed van anderen ontstond, staat niet los van de persoonlijkheid die
ontleende en beinvloed werd. Iedere auteur ondergaat de invloeden, die hij zelf
assumeert en hij verwerkt ze op eigen wijze; hierin schuilt een facet van zijn
originaliteit. De invloed wordt zijn invloed. In het theoretisch denkbare geval dat een
reeks gelijke invloeden zouden inwerken op twee dichters, zou er nog geenszins
een gelijk werk ontstaan. Men kan hier dus geen algebra of chemie gaan bedrijven.
Men kan een auteur en zijn werk niet verklaren uit de ondergane invloeden als van
buiten komende, onafhankelijk op hem inwerkende krachten. Een verklaring van
een auteur uit de ondergane invloeden betekent in laatste instantie een verklaren
uit hem zelf. De grote filosoof van de intuitie, Bergson, wilde dan ook niets van
invloeden weten. De oorspronkelijkheid van de wijsgeer ligt voor hem besloten in
een visie, die zich niet in eigen en ontleende elementen laat verdelen. De schijn
daarvan wordt slechts verwekt doordat iedere nieuwe denkwijze zich alleen maar
kan manifesteren door gebruik te maken van instrumenten die bestaan. Bergson
verabsoluteert deze gedachtengang door bijv. te beweren: indien Spinoza, die, zoals
men pleegt te zeggen, niet denkbaar is zonder Descartes, vóór Descartes geleefd
had, zou hij weliswaar niet hetzelfde geschreven hebben, maar wij zouden toch het
Spinozisme bezitten. Het is dan ook niet te verwonderen dat Bergson een onderzoek
naar invloeden als nutteloos bestempelt. Hier hebben we de tegenpool van de
theorie van een chemi-

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 78

6
sche samenstelling van onafhankelijke invloeden en originaliteit en ook deze polaire
voorstelling is m.i. onaanvaardbaar. Waarom zou de volstrekt eigen visie niet kunnen
groeien door een gelukkig vinden en herkennen en een persoonlijk verwerken van
het verwante bij voorgangers? Wanneer wij de waarheid zoeken, die ook hier in het
midden ligt, moeten we constateren dat er invloeden zijn en dat ze werken doch
niet mechanisch of met een berekenbaar resultaat, maar binnen het organisme van
de geest van de dichter en van zijn werk, waarin zij het volstrekt eigene oproepen,
stimuleren en daarin dan zelf versmelten. De invloed is dan wel een causa, maar
geen causa originis, hoogstens een medewerkende oorzaak van zelfontdekking.
André Gide heeft het treffend gezegd (ik onleen dit citaat nog eens aan Dresden)
‘l'influence ne crée rien; elle éveille’.
Het thans zo geliefde speurwerk naar invloeden moet derhalve met inzicht en
voorzichtigheid geschieden. Het kan ons de samenhang openbaren van allerlei
geestelijke krachtvelden en de activering en groei daarin van persoonlijkheden en
werken. Die persoonlijkheid en dat werk zullen echter steeds voorop moeten staan.
In hun volstrekt eigen groei zullen ze voor een deel verhelderd kunnen worden uit
de invloeden die zij assumeerden en de wijze waarop zij die verwerkten. Ik zeg met
opzet: voor een deel, want laten we niet vergeten, dat ons noodzakelijk in de groei
van een scheppende geest en van zijn scheppingen veel verborgen blijft. Tenslotte
is ieder geslaagd gedicht een klein wonder. Men is echter op de verkeerde weg als
men eerst analytisch op grond van ogenschijnlijke overeenstemmingen en
verwantschappen een zo volledig mogelijke lijst van invloeden opstelt en daaruit
als in een algebraische formule, met de term x voor originaliteit, dichter en dichtwerk
tot een som samenstelt.

IV Gradatie van invloeden. Hoe gevaarlijk het is ze vast te stellen.
Een weer ander terrein betreden we als we ons afvragen, welke gradaties van
invloed men zou kunnen onderscheiden en op welke aanwijzingen men tot de
werking van invloed mag besluiten. Ik noem, weer zonder naar volledigheid te
streven een aantal gevallen.
1) Wanneer een Renaissance-dichter poëzie schrijft in welbewuste
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imitatio van Vergilius, Petrarca of Ronsard en de geoefende lezer dit door diens
handige dissimulatio heen herkent, dan zal die lezer niet aan de invloed twijfelen.
Doch imitatio berust op een zo redelijk doordachte conventionele keus, dat de vraag
gewettigd is of de naam invloed werkelijk toepasbaar is, omdat wij bij invloed toch
eerder denken aan een voortgestuwd worden door de inspirerende Gehalt en Gestalt
in het werk van de voorgaande meester of door een zekere Wahlverwantschaft van
ideëen. Dit alles kàn natuurlijk op de achtergrond staan van de keus van de imitator.
Richtte hij zich echter naar de mode van de dag op standaardvoorbeelden, dan blijft
er van de invloed niet veel anders over dan een formele uitrusting, die buiten het
wezen en de ziel omgaat.
2) Invloed in beperkter maar wezenlijker zin neemt men gaarne aan, als gedachten,
motieven, beelden of ritme al of niet bewust en meer of minder naar eigen snit
gevormd, aan een voorbeeld zijn ontleend. Ik ben overtuigd, dat zekerheid hier
dikwijls zeer moeilijk is en dat overeenstemming bedrieglijk kan zijn. Ik werk dat
dadelijk uit bij enige voorbeelden. Maar ik wil eerst er op wijzen dat omgekeerd ons
zeker veel van zulke invloedsuitwerking ontgaat. Menig gedicht, dat misschien al
lang in incubatietoestand wachtte, wordt geboren doordat in het hoofd van de dichter
een vers, een melodie, een ritme, die hem in het werk van een ander intens
aangrepen, bleef doorzingen en nu de drager wordt van zijn eigen emoties en
gedachten. Wat Gide als de functie zag van de invloed, niet créer, maar éveiller is
dan zeker aanwezig. Maar er is een grote belezenheid en melodiegeheugen, en
een kennis van de door de dichter gekende en geliefde poëzie nodig om zulk een
invloed op het spoor te komen. Wie zou zonder Hoofts eigen mededeling in een
brief ontdekt hebben, dat zijn prachtig-ritmische Klaghte der Prinsesse von Oranjen
over 't Oorlog voor 's Hartogenbosch geboren werd doordat hij steeds een Frans
lied in zich hoorde zingen ‘dat’ zoals hij schrijft ‘hem telkenmaal in 't oor quam kittelen
met het slieren van dat rameine in deze vaerzen
Qui me le trouve et le rameine
L'amour, l'amour?’

Dit soort invloed verheldert wel is waar weinig in Hoofts gedicht, maar het vestigt in
ieder geval de aandacht op de expressieve kracht
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van de melodie-uitzwaai in de voorlaatste regel der stofen, en het werpt een
verrassend licht op de gang van het creatief proces.
Ik keer nu terug tot mijn bewering dat het moeilijk is op grond van
overeenstemming in gedachten, motieven, beelden enz. een invloed vast te stellen.
Hier doet zich het omgekeerde voor van wat wij bevonden van de invloed van een
beheksend ritme: de soms opvallende overeenstemming dringt ons soms de
gedachte aan invloed bedrieglijk en onnodig op. Bedenkt u slechts dit ene: Op
uiteenlopende plaatsen en tijden rijzen dezelfde of zeer verwante gedachten in
mensenharten op, beleven zij dezelfde droomvoorstellingen, geven zij hun gevoel
en ideeën in dezelfde, voor hun besef eigen beeldvondsten weer, worden zij geboeid
door dezelfde motieven. Wat die laatsten betreft, frappante gelijkenis in motieven
moet de literatuuronderzoeker natuurlijk intrigeren en zijn motieven-onderzoek heeft
dikwijls tot bijzondere resultaten geleid. Maar de zucht om alle mogelijke motieven
steeds tot oudere voorbeelden terug te leiden, zou de vraag kunnen doen rijzen, of
Adam in het paradijs dan de enige orginele is geweest, van wie nog steeds een
kettingreactie van invloeden uitgaat. Men vergeet te veel, dat wij allen Adam = de
mens zijn, dat het menselijk ideeën- en gevoelsleven in alle tijden en situaties in de
grond verwant was. Heeft het bronnen-onderzoek aan de hand van motieven bijv.
bij de Esmoreit ons niet geleerd, dat de M.E. wereld als één groot vergaarbekken
van verwante motieven is te beschouwen, waaruit velen putten, zonder dat een
directe invloed van a op b is te bewijzen? Bewijskracht is alleen aanwezig als er
een onbetwistbare overeenkomst van teksten is en ook dan kan het nog toevallig
zijn. Het sterkst staat men als de tekst in het werk van de beinvloede dichter moeilijk
past, de indruk van een Fremdkörper maakt, doordat bijv. de rijmen onzuiver zijn.
Zulke gevallen doen zich met name voor als een dichter min of meer bewerkend uit
een ander werk vertaalt, zoals Priebsch dat aantoonde in het Duitse Johan us dem
Vergiere ten opzichte van een verloren Mnl. gedicht. Ik zou echter bewuste bewerking
en vertaling willen scheiden van het zelfstandig dichten onder invloed van de geest
en het werk van een ander. Het constateren van wezenlijke invloed is dan ook wat
anders dan het ontdekken van bronnen. Misschien zou men daarom de M.E.
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letterkunde, waarvan een zo groot deel bewerking of vertaling is van voorbeelden
of bewerking van wijd-verspreide motieven, in een theorie van de invloeden op een
eigen afzonderlijke wijze moeten beschouwen.
Beperken we ons niet tot bepaalde motieven, maar bezien wij het gehele poëtisch
materiaal, ritmen, beelden, klanksymboliek enz., dan is er op wijder schaal voor alle
eeuwen reden tot voorzichtigheid. De poëzie welt voor een belangrijk deel uit het
onderbewuste, waarin, zoals Jung en de zijnen ons leren, evenals in de droom oeren algemeen-menselijke archetypen wonen. Dat deze in allerlei variaties in de
poëzie, gelijk in de droom opduiken, berust alleen maar op het feit, dat al deze
dichters mensen zijn, mensen die niets van elkander behoeven te hebben gelezen.
Ogenschijnlijke evidentie bij overeenkomst van teksten is dan ook menigmaal
bedriegelijk. Vermeylen wees indertijd in een Brussels zondagsblad in een artikel
over plagiaat op frappante overeenstemming van een reeks zinnen in zijn eigen
proza met een passage van een Franse auteur, wiens werk hij, toen hij dit proza
schreef, nooit onder ogen had gehad.
Om misverstand te voorkomen leg ik er de nadruk op, dat ik in het voorgaande
slechts tot voorzichtigheid aanmaan, maar er (zie de aanvang van dit artikel)
geenszins aan twijfel, dat er invloed van de ene dichter op de andere werkzaam is.
Ik geef u een voorbeeld, waarin dit moeilijk te betwisten valt, maar waarbij ik tegelijk
de vraag stel: welke waarde heeft dit voor het verstaan van het gedicht? In zijn
gedicht De Blindgewordene (Het Bergmeer) schrijft van de Woestijne:
Hij heeft me blijde, recht en net,
tot frisch een heldren disch gekozen.
Mijn oog, het heeft zich opgezet
om nieuwigheid te horen.

De laatste twee regels hebben een opmerkelijke overeenkomst met twee verzen
uit het tweede lied van Suster Bertken:
Mijn hert dat heeft hem opgerecht
om vrolicheit te hooren.

Niet alleen de gelijkheid van de gedachte, maar meer nog de opvallende
personificatie in beide verzen, de overeenstemming in ritme
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en rijm en het volkomen gelijke syntactische verloop maken een toevalligheid hier
hoogst onwaarschijnlijk. Als men dan daarbij bedenkt, dat Van de Woestijne zich in
de jaren van Het Bergmeer gaarne verdiepte in de mystieken, moet men op zijn
minst wel aannemen, dat herinnering aan de toegewijde lektuur van Suster Bertken
hem bewust of onbewust deze regels dicteerde.
Wat betekent echter deze invloed van Suster Bertken op Van de Woestijne? Dat
zijn zieleleven door Suster Bertken mede werd gevormd? Of gaat ook hier de invloed
niet verder dan (om nogmaals met Gide te spreken) het wekken van een pregnante
uitspraak voor wat in de eigen ziel leefde? Wanneer men oog heeft gekregen voor
de neiging tot de mystiek in Van de Woestijnes laatste poëzie, is het natuurlijk
verrassend hem ineens met de stem van Suster Bertken te horen spreken. Noem
het een vingerwijzing dat Van de Woestijne deze invloed koos. Maar spreekt De
Blindgewordene niet duidelijk genoeg voor zichzelf en wordt dat gedicht ons werkelijk
doorzichtiger door deze ontdekking? Ik wil maar zeggen, dat men de betekenis van
de invloed niet moet overschatten, ook waar ze manifest aanwezig is.

V Constructie van invloeden.
Bedenkelijk wordt het, als men, afgaande op merkwaardige overeenkomstige
elementen, maar die optreden in een geheel verschillende geestelijke situatie, een
invloed construeert. Toch lijkt mij dit een fout, waarin speurders naar invloeden al
te licht vervallen. Laat mij dat tot slot van dit fragmentarisch betoog aantonen aan
de overigens met bewonderenswaardige scherpzinnigheid geschreven studie van
Dr. Jac. Smit, De kosmische zelfvergroting van de dichter bij Bilderdijk, Perk en
o

Marsman. (Meded. Kon. Ned. Akad., Nieuwe Reeks, dl. 20, n 4). Smit constateert
hier een opvallend verband tussen Bilderdijks Ode aan Napoleon, Perks sonnet
Zonnegloed en Marsmans gedicht Heerscher en meent invloed van Bilderdijk op
de beide anderen te mogen vaststellen. Ik ga op de behandeling van Perks sonnet
niet in details in. Ik geef Smit toe, dat hier één merkwaardige reminiscentie aan
Bilderdijk aanwezig is. Maar ik zou willen betwisten, dat we bij Perk een ‘kosmische
zelfvergroting’ vinden, die wezenlijk iets
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met die van Bilderdijks ode uitstaande heeft. Wat bij Bilderdijk verstandelijk-retorische
beeldvoorstelling was, wordt bij Perk een pantheistische vereenzelviging met de
goddelijke kosmos.
Aangezien beide dichters, maar uit gehele verschillende geestelijke achtergrond,
over een opstijgen in de hemelen en een verachtend wegstoten van de aarde
spreken, moesten er wel wendingen voorkomen, die op elkaar gelijken, maar die
bij beiden uit de situatie zelf voortvloeien. Er is maar één regel bij Perk, die moeilijk
anders dan uit een onbewuste Bilderdijk-reminiscentie is te verklaren. Als Bilderdijk
zich distantieert van de menigte noemt hij haar stofdoorwriemlend slangenbroedsel
en Perk schreef over de aarde waar 't krielt van wriemlend menschen-wormgebroed.
Typisch is echter dat hij blijkbaar dit vs. later als onecht, als een Fremdkörper
aanvoelde en het verving door En nederblikkend is mijn glimlach zoet. Perk, die
door Kloos B.'s Ode kende, maar er geen sympathie voor koesterde is m.i. beslist
niet door die Ode geinspireerd, waar een enkel beeldelement uit die ode dook uit
het onderbewustzijn, waarin het was opgeborgen na een misschien vluchtige en
zeker niet door sympathie indringende lezing, in zijn eigen schepping op, een typisch
voorbeeld van de wonderlijke rol van herinneringsbeelden en associaties in ons
denken in het algemeen en in het creatieve proces in het bijzonder. Veelzeggend
is dat het hem blijkbaar niet bevredigde als echte expressie van zijn eigen zieleleven.
Wil men in dit detail nog van invloed spreken, mij goed, maar dan rekken wij het
begrip wel erg wijd en daardoor erg dun uit.
Ik kom nu tot het gedicht van Marsman; het vaststellen van dit geval van invloed
van Bilderdijks ode vind ik een kras voorbeeld van constructie. Aangezien het nodig
zal zijn de structuur van dit gedicht Heerscher nauwkeurig te bezien, laat ik hier
eerst de tekst volgen volgens Marsmans Verzameld Werk I. Daarbij merk ik op, dat
in de niet-verschenen blokeditie van Havermans (een fotoafdruk kan men vinden
in Lehning, Marsman en het expressionisme) achter Hij schreed (2 ×) en hij at, als
beginregel van een korte strofe, een zware gedachtenstreep staat. Verder, dat hier
ook de tweede strofe begint met Hij schreed -, maar de derde met De tijd werd
paars.
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Heerscher
Hij schreed
en ruimte was hem soepel kleed
aan 't koele lijf.
de gladde luchten spatten uit elkander
en roode sterren walmden àl hun wonder
in wankelenden nacht.
hij schreed
en ruimte brak aan zijn metalen tred
en lucht verkromp voor zijn doorzengden zucht.
leven was enkle vlokken violette geur.
hij at
en aarde trok haar gillende spiralen
door schrompelende nacht:
hij had geproefd.
hij stond
atoom en kosmos beide
en heerschend was in ertsen greep
over de wereldans der elementen
d'ivoren glimlach van den stillen knaap.

Smit stelt nu een scherpzinnig betoog op naar aanleiding van een uitvoerige analyse.
Hij betwist aan Meyer en Lehning dat dit ‘cosmisch besef’ bij Marsman nieuw was
in onze letterkunde, omdat hij deze, mythologisch tot in het kosmische vergrote,
heerser bij Bilderdijk reeds vindt in de Ode aan Napoleon. Hij legt naast Marsmans
gedicht de 5½ strofe waarin Bilderdijk Napoleon in een reeks van vergelijkingen
uitbeeldt als een heerser in kosmische proporties. Hij is als de zon die het duister
van de baaierd verbreekt en het stofdoorwriemlend slangenbroedsel overwint. Hij
is als Juppiter, die de reuzen versloeg en hersteld is op zijn troon. Hij is als Apollo,
die de draak Python met zijn bliksempijl velt en met de voet verplettert. Zoals de
Fenix uit zijn as verrees, zo verheft zich Napoleon na duizend jaren uit de as van
Karel de Grote. Let u er op, dat hier voortdurend vergelijkingen aan de orde zijn,
ingeleid met als. In deze 5½ strofe ontdekt Smit verscheidene parallellen met
Marsmans Heerscher. Hij meent op grond daarvan,
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dat (ik citeer) ‘de lectuur van B.'s gedicht Marsmans verbeelding heeft gevoed met
materialen, die hij later - wellicht volkomen onbewust van hun afkomst - heeft
gebruikt, toen hij in een geheel persoonlijke creatie zijn Heerscher schiep; gebruikt
samen met indrukken die hij van elders had; uit van den Berghs poëzie, uit die der
Duitse expressionisten, waarschijnlijk ook uit de bijbel.’
Gemeenschappelijk met Bilderdijk heeft Marsman immers het beeld van de fiere
jongeling, die als heerser groot in de absolute ruimte staat en er zijn macht doet
gevoelen aan aarde en heelal. Bij beiden spelen de voet en de vuist een grote rol
en allerlei woorden (sterren, ruimte, breken, walm, kringen/spiralen) komen in beide
gedichten voor.
Tegen deze redenering van Smit kom ik in verzet. Immers, ten eerste is de
woord-overeenkomst haast vanzelfsprekend, daar het beide malen gaat over een
zich in de kosmos manifesterende heerser. Die overeenkomst is verder zeer
betrekkelijk. De kringen bijv. komen bij Bilderdijk in geheel ander verband voor (van
de Python door de zeëen) dan de spiralen bij Marsman (en aarde trok haar gillende
spiralen). Ten tweede, ook wanneer de voorstelling van de kosmische heerser
strikter overeenstemde, zou het, bij het volmaakt verschillend klimaat der gedichten,
niet nodig zijn aan beinvloeding te denken, zelfs niet in de zin van eigen verwerking
van aan Bilderdijk ontleend materiaal. Bovendien vindt men bij Marsman niets van
het hele samenstel van Bilderdijks allegoriserende mythologie, noch van Juppiter,
noch van Phoebus, noch van de Fenix.
Het belangrijkste komt echter nu. Bilderdijk tekent in retorische, hyperbolische,
mythologische beelden de geweldigheid van een ander, de historische Napoleon.
De gehele kosmische enscenering is omschrijvend, vergelijkend verbeeldingswerk.
Hij stelt Napoleon voor als een antieke god, bij wijze van vergelijking, zonder dat hij
maar een ogenblik in zijn kosmische realiteit gelooft. Marsman echter tracht zijn
onmiddellijke, eigen kosmische belevingen uit te drukken in een nietvergelijkende
en niet uit de mythologie stammende figuur, als een weergave van zijn eigen ervaren
werkelijkheid. Dit is aannemelijk te maken uit het in de kern autobiografisch
proza-verhaal, Zelfportret van J(an) F(ontein), waarvan merkwaardige bladzijden
beschrijven,
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hoe hij elke nacht in een luciede waak-droomtoestand tochten onderneemt door de
kosmos en zich met die kosmos vereenzelvigt. Hiér zijn onbetwistbare parallellen.
De parallellen in het woordgebruik echter tussen Ode en Heerser, voorzover ze dan
werkelijk aanwezig zijn, stammen niet uit een verband tussen de gedichten, maar
uit de nu eenmaal in beiden voorkomende kosmische situatie.
Smit heeft echter nog andere pijlen op zijn boog. Hij wijst er op, dat in Heerscher
voor en na de centrale regel ‘leven was enkele vlokken violette geur’ 9 verzen staan,
die beiden 2 × dezelfde ritmische hoofdstructuur vertonen, nl. een kort vers,
bestaande uit het pronoom hij + een verbum finitum (2 × hij schreed, 1 × hij at en 1
× hij stond) en daarop aansluitend met en een langer vers, bijv. ‘hij schreed / en
ruimte was hem soepel kleed’. Het splitsen in 2 vss. bracht spanning en geladenheid.
Bij Bilderdijk constateert hij dezelfde structuur, echter terwille van het classistische
vers niet over 2 vss verdeeld. En juist bij deze verzen vindt Smit nog een verrassend
gelijk klankpatroon.
B.: Hij spreekt en de aarde schokt haer throonen
M.: Hij at / en de aarde trok haar gillende spiralen
De verrassing bekoelt wel wat als men de verzen volledig leest! Smit concludeert
uit de overeenkomst in ritmische structuur en in klankpatroon: hiermee is de
betrekking dan wel aangetoond en bewezen dat Bilderdijk ook de jonge Marsman
nog wat te zeggen had’.
Voor mij heeft dit alles geen bewijskracht. Het is natuurlijk theoretisch mogelijk,
dat onderbewuste klankherinnering aan schoollectuur van Bilderdijks ‘Hij spreekt
en de aarde schokt haar ...’ associatief meewerkte, toen Marsman schreef ‘hij at /
en d'aarde trok haar ...’ al betreft de associatie dan alleen het middenstuk van het
vers. Men zou hierin dan weer een staal kunnen zien van de grillige, associatieve
ontstaansweg van onze woorden. De overeenstemming in de versstructuur (hij
spreekt en ... hij at en ...) is echter beslist schijn. Het karakter is bij B. geheel anders
dan bij M. In de beide verzen van Bilderdijk ‘Hij spreekt, en d'aarde schokt haar
throonen’ en ‘Hij spreekt, en 't regent vorstenkroonen’ hebben we een retorische
wending die aansluit bij bijbeltaal ‘Hij spreekt en het is er’, ‘Hij gebiedt en het staat
er’.
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Het is niet waar dat de eis van het classistische vers Bilderdijk er toe drong om dit
niet in 2 regels te schrijven. De regel is een eenheid, waarin het tweede deel
consecutief bij het eerste aansluit (Hij spreekt en zie het gevolg: d'aerde schokt haar
throonen), juist als in de bijbel: Hij spreekt en het is er. Bij Marsman is dit volmaakt
anders. Het korte vers ‘hij at’ staat op zichzelf en heeft geen enkel consecutief
verband met ‘en aarde trok haar gillende spiralen’. Het 4 × voorkomen van het korte
vers telkens aan 't begin van een strofe, is bij Marsman een typisch structuurelement
van een lapidaire en tegelijk extatische stijl. Een overeenstemming, die invloed zou
moeten bewijzen, is hier geconstrueerd. En Smit heeft zich door een overwaardering
van deze toevallige gelijkenissen zo laten imponeren, dat hij ons nu zelfs aan
parallellen wil laten geloven in Bilderdijks vers ‘Toen kende ik 't leven eerst en wist
dat ik genoot’ en Marsmans ‘leven was enkle vlokken violette geur’ en, nog
fantastischer, tussen ‘wie durft ... / Door stormen en orkanen zweven / En lachen
val en afgrond aan’ met ‘d'ivoren glimlach van den stillen knaap’, die zo geheel
andere gelukverzadigde en onwereldse lach van de knaap, die in een extatische
droom zich met de kosmos vereenzelvigt.
Bovenal echter, zelfs al zou men met Smit hier en daar aan een associatieve
herinneringswerking willen geloven, dan zou de aanwezigheid daarvan de uitspraak
niet wettigen, dat Bilderdijk ook de jonge Marsman nog wat te zeggen had. Ik durf
gerust daartegenover te stellen: Bilderdijk had de jonge Marsman bitter weinig of
niets te zeggen. In de jaren waarin Heerscher geschreven is, had ik geregeld
vriendschappelijke omgang met hem en spraken wij veel over allerlei literatuur.
Bilderdijk prikkelde Marsman door zijn retoriek en liet hem verder koud. Doorzoek
zijn kritisch proza, ge zult er de naam Bilderdijk zelden of nooit tegenkomen, tenzij
misschien eens in verband met Hendrik de Vries. Bilderdijk zal hem in zijn H.B.S.-tijd
zijn voorgezet (waarschijnlijk ook wel met het paradestuk de Ode aan Napoleon)
maar het zou mij verwonderen als hij dit ooit herlas. Deze afwijzende, of sterker,
onverschillige houding tegenover Bilderdijk kenmerkt Marsman veel meer dan Kloos
of Perk. En wil het woord invloed nog enige werkelijke zin hebben, dan veronderstelt
het dat dit werk, waarvan invloed uitgaat, de beinvloede althans getroffen heeft, wat
lang nog niet zo ver gaat als de uitdrukking, dat het hem iets te zeggen had.
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VI. Conclusie
Als ik heel kort mag samenvatten, zie ik dus in de bonte menigte van verschijnselen,
die men invloeden noemt, belangrijke gradaties van belang en waarde. Het is ten
eerste mogelijk, dat een bepaald ritme of beeld, dat eens verrassend de aandacht
van een dichter trok, in het onderbewustzijn bewaard wordt en op een gegeven
moment in een eigen gedicht en een andere situatie weer opduikt, zonder dat de
dichter het zich bewust is. Als er niet meer is, dan is dit psychologisch en voor het
proces van de creatie interessant, kan het misschien eens een verklaring geven
voor een onverwachte wijze van uitdrukken, maar dan blijft het van zeer
ondergeschikte betekenis voor het verstaan van de zogen. beinvloede auteur en
zijn werk. Als belangrijker mag men de invloed beschouwen, als voor de keuze van
thema's en motieven de oorsprong kan worden vastgesteld in de lectuur van
bewonderde oudere dichters, en intens wordt die invloed pas, wanneer uit de
vergelijking der werken duidelijk blijkt, dat een dichter voor de vorming van zijn
ideeënwereld en zielegroei en voor de expressie daarvan bij een ander is school
gegaan. En dan niet slechts in de intellectualistische zin, die de term school gaan
suggereert. Eerst wanneer er bezielende inspiratie blijkt te zijn uitgegaan van het
levensgevoel, van de verhouding tot God en wereld, of ook van de essentiele
elementen in de vormkracht van een voorganger, is een invloed aanwezig, waarvan
de kennis niet alleen een literair-historisch weetje is, maar voor het verstaan van
de groei en de eigenheid van een dichter onontbeerlijk is. Zo kan men spreken van
de invloed van de Victorijnen op Hadewych, ook van Bilderdijk op Hendrik de Vries,
zeker van Baudelaire op de jonge Van Eyck, misschien van Hölderlin op Lucebert.
Zelfs in zulke gevallen kan men zich vergissen en mag men niet pretenderen een
dichter zelfs uit machtige invloeden volledig te kunnen verklaren. Zelfs in zulke
gevallen moet gezegd worden, dat het eigen wezen en werk van de dichter die de
invloed ondergaat, meer die invloed verklaart dan omgekeerd. De wijze waarop
voor velen tegenwoordig de literatuurgeschiedenis dreigt op te gaan in het zoeken
en vastleggen van invloeden verschraalt dan ook hun literair-historisch werk.
P. MINDERAA
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Een brief van Cats aan Johan de Brune
Kort vóór de driehonderdjarige herdenking van de sterfdag van Cats op 12 september
1960 trof de heer M.P. de Bruin, archivist bij het Rijksarchief in Zeeland te
1)
Middelburg, in het archief van de Staten van Zeeland een brief van Cats aan,
waarvan hij mij een afschrift deed toekomen, dat ik met zijn instemming hieronder
afdruk. De brief is op 29 september 1656 door Cats op zijn landgoed Sorghvliet
geschreven en bevat het door ziekte vertraagde antwoord op een verzoek van de
raadspensionaris van Zeeland Johan de Brune, een lofdicht te schrijven voor zijn
Bancket-werck van goede gidachten. Cats geeft aan dat verzoek gehoor - zijn lofdicht
staat in de bundel vooraan - en maakt tegelijk van de gelegenheid gebruik om De
Brune alsnog geluk te wensen met zijn tweede huwelijk. Hij herinnert hem eraan
dat hij zelf na het overlijden van zijn eerste vrouw nooit aan hertrouwen heeft gedacht,
en men denkt daarbij aan het gedichtje van de twee gepaarde schelpen. En ofschoon
hij een ander, in casu De Brune, alle vrijheid gunt om anders te handelen, haalt hij,
waarschuwend, toch nog een epigram van Thomas Morus aan - die zelf ook anders
gehandeld had - dat hij in zijn jeugd gelezen had en waarin deze de hertrouwende
weduwnaar vergelijkt met een schipbreukeling die zich niet laat afschrikken om voor
2)
de tweede maal de onstuimige zee te bevaren . De bijna 79-jarige dichter citeert
het epigram feilloos en weet zich zelfs nog te herinneren dat Morus het uit het Grieks
vertaalde, maar het is

1)

2)

De brief bevindt zich in het dossier no. 1271 van dit archief (Het archief van de Staten van
Zeeland en hunne gecommitteerde raden 1574 (1578)-1795 (1799) door K. Heeringa
('s-Gravenhage, 1922), blz. 47), dat de stukken bevat die in 1656 bij de Gecommitteerde
Raden zijn ingekomen.
Het epigram vindt men met het opschrift ‘In digamos, e Graeco’ onder no. 120 van de
Epigrammata van Morus, die te Basel in 1518 en 1520 verschenen. Vgl. The Latin epigrams
of Thomas More edited with translations and notes by Leicester Bradner and Charles Arthur
Lynch (Chicago, 1953), p. 56, 179. De Griekse tekst waarnaar hij het epigram vertaalde, vindt
men in de Anthologia Palatina (IX, 133).
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hem ontgaan - of hij heeft niet geweten - dat De Brune al twee maal zijn vrouw had
3)
verloren en nu dus voor de derde maal getrouwd was .
De brief van Cats is van zuiver persoonlijke aard en hoort dus niet thuis in het
archief van Gecommitteerde Raden. Men moet wel aannemen dat hij bij ongeluk
tussen de stukken is geraakt die bij dit college zijn ingekomen, of dat hij na de dood
van De Brune met andere officiële documenten uit zijn kantoor of zijn huis door een
wat achteloze klerk in het dossier van 1656 is opgeborgen.
Hier volgt de tekst van de brief:
Myn Heer
Als UEd. lest mij de eere dedet om te besoucken, is mij bij UED.
behandicht het beginsel van den druck van het werck dat UEd. noemt
Bancket-werck van godde gedachten, met versouck ten eijnde ik eenich
veers UEd. sou toesenden om met het voors. boeck int licht te mogen
comen, maer alsoo ick corts daer nae bij den Goeden God ben besocht
met een pijnlijck accident, waerdoor mij niet alleenlijcken den lust van
dichten, maer oock van leven t'eenemael was vergaen, in voegen dat ick
UEd. begeerte doen ter tijt niet en hebbe connen voldoen, maer naderhant
door de Genade van mijnen Goedertieren Godt verlichtinge van de voors.
pijne hebbende bekomen, hebbe dit bijgaende vers op het papier gebracht,
vint UEd. goet 't selve bij UEd. voors. werck te voegen, off sulx na te laten
- ick stel het aen UEd. bescheijdentheijt. Mijnen dorren ouderdom in dit
dorre lant en het dorre saisoen des jaers en konnen jegenwoordelijcken
niet anders voortbrengen als dorre gedichten gelijck mede is het
jegenwoordige. Ick heb onlanx verstaen, dat UEd. besich is om te treden
in een tweede huwelijck, ja soo verre dat het tot sijn volkomentheijt haest
staet te comen. Voor mij, ik en hebbe na 't overlijden van mijn waerde
Elisabeth noijt iet sulx ter hant willen nemen, om redenen mij daer toe
bewegende; maer ijder een heeft daer in sijn eijgen bedenken en oock
sijn v[r]ijheijt. Ick wensche UEd. toe den Seegen van den Almachtigen
en veel vernoegen: meer en kan ik hier niet bijvoegen, als dat mij noch
in mijn sin leijt een

3)

De Brune trouwde voor de eerste maal, in 1619, Maria Roels, voor de tweede maal, in 1624,
Catharina de Vroe, en voor de derde maal, op 27 september 1656, Maria le Sage, weduwe
van Pieter de Vroe, een broer van Catharina.
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veersjen, dat ik meijne gelesen te hebben in Epigrammatis van Thomas
Morus, doe ik noch in mijn eerste schoole was, en 't is overgeset na mijn
onthout uijt de Grieckse tale.
Qui capit uxorem, defuncta uxore, secundam
Naufragus in tumido bis natat ille freto.
s

Vale, in Curaefugio meo, triduo Kal . Octobris 1656.
UE. dienstwillige dienaer en vrient
J. Cats.
Het adres, waarop twee rode lakafdrukken van het wapen van Cats staan, luidt:
Myn Heer
Myn Heer Johan de Brune
Raetpensionaris van de
Ed: Mo: Heeren Staten van
Zeelant
tot
Middelburch
P.J. MEERTENS
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Enkele opmerkingen over uitgavetechniek
(naar aanleiding van: De Tweede Rose, uitgegeven door Prof. Dr.
K. Heeroma)
In zijn editie der fragmenten van de Tweede Rose past Heeroma een nieuwe
uitgavetechniek toe, die wel duidelijk stoelt op, maar niet identiek is met de tot dusver
gebruikelijke diplomatische. Terwijl naar de ‘gewone’ diplomatische methode, die
ik in het vervolg de palaeografisch-diplomatische zal noemen, alle afkortingen van
het uitgegeven stuk zonder enig onderscheid worden opgelost in cursief, zodat ze
voor de lezer zichtbaar zijn, past Heeroma bij oplossing van abbreviaturen slechts
daar cursief toe, waar principieel verschillende mogelijkheden zijn. ‘Principieel
verschillende mogelijkheden’ zijn er als, rekening gehouden met alle omstandigheden
- context, vergelijkbare gevallen, tijd van ontstaan van de tekst en het handschrift,
enz. - niet met redelijke zekerheid één mogelijkheid als de enig juiste kan worden
aangewezen. Op zich zelf kan bij voorbeeld het teken 9 aan het begin van een
woord even goed co- of com- als con- betekenen. Maar in 9tract is in een
Nederlandse juridische tekst uit de 15e eeuw slechts de oplossing con- mogelijk.
Wanneer een codex zeg vijftig maal voluit peert schrijft en nimmer een andere
spelling gebruikt, is het redelijkerwijs zeker, dat de afkorting pt in een context, die
het woord ‘paard’ eist, eveneens als peert moet worden opgelost.
Waar slechts één mogelijkheid van oplossing is, gebruikt Heeroma geen cursief
maar romein. Bij hem representeert de tegenstelling romein-cursief dus niet de
palaeografische tegenstelling: met letters geschreven-door afkortingstekens
aangeduid, maar de filologische: redelijkerwijs zeker (en dus bruikbaar voor
taalhistorisch onderzoek) - niet zeker (en dus niet bruikbaar voor taalhistorisch
onderzoek. Ook voor andere doeleinden dan de aanduiding van opgeloste afkortingen
kan nu veilig cursief worden gebruikt, zo b.v. voor aanvulling van
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lacunes in de codex of voor transscriptie van niet met zekerheid leesbare letters.
Het komt mij voor, dat het zonder meer aanbeveling verdient, in filologische edities
voortaan de filologisch-diplomatische uitgavetechniek toe te passen in plaats van
de palaeografisch-diplomatische: de nieuwe methode is meer aangepast aan de
eisen van de filologie; men gebruikt alleen daar cursief, waar de filoloog op zijn
tellen moet passen; de cursief krijgt de functie van filologisch gevaarteeken.
Bezwaren van de kant van andere wetenschappen behoeft men, als ik goed zie,
nauwelijks te duchten. De historicus immers kan het over het algemeen stellen met
een tekst, die het handschrift niet strikt letter voor letter volgt, als de zin maar
bewaard blijft: bijna altijd gaat het hem om de inhoud van de tekst, nauwelijks om
het taalkleed, waarin die is gestoken. Zelfs de palaeograaf (codicoloog) zal met de
filologisch-diplomatische editie ongeveer even veel (en even weinig!) kunnen doen
als met de palaeografisch-diplomatische, wanneer er maar voor gezorgd wordt, dat
in de inleiding een overzicht wordt gegeven over het afkortingssysteem. Dat systeem
immers interesseert hem, niet elk afzonderlijk geval.
Men zou nog kunnen vragen, of de uitgever wel mag uitmaken, welke oplossingen
redelijkerwijs zeker zijn en welke niet; of de lezer daar niet in de editie zelf contrôle
op moet hebben. Maar deze beslissing is volstrekt niet gevaarlijker dan andere
beslissingen, die elke uitgever voortdurend moet nemen, en die evenmin terstond
in de uitgave controleerbaar zijn. Elke uitgever - en in zeer sterke mate die van
stukken in meer naar het cursieve neigende schrifttypen - is voortdurend gedwongen
‘naar de tekst toe’ te lezen: of ergens mi, im, nu, un, of nn staat, is vaak niet ‘objectief’
te zien, maar alleen uit de context op te maken; tussen lb en w is soms geen
‘objectief’ verschil te zien. Ieder lost deze probleempjes op zonder er een noot aan
te wijden, en geen lezer struikelt daar over zo lang de uitgever zich niet ergens
duidelijk vergist. Waarom zou dan de uitgever niet óók mogen beslissen, of een
bepaalde oplossing voldoende zeker is om in romein te worden gedrukt? Natuurlijk,
er zijn - welke uitgavetechniek men ook toepast - betere en minder goede uitgevers
en er
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kúnnen inderdaad brokken worden gemaakt. Maar wie op dit punt fouten maakt zal
ze op andere punten zeker niet hebben kunnen vermijden. Wel kost misschien een
filologisch-diplomatische editie de uitgever wat meer tijd en moeite dan een
palaeografisch-diplomatische. Hij publiceert nu immers zijn transscriptie niet dan
nadat hij daar alle overtollige cursief uit geëlimineerd heeft. Mijn ervaring is echter,
dat een geroutineerd uitgever van heel veel afkortingen terstond ziet, dat ze
redelijkerwijs niet meer dan één oplossing toelaten. Die gevallen kan hij bij enkel
zorgvuldig doorlezen van zijn tekst al gemakkelijk van cursief in romein veranderen.
Blijven alleen de meer twijfelachtige gevallen, waarvoor hij voluitgeschreven
parallellen moet zoeken om te weten of vervanging van cursief door romein wel
veilig is. Maar ook de palaeografisch-diplomatische uitgever moet die parallellen
opzoeken om te weten, hoe hij (in cursief) moet spellen; ook hij behoort immers niet
maar wat neer te schrijven als hij afkortingen oplost.
De fililogisch-diplomatische methode lijkt me dus bepaald een vooruitgang in
vergelijking met de palaeografisch-diplomatische.
Naast veel lof voor wat ik werkelijk als een zeer belangrijke verbetering van de
uitgave-techniek beschouw heb ik toch ook ten aanzien van een enkel gering
détailpunt enige bedenkingen. Practisch hebben ze misschien niet zo heel veel te
betekenen, maar ik wil er toch op ingaan, omdat ze de grondvraag raken, wat nu
eigenlijk de taak is van een uitgever.
De argumentatie, waarmee Heeroma verdedigt, dat hij de handschriften volgt in
hun onderscheiding van i en j, u en v, maar niet in hun onderscheiding van ſ en s,
2 en r heeft me aanleiding gegeven tot een onderzoek, waarom we eigenlijk
transscriberen zoals we dat doen.
De schrijver constateert, dat u en v, i en j, evenals de twee typen r en s in zijn
handschriften slechts grafische varianten zijn, maar behoudt niettemin het
onderscheid tussen i en u ener- en j en v anderzijds omdat ze zich in de loop der
eeuwen tot zelfstandige lettertekens met verschillende foneemwaarde ontwikkeld
hebben - getuige de moderne zetkast. Die ontwikkeling, aldus Heeroma, moet uit
de teksten gedocumenteerd kunnen worden. Daarom ook moet men hoofdletters
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(die in de middeleeuwse hss. vaak nog maar ornamentale varianten zijn) en punten
(ook al hebben die nog geen tekenwaarde) bewaren, en mag men x, y en z niet
vervangen door cs, i en s, al zijn ze daar in vele hss. slechts willekeurige
schrijfvarianten van. Het Latijnse spellingssysteem ligt achter deze tekens, het
moderne er vóór, daarom moet men ze als documentatiemateriaal behouden: ‘Niets
wat bij kan dragen tot de taalhistorische documentatie in de ruimste zin, mag bij een
tekstuitgave als deze verwaarloosd worden. Alles wat daartoe niet kan bijdragen,
móet verwaarloosd worden. Het is niet de taak van een filoloog om in het algemeen
1)
verslag uit te brengen over de ontmoeting met een handschrift.’
Al heb ik zelf bij de transscriptie van Oudfriese teksten in de praktijk nooit anders
gehandeld dan Heeroma - ik moet bekennen: eigenlijk zonder het waarom ooit goed
onderzocht te hebben - zijn argumentatie doet mij te onhistorisch aan, gaat voor
mijn gevoel te veel uit van het standpunt van de filoloog, die voor zijn
modern-filologisch onderzoek de oude bronnen mee aanboort - van het
historisch-filologische standpunt dus - en rekent te weinig met het standpunt, dat ik
2)
het filologisch-historische zou willen noemen . Als de onderzoeker zich op
laatstgenoemd standpunt stelt, ziet hij in de allereerste plaats de uit te geven tekst
zelf tegen de achtergrond van díe tijd, als schakel in een groot aantal taal- en
spellingshistorische ketens. Het geheel van de taal- en spellingshistorische relaties
moet hij zijn lezers zo duidelijk mogelijk voor ogen stellen. Het verschil tussen beide
standpunten kan aan een hypothetisch geval duidelijk gemaakt worden. Stel, dat
de hoofdletters buiten gebruik zouden raken (als in het spellingssysteem van de
meeste experimentele dichters). Dan zou men, van het standpunt van Heeroma uit,
bij uitgave van Middelnederlandse

1)
2)

A.w., blz. 35-36.
Een soortgelijk verschil van standpunten komt uiteraard ook bij andere wetenschappen voor.
Er zijn historisch interpreterende juristen, die tot beter begrip van de moderne recht het oude
er bij halen, naast rechtshistorici, die het oude recht óm het oude recht bestuderen. Men kan
zich afvragen, of niet wetenschapsfilosofisch de filologische historie evenals de rechtshistorie
tot de historische wetenschappen gerekend, en gescheiden gehouden moet worden van de
filologie.
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teksten ook de - soms twijfelachtige - hoofdletters niet langer behoeven aan te
duiden. Van mijn standpunt uit zou men dat wel moeten doen, daar het Middeleeuwse
- voor ons gevoel vaak inconsequente - hoofdlettergebruik zijn voortzetting vindt in
een later, meer systematisch gebruik, zij het, dat dat systeem ook weer is
ondergegaan. Terwijl Heeroma's historisch-filologische opvating principieel uitgaat
van het moderne spellingssysteem - daarin wil hij, ten profijte van de moderne lezer,
de oude teksten transscriberen - staat voor mijn filologisch-historische opvatting het
spellingssysteem van de uit te geven tekst op de voorgrond. Het staat voor mij
volstrekt niet a priori vast, dat het moderne spellingssysteem voor de reproductie
van het oude een toereikend middel is.
3)
Daar wij de oudere stadia van de taal alleen kunnen benaderen via de spelling ,
is de eerste taak van een uitgever, vast te stellen welke taal-teken-relaties er in de
uit te geven tekst te onderscheiden zijn. Waar verschil in teken kàn corresponderen
4)
aan een verschil in de taal mag het niet verwaarloosd worden. Maar elke tekst zit
in een spellingstraditie, is schakel in een keten van - geleidelijk zich wijzigende spellingssystemen (systemen van taal-teken-relaties). Het is daarom practisch
wenselijk, niet slechts het spellingssysteem van de tekst zelf zo nauwkeurig mogelijk
vast te stellen, maar bij de transscriptie bovendien rekening te houden met
veranderingen in het systeem, die zich in de tijd kort vóór of kort nà die tekst hebben
voltrokken. Ook is het wenselijk, rekening te houden met spellingssystemen, die in
de zelfde tijd golden in niet al te ver verwijderde streken.

3)

4)

Uitgave van een oude tekst op geluidsband of in fonetische tekens zou - theoretisch gesproken
- van taalhistorisch standpunt uit te verkiezen zijn, maar daartoe is onze kennis niet toereikend.
Zelfs een fonologische transcriptie houdt veel - te veel - onzekerheden. We kunnen daarom
niet anders dan ‘de spelling van het handschrift volgen’.
Een verschil in de taal behoeft niet altijd een fonologische tegenstelling op te leveren. Wel
een verschil in de taal maar geen fonologische tegenstelling is er bij homoniemen met
verschillende spelling: wij - wei in het A.B.N.; baltsje (‘balletje’) - boltsje (‘broodje’) in het
Nieuwfries, etc. Men denke ook aan verschillen in interpunctie, hoofdlettergebruik (grietje
‘bovenkruiszeil’ - Grietje ‘meisjesnaam), etc.
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Het wordt tijd om dit alles met enkele voorbeelden toe te lichten. Men denke zich
een - laat ons zeggen: vijftiende-eeuws Middelnederlands - handschrift. Daarin komt
s naast ſ, r naast 2 voor, zonder dat aan het verschil in teken een onderscheid in de
taal kàn corresponderen. Zo ver ik kan zien, correspondeert in geen enkel
Middelnederlands handschrift aan dit tekenverschil een tegenstelling in de taal.
5)
Maar dan is dat verschil ook van het filologisch-historische standpunt uit irrelevant .
Het heeft geen enkele zin, het in de editie te bewaren. Tussen u en v en tussen i
en j bestaat de hele Middeleeuwen door bij ons slechts een grafisch verschil, maar
in later tijd -16e, 17e eeuw - zet zich het ene stel tekens vast voor de vocalen, terwijl
het andere stel de waarde van consonanten krijgt. Een extramoeilijkheid is nu bij
de uitgave van een Middeleeuwse tekst, dat ook toen wel degelijk beseft werd, dat
6)
de tekens u (v) en i (j) nu eens een vocaal, dan weer een consonant representeren .
Men kan nu van de uit te geven tekst af in de tijd terug zien en redeneren, dat het
onderscheid nog steeds slechts van grafische aard is zodat het verwaarloosd kan
worden, maar men kan ook in de tijd vooruit zien en zeggen, dat het onderscheid
enige tijd later wél taalkundig relevant is geworden, zodat het verstandig is, ook de
aanloop naar dat latere gebruik te documenteren. Voor vrij vroege teksten is het
eerste gezichtspunt zeer goed te verdedigen, voor latere (laat-vijftiende- of
zestiendeëeuwse) lijkt me het tweede meer aanbevelenswaardig. Maar in ieder
geval lijkt het me buitengewoon nuttig toe, dat de uitgever in zijn inleiding een volledig
- liefst alfabetisch - overzicht geeft over de tekens, die zijn handschrift bevat met
telkens bij elk teken de drukletter, waarmee hij het heeft getransscribeerd. Daardoor
wordt de weg voor verder onderzoek geëffend.

5)

6)

Palaeografisch gezien is het natuurlijk niet onbelangrijk, maar de filologisch-historicus gaat
het om de ontwikkeling van de taal en om de ontwikkeling van het spellingssysteem (van het
systeem der taal-teken-relaties); de ontwikkeling van de teken-vormen interesseert hem niet.
Vergelijk b.v. de Ars Magna van Donatus, tit. De littera (H. Keil, Grammatici latini, vol. IV, p.
367. lin. 12 sqq.) en Alexander de Villa Dei, lin. 1591 sqq. in de editie van D. Reichling in:
Monumenta Germaniae Paedagogica, vol. XII.
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Stel, dat te zijner tijd zou blijken, dat in bepaalde handschriften een fonologische
tegenstelling tussen aan de ene kant de vocaal u en de bilabiale w, en aan de andere
kant de labiodentale w gerepresenteerd wordt door het gebruik van aan de ene kant
een u of een w zonder krullen, en aan de andere kant een w met krullen, dan zou
ieder bij bestudering van het overzicht terstond kunnen zien of in het reeds eerder
uitgegeven handschrift in kwestie beide typen voorkomen. Men kan dan - aan de
hand van het handschrift of een foto daarvan - nagaan, of ook deze codex dit
7)
onderscheid kent, en de uitgave zo nodig in die zin corrigeren door invoering van
een speciaal teken of door de w zonder krullen, die in de uitgave als w is gedrukt,
te veranderen in uu.
Ook het uitermate netelige probleem van de transscriptie van y en ij is als ik het
wel heb met mijn theorie op te lossen. In oudere codices kan men een tegenstelling
8)
constateren tussen de y, die een [I], en de ij, die een [i:] vertegenwoordigt . Maar
dat onderscheid schijnt althans in vele in Friesland geschreven stukken van de
latere 15e en de 16e eeuw niet meer te bestaan. Men treft de tekens y, ẏ, ÿ, ij en
ı daarin zonder enig onderscheid aan voor [I], [i] of [i:]. Maar in de 17e eeuw misschien ook al eerder - komt er wel weer een fonologisch onderscheid tussen de
y en de ij. Bij de transscriptie van een in Friesland geschreven stuk uit de latere 15e
of 16e eeuw zal de uitgever naar mijn mening allereerst moeten trachten uit te
maken, of er al dan niet fonologisch onderscheiden moet worden tussen twee
groepen van tekens. Blijkt dat inderdaad het geval te zijn, dan moet natuurlijk ook
hij onderscheiden. Zelfs is het wenselijk te onderscheiden, als de uitgever tot de
conclusie komt, dat het onderscheid wel niet consequent is volgehouden, maar dat
er toch een duidelijke tendentie is tot reservering van bepaalde typen voor een
bepaald foneem. Blijkt de kopiist echter volstrekt geen onderscheid te hebben
gemaakt, dan kan de uitgever in beginsel alle typen door één drukletter weergeven.
Hij kan ook hetzij terug, hetzij vooruit zien in de tijd en twee typen blijven

7)
8)

Het is een illusie, te denken dat een uitgave naar de nu gangbare techniek voor alle tijden
definitief zou zijn.
Zo b.v. in de door Heeroma uitgegeven fragmenten van de Tweede Rose.
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gebruiken, maar dan dient hij zich wel af te vragen of, en zo ja, hoe hij de vijf
voorkomende typen tot twee kan reduceren. Sommige kopiisten kennen blijkbaar
weinig waarde toe aan het zetten van punten of diacritische tekens boven de i; bij
transscriptie van hun werk ligt het dus voor de hand, meer naar de vorm van het
teken te zien en y, ẏ of ÿ te transscriberen door y, ı en ij door ij. Maar bij andere
kopiisten is het vormonderscheid tussen y en ij uitermate vloeiend. Daar zal men
nauwelijks anders kunnen dan de punten tot onderscheidingscriterium te maken.
Als de uitgever nu maar in zijn inleiding zo nauwkeurig mogelijk aangeeft, wat hij
heeft gedaan, kan hij geen werkelijke schade aanrichten: de lezer is gewaarschuwd,
9)
hóe in de uitgave is vereenvoudigd .
Ook het hoofdlettergebruik zal zo dunkt me geen onoverkomelijke moeilijkheden
geven. Ik ken geen handschrift, waarin hoofdletters zonder enig onderscheid met
gewone letters dooreen worden gebruikt. Het onderscheid, dat er is, dient uiteraard
behouden te blijven, daar het relevant is voor de taal en de spelling. Enkel versierde
letters - zoals men die vaak op de bovenste regel van oorkonden, en ook wel in
codices aantreft - kan de uitgever het beste door gewone letters weergegeven. Het
heeft geen enkel filologisch-historisch belang, te documenteren, welke exemplaren
van l, b, d, f, h, enz. extra uithalen hebben. Ook andere versieringen die uit
filologisch-historisch oogpunt irrelevant zijn, kan men de lezer beter in de inleiding
dan in de tekst aanbieden: sierpuntjes en -streepjes, klaverblaadjes of sterretjes ter
opvulling van gedeeltelijk onbeschreven regels, doorgehaalde of geëxpungeerde
poten voor opvulling van een wat kort uitgevallen regel, het tien- of twintig maal
herhaalde vacat onder aan een niet geheel gevulde bladzijde, dat alles is goed voor
de inleiding maar dient in de tekst geen redelijk doel. Wel is het nuttig, initialen van
hoofdletters te onderscheiden, en vaak zijn er ook nog initialen in soorten. Ook die
moeten uit elkaar gehouden worden: de grote versierde initialen duiden aan,

9)

Zonder vereenvoudiging kan het nu eenmaal niet: elk handschrift kent een bijna oneindige
verscheidenheid van lettervormen, die in druk niet weergegeven kunnen worden, en, omdat
ze filologisch-historisch irrelevant zijn, ook niet behoeven weergegeven te worden.
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waar naar het oordeel van de kopiist - beter misschien: van het scriptorium - een
hoofddeel begint; eenvoudige initiaaltjes markeren de onderdelen; daarbinnen geven
meestal hoofdletters het begin van een zin aan. Mij dunkt, dat de diplomatische
uitgever in dit opzicht het handschrift dient te volgen zo goed hij kan. Zoals het over
het geheel zijn taak is, die tekens te transscriberen, die de kopiist als taalkundig
relevant bedoeld heeft, en ze zo te transscriberen als de kopiist ze bedoeld heeft,
zo zal hij ook in dit speciale geval moeten trachten uit te maken, wat als hoofdletter
10)
bedoeld is en wat niet . Dat kan wel eens lastig zijn, maar niet lastiger dan b.v. het
onderscheiden van n en u bij een uitgesproken arcade- of guirlandeschrijver.
Ten slotte de interpunctie. Ieder is het er, zover ik weet, over eens, dat men in
een diplomatische editie de interpunctie moet behouden. Maar: er zijn punten en
punten! Sommige markeren het einde van een zin of de overgang tussen twee
onderdelen van een zin. Andere fungeren als afbreekteken achter een afkorting.
Weer andere flankeren romeinse cijfers of namen. En dan vindt men er nog, die
alleen maar versiering zijn - ter opvulling van een gedeeltelijk onbeschreven regel,
of, in een lange serie afkortingen, eenvoudig voor het aesthetisch evenwicht. De
afkortingspunt gaat op in de oplossing; punten met enkel versierende functie kunnen
in een filologische uitgave rustig worden weggelaten: voor de taal zijn ze irrelevant.
11)
Over de punten rond cijfers en namen kan men ongelijk denken . Erg veel nut
hebben ze in een filologische editie meestal niet; anders is dat echter,

10)

11)

Ik spreek hier van het volgen van de bedoeling van de kopiist; nauwkeuriger is het misschien,
te spreken van de bedoeling van het scriptorium. Behalve de kopiist kunnen immers ook de
rubricator, de verluchter en niet te vergeten de corrector de inhoud van het handschrift mee
bepalen. Over het algemeen is het rationeel, de tekst zo te drukken als hij was op het moment,
dat hij het scriptorium verliet; eerdere en latere veranderingen kan men in noten signaleren
voorzover ze enige filologisch-historische relevantie kùnnen hebben. Het belang van vermelding
van kladden, door vliegen achtergelaten punten, al dan niet dichtgenaaide gaten in het
perkament en dergelijke ontgaat mij, behalve in die zeldzame gevallen, waarin een eerdere
uitgever er door op een dwaalspoor is gebracht.
Heeroma is - wegens de identiteit van de Middeleeuwse met de moderne punt - gedwongen,
álle punten af te drukken.
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wanneer de namen niet, of niet steeds, door hoofdletters zijn gemarkeerd; dan
immers zijn ze taalkundig relevant. Persoonlijk voel ik er daarom het meest voor,
ze te behouden. Soms heeft een punt een dubbele functie: leesteken én
afkortingsteken, of leesteken én markering van naam of cijfer. Men aarzele niet na
de oplossing van een afkorting in het laatste woord van een zin een punt te zetten,
al is die punt ook al in de afkorting opgegaan. Aan de andere kant zou ik niet een
punt, die het eind van een naam markeert, verdubbelen omdat hij tevens het eind
van de zin aanduidt; één punt is voldoende.
Zo meen ik met mijn theorie redelijk goed uit te komen. Maar één tegenwerping
kan ik nu wel verwachten: wanneer een uitgave de taal-teken-relaties, die in het
handschrift voorkomen, aan de gebruiker duidelijk moet maken, behoort dan niet
ook de taalwaarde van elk afkortingsteken in de tekst te worden gedocumenteerd,
en komt men dan niet langs een achterdeurtje toch weer bij de
palaeografisch-diplomatische methode terecht?
Voor de opvatting van Heeroma, die immers principieel van de moderne zetkast
uitgaat, geldt dit bezwaar niet, maar voor de filologisch-historische zienswijze, die
de spelling van het handschrift zelf op de voorgrond stelt, lijkt dit een benauwende
vraag. Ook de afkortingstekens immers hebben relevantie voor de taal, ze maken
deel uit van de spelling. Voor deze moeilijkheid meen ik echter een oplossing
gevonden te hebben, en wel het opnemen van een overzicht over de taalwaarde
12)
van de afkortingstekens in de inleiding . Het enige alternatief zou trouwens niet
zijn weergave van die tekens door cursieve letters - gelijk in het
palaeografisch-diplomatische systeem - maar afdrukken van de tekens zelf in ietwat
gestyleerde vorm, zoals men dat inderdaad in sommige edities ziet. De uitgever die
dit laatste doet, redeneert, dat het taalteken-assortiment van zijn codex groter is
dan dat van de moderne zetkast; dat die zetkast derhalve niet toereikend is om het
oude taaltekensysteem weer te geven, reden waarom hij tot uitbreiding overgaat.
Deze redenering lijkt onafwendbaar te volgen uit

12)

Zulke overzichten geeft Lieftinck voor twee Middelnederlandse Taulerhandschriften in dit
tijdschrift, 72 (1954), 7.
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de filologisch-historische opvatting. Maar is die consequentie onafwendbaar? Ik
geloof het niet. Evenals de middeleeuwer voor weergave van de fonemen /s/ en /r/
de beschikking had over twee verschillende tekens, dit terwijl hij zelf wel degelijk
besefte, dat hij met beide typen slechts telkens één foneem weergaf, zo had hij ook
voor weergave van andere fonemen, foneemgroepen of typen van fonemen of
foneemgroepen aparte tekens: afkortingstekens. Soms wordt op de ene plaats een
abbreviatuur gebruikt en op de andere hetzelfde woord voluit geschreven. Dat
rechtvaardigt, als ik goed zie, oplossing van de afkortingen in de uitgave. Maar het
feit, dat de afkortingstekens inderdaad taaltekens zijn, dwingt ons wel, ze in het
13)
overzicht in de inleiding op te nemen.
Er moet nu nog even worden ingegaan op een practische kwestie bij de uitgave
naar het systeem van Heeroma, want al lijkt de onderscheiding: romein voor - hoe
ook in de codex weergegeven - vaststaande letters, cursief voor - om welke reden
dan ook - niet vaststaande letters volmaakt scherp, er zit, naar mij in de practijk is
gebleken, toch één moeilijkheid in. Stel, dat bij oplossing van een afkorting
verscheidene letters moeten worden toegevoegd, waarvan maar één onzeker is.
Wat moet men dan doen: alleen die ene letter cursief zetten, of in dit geval dan toch
maar alle ‘opgeloste’ letters cursiveren? Over het algemeen lijkt het eerste het meest
rationeel. Is men er niet zeker van, of de kopiist ioncfr. opgelost wilde hebben als
ioncfrouwe

13)

Van de andere kant moet ik nu natuurlijk de tegenwerping verwachten, dat ik zo langs een
omweg terecht kom bij Heeroma's opvatting; dat ook ik uitga van de moderne zetkast! Als
het gebruik van hoofdletters zou verdwijnen, zouden ook die uit de tekst kunnen verdwijnen
en in de inleiding verantwoord kunnen worden. Toch is hier wel degelijk enig - zij het subtiel
- verschil: Grietje (‘meisjesnaam’) is niet identiek met grietje (‘bovenkruiszeil’), al zijn beide
woorden homoniemen. Het hoofdlettergebruik heeft distinctieve waarde. Maar tenminste in
Nederlandse handschriften is een woord, met abbreviatuur geschreven, identiek met het
woord voluit geschreven. In sommige oude Latijnse codices echter heeft het gebruik van
afkortingen voor nomina sacra wél distinctieve waarde (DNS is ‘de Heer, God’, DOMINUS is
‘een heer’; DS is ‘God’, DEUS ‘een god’). Bij uitgave van die codices mag men naar mijn
mening de afkortingen maar niet zonder meer oplossen en moet men het verschil op de een
of andere wijze in de tekst kenbaar maken.
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of als ioncfrouwe - komen b.v. beide spellingen voluit voor - dan kan men naar mijn
mening volstaan met cursivering van de w of de tweede u, voorondersteld, dat de
andere letters menselijkerwijs zeker zijn. Maar er is één uitzondering: wanneer men
twijfelt, of er nog een letter méér gebruikt moet worden, maar uiteindelijk aanneemt,
dat dat wel niet het geval zal zijn. Een voorbeeld: een uitgever treft in zijn codex
aan ding/; hij komt tot de overtuiging, dat waarschijnlijk opgelost moet worden tot
dingen, dat zowel de e als de n menselijkerwijs zeker zijn, maar dat het niet
uitgesloten is, dat de kopiist dinghen heeft bedoeld. Drukt hij nu dingen romein, dan
blijkt volstrekt niet, dat misschien nog een h in dit woord opgenomen moet worden.
In zo'n geval lijkt het me het beste, en cursief te zetten als aanduiding, dat de vorm
14)
van de uitgang niet geheel zeker is. Een andere mogelijkheid zou zijn, bij dingen
een noot te maken, dat misschien dinghen bedoeld is, maar bij verscheidene teksten
zou dit tot een overmaat van noten leiden.
Haren (Gr.)
P. GERBENZON

14)

Komt hij tot de conclusie, dat waarschijnlijk dinghen maar mogelijk dingen bedoeld is, dan
kan hij natuurlijk volstaan met cursivering van de h.
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Mnl. en Nndl. bâgen(i), bâgel(i), b(eh)âgen(i), verbâgen(i)
en
bāgen(ii), bāgel(ii), behāgen(ii), verbāgen(ii).
I. Oergermaans *bêgan-.
Verschillende Oudgermaanse talen kennen een werkwoord dat beantwoordt aan
oerg. *ƀêgan-. Het treedt op in twee betekenissen, t.w. in die van ‘strijden met
woorden, twisten’ en in die van ‘roemen’.
De betekenis ‘strijden met woorden, twisten’ is vertegenwoordigd in het
Oudhoogduits, Oudsaksisch en Oudnoors. In het Oudhoogduits vindt men bâgan,
pâgan mit Worten streiten; einen Rechtsstreit führen, sich zanken' - een zgn.
reduplicerend werkwoord van de ê-groep -, de zwn. bâgâri, pâgâri ‘der an einem
Wortstreit Beteiligte; der Gegner a) im Streitgespräch...; b) im Meinungskampf’,
bâga, pâga, st. zw. f. ‘Streit, Wortstreit, Wortwechsel’ (verg. nog mhd. bâc, st. m.
‘lautes schreien; zank, streit’), waarbij weer het zw. ww. bâgên ‘einen Wortwechsel
führen’ of ‘einen Rechtsanspruch geltend machen, einen Rechtsanspruch erheben
gegen jmdn. oder etw.’ en verder o.m. de zwn. bâgunga, pâgunga ‘Streit, Zank:
contentio’, gibâgi, st. n. ‘Zänkerei, Streiterei’. Ook in het Oudsaksisch is deze
betekenis niet onbekend blijkens het alleen in de ‘Kleinere altsächsische
Sprachdenkmäler’, en wel in de ‘St. Petrier Bibel- und mischglossen’, aangetroffen
vr. znw. bâga ‘conflictus’. Het Oudnoors kent de znw. bágr, st. m. ‘twist, ruzie’, bági
‘tegenstander, vijand’ en het ww. baegjast ‘twisten, ruzie maken’. Ook het Gotisch
heeft wellicht het woord gekend; in zijn Gotisches etymologisches Wörterbuch [1934]
reconstrueert F. Holthausen tenminste got. *bêga, f. ‘Streit’ op grond van ital. bega
‘woorden-twist’, terwijl hij op blz. 130 van hetzelfde werk, bij de ‘Nachträge
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1)

und Berichtigungen’, ook nog de Westgotische naam Bîgeswind vergelijkt .
De betekenis ‘roemen, pralen’ is vertegenwoordigd in het Oudhoogduits,
Oudsaksisch en Oudfries. In het Oudhoogduits is deze betekenis minder gewoon
dan die van ‘strijden, twisten’; men vindt ze alleen in het znw. bâgheit, st. f.
‘Anmaßung, prahlende Überheblichkeit’, maar dat dit louter toeval is, blijkt uit het
Middelhoogduits, waar men het znw. bâc, st.m. ‘prahlerei’ en het ww. gebâgen, st.v.
(met genit.) ‘sich rühmen’ vindt. Het Oudsaksisch (Heliand) kent het znw. bâg, st.m.
‘Rühmen, Brüsten’, een betekenis die het Middelnederduits voortzet met het ww.
bâgen ‘sich aufblähen; prahlen, sich rühmen’ en het znw. bâch, m. ‘Prahlerei, lautes
Rühmen, Hoffart’. De Nieuwnederduitse dialecten daarentegen schijnen het woord
2)
nauwelijks meer te kennen ; althans in de meeste door mij geraadpleegde
Nederduitse idiotica - en dat waren er niet weinig - heb ik het niet terug kunnen
vinden. Het Oudfries tenslotte heeft het zwakke ww. bâgia ‘sich rühmen’, dat
3)
vermoedelijk, met ofr. â uit germ. ê vóór ʒ , eveneens hierbij behoort.

1)

Hetzelfde vindt men in zijn Wörterbuch des Altwestnordischen [1948] i.v. Bágr. Deze etymologie
3

2)

3)

van it. bega, die behalve in het R.E.W. [1935] van Meyer-Lübke, eveneens in de Italiaanse
etymologische woordenboeken van C. Battisti en G. Alessio I, blz. 475 [1950] en van B.
Migliorini en A. Duro 61a [1958] te vinden is, gaat terug op W. Bruckner, Charakteristik der
Germanischen Elemente im Italienischen 10 [1899]. Deze schrijft: ‘it. bega ‘Streit, Zank’, das
besonders in den norditalienischen Mundarten heimisch ist, wo sich auch das Verbum dazu
findet, ven. begar, com. berg. begà ‘zanken, streiten’. Mit Recht hat Schneller, die rom.
Volksmaa. in Südtirol S. 26, 113, die Quelle dieses auch in den rätoromanischen Dialekten
Tirols und Friauls allgemein verbreiteten Wortes in ahd. bâga, Streit' gefunden; doch setzt
natürlich die allen Dialekten gemeinsame Form mit e nicht eine westgermanische, sondern
eine gotische Grundform mit ê, *bêga, Verb. *bêgan = ahd. pâgan ‘zanken’ voraus.’
F. Woeste, Wōrterbuch der westfälischen Mundart [1882] vermeldt baegelich ‘waghalsig,
verwegen’; de uitgave van 1930 van E. Nörrenberg heeft baechlich (selten) ‘streitsüchtig’.
Het Rhein. Wörterbuch I, 393 [1923] heeft sich bagen [bǭ.ə.n], 1. ‘sich wehren’, 2. ‘sich eilen’,
3. ‘sich rühmen, prahlen’; het woord is echter overwegend ten zuiden van de Benrather Linie
gelokaliseerd.
Zie Van Wijk, E.W. i.v. Bogen [1912]. Vergelijk ofri. frâgia naast frêgia,, tegenover os. frâgon,
ohd. frâgên; zie hierover P. Kloosterman, Het Vocalisme der beklemtoonde Leitergrepen van
den Metslawienschen Tongval, historisch uiteengezet § 20 [1907]; J.S.H. Boersma, De
Friesche Oorkonden uit het Archief van het St. Anthony-Gasthuis te Leeuwarden. II. § 11
[1939], voor welke verwijzing ik Prof. dr. K. Fokkema dank zeg.
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Hoe verhouden zich nu beide betekenissen ‘strijden met woorden’ en ‘roemen,
pralen’ ten opzichte van elkaar? Gallée, die onder de titel ‘Mnl. Boogen en bogen’
in Ts. 5, 1-10 [1885] een belangrijk en interessant artikel aan de hier besproken
woordgroep heeft gewijd, vermoedt dat ‘twisten, strijden’ het grondbegrip is geweest,
waar de betekenis van ‘zich op iets beroemen’ ‘zich eerst later uit de voorgaande
ontwikkeld (schijnt) te hebben’ (blz. 5). Het is inderdaad denkbaar dat ‘zich beroemen’
uit ‘twisten’ via ‘twisten om de voorrang, om de eer of de roem’, is ontstaan. ‘Of
strijden of twisten (met woorden) het grondbegrip geweest is, is moeilijk uit te maken’,
schrijft Gallée; hij vermoedt echter ‘om verschillende redenen het eerste’.
Nu is het echter merkwaardig dat in het Oudhoogduitse materiaal de betekenis
4)
‘strijden met de wapenen, vechten’ zogoed als niet is vertegenwoordigd ; ohd. bâgan
betekent wel ‘strijden’ maar dan zo goed als uitsluitend in de betekenis die aan het
woord strijden thans in de volkstaal van Vlaanderen en Brabant eigen is, t.w. ‘vechten
met woorden, twisten, volhouden dat de andere partij ongelijk heeft’, een betekenis
die trouwens ook in N.-Nederland niet onbekend is, en ook in Holland (N.-Holl?), zij
5)
het niet algemeen, voorkomt . Komt het tot daden, dan spreekt men immers van
6)
vechten. Alleen in het Muspillilied betekent bâgan ook ‘strijden met de wapens’ .
Bovendien is het, zoals we hierboven zagen, niet helemaal juist, dat de betekenis
‘zich beroemen’ in het Ohd. nog niet voorkomt, zoals Gallée (blz. 5) schrijft.
Nog merkwaardiger is het, dat we in het Oudiers, bij het etymologisch verwante
7)
ww. bágaim semasiologisch precies hetzelfde vinden als bij ohd. bâgan. In de oude
Ierse sagenteksten betekent bágaim bijna uitsluitend ‘ik bedreig pralend’, of ook ‘ik
poch, ik snoef’, zoals

4)
5)
6)

7)

Zie E. Karg-Gasterstädt en Th. Frings, Ahd. Wtb. (Afl. 11) [1959].
Zie W.N.T. XVI, 21 (1e afl. =) [1925].
‘Im Muspilli umfaßt bâgan neben dem herausfordernden Streitgespräch auch den sich daran
anschließenden Kampf mit den Waffen’, E. Karg-Gasterstädt en Th. Frings, Ahd. Wtb. (Afl.
11) kol. 777 [1959].
De á vertegenwoordigt vermoedelijk een Indogermaanse ablaut ô; zie J. Pokorny, I.E.W. I,
115 (Afl. 2 =) [1949].
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8)

H. Zimmer heeft aangetoond . Naar aanleiding van een Oud- en Gemeenkeltisch
9)
gebruik , dat hier nu verder niet ter zake doet, schrijft Zimmer: ‘Es kam zum
w o r t k a m p f : p r a h l e n d erwähnten die einzelnen ihre thaten, wogen sie in rede
und gegenrede gegen einander ab, wobei sie nicht nur öfters s c h i m p f und
v o r w ü r f e auf den gegner warfen, sondern sich auch zu d r o h u n g e n hinreissen
liessen. Das lebhafte temperament riss vielfach zu thätlichkeiten hin; es kam ... in
folge des wortstreites zum w i r k l i c h e n k a m p f ’. Waar het oudierse ww. bágaim
en het znw. bág, vr., de betekenis ‘ik vecht’, resp. ‘gevecht’ heeft, is dat volgens
Zimmer geen oorspronkelijke, maar een afgeleide betekenis. Een betekenisparallel
ziet Zimmer in iers briathar, znw. vr. ‘woord’, dat in klank en genus precies
overeenstemt met kymr. brwydr ‘gevecht, oorlog’ (b.v. brwydr Crimea ‘Krimoorlog’)
10)
en oorspronkelijk betekende ‘met woorden strijden’ .
In het licht van de Oudgermaanse en Keltische semasiologische overeenkomsten
11)
lijkt het me veiliger, n i e t met Gallée uit te gaan van een grondbegrip ‘strijden’ ,
doch van ‘twisten’ e n ‘pralen’, waarbij dit laatste nog niet secundair hoeft te zijn
t.o.v. het eerste, er zich dus niet uit ontwikkeld hoeft te hebben. ‘Twisten’ en ‘pralen’
zijn immers slechts twee aspecten van een en hetzelfde begrip ‘met woorden strijden’.
Intussen zijn ‘twisten’ en ‘roemen, pralen’ niet de enige betekenissen die eigen
zijn aan de groep van germ. *ƀêgan-. De Skandinavische talen kennen ook
betekenissen als ‘tegenstand’: on. bágr, m.; ‘hinderen’: on. baegja, zw. ww., on.
baga, zw. ww.; ‘hindernis’: nno. baage, znw. m., faer. bági, m.; ‘hinderlijk, lastig,
moeilijk’: on. bágr, bnw., ode. bag, faer. bágin; ‘onwillig’: zwe. dial. båg, nno. baag.
Deze betekenissen geven ons een andere semasiologische vertakking te zien. Er
zijn trouwens nog tal van Skandinavische, etymologisch verwante vormen die hier
onbesproken blijven.

8)
9)

10)
11)

Zie K.Z. 36, 448 [1900].
‘Gemeinkeltische sitte war es, dass bei festlichen gelagen der beste der anwesenden männer
anspruch hatte auf den “heldenbissen” in concreto das schinkenstück vom festeber’, K.Z. 36,
447 [1900].
K.Z. 36, 451 [1900].
Ik neem aan dat Gallée hier met strijden ‘vechten’ bedoelt.
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Men mag zich intussen de betekenisontwikkeling van de groep van Germ. *ƀêganmisschien als volgt voorstellen; het schema is uiteraard relatief en vatbaar voor
variatie:

II. Het Nederlandse materiaal van germ. * êgan-.
Ook in het Nederlands is germ. *ƀêgan- vertegenwoordigd, en wel door het ww.
bâgen, dat echter niet altijd gemakkelijk te scheiden is van bāgen, een samentrekking
van behāgen, waar het - zoals Verdam in het Mnl. W. I [1885] niet, doch Gallée in
Ts. 5, 7 [1885] wèl heeft gezien - mee samengevallen is. Terecht komt Gallée (blz.
8) tot de conclusie ‘dat enkele plaatsen (van baech en bagen in het Mnl. W.) eerder
baag of bagen dan den samengetrokken vorm van behaag en behagen bevatten’.
Welke plaatsen in het artikel B a g e n dat intussen zijn, heeft Gallée jammer genoeg
niet vermeld. Hij zegt echter duidelijk ‘enkele’ en n i e t ‘alle’ plaatsen, wat Verdam,
in Mnl.W. VIII, 1446 [1916] i.v. Verbagen, toch had kunnen behoeden voor de m.i.
als zelfkritiek al te verregaande conclusie dat bagen ‘niet uit behagen is
samengetrokken’. Intussen kan ik bij de i.v. Bagen in het Mnl.W. vermelde plaatsen
geen enkele ontdekken die evident bij bâgen, met woorden strijden' of ‘roemen’
behoort. Met Verdam in Mnl.W. I [1885] zie ik integendeel bij alle een ‘samentrekking
12)
uit Behagen’ . De
12)

Dit blijkt m.i. uit het materiaal van het Mnl. W. i.v. Bagen, dat ik hier, doch thans gelokaliseerd
en gedateerd en iets uitvoeriger geciteerd, laat volgen
1. Enen (3de nv.) bagen, iemand behagen, bevallen, aanstaan. // Here, ic ben
gevaen. Ende wille u gerne sijn onderdaen, Ende gereet tuwen gebode, Ende
nemmermeer sone moet bagen Gode, Dat ic soke hulpe ocht troest Om te werdene
van u verloest, Rose 1822 [± 1280] (Hs. Kon. Ak. Amsterdam [Vl.-Brab., ± 1300]).
Hijs kinchs ende jonc van dagen, Datter mi ane best dunct bagen a.w. 3547. Dit
es die minne die mi baecht, Ende deze willic dat gi draecht, a.w. 4651. (Apius) Die
sinen seriant tenen dage Dede doen ene harde grote clage... Over die dochter
Virginius... Omdat si Apiuse baegt, So dat hise moeste minnen, Ende si sins niet
en woude kinnen, a.w. 5378. Besiet, vrient, hoe u baegt Davonture, diet al draegt,
Den enen boven, den anderen onder, a.w. 6299. Dat water began hem wel bagen.
Hine hadde gedronken in xii dagen, Ferg. 3043 [13de e] (Hs. Leiden [Westmnl.,
130-'50]). Dat ene brulocht ware daer Besproken tusscen Lodewike, Den jongen
coninc van Vrankerike, Ende Yoens dochter der maegt, Die van doegden elken
baegt, Ende van scoenheden mede, Lorr. I, 1036 (Hs. Giessen [Brab., ± 1350]).
Die keser ...Heefse (‘die heren’)harde wel ontfaen, Ende sonderlinge ere gedaen,
So heefti daer Gelloens magen, Dat Garine qualec begonste bagen, a.w. II, 2956.
2. Ook gevolgd door een 2den nv. Op zijn gemak, gerust, in zijn schik zijn over
iemand of iets. // Die coninc ... stac Hem, dat in den lichame brac Dat spere, ende
dat trenscoen Bleef in den lichame den baroen Ende es te sire tenten weert Weder
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enige evidente ‘mnl.’ bewijsplaats van bâgen in het Mnl.W. is de reeds door Verdam
13)
in deel I, 523 [1885], niet in voce Bagen doch onder B a g e l , bet. 2. vermelde uit
o

G. van der Schuerens Teuthonista A 9 v b [1477]:
B a i g e (n). beroeme(n). vermete(n). Jactare Pompas exerce(re). iactita(re)
arroga(re). p(re)sume(re). gl(ori)ando vanitare. ostenta(re) Pompisare.
Bij dit bâgen sluit blijkbaar aan, als nomen agentis, het znw. bâger dat we vinden
in de volgende plaats uit J. van Dans, Thyrsis Minnewit 2, 92 [± 1640]:
Ick ben geen Morsse-bel, of slodderighe Jagher, Of sooder oock wel
zijn, een wilde woesten Bagher, Neen keurigh op mijn goed, mijn Valken
zijn geblint, Soo net en soo geciert als ick noch ergens vind.
14)

De betekenis van bagher is hier blijkbaar, ‘pocher, opschepper’

of

metten steke gekeert Daer hi wart op sijn bedde gedragen. Sijn selfs begonstem
qualeec bagen, Lorr. II, 954 (Hs. Giessen [Brab., ± 1350]).
13)

14)

In zijn uitgave van Teuthonista verwijst Verdam [1896] i.v. Bagen naar Bogen doch bij Bogen
heeft hij toch een beetje gezeten met zijn verkeerde normalisatie; daar schrijft hij: ‘Bogen
(baigen, of op te vatten als bagen?)’.
Verg. Rhein. Wtb. 1, 393 [1928]: bager ‘Prahlhans’.
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‘twister, ruziemaker’ en niet ‘woeste bewegingmaker’, zoals de Jager, Freq. 2, 11
[1878] dacht. Kluyver in W.N.T. II, 865 (= Afl. 6) [1895] laat dit bagher aansluiten bij
een dialectisch (o.m. Heerlens) frequentatief van bâgen, t.w. Bageren ‘wild en woest
15)
praten’ en ‘leuteren, kletsen’ . Ik zie echter niet goed hoe dit mogelijk is, tenzij men
bâger als de werkwoordsstam van bageren en dan als mannelijk nomen agentis
zou willen opvatten; dit verschijnsel komt voor doch is vrij zeldzaam (b.v. verander,
16)
pruts), in tegenstelling tot de vrouwelijke nomina agentis van dit type . Maar
vermoedelijk heeft Kluyver met ‘hierbij behoort’ niet bedoeld dat bager d i r e c t bij
bageren zou aansluiten.
In het Mnl. Handwdb. [(1908-)1911] van Verdam - onveranderd in de nieuwe
bewerking door C.H. Ebbinge Wubben [1932-1956] - zijn voor het intrans. bagen
de omschrijvingen van het Mnl. W., op enkele details na (er is b.v. een goede, nieuwe
omschrijving van sijns selves qualike bagen onder I, 2 bijgekomen), getrouw
17)
overgenomen, doch er is, in hetzelfde artikel , een tweede bagen aan toegevoegd,
t.w. een wederk. ww., waarvoor als betekenis ‘zich beroemen op; behagen scheppen
in’ wordt opgegeven. Dit zou erop kunnen wijzen, dat Verdam in 1908 de beschikking
had over een of meer voorbeelden van een reflexief ww. hem bâgen ‘zich beroemen
(op)’. Wie echter het door Verdam nagelezen materiaal in de ‘Loketkast’ op de
Leidse Universiteitsbibliotheek raadpleegt, wordt op dit punt aanvankelijk
teleurgesteld. Immers, hij vindt alleen maar een briefje ‘bagen, bulderen Blome der
d. 66’. Het raadsel wordt echter gauw opgelost, wanneer men de plaats uit Blome
d. Doochd. opslaat. Immers, daar leest men:
Ic (heb) u ghescreven die maniere van hoverdien hoe menigherhande
sij is ende wat daer af ghecomen is ende hoe sij gestorven sijn die in
hoverdie

15)
16)
17)

Verg. rhein. bagern ‘Lärm treiben’, in de ‘Kreise’ Schleiden, Aachen, Geilenkirchen, Jülich,
Heinsberg, Kempen en Mörs, Rhein. Wtb. 1, 394 [1928].
Zie R. Reniers, in Album E. Blancquaert 265-275 [1958].
Het reflexieve mnl. hem bogen ‘zich beroemen’, waarvan het Mnl. W. I, 1350 [1885] één
voorbeeld citeert uit Vad. Mus. 2, 186, 281 (Hs. Brussel, K.B. [Westmnl., Brab. gekleurd, c.
1410]), is in het Mnl. Handwdb. [1908-)1911] als apart artikel opgenomen wat theoretisch met
bagen in dezelfde betekenis had dienen te gebeuren.
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gheleeft hebben soe dat ghijse billix wel sult moghen leeren kennen ende
onderscheiden vander edelre oetmoedicheit die niet en buldert die niet
en roempt noch haer en baecht van hoerre gebhoerte noch van hoerre
rijcheit noch van hoerre wijsheit noch van hoerre scoenheit, Blome d.
Doochd. 66 (Hs. Reckheim) [Hollands met Maastrichtse taalvormen, ±
1485].
Hier is natuurlijk geen sprake van een betekenis ‘bulderen’ maar wel van ‘zich
beroemen (op)’, wat Verdam trouwens in (1908-)1911, blijkens zijn tweede bagen,
18)
ook reeds moet hebben ontdekt .
Gelukkiger was Gallée met de plaatsen van mnl. baech, want die hebben duidelijk
19)
niets met behaag te maken . Ze behoren met een betekenis ‘het roemen, pralen’
bij bâgen ‘roemen, pralen’. Mnl. baach is blijkbaar identiek met os. bâg, stm.
‘Rühmen, Brâsten’, mnd. bâch ‘Prahlerei, lautes Rühmen, Hoffart’, ohd. bâg, st.m.
(‘Streit, Streitsucht’), mhd. bâc, st.m. ‘(lautes schreien; zank, streit;) prahlerei’; on.
bágr, st.m. (‘twist, ruzie’). Ook bij de artikelen Bagel, Bagelheit en Bagelike in het
Mnl. W. zijn verschillende plaatsen die bij bâgen horen; de verklaring dezer plaatsen,
die ik in detail enigszins anders zie dan Gallée, laat ik hier echter rusten.
Ik heb al gezegd dat Gallée heeft opgemerkt dat ‘de woorden baag en bagen
samengevallen zijn met samengetrokken vormen van behaag en behagen’. Wat
Gallée niet heeft gezien, is dat bij het artikel Behagen, ww. in het Mnl. W. 1 [1885]
ook tal van hypercorrecte vormen van bâgen voorhanden zijn. Dat Gallée dit niet
2

heeft gezien, is eigenlijk merkwaardig. Immers voor één enkel citaat (Sp. I , 2, 68)
van mnl. behagel spreekt hij het vermoeden uit, dat dit een voor rekening van ‘de
afschrijver’ komende hypercorrecte vorm van bâgel zou zijn (blz. 8-9). Ook dit is
merkwaardig, immers in de artikelen behagel,

18)
19)

In het Mnl. W. Dl. VIII, 1446 [vóór 1916] echter, bij het artikel Verbagen, schrijft Verdam, dat
bagen ‘alleen als intr. gevonden is’.
Het Mnl. Handwdb. verwijst bij Baech naar behaech, en dat niet alleen in de eerste druk van
(1908-)1911, doch ook in de nieuwe uitgave door C.H. Ebbinge Wubben [1932] (hetzelfde in
1949 en 1956). Een geheel nieuwe bewerking van het Mnl. Handwdb. zou thans beslist geen
overbodige luxe zijn; het zou wellicht een bijprodukt kunnen worden van een eveneens
broodnodig supplement op het Mnl. W.
Zelfs Van Wijk, E.W. [1912] schrijft i.v. Bogen, dat mnl. baech ‘hoogmoed’ ‘veeleer uit behaech
ontstaan (zal) zijn’.
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behagelheit en behagelyc, in het Mnl.W., liggen de hypercorrecte vormen van bâgel
voor het oprapen! Ook hier, evenals voor het artikel Bagel van het Mnl.W., ga ik niet
in detail in op de verklaring der verschillende plaatsen omdat dit te ver zou voeren.
Ik beperk me tot mnl. behagen, als hypercorrecte schrijfwijze voor bâgen, terwijl de
bewijsplaatsen die werkelijk bij behagen ‘welgevallen scheppen in’ behoren,
onbesproken kunnen blijven.

Mnl. Behagen hypercorrecte schrijfwijze van Bâgen.
Voor de nogal afwijkende betekenissen van mnl. behagen heeft Gallée vrede gehad
met een door Verdam gesuggereerde betekenisontwikkeling ‘zelfbehagen scheppen,
zich iets inbeelden, zich verheffen op iets, trotsch en overmoedig zijn’, waarbij hij
de vraag stelt ‘of juist niet bij de gelijkheid der beide woorden de beteekenis van
baag invloed gehad heeft op de verdere ontwikkeling van de beteekenis van behagen’
(blz. 8); ‘of dit, en in hoeverre dit het geval geweest is’, voegt hij eraan toe, ‘moge
een ander bepalen’. Dat er met mnl. behaghen wat aan de hand was, heeft Franck
in zijn E.W. [1892] ook gemerkt waar hij i.v. Behagen, gedeeltelijk door Gallée
geïnspireerd, schrijft: ‘In het Nl. schijnt echter een met os. bâg m. “grootspraak”
overeenkomstig substantief (zie bogen) op bagel van invloed geweest te zijn: de
verwarring blijkt ook uit mnl. hem behaghen zich beroemen’. Van Wijk, E.W. [1912],
i.v. B e h a g e n , heeft er echter geen aandacht aan besteed.
In een paar, althans in een van de in het Mnl.W. i.v. Behagen geciteerde plaatsen,
zou ik mnl. behagen willen zien als een hypercorrecte vorm van bâgen, De door
Verdam gesuggereerde betekenisontwikkeling wordt dan overbodig, evenals de
door Gallée vragenderwijs veronderstelde invloed der ‘beteekenis van baag’. Het
betreft twee voorbeelden uit Vanden Levene Ons Heren [± 1270] (Hs. Utrecht
[Oostbr., 1438]) die hier, iets uitvoeriger dan in het Mn.W. en geciteerd naar de
uitgave van W.H. Beuken, volgen:
vers 2699 Eest logene, eest waerheit dattu iaegs,
Est waer, dies du di behaechs?
Du best god segstu ouer waer,
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Dat maecstu al den ioden maer.
Eest waerheit, so bestu verdaen,
Liegstu daer omme du salt ontgaen.
vers 3331 Lieue kint, als ic van di gelach,
Hoe wel icx mi behaghen mach,
Dan en haddic rouwe no seer;
Salic di spreken nemmermeer?

Ik begin met het tweede voorbeeld (uit ‘Onzer vrouwen claghe’ onder het kruis),
waarin Maria in herinnering roept, hoe ze haar zoon baarde zonder pijn. Hoe wel
icx mi behaghen mach kan alleen maar een tussenzin zijn; Verdam heeft dan ook
in Mnl.W. I, 727 [1885] een uitroepteken aan het eind van deze zin, in plaats van
de komma der editie P.J. Vermeulen [1843], die men insgelijks vindt bij W.H. Beuken
[1929] en C.C. de Bruin, Verwijs' Bloemlezing 2, 74 [1957]. Houdt men zich uisluitend
aan de context en maakt men zich los van elke taalkundige overweging, dan zou
men die tussenzin kunnen vertalen als ‘hoe goed kan ik me dat herinneren’! Zo
heeft de eerste uitgever P.J. Vermeulen het blijkbaar ook opgevat, want hij schrijft
in zijn woordenlijst: ‘Behaghen, 3332, komt in verwanten talen als herinneren en
overleggen; overdenken, meditari voor’ (blz. 215-216). Welke verwante talen hij
hierbij op het oog heeft gehad, is me niet bekend; men zou wellicht kunnen denken
aan zwe. komma ihåg ‘zich herinneren’. Dit laatste is echter etymologisch niet
verwant met mnl. behaghen, wel met got. hugs, m. ‘verstand’. Maar aangezien ‘zich
herinneren’ een volkomen vreemde eend blijkt te zijn in de betekenisbijt van ndl.
behagen en zijn Germaanse verwanten, zullen we wel moeten aannemen dat onze
eerste interpretatie, tevens die van Vermeulen, al te eigentijds is. Verdam in Mnl.W.
I, 727 [1885] rangschikt onze plaats dan ook onder de wederk. betekenis ‘behagen
scheppen in, genoegen hebben in iets’. Beuken heeft geen verklaring bij deze plaats,
20)
zodat we wel mogen aannemen dat hij zich stilzwijgend aansluit bij die van Verdam .
Ik heb me een ogenblik afgevraagd, of een interpretatie ‘hoe

20)

Naderhand heeft Beuken - dat blijkt uit zijn bloemlezing uit Vanden Levene ons Heren (Zutphen,
1931), blz. 36 - gemeend de voorkeur te moeten geven aan de variant G II

hoe wael dats mi behaghen mach
uit het zgn. Zutfens-Groningse hs. (Gron. U.B. 405) (Z-Holl.-Utr. gekleurd, [1339]).
Bij een trans. ww. zou men echter dat verwachten. Wanneer dats gelijkstaat met dat des, dan
is behaghen hier een onpers. ww. met de gen. der zaak en dat een voegwoord. Maar ook als
men aan een betekenis ‘behagen’ vasthoudt, verdient de lezing van het Oostbrabantse
handschrift:

hoe wael icx mi behaghen mach
met een reflexief ww. met de gen. der zaak, de voorkeur boven een vreemde dat(de)s-versie.
Zou dats hier geen contaminatie zijn van dat × des?
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21)

zeer kan ik (Maria, de uitverkoren Maagd) me daarop beroemen’! niet beter paste? .
Mocht dit het geval zijn, dan zou men in behaghen in L.o.H. 3332 een voorbeeld
kunnen zien van een hypercorrect geschreven ww. bâgen ‘roemen (op)’. Ik kan me
echter voorstellen dat er tegen een interpretatie behaghen = bâgen ‘roemen’ in
L.o.H. 3332 ernstige en wellicht zelfs al te ernstige bezwaren van
theologisch-historische aard zouden zijn in te brengen. De bewuste plaats laat zich
waarschijnlijk toch wel het beste begrijpen in de sfeer van de zeven blijdschappen
van Maria. Belangrijker voor mijn doel lijkt me daarom de eerste plaats.
Hoe Vermeulen behaechs uit L.o.H. 2700 heeft ingepast in zijn constructie
‘herinneren, overleggen, overdenken, meditari’, is me niet bekend. Geen wonder
dat Verdam in Mnl.W. dan ook voor deze plaats een andere interpretatie opgeeft,
en wel die van ‘zich verheffen op’, een betekenis die m.i. hier veel beter past.
Daarnaast geeft hij, misschien min of meer in aansluiting bij de constructie van
22)
Vermeulen, maar dat is niet zeker, ook een omschrijving ‘zich iets inbeelden’ , die
hier op zichzelf niet onaannemelijk is, maar die ik op taalkundige

21)

Men vergelijke in dit geval misschien de verzen 3307-3308:

Wie sal mi nv doen goet ende ere,
Als du doet best, lieue here?

22)

Van de verbinding goet ende ere doen ‘weldaden en eer bewijzen’ geeft het Mnl. W. i.v. Ere
(II, 686) een voorbeeld uit Limb. II, 878: ‘Mi en was in de stad niet ghedaen dan al goet ende
ere’. Voor goet doen verg. i.v. Goet (II, 2042) een voorbeeld uit Limb. I, 1487 en verder het
artikel Goet doen (II, 2048).
Dit is in het Mnl. Handwdb. [1911-1956] de enige omschrijving sub 4.
De heer Mak, met wie ik deze plaats besprak, meende voorlopig, los van elke taalkundige
overweging, de voorkeur te moeten geven aan een betekenis ‘prijs stellen op’.
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gronden verwerp. Semasiologisch zoekt Verdam voor behaechs aansluiting bij het
gewone behagen ‘welgevallen vinden in’, door uit te gaan van een eigenlijke
betekenis ‘zelfbehagen hebben om iets’. Het wil me voorkomen dat men, wanneer
men uitgaat van de betekenis ‘zich verheffen (op), roemen (op)’, behaechs het
eenvoudigst kan verklaren als een hypercorrecte vorm van baechs, 2. p. sg. praes.
23)
ind. van het ww. bâgen ‘roemen (op)’ .
Hiermee is, naar het me voorkomt, het bestaan van een Middelnederlands ww.
bâgen ‘roemen (op)’ in een hypercorrecte schrijftaalvorm behagen voldoende duidelijk
24)
geworden. Dit bâgen is een authentiek Westmiddelnederlandse, Vlaamse vorm .

III. Verbâgen (I)
In zijn artikel V e r b a g e n in het Mnl.W. VIII [1916] geeft Verdam, onder ‘II. Trans’
de volgende mnl. plaatsen:
Dat ghi mi secht, wie (h)u doet quelen ...; het es die scone jonghe maecht,
die mi aldus heeft verbaecht, Denkm. 3, 168, 97 (= Comb. hs. [Oostvlaams
25)
(Gent?), ± 1350-1420]) .
Als ghi uwer moeder zaghet Zo bedrouft ende uerbaghet Dor die passie
en̄ die pine Die zoe zach in den liue dine (van Christus), Sp.o.B. 98 b (hs.
te Londen, British Museum = berijmde vertaling van het Speculum
26)
humanae salvationis [Vlaams gekleurd, begin 15de e.]) .
Consciencie heift my ghevraecht, Hoe verre dat mijn leven draecht Ten

23)

Men vergelijke eveneens in L.O.H. bâgelhede (hypercorrect geschreven behagelhede) in
vers 3164:

(Jezus)
Inden welken niemen venden en can
Sonde, mesprijs no dorperhede,
Onmate noch behagelhede,
Honerde, felheit no scamp.

24)

25)
26)

De betekenis is blijkbaar ‘twistzucht, twistgierigheid’ of ‘verwaandheid, opgeblazenheid’.
Verdam, Mnl. W.I. 726 [1885] vat het op als ‘trotschheid, overmoed, euvelmoed’.
Dat westmnl., vl. baag en bâgen ‘uit het Saksisch of uit het Kleefsche Nederfrankisch’ zouden
zijn ingedrongen, een mogelijkheid die Gallée (blz. 7) in alle ernst heeft overwogen, is natuurlijk
uitgesloten.
E. von Kausler, Denkm. 3, 505 [1866] verwijst ter verklaring van verbaecht naar Kiliaan.
Zie voor het citaat thans Verwijs' Bloemlezing herzien door C.C. de Bruin, 3, 203 [1958].
Geverifieerd op de Leidse fotokopie (L 1676).
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hemelschen ghewinne. Dit vraghen maect my so versaecht, So zeere
bescaemt ende so verbaecht, Ic en weet, wat ic beghinne, Jahrb. Ndd.
o

Verein. 1887, bl. 118 (hs. Berlijn, Pruiss. Staatsbibl. ms. germ. 8 . 211 =
‘Marienlied’ [Westvlaams, 2de h. 15de e.]).
Verdam, die voor de eerste plaats de betekenis ‘behagen, aanstaan’, opgegeven
door de Woordenlijst bij de Bloemlezing uit Middelnederlandsche Dichters van E.
Verwijs - de eerste druk van de Woordenlijst [1867] heeft ‘behagen’; de tweede
27
[1890], door G. Penon bewerkt: ‘behagen, bevallen, aanstaan’ - terecht onjuist
noemt, geeft zelf als omschrijving ‘van zijn stuk brengen, in geestverwarring brengen,
zijne bezinning doen verliezen’. Zijn verklaring is min of meer geïnspireerd door
Kiliaan, in wiens derde druk [1599] men ‘V e r b a e g h e n . vet fland. j. ver-baesen’
vindt. Nu had verbazen inder daad eertijds de, betekenissen: ‘van zijn verstand
beroven; uitzinnig, van de wijs, in de war, verbijsterd, verdwaasd maken’ en ‘onthutst,
verbouwereerd, verward maken; uit het veld slaan, van zijn stuk brengen’; en deze
laatste betekenis past dan ook voortreffelijk bij de plaats uit ‘Van tween ghesellen
die elc voer andren sterven wilden’ (vs. 102). De bron van dit ‘vet. fland.’ bij Kiliaan
is onbekend. J. Jacobs, De verouderde Woorden bij Kiliaan 183 [1899], bespreekt
wel het woord, doch brengt ons, uitgaande van een anachronistische probleemstelling
en een verkeerde methode, geen stap verder. Ook het Gentse Naembouck van
1562 is niet Kiliaans bron; dat blijkt uit Verdeyens vergelijkende lijst van de
‘Flandris’-woorden bij Kiliaan en in het Naembouck (zie ed. Verdeyen blz. xci [1945]).
Het vermoeden ligt voor de hand dat Kiliaan dit ‘vet. fland’, d.w.z. dit in een oud of
28
historisch Vlaams geschrift aangetroffen woord ver-baeghen, heeft overgenomen
uit een gedrukte bron, waarin een van de in het Mnl.W. i.v. V e r b a g e n geciteerde
29
plaatsen waarschijnlijk werd geciteerd .

27
28
29

De derde, door F.A. Stoett bewerkte druk [1915] heeft: ‘iemand van zijn stuk brengen, zijne
bezinning doen verliezen’.
Zie R. Verdeyen, Het Naembouck van 1562, I en III [1945].
Ik had eerst gedacht aan de plaats uit het Comb. hs., subsidiair die uit het ‘Marienlied’. Dr.
Lievens, met wie ik de kwestie besprak, wees me erop dat Sp. o.B. eerder in aanmerking
komt, aangezien de vertaling van het Speculum humanae salvations ook als wiegedruk en
als postincunabel een lange traditie heeft.
M.-F.-A.-G. Campbell, Annales de la Typographie néerlandaise au XVe siècle [1874] vermeldt
onder nr. 1571 Dat Speghel der menscheliker behoudenisse (z.d., z. pl.) (thans te Londen,
B.M.; zie M.E. Kronenberg, Campbell's Annales 166 [1956]). onder nr. 1572 Speculum
humanae salvatoris. Dat Speghel onser behoudenisse (z.d., z.pl.) (aanwezig te Rijsel en te
Haarlem (2 exempl.)), onder nr. 1573 hetzelfde werk gedrukt te Culenburch bij Johan Veldener
in 1483 (aanwezig te Haarlem). M.E. Kronenberg noemt in haar Nederlandsche Bibliographie
van 1500 tot 1540 1, nr. 1929 Spiegel der behoudenessen (Brussel, c. 1510) (aanwezig
Hamburg, S.B.). Dit laatste werk is echter, naar de ‘S.u.U.B. Hamburg’ (mei 1960) meedeelt
‘Nicht vorhanden. Bestände verbrannt’.
In de Bouwstoffen van het Mnl. W. vindt men onder nr. 1214 Dat spieghel der menscheliker
behoudenisse (prozavertaling) (Handchrift Haarlem Stadsbibl. [Utrechts, 1464]), en onder nr.
1215 De spieghel smenschen behoudenesse (berijmde vertaling) (handschrift Londen, B.M.)
[begin 15de e., Vlaams gekleurd]).

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 78

45
Op grond van de als bnw. gebruikte deelwoorden mnl. verbaghet en mnl. verbaecht,
zou ik de woorden ‘in geestverwarring brengen, zijne bezinning doen verliezen’ uit
30)
de omschrijving van Verdam willen schrappen , en die mi aldus heeft verbaecht
weergeven door ‘die me zo van mijn stuk heeft gebracht, die me zo ontsteld heeft’.
Ook in de bnw. verbaghet en verbaecht kan er geen sprake zijn van ‘in de war’.
Immers, in Sp.o.B. verwacht men een betekenis ‘ontsteld, verslagen’, terwijl
verbaecht in het Marialied ‘onthutst, ontsteld, van zijn stuk gebracht, verslagen’
betekent.
2-3

Voor een betekenis ‘verslagen’ pleit ook het feit dat ver-baest bij Kiliaan
31)
[1588-'99] voorkomt als verklaring van ver-slaghen, naast o.m. de Latijnse
omschrijvingen: ‘Attonitus, consternatus, exsternatus, stupefactus, exanimatus’.
Ook in het Mnl.W., onder de betekenis 4) ‘terneergeslagen, mistroostig, ontsteld’
van het artikel verslagen, komt de verbinding verslagen ende verbaist voor.
De drie genoemde, Vlaamse plaatsen van mnl. verbâgen laten zich dus taalkundig
terugbrengen tot een gemeenschappelijke grondslag' van zijn stuk brengen,
ontstellen, tot verslagenheid brengen'. Deze betekenis kan men, met Verdam, zien
als een verruiming van ‘de eigenlijke betekenis “overbluffen”’, die aansluit bij bâgen
‘roemen (op)’ een be-

30)
31)

Het Mnl. Handwdb. (1932-'56) heeft terecht alleen ‘van zijn stuk brengen’; de eerste druk
[(1908-)1911] heeft nog ‘iemand bekoren; zijn hart veroveren’.
Kiliaan [1574] heeft: ‘Verslaghen ende verbaest’.
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tekenis die in het Mnl.W. I [1885] weliswaar i.v. Bagen ontbreekt, doch bij Bagel,
bet. 2, vermeld wordt.
Naast dit Middelnederlandse, Vlaamse transitieve verbâgen vindt men in het
Mnl.W., en dan nog wel als eerste betekenis, een reflexief sich verbagen ‘zich
beroemen op, pochen of bluffen op iets, pralen’ vermeld. Uit het daarbij behorende
voorbeeld:
Mitz oick sich verbagende, dat zie Cooman gehailet und geranssoent,
und tho Elten tot oir 50 off 60 starck wesen solden, Brief v. Johan die
Haen, stadhouder v.h. richterambt Doesburg d.d. 7 jan. 1575 aan Kanselier
en Raden v. Gelderl. (Arch. Hof v. Gelderl., brieven m.h. Kwartier v.
o

Zutphen, n . 4888).
blijkt echter dat dit Gelderse voorbeeld van het wederk. ww. met de betekenis ‘zich
beroemen’, behorend bij bâgen ‘roemen’, niets anders is dan een verlengstukje van
32)
mnd. sik vorbâgen, sik vorbêgen in dezelfde betekenis .
Een uitloper van dit oostelijk Nederlands-Nederduitse woord vindt men - althans
33)
vond men tot voor kort - gewestelijk in Drente in de vorm verbo(o)gen, waar oo
(evenals in zwoor ‘zwaar’, woor ‘waar’) teruggaat op oerg. ê, wgerm. â, en dus
eigenlijk tot verbagen genormaliseerd zou moeten worden:
V e r b o g e n . Zich op iets beroemen, Arch. v. Ned. Taalk. 1, 359
[Drente, 1847-'48]. V e r b o g e n (z i c h ) Zich beroemen, Aant.
[Hoogeveen, ± 1880]. 't Is meê (me) ook al en fiise geweunte (het
tabakpruimen), en misbruuk make ik er ook neet van, as partijë
(sommigen) dê 't proempien haeven min kunt misten (missen) as 't piipien,
en dê zik (zich) verboogt (beroemen) dat ze moar toekitst (raak uitspuwen),
al bint ze ook bij de vrouwlun, A. Steenbergen, in N. Drenthsche Volksalm.
17, 144 [Hoogeveen, 1899].
In elk geval: Gelders sich verbagen ‘zich beroemen op, pochen

32)

33)

Vergelijk in de ‘Kreis’ Kleef (Calcar) sich verbagen [-bǭ.ə.n], (en verbog ‘das Rühmen’ in de
Moezelfrankische ‘Kreis’ Bitburg) (Rhein. Wtb. 1, 393 [1928]), alsmede Westfaals verbåg
‘vermessenheit, prahlen’.
Dr. Naarding schrijft me (24-4-'60): ‘Ik herinner mij het woord -met oo - in Hoogeveen ±
1910-'15, doch 't werd zelden gebruikt. Over de huidige toestand kon ik geen gegevens krijgen:
geen mijner zegslui herinnerde het zich nog. Dat klopt met het ontbreken ervan in L.
Slingenberg, 187 Hoogeveensche woorden en uitdrukkingen, Hoogeveen 1935, een kleine
curiositeitenverzameling’.
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34)

op’ , hoewel etymologisch identiek met het Vlaamse transitieve verbagen ‘van zijn
stuk brengen, ontstellen’, heeft er geografisch niets mee te maken. Het zijn eenvoudig
twee verschillende betekenissen uit twee verschillende talen, en tussen beide
betekenissen bestaat er generlei direct verband. Daarom kan vl. trans. verbagen
‘van zijn stuk brengen, ‘onstellen’ niet direct aansluiten bij een nederduits reflex. sik
verbagen ‘pochen op’. In dit vl. verbagen zie ik een afleiding van bâgen in een
oorspronkelijke betekenis ‘met woorden strijden’, met een perfectiefresultatief prefix
ver-; vergelijk voor deze functie ver in mnl. verslaen, verstriden of verwinnen en ohd
gi- in ohd. gibâgan, kipâgan (Musp.) ‘im Streit obsiegen’. Verbâgen is dan ‘door een
woordenstrijd het onderspit doen delven, in een woordenstrijd verslaan, door woorden
van zijn stuk brengen, onstellen’ en vandaar ook alleen maar ‘van zijn stuk brengen,
ontstellen, tot verslagenheid brengen’ zonder meer. Aan wat voor strijd met woorden
hierbij moet worden gedacht, is onzeker. Met Verdam kan men denken aan ‘door
roemen, door pochen van zijn stuk brengen, overbluffen’, maar ‘door twisten, met
een twistgesprek, door schelden van zijn stuk -, tot zwijgen brengen’ is evenzeer
mogelijk. Men vergelijke voor deze betekenisontwikkeling tot op zekere hoogte fr.
ébaubi ‘verbouwereerd, verstomd, stombeduusd’ eigenlijk ‘stom (ofra. bauben, lat.
balbus) gemaakt’. Een gedeeltelijke parallel vinden we ook in mnl. verslaen en nnll.
ternederslaan die ook in de figuurlijke betekenis ‘de moed benemen, moedeloos
maken’ voorkomen.

IV. Verbāgen (II).
In zijn Rhetoricaal Glossarium [1959] heeft J.J. Mak een artikeltje verbagen, met de
volgende plaats:
God ... (heeft) vercoren v maechdelick wesen net als opperste priester
voer al ghemeene Die van v leerde / die worden reene (t.w.: fiat mihi
35)
secundum voluntatem tuam ) soe soete dat dies elcks sin verbaecht,
Lof ... suuer ende aldersuuerste maecht, Ref. v.J.v. Stijevoort 2, 8 [vóór
1524].

34)

35)

o

Hierbij vermeldt de Teuthonista A 9 v b ook de afleidingen verBager ‘pocher, zwetser’ en
verBagyng ‘pocherij, gezwets’; van verbaginge geeft het Mnl. W. nog een bewijsplaats uit Hs
Lett. 321 te Leiden [Gelders-Overijssels, eind 15de e.].
Deze toelichting dank ik aan de heer Mak.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 78

48
Mak, die bij deze plaats naar het Mnl.W. - dus naar Verbâgen (I) - verwijst, geeft
het intr. verbagen hier weer met ‘zich verbazen’. Deze interpretatie lijkt niet geheel
los te staan van Kiliaans ‘V e r -b a e g h e n ... j. ver-baesen’. ‘Zich verbazen’ kan
echter bij de plaats uit de Ref. v.J.v. Stijevoort alleen passen als men zich verbazen
36)
hier opvat, níet in zijn moderne, jonge betekenis ‘zich verwonderen’ doch in de
oude en verouderde, sterkere toepassing van ‘onthutst, verbouwereerd, perplex
worden’. Tegen deze laatste, op zichzelf aannemelijke interpretatie heb ik echter
twee bezwaren. In de eerste plaats dat verbagen hier een intransitief ww. is dat
geconstrueerd wordt met een oorzakelijk genitivisch voorwerp (dies), terwijl het
Vlaamse verbâgen ‘van zijn stuk brengen, ontstellen, verslagen maken’ alleen al
trans. ww. is aangetroffen. In de tweede plaats das verbâgen pejoratief is, terwijl de
context hier een niet-pejoratief verbagen veronderstelt. De zoetheid der beroemde
woorden van de Dienstmaagd des Heren maakt die ‘al ghemeene’ (= het volk) niet
verslagen, niet van haar stuk, ontstelt ze niet; neen, die woorden zijn zo zoet, dat
iedereen er welbehagen in schept, er welgevallen aan vindt. In deze omstandigheden
zou ik hier aan een ww. verbāgen de voorkeur willen geven, d.w.z. aan een afleiding
van bāgen als samentrekking van het ww. behāgen met een versterkend, resp.
expletief ver-, geconstrueerd met den genitief (dies) der zaak waarin men behagen
schept, een gewone constructie bij het intransitieve mnl. behagen. Dit verbāgen
heeft dan de betekenis ‘welgevallen vinden in’. De proef op de som, t.w. een normaal
*verbehāgen, resp. een hypercorrect *verbehâgen (= verbâgen), kan ik echter, tot
mijn spijt, hier niet opleveren.

V. Samenvatting
Het germaanse werkwoord *ƀêgan- is, althans in de betekenis ‘roemen’, eveneens
in het Middelnederlands, bepaaldelijk in het Vlaams vertegenwoordigd. In het Mnl.W.
is het, in tegenstelling tot het Mnl.

36)

Dit verleidt A. de Jager, Woord d. Freq. 2, 11 [1878] tot de volgende commentaar: ‘Kil.
omschrijft het door hem vlaamsch genoemde ww. verbagen niet zeer juist door “verbazen”.’
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Handwdb., niet te vinden bij het artikel B a g e n zelf, maar het zit, afgezien van de
vermelding van baigen ‘beroemen’ (Teuthonista) bij het artikel Bagel, verscholen
onder een hypercorrect mnl. behagen. Dit oude mnl. bâgen, duidelijk herkenbaar
in de mnl. afleidingen baach, bâgel(heit), bâgelike, is eveneens verborgen onder
de hypercorrecte mnl. schrijftaalvormen behagel, behagelaert, behagelheit en
behagelijc.
Het vlaamse transitieve verbâgen ‘van zijn stuk brengen, ontstellen’ sluit aan bij
mnl. bâgen in de betekenis ‘strijden met woorden’. Het moet geografisch en tot op
zekere hoogte ook naar de betekenisontwikkeling gescheiden worden gehouden
van het Gelderse reflexieve sich verbâgen [1575] - eigenlijk een uitloper van mnd.
sik vorbâgen - dat duidelijk aansluit bij bâgen in de betekenis ‘roemen’. Een plaats
van verbaecht (3e p. sg. praes. indic.) in de Ref. v.J.v. Stijevoort [vóór 1524], door
Mak geïdentificeerd met verbâgen, is wellicht eerder als verbāgen, d.i. als een
samengetrokken vorm van behāgen met verte verklaren.
Leiden, april 1960.
F. DE TOLLENAERE.
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Nogmaals Verandzaden
Toen ik destijds, bij de voorbereiding van het artikel Verandzaden, in het werk van
P. Lindemans, Geschiedenis van de Landbouw in België, twee plaatsen vond waarin
het woord niet werd gebruikt m. betr. t. de landbouwgrond doch m. betr. t. geteelde
vruchten (de verandzade vruchten, het verandzade vlas), was ik aanvankelijk geneigd
dit participiale gebruik alleen maar te zien als een vrijheid van de auteur. Toen ik
daarna echter een bewijsplaats uit het jaar 1756 aantrof, waarin sprake was van
verhandtsaijt graen, was ik niet weer zo zeker; alleen, het bleef bij die ene late
plaats. Hoewel het voor de hand ligt dat dit gebruik der verbinding - door mij als
betekenis 2. in mijn artikel in het Tijdschrift en in het W.N.T. onderscheiden - veel
minder frequent en stellig ook jonger is dan de betekenis 1., is het toch niet zo, dat
de plaats van 1756 een unicum is.
Deze wetenschap dank ik aan de zeereerwaarde heer pastoor J. de Brouwer te
Impe (Oost-Vlaanderen). Schreef ik in Ts. 77, 35 [1959], dat een oproep, in het
lokale heemkundige tijdschrift Het Land van Aalst, om bij de oude boerengeneratie
naar het woord te informeren zonder gevolg was gebleven, enkele weken later
bereikte me een brief van pastoor De Brouwer, waarin deze me schreef: ‘Ik
raadpleegde enkele landbouwers uit de streek bezuiden Aalst, maar geen enkele
kende nog het woord verantzaden of verontzaden’. Bovendien deelde hij me van
het woord in kwestie ook enkele oude bewijsplaatsen mede, die alle de gemeente
Lede bij Aalst betreffen, aldaar geschreven en te localiseren zijn, en in meer dan
één opzicht onze aandacht verdienen.
1)
Wat de betekenis betreft behoren de meeste Leedse plaatsen (alle origineel bij
de betekenis 1.:
Item veratsaeyt dry dachwant L roeden met twee voren compt ouver
het labeur xxxv s. ende ouver het saeysel xx s. tsaemen op ij 1. xv s.,
Rijks-

1)

Weer is dr. M. Gysseling te Gent zo vriendelijk geweest de diverse plaatsen voor mij uitvoerig
uit te schrijven, resp. te verifiëren.
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o

archief Gent, fonds Lede, n . 11, staat van goede van Maeyken Staes,
o
f . 39 [Lede, 1626]. Item twee dachwant veratsaeyt met een vore met het
saeysel compt tsaemen xxj s. vj gr., Als voren [Lede, 1626].
Item noch een dachwant verersaeyt saet ende drest (beide laatste
woorden doorgestreept) ghepresen op ij l. xvj. s. viij gr., Rijksarchief Gent,
o
fonds Lede, n . 25, staat van goede van Hendrick Haesaert [Lede, 1681].
Item noch vijftich roeden vereersaeyt saet ende drest (beide laatste
woorden doorgestreept) ghepresen op 1l. ix s. gr., Als voren [Lede, 1681].
Het doorstrepen van de woorden saet ende drest (= de rest) laat wel nauwelijks
twijfel bestaan, dat we hier te maken hebben met de betekenis 1. en niet met de
betekenis 2..
Op deze laatste echter heeft wel betrekking een andere vindplaats, waar het
werkwoord verandzaden wel degelijk gebruikt is met het woord graen, zij het dan
verzwegen, als object:
De generale besaitheyt zoo wel brackgraen als verassaet is ghepresen
op drecht in saet met alle het omghereden ende opgheset lant met de
vernoethede daer inne, is al tsamen ghepresen, dus hier lxxiij lb. iij s. vii
o

d., Rijksarchief Gent, fonds Lede, n . 12, staat van goede van Lievijne
vander Brugghen [Lede, 1640].
Merkwaardiger dan de betekenissen zijn echter de vormen waarin verandzaden
in de verschillende Leedse bewijsplaatsen optreedt; ze zijn stuk voor stuk ‘nieuw’:
- verassaet [1640] sluit aan bij een vorm veransaan [1558, Kortrijk en Ename]
(= type I, 1) en veronderstelt blijkbaar een prototype [vərãsa.t].
- veratsaeyt [1626] sluit aan bij verantsayen [1625, Aalst] (= type II, 1) en
veronderstelt vermoedelijk een prototype [vərãt sa :it].
- verersaeyt en vereersaeyt [1681] tenslotte zijn hybride vormen die nergens bij
aansluiten en daarom met veranchaerden onder de verbasteringen (type III)
vallen.

De hier door toedoen van pastoor De Brouwer medegedeelde nieuwe bewijsplaatsen
van verandzaden zijn niet alleen in opzicht van vorm
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en betekenis belangrijk, maar bovendien vormen ze een duidelijke aanwijzing, dat
in de staten van goede der fondsen van tal van gemeenten uit de zuidelijke helft
van Oost-Vlaanderen en Zuid-Brabant vermoedelijk nog vele vindplaatsen verborgen
zijn van een oud, merkwaardig woord uit de oude landbouw.
Leiden, 23-III-1960.
F. DE TOLLENÁERE
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Studies over nawerkingen van klassieken
III. Mr. Johan Beets bewerkt twee elegieën van Ovidius (Amor. 2.17 en
1.13)
Mr. Johan Beets, een verwant van Hogerbeets, die hij als jongeman soms gezelschap
hield op Loevestein, stierf in 1667 als Ordinaris Advokaat der Admiraliteit van
1)
West-Friesland en Noorderkwartier . Evenals bij Mr. Johan van Heemskerk, de
vertaler van Ovidius' Minnekonst, kwam bij Beets zijn ambtelijke carrière op de
eerste plaats, en dan pas zijn dichterlijke bedrijvigheid. Van de klassieke schrijvers
heeft hem, vooral in zijn studententijd, het meest Ovidius geboeid, die, in de eerste
plaats dichter, zijn ambtelijke carrière spoedig heeft opgegeven. Maar nog meer
had Beets zijn hart verpand aan de pastorale preciositeit, die in zijn dagen triomfen
vierde.
In 1626 of 1627, toen hij reeds doctor in de beide rechten was, heeft hij misschien
zijn spel Melissa, waarvan de opdracht dagtekent van 16 december 1626, en zijn
Mengeldichten uitgegeven. Zijn grootste werk, het herdersspel Daphne of
Boschvryagie, in drie delen, blyhoop-, blyhoop- en blyeindspel, is wel niet tijdens
zijn leven in druk verschenen. Na Beets' dood werd het met zijn andere jeugdwerk
en met wat hij in de loop der tijden zoal geschreven had, te Hoorn, in 1668,
uitgegeven onder de verzameltitel Mr. Johan Beets Dichtkonst Van verscheide
stoffen. Het spel Daphne, genoemd naar de herderin Daphne, wier hand Tyter =
2)
Beets, blijkens een bruiloftsdicht van 24 november 1630 , inderdaad gewonnen
heeft, bevat stellig een stuk autobiographie. Daphne wordt ook gevrijd en verheerlijkt
in de Mengeldichten en Liederen.
De nom-de-plume Daphne wijst reeds op invloed van Ovidius. Beets heeft de
naam ontleend aan het eerste boek der Metamorphosen: Daphne is de eerste liefde
van Apollo, en Daphne is de eerste en enige liefde van Beets, die, zoals zijn
grafschrift in de Grote Kerk van Hoorn zegt, als apol in dicht was. Misschien vinden
we een echo van Apollo's woorden tot zijn geliefde bij Ovidius in het begin van een

1)
2)

Zie C.H.Ph. Meijer in N. Nl. B. Wbk 3. 180-2.
p. 296-8.
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lied van Beets tot zijn Daphne (dat hij ook in zijn spel Dapnne heeft verwerkt):
p. 283 (cf. p. 197)
HOe Daphne dus, waer heen zoo haest

Met. 1.504-6, 5089
‘Nympha, precor, Penei,
mane! non insequor hostis;

Hoe dus verbaest?

Nympha, mane! sic agna
lupum, sic cerva leonem,

Zo vliet de vlugge Haes de Hondt,
Zoo vlien de Schapen
Het woedigh gapen
Der Wolven mondt.
Zoo vliedt het Duifken snel Sic aquilam penna fugiunt
en gau
trepidante columbae.
Der Valken klau;

cf. Met.
5.605.

Zoo vliedt het Hert na 't Jagers net,

cf. Verg. Aen.
12.749-50.

En schout de veren
Die om te keeren
't Wildt zijn gezet.
Ziet dat ghy niet en valt ter Me miserum! ne prona
neer,
cadas indignave laedi
En doet u zeer,
Of dat g'u aen geen struik en stoot,

Crura notent sentes, et sim
tibi causa doloris!

Of uwe benen
Quetst aen de stenen,
Of distels snoot.
Het zou te ver voeren alle plaatsen uit Beets' dichtwerk aan te halen, waarin de
invloed der Metamorphosen zichtbaar is. Natuurlijk heeft Beets ook de erotische
3)
werken van Ovidius gekend. Aan de ars ontleent hij ergens een motto . Van de
4)
Amores heeft hij twee elegieën bewerkt .
Allereerst de clegie Si quis erit (2.17: Corinna alleen). Bijna elke versregel ervan,
hetzij hexameter hetzij pentameter, vertaalt Beets in

3)
4)

p. 228. Andere motto's heeft hij ontleend aan de Amores, Heroides, Remed. Amor.
Niet vermeld in Geerebaerts Lijst, waar ook ontbreekt een vermelding van Beets' bewerking,
in het spel Daphne, p. 150-4, van S e n e c a in d'eerste Rey van zijn Hyppolito, dat is Phaedra
274 vv.
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anderhalve alexandrijn, een volle alexandrijn met slepend rijm, gevolgd door een
halve alexandrijn met staand rijm. Dit was niet de gebruikelijke praktijk van
Ovidiusvertalers als Van Heemskerck en Westerbaen, die een distichon plegen
weer te geven in een couplet, of dubbelcouplet, of iets daar tussen in, van volle
alexandrijnen. Beets koos hier echter de afwisseling van lange en korte regel om
niet te moeten afzien van een weergave van dat distichon, waarin Ovidius het
harmonisch samengaan van ongelijke komponenten aan het distichon illustreert
(Ovidius 22-3, Beets 37-40). De inhoud heeft hij, bij alle getrouwheid van vertaling,
hier en daar naar eigen behoeften bewerkt. Corrina wordt Daphne. Daar waar
Ovidius zegt dat hij niet rijk aan goed, maar wel rijk aan gedichten is, maakt Beets
van de gelegenheid gebruik, om een bemiddelde rivaal te denigreren en om zijn
eigen materiële vooruitzichten op te hemelen, en pas als hij zijn komst om goet te
garen genoemd heeft, komt hij te spreken op zijn dichtkonst. Hij heeft de elegie
voorts in een pastoraal kleed gestoken. Domina wordt herderin, de rivaal heet
5)
Menalkas, de dichter speelt op zijn herdersfluit.
(Tekst zie ommezijde)

5)

p. 251-2.
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SI quis erit, qui turpe putet seruire puellae
Illo conuincar iudice turpis ego.
Sim licet infamis, dum me moderatius urat,
Quae Paphon, & fluctu pulsa Cithera tenet.
Atque utinam dominae mitis quoque praeda fuissem,
Formosae quoniam praeda futurus eram.
Dat facies animos, facie uiolenta Corinna est:
Me miserum, cur est tam bene nota sibi?
Scilicet à speculi sumuntur imagine fastus,
Nec nisi compositam se uidet illa prius.
Non tibi si facies nimium dat in omnia regnum,
(O facies oculos nata tenere meos)
Collatum idcirco tibi me contemnere debes:
Aptari magnis inferiora licet.
Creditur & Nymphae mortalis amore, Calypso
Capta, recusantem detinuisse uirum.
Credimus aequoream Phthio Nereida regi,
Egeriam iusto concubuisse Numae.
Vulcano Venerem, quamuis incude relicta,
Turpiter obliquo claudicet ille pede.
Carminis hoc ipsum genus impar, sed tame aptè
Iungitur herous cum breuiore modo.
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Ovid. Amor. lib. 2. Elegia XVII,
Quod Corinnae soli sit serviturus.
INdiender iemand is, die groote schandt wil achten
Een braven Herderin
Te dienen: van die wil ik 't vonnis wel verwachten,
Hy oordeel na zijn zin.
Laet my zijn vonnis vrij afmalen vol van schanden,
Indien Dione maer,
Die Paphos en Cytheer beheerst, wil zachter branden,
En mind'ren mijn bezwaer.
Ach of die schoone maeght! die my nu heeft in handen,
En in haer strengh gewelt,
Waer zachter van gemoet, en loste wat de banden,
Waer in ik legh geknelt.
Haer schoont maekt Daphne trots, en over op geblazen:
Ach kond' z' haer zelven niet!
Wegh helsche vindingh wegh, vervloekte spiegels glazen,
Waer door z' haer zelfs beziet.
Al geeft uw' schoonheidt u en uw' bevalligheden
De heersching over al.
(Ha schoonigheidt, die my in diensten leven dede
En vryigheidt ontstal)
Zoo hoort ghy nochtans niet te scheppen uw' vernoegen
In 't haten van uw' knecht,
Vermits men 't Hemels wel by 't aerdtsche plagh te voegen,
Het kostelijk by 't slecht.
Heeft niet Kalypzo, die Godin was, willen houden
Een sterffelijken man:
Die evenwel nochtans haer bed en woningh schoude,
En verre vlood daer van.
Men looft dat Thetys ook, Godinne vande baeren
Aen Peleus is gemaert,
En dat Egeria met Numa zocht te paren,
En met hem is vergaert.
Dat Venus ook Vulcaen kan lieffelijk toe winken,
En koest'ren is gewis,
Hoe wel hy al de Goôn doet lacchen om zijn hinken,
En vunsch ruikt van de Smits.
Deez' regels, die ik hier heb op dit wit geschreven,
En voor uw' oogen stel.
Daer van heeft deez', als die, veel letters meer gekregen;
En nochtans voeght het wel.
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Tu quoque me mea lux in quaslibet accipe leges:
Te decet in medio iura dedisse thoro.
Non tibi crimen ero, nec quo laetere remoto,
Non erit hic nobis inficiandus amor.
Sunt mihi pro magno felicia carmina censu,
Et multae per me nomen habere uolunt.
Noui aliquam, quae se circunferat esse Corinnam:
Vt fiat, quid non illa dedisse uelit?
Sed neque diuersi ripa labuntur eadem,
Frigidus Eurotas, populiferque Padus.
Nec, nisi tu, nostris cantabitur ulla libellis:
Ingenio causas tu dabis una meo.
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Ghy ook mijn waerde ziel, voeght u met my de wetten,
Zy zijn ook hoe zy zijn.
Maek die vry na uw' keur, en hoe ghy die wilt zetten,
't Volbrengen blijft by mijn.
En zeeker het en waer niet buiten het betamen,
Zoo ik uw' min genoot,
Ghy hoefden u daerom voor niemand niet te schamen,
Noch blijdt zijn om mijn doodt.
Menalkas heeft veel goet, hy kan het niet bewaren,
Noch voordeel doen daer meed'
Daer my den Hemel geeft een konst om goet te garen,
t'Wijl ik mijn tijdt besteed.
Behalven noch, dat my de zusters alle negen
Doen zingen menigh liedt.
Veel wenschen ook, dat zy door my een naem verkregen;
Maer zweeren al om niet,
Ik ken een Herderin, die Daphnes naem komt vatten,
Op dat men looven zoud',
Dat zy mijn Daphne is. Waerom zy al haer schatten
Wel garen geven woud',
Maer neen de koele vloedt, en wijt beroemde stroomen,
Die kennen uit den Rijn
Niet in de grachten vande laeuwe Tyber komen,
En hier de Tyber zijn,
Zoo zal ik niemand ook dan u alleene zingen,
En spelen op mijn fluit:
Staegh zult ghy en alleen veel lof en deuntjes dwingen
Tot pen en herz'nen uit.

Maar de gelukkigste vrucht van Beets' lektuur der Amores is zijn bewerking van de
Aurora-elegie (1.13), een invektief tegen de spelbederfster, dat om zijn
ongegeneerde, studentikoze esprit de studenten altijd heeft aangesproken. Zonder
bronverwijzing vinden we het verwerkt in het eerste deel van het herdersspel Daphne.
Tyter, die voor langere tijd op reis moet, heeft des nachts aan Daphne's deur om
haar jawoord gebeden. Nu waarschuwt de aangebedene hem, dat de hanen al
kraaien. Dan vervolgt de Hoornse herderin met een regel over het oprijzen van
Aurora, die aan de beginregel van Ovidius' elegie couleur locale geeft. Hier barst
Tyter uit. In het begin moet Beets de tekst van Ovidius wat in de dialoog plooien.
Ook kan hij de
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verzen over de warme weelde in het b e d van de geliefde niet onversneden
overnemen. Maar als het requisitoir eenmaal op gang komt, vertaalt hij met verve
regel voor regel. Alleen de verzen over rechtsgeleerden en kliënten heeft hij
weggelaten, als niet toepasselijk op Holland, waar het spreekuur minder vroeg is.
Bijzonder aardig heeft Beets de clou van Ovidius' elegie voor zijn dialoog weten uit
te buiten.

Ovid. Amor. I.13.
Ad Auroram, ne properet.
IAM super Oceanum uenit à seniore marito,
Flaua pruinoso quae uehit axe diem.
Ouò properas Aurora? mane, sic Memnonis umbra
Annua solenni caede parentet auis.
Nunc iuuat in teneris dominae iacuisse lacertis,
Si quando, lateri nunc bene iuncta meo est.
Nunc etiam somni pingues, nunc frigidus aër,
Et liquidum tenui gutture cantat auis.
Quò properas ingrata uiris, ingrata puellis?
Roscida purpurea supprime lora manu.
Ante tuos ortus melius sua sidera seruat
Nauita, nec media nescit an erret aqua.
Te surgit (quamuis lassus) ueniente uiator,
Miles & armiferas aptat ad arma manus.
Prima bidente uides oneratos arua colentes,
Prima uocas tardos sub iuga panda boues.
Tu pueros somno fraudas, tradisque magistris,
18
Vt subeant tenerae uerbera saeua manus.
23 Tu cum foeminei possint cessare lacerti,
Lanificam reuocas ad sua pensa manum.
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Daphne, p. 91-2.
(Daphne)
Ziet gints de morgen Vrouw de Zuiderzee beschijnen;
Zy doet de koele nacht door haren glants verdwijnen.

Tyter.
Wat haest ghy u Auroor of vliedt ghy van die man,
Die mits zijn oude leên u niet stofferen kan?
Vertoeft Godin, zoo moet het jarigh vogel-stryen
Op uwe Memnons graf uw Memnons schim verblyen,
Is 't nu zoo grooten haest? nu eens de stille nacht
Heeft na een lang gesmeek my by mijn Nymph gebraght;
Nu sta ik over haer, nu druk ik hare handen,
Nu kus ik van haer mondt de blozend lieve randen,
Nu kerm ik van mijn druk, nu roem ik van mijn min,
Nu schijnt het zoud ik haest bewegen mijn Godin.
Daph.
(Al hachelijk mijn Vriendt,
Ik loof niet dat jy 't mient.)

Tyter.
Nu stoort ghy my alree en komt my henen jagen.
Wat weet ik of mijn Nymph ook niet begint te klagen,
(Doch stil in haer gemoed) en wenscht u wel zoo veer,
Dat ghy in langen tijdt hier niet zou komen weêr.
Ey slaet uw purpren handt aen uw bedouwde toomen,
En houdt een weinigh stal Godin, want voor uw komen,
Dan ken de Schipper zien, hoe of de starren staen,
91 Waer dat hy is, wat heen, dat hij zal moeten gaen.
De reizer noch vermoeit moet met u op de benen;
De krijger, als ghy komt, moet na de wapens henen;
Den Herder moet uit slaep, al komt gy noch zoo vroegh,
Zoo moet 't verstijfde Beest al weder na de ploegh,
Ghy rooft der kind'ren rust, en gaet haer overgeven
Den Meester, voor wiens plak haer teere handen beven,
Om dat der Vrouwen handt een weinigh rust behiel,
Roept ghy haer weder aen de naeld' of aen het wiel.
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Omnia perpeterer: sed surgere mane puellas
Quis, nisi cui non ulla puella, ferat?
Optaui quoties, ne nox tibi cedere uellet,
Nec fugerent uultus sidera mota tuos.
Optaui quoties, aut uentus frangeret axem,
Aut caderet spissa nube retentus equus.
Inuida quò properas? quòd erat tibi filius ater:
Materni fuerat pectoris ille color.
Quid si non Cephali quondam flagrasset amore?
An putat ignotam nequitiam esse suam?
Tithono uellem de te narrare liceret,
Foemina non coelo turpior ulla foret.
Illum dum refugis, longo quòd marcet ab aeuo,
Surgis ad inuisas à sine mane rotas.
At si quem Cephalum manibus complexa teneres,
Clamares, lentè currite noctis equi.
Cur ego plector amans, si uir tibi marcet ab annis?
Non me nupsisti conciliante seni.
Aspice quos somnos iuueni donarit amato
Luna, nec illius forma secunda tua est.
Ipse deûm genitor (ne te tam saepe uideret)
Commisit noctes in sua uota duas.
Iurgia finieram: scires audisse, rubebat,
Nec tamen est solito tardior orta dies.
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Dit leed ik, maer dat ghy ons van onz' Nymph komt stooren,
Wie leed dat, als die noit een Nymphjen heeft gekoren;
Hoe dik heb ik gewenscht: Ha nacht en wijkt haer niet,
Ha Sterren gulden rei, ziet dat g' haer niet en vliedt!
Dan wensch ik, dat de windt moght uwe assen breeken,
Of dat uw Paerden in de wolken bleven steeken,
Wat haest ghy nijd'ge Vrouw, dat uwe Zoon was zwart?
Dat was de zelve kleur zijns Moeders nijdigh hart.
Wat zoud' zy, was zy noit met min geweest bezeten
Tot Kephalus, of meent zy, dat wy niet en weten
Van haere boevery; moght Tithon klappen vry,
In d'heelen Hemel was geen vuilder hoer als ghy.
Om dat hy oudt en of met slapte is beladen.
Rijst ghy vroegh op en vliedt van hem na uwe raden.
Maer dat een Kephalus lagh in uw' armen zacht,
Ik wed' ghy roepen zoudt, verhaest u niet ô nacht!
Waerom lijd' ik de straf van Tithons oude Iaren;
Ik heb geen Koppelaer geweest van uw' vergaren.
Ach wat gelegen tijdt gaf m' aen de zilvre Maen!
Daer ghy in schoonigheidt moet vry wat achter staen,
Jupijn, om dat hy u zoo dik niet zou aenschouwen
Heeft in 't volbreng zijns lusts twee nachten t'zaem gehouwen.
Kijk Daphne, zy wort roodt, 't lijkt of zijt heeft gehoort;

Daph.
Maer lijk-wel komt den dagh niet eens te trager voort;
J.C. ARENS

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 78

64

IV. Ten is de hemel niet:
Roemer Visscher bewerkt een elegie van Solon naar de vertaling van
Melanchthon
In zijn laatste Jammertje, het fel staatkundig appel Ten is de Hemel niet die op dees
1)
Nederlanden , noemt Roemer Visscher zijn vertoog dees Solonische claerheyt,
omdat het getrokken is uit het elegisch fragment Ἡμετέρη δὲ πόλις ϰατὰ μὲν Διὸς
2)
οὔποτ᾽ ὀλεῖται van Solon zelf . De vraag naar Roemer Visschers kennis van het
3)
grieks hoeft hier echter niet gesteld te worden, omdat hij niet het grieks van Solon
heeft bewerkt, maar een latijnse vertaling ervan: Solonis elegia, citata a Demosthene,
de causis quae adferunt exitium regnis et magnis civitatibus, conversa a Ph.
Melanchthone. De hele elegie door vinden we opmerkelijke overeenkomsten tussen
Melanchthon en Roemer Visscher, die niet teruggaan op het grieks van Solon. Ik
geef onder enkele voorbeelden. Roemer Visscher kan de vertaling van Melanchthon
4)
gekend hebben uit een uitgave van diens Opera, of van diens Epigrammata ,

1)

2)
3)

4)

Uitgave 1614, p. 153-155. In de heruitgave door van der Laan (Uit Roemer Visschers
Brabbeling II, Utrecht 1923) vindt men diens aantekeningen op blz. 93-95. Van der Laan
verwijst voor de aanhef naar een gedicht van Ronsard.
Anthologia lyrica, ed. Bergkius-Hiller-Crusius, Lipsiae 1913, p. 34-6.
Roemer Visschers vriend Spiegel leerde omstreeks 1586 grieks, zie A.J. de Jong, GLN 3, p.
400. Een lied van Spiegel, Solon naghebootst, vindt men in de uitgave van diens Hertspieghel
en andere Zedeschriften door P. Vlaming, 1723, p. 231-2.
Zie Ph. Melanchthonis Opera quae supersunt omnia, ed. C.G. Bretschneider, Vol. 10 (=
Corpus Reformatorum, Vol. 10), Halis Sax. 1842, p. 554-5.
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5)

of ook uit een uitgave van Griekse gnomographen met latijnse vertalingen .
Solons elegie was, als men Athene door de Nederlanden verving, in Roemer
Visschers tijd brandend aktueel. Er hoefde maar weinig naar 's lands gelegenheid
veranderd te worden, omdat Solon over de binnen- en buitenlandse politiek in
algemene termen spreekt. Slechts één maatschappelijke bijzonderheid was niet
toepasselijk, dat de burgers der ingenomen stad als slaven naar elders verkocht
worden; Roemer Visscher heeft die overgeslagen. In het godsdienstige was de
noodzakelijke aanpassing niet moeilijk. De schutsgodin van de stad, Pallas Athene,
wordt vervangen door God, die de mens naar zijn beeld heeft gemaakt en die voor
zijn schepsel zorg draagt. In Visschers tijd waren allegorische figuren en
personifikaties niet van de lucht zodat Gerechticheyt
Consilijs superûm quae dea semper adest,
een is van de Hemelsche Goddinnen/
Staende by Gods raet onder de Sepraphinnen.

Uit Melanchthons wat fletse kasplant heeft Roemer Visscher een winterhard, fel en
flamboyant gewas getrokken. Vergelijking van beider teksten zal de bewondering
voor Roemer Visscher als vertaler, dat is vervaderlandser, dieper maken.

5)

Ik citeer naar Theognidis Megarensis sententiae Elegiacae, Graecè & Latinè, unà cum eiusdem
argumenti reliquijs... Solonis... ad verbum conuersa per Eliam Vinetum, & Iacobum Hertelium...
Carmine verò Latino ... partim ab alijs expressa. Francofurti, Ludouicus Lucius, 1563. Dit is
de tweede uitgave. De vertaling van Melanchthon p. 411-413. De Griekse tekst en Hertelius
woordelijke vertaling p. 162-166.
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Solon in de vertaling van Melanchthon
Non urbem superi cupiunt euertere nostram:
6)
Et nobis, nisi sint numina laesa, fauent :
Ac nostrae custos arcis Tritonia Pallas,
Perpetua cura moenia nostra tegit.
Ipsi sed patriam sceleratis mentibus ultro
7)

Conantur ciues dilacerare suam.
Nam precio quidam uendunt legesque fidemque,
Aurum qui nullo iure modoque petunt,
Saeuitiam exercent, rapiuntque tyrannida quidam,
Induat ut iustus ciuibus arma dolor.
Pars studet & sarcire domestica damna rapinis,
Exhausit patrias cum male luxus opes:
Diripiuntque urbis patrimonia publica nostrae:
Et sibi diuitias uique doloque parant:
Et non iusticiae formidant numen & iram,
Consilijs superûm quae dea semper adest.
Haec oculis cernit uigilantibus omnia facta:
Nemo putet falli numina posse deûm:
Et quamuis poenas differt aliquando, tacetque,
Mente tamen memori facta nefanda notat.
Exigit & tandem poenas:
non regna, nec urbes
Effugiunt clades, quas meruere graues.
Hinc urbs diuitijs quondam, imperioque superba,
Seruitij patitur tristia iura modo.
Aut rabidi ciues in mutua uulnera stringunt
Exorta gladios seditione suos:

6)

Solon

Ἡμετέρη δὲ πόλις ϰατὰ μὲν Διὸς οὔποτ᾽ ὀλεῖται
Αἶσαν ϰαὶ μαϰάρων ϑεῶν φρένας ἀϑανάτων.
vert. Hertelius

Nostra uerò urbs nunquam Iouis occidet
Fato, & deorum immortalium sententia fauente.
7)

Solon Εϑείρειν vert. Hertelius subuertere.
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Roemer Visscher, Jammertje 8 (7).
TEn is de Hemel niet die op dees Nederlanden/
Met Nijt ontsteecken/ wet zijn wraeckgierighe tanden:
Want alsse niet ghetercht wort van onse verwoetheyt/
Soo ghenieten wy overvloedich haer milde goetheyt:
En die God die nae zijn beeldt ons heeft ghewracht/
Draecht sorch voor zijn schepsel/ het menschelijck gheslacht:
Maer dese rasery is in ons inghewant verburghen/
Wy selfs backen den brock/ daer wy an wurghen/
En ons eyghen Inwoonders als schelmen speuren/
Het soete Vaderlant an flerden te scheuren:
D'een om te doen barsten zijn gierighe darmen/
Vercoopt den boosen het recht der armen:
Dander deur eergiericheyt om opt kussen te raken/
Tracht door oproer des volcks sich groot te maken:
Eenighe die sottelijck haer eyghen goet verquisten/
Staken garen haer handen inder sparender kisten/
Die met quaet voornemen neerstich wroeten/
Om haer naeghejaeghde behoefticheyt te boeten/
Op der ghemeente middelen/ costen en schaden/
Haer boomloose beursen weer te moghen laden:
En hier en tusschen met haer woedende min/
Comt de gherechticheyt niet eens in haren sin:
Haer heylighe hoocheyt/ haer eere ghepresen/
Noch haer gramschap/ sy niet eens en vresen/
Alhoewel datse een is van de Hemelsche Goddinnen/
Staende by Gods raet onder de Seraphinnen.
Dese Goddinne can uyt den Hemel mercken/
Al onse snoode/ listighe wrockende wercken/
En al straftse juyst altijt niet op heeter daet/
Haer strengheyt vergeeft nimmer het bedreven quaet:
Maer sendt t'haerder tijt blixemende stormen/
Tot gherechtighe wrake op ons hovaerdige wormen.
Dan moghen Rijcken/ Staten/ noch Steden groot/
Niet ontcomen de straffe/ en verdiende noot:
Hier uyt sietmen dat gheweldighe Burgheryen/
Den hals buyghen onder't juck der slavernyen/
Die eertijts voor niemant zijnde beducht/
Den kop hoochmoedich staken inde lucht:
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Aut ualidos hostes sine causa fortè lacessunt,
Sopitumque mouent quod fuit antè malum,
Nanque urbs quae socios iniustis prouocat armis,
Mox ruet, & subitis est peritura modis.
Casibus his ualidae gentes delentur, & urbes,
Pro spreta poenas quae pietate luunt.
Et si qui excidio patriae fortasse supersunt,
Posthac fata illos non leuiora manent.
Extorres, sine spe, sine sede, inopesque uagantur,
Aut empti precio uincula dura gerunt.
Sic partem fert quisque suam, cum publica clades
Incidit, & prohibet ianua nulla malum:
Non latebrae quenquam fugientem abscondere possunt,
In thalamos penetrant publica damna tuos.
Haec moneo ciues, nec fabula ficta putanda est:
8)

Leges atque deum spernere, crede, nocet .
Sed placidam retinet pacem reuerentia iuris,
Peccanti quae non parcere lenta solet.
Haec prohibet turpem luxum, fraenatque rebelles,
Crescere nec patitur semina sparsa mali.
9)

Iudicis emendat fraudes , uiolentaque facta,
Nasci inter ciues dissidiumque uetat.
Denique uita hominum tranquilla & honesta manebit,
Seruandi leges dum pia cura manet.

8)

Solon

Ταῦτα διδάξαι ϑυμὸς Ἀϑηναίους με ϰελεύει
Ὡς ϰαϰὰ πλεῖστα πόλει δυσνοίη παρέχει.
vert.

Hertelius Horum monuisse animus me iubet Athenienses,
Quàm multa iniquitas urbi conciliet
9)

Solon Εὐϑύνει δὲ δίϰας σϰολιάς. vert. Hertelius Ius prauum corrigit.
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En wrockende tweedracht op-halende versmoorighe woorden/
Doet dat d'oproerighe Burghers elck ander vermoorden/
Of door waen haerder ghewapender crachten/
Breken t'verbont tusschen haer gebueren meerder van machten:
Hier volcht dan vernielinghe met snellen loop/
Straffende gherechtelijck den meyneedighen hoop.
Soo dan t'ongheluckich gheluck sommige uyt gaet sonderen/
Die haer lieve Vaderlandt hebben sien plonderen/
Zijnde moghelijck tot meerder onghelucks gheboren/
Zijn noch niet vry van datter is beschoren/
Als Ballinghen katyvich van goeden verscheyden/
Moeten armelijck een beclaghelijck leven leyden/
Sonder hoop/ sonder troost/ op eens anders haert/
Altijt reeckenende met eenen vreemden Waert:
En een yeghelijck daer't soo gaet/ hy sy rijck of eel/
Moet vander Fortuynen gramschap hebben zijn deel:
En niemant mach dan soo sekerlijck duycken/
Of het ongheluck sal hem wel op ruycken/
Tot in haer kelders/ camers en schrynen:
Iae tot op het bed achter de gordynen.
Nederlantsche Mannen/ dees Solonische claerheyt/
Is cluyt noch droom/ dan Goddelijcke waerheyt:
En al die daer God en zijn ghebodt verachten/
Sullen met verdriet in haer boosheyt versmachten:
Maer die billijckheyt beminnen en Iusticy croonen/
Daer sal de soete Vrede by comen woonen.
De onderdanighe eere diemen de Iusticy doet/
die straft het quaet/ en beloont het goet:
Breydelt de boosheyt teghen quade lusten/
Bereyt de goeden een veylich rusten:
Betert de misbruycken in elcken staet:
Straft den Rechter die cromme ganghen gaet:
Leyt neder de twist van Burghers en Boeren/
Die Landen en Steden houden in rep en roeren.
Met den cortsten/ Heunich en Melck sal vloeyen/
By t'menschelijck geslacht/ so lang als wy ons moeyen
Te hanthaven de Iustitie en goede Wetten/
En de Heylighe Billijckheyt daer beneven setten.
J.C. ARENS
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Boekbeoordelingen
P.A.F. van Veen, De Soeticheydt des Buyten-levens, vergheselschapt
met de Boucken. Het Hofdicht als tak van een georgische litteratuur.
Den Haag, Van Goor Zonen, 1960.
De vraag die deze Leidse dissertatie bijna vanzelf als eerste doet opkomen is hoe
het mogelijk is dat over dit onderwerp niet eerder een monografie geschreven werd.
Het is vijftig jaar geleden dat Te Winkel in het derde deel van zijn Ontwikkelingsgang
(1910) er een hoofdstuk aan wijdde en nog moet men zich erover verwonderen dat
vroegere historici het niet al eerder als een genre erkend hebben. Een nationaal
genre mag men het slechts met voorbehoud noemen: de schr. van deze dissertatie
immers toont genoegzaam aan dat het bij ons niet op zichzelf staat, maar bij een
lange traditie aansluit; toch, de buitenplaats, het buiten, de hofstede is een zo
karakteristiek oudvaderlands verschijnsel dat de poëzie die eraan gewijd werd ook
vrijwel niet weg te denken is uit onze literatuur. Te Winkel beschouwde dit dan ook
als zo vanzelfsprekend dat hij deze poëzie zonder meer accepteerde als een
begeleidend verschijnsel van de zaak die zij bezong, van de buitenplaats en haar
toenemende frequentie in de 17de en 18de eeuw. Het is de verdienste van Dr. Van
Veen dat hij aantoont dat de zaak toch niet zo eenvoudig is, dat het hofdicht
weliswaar een Nederlands genre is, maar geen specifiek Nederlands genre: het
werd evenzeer in de andere Europese cultuurlanden beoefend en het heeft een
traditie die teruggaat tot de Oudheid.
Dr. Van Veen begint met een overzicht te geven van de overgeleverde Ndl.
hofdichten, van de 16de af tot het begin van de 19de eeuw. Afgezien van enige
latijnse gedichten van Janus Secundus en Sluperius en enkele passages bij
Houwaert en Spiegel, vormen Van Borsselens Binckhorst en Hondius' Moufe-schans
de eerste specimina van het genre bij ons als zelfstandige gedichten. En het
merkwaardige daarbij is dat in deze eerste voorbeelden het hofdicht ineens als
volwassen
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genre optreedt, waaraan later beoefenaars praktisch niets meer hebben toegevoegd;
zij hebben slechts het gegeven thema eindeloos nagevolgd. Schr. toont nu aan dat
al deze schrijvers naar dezelfde voorbeelden hebben gewerkt, nl. naar die welke
zij vonden in de klassieke literatuur: in de eerste plaats Vergilius met zijn Georgica
en Horatius met zijn tweede epode, maar verder ook vrijwel alle ‘scriptores rei
rusticae’. Deze hebben echter niet alleen direct gewerkt, maar op grond van hun
blijvende doorwerking in de gehele middeleeuwse en renaissanceliteratuur. Schr.
gaat dit na aan de hand van een groot aantal humanistische agronomische
leerdichten en bespreekt vervolgens de uitheemse hofdichten, zoals die in groten
getale ook in de Franse, Duitse, Engelse en andere literaturen vallen aan te wijzen.
Hij concludeert (p. 206) ‘dat het internationaal verbreide, Europese genre der
hofdichten historisch moet worden gezien als een specialisering binnen de grenzen
van een aanvankelijk alles omvattend georgisch genre’. Wat het nieuwere hofdicht
ten opzichte van de klassieke voorbeelden als nieuws vertoont, is het godsdienstige
en ten dele het moraliserende element. Dit vindt zijn oorsprong in de christelijke
opvatting dat God in Zijn schepping gekend en geëerd kan en moet worden, en in
het emblematisme dat ‘van de zichtbare natuur voert tot kennis van het onzichtbare
daarachter en tot de bedoelingen van de Schepper’. Deze emblematische zienswijze
is reeds in de middeleeuwen volop aanwezig, waarvan schr. voorbeelden aanhaalt
o.a. uit Hrabanus Maurus. Deze hebben echter vooral betrekking op planten en
bloemen. Wat schr. niet opgemerkt heeft is dat de hof zelf voor de christen een
embleem is: iedere tuin is een beeld van de eerste tuin op aarde, van de hof van
Eden. In Hondius' Moufe-schans vindt men dit op de eerste bladzijde duidelijk
uitgesproken:
Eer de Vader van ons allen /
Vanden vyandt boos verleyt /
Was gezonden tot het vallen /
Sulcx de werelt noch beschreyt /
Was het aertsche Paradijs
Synen loon en sijnen prijs /
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Om te leven t'aller stonden
Inden lust-hoff zonder sonden.

En wat verder (blz. 21) zegt hij dat buiten ieder
Gaet als in voorleden tijden
Eva dede in 't Paradijs /
Haer te landewaert verblijden /
Elcken dagh om best om prys.

Ten aanzien van de ontwikkeling in Nederland meent schr. dat, nadat het neolatijnse
hofdicht reeds geheel ontwikkeld en verbreid was, ‘er daarna in Holland voor een
nieuwe ontplooiing van het genre in de volkstaal alle gelegenheid was. Er was een
nieuwe groep van “consumenten”, maar bovenal gaf de door de hervorming
gesteunde natuurbeschouwing nieuwe overtuigingskracht’ (221).
Men mag schr. gelukwensen met zijn van grote toewijding en speurzin getuigende
studie, waarin ons hofdicht voorgoed zijn behandeling gevonden heeft en die ook
uiterlijk een fraai boek geworden is.
Leiden, Aug. 1960
C. KRUYSKAMP

Dr H.H.J. de Leeuwe, Meiningen en Nederland; proeve van vergelijkende
toneelgeschiedenis (Studia litteraria Rheno-Traiectina). Wolters,
Groningen, 1959.
Verschillende personen en instanties hebben de auteur, zoals deze in zijn woord
vooraf erkentelijk getuigt, in de gelegenheid gesteld zijn studie over ‘Meiningen en
Nederland’ te ondernemen en men moet aanstonds vaststellen dat zij - o.a. de
Nederlandse Oorganisatie voor Zuiver-wetenschappelijk Onderzoek en de gemeente
Utrecht - een uitnemend doel zinvol hebben gesteund. Dat het resultaat is
opgenomen in een serie die aan de vergelijkende letterkunde is gewijd, pleit voor
het inzicht der redacteuren, die het toneel als autonome kunstvorm ‘los van de letter’
hebben willen waarderen.
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Men moet, De Leeuwe's geschrift lezende, tot de conclusie komen dat de auteur
zijn visie, destijds geformuleerd in zijn lezing ‘De wetenschap van het toneel’, waarin
hij de zuiver literaire waarde van de tekst bepleitte en de partituurwaarde in twijfel
trok, althans sterk relativeerde, enigermate heeft gecorrigeerd. Met de onderhavige
studie levert hij nl. een sterk en welsprekend pleidooi voor de stelling dat de
toneelbeschouwing bestaat bij de gratie van de voorstelling en niet van de tekst.
Men zou deze wijze van beschrijving wellicht het beste als historische dramatologie
kunnen definiëren in de zin die H. van Wagenvoorde aan deze term verleent, waarbij
het spelelement, de acteur dus, het uitgangspunt vormt. Maar is dan de beschreven
periode niet overwegend ‘producers theatre’, naar de indeling van Ivor Brown in
diens ‘Parties of the play’? Inderdaad, de regisseur is in het theater van de Meiningers
vrijwel oppermachtig geweest en de grote bekoring die van hun voorstellingen, ook
in Nederland, is uitgegaan, was voornamelijk aan de historische reproductie, het
ensemble-idee en het perfectionisme van de leider te danken. Maar zonder acteurs
geen regisseur, en zo is het door De Leeuwe gecreëerde beeld de evocatie van
een speeltrant, en zijn minutieus bronnenonderzoek, zijn voortreffelijke keuze van
het kenschetsende détail en zijn gevoel voor ‘theater’ hebben deze studie tot een
pleidooi voor ‘het toneel los van de filologie’ gemaakt. De beschreven periode is
bestempeld door de opvatting, de belijdenis veeleer, van George II, hertog van
Sachsen-Meiningen, een voor zijn tijd progressief vorst, dat het toneel dient ‘zum
Frommen der Menschheit’ en - reactie op de bestaande tekortkomingen - zijn
uitingsvorm diende te vinden in een harmonisch samengaan van alle componenten.
Het leidend principe wordt ‘echtheid’; vandaar de reconstructies van historische
milieus, b.v. het Rome waar Shakespeares ‘Julius Caesar’ zich moest afspelen en
ter verwerkelijking waarvan George zich van uitnemende archeologen bediende.
Boeiend is De Leeuwes relaas over de mise en scène, de contrastenleer en de
artistieke potentie van de massa op het toneel waarbij, zoals gezegd, niet de
vernieuwing van een individuele speelstijl doch slechts de perfectie van het geheel
werd beoogd. In deze opvatting bereikt het illusionisme van de 19de eeuw zijn
hoogtepunt en zoals begrijpelijk is,
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ontwikkelt zich een tegenstroom, de ‘allusie’, die, geleid door figuren als Lugné Poé,
Taitoff en ten onzent Verkade, de oorlog verklaart aan iedere poging die pure
nabootsing der werkelijkheid tot doel heeft.
Het hoofdstuk over de regie en montering in Nederland tussen 1860 en 1880
schenkt ons een moeilijk te overschatten inzicht in de periode waaruit de veelheid
van onze hedendaagse stijl- en speelvormen is voortgekomen, zodat er tegen deze
historische achtergrond zelfs voor onze tijd met zijn schijnbare veelheid van
tegendelen enkele leidende beginselen zijn te ontwaren. Voortreffelijk van détailkeuze
is de kroniek van het optreden der Meiningers in Amsterdam (1880), enkele jaren
dus voordat een algehele stormloop tgen het bestaande met de Nieuwe Gids als
geestelijk brandpunt zal worden ingeluid.
Was er in de eerste decenniën na het geruchtmakend optreden in Amsterdam
en later in Rotterdam een grote mate van navolging te bespeuren (o.a. bij de
regisseur De Leur die bij de ‘Koninklijke Vereniging’ tussen 1879 en 1906 gemiddeld
twintig stukken per jaar regisseerde!!), de al eerder gesignaleerde reactie op de
hypertrofie der montering bleef niet uit en de opvattingen van figuren als Ankersmit,
Jan Kalff en André Jolles (de ‘angry young men’ van 1895) bereidden de weg voor
toneelkunstenaars als Jan C. de Vos en Louis Chrispijn, die na aanvankelijke
navolging kritische modificators van de Meiningers genoemd mogen worden, en
ten slotte voor Eduard Verkade, die de principes van de tegenpool der Meiningers,
Gordon Graig, huldigde.
Zo heeft De Leeuwe ons een helder inzicht geschonken in de voorgeschiedenis
van de bloeiperiode van ons toneel die door de leiders Verkade en Royaards (nazaat
der Meiningers) is bepaald. Men mag wensen dat hij er toe moge komen ook dit
hoofdstuk, gevat in de continuiteit van zijn liefde voor en kijk op de
theatergeschiedenis op even boeiende en verantwoorde wijze te behandelen.
W.PH. POS

M. de Vroede, Bibliografische Inleiding tot de Studie van de Vlaamse
Beweging, 1830-1860 (Centre interuniversitaire d'histoire contemporaine,
Cahiers 8). Editions Nauwelaerts,
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Leuven-Louvain. 1959. B. fr. 260. - Leo Picard, Geschiedenis van de
Vlaamse en Groot-Nederlandse Beweging. II. Met naam- en zaakregister
voor beide delen door E. Willekens. Uitgeverij De Sikkel N.V., Antwerpen.
1959. ƒ 18,25 (gebonden).
Ceux qui haïssent le plus nostre nation, aiment nostre langue: dans le
païs où nous sommes (en Flandre) les personnes de qualité en font une
étude particuliere jusqu'à negliger tout à fait leur langue naturelle, & à se
faire honneur de l'avoir jamais apprise...; le peuple mesme tout peuple
qu'il est, est en cela du goust des honnestes gens: il apprend nostre
langue presque aussi-tost que la sienne,
D. BOUHOURS, Entretiens d'Ariste et d'Eugène 44-45 [1671].
Met het aankondigen van deze beide, kort op elkaar verschenen historische
publikaties over de geschiedenis van de Vlaamse Beweging waagt de recensent
zich niet buiten het taal- en letterkundige kader van het Leidse tijdschrift. Immers
noch de Vlaamse filologie, noch de Vlaamse letterkunde staan los van de Vlaamse
Beweging, waarmee beider ontstaan en bestaan ten nauwste verbonden zijn. Wie
daaraan mocht twijfelen, zal bij het doorlezen of zelfs maar doorbladeren van het
werk van M. de Vroede al gauw tot andere inzichten komen. Wie b.v. iets weten wil
over L.W. Schuermans, de schrijver van het Algemeen Vlaamsch Idioticon, wie er
achter wil komen waar b.v. de brieven van J.F. Willems of van F. Snellaert in
Nederland berusten, kan hier vinden wat hij zoekt. Een hele bladzijde zowat (blz.
122) is gewijd aan het W.N.T., dat trouwens, blijkens het register (zie blz. 347) nog
1)
door diverse andere nummers is vertegenwoordigd .
Hoewel De Vroede slechts de drie eerste decennia der Vlaamse Beweging
behandelt, heeft hij zich toch door een afschrikwekkende stortvloed van literatuur,
waaronder talloze pamfletjes, verkiezingspropaganda en dergelijke heen moeten
werken. Alleen al hierom heeft hij recht op onze erkentelijkheid, zo niet bewondering.
Is het boek van De Vroede een historische bibliografie, het tweede

1)

Het archief van de Rijkscommissie van Bijstand bevindt zich echter niet langer te Utrecht,
zoals op blz. 321 wordt vermeld, doch in den Haag op het Department van Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen.
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werk (waarvan het eerste deel reeds in 1937 verscheen) zal men, met de historici
van professie, hebben te rekenen tot de categorie van het essay. Als zodanig werd
het boek van Leo Picard, een leerling van Pirenne, reeds door C. Gerretson, t.w. in
de inleiding tot het eerste deel, gekenschetst. Het feit dat de auteur uit de historische
loopbaan, waartoe hij voorbestemd scheen te zijn, terecht is gekomen in de
journalistiek, is hieraan natuurlijk niet geheel vreemd. Dit tweede deel is bovendien
in sterke mate autobiografisch, daar waar de schrijver zijn aandeel in het activisme
beschrijft. De slotbeschouwing (327-355) behoort zelfs nog maar nauwelijks tot het
historische essay, doch is nagenoeg zuivere journalistiek, waarmee in dit verband
geen afbrekende kritiek wordt bedoeld. De sociaal-democratische auteur, voor de
Tweede Wereldoorlog medewerker aan het liberale Vaderland, daarna aan de R.-K.
Brusselse Standaard, is immers een uitstekend journalist, die zijn lezers bijzonder
weet te boeien. Wie een vreemdeling is in het Jeruzalem der vrij ingewikkelde
verhoudingen van het moderne Vlaanderen, wie b.v. iets wil begrijpen van de
bewogenheid die de Vlaamse literatuur omstreeks 1919 kenmerkte - men denke
slechts aan P. van Ostaijen of aan de tijdens de jongste oorlog in een
concentratiekamp omgekomen V. Brunclair - kan met het boek van Leo Picard zijn
voordeel doen. Wie het echter in de eerste plaats gaat om een verhaal en om de
mensen in dit verhaal, zal door deze Geschiedenis vermoedelijk teleurgesteld
worden.
Picard ziet de Vlaamse Beweging als een min of meer in het vlak der nationaliteit
geprojecteerde reactie op de door een ijzeren taalgordijn bijzonder scherp gestelde
sociale tegenstellingen in het Nederlandstalige gedeelte van België. Men kan het
weliswaar gemakkelijk met zijn definitie ‘Flamingantisme is streven naar
taalsocialisatie’ (blz. 347) eens zijn, zonder nochtans de bruikbaarheid in te zien
van de door hem aangeprezen remedie tot het wegnemen van een sociale
taalbarrière die de nationale, sociale en economische achterstand van het Vlaamse
volk bestendigt, t.w. het ‘doen verdwijnen’ van de bovenlaag die ‘het sociale en
economische leven’ in Vlaanderen beheerst. Deze zgn. remedie is in wezen niet
veel meer dan een ideologische hersenschim, en voor ideologische hersenschimmen
heeft Picard in zijn boek
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anders geen goed woord over. Waar Picard elders de tegenwoordige toestand der
Vlaamse Beweging kenschetst met de woorden ‘het blijft steeds “pompen om niet
te verzuipen”’ (blz. 330), wordt het begrijpelijk hoe men, met een variant op Bolland,
is gaan spreken van ‘de slechte oneindigheid’ van de Vlaamse Beweging (blz. 345).
Inderdaad, moeten bewegingen niet, net als revoluties, beëindigd kunnen worden?
De oude taalverhoudingen en tegenstellingen in Vlaanderen, zoals ze door het
hierboven afgedrukte Franse citaat van 1671 worden geschetst, verschillen in wezen
niet zo heel veel van die van drie honderd jaar later. Er is wel één verschil, t.w. dat
de sociale bovenlaag, sinds de aanhechting bij en de samenwerking met Frankrijk,
de haat voor de Franse natie wel zeer grondig heeft verleerd, maar dat is dan ook
zowat het enige winstpunt. Niettegenstaande het reusachtige, enigszins topzware
bouwsel der Belgische taalwetgeving, blijft deze bovenlaag een andere taal spreken
dan die van het volk waartoe ze behoort, en er zijn geen voortekenen die erop wijzen
dat ze van plan is of genoodzaakt zou worden deze apartheid op te geven. In dit
licht gezien wordt het begrijpelijk waarom het streven naar een verzorgde
Nederlandse omgangstaal in Zuid-Nederland, zoals dat aldaar van A.B.N.verenigingen uitgaat, even ondankbaar als moeilijk is: de noodzakelijke
voedingsbodem immers ontbreekt grotendeels en er is geen vacuüm op te vullen.
Leiden
F. DE TOLLENAERE

Jan F. Vanderheyden, De Livius-vertaling van 1541 (Kon. Vl. Acad.,
o
Reeks IV, n 15). Gent, 1959.
Dit boek is een ontmaskering van Jan Gymnick, de door velen geprezen vroegtijdige
pleiter voor het verzorgd gebruik van de Nederlandse taal in plaats van het Latijn
ook voor wetenschappelijk werk. In 1541 verscheen nl. te Antwerpen de eerste
Nederlandse Livius-vertaling met een opdracht aan het stadsbestuur door Jan
Gymnick. Deze was zelf niet de vertaler, zoals De Vooys, Kalff e.a. veronderstelden,
waarschijnlijk doordat zij niet de eerste druk van 1541 raadpleegden, maar de
tweede, Leidse uitgave van 1585, waar de opdracht
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van Gymnick onder de gewijzigde titel voorkomt: ‘Den Oversetter wenscht den
goetwillighen Leser geluck ende voorspoet’. Gymnick zegt immers, dat hij deze
‘Roemsche Historie’ ‘wt(en) latine in Brabantsche tale wel ende ghetrouwelick heeft
doen translateren’. Maar hij houdt in ieder geval zelf in zijn inleiding een vurig pleidooi
voor het gebruik van het Nederlands.
Vanderheyden toont nu met omvangrijke tekstvergelijkingen overtuigend aan, dat
de Brabantse vertaling een slordige bewerking is van een of van een paar oudere
Duitse vertalingen, dat de Liviustekst lang niet volledig is, maar wel werd aangevuld
en dat zelfs de opdracht grotendeels uit brokstukken van zijn Duitse voorganger is
samengesteld. Hij kenschetst die hele vermaarde opdracht als een handige stunt
van de uitgever, die zijn boek een ruime verspreiding wilde verschaffen onder het
gewone, geen Latijn kennende volk. Hij noemt in zijn merkwaardig bloemrijke taal
het hele betoog ‘een schoorpaal van 't gebinte van het monumentaal aanplakbord
dat hij opricht’ en hij meent dat de echtheid van overtuiging, die men in zulke reclame
mag veronderstellen, gering is.
De onoorspronkelijkheid van de vertaling wordt onweerlegbaar aangetoond uit
de overneming van houtsneden, uit de gelijkluidendheid van opschriften, die niet
van Livius zelf zijn, al heeft onze vertaler ze soms uitgebreid, uit de sterke
overeenkomst van randnoten, maar vooral uit de vrijwel letterlijke overeenstemming
van passages, die bij Livius niet voorkomen, maar werden ingelast. Het betoog
wordt echter verzwakt, als Vanderheyden moet constateren, dat de Nederlandse
bewerker soms van zijn Duitse voorbeeld afweek met fragmenten, die hij uit de
Latijnse tekst moet hebben vertaald. Dat geeft toch de indruk, dat hij wel degelijk
van die Latijnse tekst uitging maar gemakshalve zich in de regel bij Duitse
voorgangers aansloot. Bij de behandeling van taal en stijl geeft de auteur bovendien
toe, dat de vertaler van 1541 zich voortdurend erop toegelegde voor Latijnse
benamingen een Nederlandse terminologie te scheppen (consul - burgemeester,
tribunus plebis - deken, castra - waeghenburgh enz.), hetgeen toch een ernstig
streven verraadt naar zuivere weergave in de eigen taal.
Men zou zowel bij de vertaling als de opdracht kunnen opmerken,
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dat ontleningen aan anderen in de 16de eeuw heel gewoon waren. Maar ze zijn
hier zo omvangrijk, dat Vanderheyden inderdaad van plagiaat kan spreken.
Bovendien is Gymnicks verzekering, dat er uit het Latijn is vertaald (zonder de
vermelding zoals men die bij vele tijdgenoten in hun vertalingen vindt, dat deze
plaats vond via het Frans of het Duits), volgens Vanderheyden eenvoudig een
leugen. Dit is, mij dunkt, toch te kras, als de schrijver heeft geconstateerd, dat er
afwijkingen van de Duitse vertaling voorkomen, die op de Latijnse tekst teruggaan.
In het naspeuren van de drukken van de Nederlandse Liviusvertaling en van de
gehele reeks Duitse vertalingen uit de 16e eeuw en in de confrontatie van de teksten
toont dit boek conscientieus en belangwekkend studiewerk. Terecht wijst de schrijver
er in zijn slothoofdstuk op, dat de betekenis, die andere Duitse vertalingen van
klassieke auteurs voor Nederlandse vertalingen hebben gehad, nog veel te weinig
is onderzocht. Maar is zijn requisitoir tegen Gymnick niet te onbarmhartig? Michels
heeft er al op gewezen (N.Tg. LIII, 4), dat hij hem te lichtvaardig beschuldigt van
een stiekum aangebrachte emendatie, die de tekst verknoeit. En ontneemt de
veronderstelde reclame-bedoeling aan Gymnicks betoog nu alle waarde? Zijn
motieven mogen dan minder idealistisch zijn geweest dan men vroeger dacht, zijn
betoog wàs er toch en oefende invloed uit. Dat het voor reclame te gebruiken was,
bewijst bovendien dat er in de samenleving van 1541 een tendens aanwezig was
om de volkstaal ook in wetenschappelijk werk haar plaats te geven en de verschijning
van de ‘Roemsche Historie’ moet die tendens hebben versterkt.
De felheid van Vanderheydens requisitoir is niet geheel gespeend van een zeker
doorslaan, dat samenhangt met zijn onstuimig temperament. Dit spreekt ook tot ons
uit de voor een wetenschappelijk werk opvallende bloemrijk-lyrische, hyperbolische
stijl en het zal ook de oorzaak zijn van de springerigheid in de compositie van het
boek en de vele herhalingen. Enige reserves zijn dus bij de lectuur gewenst, maar
dat neemt niet weg dat de schrijver ons een interessante, soms onthullende en op
gedegen studie berustende kijk geeft op de vroeg-Renaissancistische literaire
verhoudingen in het midden van de 16de eeuw.
P. MINDERAA
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De semantische en syntactische problematiek van het
1)
dialectwoordenboek
Om de problematiek nog wat meer toe te spitsen dan de hier bovenstaande titel De
semantische en syntactische problematiek van het dialectwoordenboek reeds doet
vermoeden, moge ik de lezer voorstellen, dat ik speciaal mijn aandacht zal richten
op woordenboeken voor verschillende dialectgemeenschappen samen, dus voor
een intern gedifferentiëerd gebied. Ik zal het dan zeker niet alleen hebben over
boeken als Endepols' Diksjenaer van 't Mestreechs of Overdieps Woordenboek van
de volkstaal van Katwijk aan Zee, of het onlangs aangekondigd Kerkraads
woordenboek, maar heb de uiteraard veel omvangrijkere en meer gecompliceerde
ondernemingen op het oog zoals Müller's Rheinisches Wörterbuch, Dr. Ghijsens
Woordenboek der Zeeuwse dialecten, het Glossaire des patois de la Suisse romande
of het Noordbrabants dialectwoordenboek.
Dat een woordenboek van de laatstgenoemde soort zijn aparte eisen stelt, volgt
noodzakelijk uit de volgende feiten. Terwijl elk idiolect zijn synoniemen bezit - waarbij
ik de aard van dit verschijnsel maar even in het midden laat - plaatst de beschouwing
van een hele streek ons voor het algemeen bekende en erkende feit dat er voor
honderden en honderden begrippen een soms zeer groot aantal naar de plaats
verschillende benamingen bestaat, die ik heteroniemen zou willen noemen.
De mus bijvoorbeeld, draagt in Limburg van dorp tot dorp verschillende namen:
koarerakker, koarevrêter, koarejietser, korepikker, guut, floets, schroep, hoeskets;
voor de schommel kent men in N.-Brabant benamingen als: stuur, snuur, sturel,
touter, stoelder, wipper, ooier, oeier, tichel en kog; de vlinder wordt er aangeduid
met kapel, zommervogel, flippeteer, kog, pannevogel, enz. Toevoeging van kaartjes
is bij dergelijke toestanden een bijna onontkoombare noodzaak; het

1)

Tekst van een voordracht, gehouden tijdens het zesentwintigste Nederlands Filologencongres
te Groningen op 20 april 1960.
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betreft hier een dimensie die in een locale monografie praktisch gesproken niet aan
de orde is. Maar verder, ook wanneer diverse dialecten hetzelfde etymon gebruiken,
kan de plaatselijke uitspraak zeer verschillend zijn. Al naar gelang het dialect kan
men hetzelfde woord als stêên, stîên, steen of stijn horen uitspreken en waar de
meeste Nederlandse dialecten de h laten horen, laten o.a. de Zeeuwse en
West-Noordbrabantse, maar ook o.a. bepaalde Overijselse en Groningse, deze
weg. En dan stelt zich de vraag: hoe moet het dialectwoordenboek hiertegenover
staan.
Men is dan principiëel op een dwaalspoor, als men bijv. zou zeggen: bij die
h-woorden als hals, hebbe, horen, hoek nemen wij de h-loze varianten niet op, of
algemener uitgedrukt: alles wat vanuit comparatistisch standpunt identiek is, dus
bv. Roosendaals ôôre en Tilburgs heure, noteren wij slechts éénmaal met wat we
misschien zouden kunnen noemen een archi-lex. Immers afgezien van de
moeilijkheid om de keuze van de vorm van het archi-lex te verantwoorden - moet
het zijn AB-verschijningsvorm, zijn Roosendaalse, zijn Tilburgse, zijn Oisterwijkse,
zijn Helmondse, vertonen? geen enkel dialect schijnt mij zijn meerderwaardigheid
te kunnen claimen -, heeft Gilliéron er steeds met aandrang op gehamerd, dat in
tegenstelling met de bedrieglijke schijn de zich voordoende klankvormen vaak niet
het product van een lijnrechte ontwikkeling, vaak niet organisch zijn, maar het product
van ontlening uit de algemene taal of uit een naburig dialect. Allerlei Franse dialecten
schijnen op het eerste gezicht nog een oude Latijnse kl-verbinding te bezitten, maar
een enkele hypercorrecte vorm als kla:-flagellum verraadt, dat de kl in het betrokken
gebied minstens reeds een derde fase vertegenwoordigt.
Een van de meest spectaculaire dilemma's waarvoor de woordenboekmaker zich
geplaatst ziet, is de keuze van de ordening: zal hij daarbij al dan niet alfabetisch te
werk gaan? De voorstanders van de alfabetische ordening, die, zoals bekend,
verreweg overheerst, kunnen amper een argument ontlenen aan het feit dat tientallen
jaren geleden opgezette woordenboeken nog steeds het alfabetisch beginsel trouw
blijven; een ommekeer op een eenmaal ingeslagen weg van zó ingrijpende aard
zou wel niemand toejuichen. Ook moge het waar zijn,
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dat een alfabetische rangschikking zich bijzonder leent voor bi- en polyglottische
bedoelingen, dat neemt echter niet weg, dat in beginsel een alfabetische ordening
weinig taalwetenschappelijk genoemd kan worden. Ik weet dat het argument
aangehaald wordt, dat alfabetische ordening juist wel de taalvorm recht zou doen
wedervaren, doordat zo bijv. alle woorden die met een a beginnen bij elkaar worden
geplaatst, zodat althans in enig opzicht met formeel taalkundige kenmerken rekening
gehouden wordt. Maar wanneer men dan ziet dat in het woordenboek tussen afrijten
en afrissen afrikaantje een plaats krijgt of dat tussen bijbehorend en bijbenen het
woord bijbel met heel zijn gevolg van composita wordt ingelast, wordt die zgn.
taalkundige realiteit van de alfabetische ordening amper meer dan een schimmetje.
Trouwens welk taalkundig (ik bedoel niet: cultuurhistorisch, maar taalkundig)
argument zou er te vinden zijn om de b-woorden onmiddellijk na de a-woorden te
plaatsen? En betekent het niets dat de letter a minstens twee klankwaarden, a en
α, vertegenwoordigt? Jakobsons uitspraak in Fundamentals of language 16, dat er
tussen fonemen en letters een essentiëel verschil bestaat, zij een waarschuwwing
dat in ieder geval de gangbare alfabetische ordening elke taalkundige grondslag
mist.
Daartegenover treft men dan een wat men noemt ideologische ordening aan, die
min of meer, volgens een reeds in de Nomenclator van Hadrianus Junius toegepast
systeem, overigens in onderling sterk afwijkende vormen, zijn vertegenwoordigers
vindt bij Hallig-Von Wartburg, Roget, Dornseiff, Bally, en in Nederland by Brouwers,
Mw. van den Hombergh-Bot, Mw. Daan, Ribbert, Van Ginneken, De Man, Elemans,
enz., een methode waarbij met onderlinge verschillen bijv. de kleurnamen, de namen
voor kledingstukken, de insectennamen, de boerderijtermen, de telbegrippen, de
tijdsaanduidingen enz. bij elkaar komen te staan.
Als ik deze methode hier ga bepleiten, begin ik met voorop te stellen, dat elk
taalteken - zoals woorden dat zijn - twee aspecten vertoont, dat van de betekenaar
en dat van de betekenis. Nu is het zo gelegen dat de alfabetische ordening, gelijk
wij zagen, volstrekt niet geacht mag worden door de structuur van de betekenaar
bepaald
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te worden. Daarentegen pretendeert een ideologische ordening geheel op de
2)
betekenis gebaseerd te zijn. Waar we nu - om de woorden van Paardekooper te
gebruiken - bij de taalbeschrijving ‘op twee manieren systematisch te werk kunnen
gaan: uitgaan van de betekenaar en daarna de bijbehorende betekenissen
beschrijven, of omgekeerd: de betekenissen als basis nemen en vervolgens de
bijbehorende betekenaars behandelen’, lijkt het mij bij het woordenboek juister om
het tweede te doen, alleen al aangezien hier consequentie betracht kan worden,
terwijl zulks bij de andere methode niet het geval is. Het zijn echter vooral praktische
redenen, die mij tot mijn besluit dwingen. Een dialectwoordenboek lijkt mij niet in
de laatste plaats bestemd voor degenen die het dialect niet kennen. Het wordt
minstens evenveel gebruikt om te weten hoe een begrip in een zeker dialect
genoemd wordt als om te weten te komen wat een bepaald woord daar betekent.
Men kan een woordenboek van een dialect gebruiken om te weten te komen dat
eere er ‘ploegen’ betekent of zommervogel ‘vlinder’ of travaalie ‘hoefstal’ of repel
‘stalpaal’. Maar als de dialectgeograaf zijn vraag omgekeerd stelt en erover ingelicht
wil worden, hoe het bikkelspel in de diverse Meierijse dialecten genoemd wordt,
moet hij bij de alfabetische methode het hele woordenboek doorlezen, doch heeft
hij het in een ideologisch opgezette thesaurus in enkele ogenblikken volledig voor
zijn ogen. Ook vinden de kaarten waarop de nauwkeurige verspreiding der
heteroniemen in beeld is gebracht, alléén als men van de begrippen uitgaat,
verantwoording van hun plaatsing. Men blijft anders voor de kaart van de arend van
de zeis aarzelen of men haar bij ang of hang of eng of aang of angel of ham of
heekel of hak of hiel of èèrel of noem verder maar op, zal plaatsen. Gaat men echter
eenmaal van het begrip uit, dan zijn er hier weinig moeilijkheden. Deze overwegingen
moeten de Deutsche Akademie er dan ook toe geleid hebben dat zij in haar
woordenboeken van de Duitse volksnamen voor planten en dieren principiëel de
heteroniemen bij elkaar zet, wat zij bereikt door volgens de naam in de cultuurtaal
te ordenen.

2)

P.C. Paardekooper, Syntaxis, Spraakkunst en Taalkunde, 1955, 2.3.1.2.
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Het kan natuurlijk niet ontkend worden, dat bij een alfabetische ordening soms
woorden bij elkaar komen te staan die etymologisch verwant zijn en elkaar dan
nader toelichten. Dit is echter niet minder met een ideologische het geval. Her en
der constateert men, dat op verscheiden kaarten uit hetzelfde betekenisveld verwante
vormen optreden. Zo kunnen enerzijds de etyma elkaar verklaren; anderzijds zullen
zo klank- en syntactische bijzonderheden hun oorsprong in beinvloeding van het
syn- of antoniem verraden, gelijk dat bijv. het geval schijnt bij het jonge mannelijke
genus van nacht tengevolge van dat van dag.
Ik spreek nog niet over de mogelijkheden die men in de groepering per woordveld
ziet om verband tussen dialect en volksaard te leggen, zoals Roukens dat onlangs
met het nodige voorbehoud naar aanleiding van de Limburgse synoniemiek voor
‘slaan’ beproefd heeft. Maar wel is het buiten kijf, dat ordening in het veld een
bijzonder geschikte gelegenheid tot betekenisbegrenzing biedt. Wat het woord zicht
betekent kan men pas goed bevroeden, als men er zeis tegenover stelt.
Juist voor een geografisch uitgestrekt gebied biedt de ideologische ordening haar
3)
aparte mogelijkheden ; ook in dit opzicht dat zij toont hoe binnen een overwegend
gelijke structurele geaardheid zich plaatselijk begrensd kleine structuurverschillen
openbaren; waar bijv., zoals op Marken, de oudste zoon een afzonderlijke naam
heeft, waar, zoals in de Meierij van Den Bosch, de begrippen mens en man niet
onderscheiden worden of waar de mannelijke meikever een eigen benaming heeft,
zoals in westelijk Noordbrabants meulenèèr, en waar niet.
Ik heb al laten doorschemeren dat de keuze van mijn standpunt niet door
principiële overwegingen bepaald is. Ik verwacht ook niet dat deze tot oplossing
kunnen leiden. Achter de eis om van de betekenaar uit te gaan, proef ik het
positivistische standpunt. Zo bijv. als ik bij

3)

Dit meen ik dus in afwijzing van F. de Tollenaere, Alfabetische of ideologische lexicografie?
1960, blz. 35 die, in aansluiting bij Van Haeringen juist ‘voor de dialectische woordvoorraad
van een kleine gemeenschap ... de methode van het Begriffssystem goed bruikbaar’ vindt.
In ieder geval noteer ik met voldoening dat De Tollenaere a.w blz. 34 vlg voor meer dan een
geval, o.a. de locale dialectbeschrijving, de mogelijkheid van een ideologische ordening
toegeeft.
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4)

Bloomfield lees: ‘we have no way of determining what the speakers may “feel”’, of
5)
bij Paardekooper : ‘Om te beginnen moeten we goed in het oog houden, dat de
betekenaar objektief waarneembaar is en de betekenis niet’. Wie met deze uitspraak
echter denkt op vaste grond te staan, vergeet dat de betekenaar, zoal objectief
waarneembaar zijnde, in ieder geval niet zonder subjectieve interpretatie bevatbaar
6)
is en moet dus tenslotte weer toegeven dat principiëel het een niet boven het ander
te bevoorkeuren is. Mijn uiteindelijke keuze berust dan ook op overwegingen van
praktische aard, zoals ik die voor U mocht uiteenzetten.
Men zal mij misschien als bezwaar tegenwerpen: vele woorden kunnen
verscheiden betekenissen hebben; in Van Dale staan bijv. voor de drie woorden
punt die daar onderscheiden worden, reeds 25 betekenissen aangegeven. Moeten
die woorden dan ook op 25 verschillende plaatsen gezet worden? Ik meen dat deze
opmerking haar kracht verliest als men in aansluiting bij Wils, Reichling, en
Stutterheim er vanuit gaat, dat het woord een betekeniseenheid vertoont en er
derhalve geen sprake van polysemie of veel-zinnigheid doch alleen van
veel-bruikbaarheid of veel-toepasselijkheid kan zijn. Homonymie als tussen arm =
Fra. bras en arm = Fra. pauvre of rad en rat ligt natuurlijk in een heel ander vlak.
Daar is sprake van meer dan één woord. En aangezien de grens tussen homonymie
7)
en veel-toepasselijkheid niet geheel scherp is , zal het kunnen voorkomen dat er
individuele verschillen in interpretatie optreden. Maar overigens is het duidelijk dat
als in het dialect van Huiseling schèèje gezegd wordt zowel van bepaalde
dwarsbalkjes aan een kar als van die aan een eg, er slechts van één woord sprake
is. En iets dergelijks denk ik, als ik in het Katwijks woordenboek blz. 50 het artikel
skaeləs lees: ‘skaeləs

4)
5)
6)
7)

L. Bloomfield, Language 1957, 2.8.
P.C. Paardekooper, ABN-spraakkunst, Voorstudies Tweede deel 1958, nr. 21.9.
In ik hoor het tikken kan het zowel lidwoord als voornaamwoord zijn. En stal kan niet alleen
‘le nombre’ maar ook ‘la vallée’ betekenen.
Ook naar de mening van Stephen Ullmann, The principles of semantics 2, 1957, 114 is het
‘impossible to establish sharp demarcation-lines’.
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- zonder werk, niet in functie: “De hâele winter skaeləs elòòpe.” Wanneer de schaats
breekt, zegt de rijder: “Ik ben skaeləs eworde”.’ Ik zie hier een betekeniseenheid en
wel die van: ‘inactief, eventueel door overmacht.’
Ervan uitgaande dus dat een alfabetisch beginsel met de taalstructuur praktisch
niets te maken heeft, meen ik dat er voor de ordening van tienduizenden woorden
- want daar gaat het in een woordenboek om - amper een andere dan een
semantische verantwoord is. Ik zou echter één restrictie willen maken. Er zijn enkele
vrij scherp omschreven gesloten taalgroepen, zoals voorzetsels, onderschikkende
voegwoorden, telwoorden, interjecties, voornaamwoorden, wier ordening als
zelfstandige groepen, om zo te zeggen vooraf, geen moeilijkheden baart. Deze
worden op formele ook plaatscategoriale gronden, van de overige afgescheiden
gehouden. In beginsel lijkt mij echter ook hier binnen elke groep een ideologische
8)
ordening mogelijk. Ik meen dat F.G. Droste's studie over moeten , waar het woord
in elk van zijn betekenende lagen tegenover zijn synoniemen geplaatst is, dit
bewezen heeft.
U zult uit dit laatste begrepen hebben, dat het systeem dat ik onder de oorlog
voorstelde in Leuvense Bijdragen, een sterke wijziging ondergaan heeft. Dit hoeft
U niet te verbazen. Ik geloof nl. voorshands nog niet in het resultaat van het streven
9)
van Hallig en Von Wartburg, om tot een schema van ‘allgemeiner Verbindlichkeit’
te komen. Ik gebruik de ideologische ordening slechts om het woordenmateriaal
overzichtelijk en naar de structuur verantwoord te catalogiseren en modificeer het
systeem dus al naargelang het in de dialectsprekers blijkt te leven.
De praktijk zal vermoedelijk één en ander van onze wensen wel in rook doen
vervliegen. Wij schatten een woordenboekonderneming voor een groter sterk
gedifferentiëerd gebied op werk voor amper minder dan 25 jaar en het is goed dat
het begin van de publicatie niet tot het

8)
9)

F.G. Droste, Moeten 1956.
R. Hallig - W. von Wartburg, Begriffssystem als Grundlage für die Lexikographie 1952. Zie
hierover de gefundeerde critiek bij De Tollenaere a.w. passim, inz. blz. 12-13.
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eind van die periode uitgesteld blijft. Niet steeds is dan echter bij een gedeeltelijke
publicatie de uiteindelijke maat van veel-toepasselijkheid te voorzien. Het alfabetisch
10)
register, dat tot slot moet verschijnen, kan hiervoor echter de definitieve inlichtingen
verschaffen.
Een zeer bijzonder geval is er gelegen in wat De Vooys genoemd heeft: reacties
op metaforen. Ik bedoel de gevallen waarin de mens spreekt over de tanden van
een kam, of de kop van een spijker, of wanneer de Brabantse boer het deel van de
akker waar hij zijn ploeg wendt, het vurft (voorhoofd) noemt. Ik moge in dergelijke
gevallen voorstellen dat men bij zulk versteend overdrachtelijk gebruik een ander
woord dan het oorspronkelijke aanneemt.
Wij zien tenvolle in, dat wij voor een mòèilijk dilemma staan: een alfabetische
ordening of een ideologische, bij welke laatste enerzijds de voordelen van de
ordening binnen het veld onweerlegbaar zijn - al ontveinzen wij ons niet dat niet alle
velden waartoe een woord behoort daarbij tot hun recht komen - anderzijds het feit
van de betekeniseenheid deze ordening voor een zware proef stelt. Zal wel niemand
er bezwaar tegen hebben, dat wij Gronings onduudelk = onduidelijk op een totaal
andere plaats zetten dan onduudelk = ontevreden, iets minder eenvoudig wordt het
al bij Gronings onfersounlek = onfatsoenlijk en onfersounlek als bijw. van graad. Ik
geloof dat hier o.a. het feit dat onfersounlek als bijw. van graad tot een heel andere
plaatscategorie behoort, wel duidelijk doet zien, dat, zo het al niet een afzonderlijk
woord is, het toch in ieder geval op een andere plaats behandeld moet worden.
Maar bij Gronings ongedoan, dat bij Ter Laan wordt opgegeven als 1) ongedaan,
2) vuil, 3) van streek, 4) niet gezond, 5) slecht gesteld, zou het antwoord op de
vraag: hoeveel woorden hebben we hier: een? twee? of nog meer? wel verschillend
kunnen uitvallen.
Tegenstanders-van-ouds zullen nu stellig zeggen: dat lijkt nergens op. Ons
antwoord hierop luidt: de ideologische methode opent de gelegenheid om gezochte
betekenaren te vinden, maar bovendien ordent

10)

De Tollenaere a.w. blz. 3 noemt een combinatie van de twee methodes - al is hij voor de
omgekeerde volgorde - in ieder geval gelukkig.
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ze tot grotere gehelen; de alfabetische verwerp ik: ze levert wel een mogelijkheid
om iets vlugger de betekenis te vinden maar deze ordening als zodanig staat buiten
het wezen van de taal.
Wenden wij ons thans tot het syntactische aspect. Moet het woordenboek bv.
uitsluitsel geven over het geslacht, moet het aangeven of en wanneer de
werkwoorden met hebben of zijn worden vervoegd, welk vast voorzetsel ze eventueel
regeren, moet bij z'n het type Jan z'n boek vermeld worden en moet bij de
substantieven aangegeven worden, wanneer ze na een hoeveelheidswoord de
enkel- en wanneer ze de meervoudsvorm hebben?
Het is waar, dat aan ieder woord te onderscheiden vallen: zijn klankvorm, zijn
betekenis en zijn syntactische mogelijkheden, m.a.w. zijn syn- en paradigmatische
waarde. Nu is het duidelijk dat de klankvorm in het woordenboek dient te worden
opgenomen. In Overdiep's Woordenboek van de volkstaal van Katwijk aan Zee staat
dan ook terecht niet scheef (want dat bestaat er niet), maar skeef, met k als tweede
foneem. Ook de betekenis hoort er thuis. Niet minder terecht zet Overdiep dan ook
achter skeef de betekenis ‘dronken’, waarbij ik me overigens afvraag of dit in het
Katwijkse de enige is. Er is wel eens een stem opgegaan, dat in een wetenschappelijk
woordenboek niet eens de betekenis gegeven mag worden, doch alleen citaten (of
contexten) die het woord bevatten, aangezien de betekenisomschrijving interpretatie
is. Zelf sta ik principiëel op een ander standpunt, daar voor mij iedere vorm van
taalkundige wetenschap interpretatie is en ook de keuze van de citaten en contexten
- want daarbuiten kan men wel niet, stellig niet als het over gesproken taal gaat -,
nimmer zonder interpretatie zal geschieden. Als men de interpretatie verwerpt, wat
houdt er dan nog stand?
Maar hoe staat het nu met wat wij noemen de syntactische mogelijkheden? Ik
meen dat wij hier een onderscheid kunnen maken in plaatscategoriale
eigenschappen, die nl. hierin bestaan dat de volgorde van het woord tegenover
andere aan zekere regels onderworpen is, en syntagmatische eigenschappen, die
de verbindingsmogelijkheden - in semantische zin - met andere woorden behelzen.
Bij deze laatste categorie zou ik dan weer willen onderscheiden in de eerste plaats
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wat wij dan maar zullen noemen: de vaste uitdrukkingen die met het betrokken
woord gevormd worden, waarbij minstens één van de woorden semantisch geïsoleerd
is; bijv. - om nog even bij skeef te blijven - het Katwijkse skos in skeef, dat in het
aangehaalde woordenboek omschreven wordt met ‘door elkaar’, of het eveneens
aldaar vermelde woord skaepskere, dat Overdiep alleen geeft in de verbinding 't
gaet op 'n skaepskere, wat betekent: ‘het gaat minder met de schepen die nog
visschen wanneer het seizoen naar het eind loopt’. Hierbij is dan nog het onderscheid
te maken in a. gevallen dat alle woorden ieder voor zich ook in andere syntagmata
kunnen voorkomen, b. gevallen dat zulks niet zo is. Van geheel andere aard is het
verschijnsel dat sommige woorden los van semantische beperking aan bepaalde
syntagmata gebonden zijn; zo kan - meen ik - in het Nederlands na nadat alleen
een zgn. voltooide tijd volgen.
Naar mijn mening heeft Otto Jespersen in zijn boek The philosophy of grammar,
ed. 1935, blz. 32, niet onverdienstelijk omschreven, wat tot een woordenboek en
wat tot een grammatica behoort: ‘Grammar deals with the general facts of language,
and lexicology with special facts’. Hij acht het echter niet minder vanzelfsprekend,
dat ook de onregelmatigheden, de uitzonderingen op de regels in de grammatica
opgenomen worden, ‘as they are necessary to indicate the limits within the “general”
facts of rules hold good’. M.a.w. als de grammatica de verbindingsmogelijkheden
noemt omdat zij zekere regelmatigheden bespeurt, moet zij ook de uitzonderingen
hierop geven en dan is het woordenboek toch op zijn minst niet verplicht een doublure
te leveren.
De syntactici die hiervan nog niet geheel overtuigd zijn, moge ik verwijzen naar
het voorbeeld van Overdiep zelf, die in meergenoemd woordenboek ook geregeld
naar de grammatica verwijst. Zie bijv. op blz. 23, waar ik bij hebbe alleen lees: ‘hebbe
- hebben, krijgen, vangen. Over de gebruikswijzen: zie De Volkstaal van Katwijk
aan Zee, blz. 174’. En op dezelfde blz. lezen we bij heen uitsluitend: ‘heen - achter
infinitieven van werkw. van beweging (zie Volkstaal van Katwijk, blz. 195)’. - Wat
daarop volgt, betreft alleen een citaat uit 1790. - En zo geeft Overdiep in dit
woordenboek ook vaak het geslacht niet aan (bijv. niet bij mast, mok = kom, narm
= arm, moppes = vrouwen-
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muts, en evenmin het vereiste hulpwerkwoord bij bijv. zwelle of kloppe = laveren bij
sterke wind.
Ik zie dan ook volstrekt niet in, waarom constateringen als: welke voorzetsels de
derde naamval regeren, welke werkwoorden onovergankelijk zijn, welke werkwoorden
alleen in vragen of ontkenningen voorkomen, welke werkwoorden in bep. betekenis
in de keuze van het voorzetsel beperkt zijn - en hoe ze dat zijn -, welke substantieven
mannelijk en welke vrouwelijk zijn, evengoed als morfologische kwesties
(meervoudsvorming, in zekere zin ook verkleinwoordvorming) niet in een grammatica
11)
op hun plaats zijn, waar zij trouwens bijna altijd reeds aanwezig zijn!
Het lijkt mij thans noodzakelijk, een principiële kwestie van de eerste orde onder
ogen te zien. G.A. van Es zegt in Principes en toepassing van de stilistische
grammatica Ts. 70, 219: ‘Natuurlijk kan men bepaalde elementen van de taal, zoals
de klanken en de woorden wel tot objecten kiezen voor een afzonderlijk onderzoek.
Maar een phoneticus en zelfs een phonoloog die uitsluitend met geïsoleerde klanken
opereert, houdt op taalkundige te zijn’. Al wordt in deze banvloek de lexicoloog wel
niet met name mede getroffen, ik acht het toch, zij het misschien enigszins voorbarig,
niet ongewenst, hier uiteen te zetten, dat de lexicoloog evenzeer als de syntacticus
de naam van taalkundige verdient. Van Es spreekt op blz. 219 van het zojuist
aangehaald artikel - tredend in het voetspoor zijns leermeesters - van ‘het tastbare
feit, dat slechts die vormen taalvormen zijn, die functionneren in de tot zelfstandigheid
afgeronde exemplaren van elementen ter uitdrukking van gedachten, gevoelens,
begeerten en wilsacten’. En hij voegt daar duidelijkheidshalve aan toe: ‘Die door de
intonatie afgeronde complexen noemen wij zinnen’. Met dit standpunt, dat de schrijver
zelf op blz. 218 ouderwets noemt, kan ik mij, hoewel ik ook van traditie houd, niet
geheel verenigen.
Men mag de titel van taalkundige niet onthouden aan hem die het woord als
zodanig bestudeert, aangezien ook het woord zijn autonoom

11)

Ook L. Kukenheim, Van glossarium tot thesaurus, lexicologische theoriën (sic) en
lexicografische realiteiten, LT 1960 p. 15 vlg., is inz. blz. 25 van deze mening.
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karakter heeft. Onderzoekingen als die van Gelb en Goldstein over
12)
kleurnamenamnesie hebben aangetoond, hoe het woord als zodanig, ook buiten
de zin, onze denkvormen beïnvloedt: het wegvallen van kleurbenamingen maakt
13)
blijkbaar het onderscheiden van kleuren onmogelijk. Daarnaast heeft Reichling
het volle accent gelegd op het individuele-taalgenetische argument. By het kind is
het woord primair boven het syntagma. Het naam-vragen valt in 's mensen allereerste
taalfase. Het woord is essentieël een ken-eenheid. Vergeleken daarmede komt zijn
deel-van-een-groter-geheel-kunnen-zijn pas op de tweede plaats. Een woordenboek
is dus los van een syntaxis te denken, zonder dat het ophoudt linguistisch te zijn.
Dat neemt inmiddels niet weg, dat er wel enkele categorieën van gevallen zijn,
waar het syntactische verschijnsel niet buiten het woordenboek gehouden mag
worden; maar die gevallen zijn dan ook duidelijk te omschrijven. Het eerste doet
zich voor, wanneer een bepaalde verbindbaarheid alleen mogelijk is als ze gepaard
gaat met betekenisisolering. Hier is immers het semantische moment minstens zo
sterk als het syntactische. Overdiep gaf dan ook terecht in zijn Katwijkse
woordenboek ter skep met de omschrijving: ‘staan van een zeil - tegendragen, een
achterwaartschen druk uitoefenen’, en 't gaet op n skaepskere, in de boven
aangehaalde betekenis, waar de isolering notoir is. Op dezelfde grond dienen ook
Sittards nao de kiep ‘naar bed’ of veur et naodgare laote zitte ‘in de steek laten, de
kastanjes uit het vuur laten halen’ of Kempisch ik heb oe te hoeste ‘ik heb je te
danken’ in het woordenboek een plaats te krijgen. Het laatste bijv. bij de
afweerformules als nee, ter skep staen bij de scheepsterminologie, 't gaet op n
skaepskere bij de begrippen rond ‘einde’ met 'n omschrijving als ‘naar het eind lopen
en minder drukte te zien geven’.
Uit dit beginsel valt ook onze gedragslijn bij werkwoorden met een zgn. vast
voorzetsel af te leiden. Als - om het populair uit te drukken - het werkwoord door
dat vaste voorzetsel van betekenis verandert, betreft het een semantische kwestie
en moet de verbinding stellig in het

12)
13)

Cfr. L. Weisgerber, Muttersprache und Geistesbildung 1939, 8 vlg.
Zie A. Reichling, Het Woord 1935, inz. hs. 3 Woord-making en woord.
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woordenboek worden opgenomen en wel bij het begrip dat door de verbinding wordt
uitgedrukt; behoudt het werkwoord evenwel zijn betekenis, dan hoort de verbinding
in de grammatica thuis. Den Hertog had trouwens beide categorieën daar hun plaats
toebedacht. Om nog een ander voorbeeld te geven: feiten als dat te kommunie of
te biechten in heel Noord-Brabant voorkomen, te bed echter in deze streek tot het
oosten beperkt is, blijven beperkt tot de grammatica. Echter ligt te keer of zijn variant
te koor, die in een aantal oostelijke Noordbrabantse dialecten voorkomt, op het
terrein van het woordenboek, weerom gezien de semantische isolering.
Als het zo gesteld is, dat een bepaalde betekenis alleen voorkomt in bepaalde
syntagmata - wat bijv. het geval is bij uitdrukkingen als Katwijks dat skaekt wel, dat
komt wel in orde, dat loopt wel los’ waar skaekt te ‘vervangen’ zou zijn door: ‘komt
in orde’ of ‘loopt los’, - dient deze beperking haar plaats in de grammatica te vinden,
het woord als zodanig zette men echter in het woordenboek bij die betekenis die
bij dat syntagmatisch beperkte gebruik in aanmerking komt. De andere categorie
van syntactische verschijnselen die in het woordenboek vermeld dienen te worden,
bestaat uit die gevallen dat een woord nooit zonder een bepaald ander woord
voorkomt. Ik denk bv. aan Katwijks sepoo, dat Overdiep alleen geeft in de verbinding
auwe sepoo, of Astens hochtēi, dat ik alleen ken in de verbinding ten hochtēi. Vaak
zal een buitenstaander - en dat is de lexicoloog óók ten aanzien van veel dialecten
- moeilijk kunnen uitmaken of men met een verbinding van deze of van de zojuist
genoemde soort te doen heeft. Men zou b.v. kunnen betogen, dat ter skep of 't gaet
op n skaepskere tot de laatste groep behoren, omdat skep en skaepskere niet van
hun syntagmapartners te scheiden zijn. Ik vind tenminste in het Katwijks
woordenboek skep uitsluitend na ter en verder gecombineerd met het werkwoord
staan of de werkwoordelijke uitdrukking er naar toe gaan: ‘ter skep’ staan, van een
zeil - tegendragen, een achterwaartschen druk uitoefenen, ‘'t gaet r ter skep naar
toe’ - alles moet opgeschept worden; niet machinaal’. Zo zoekt men in de betrokken
monografieën ook vergeefs voldoende gegevens om Katwijks op de boute gaen
‘gaan passagieren’ in de een of andere van de juist genoemde groepen onder te
brengen.
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Uiteindelijk maakt dat echter voor ons geen verschil, want in beide gevallen dient
er in het woordenboek een plaats voor te worden ingeruimd.
Met dit al is er echter natuurlijk geen enkele reden om alle aan bepaalde woorden
gebonden syntactische verschijnselen in het woordenboek te verwerken.
Opmerkingen als dat bij nadat alleen een voltooide tijd kan optreden of
omschrijvingen welke onderwerpen (nl. van de eerste, tweede en derde persoon)
slechts er in de onderscheiden betekenissen van bepaalde hulpwerkwoorden mogelijk
14)
zijn, blijven voor een grammatica gereserveerd .
De zo juist omschreven belasting van het woordenboek - waarvan ik overigens
wel wil bekennen, dat ik aanvankelijk gemeend had mij voor mijn Woordenboek der
Noordbrabantse dialecten eraan te kunnen onttrekken - moet echter zo begrepen
worden, dat ik niet elk der op te nemen syntagmata over heel het gebied zal kunnen
navragen. Zo iets zou onze onderneming al te zeer laten uitgroeien. Ik moet mij hier
wel ten aanzien van het taalgeografische gedeelte soortgelijke beperkingen als bij
composita en pas-twintigste-eeuwse organisatorische en werktuigmechaniek-termen
opleggen.
Ik keer nog eens terug tot Jespersens begrenzing van grammatica en woordenboek.
Hebben wij zoveel mogelijk onze poorten gesloten gehouden, omdat wij niet wensen
te bezwijken onder een mammoetonderneming, toch blijken er punten te zijn waarin
wij menen de vigerende syntaxis - zij het met het nodige onderscheid - te kunnen
ontlasten. Zo horen de betekenissen der onderschikkende voegwoorden en
voorzetsels stellig niet in een grammatica, maar in eerste instantie in een
woordenboek thuis. Als Fr. Van Acker bijvoorbeeld in zijn Syntaxis van het Aalsters
dialect (1948) p. 94 het voorzetsel me alleen opneemt om er van te zeggen, dat het
een instrumentalis en een omstandigheid uitdrukt, begeeft hij zich op een terrein,
dat geheel tot dat van het woordenboek behoort.

14)

2

G.S. Overdiep - G.A. Van Es, Stilistische Grammatica van het moderne Nederlandsch § 271
hebben dat dan ook begrepen en in praktijk toegepast.
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15)

Stellig spruiten verschillende praktijk-anomalieën voort uit wat Jespersen opmerkte:
‘Grammar and dictionary ... in some respects overlap and deal with the same facts’.
Van de andere kant meen ik, dat hij die een werk van lange adem wil ondernemen
gerechtigd is zich te beroepen op het beginsel: ne bis in idem.
A. WEIJNEN

15)

Jespersen, o.c. 32.
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Studentenhaver
Als men in het Woordenboek der Nederlandsche Taal het woord ‘studentenhaver’
opslaat, dan vindt men daar (dl. XVI, 254) als eerste bewijsplaats de volgende
aanhaling: ‘Studenten-haver in mogelijke Peperhuisjes de Liefhebbers van drooge
o

Snouperijtjes omgedeeld’, Titel (a 1658). Men kan hieruit dus twee dingen leren:
dat dit woord al ten minste driehonderd jaar oud is, en dat het de titel is van een, ik
meen wel te mogen zeggen praktisch onbekend geschrift. Studentenhaver komt
geheel overeen met het Duitse Studentenfutter, dat echter pas sedert de 18de eeuw
bekend is; -haver staat hierin ook voor voer, zoals in stok- en vuisthaver voor slaag.
Een studentenwoord is het overigens niet. Maar het is niet mijn bedoeling over dat
woord verder uit te weiden; wij willen alleen het genoemde boekje eens wat nader
bekijken.
Er bestaan tenminste twee uitgaven van, beide met het jaartal 1658 en met
hetzelfde fictieve adres: ‘Gedrukt Voor den Lettervorst’, beide in klein octavo. De
ene uitgave echter is zeer dicht opeen en vrij klein gedrukt, zodat er maar 128
bladzijden zijn, de andere is veel ruimer gezet en telt 162 bladzijden; de inhoud is
in beide geheel gelijk. In de klein gedrukte komen vrij veel drukfouten voor die de
andere niet heeft, zodat ik geneigd ben deze laatste, die helemaal een royaler indruk
maakt, voor de oorspronkelijke uitgave te houden en de klein gedrukte voor een
nadruk. Het exemplaar van die oorspronkelijke druk dat ik bezit is samengebonden
met het tweede deel van de derde druk van ‘J.v. Vondels Poëzij;’ verschenen ‘Tot
Schiedam: In de Oude Drukkerije, Anno 1660’, en dat is niet geheel toevallig: de
Studentenhaver komt nl. typografisch, in letter, opmaak en vignetten, volkomen
overeen met deze druk van Vondel en is ongetwijfeld bij dezelfde uitgever
verschenen. Wie dit is, is niet bekend; Unger althans weet het niet, en ik heb niet
gevonden dat er sindsdien meer licht over hem is opgegaan. Een merkwaardigheid
van deze oorspronkelijke uitgave is nog dat in alle exemplaren die ik gezien heb
het blad
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A2 ontbreekt, dit is het blad tussen de gedrukte titel en de opdracht; in mijn ex. is
het duidelijk uitgesneden. Ik vermoed dat het een aanwijzing behelsde die tot
identificatie van de auteur zou kunnen leiden en daarom in zijn opdracht verwijderd
is. Als schrijver wordt op de titel genoemd ‘de Poéet van 't Gelukkig Eiland’ en er
staat op beide uitgaven ‘Eerste Deel’, maar een tweede deel is er waarschijnlijk
nooit verschenen; ik heb daar tenminste geen spoor van gevonden. Het boekje komt
niet voor bij Van Doorninck en De Kempenaar, niet in de catalogus van de collectie
Waller en in de bibliografie van Buisman, maar wel in de catalogus van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (dl. I, 2, 343), die een ex. bezit van de
uitgave die ik als nadruk beschouw. De Kon. Bibliotheek bezit beide uitgaven. In de
catalogus van de veiling bij Van Stockum waarop ik verscheidene jaren geleden
een ex. van de nadruk kocht en ook in die van de collectie Schepers, geveild in
1947 in Utrecht, heet het ‘zeer zeldzaam’, in de catalogus van de verzameling van
Versnel verleden jaar eveneens bij de fa. Beijers geveild, wordt het zelfs ‘extremely
rare’ genoemd, maar dit is, gezien alleen al de reeds genoemde exemplaren, wel
wat overdreven. Geheel onbekend is het trouwens niet: Kalff noemt het tweemaal
in het vijfde deel van zijn Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, in het
hoofdstuk ‘Poëtiek’, waar hij enige regels eruit aanhaalt, zonder op het boekje verder
in te gaan. Daar het toch, als een der vele opera minora uit onze 17de eeuw, wel
de moeite waard is het eens wat nader te bekijken, wil ik nu gaarne daartoe
overgaan.
De inhoud bestaat uit vier duidelijk gescheiden delen, behalve de opdracht ‘Aan
d'Heer N. Vivien’ en een berijmd voorwoord ‘Aan de Liefhebbers’, nl. een uitvoerige
inleiding van 36 (resp. 26) bladzijden, een reeks korte gedichten, grotendeels
epigrammen, genummerd van 1-100, een uitvoerig gedicht van ruim 600 verzen,
waarop ik straks nog terugkom, en een ‘Tafelspelletje op het Trouwfeest van de
twee die 't Paartje zijn’.
De inleiding behelst het volgende. De schrijver, lezende ‘in de Vaarzen van Tasso’,
geraakt in sluimering en ziet dan ‘het edelste, genougelijkste, en meest geanimeerde
afsetsels van een volkomen
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natuur’, een prachtige lusthof met een meer, een kristallijne beek, heuvels, bossen
enz., die hem direct tot poëzie inspireren, en er volgt dan een loflied op de lente.
Hij wordt gestoord door ‘de groetenis van een gants eerwaardigen, deftigen, nochtans
vriendelijken Grijzaart’, die, des gevraagd, zegt dat hij is zijn ‘Aartsengel..., hier
gekomen ... om mij een rustig vernougen te doen hebben in 't gene ik immer meest
gewenst had’. Deze leidt hem weg uit de lusthof, hoezeer het hem ook spijt dit oord
van eenzaam genot te moeten verlaten. Hij spreekt daarbij deze merkwaardige
woorden:
‘Gij verlaat met hartzeer de eenzaamheid, die u tot heerlijk onderhoud
van poëtisse gedachten, zoo welgemaakt scheen: Maar leer van mij, dat
woeste en eenzame gedachten nergens ooit op uitvallen, als op
buitensporige wanschepsels van ontmenste herssenen, die men Romans
noemd; ten zij dezelve, haar inhoud niet, maar alleen de gepolijsterde
verhandeling daar van, aan afgezonderde plaatsen schuldig zijn. De
Poëzij is niet alleen tot vermaak, maar ook tot voordeel van de menschen,
in de Wereld gekomen. De ziel van de Poëzij is wetenschap en
ervarendheid: Men haalt die in geen wildernissen, maar in 't binnenste
van 't menschelijk gewoel. ... De menschelijkheid, zonder omslag van
verzierselen, is 't beste voorwerp van geen vergeefsche Poëzij. Om een
mensch te bewegen, moetmen bekende menschelijke driften, en
voorvallige daden of prijzen, of straffen, na dat zij 't waardig zijn’.
Onder deze woorden zijn zijn gekomen bij ‘een ongemeen vermakelijke hoogte, die
bij na onzichtbaar rijzig, maar allenx zich puilig verheffende, boven op met loofrijk
groen en aangename gaarden bekorelijk bezet was’. Op deze heuvel bevindt zich
een uitgelezen gezelschap, ‘een ruime sleep van alle soorten der wellevende: de
staat, de geleertheid, den oorlog, de jofferschap, de mannelijke deugt, de ouderdom,
en al wat elders merkelijk onderscheiden is, was het alleen hier niet: Ijder was'er
deftig, wijs, dapper, teeder, beleeft, en oudt ... men zag'er niet als omhelzingen en
minnelijk handdrukken: de ouwde ontmoeten de jonge, de jonge de joffers, en zij
elkanderen, zonder heerschappij, zonder slavernij, zonder hoovaardij’.
Dit gezelschap vermaakt zich op de edelste wijze, ‘nergens bespeurde men
uitsporigheid, nergens vielmen onverstandelijk de reden af, nergens wierd de
eerbaarheyd, en de godvruchtigheid ten schimpe, iet smade-
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lijkx voortgebracht’. Langs de helling van de berg echter stroomt ‘een sterke en
verslindenden waterval’, welke menigeen die zich erbij waagt meevoert naar
beneden. Daar heerst een bont gewoel, zeer verschillend van de harmonie die
boven op de berg gevonden werd. Er volgt dan een uitvoerige schildering van alle
onmatigheid en buitensporigheid die men in de wereld kan aantreffen in drinken,
roken spelen, vechten, vrijen enz., ook in de wereld der poëten: ‘in de meeste
vergaderingen dezer zinnelooze, bevondt ik 'er al eenige, die 't mij deerde, dat zij
haar verstandt niet beter gebruikten: maar 't scheen hun genoug, wanneer zij 'er
spitsbroeders rechts bewegen konden, met iet, dat 'er beviel in de handen te doen
klappen; en van het gedommel dezer verzope hallifstomme en domme
wijngaartzwijnen, hun den naam van Poëet te hooren toe knorren.’ De stroom voert
sommigen naar een moeras, waaruit zij ‘beslommert(,) beslobbert en onzienlijk’
boven komen en ‘De goddeloosheydt wat nu haar ongeveinsde belijdenis. Behalven
*)
haar voorige ontuchtige, dolle dartelheid ..., verdachten zij nu openbare
godtslasteringen, straatschenderijen, gewelt, strooperijen, en de snootste en meer
als hoerachtige geilheid ..., daar dan in 't gemeen een galg, een rat, een gevangen(-)
rasp(-) of Gasthuis haar van trooste’. Maar het ‘schrikkelijxte, ijzelijxte en meest
doemelijke van haar treurig noodelot was haar vervarelijk einde’, nl. dat zij ten slotte,
alle berouw verwerpende, ‘haar zelven vervloukende, Godt lasterende, de Fortuin
en haar makkers doemelijk scheldende’, zich ‘overgeven razende in de grootste,
wanhopigste en woedigste dolheidt der hatelijke hel, met heele duizenden storteden
... in den afgrondt der eeuwige straffen en onvergankelijke weedommen’. Bij dit
tafereel, ‘door die vreesselijke ondermengeling van helsse duisternissen’, verliest
de schr. ook zijn geleider uit het oog en ontwaakt, ‘in 't vertrek van mijn oeffeningen,
noch verzelt van dien Torquaat, die ik al ten deele geloofde oorzaak geweest te zijn,
van de vreemdigheid, zoo even verhaalt’. Hij overdenkt zijn indrukken en meent dat
die ‘wel verdienden niet vergeten noch verzwegen te worden’ en plaatst ze als
voorrede tot zijn dichtstukjes, ‘een deel gerijmde olletjes, al over een wijl tot de Pers
gedoemt’.

*)

d.i. verzonnen.
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Wat dan volgt is, zoals ik reeds even aanduidde, een reeks van 100 korte gedichtjes,
meest epigrammen, enkele ook wat langer, van enige tientallen regels. Het zijn
grotendeels satirische en kritische stukjes in de trant van Huygens, maar zelden zo
puntig, al vindt hij wel eens een aardige wending; zo b.v. in een der weinige politieke
hekeldichtjes, nr. 6, dat tegen Cromwell gericht is, waar hij zegt:
Helas, het kromt wel vroug, dat haast een haak zal worden
Waar aan zich Vorst en Rijk t'erbarmelijk verhang!

Kritisch toont hij zich herhaaldelijk tegenover verschillende dichters en litteraire
modes. De klassieken moeten het nogal eens ontgelden; de ‘oude Roomse Dichteren’
vindt hij ‘ongeschikt’ (onbetamelijk), men moet hen niet te veel navolgen:
O ritse Martiaal, schelt vrij mijn Hollandse ooren
Voor ruig (om datme daar uw geile vaarzen doemt)
Ze zijn te teer, die onbeschaamdheid aan te hooren.
't Is kuisheid, dat gij in haar ruige boersheid noemd.
Men vint 'er anders, die geen Martiaal en zwichten,
Zoo eens haar losse pen aan dezen moedwil sla:
Dat weet de Dichter van zijn Roomse Minnedichten.
Maar zulke lieden wijst men hier met vingers na.

In nr. 19 steekt hij de draak met
Orpheussen, Cupidós, Minerven, Jupiters,
Junónen, Hippokreens, Kocytussen, Apollen

waarmee ‘Rijmelot’ hem aan de oren leutert.
Ettelijke malen geeft hij steken op Jakob Cats, b.v. in nr. 51:
Mijn Boukjen is wel goed, maar al te ras doorlezen,
Zoo klaagt gij. Wel voug hier en daar wat tussen in
Van echter evenwel en des al niet te min;
Zoo zal 't wel haast zo groot als uwen trouring wezen.

In nr. 21, van Joost, ‘die na d'hooge School zouw reizen’, maar daar mislukt, omdat
hij ‘hing liever na de Meit’, wordt dit geweten aan
Het tochtig jeuken, dat den armen hals voor dezen
Al Katsig had gemaakt van veel in Kats te lezen.

In nr. 27 geeft de naam Cats hem een gewaagde woordspeling in de mond met een
onnet Italiaans woord dat daar veel op lijkt en dat in
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Italië iedereen in de mond heeft. Het zoëven genoemde gedichtje van Joost die
naar de hogeschool zou reizen doet blijken dat hij ook Vondel goed kent:
Doe Joost na d'hooge School zouw reizen van zen Moêr,
Was heel de Hekelbuurt, om zijn vertrek, in roer,
En riep hem duizent maal verslagen toe, wel jemi,
Maar zestien jaren oud, en reets na d'Akedemi!

Nr. 73 is gericht tegen Anna Maria van Schuurman, van wie hij vermoedt dat zij niet
alles zelf heeft geschreven wat zij uitgeeft:
Daar Voet haar buirman is, zoo krijg ik vaak vermoen:
Zy slacht de groote luy ...
Hetgeen zij niet en kan, dat laat s'er buurluy doen.

Wat zijn politieke opvattingen betreft: hij is orangist. Er zijn twee lofdichtjes op de
prins, d.w.z. op Willem II, maar diens laatste buitensporigheden keurt hij niet goed,
blijkens nr. 99: ‘Op de Goude Penningen naar 's Princen dood te Amsterdam gegoten:
en den volgenden Staat des Lands’:
De teugel van dat groot gebied
Past d'onervaare Jaaren niet
Van hem, die tweede Phaëton
Zijn vaders paarden niet verston:
Maar hollende, op gelijke tijd,
Geraakte toom en leven quijt.

In het godsdienstige is hij tegen enghartige opvattingen, zoals blijkt uit nr. 9, ‘Op de
Neuswijze’:
Oudt Gereformeerde Geuzen,
Met jou ingetrokke neuzen,
En jouw brauwen omgekant,
Burgerbroêrs van Waterlant,
Warrenarren, Agrippijnen,
Dombekrompe, vijze grijnen,
Nijdige haters van de vreugd
Die gij niet genieten meugt enz.

maar hij voelt ook niet voor vrijgeesterij, blijkens nr. 83, ‘Op een Vrijgeest’ waar hij
op diens loochening van het bestaan van duivels antwoordt:
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Wat schoeyt gij mijn verstand op wonderbare leesten?
Ik twijfel, maar nochtans (gaat uw gevoelen wis)
Geloof al, na den ban der wezentlijke geesten,
Dat hij, die u bezit, een dommen Duyvel is.

Uit het gedichtje Aan Dordrecht (nr. 28) spreekt een sterk lokaal patriottisme, waaruit
men zou kunnen opmaken dat de dichter uit die stad geboortig is:
Wat klaagt mijn Stroomgoddin van haar verzonke Dorpen?
Ay scheldt noch Godt, noch Maas. Hij zwolg dien rijkdom in
Om namaals t'uwer gunst die weder uit te worpen
In uw geliefden schoot, ten offer van zijn min.
Dat zaagt gy sedert al, doe gy (de wrok der buuren)
Gebiedende Mevrouw op ruimer stroomen zat:
En telde binnen uw meermaal gerekte muuren
In ijder steeg een Dorp, in ijder straat een Stadt.
Ga nu, doorluchte Maagt, en spring te rug in 't Weiland.
Uw gullen aanwas eist de landdijk voor zijn wal.
Ja maak een Stadt van heel het omgelegen Eiland:
Het schijnt dat hier Fortuin haar zetel vesten zal.

De achtste regel hiervan is duidelijk ontleend aan Huygens' gedichtje op Den Haag
in de Stede-stemmen, waar hij dit noemt ‘Dorp der Steden een daer Yeder Straet
een Stad is’ en in het algemeen kan men zeggen dat Huygens het grote voorbeeld
van onze dichter is, al noemt hij hem nergens. De talrijke epigrammen op pronkers
en fatjes, drinkebroers, sukkels en grootsprekers, galante vrouwen en bedrogen
echtgenoten zijn geheel in zijn stijl. Een directe navolging geeft nr 89 te zien, dat
getiteld is ‘Een gevorderde Broodrot’:
Hij is een misdragt van een adelloos, gemoed:
Door leuyjicheid gekipt, door heerszucht onderhouwen
Een Kooning in den raad van 't schalidakken huis.
Een steêkind van ontzag, Een Calviniste queeker:
Of Geuze Iezuwijt, maar dolende onder 't kruis
Een zuffer in de spraak der droomende Rabinen.
Een Christe Griek, maar een Barbaris Latinist.
Een wat in elke taal, doch alles in de zijne.
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Men hoort het direct: dit is de trant van Huygens' Zedeprinten, diens
aaneenschakeling van parallellen en antithesen, die hier op de voet gevolgd is,
maar het geheel is lang zo pittig niet.
Tot een modegenre behoort ook nr. 43, Pallas Geboorte, dit in de burleske trant
van Focquenbroch en Van Rusting geschreven is. Wel is dit een heel vroeg specimen
in dit bundeltje van 1658, als men bedenkt dat de eerste bundel van Focquenbroch,
die bij ons als de eerste beoefenaar van het genre geldt, pas in 1665 verscheen.
Hiermee besluit ik het overzicht van de eerste afdeling van de bundel en kom nu
tot het grote gedicht dat de schr. als zijn hoofdwerk beschouwt en dat getiteld is
Carthesius Renatus. Dit gedicht van 635 verzen is een repliek op een aanval op
Descartes van zekere niet genoemde dominee, die hier als ‘droeve uil’ en ‘wufte
dwerg’ wordt aangesproken omdat hij het waagde zich met schrijvers idool, zijn
‘Arend’ en zijn ‘Zon’ te meten. Aanvankelijk dacht ik dat dit wel Gijsbertus Voetius
zou wezen, de bekende Utrechtse hoogleraar en hardnekkige bestrijder van
Descartes, vooral omdat in enkele inleidende regels gesproken wordt van Gijs
Swartrok en Voetius juist omstreeks deze tijd twee pamfletten tegen Descartes had
laten verschijnen onder het pseudoniem Suetonius Tranquillus: Staat des geschils
over de cartesiaansche Philosophie, en Nader openinge van eenige stucken in de
cartesiaansche philosophie raeckende de Heilige Theologie. Nu krijgt in het gedicht
Voetius tegen het eind ook wel een veeg uit de pan, maar de eigenlijke boosdoener
is toch een ander. Bij het zoeken naar de pamfletten van Voetius in de portefeuille
1656 in de U.B. te Leiden vond ik daar tot mijn verrassing het gedicht dat ons op
het ogenblik bezighoudt als afzonderlijke uitgave aanwezig. De tekst is geheel
dezelfde als in de latere boekuitgave, maar aan de kop en aan de staart vindt men
enige dingen die deze niet vertoont, een ondertitel namelijk en een nawoord, waaruit
de aanleiding tot het schrijven van dit hekeldicht zonneklaar blijkt. De volledige titel
luidt hier:
Carthesius Renatus. ‖ Ofte naakte ontblooting der nijdige ‖
Domme-Kracht: ‖ Onder den schijn van Gods-ijver, ‖ Tegen de Leere van
Descartes verborgen: ‖ En eerst in't Hollands de Gemeente bekend
gemaakt door ‖ J. du Boys. ‖ Invidus alterius rebus macrescit opimis. ‖
Hor. ‖ [lijntje] ‖ Gedrukt in't gelukkige Eyland, 1656.
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Het is een kwarto boekje van 24 bladzijden (paginering (3)-(23), signatuur A2-C3;
laatste bladzijde blanco); op blz. 23 staat de volgende
Na-rede
Aan den geduldigen
LEZER.
De oorzaak, die deze Antwoord op J. du Boys eerste Boekjen tot noch
toe heeft achter gehouden, is het geval van den Maker zelfs geweest;
die, uyt de ongeruste staat sijner eeuw, in een veel zaliger vernoegen is
over-gegaan, de vrucht sijner arbeyd, voor die tijd te beleven, belet wierd.
De oorzaak die'er nu te voorschijn brengt, is, zoo veel (l. wel) het
duurzaam onbescheyd van Luy, die kleyn van begrijp, al wat'er herssens
overstijgd, of verachten, of benijden; als het aan-houden van zommige,
zoo oprechter, als geleerder Voorstanders der onweder-sprekelijke
waarheyd, die de krachtelooze domheyd zoo onredelijk tegen de borst
steekt. Het eyge Hand-schrift van onze Poëet, was mijn voor-zorge
toe-vertrouwd: en ziet het hier naar de letter onder de Pers over-zien.
Mijn Gemoed betuygde mij, beneffens mijn Verzoekers, dat het niet anders
dan een heylzame Plaaster op een stinkend Geswel was, hetwelk zonder
Corisijf niet geneesbaar scheen. Draagt dan u na-bedunken met u, maar
zonder voor-oordeel: en besluyt niet, zonder over-wogen te hebben: gelijk
het rechtschape Zielen past, niet na'er Meesters, maar na de redelijkheyd
geleerd te zijn. Vaart wel.
J.D.L.M.P.
Deze Jacobus C. Du Boys of Du Bois was van 1646 tot zij dood in 1661 predikant
in Leiden en schreef enige traktaten tegen Descartes, en wel als antwoord op twee
geschriften van de bekende Cartesiaan Lambert van Veldhuyzen (zie N.B.W. IV,
1368 vg.), getiteld ‘Bewijs dat het gevoelen van die genen die leeren der sonne
stilstandt en des aertrycks beweging niet strydich is met Godts Woort’, en, als tweede
uitgave daarvan: ‘Bewys dat noch de leere van der sonne stilstant en des aertryx
bewegingh, noch de leere van de philosophie van Renatus Des Cartes strijdig syn
met Godts woort’. Het geschrift van Du Bois waarop ons hekeldicht reageert draagt
als titel: ‘Naecktheyt Van de Cartesiaensche Philosophie, Ontbloot in een Antwoort
Op een Cartesiaensch Libel, Genaemt Bewys, dat het gevoelen van die gene, die
leeren des Sonne stilstant, en des Aerdtrijcks beweging niet strijdig is met Gods
Woord’ (Utr., J.v. Waesbergen, MDCLV).
Daar het hekeldicht reageert op het antwoord van Du Bois aan Van Veldhuyzen
en er dus drie teksten in het spel zijn, zou het wat
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ingewikkeld worden alle zetten en argumenten hier op te sommen en te vergelijken.
Van Veldhuyzen was al begonnen met een vrij scherpe toon aan te slaan tegen de
predikanten, die, zegt hij, wetende dat Des Cartes' stelling van het bewegen van
de aarde om de zon ‘onmoghelick met natuyrlicke reden om verre te stooten’ is,
besloten ‘de kap van de kerck (te) nemen en makender Godts saeck van, leeren
dat het gevoelen is strijdigh met de klare Texten van de Schrift, diemen niet sonder
godloosheyt ontkennen kan’. Hij verwijt hun dus een theologische zaak te maken
van een philosophisch dispuut, ‘en alsoo sy meenen dat het grootste deel van de
Theologanten voor haar is, die het als in erfpacht hebben de Schrift uyt te leghen:
ende der Philosophen oordeel, als in dat gildt niet zijnde, niet t'achten staet, soo
seggen sy’ enz. enz. Hiermee heeft men nu de poppen aan't dansen, want Du Bois
betoogt natuurlijk dat het wis en zeker de taak van de theologen is de Schrift uit te
leggen en dat ‘de Theologie moet niet wijcken voor de Philosophie, maer de
Philosophie voor de Theologie’. Uitweidende over de beginselen van de verklaring
van de Schrift volgens de Cartesianen, stuit De Bois op ‘een swaer stuck’, namelijk
‘dat het kan (volgens D.C.) gebeuren dat in fundamenteel verschil (ten aanzien van
de schriftuurplaatsen) de reden alleen moet oordelen’ en dit kan hij niet aanvaarden.
‘Wy weten wel’ zegt hij (en in de onbeholpen formulering die volgt spreekt duidelijk
het grote dilemma waarvoor het cartesianisme de theologen van de oude stempel
plaatste), ‘wy weten wel dat wy in alle fondamentele stucken moeten oordelen met
reden en verstant, doch ons verstant en oordeel moet niet gebouwt zijn op ons
verstant noch op natuurlicke redenen, maar alleen op Godes woort, en het is den
aert van een rechtgeloovich mensch, zijn verstandt gevangen te geven onder de
Goddelicke getuygenissen’. Daarom, zegt hij, is het te betwijfelen ‘of er oyt Secte
geweest of noch is onder de Christenen, die gevaerlicker dingen heeft willen invoeren
om de eerste gronden van de chr. Religie los te stellen, als dese’. Terwijl de
aanhangers van Des Cartes deze houden voor ‘een Mahomet en Profeet’ en niet
verdragen kunnen dat hij wordt tegengesproken, spreken wij, zegt Du Bois, ‘voor
de vasticheyt en sekuurheydt van Godes H. Woord’ en waar de Cartesianen de
vrijheid in
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het geding brengen, zegt hij ‘datter voor desen tegen galgh en rat is gevochten
geweest, is niet geschiet voor de Cartesianerie, maer voor het suyvere geloove in
Christus’.
De schr. van ons gedicht Carthesius Renatus begint nu, na de in dit soort
strijdschriften gebruikelijke invectieven, waarbij het geschrift van Du Bois wordt
gekarakteriseerd als ‘een gerel van redelooze Wijven, Dat heel de Appel-kaay of
Vis-markt over-kraayd, Vol drift: ten deel versierd, ten meesten-deel verdraayd’, met
hem te verwijten dat hij tegen Des Cartes persoonlijke argumenten in het geding
brengt die tot de zaak niets afdoen, nl. dat D.C. katholiek was, een leerling der
jezuieten en halsstarrig in zijn geloof. Het is curieus te zien hoe Du Bois in zijn
tweede geschrift reageert op dit verwijt, dat ook Van Veldhuyzen hem gemaakt had
in de tweede uitgave van zijn Bewys. ‘Wat my belanght’, zegt hij, ‘ick heb op saecken
gegaen en niet op persoonen’, maar vijf regels verder verwijt hij v. Veldhuyzen dat
deze zijn argumenten niet weerlegt en sommige niet eens noemt, ‘als by exempel
wanneer ick pag. 5 aenwys, wat een onverstandigh hartneckige Papist Des Cartes
was’. Het is voor iemand van de beperkte blik die Du Bois toont te bezitten eenvoudig
onmogelijk dit persoonlijke feit van Des Cartes' katholicisme niet als een argument
tegen zijn leer te beschouwen. ‘Des Cartes was een Papist, een Afgoden-dienaer,
een Discipel van de Jesuyten, een Versaker van den eenigen Salighmaecker Jesus
Christus’, zegt hij op de eerste bladzij van zijn tweede geschrift, en daarmee is voor
hem eigenlijk al helemaal beslist dat zijn leer verderfelijk moet zijn.
Het tweede argument van Du Bois was geweest dat de behandeling van Des
Cartes' leer aan de hogescholen door de overheid verboden was, en terecht, omdat
hij atheïsme leerde. ‘Dat’, zegt onze schr., ‘dat acht mijn oordeel hooger niet Als
voor een looze greep, die op 't bewegen ziet Van 't kerk-gezinde graauw’. Dit bewijst
dat Du Bois Des Cartes niet begrepen heeft, hij is geen atheïst, hij betoogt alleen
dat
Het is onmogelijk tot God te konnen dringen
Door 't enkel inzien van vergankelijke dingen.
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Pas
als men reeds dien God met ware kennis eerd
Word ons daar uyt sijn Lof, maar hij niet zelf geleerd.

Niet uit de natuur en de wereld leert men God kennen, want anders zouden de
heidenen hem ook gekend hebben, maar uit het ingeschapen vermogen tot de
deugd:
De deugden zijn een teken
Dat yet, waar uyt die deugden spruyten, in hem leefd.
Zoo kendme dan sijn God. Zoo klimt men op met trappen,
Door 't spoor van ons begrijp, tot al sijn eygenschappen.

Verder betoogt de schr. hoe Du Bois Des Cartes verkeerd begrijpt of interpreteert
ten aanzien van zijn leer van de schepping, van de aard der dieren en van de
oneindigheid van de wereld, en dan spreekt hij uitvoerig over de kwestie van het
draaien van de aarde en de stilstand van de zon. Waar ‘een konst, die zonder
wank'len gaat’ (de wiskunde) leert
dat ja, de Zonne staat,
En d'Aarde draayd; wat maakt de zorg ons langer grijzer
In 't noôloos bijgeloof van Achas Zonne-wijzer
En Josuas bevel, dat Zon en Maan weer-hield?
Gods achting word daar deur niet minder hoe men't wield.
Maar zoo men hangen blijft aan 't geen de letter speld
(Doch zie ik geen waarom) de reden lijdt geweld,
En 't is niet zonder zond', dat wij de groote gonsten
Van God ons mee-gedeeld in zoo veel vaste konsten
Doen strijken voor het Graauw. Dat's sijn Al-wetenheyd
Een dankbaarheyd die wy hem schuldig zijn, ontzeyd.

In het laatste gedeelte van zijn gedicht uit de schr. nog eens zijn verontwaardiging
over de persoonlijke aantijgingen tegen Des Cartes, nl. dat hij in zijn laatste ziekte
de gewone medische hulp van aderlaten verwierp en dat
Sijn hulpe was sijn Dood,
Tobak en Brandewijn. O laster! daar uyt nood,
Noch lust, hij geen van bey, ooyt drinken kon of zuygen.
Waard zijt gij, datme naar u eynde, van u tuygen
Mag, dat gij 't laaste pad met Judas treden gingt:
En u aan dit of dat wanhopig hout verhingt.
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Dus rust al uw gelijk op onverdraagzaam schelden,
Is uw' bewijs niet goed, de leugen doet'et gelden.
Gij weet, als Preek-heer, best, wij weten 't niet zoo naauw,
Wat tot de gunste diend van 't licht-geloovig Graauw:
Zoo vist gij die in Duyts: gelijk s'er eer-tijds visten
Te Uytrecht in't Latijn, bij herssens die sij wisten
Min tot yet groots bequaam: recht op die zelve Voet,
Van willens onverstand, en liegen, als gij doet.

Dit laatste is dus een veeg uit de pan naar Voetius, met wie Du Bois zeker heeft
samengewerkt, blijkens een approbatie voor zijn tweede geschrift ‘Schadelickheyt
van de Cartesiaensche Philosophie’, waaronder ‘Gisbertus Voetius, Tehol. Doctor
& Prof.’ als eerste ondertekenaar staat. Trouwens ook zijn eerste geschrift was al
gedrukt in Utrecht, hoewel hij zelf in Leiden woonde, bij dezelfde drukker die Voetius'
pamfletten gedrukt had.
Het slot van het gedicht luidt:
Dit zong ik, daar de Maas mijn maagdelijke muuren,
Door-mengeld met de Ling en waal, koomt driftig schuuren;
Terwijl mijn ader los sprang, gaande door 't verdriet
Der boosheyd, die in 't graf geen dooden rusten liet.
Vraagd gij mij, hoe mijn hier de borgers mogen heten;
Dat moogt gij door bezoek, maar uyt mijn pen niet weten.
Mijn pot heeft hier geen inkt, tot schrijven van mijn naam.
Maar denkt daarom niet, dat ik mij mijn arbeyd schaam.
Neen. Neen. Ik vrees mijn maar voor u geweld te melden;
Die mij dien ijver al t'ondankbaar zou vergelden.
't Berispen, hekelen, en 't lasteren daar bij
Staat hier te lande alleen den Predicanten vrij.
Een ander duyk en swijg, want krijgen s'er gevoel of,
Voornamelijk raakt het haar, floks rold me van den stoel of:
En krijgt zoo onvoorzien een vals verdachte naam,
Tot wraak van sijn Partij, en straatjes praat bequaam.
Maar Domine, ik ben noch in mijn Vrijers jaren:
Nu past het mij mijn eer zorgvuldig te bewaren.
Die dat licht smeurig kleed niet keuriglijk en mijd,
Krijgt vaak een vlek daar in, die met den draad verslijt.
'k Weet wat een Pape tong in 't Houwelijk kan schaden,
En daarom laat ik mij voorzichtig dat ontraden.
Doch dat ontraden schaad u voordeel niet met al,
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Zoo gij maar weet, dat ik u niet ontloopen zal.
Wild g'u dan noch yet op dit voorval onderwinden:
En kraay niet wijt van huys. Gij zult u man wel vinden.
Zoo haast ik yet verneem, mijn antwoord is gereed.
Het puntje van mijn Pen is noch maar half ter sleet.

Het gedicht is, zoals men ziet, geschreven in alexandrijnen met gepaard, afwisselend
staand en slepend rijm.
Het laatste stuk uit de bundel is een tafelspel, een bruiloftsspel voor een niet nader
genoemd paar. De personen zijn Cupido, de Speelnoten, Pallas, Mars en Venus.
Cupido komt ‘van daar het lauwe zuiderwindjen eeuwig speelt’ naar de bruiloft om
er zijn moeder te ontmoeten; in afwachting van haar komst schertst hij wat met de
speelnoten. Dan komt Pallas op en er ontstaat een dispuut tussen haar en Cupido.
Pallas prijst de zedigheid en verwijt Cupido dat hij al haar volgelingen van haar
aftroggelt; Cupido verdedigt het huwelijk en betoogt dat de liefde de hoogste deugd
is en helemaal niet van de dienst van Minerva behoeft te vervreemden, maar een
maagd mag zich niet ‘aan zwaard of Boekkas binden’
Dat yemant in een Bouk met lust haar plicht doorziet
Is loffelijk: ik sta dat toe;
maar die teedere harssens meer
Te vergen, 't is van 't mal.

Kort daarna komt Mars op, die overal in Europa zijn ‘dienstbaar volk In 't harrenas
gerust’ gezien heeft, behalve in Nederland:
De Leeuw is zonder moed.
Men rukt hem Vloten af, en Steên en heele Rijken.
't Is vreemt hij niet en wordt geparst zijn nest te wijken.
't Is al verlies voor d'hant: men vint geen Prinssen meer

waaruit nog eens schrs. prinsgezinde politieke opvatting spreekt. Pallas beklaagt
zich bij Mars dat Cupido
zyn vier koomt stichten in mijn Zieltjes zonder erg,
En plondren onbeschaamt mijn teeren Maagdenberg

en wijst erop dat hij ook het rijk van Mars ondermijnt
en minnejankers maakt van moedige Soldaten.

Als Mars nu ziet dat ook de bruidegom een krijgsman is geweest,
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begint hij uit te varen tegen Cupido die hem heeft ‘de rijkste parel van mijn heldekroon
ontdragen’. Tevergeefs brengt Cupido daar tegen in dat het juist de liefde is die tot
de grootste heldendaden inspireert, Mars wil niet verder disputeren, ‘dit wijvig
woorden hek'len Is mijn manier niet’ en hij maakt, aangespoord door Pallas,
aanstalten Cupido eruit te gooien. Dan verschijnt Venus, en meteen is de grote
mond van Mars toegesnoerd; hij onderwerpt zich geheel en belooft haar niet meer
te zullen tegenwerken. Dan volgt een lang dispuut tussen Venus en Pallas; de laatste
verzoent zich tenslotte met Venus als zij de toezegging krijgt
dat niemand onzer reyen
Zich, door uw toedoen, van haar Speelgenoots zal scheijen;
Ten zy een andere, in haar plaats, 't gezet getal
Van zoo veel als'er was, weer effen maaken zal.
Zoo blijft mijn Maagdeberg ten minsten noch in 't leven:
Indien zy niet vergroot.

Alle drie de goden geven nu het paar hun zegen en vertrekken; Cupido blijft achter
om de bruid bij te staan en zal
heel de Koets met al d'hoedanigheên
En stille lusjes van ons Heyligdom bekleên.

Hij neemt afscheid van de speelnoten en leidt de ‘zoete Twee’ weg, en daarmee is
het spelletje uit.
Dit alles zijn natuurlijk bekende motieven. De uitwerking is niet onaardig, hoewel
wat cerebraal, zoals bij deze overtuigde volgeling van Descartes niet te verwonderen
is, en wat erg uitgesponnen, zodat om dit stukje alleen het zeker niet de moeite
waard zou zijn deze vergeten auteur op te delven. Maar de beoefening van het
bruiloftsdicht of -spel is nu eenmaal onafscheidelijk van elk dichterlijk optreden in
deze tijd en het behoort dus ook bij het beeld van deze schrijver.
Wanneer wij nu trachten dit kleine opus in zijn tijd en in onze letterkundige
geschiedenis te situeren, dan kunnen wij om te beginnen zeggen dat het in velerlei
opzicht interessant is. Het zou mogelijk zijn, van dit boekje uitgaande een studie te
schrijven waarin bijna alle aspecten van het geestelijk en letterkundig leven in
Nederland in het
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midden van de 17de eeuw in een doorsneebeeld vertoond zouden kunnen worden.
Daar is natuurlijk in de eerste plaats de strijd om het cartesianisme en in ruimere
zin de strijd om en tussen rede en geloof, tussen traditie en nieuwe opvattingen, die
het hele geestelijk leven in de tweede helft van de 17de eeuw heeft beheerst, en
ook in de literatuur zoveel sporen nagelaten. In het grote boek van mevrouw
Thijssen-Schoute over het Nederlandse cartesianisme komt de Studentenhaver niet
ter sprake en ook de tegenstander van de auteur, de predikant Du Bois, die toch
een aantal geschriften over het cartesianisme heeft uitgegeven, wordt slechts
eenmaal terloops genoemd. Men kan mevr. Thijssen-Schoute daarvan nauwelijks
een verwijt maken. Wie zich waagt op het terrein van de strijd om Des Cartes bemerkt
al spoedig dat de hele literatuur daaromtrent een struikgewas is waarin men na twee
stappen verdwaalt en waarin men zich een mensenleven lang moet verdiepen om
er een overzicht over te krijgen. Het zou echter, zoals ik daareven zeide, mogelijk
zijn een beeld van de geestesgeschiedenis van deze tijd te ontwerpen met het hier
besproken boekje als uitgangspunt en het boek van mevr. Thijssen-Schoute als
wapenmagazijn, om er toelichtingen uit te putten. Geschikt zou dit boekje daartoe
zijn omdat het ook tot nog zoveel meer kwesties toegang geeft. In de inleiding geeft
de auteur blijk zeer bepaalde opvattingen te bezitten omtrent de aard en de taak
van dichtkunst. Hij begint, zoals boven gezegd, met de lectuur van Tasso en zijn
droom van een heerlijk landschap, dat hem inspireert tot dichten. In de dichtkunst
vindt hij, het blijkt ook uit allerlei terloopse opmerkingen, zijn diepste vermaak, en
in oorsprong is dit een egoïstisch vermaak. De leidsman die hem uit de droomtuin
wegvoert, zegt: ‘Gij verlaat met hertzeer de eenzaamheid, die u tot heerlijk onderhoud
van poëtisse gedachten zoo welgemaakt scheen’. Zijn oorspronkelijke opvatting
van de poëzie, het staat er expressis verbis, is dus eigenlijk niets anders dan de
kunstopvatting van de romantiek: de natuur, de eenzaamheid, de zelfgenoegzame
verdieping in ‘poëtische gedachten’. Het is pas door nadenken over de poëzie, door
zijn cartesiaans rationalisme, dat hij haar leert zien als meer dan een zelfgenoegzaam
vermaak. De leidsman zal hem leren ‘een rustig vernougen te hebben in 't gene (hij)
immer
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meest gewenscht had’ en dat ‘de Poëzij is niet alleen tot vermaak, maar ook tot
voordeel van de menschen, in de Wereld gekomen.’ In dit laatste klinkt genoegzaam
Horatius' vermaning van het ‘utile dulci’ door, maar in hetgeen volgt leest men toch
ook andere en eigen theorieën over literatuur en poëtica: ‘De ziel van de Poëzij is
wetenschap en ervarendheid: Men haalt die in geen wildernissen, maar in't binnenste
van't menschelijk gewoel. ... Vaste stof zonder Vaarzen, is een ey zonder zout: ijdle
Vaarzen zonder stof, zijn saus zonder toespijs. Stof zonder voordeelig inzicht, is
zoo veel als een windey. Fraje Vaarzen te konnen maken, doet zoo veel tot den
naam van Poëet, als hakken, schaven, zagen, vijlen, slijpen, tot den roem van een
Kunstig Bouwmeester: Maar iets fraais in fraje Vaarzen te konnen vatten, is het hert
van de konst. Al de frajigheid bestaat in het levendig uitdrukken van 't geenme
zeggen wil. voor zoo veel het tot leerelijken dienst van zijn medestrevelingen (sic)
begrepen kan worden. De menschelijkheid, zonder omslag van verzierselen, is 't
beste voorwerp van geen vergeefsche Poëzij. Om een mensch te bewegen, moetmen
bekende menschelijke driften, en voorvallige daden of prijzen, of straffen, na dat zij
't waardig zijn’. Het zou zeker interessant zijn na te gaan welke voorgangers deze
theorieën geïnspireerd hebben. Van de klassieken is de auteur zeker geen exclusief
bewonderaar; uit enige geciteerde epigrammen is dit reeds gebleken en met
onmiskenbare duidelijkheid zegt hij nog eens in de inleiding tot zijn bruiloftsspelletje
dat hij daarin weliswaar klassieke namen gebruikt, maar dat hij dit niet doet ‘uyt
zotte eerbiedicheid tot oude watjekallerijtjes, of uyt onwetenheid en gebrek van
nieuwe vonden’, zoals genoegzaam blijkt uit de rest van zijn boekje, waarin hij ‘'t
gantze zootje dezer griekze spookmakers, die onze verstanden zoo lang
getyrannizeert hebben, op de Munstersche manier van Knipperdolling, in Vulkaans
net opgegaart, en met honing van Himet besmeert aan het tipje van haren Helikon
tot voedsel ophang(t) voor de Byen van Hijbla’. Ook deze anti-klassieke houding is
rijkelijk vroeg. Van Hamel, in zijn boek over 17de-eeuwse opvattingen over literatuur,
noemt Jan Vos als de eerste die, in de voorrede tot zijn Medea van 1667, de eigen
meerderheid tegenover de Ouden betoogd heeft.
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Uit het bovenstaande blijkt dus wel dat deze schrijver van allerlei stromingen in de
literauur en het geestelijk leven van het midden van de 17de eeuw een
belangwekkende exponent is geweest.
Het antwoord op de bij de lezer reeds lang gerezen vraag: wie is deze dichter nu
eigenlijk? moet ik schuldig blijven; het is mij niet gelukt hem te identificeren uit de
initialen J.D.L.M.P. waarmee het nawoord achter de afzonderlijke uitgaven van het
gedicht Carthesius Renatus ondertekend is en waarin M.P. wel een titel zal
aanduiden (magister philosophiae?). Aangenomen mag wel worden dat hij uit
Dordrecht of Gorcum stamde. Behalve de uitingen van lokaal patriottisme die daarop
betrekking hebben en die ik boven gereleveerd heb, wijst daarop ook zijn vriendschap
met N. Vivien, die uit een Dordsche familie stamde en (blijkens het gedichtje nr. 71)
met de Gorcumer Joh. de Bruin, sinds 1640 hoogleraar in de wis- en natuurkunde
in Utrecht, ook een voorstander van Descartes. De Kon. Bibliotheek bezit een album
amicorum van N. Vivien met inscripties uit de jaren 1653/4, wat dus chronologisch
wel dicht in de buurt ligt, maar zij hebben vrijwel alle betrekking op een studieverblijf
in Wittenberg en een verdere reis door Duitsland; aan het slot staan er wel enkele
uit Amsterdam, maar geen die met de letters J.D.L. te verbinden is. Zijn taal is, met
vormen als hallif, veur en de spelling ou voor oe, duidelijk Hollands gekleurd.
In Dordrecht kan de onbekende schrijver stellig zijn enthousiasme voor Des Cartes
hebben opgedaan. Er was daar een Latijnse school, die in 1635 tot Illustere School
verheven werd en waar sedert 1627 Isaak Beeckman conrector was, die met Des
Cartes persoonlijk bevriend was, evenals Colvius en Van Beverwijck, die er ook
doceerden.
Leiden, dec. 1960
C. KRUYSKAMP
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Studies over nawerkingen van klassieken
V. Six van Chandelier tussen Horatius en David
1)

De school moge voor J. Six van Chandelier (1620-1695) een ‘lang latyns verdriet’
2)
geweest zijn, dat ‘Eigenwijsheit, dwaasheit’ was, heeft voor hem steeds vast
gestaan.
Ofschoon een dichter dichten wilde soeken,
Sonder behulpsel van geleerde boeken,
't Zouden meest schynen hoonighloose koeken,
Voor lekkre monden.

Vier jaar na het verlaten van de latijnse school, toen hij, een jongeling van nog geen
twintig, van verliefdheid naar de pen greep en zich afvroeg, ‘Hoe hy syn minnepyn
3)
waarschynelykst zou klagen’,
Wat was er beeter dan een oud verworpen boek,
Hem tot een sleipsteen nut, te vinden uit een hoek?
Wat boek was beeter dan van Grieken, of Latynen,
Om daar een goud metaal profytlik uit te mynen?
Die beide volkeren, als meesters van veel kunst,
En groote weetenschap, badt hy om hulp en gunst.
De ballingh om de kunst van geile minnevellen,
Met Theokryt, wees hem een minschrift in te stellen.
Zoo wierd hy, wat ter taal, wat vryer in 't gevry,
Maar al het voordeel was wat styls van Poësy.

Elk onderwerp heeft voor Six zijn voorbeeld in de oudheid. De Hertspiegel van
4)
Hendrik Spiegel roept de naam Epictetus op. Het gedicht ‘Voogelroer’, gericht tot
een liefhebber der jacht, begint met de naam van de Griek, die ‘land, en
5)
waaterjaagers’ bezongen had, Oppiaan. Gaat Six een schimpdicht schrijven op
Tromp en Paauw,

1)
2)
3)
4)
5)

Poësy, Amsterdam 1657, p. 145.
p. 312.
p. 145-6.
p. 8.
p. 448.
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dan weet hij zich, zoals hij het met een nieuw werkwoord zegt, te ‘Juvenaliseeren’;
de eerste regels van dit gedicht zijn vrij bewerkt naar het begin van Juvenalis' eerste
6)
satire. Gezworen classicist, die enkel gewoon was
aan wyser gesangh,
Met voeten, by de dichters, voor langh,
Gevonden op een deftigen toon,
7)
Die staadigh gaan,

wordt Six bijzonder getroffen door de kunstloze rijmpjes der straatkinderen ‘op de
Pinxterbloem’; ze werken aanstekelijk op hem, en zijn ‘liertjen snarend op voeten,
wat lochter van aard’, peinst hij: ‘Wie onderwees het rymen, aan 't wicht?’
Het spoelde nooit, in Focidis dal,
Syn lipjes, met het henghste kristal.
Het sliep niet, op den dubblen Parnas,
Waar deur 't zoo draa een singertje was.
Het leerde niet, als 't extertje doet,
Uit honger, om het kostjen, een groet.

Hiermede berijmt hij enige hinkjamben uit de bekende ‘proloog’ van Persius Nec
8)
fonte labra, waarin deze een loopje neemt met de hoogdichterlijke Parnaspretenties.
In ‘Eigenwijsheit, dwaasheit’ verklaart Six nader, hoe hij de geleerde boeken wil
benutten. Hij wil van de ouden niet ‘steelen, dat

6)

p. 414.

Zal ik dan eeuwigh, in het dringen van gehuppel,
Van kreupel rymsiek volck, geslaasgen met de knuppel,
Van vinnge vaarsen zyn, om onverdienend ooren?
Zal nooit myn rymkruk eens dien lompen hoop verstooren?
Juv. 1.1.

Semper ego auditor tantum? numquamne reponam
Vexatus totiens rauci Theseide Codri?
7)
8)

p. 209.

Nec fonte labra prolui caballino
Nec in bicipiti somniasse Parnaso
Memini, ut repente sic poeta prodirem. Quis expediuit psittaco suum ‘Chaere’ (vs 9)
Picasque docuit uerba nostra conari?
Magister artis ingenique largitor
Venter, negatas artifex sequi uoces.
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de boeren 't zaagen’. Hij spiegelt zich aan Horatius die ‘van Pindar, loflik had
gestoolen’. Dit is een zinspeling op de locus classicus der classicisten (Horatius zelf
9)
was een classicist), Horatius' ‘Pindarum quisquis studet aemulari’. Horatius is Six'
meest geliefde dichter uit de oudheid, ‘Flakkus mijn reisbroer’. Six had op zijn
10)
buitenlandse reizen een Horatius bij zich. Dit vertelt hij in een rijmbrief, waaruit ik
wat uitvoeriger zal aanhalen, omdat hierin terstond de andere reisbroer genoemd
wordt, die aan Six nog dierbaarder is. Want, hoe zeer ook classicist, is Six in de
eerste plaats Calvinist. Op reis
Droegh ick, in elke tasch, van twee gelaân pistoolen,
Hier Davids gulden harp, daar Flakkus lier verhoolen
Nu om myn ziel, met sangh, ten Heemel, uit te storten,
En, met een heilge vreughd, de lange wegh te korten:
Dan om het eensaem vleisch ook somwyl te vermaaken,
In styl van poesy, en werreldwyse saaken.

Het voorval, dat hij nu beschrijft, openbaart hetzelfde dilemma, dat een Hieronymus
zo beklemde, dat hij, in de bekende droom, zich uit de rechterstoel hoorde toevoegen:
11)
Ciceronianus es, non Christianus. Daar reed Six door Frankrijk, en hoorde het
gezang der vogels,
Dat kittelde myn ziel, en stookte zulken yver,
Dat ik een orgellied, uit dien godsaalgen schryver,
Wou mengen, met den toon, van streelend quinkeleeren:
Voorts greep ik naa myn boek, maar miste mijn begeeren.
De rechter zy was leegh, de slinker zyde als vooren.
Sie 't werreldsch hingh my aan, maar 't Heemelsch was verlooren.
Een waare schildery, van 't menschelyke leeven.
Insonderheit van my, o God, wil 't my vergeeven.

De ‘man na 's Heemels hart’ heeft hij ergens onder weg achteloos laten liggen, maar
Myn vaste Flakkus riep my, om syn disch te smaaken,
Vol ydelheits geschaft, om Davids niet te naaken.

9)
10)
11)

Od. 4.2.
p. 298.
Hieron. ep. 22.30.
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Wel mag hij vragen,
of daar geen helsche laage
Verborgen lagh, een schyn van roosen, onder dooren?

Flakkus zijn reisbroer is voor Six een onbesneden stiefbroer.
In de volgende bladzijden zal ik aan enkele voorbeelden laten zien, hoe Six, de
ongeruste Horatiaan, zijn Flakkus heeft benut. Ik citeer Horatius naar de uitgave
12)
met aantekeningen door Bondius, een zakuitgave die ook in Nederland vaak
gedrukt is. Het was kennelijk zulk een zakuitgave, die Six op zijn reizen bij zich had.
Een enkele maal heb ik kortheidshalve de beknopte inhoudsopgaven geciteerd, die
Bondius boven de gedichten plaatst. Waar Bondius, naar de gewoonte zijner eeuw,
voor wereldwijze uitspraken van Horatius bijzondere aandacht vraagt door het eerste
woord ervan in kapitale letters te drukken, heb ik hem daarin gevolgd. In de titels
van de gedichten van Six heb ik ook de adressaat genoemd: Six volgt hierin de
gewoonte van de Horatiusuitgaven van zijn tijd.
13)
In de gedichten van zijn verliefdheid, door Six later afgedaan als ‘laffe minnery’,
komen de a m a t o r i a van Horatius weinig aan bod. Six kent ze wel. Hij ontleent
14)
er wat styls van Poësy aan, als in ‘Misleide onnooselheit’ , dat gestructureerd is
op het beroemde Integer vitae van Horatius. De verrukking der zinnen bij Horatius
wordt echter bij Six brand der zinnen en ‘self-stryt’.
EEn jonge ziel, met kuischeit, in verbond,
Kan wandlen, langs het gloênde pad der sond,
In 't kranke vleisch, als Zadrach ongewondt,
In 's Afgods ooven.
't Zy dat men naa den geilen Sibaryt,
En Korinthier bezeeuwt van elke syd,
Wil reisen, of te Rome een langen tyd
Gaat leeren hooven.
't Zy dat men staare, op Floraas lonkend oogh,
't Zy Venus soon gewaapent, met syn boogh,

12)
13)
14)

Londini 1611.
p. 147.
p. 217-8.
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Met Thaïs, in syn armen, naa ons vloogh,
Gelyk t' Atheenen.

Want ik noch jongh, eens om plaisier, te paard,
Met mynen vriend, vry meer dan ik bedaart,
In 't keeren hem navolgende onvervaart,
Onwis waar heenen,
En om een dronk, in 't huis den Mooriaan
By Venusjes, zoo blank, gelyk een swaan,
Met lonkjes, en met borstjes half ontdaan,
Om ons t' ontsteeken,
Stryd lydende, den Heemel hebbe lof,
Die Josef gaf noch heerelyker stof,
Ben ongesenght dat brandend Venus hof,
Sluipswyse ontweeken.
Een kouwe gril rydt door myn warme leên,
Wan ik bedenk, hoe bof, op mynen teen,
De grendel sloot, 't was laat, wyl hy beneên,
Wou drinken blyven.
Doch of hy wyn, of Venus minnedrank,
Of beide dronk, want uit den wyngaard rank,
Komt Bacchus van de minnesiekte krank,
Dat laat ik dryven.
Ik haat de min, in ongebonden band.
Ik haat de hoer, om huur, ter geile brand,
Onleschliker dan Etnaas ingewand,
Staagh aan het braaden.
Ik koop geen lust van naberouw zoo duur.
Indien myn vriend niet werd een koel gebuur,
En omwendt, met de kuischheit, aan het stuur,
'k Zal pek versmaaden.

Hor. Liber I. Ad aristivm. Ode XXII.
Vitae integritas vbique tuta est, idque suo exemplo probat.
INteger vitae, scelerisque purus
Non eget Mauri iaculis, neque arcu,
Nec venenatis grauida sagittis,
Fusce, pharetra:
Siue per Syrtes iter aestuosas,
Siue facturus per inhospitalem
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Caucasum, vel quae loca fabulosus
Lambit Hydaspes.

Namque me sylua lupus in Sabina,
Dum meam canto Lalagen, & vltra
Terminum curis vagor expeditus,
Fugit inermem.
- Dulce ridentem Lalagen amabo,
Dulce loquentem.

Goede diensten heeft Horatius aan Six ook bewezen in diens beschrijving van de
15)
wufte minnehandel en het heidens gedoe in carnavalvierend Venetië. Bij het
onderstaand fragment verwijs ik in margine naar de gedichten van Horatius, waaraan
Six de namen ontleend heeft. Bij nalezing van de oden van Horatius zal men
bevinden, dat de namen zeer toepasselijk gekozen zijn.
+

Met gaaven kruipen liefde, en min,
+
Dan door bewaakte muuren in.
+
Sie Sibaris, in 't wandlen vindt
+
De schoone Lydie, die hy mint,
Hy kendt haar aan 't geschoncken kleed,
Eergister voor haar aanbesteedt.
+
Maar Telfus in een liverei
Van groen, die gooit een ambrich ei,
Uit korfkens naa heur borst van was,
Als sy op straat kykt, uit het glas.
+
Barine blank, aan hand, en tand,
Lokt op een kleine teenemand,
Met soet banket, vol mirtegeur,
De minnaars, naa heur aavenddeur.
+
Kanidie de koppleres
+
Veilt Lalagaatjes goude bles
Omloovert, aan het geile vier,
Als een onnoosel gilde dier.
+
Neobel vryt, in vremde schyn,
+
Den tengren Hebrus syn Kupyn,
En wil, uit wellust, dat hy gaat,

15)

Zinspeling op Od.
3.16.1-4
+
Inclusam Danaen.
+
Od. 1.8
+
Od. 1.8

p. 81 = p. 47/8, vs 224-49 in de bloemlezing uit Poësy van J. Six van Chandelier door Dr G.A.
Van Es, Zwolse Drukken en Herdrukken nr. 2, Zwolle 1953.
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+

+

Od. 1.13 (Telephus)

+

Od. 2.8

+

Epod. 3; 5; 17 (Canidia)
Od. 1.22 (Lalage)

+

+

Od. 3.12 (Neobule)
Od. 3.12

+
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In syde, en een gevlerkt gewaad.
+
Asterie, als eer langh de Bruid,
16)
+
Siet naa heur trouwen Giges uit,
Die sy van Smirne wacht, uit zee.
+
Een ander eert daar Galate.

+

Od. 3.7
Od. 3.7

+

+

Od. 3.27.14

17)

Verscheiden gedichten van Horatius zijn gewijd aan c o n v i v i a . In een aantal
uitnodigingen om met hem het goede der aarde te genieten, maakt Six dankbaar
gebruik van geliefkoosde Horatiaanse motieven als de kortstondigheid van de lente
des levens, de dwaasheid van overspannen winstbejag en de zinloosheid van
aanhoudende bekommernis om de gespannen politieke of militaire situatie. In ‘Mooi
18)
weer, aan Simon Dilman geneesheer’, verwijst hij naar Od. 1.9 Vides ut alsa (Quo
magis saeuit hyems, eò magis voluptati indulgendum) en Od. 2.11 Quid bellicosus
(Omissis curis viuendum est hilariter):
WIl Flakkus, dat men rughwaards smyt
Den glasrugh, van den wintertyd,
Met geeselingh van eike vuuren,
Verselt met hulp van Bacchus staf,
Die 't eedele Falernen gaf,
Tot kortingh van lange aavond uuren?
Hy leert ons ook genoeghlik zyn,
Mach 't beuren, met een tooghjen wyn,
In 't bloeijen van de groene lenten, -

Od. 2.11 kan men ook leggen naast het volgende fragment uit ‘Vischmaal, aan
19)
Manuel Spranger’:
De wyn is oorsaak van een lustigh saamenkoomen.
Set sorgen wat ter syde, en laat ons vroolik zyn.
Wat baat het, of wy 's daaghs ons quellen, en 's nachts droomen,
Van oorlog met den Teems?

16)

Ook elders (p. 452 = Van Es p. 105, vs 39-40) ontleent Six de naam Giges aan Hor. Od. 3.7
om een koopvaarder aan te duiden.

Met daagliks neemen van veel kielen,
En Giges rykdom te vernielen.
17)
18)
19)

Od. 1.6.17.
p. 182 = Van Es p. 95.
p. 225 = Van Es p. 93.
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Verschillende van deze Horatiaanse motieven heeft Six ook gebruikt in ‘Sorgheloos
20)
leeven’, waarin het genotzuchtig, in het hiermaals zwelgende ‘trots reusgeslacht
Des werrelds’ gehekeld wordt.
De conviviale sfeer versterkt Six nog door, in navolging van Horatius, orders aan
de bedienden te geven: bijv.
Hier jongen, langh my vlughs wat wyn,
21)
Quis puer ocius etc.

Tenslotte geef ik, uit deze groep gedichten, Six' bewerking van Horatius' aanspraak
22)
aan een oud kruikje wijn, in het gedicht ‘Aan het Bierglas’, (waarvan de strekking
is ‘Dry zulke glaasen, alle daagh, - Daar leef ik by, dat helpt myn maagh’):
't Zy dat ghe lachen, of gekyf,
Of swaaren slaap, of luije buiken,
Voor die uw nat te veel gebruiken,
Verborgen draaght, in 's vloedend lyf
O Nata mecum consule Manlio,
Seu tu querelas, siue geris iocos,
Seu rixam & insanos amores,
Seu facilem pia testa somnum -.
23)

Van de l o f d i c h t e n van Six noem ik allereerst een plaats uit ‘De Diemermeir’,
die voor Six is geweest, wat voor Horatius zijn Sabinum was. Six verwijst hierin naar
Hor. Od. 2.6.5vv:
Flakkus mach wenschen ouder in Tarenten,
Of 't land van Tibur neer te slaan syn tenten,
Waar dat de Winters, als begonne lenten,
De jaaren stryken.
24)

In ‘Oostkappele, Aan Abraham Grenier den Jongen’
Horatius' Laudabunt alii claram Rhodon:

20)
21)
22)
23)
24)

horen we een echo van

p. 402-3.
Six, p. 577; Hor. Od. 2.11.14.
p. 514 = Van Es 92; Hor. Od. 3.21.
p. 208.
p. 220 = Van Es 88; Hor. Od. 1.7.
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Laat andren 't slechte Soubourgh prysen Mocht ik een dag maar zyn Horaats
Wat deftigh werk zou ik bedryven?
25)

Als een burgemeesterszoon de ‘Eerste steen, van de nieuwe kerks tooren’ legt,
huldigt Six de vader in de zoon door een bekende strofe van Horatius te bewerken.
Zoo kipt' er geen onnoosle duif,
Uit eijers, van een aarends kluif.
Zoo teelt de leeuw geen simple lammen.
Zoo erft de stam op kloeke stammen.
Zoo beuselt ons geen Samiaan,
De kinders trekken vaaders aan.
FORTES creantur fortibus, & bonis:
Est in iuuencis, est in equis patrum
Virtus: nec imbellem feroces
Progenerant aquilae columbam.
26)

De pendant van het lofdicht is het hekeldicht. In ‘Brandmerk, Aan Niklaas Follyn’,
krijgt de per schip ontvloden snoodaard de verwensing na van Horatius' tiende
Epode In Maevium poetam, cui naufragium precatur:
Zoo schud dien ongevoelgen reekel,
Ghy barse Suid, en norse Noord,
Met dwarsche bulderingh ontstooken,
En slingh hem dat hy suisebol langs boord.
Ghy stuivende Oost, en West doe rooken
De deiningh van de gramme stroom,
Uit vollen aâms geblaase kaaken,
Waar van de mast, een groove denneboom,
In Beemens dichte boschen kraaken.
De Son verduistre syne kar.
Een mist vol stanks ryse, uit de baaren.
's Nachts scheemre geen dan d' ondergaande star

25)
26)

p. 406; Hor. Od. 4.4.31-4. De aangehaalde plaats van Six is verklaard door L.C. Michels in
dit tijdschrift, jrg. 74 (1956), p. 281-2.
p. 155; Hor. Epod. 10.3-10 en 15-21.
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27)

Orion, schriklik voor die vaaren.
O wat gejammer! wat misbaar
Zal weersyds, van den steenen hoofde,
Weergalmen, wyl het breeksiek zeegevaar
Het schip en goed, en menschen roofde?
Vt horridis vtrumque verberes latus
Auster memento fluctibus.
Niger rudentes Eurus, inuerso mari,
Fractosque remos differat.
Insurgat Aquilo, quantus altis montibus
Frangat trementes ilices.
Nec sidus atra nocte amicum apparet,
27)
Qua tristis Orion cadit. O quantus instat nauitis sudor tuis,
Tibique pallor luteus,
Et illa non virilis eiulatio,
Preces & aduersum ar Iouem?
Ionius vudo quum remugiens sinus
Noto carinam ruperit.

De christen Six bezint zich evenwel: ‘Maar neen’: om de rechtvaardige bemanning
zal God de wraak uitstellen. ‘De zeebuik is’ trouwens ‘te fraaijen graf’.
Bij het schrijven van r o u w - e n t r o o s t g e d i c h t e n dringen zich Horatiaanse
formuleringen op van de onontkoombaarheid van de dood, en hoe door geduld het
onvermijdelijke lichter te dragen valt. In ‘Lange Mantel, Achter het Lyk van Jan Bikker
28)
Burgemeester’ denkt Six wellicht aan plaatsen uit Diffugere nives en Eheu fugaces:
Godvruchtigheit, noch pit van reeden,
Noch hooge staat, en heerlikheeden,
Verhinderen den ouden dagh,
Noch onbekenden dooden slagh.
Al Indus goud dat kan de dagen
Der sterfelyken niet vertraagen.

27)

Six verwerkt kennelijk de aantekening van Bondius:

cuius occasus ... tristes nautas efficit.
27)

Six verwerkt kennelijk de aantekening van Bondius:

cuius occasus ... tristes nautas efficit.
28)

p. 438; Hor. Od. 4.7 en 2.14.
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Non Torquate genus, non te facundia, non te Restituet pietas.
EHeu fugaces, Posthume, Posthume,
Labuntur anni: nec pietas moram
Rugis & instanti senectae
Afferet, indomitaeque morti.
29)

In ‘Geboortekrans van Amaranten, Aan Katarina Jeheu’, een tachtigjarige weduwe,
troost hij, na over het ‘schriklik sterflot, doch een algemein verdriet’ geklaagd te
hebben, niet de nabestaanden, maar de oude dame zelf bij voorbaat, met het slot
van Quis desiderio:
't Valt hart. Maar wat men niet, hoe gaauw, ontwijken kan,
Dat zal men schikkelyk, met lydsaamheit, versachten.
Durum. SED leuius fit patientia,
Quicquid corrigere est nefas.

Ook voor s t a a t k u n d i g e onderwerpen put Six soms uit Horatius. In ‘Beraad, of
30)
het niet goed waar Vreede met Spanje’ te sluiten, hoort men uit Rectius vives het
bekende Auream quisquis mediocritatem Diliget:
Wie middelpaaden
Voorsichtigh, noch te roekeloos misgaat,
't Zy dat men tuigh van Mars ter handen slaat,
't Zij webbe van den stillen tabbaard staat,
Is wys beraaden.

Horatius, wanhopend aan Rome, dat zichzelf in burgeroorlogen verscheurde, had
in Epode 16 voorgesteld naar elders de wijk te nemen. Misschien denkt Six aan
deze Epode in zijn ‘Troost aan Abraham Grenier, Rechtsgeleerden, Oover de dood
31)
van syn Vaader’, als hij zegt:
Grenier, de deughd moet sich versuchten,
Laat ons, in tyds, van hier gaan vluchten
Men schuw 't verweesen land.

29)
30)
31)

p. 312; Hor. Od. 1.24.
p. 272; Hor. 2.10.
p. 453 = Van Es 104.
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Van Horatianismen in gedichten ‘t e r z e e d e t u c h t gesongen’ geef ik alleereerst
32)
een plaats uit ‘Goudsucht’ :
Goudsiekte, ontsoogen, van de borst der helsche borsten,
Gelykt een zee van sucht:
Die hoese meerder drinkt, hoe dat se meer blyft dorsten,
Hartnekkigh teegen tucht.
De bloedgraage ecchel suigt sich wel, aan 't lichaam dronken,
En slindt een hoopen bloed,
Geswollen vol, en rond, maar met se was beschonken,
Zoo was de lust geboet.
Crescit indulgens sibi dirus hydrops:
Nec sitim pellit, nisi causa morbi
Fugerit venis, & aquosus albo
Corpore languor.
Nec missura cutem nisi plena cruoris hirudo.
33)

De aanhef van ‘Rykdom des gemoeds’ herinnert aan die van Non ebur, maar het
betoog heeft meer verwantschap met Intactis opulentior, met dien verstande, dat,
waar Horatius over de vrees voor de dood spreekt, Six getuigt van de hoop op de
hemelse zaligheid:
GEen Indische juweelen,
Geen duursaam hout, van Libans kruin,
Geen marmre kapiteelen,
Noch goud, uit Karabaijes duin,
Gemetselt, en gegooten,
Langs wanden van een wonderwerk,
Kan iemands hoop vergrooten,
Ter saalicheit van 's Hemels perk.
Geen rykdom wyst de paaden:
Maar een geweeten onbevlekt
Van slyk, en onbelaaden
Van sonde, die den mensch bedrekt NOn ebur, neque aureum
Mea renidet in domo lacunar,

32)
33)

p. 348; Hor. 2.2.13-6 en Ars poet. 476.
p. 226; Hor. Od. 2.18.1-10 en 3.23.1-8.
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Non trabes Hymettiae
Premunt columnas vltima recisas
Africa: neque Attali
Ignitus haeres regiam occupaui:
Nec Laconicas mihi
Trahunt honestae purpuras clientae.
At fides & ingeni
Benigna vena est INtactis opulentior
Thesauris Arabum, & diuitis Indiae,
Caementis licet occupes
Tyrrhenum omne tuis & mare Ponticum:
Si figit adamantinos
Sumnis verticibus dira necessitas
Clauos: non animum metu,
Non mortis laqueis expedies caput.

Waar Six zijn g e l o o f s overtuiging uitspreekt in Horatiaanse stijlvorm, bereikt hij
34)
zijn ideale poëzie. Een voorbeeld is het gedicht ‘Kristelijk Geloof’ met een strofe
als deze, die Horatiaans van allure is:
Recht pylers, op vervallige Meceenen,
En wil uw lust van Epikurus leenen,
Een draaiwind neemt eer wegh, dan ghy zult meenen,
Uw goed, en lof.

Maar het beste staal van Six' Christelijke aemulatio Horatiana is misschien ‘Kroone
35)
des deughds.’ Boven Horatius' ideaal van stoische onverschrokkenheid
IVstum & tenacem propositi virum,
Non ciuium ardor praua iubentium,
Non vultus instantis tyranni
Mente quatit solida eqs

stelt Six zijn ideaal van volhardende godzaligheid.
EEn ziel, waar in de deughd standvastigh woont.

34)
35)

p. 272.
p. 181-2 = Van Es p. 131; Hor. Od. 3.3.1-4
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Wykt voor geen blaam, hoe seer se werd gehoont:
Dies werd se jongst, met heerlykheit gekroont,
Tot hartseer des benyders.
Aan veelen jeukt het oor naa ydele eer,
Omschaaduwt, in een Kooningh, Prins, of Heer,
Of jaaght men deuchd, 't is kort, men valt ter neer,
Als al te heeve stryders.
't Aanloksel van die oovermomde lust,
En 't langh verdriet des Godvruchts, sonder rust,
Sien 't heiligh vuur dier gaave ras gebluscht,
In waggelende geesten.
Gelijk een schip, dat naa een schoone ree
Wil seilen, doch om 't buldren van de zee,
Voorts flaauw, naa strand verseilt, en barst, in twee,
Ten beste der tempeesten.
Klein is 't getal van die de goede God
Zoo gnaadelijk bestraalt, en in syn rot
Verkiest, daer elk, met hem, kloekhartigh knot
Den palm, op heereweegen.
O saaligaard, ja meer dan drymaal is
Hy saaligh, die in deese aanvechtenis
Den deughringh nooit, gelyk een Held, steekt mis,
Maar eeuwigh draaght den seegen.

Zulk een gedicht laat zich niet in met litteraire godenkramerij, al offert Six wel eens
aan de goden van zijn eeuw, bijvoorbeeld in het gedicht ‘Ter eere van de Fonteine
36)
Geronster’, waarin Apollo aan de slapende dichter verschijnt. Six vraagt, in
37)
navolging van Horatius, geloof in deze fiktie:
IK had, geloof nakoomelingh, BAcchum in remotis carmina rupibus
Vidi docentem (credite posteri) -

Maar als Six, een ander maal, wat gebeuzeld heeft over offers, die Aeolus en
Neptunus genadig moeten stemmen, ervaart hij dit niet

36)
37)

p. 123.
Od. 2.19.1-2.
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38)

als een luchtig spelen met konventies, maar als een lichtzinnig spelen met vuur:
Wegh, wegh, met deese afgoodery,
Waar in de heidenen verdronken,
Onsterflike eer van poësy,
Aan konstge menschen, licht geschonken.

Heeft wereldse poezie eigenlijk wel zin? Wat te zeggen van de jacht naar dichterlijke
onsterflijkheid in het licht van de ware onsterflijkheid? Het is Six een behoefte af te
39)
rekenen met het ‘Ydel ooghmerk van boekschryven:’
'K Misprees het gierigh goud,
Nu lust het my myn boeken schryven,
Onsterfelyk vertrouwt,
Myn dwaasheit, in den neus, te vryven.
40)

Nu gaat hij zichzelf satiriseren met een sarkasme van de satiricus Persius, een
beginselvast stoicus, met wie Six misschien meer verwant was dan met de
wereldwijze Horatius.
Wat baat, in poësy,
Gewrocht te hebben Iliaaden?
Of zal een geestigh dicht
Den naasaat, van myn graf, doen roemen?
O! lukkige asch, hoe licht
Valt uwe serk, besaait met bloemen?

38)
39)
40)

p. 563.
p. 450-1 = Van Es p. 134.
1.36-40. Een andere echo uit Persius vindt men in ‘Afscheid aan myn rymen,’ p. 148:

Tien zyn er die een ooivaars bek,
Van achtren met een vingertrek
Naa klepperen, of eesels ooren
Op steeken, als naa domme dooren:
Of zoo een uitgestrekten tongh,
Als, uit een dorstgen hondsmuil tongh.
Persius 1.58-60:
O Iane, a tergo quem nulla ciconia pinsit
Nec manus auriculas imitari mobilis albas
Nec linguae quantum sitiat canis Apula tantae.
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Stel, dat van Chandelier
Geschreeven werd, met eeretittelen?
O! wat een soet plaisier,
Niet waar? zal myne grafsteen kittelen?
Adsensere viri: nunc non cinis ille poëtae
Felix? Non levior cippus nunc imprimit ossa?
Laudant convivae: nunc non e manibus illis,
Nunc non e tumulo fortunataque favilla
Nascentur violae?

Tegen het eind van zijn Poësy kijkt Six op zijn gedichten terug als een jeugdzonde,
die men verontschuldige:
Ai houd de jonkheit wat te goe.
De jonkheit, en de poesy
41)
Beminnen wind, en snorkery.

Na de uitgave van zijn Poësy in 1657 heeft Six Horatius en al die andere wereldlingen
42)
in de woestijn gezonden. In 1674 heeft hij, ten dienste van Gods Kerk , een nieuwe
berijming van de Psalmen in het licht gegeven: de ‘styl van Poësy’ was nederige
dienstmaagd geworden in Sions hof. Six had, op reis in Frankrijk, toen hem

41)
42)

p. 611.
Davids Psalmen, op de gewoonlikke wysen, Gerymt door Joannes Six van Chandelier,
Amsterdam, Jak. Lescalje 1674. P. Schaak, ‘kerkenleeraar en schoolmeester’ in Amsterdam,
v

ziet in deze nuttige berijming tevens p. 8 ., ‘een stichtelyk exempel voor alle liefhebbers en
kenners van de digtkunst, om hem [Six] na te volgen, en niet langer ter eeren van Bachus en
Venus, maar van den God Israëls alleen, haar edele geesten te besteeden.’
In ‘Geboortezangen Voor den Heer Joan Pluimer, en Mejuffrouw Maria Hagenaar. Beide
verjaart den XIV. van Herfstmaand, 1692’ (Amsterdam, Jac. Lescailje, 1692) heeft de bijdrage
van J. Six van Chandelier een sterk kerkelijk accent:

WAer vondt men oit een Paar, op eenen dag gebaart,
In eene Kerke, op eenen stond,
Van eene hand, in Gods verbond,
Door 't doopsel ingewydt, en echtelyk gepaart?
In duizend boeken vindt men nergens zulk een Paar
Maar zulk een wonderbaarlijk lot
Siet Amsterdam alleen, van God,
Nu in JAN BLUIMER met MARIA HAGENAAR.
Leef lang, o wondre Twee! Poëten vlecht laueren,
Om hun verjaarsfeest ook, in PLUIMERS kunst, te cieren.
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‘Flakkus riep, om syn disch te smaaken, Vol ydelheits geschaft’, het gevaar al
onderkend:
O man na 's Heemels hart, vertrooster in het treuren,
Dankleeraar vol gebeen, na 's Vaaders saalge deuren,
Daar was een wie, of wat, dat my socht af te leiden,
43)
Wanneer het ydel hart sich wou, tot God, bereiden.

VI. Onrijmigh vreughden-liedt:
Jan van Hout verwerkt twee oden van Horatius
In de inventaris van Jan van Hout bevond zich ‘een bondel translatien ofte
1)
overstellingen in Nederduytsch’. Hiertoe moet een aantal vertalingen van Horatius
behoord hebben. Op deze vertalingen zinspeelt Jan van der Does tweemaal.
2)
Allereerst, als hij zijn vriend van Hout aldus toespreekt in diens Album:
U die d' Ausoonsche luyt in 't Duyts eerst hebt doen klincken - Van der Does denkt
3)
hierbij wel aan wat Horatius, Romanae fidicen lyrae, van zichzelf zegt:
Princeps Aeolium carmen ad Italos
Deduxisse modos.
4)

Vervolgens zegt van der Does in een gedicht tot Spiegel:
Laet voir my IAN van Hout ons Vaderlandsche Tael

43)
1)
2)
3)

4)

p. 299.
J. Prinsen, De Nederlandsche Renaissance-dichter Jan van Hout, Amsterdam 1907, p. 146.
Prinsen, p. 186.
Horat. Od. 4.3.23 en 3.30.13-4. C. Ypes, Petrarca in de Nederlandse letterkunde, diss.
Amsterdam 1934, p. 75 n. 1 verklaart Ausoonsche als Italiaanse. (Wat voorzichtiger Overdiep,
GLN 3, 1944, p. 331 n. 4: ‘Met d' Ausoonsche Luyt zal niet zoozeer Horatius als wel Petrarca
bedoeld zijn.’) Op dit citaat laat zij onmiddellijk een citaat volgen uit een gedicht van Jan van
der Does junior tot Jan van Hout, dat eerst Horatius (Appulam lyram) en dan pas Petrarca
en andere moderne dichters noemt.
v

Roemer Visscher, T'Loff vande Mutse. Leyden 1612, p. § 3 .
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Verrijcken: en t' gheluyt der Venusijnscher Lieren
Verdoven met t' ghesangh: jae deur de wolcken swieren
Voir den Thebaenschen swan, met zijne vlercken ras.

Met den Thebaenschen swan, Dircaeus cygnus, dat is Pindarus, zinspeelt van der
Does op de bekende, voor lofdichten graag gebruikte ode van Horatius Pindarum
5)
quisquis studet aemulari. enkele navolgingen van Horatius gered. De eerste is de
vertaling
Uit de schipbreuk van de nalatenschap van van Hout zijn maar van Eheu fugaces
6)
(Od. 2.14), in het album van Aelbrecht van Loon . Een tweede, Pindarisch van
allure, is het Onrijmich vreuchden-liedt der stadt Leyden, opte noddinge van zijn
F.G. comende van t' overwinnen van Groningen, gedrukt in het Leidse stadhuis,
7)
thans berustend in het Gemeentelijk Archief aldaar. Van Hout verwerkt daarin
gedeelten uit twee oden van Horatius.
Het Onrijmich vreuchden-liedt bestaat uit twee delen: het eerste deel bevat de
uitnodiging aan de zegevierende Maurits om Leiden te komen bezoeken. Hierin
verwerkt van Hout lange fragmenten uit Horatius' Tyrrhena regum (Od. 3.29), een
uitnodiging tot Maecenas om een sober maal bij Horatius te komen genieten met
terzijdestelling van de staatsbesognes. Het tweede deel verheerlijkt de verdiensten
van het huis van Nassau voor Nederland in de overwinningen van Maurits. Hiervoor
is van Hout te rade gegaan bij de Pindarische ode van Horatius Qualem ministrum
(Od. 4.4), waarin, naar aanleiding van de overwinningen van Claudius Drusus, de
verdiensten van het Claudisch huis voor Rome worden verheerlijkt.
H e t e e r s t e d e e l , d e u i t n o d i g i n g . Horatius begint met een
komplimenteuze verwijzing naar Maecenas' afstamming van Etruskische koningen.
Van Hout begint met een komplimenteuze verwijzing naar de voorvader van Maurits,
8)
die Duits keizer is geweest, Adolf van Nassau.

5)
6)
7)
8)

Od. 4.2.
Prinsen, p. 185.
Ik citeer naar de plano, berustend in het Gemeentelijk Archief te Leiden. De tekst is
gepubliceerd in De Navorscher 13 (1863), p. 244-5.
Zie Vondel, WB 2.779.
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TYrrhena regum progenies,

O Keyserlicke stam

Nassauwen,
Hieraan koppelt van Hout een brede uitwerking van Maurits' devies Tandem fit
9)
surculus arbor:
gy die van
Zo cleynen spruytselken
Een boom gewerden zijt: enz.
Horatius noemt dan de voorbereidingen voor het maal. Van de trits wijn, rozen
en zalf laat van Hout de rozen en zalf weg als onbruikbaar:
tibi
Non antè verso lene merum cado
Cum flore, Maecenas, rosarum, & Pressa
tuis balanus capillis
Iamdudum apud me est.

Voor u by my bereyt
Es / van den besten wijn
uus Rijns / een lieven dronc /
Tot vreuchde en vrolicheyt.

Horatius wekt Maecenas op niet langer vanuit de stoffige, lawaaierige metropool
Rome alleen maar verlangend uit te zien naar de koele, rustige vakantieoorden in
de heuvels van Latium. Van Hout noemt hier Hollandse steden, die Maurits op zijn
zegetocht bezocht heeft. Wat Horatius zegt van Maecenas' hoog paleis en van de
luidruchtige aktiviteit van de machtige wereldstad weet van Hout treffend om te
buigen naar de scheeps- en bouwbedrijvigheid van Amsterdam.
nu dan O Prince
eripe te morae:

Het traech verbeyden scheurt.

Ne semper udum Tibur & AEsulae

Genouch / gy zaecht / genouch /

Decliue contempleris aruum, &

Het schip-rijc Waterlandt;

Telegoni iuga parricidae.

Genouch de huysen hooch

Fastidiosam desere copiam, &

Tot aen des Hemels vout

Molem propinquam nubibus arduis

Van d' Aemstel wijt / genouch
Veronens nae gebuyr:
Tonsparich Sparens zants
De Rosse troenge laet.

Omitte mirari beatae

Hout op / hout op / mit een
Verwondert ooch en oor

9)

Zo ook Patroclus Bokelmannus (Bibliander) in zijn Triumphus Groninganus, Franekerae 1594,
p. C 2: Fertilis Auriacus tandem fit surculus arbor.
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Te leesen / loosen / tnaerst'
Fumum & opes strepitumque Romae.

En batich scheeps-gewoel.

Volgt een algemene reflektie bij Horatius, die van Hout kennelijk uit het hart
gegrepen is. Hij heeft bij zijn bewerking misschien ook gedacht aan het bekende
10)
woord van Horatius vivitur parvo bene.
Plerumque gratae diuitibus vices,

Naer overvloedige

Mundaeque paruo sub lare pauperum

Bancketten / die mit const
En cost zijn toegerust /

Coenae, sine aulaeis & ostro,

Den Grooten dicwijl greyt /

Sollicitam explicuere frontem.

Der cleyner sober disch:
Den mensch tot onderhout
En lijfs-behouft genouch:
Van pracht en pralen los.

Wat nu bij Horatius volgt, 17-24, kan van Hout niet gebruiken; ‘De versmachtende
hondsdagen komen aan: mens en dier zoeken loom de rust.’ Hier voegt van Hout
de uitnodiging in om naar Leiden te komen, met terzijdestelling van de staatszorgen,
omdat de boog niet altijd kan gespannen zijn. Door de verwijzing naar de
staatszorgen loopt van Hout vooruit op het volgende fragment van Horatius, dat hij
heeft bewerkt, ‘Gij zijt bekommerd om de politieke situatie’, de bijzonderheden
hiervan heraktualiserend voor 1594; de aansluitende algemene reflektie neemt hij
weer met graagte over.
Tu ciuitatem quis deceat status,

Den staet des vaderlants
V Princelic gemoet

Curas: & vrbi sollicitus, times

Becommert houdende' es /
En overdencken doet /

Quid Seres, & regnata Cyro

Wat tsevencopte beest
In zijn Madrilsche nest

Bactra parent, Tanaisque discors.

Nu wonders broet en brout:
Wat Nero wreet bedenct.
Dit harts-gequel van u
Verdrijft / en houwet (zegt)

PRVDENS futuri temporis exitum

Niet d' Eewigh wijze God
Gesloten in zijn hand /
Het eynd der zaecken die

10)

Od. 2.16.13.
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Noch niet en zijn geschiet?
En heeft hy die voor ons
Begrip en oogen niet
Caliginosa nocte premit deus:

Met wolcken zwart en zwaer /
Om ons tvoorweten daer
Van te verduysteren /
Betrocken en bedaect?
Tes zo gewisselic:
En ons onswijsicheyt /
Ons zorgen gantsch onnut /

Ridetque si mortalis vltra

Hy van zijn troon bespot.

Fas trepidat. quod adest, memento

Dat jegenwoordich es /

Componere aequus: caetera fluminis

Mer wijsselic gebruyct /
De vorder zorgen zwaer /

Ritu feruntur -

Bevelende den Heer. -

Hier gaat van Hout Horatius verlaten; want wat nu bij deze volgt, 33-66, kan hij
en voor de gelegenheid en als Christenpatriot niet gebruiken. Horatius vervolgt: ‘De
rest gaat als een rivier, die nu vreedzaam is, dan vernielend. Men moet het ogenblik
genieten en elke dag kunnen zeggen: ik heb geleefd. Morgen brenge God wat hij
wil, het verleden kan hij niet ongedaan maken. Fortuna is grillig; haar gunst aanvaard
ik, haar ongenade verdraag ik gelaten. Geen vermogend man, hoef ik bij storm geen
schatten te redden, alleen maar lijf en leven.’ In plaats van dit fatalisme en zich
terugtrekken op eigen onverwinnelijke virtus belijdt de gelovige voorvechter van het
gemenebest: ‘De toekomst kan men gerust den Heer bevelen, die, als in het verleden,
Zijn zaak wel zal ten goede leiden.’
H e t t w e e d e d e e l , d e l o f d e r N a s s a u s . Hierin heeft van Hout een
aantal motieven aan Horatius' Qualem ministrum ontleend, zonder hem op de voet
te volgen. Van Hout begint dit keer niet met het begin van Horatius' ode, maar met
het tweede deel daarvan.
37 Quid debeas ô Roma Neronibus, -

Nu hierentusschen O
Gy Nederlandt / u wel
Bedenct / waer met ghy thuys

Nassauwen zijt verplicht.
Zoals Vergilius Augustus' verheerlijking perspektief geeft door terug
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te gaan tot Aeneas, zo roept Horatius achter de held van het heden het groots
verleden van zijn geslacht op. Hij geeft geen opsomming der grote Claudii, hij kiest
die ene, die op het beslissende ogenblik van de oorlog, die over Rome's toekomst
besliste, toen namelijk Hasdrubal dreigde zich in Italië aan te sluiten bij zijn broer
Hannibal, Rome van de ondergang redde door Hasdrubal te verslaan. Van Hout
kon zijn hulde niet op die wijze in het verleden verankeren. Hij huldigt het heden,
en verlustigt zich in een veelheid van namen van bevrijde gewesten en steden, ze
verbindend met tournures uit de panegyrische rhetoriek als Daer tminst niet van en
es; wel zal Ic - zwijgen?; Nu/voort - hoort; enz. Horatius koncentreert zich niet alleen
op één groot feit; hij weet zich ook de grootste lof aan de overwinnaar te geven door
Hannibal sprekend in te voeren, wiens wanhoop en onvrijwillig respekt voor zijn
tegenspeler dramatischer en effektiever zijn dan direkte verheerlijking. In navolging
van Horatius laat van Hout Mansfelt jammeren.
49 Dixitque tandem perfidus

- dus zegt

Annibal,

Ja roupt. O Spangens Spangens naem;

70 occidit, occidit

Doot zijt gy / gy zijt doot:

Spes omnis & fortuna nostri

De crachtige hoop van mit

Nominis, Asdrubale interempto.

Gewelt te dwingen / ach!
Gevelt / gesmolten es.

69 Carthagini iam non ego nuntios

Ken werd deur paerden vlug

Mittam superbos.

Ons Eenforst (ach) nu geen
Goe-tijding sendelic.

51 quos opimus

De meeste zeeg voor ons

Fallere et effugere est triumphus.

Al tsaem te wenschen / es
Alleenlicken tontgaen

73 Nil Claudiae non efficient manus:

De Nassausche oorlochs-hand.

Tot zover van Hout en het tweede deel van Horatius' Qualem ministrum. Het
eerste deel van deze ode is gewijd aan het heden, met dien verstande, dat de blote
feiten in nog geen volle twee versregels worden afgehandeld:
17 Videre Rhoeti bella sub Alpibus
Drusum gerentem & Vindelici.
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Het probleem was de omlijsting en de belichting der res gestae. Horatius begint de
ode met vergelijkingen; dan, na de vermelding der naakte feiten, stipt hij in het
voorbijgaan de vraag aan naar de herkomst van de merkwaardige bewapening der
vijanden, zich haastend naar de algemene reflekties, de noodzakelijkheid van
erfelijke eigenschappen en de noodzakelijkheid van een goede opvoeding om deze
tot ontwikkeling te brengen - nadat hij Augustus en de jonge Neronen heeft genoemd.
De eerste, niet minder dan drie volle strofen beslaande vergelijking (waarin de
vermelding van Jupiter en de opgenomen Ganymedes, en de woorden patrius vigor
misschien de reflekties naar aanleiding van Augustus' vaderlijke gezindheid jegens
de Neronen voorbereiden) is die van de adelaar, de koning der vogels, van de jonge
adelaar ter eere van de jonge overwinnaar Drusus; de adelaar is ook wel gekozen
ter ere van de zegevierende adelaren der legionen. Op deze vergelijking laat Horatius
onmiddellijk een vergelijking volgen (‘slechts’ één strofe lang) van de jonge leeuw,
de koning der dieren, doch zo, dat deze vergelijking meer de overwonnenen geldt:
niet de leeuw ziet de geit, maar de geit ziet de leeuw.
Van dit eerste deel van Qualem ministrum heeft van Hout alleen het pronkstuk
van een Pindarische ode, de vergelijking met de adembenemende vlucht,
overgenomen. Hij verkoos, wel uit heraldischnationale overwegingen, de vergelijking
met de leeuw. Omdat hij het tweede deel van zijn Vreuchden-liedt begonnen was
met het tweede deel van Qualem ministrum, heeft hij de grote vergelijking een plaats
gegeven aan het begin van Mansfelts klacht. Hij heeft de tweede vergelijking van
Horatius uitgewerkt met behulp van de eerste.
QValem ministrum fulminis alitem,
(Cui Rex deorum regnum in aues vagas Ja roupt. gelijc een Leeu
Nu van zijns moeders mam /
Permisit; expertus fidelem
Iupiter in Ganymede flano)

En teepels geel gespeent /

Olim iuuentas & patrius vigor

Geweldich springende

Nido laborum propulit inscium:

Doorvliecht tgeheele wout /

Vernique, iam nimbis remotis,

En zijn gecrolde manen

Insolitos docuere nisus

/ slingert om den cop;
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Venti pauentem: mox in ouilia

Daer hem zijn strafheyt stuyrt

Demisit hostem viuidus impetus:

Zijn toren tert / zouct wer;

Nunc in reluctantes dracones

Grijpt / slingert / velt / verscheurt

Egit amor dapis atque pugnae:

Wat hem comt in tgemoet;

Qualemue laetis caprea pascuis

Tzy deur een crijgens-lust /

Intenta, fuluae matris ab vbere

En om zijns claeuwen cracht

Iam lacte depulsum leonem,

Te prouven / tzy om proey

Dente nouo peritura videt:

Te vinden voor zijn balch:

Naast de Oden van Horatius die het verwerkt, staat het Onrijmich vreuchden-liedt
als een aandoenlijk schutterig veulen naast de merrie. Het reikt naar allure zonder
die te bereiken. Evenals de overwinning, die het viert, is het meer het einde van het
begin dan een uiteindelijke bekroning. Aan de ene kant verleidt panegyrische
uitbundigheid de maker nog tot rederijkers klokgebeier als
In spijt van u/ daer gy
Mit zo veel duyzent mans
Te veld/ O Mansfelt/ laecht:
Diet zaecht/ en mit gezucht
Wtberstende dus zegt
Ja roupt -,

aan de andere kant verkondigt de onrijmigheid tot in de titel de nieuwe stijl. Men
kan deze onrijmigheid en deze vrijwillige afhankelijkheid van Horatius evenwel niet
louter als antikiserend modeverschijnsel afdoen. Daardoor was er te veel gebeurd.
Pulchra pro libertate ruebant. Nederland had zich Romeins geweerd. De overwinning
vieren in een lied ‘op syn antycks’ was een behoefte en een recht.

VII. Philibert van Borsselens debuut:
Cento Virgilianus, 1596
Toen Antoon Willemsz Blonck uit Vere op 4 mei 1596 te Leiden zijn stellingen over
1)
koopkontrakt verdedigde , vereerde Philibert van Borsselen zijn landgenoot met
een ‘lappedeken uit Vergilius’, waarin het verloop van de openbare disputatie
beschreven wordt:

1)

Diarium Everardi Bronchorstii, uitg. door J.C. van Slee, 's-Gravenhage 1898, p. 99: 1596
Majus 4 respondit me praeside Antonius Wilhelmi Blonck Verianus, de Contrahenda emtione,
mediocriter. Opponebant Schotte junior, Ferdinandus Middelburgensis et Petrus Poppe.
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CENTO VIRGILIANVS: Qvo Totivs Publicae Dispvtationis actvs, Quàm
maximà fieri potuit, adumbratus est, cvn Ornatissimus Doctissimusque
Iuuenis Antonivs Gvilhelmivs Blonck Verianvs sub praesidio V.C. Everardi
à Bronchorst, I.V.D. In celeberrima Lugdunensi Batauorum Academiâ
Theses, De Emptione & Venditione asseret: Concinnatus à Philiberto à
Borsalia. Lugduni Batavorum, Apud Franciscum Raphelengium,
2)
CIƆ.IƆ.XCVI.
Deze Cento - het oudste werk dat ons van Van Borsselen bewaard is gebleven
(Dianae lied verscheen negen jaar later) - getuigt van zijn geestdrift voor de latijnse
letteren en van zijn belezenheid in Vergilius. Op blz. 2 wordt verklaard, Quid Cento,
& quae eius componendi leges, met een citaat uit de brief, die Ausonius laat
voorafgaan aan zijn gedurfde Cento Nuptialis (Idyll. 13). Uit allerlei plaatsen van het
voorbeeld genomen, mogen de onderdeeltjes, die tot een nieuw geheel worden
samengevoegd, in geen geval langer zijn dan anderhalve versregel. Van Borsselens
Cento staat op blz. 3 tot 15. Aan weerskanten van de versregels wordt telkens het
boek van herkomst aangegeven. De stukjes zijn genomen uit de Aeneis, de Georgica
en de Eclogae. Onder de Cento staat, op bladz. 15, Audentes fortuna iuuat.
Philibertus à Borsalia.
Kort voor de publikatie van deze Cento was Van Borsselen een der opponenten
geweest, toen een zoon van Janus Douza, Jacobus, in tegenwoordigheid van zijn
3)
vader, op 16 maart 1596 disputeerde . De betrekkingen tussen Janus Douza en
Philibert van Borsselen waren hartelijk. Op een niet bekend tijdstip schreef de oudere
edelman, vermaard latijns dichter, een latijns vers in het album van Van Borsselen.
4)
die door hem ‘et genere et litterarum gloria vere Nobilis’ genoemd wordt . Onder
de roem der letteren zullen beiden wel in de eerste plaats de roem van poeta latinus
verstaan hebben. Philibert van Borsselen debuteerde in 1596 in het latijn.
J.C. ARENS

2)

3)
4)

Niet vermeld door P.E. Muller, De Dichtwerken van Philibert van Borsselen, Diss.
Utrecht 1937, en P.J. Meertens, Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de
eerste helft der zeventiende eeuw, Diss. Utrecht 1943. Een exemplaar van de Cento
berust in de Bibliothèque Nationale te Parijs (volgnummer Yc 2, 387).
Diarium Ev. Bronchorstii p. 98.
Iani Dovzae .. Poemata pleraque selecta, Lugd. Bat. 1609, p. 631; bij Muller p. 8.
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Boekbeoordelingen
H.F. Wijnman, Uit de kring van Rembrandt en Vondel; verzamelde studies
over hun leven en omgeving. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg.
Maatsch. 1959. VIII, 205 bladz.
Bij zijn aftreden als adjunct-bibliothecaris van de Amsterdamse
Universiteitsbibliotheek is Mr. Wijnman gehuldigd met een feestbundel, waarin een
aantal van zijn eigen studies over 17e-eeuwse kunstenaars zijn verzameld. Sommige
van deze opstellen verschijnen hier voor het eerst, andere zijn omwerkingen van
bijdragen uit Maandblad en Jaarboek van Amstelodamum, Vondelkroniek en Haagsch
maandblad. Zoals de titel aanduidt staat de inhoud van alle opgenomen stukken in
meer of minder nauwe betrekking tot Rembrandt of tot Vondel. Over de vraag naar
de onderlinge betrekking tussen de twee kunstenaars zelf heeft Wijnman geen
nieuwe gegevens, maar hij ontmoette bij zijn onderzoekingen wel tal van personen
die gemeenschappelijke kennissen van beiden moeten zijn geweest. De kringen,
waartoe dit onderzoek ons vooral inleidt, zijn niet de regenten-families, maar de
buiten de ambten en buiten de officiële kerk staande groepen, in het bijzonder
Doopsgezinden en hun afstammelingen.
Wijnman tovert uit zijn talloze kleine vondsten een realistisch beeld te voorschijn
van het gewone alledaagse leven. Dit realisme geeft verrassend veel schakeringen
of tussentinten en waarschuwt ons voor te strakke schematisering van de
17e-eeuwse stadsmensen in hun doen en denken binnen kerkelijke en religieuse
begrenzingen. Persoonlijke en zakelijke betrekkingen, vriendschappen en huwelijken
helpen de banden van die gemeenschappen in stand houden, ofwel zij brengen
sommigen er juist toe die grenzen te overschrijden. Kunstenaars en intellectuelen
volgen uiteraard hun eigen aanleg en talenten, zonder dat zij daarbij steeds de
aangewezen wegen van hun gezindte ontzien, al hoeft dat niet bij allen tot openlijke
botsingen te leiden. Individualisten vormen overigens nooit een gesloten groep met
vaste eigen kenmerken, behalve dan hun betrekkelijke zelfstandigheid binnen hun
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tijd en hun omgeving. En daartoe blijven zij intussen toch ook behoren. Zo voeren
deze studies ons in de reële wereld waarin ook Rembrandt en Vondel als stoffelijke
mensen verkeerden; en zij brengen ons in kennis met vele van hun medemensen,
waaronder verscheidene die door hun eigenschappen, talenten en belevenissen
ook persoonlijkheden voor ons worden.
De eerste 90 bladzijden van de bundel zijn gewijd aan de kunstgeschiedenis:
Rembrandt in zijn eerste Amsterdamse tijd en in zijn betrekking tot de Doopsgezinde
kunsthandelaar Hendrick Uylenburgh en de zijnen; voorts het bewogen bestaan
van een door Rembrandt geportretteerde dame Catrina Hoogsaet; en tenslotte een
uitgebreide monografie over leven en werk van de schilder Abraham van den Tempel,
die o.a. een verloren portret van Vondel moet hebben gemaakt.
Daarna volgt in de tweede helft van nogmaals rond 90 bladzijden een reeks van
vijf bijdragen over letterkundige onderwerpen. De eerste toont ons Vondel in zijn
particuliere bestaan tussen de Doopsgezinden van verschillende schakering, de
Vlamingen, waartoe zijn ouders behoorden, en de Waterlanders, tot wie zowel
Vondel zelf als zijn zusters voor en na overgingen en bij wie zij hun huwelijkspartners
vonden. Hun moeder Sara Cranen voelde zich niet gedisponeerd hen hierin te
volgen. De vroeg gestorven jongste broer Willem zal zich nog verder en sneller uit
het hele Doopsgezinde verband hebben losgemaakt. Wijnman wijst erop dat het
beroep van advocaat in deze kringen niet werd beoefend, als strijdig met de
geestelijke grondslag van de weerloosheid. Na 1620 maakte Vondel zich vrij uit zijn
bedieningen bij deze geloofsgemeenschap en tot aan zijn toetreding tot de R.K.
kerk zou hij behoren tot de godsdienstig-afzijdigen. Wijnman meent, zeker te recht,
dat wij, vooral onder geleerden en kunstenaars, rekening hebben te houden met
een kategorie intellectuele onkerkelijken, die daarom allerminst in de modernere
zin als vrijdenkers en zelfs nauwelijks als consequente agnostici te beschouwen
zijn. Naar hun persoonlijke aanleg sloten sommigen uit deze kringen zich op den
duur nader aan bij een van de vrijere groeperingen buiten de staatskerk. Overgang
naar de Roomse kerk kwam onder Doopsgezinden vaker voor en kon dan niet
anders zijn dan het gevolg van gemoedsoverwegingen.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 78

141
Wie tot de Gereformeerde kerk toetraden werden wellicht mede bewogen door een
menselijk verlangen naar politiek en maatschappelijk aanzien.
Na ongeveer twintig jaren kerkelijke afzijdigheid ging Vondel over tot het
Katholicisme. Wijnman doet een poging om zonder emotionele gevoeligheid te
herlezen wat Brandt daarover vertelt, met name de eigenaardige passage over de
welgestelde Roomse weduwe. Wat daar staat is niet meer of minder dan dat een
betrouwbare tijdgenoot, een rechtsgeleerde die Vondel al lang en goed kende, het
ervoor hield dat diens overgang in verband stond met de gedachte aan een tweede
huwelijk, en dat Vondel daardoor zich was gaan afvragen of hij niet ook Rooms zou
worden. Met de bewuste rechtsgeleerde en andere vrienden had hij toen over het
geloof gesproken op een wijze die naar hun smaak vrij onnozel was, waardoor hij
deste lichter door de geestelijken met wie hij in aanraking was gekomen kon worden
overtuigd, - hoewel overigens dat huwelijksplan toch niet is doorgegaan. Brandt,
als historieschrijver, spreekt zelf geen oordeel uit, maar geeft het verhaal weer van
een zegsman die er zelf bij is geweest, en die daarin eigenlijk aantoont hoe de
overgang door een samenloop van omstandigheden werd bevorderd. De biograaf
voegt er dan wel dadelijk aan toe dat Vondel van toen af ook oprecht en openlijk
zijn nieuwe overtuiging trouw was. Wijnman vindt geen reden om deze voorstelling
als een fantastisch verzinsel ter zijde te schuiven, en zeker niet om daarin een
boosaardigheid van Brandt te zien. Zelfs de genoemde rechtsgeleerde, die deze
geloofsovergang bepaald niet bewonderde, was meer teleurgesteld door Vondels
gebrek aan inzicht in godsdienstzaken dan door het onderstelde verband met het
vage huwelijksplan. Maar de 19e-eeuwse liberale Vondelvereerders zagen juist
daarin een blaam op Vondels eer. Wat echter sommige Rooms-katholieke
verklaarders uit deze geschiedenis hebben gehaald geeft naar Wijnmans inzicht
meer recht tot de afwijzing als fantastische verzinsels. Dat Alberdingk Thijm de
bewuste weduwe met Tesselschade wilde vereenzelvigen was als romantische inval
wellicht geen onaardige vondst. Maar dat er ook maar enige redelijke historische
grond zou bestaan om op deze fantasie voort te borduren bestrijdt Wijnman met
stelligheid.
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Deze aangelegenheid wordt nog verwikkelder en zeker belangwekkender doordat
sommigen de Eusebia, aan wie Vondel zijn Peter en Pauwels opdroeg, ook willen
vereenzelvigen met Tesselschade. Maar aangezien deze pas later dan Vondel
Rooms is geworden, zou zij dan toch weer niet de bewuste weduwe kunnen zijn,
zoals Sterck reeds opmerkte; en dit bracht deze laatste er tenslotte toe Brandts
verhaal toch maar ongeloofwaardig te verklaren. Wijnman besluit dat Tesselschade
noch voor de vacature Eusebia, noch voor die van de Roomse weduwe op goede
gronden in aanmerking kan worden gebracht. De ‘Opdraght aan Eusebia’ acht hij
‘gekunsteld en duister’; hij drukt deze raadselachtige verzen ter toelichting nog eens
af als bijlage, inderdaad zonder enige commentaar (en helaas met enkele drukfouten,
waarvan verguist in plaats van verquist de ongelukkigste is). Dat hier niet een
bepaalde reële vrouw moet worden aangewezen, op wie deze tekst betrekking zou
hebben, ben ik geheel met Wijnman eens; juist omdat die verzen wel kunstig maar
eigenlijk helemaal niet duister zijn. Het is een inderdaad verbloemde poëtische
opdracht aan een figuur die de dichter in enigszins hoofse vorm toespreekt onder
een naam die Godsvrucht betekent. Iedere vrome ziel kon deze toespraak op zichzelf
betrekken. In de beginverzen wordt Eusebia opgewekt hem te volgen naar Rome
en het treurspel van Petrus en Paulus met hem te beleven. In de vier slotverzen
vraagt hij Eusebia hem niet langer te weerhouden, nu hij al in geestvervoering van
de wereld los is en alleen zijn treurspel bij haar wil achterlaten. De ruim 50 verzen
daartussen hebben betrekking op stof en uitleg van het drama. Dat Vondel hierbij
mogelijk aan een of andere kennis gedacht kan hebben, is iets anders dan dat hier
tot goed begrip een geheim zou moeten worden ontsluierd. Tesselschade zou zich
dan bij het slot toch wel hebben moeten afvragen in hoever zij hem tegenhield. Ook
de onbekende Roomse weduwe kan zich mogelijk hebben herkend in de
toegesproken Eusebia, die de dichter immers eerst uitnodigt met hem te gaan en
aan wie hij tenslotte, nadat hij alle wereldse ijdelheid heeft afgelegd, als afscheid
en gedachtenis zijn gewijd treurspel aanbiedt. En als Eusebia toch ook de
gepersonifieerde Godsvrucht zou kunnen zijn, dan zegt de dichter tot haar: begeleid
mij naar de heilige plaatsen van
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het treurspel en laat mij verder, nadat ik u mijn werk heb opgedragen, vrij opstijgen
buiten de wereld. Dat zou inderdaad gelijkenis hebben met bestaande emblematische
barokvoorstellingen. De vorm waarin Vondel deze opdracht aan Eusebia goot was
kennnelijk gekozen om een speling in de betekenis van de woorden en de zin van
het dichtstuk open te laten.
Een raadsel van heel andere orde is de persoon van Brandts ongenoemde
zegsman. Hier gaat het niet om het zoeken van diepe verborgenheden, maar om
een geheel reële onbekende, over wie een gissing kan worden gewaagd op grond
van drie bekende factoren: hij was een rechtsgeleerde, die lange jaren
vriendschappelijk met Vondel omging, en wel in de tijd vóór 1640. Een van degenen
die aan dit signalement kunnen beantwoorden is Mr. Jan Vechters ofwel Joannes
Victorinus. Deze vriend wordt door Vondel zelf en door Brandt herhaaldelijk genoemd.
Reeds eerder zijn verschillende gegevens over hem in de Vondel-literatuur bekend
geworden. Wijnman heeft daaraan zoveel weten toe te voegen, dat hij thans een
bevredigende schets van leven en werk van Victorinus kon aanbieden.
In mei 1589 in de Nieuwe Kerk gedoopt, kwam hij nog geen vier jaar oud in het
Amsterdamse Burgerweeshuis te recht. In 1609 werd hij op kosten van zijn vaderstad
student in de theologie te Franeker, maar als niet rechtzinnig genoeg moest hij die
opleiding afbreken, en vervolgde dan 1613 in Leiden zijn studie in de rechten, waar
hij in 1620 is gepromoveerd. Waarom dat zoveel jaren duurde en hoe hij al die tijd
aan de kost kwam is niet bekend. Hij vestigt zich in Amsterdam en trouwt reeds het
volgende jaar 1621 in een bemiddelde familie. Hij behoorde tot de Remonstranten
van het tijdstip af dat die weer openlijk als geloofsgemeenschap konden optreden,
en vervulde tussen 1631 en 1641 verscheiden malen de dienst van ‘opsiender’ bij
die gemeente; maar in april 1642, kort voor zijn 53e verjaardag, is hij gestorven. In
deze ruim twintig Amsterdamse jaren behoorde hij tot de letterkundige kringen en
zijn naam wordt in die tijd herhaaldelijk naast die van Vondel, Hooft, Coster, Breero
e.a. genoemd. Inderdaad blijkt hij ook als toneelschrijver te zijn opgetreden en werd
zijn stuk Goliath, op de verovering van 's Hertogenbosch, 1629, enige
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malen in de Duytsche Academie opgevoerd. Wijnman levert met dit uitvoerige opstel
een belangrijke aanvulling voor de letterkundige geschiedenis van de
Frederik-Hendrik-tijd.
Al deze kennis over Victorijn versterkt de gissing dat hij de gezochte rechtsgeleerde
zegsman geweest is: een overtuigd Remonstrant, voor wie de veranderlijke
godsdienstige gezindheid van zijn vriend een pijnlijke teleurstelling was, en die
daarvoor een verklaring zocht in gebrek aan strenge theologische belangstelling bij
de dichter en in de gedachten aan een tweede huwelijk bij de vitale weduwnaar.
Wijnman wijst erop dat Victorinus en Geeraert Brandt de Oude elkaar ongetwijfeld
goed gekend moeten hebben, als ijverige Remonstrantse gemeenteleden van
ongeveer gelijke leeftijd en tevens als toneelliefhebbers, zodat zij licht in
vertrouwelijke gesprekken konden raken over Vondel, die zij tot hun eigen kring
hadden gerekend maar die nu naar een andere sfeer scheen over te hellen. Zo zou
de jonge Brandt het verhaal dan hebben gekend door zijn vader. Hij was toen 15
jaar en kan dus de opwinding die Vondels overgang veroorzaakte thuis al hebben
meebeleefd, zonder dat hijzelf de zo kort daarna gestorven Victorinus hierover heeft
kunnen spreken. Dit is zeker aannemelijk en het past goed bij de wijze waarop
Brandt deze geschiedenis weergeeft. Heel gewichtig is dit punt overigens niet, en
ook Wijnman veroorlooft zich hierbij een wat luchtiger behandeling door van de
spijtige conversatie tussen de twee bezorgde Remonstranten een enigszins
novellistisch tafereeltje te maken. Een bijlage behandelt nog de verdere familie en
nakomelingen van Victorinus. Jan's oudste zoon Dirck blijkt ook in verschillende
17-eeuwse verzenbundels sporen van letterkundige activiteit te hebben nagelaten.
In een volgend opstel heeft Wijnman een andere letterkundige en Doopsgezinde
figuur gereconstrueerd: Jan Tonnis, een lakenhandelaar in Emden, die de schrijver
was van Josephs droef en bly-eind spel, gedrukt 1639 in Groningen. Deze man was
omstreeks 1607 in Emden geboren en had van 1628 af daar zijn huisgezin en zijn
zaken; in 1647 komt hij nog voor in een Amsterdams notarieel stuk; over zijn verder
leven is niets bekend. Voor die Amsterdamse notaris legde Tonnis een verklaring
af op verzoek van een jeugdvriend, waaruit blijkt dat
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de Emdenaar als jongen een leertijd in Amsterdam heeft doorgebracht bij de
lakenkoopman Jacob Theunisz en bij diens zoons. Deze Jacob Theunisz is de man
die in 1620 uit vriendschap Vondels plaats als dienaar bij de Doopsgezinde gemeente
wilde innemen; in 1621 bezong Vondel een bruiloft en in 1624 het overlijden van
twee verschillende zoons uit deze familie. Zo blijkt de Doopsgezinde Emdense
jongeling in hetzelfde huis te hebben gewoond, waar de wel 20 jaar oudere Vondel
als vriend verkeerde. En veel later blijkt in Vondels Joseph-trilogie dat hij het al iets
eerder verschenen Joseph-spel van Tonnis zeker gekend zal hebben.
De oude vriend voor wie Jan Tonnis in 1647 getuigde was Hendrick Jacobsz.
Rooleeuw, nog een jongere zoon van zijn vroegere kostheer Jacob Theunisz; en
de verklaring stond in verband met huwelijksnarigheden van deze Hendrick en zijn
tweede vrouw, de door Rembrandt geportretteerde Catrina Hoogsaet.
De Amsterdammer Jacob Theunisz is meer dan waarschijnlijk een oudoom
geweest van de Emdenaar Jan Tonnis. Deze laatste had de toenaam Tempel
aangenomen en ondertekende in 1647 ook de bewuste verklaring voluit Jan Tonnis
Tempel. De schilder Abraham van den Tempel behoorde tot dezelfde familie en
was een kleinzoon van Jacob Theunisz. In Leeuwarden geboren en vroeg wees
geworden, zal Abraham met zijn broer Jacob bij de Emdense bloedverwant althans
tijdelijk onderdak zijn gebracht. Beide broers, wier vader de Leeuwarder schilder
Lambert Jacobsz was, treden later op met de naam Tempel en Van den Tempel,
evenals de eigen nakomelingen van de Emdenaar Jan Tonnis. Zo kruisten elkaar
telkens de wegen en de familiebanden van al deze Doopsgezinde handelaars,
dichters en schilders. En telkens kan Wijnman onder hen degenen aanwijzen die
door Vondel of door Rembrandt zijn vereeuwigd.
Nog op twee figuren uit later jaren van Vondels leven heeft Wijnman zijn
nasporingen gericht: de zonderlinge bohémien Mr. Bartholomeus Abba, en de wat
duistere, door Brandt genoemde Jacob Venkel, die misschien is terug te vinden in
een niet heel belangrijke Amsterdamse uitgever van die naam.
Abba was juli 1641 geboren uit een patricische Amsterdamse familie
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en verkreeg in 1666 zijn juridische doctorsgraad in Harderwijk. In 1663 blijkt hij al
te behoren tot de dichtende jongelingschap, en Jan Zoet, die hem in dat jaar zijn
bundel Parnassus aan 't IJ opdroeg, gewaagde van Vondels belangstelling voor
zijn talent. Uit diezelfde tijd moet dan wel het weinig zeggende lofdichtje dateren,
dat Vondel op Abba's portret vervaardigde, en waarvan Wijnman ontdekte dat het
voor 't eerst is verschenen in 1664 (samen met een gedichtje van Abba zelf, als
volkomen willekeurige bladvulling, achter in de Nederlandse vertaling van Erasmus'
Colloquia, uitgegeven bij G. van Zyll, Utrecht 1664). Hij vestigde zich als advocaat
in Amsterdam, maar alle gegevens wijzen erop dat hij in hoofdzaak zijn leven en
zijn geld doorbracht als quasi-artist en leegloper. Wat Wijnman van zijn dichtwerk
heeft kunnen vinden is alleen een aantal lofdichten en gelegenheidsverzen in de
smaak van die tijd, in taal en vorm volgens de beschaafde mode, maar hol en zonder
iets persoonlijks. Hij zakte blijkbaar verder af tot het leveren van rouw- en
huwelijksrijmen op bestelling, en andere figuren uit deze branche beschimpten hem
als een onbetrouwbare concurrent. De verspreide gegevens tonen dat hij voor zijn
standgenoten een hopeloos geval, en in de maatschappelijk lagere regionen een
bespottelijke nietsnut was geworden. Hij is in maart 1684 in de Nieuwe Kerk
begraven, nog geen 43 jaar oud. Toen Vondel in 1679 stierf was hij waarschijnlijk
een van de veertien bewonderaars die hem te grave droegen, en hij was zeker de
vervaardiger van twee gelegenheidsverzen die aan deze plechtigheid herinnerden.
Helaas heeft zijn beeld nauwelijks het schilderachtige van een avontuurlijke rebel
of een geestige losbol, maar alleen het trieste van een zinloze ondergang.
Tenslotte nog Jacob Venkel, wiens naam Vondel zelf aan Brandt genoemd moet
hebben als iemand bij wie hij nog wel eens zijn licht opstak, nadat de vroegere
vrienden en helpers bij zijn klassieke studies allen gestorven waren. Het schijnt dat
Brandt deze man niet nader kende, en uit de mededeling is niet meer op te maken
dan dat hij de klassieke talen had geleerd. De enige mogelijke candidaat die Wijnman
kon opsporen is een boekverkoper, die in 1653 als jongeman van ongeveer 26 jaar
lid van het gilde werd en in Amsterdam tot zijn
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dood in 1680 werkzaam bleef. Een lijst van 92 uitgaven, die op naam van Jacob
Vinckel of Venkel tussen 1654 en 1676 zijn verschenen, bevat in hoofdzaak
nadrukken en geeft geen hoge dunk van het letterkundig of wetenschappelijk peil
van zijn fonds. Wijnman vraagt zich af of Brandt zich vergist kan hebben in de juiste
voornaam ofwel in het tijdstip waarop Vondel met deze man in betrekking kwam (hij
noemt hem bij het jaar 1646). In het eerste geval zou er een Caspar Vinckel zijn
aan te wijzen, die door leeftijd en belangstelling als vriend van Vondel veel
aannemelijker lijkt. En in het tweede geval zou een Jacob, zoon van diezelfde
Caspar, in aanmerking kunnen komen, maar deze werd pas in 1635 geboren en
was dus in '46 nog een scholier. Op een mogelijke vergissing van Brandt kan men
natuurlijk geen onderstellingen gronden; maar, naar hetgeen Vondel over hem
vertelde, schijnt het belang van deze onbekende bepaald niet groot te zijn geweest.
Deze opstellen tonen een waar meesterschap in het verzamelen en weer tot leven
brengen van archivalia. De kunst is daarbij om beperkte losse gegevens samen te
voegen en het verband te herkennen waartoe zij hebben behoord. Dit eist kennis
en intuïtie bij het verder zoeken en tegelijk groot zelfbedwang tegenover verleidelijke
eigen aanvullingen en uitleg. Wijnman heeft nog veel meer stof dan hij in deze
bundel kon onderbrengen, en het zou buitengewoon verheugend zijn als hij de
gelegenheid kreeg ook zijn andere verspreide studies over geleerden, prentsnijders
en typografen opnieuw verzameld uit te geven.
Rotterdam, sept. 1960
F. KOSSMANN

Dr A.A. Keersmaekers, De dichter Guilliam van Nieuwelandt, (Kon. VI.
Acad., Reeks VI, no. 80), Gent, 1957.
Dit door de Kon. Vlaamse Academie met goud bekroonde boek was welkom omdat
het ons inleidt in een nog te weinig bestudeerd gebied, het werk van Antwerpse
dichters (en schilders) in de 17e eeuw met als hoofdfiguur Guilliam van Nieuwelandt.
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Het eerste hoofdstuk geeft een overzicht van ‘Verval en Herleving der Antwerpse
Rederijkerskamers 1585-1632’. De drie kamers, de Violieren, de Goudsbloem en
de Olijftak, die het na 1566 al zwaar kregen en na de inname van Antwerpen (1584)
in verval geraakten, beleefden een hernieuwing met het Twaalfjarig Bestand, al was
er met het doordringen van de Renaissance veel veranderd. Keersmaekers schetst
ons hoe nu eerst de Olijftak bovenaan staat onder leiding van de humanist Sweertius
en de dichters van Nieuwelandt, Heemsen en IJsermans en hoe daarna de
Goudsbloem en de Violieren (waartoe ook Theod. van Rodenburgh toetrad) tot
nieuw leven komen. Van Nieuwelandt verlaat 1620/'21 de Olijftak en 1623/'24 vinden
we hem bij de Violieren, maar in 1629 vertrekt hij naar Amsterdam, waar hij ook in
zijn jeugd al woonde en na een verblijf van 3 jaren te Rome in 1604 voor korte tijd
was teruggekeerd. Uit de Olijftakperiode stammen de tragedies Saul, Livia en Nero,
uit die van de Violieren Aegyptica en Sofonisba, tenslotte Salomon en Ierusalems
Verwoestingh. Min of meer terloops komen ook andere toneeldichters der Violieren
in dit hoofdstuk reeds aan de orde.
Het tweede hoofdstuk geeft een levensschets. Keersmaekers heeft met grote
ijver uit archieven, lofdichten enz., kleine bijzonderheden bijeengebracht, die echter
aan het beeld van de dichter weinig relief geven. Hij had nu eenmaal geen lyriek of
brieven ter beschikking, waaruit we de mens en dichter in Antwerpen of Rome
kunnen zien leven; het blijft dan ook een geschiedenis van feitjes.
Hetzelfde geldt helaas ook voor het derde hoofdstuk ‘De Vriendenkring van
Guilliam van Nieuwelandt’. Het hoofdstuk heeft de onbetwistbare waarde dat het
ons een indruk geeft van wat er artistiek in het begin van de 17e eeuw in Antwerpen
omging. Wat weten we daarvan bitter weinig als we het vergelijken met Amsterdam!
Van de samenleving dezer vrienden horen we weinig essentieels. Keersmaekers
haalt zijn materiaal nl. voornamelijk uit lofdichten, die hij als bron van de kennis en
de waardering van het werk m.i. veel te hoog aanslaat. Zo vermeldt hij een Latijns
lofdicht van een zekere Joannes Croes en tekent daarbij aan: ‘De verzen van Croes
werden later nog aangehaald door Sweertius, wat wel bewijst dat het epigramma
mocht
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beschouwd worden als een meesterlijke samenvatting van van Nieuwelandts kunst’.
Naast de Latijnse lofdichten zijn er in de moedertaal van niet minder dan 24 poëten.
Daaronder zijn bekende namen als Heemsen, Hendrik Faydɔherbe en de Harduyn,
maar ook verscheidenen, wier figuur schimmig blijft, zoals de schilderdichters
Sebastiaan Vrancx en Pieter Meulewels. Vrancx schreef voor de Violieren niet
minder dan 14 stukken; we hebben echter niets anders over dan de titels en wat K.
daaruit wil opmaken blijft speculatie. Dat in die grote kring van lofdichters zo weinig
gestalten relief krijgen, kan K. natuurlijk niet helpen. Maar het is een illusie dat we
uit de vriendschap met hen en bepaaldelijk uit hun lofdichten essentiele dingen over
van Nieuwelandt te weten kunnen komen.
Het belangrijkst in het boek zijn de grote hoofdstukken over van Nieuwelandt als
dramaturg en als moralist. Zijn stukken behandelen alleen historische onderwerpen.
Op twee wijzen is deze stof een gevaar geworden voor de dichter. In de eerste
plaats houdt hij zich angstvallig aan de geschiedenis, ook waar die eigenlijk niet
tragisch is en in de tweede plaats wil hij die geschiedenis zo compleet mogelijk
geven, verloopt zich daardoor in bijzaken en verliest de concentratie op de tragische
kern. In zijn eersteling Livia is daardoor de eenheid volkomen zoek, maar ook in de
Sophonisba, die K. het beste stuk acht, vertoont zich dit dramaturgisch tekort. K.
wijst nadrukkelijk op deze zwakheden, maar hij wijt ze alleen aan een
onbevredigende opbouw der stukken, terwijl m.i. een belangrijker vraag is in hoeverre
zij tragedies zijn te noemen en wat in het lot van de hoofdfiguur nu werkelijk tragisch
is. Dit toneelwerk wordt getypeerd als senecaansklassieke tragedie en inderdaad
blijken de senecaanse karakteristika ruimschoots aanwezig. Tegenover de term
klassiek ben ik echter huiverig. Zeer terecht verwijst K. voor de aard dezer dramas
naar de definitie van van Ghistele. Deze gaat echter terug op de grammatici der
4de eeuw als Diomedes en Euanthius, de wetgevers der middeleeuwen. De bewering
klinkt mij dan ook kras, dat van Ghistele nog - en vooral! - gold in de 17e eeuw. Het
merkwaardige is, dat van Nieuwelandt dramas schreef, die in wezen van
Ghistele-achtig middeleeuws zijn maar met een Renaissancistische vormwereld en
sterk onder
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de invloed van de senecaansche barok. Bovendien ontleende van Nieuwelandt zeer
veel aan anderen. Ook al acht men de imitatio in deze tijd een gewoon verschijnsel,
dan is het percentage van verzen ontleend aan Garnier, Hooft en anderen toch zó
hoog (in Nero bijv. meer dan een derde), dat de oorspronkelijkheid in het gedrang
komt.
Belangwekkend zijn de beschouwingen over van Nieuwelandt als moralist, vooral
naar aanleiding van het Poëma van den Mensch, een bewerking van Jeron. van
der Voorts ‘Het Leven en Sterven ben ick genaemt’ van 1597 met een sterke inslag
van het verchristelijkte neo-stoicisme, een zuiverder taal en alexandrijnen in plaats
van rederijkersverzen. Ook hier treffen we weer een geest aan, die leeft op de
grenzen van twee tijdperken. Er volgt tenslotte nog een hoofdstuk over de
Senecaans-klassieke tragedie bij tijdgenoten.
In Keersmaekers boek wordt op grond van een massa gedegen onderzoekingen
een nog weinig betreden terrein verkend. De Antwerpse literaire wereld uit het begin
der 17e eeuw begint hier voor ons te leven. Jammer blijft echter dat de schrijver,
ook al heeft hij telkens reserves, uit begrijpelijke sympathie voor zijn studie-object
geneigd is die wereld belangrijker voor te stellen dan ze is en dat de essentiele
vragen de tragedie betreffende, onvoldoende worden gesteld.
P. MINDERAA

J.A. Rispens, De geharnaste Dromer. Mr. Johannes Kinker als
aestheticus en dichter. Kampen, U.M.J.H. Kok, 1960. Prijs geb. 6,90.
Dr. A. de Groot, Leven en arbeid van J.H.v.d. Palm. Wageningen, H.
Veenman en Zonen (1960). Prijs ing. ƒ 15. -.
Deze beide boeken zijn een verheugend blijk van de vernieuwde belangstelling voor
de eerste helft van de 19de eeuw in onze literatuur die zich sedert enige jaren
openbaart. Terwijl de dominerende figuur van Bilderdijk altijd de aandacht was
blijven trekken, had zich sedert de beweging van '80 de mening gevestigd dat er
naast hem eigenlijk niets van belang meer te vermelden viel, al had Kloos ook in
zijn
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latere jaren pogingen gedaan tot een eerherstel o.a. van Feith en al kon uit de
studies van Byvanck genoegzaam blijken wat een belangwekkende tijd de vroege
19de eeuw geweest is. Aan de bovengenoemde monografieën over de wel zeer
verschillende figuren van Kinker en Van der Palm wordt dit weer eens
gedemonstreerd.
Het boek van Rispens over Kinker is eigenlijk een uitvoerig essay. Na een ‘Algemene
Inleiding’ waarin gewezen wordt op het belang van de historische bezinning in het
algemeen en van die op de vergeten cultuurdragers in het bijzonder, volgt een verder
inleidend hoofdstuk ‘Het achttiende-eeuwse klimaat en Kinker als wijsgeer’, waarin
iets over de ‘geestelijke situatie in Nederland’ in dat tijdperk wordt verteld en Kinker
geschetst als vertegenwoordiger niet alleen, maar ook uitbouwer van Kants filosofie.
In zijn filosofisch hoofdwerk, Le Dualisme de la Raison humaine, had hij een
oplossing gezocht voor het dualisme tussen de zuivere rede als kenbron en de
transcendentele zedelijke grondwet, de ‘kategorische imperatief’. Als een aanvulling
hierop kan men beschouwen zijn korte verhandeling ‘Iets over het Schoone’ van
1823, gepubliceerd in 1826 in het derde deel van de ‘Gedenkschriften’ van de derde
klasse van het Kon. Instituut. Terwijl Kant het schone zocht in de erkenning van een
doelmatigheid zonder doel, betoogt Kinker dat daar nog iets bijkomt, of eigenlijk (de
schr. doet dit niet genoeg uitkomen) dat dit slechts een kenmerk, maar ‘niet het
algemene kenschetsende der schoonheid’ is (blz. 318). Dit ziet hij in een zekere
analogie tussen het subjectieve en het objectieve dat daar altijd bij betrokken is, en
dit ‘niet om de aangename gewaarwording, welke het voorwerp, of het begrip dat
wij er van hebben, in ons opwekt, maar om deze gelijkvormigheid, welke wij er in
opmerken, en wel omdat wij het er in opmerken, in vinden’ (blz. 319). En nog nader
preciseert hij op de volgende blz.: ‘Streng genomen is zij (de schoonheid), noch de
hoedanigheid van het schoone voorwerp, noch die van hetgeen er gelijkvormig
mede gedacht wordt, noch van de gelijkvormigheid zelve, maar uit alle deze als
samengesteld, en zulks nog maar alleen onder deze voorwaarde, dat wij het er in
ontdekken, en door onze verbeeldingskracht aan toedichten’. Essentieel is daarbij
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dat de bedoelde gelijkvormigheid niet volkomen is, maar ‘vlugtig, zweemend, dikwijls
raadselachtig en wedersprekend’. Terecht legt schr. de nadruk op het belang van
deze ‘vinding’ van Kinker betreffende het belang van het analogische in de kunst,
‘dat zwemende, waarvan hij met (...) nadruk en opgetogenheid spreekt’, maar
bepaald onjuist is het als hij onmiddellijk daarna dit ‘zwemende’ identificeert met
‘dat ongrijpbare, nevelachtige, dat, zoals men het bij gebrek aan een minder vage
karakterisering wel noemt “poëtische” in de klank- en kleurexpressie’, bij de latere
impressionisten. Bij Kinker staat dit zwemende veel dichter bij het begrip entelechie:
het is het gericht-zijn van al wat schoon is op de idee van het schone en het
bewustzijn daarvan dat het bij de beschouwer oproept. - Na nog gewezen te hebben
op het belang dat bij Kinker het schone heeft als symbool van een zedelijke
wereldorde, vraagt schr. zich af of zijn esthetica ‘de modernen nog iets te zeggen
heeft’ en hij meent dat dit inderdaad zo is omdat zij ‘als een correctief kan werken
op dat chaotisch nihilisme in de hedendaagse kunst, dat zonder uitzicht is, omdat
het haar afsnoert van haar metaphysische oorsprong’. Het vervolg van dit hoofdstuk
is gewijd aan de bespreking van de uitvoerige voorredes die Kinker aan de drie
delen van zijn Gedichten heeft vooraf laten gaan. In de eerste daarvan behandelt
hij de verhouding van dichtkunst en wijsbegeerte, die trouwens het hoofdthema is
in al de esthetische beschouwingen van deze schrijver, wiens kunstenaarschap,
zoals Rispens terecht opmerkt, gekenmerkt is door ‘een intellectuele passie, met
de nadruk op de eerste term’. De tweede voorrede handelt over de ode en de derde
over het heldendicht, met een nabeschouwing over de Wereldstaat, zijn eposfragment
waarin hij, op grond van het beginsel van de volmaakbaarheid van al het geschapene,
zijn idee van de vestiging van het wereldburgerschap in de verre toekomst tot thema
had gekozen. Na een commentariërende bespreking van deze voorredes geeft schr.
in het laatste hoofdstuk, ‘Kinker als Dichter’, aan de hand van vrij uitvoerige
fragmenten, een karakteristiek van hem, waarbij hij wijst op een zekere
tweeslachtigheid: ‘enerzijds is hij de in zijn diepzinnige speculaties verzonken
platonische wijsgeer ..., anderzijds de Voltairiaanse, rationalistische dialecticus’;
centraal blijft altijd
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bij hem de vrijheidsgedachte, wel te verstaan ‘vrijheid als uitdrukking van
eenswillendheid met het Absolute’. Ook aan Klinker als dramaturg wordt aandacht
geschonken.
De schrijver heeft er goed aan gedaan dit ‘bericht over een geestelijk avontuur’,
zoals hij het noemt, te publiceren. Kinker was, zoals hij aan het begin van zijn boek
zegt, naast Bilderdijk de belangrijkste figuur in het geestelijk leven in Nederland aan
het begin van de 19de eeuw, als denker diens antipode, als dichter zijn mindere,
maar in denkkracht stellig zijn meerdere en een van onze belangrijkste denkers in
het algemeen, in zijn streven naar vereniging van filosofie en poëzie alleen te
vergelijken met Dèr Mouw (een naam die wij in het boek met verwondering gemist
hebben). Al is hij in onze literatuurgeschiedenis niet bepaald verwaarloosd, de
poging van schr. om hem aan een ruimer publiek ook in zijn actuele betekenis te
laten zien verdient stellig waardering. Minder gelukkig is schr. in zijn vormgeving;
het boek is brokkelig, het betoog wordt telkens onderbroken door uitweidingen en
terzijdes, waaronder vooral de bespreking van de verhandeling ‘Over het Schoone’
te lijden heeft gehad: deze verhandeling van slechts 23 grote bladzijden is een
geserreerd en diep grijpend betoog dat beter tot zijn recht gekomen zou zijn als
schr. het op de voet gevolgd had. Kinker als dichter had o.i. beter behandeld kunnen
worden door een aantal gedichten geheel te geven - zij zijn niet zo gemakkelijk te
vinden - met een aparte bespreking, dan door een reeks fragmenten,
aaneengeschakeld door een springerige commentaar. Ook wordt het boek ontsierd
door zakelijke en taalkundige slordigheden. Op blz. 82 doet schr. het voorkomen
dat ‘oeuvre’ een woord is om met geen tang aan te vatten; hij vindt het nodig, als
hij het bezigt, erbij te zeggen: ‘om dit afschuwelijke woord bij gebrek aan beter toch
maar eens te gebruiken’. Maar op dezelfde bladzijde, een paar regels hoger, spreekt
hij van ‘onwederstandelijke machtsdronkenheid’ en ‘politieke bestrevingen’! Op blz.
115 bezigt hij ‘eeuwwende’ en op blz. 15 spreekt hij van ‘Den Haag met haar
stadhouderlijke hof’. Op blz. 17 laat hij Wolff en Deken een ‘Sarah Burgerhart’
schrijven en op blz. 20 meent hij dat Kinker zo weinig Frans kende dat hij zou hebben
gesproken van ‘prendre en assaut’. Wat meer exactheid
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zou geen kwaad gekund hebben bij de behandeling van een man wien exact denken
en formuleren boven alles ging.
Exactheid is wel een van de grote deugden van het boek van Dr. De Groot over
Van der Palm. Sinds Beets' Leven en Karakter van J.H.v.d. Palm van 1841 is er
nooit een monografie over hem geschreven en schr. acht terecht de tijd gekomen
in deze leemte te voorzien. Beets heeft een zeer goede karakteristiek van v.d.P.
gegeven, maar door de tijd waarin hij schreef en door zijn familiebetrekking tot hem
(hij was met een van zijn kleindochters getrouwd), waren hem beperkingen opgelegd
en ook zijn er sindsdien nieuwe bronnen ter beschikking gekomen. Voor het eerst
wordt hier een uitvoerige bespreking gewijd aan de faits et gestes van v.d.P. uit de
tijd dat hij ‘zo wat gekeesd had’, die later vrijwel doodgezwegen werd, maar die toch
loopt tot 1806 en dus tot voorbij zijn 40ste jaar zijn leven beheerst heeft. Al in zijn
studententijd was hij een overtuigd patriot en in de twee jaren van zijn pastoraat in
Maartensdijk maakte hij daar ook geen geheim van. In 1787 vlucht hij bij de inval
der Pruisen naar Monster, waar zijn zwager predikant was, en weigert terug te gaan,
al blijkt voldoende dat niemand hem iets in de weg gelegd zou hebben. Van 1788
tot 1794 is hij in Middelburg, in dienst van de schatrijke regent Johan Adriaan van
der Perre (en na diens overlijden van zijn vrouw die in 1794 ook sterft), als een soort
directeur van diens kabinet en van al zijn instellingen die de volksvoorlichting
beoogden. Zodra de omwenteling van 1795 zich voltrok, stond v.d.P. ‘in de voorste
gelederen der revolutionaire patriotten’ en nam in allerlei functies actief aan het
politieke leven deel, maar steeds in redelijke, matigende en verzoenende zin. In
1796 werd hij hoogleraar in de Oosterse letteren in Leiden als opvolger van
Schultens, in 1789/99 was hij rector. en in April 1799 wordt hij Agent van Nationale
Opvoeding voor het Uitvoerend Bewind van de Bataafse Republiek. De schr.
behandelt uitvoerig zijn werkzaamheden in deze en volgende functies, waarin wij
hem hier niet hoeven te volgen, zijn bemoeiingen voor de schoolwetten van 1801
en 1803 en voor de regeling van de spelling, die men met belangstelling leest. In
deze tijd is hij in de
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kracht van zijn leven, een alom gerespecteerde figuur, bij wie de zelfbewustheid
nog niet de zelfingenomenheid van een kwarteeuw later is en die volgens Betje
Wolff ‘al na bij het ideaal der menschelijke volkomenheid’ kwam. Schr. besluit dit
eerste gedeelte van zijn boek met te zeggen dat ‘het voorafgaande niet de bedoeling
(had), een rehabilitatie van de “zwarte tijd” te geven, het was een kennismaking met
de enigszins onbekend gebleven staatsman’ en deze kennismaking is zeker de
moeite waard. In 1806 keert v.d.P. terug naar zijn leerstoel in Leiden, eerst als
hoogleraar in de gewijde welsprekendheid, sinds 1807 ook weer in de Oosterse
talen en Hebreeuwse oudheden; bovendien wordt hij academieprediker. Hij ontwikkelt
een enorme werkkracht in al deze functies; alleen reeds van zijn leerredenen zijn
er 200 gedrukt. Daarnaast verschijnt zijn zedenkundig weekblad Salomo (1808-'16),
een volledige bijbelvertaling met aantekeningen en een bijbel voor de jeugd; in 1816
zijn Gedenkschrift van Nederlands herstelling in 1813. Aan al deze geschriften wijdt
dr. De Groot uitvoerige en zeer verhelderende beschouwingen en karakteristieken
en maakt duidelijk dat men dit alles, met name ook het Gedenkschrift, niet kan
afdoen als holle retoriek. ‘Niemand’, zegt hij, ‘is gerechtigd zich hierover afkeurend
uit te laten die niet eerst hem en zijn tijd nader heeft leren kennen ook in details,
waardoor juist het begin der vorige eeuw toch een ander gelaat blijkt te kunnen
vertonen dan men in oppervlakkige waarneming geneigd was te denken. Wat Van
der Palm betreft, hij was niet anders dan de anderen, maar hij domineerde wel. Hij
was niet middelmatig met de middelmatigen. Zijn oeuvre gaat in omvang, kwaliteit
en vorm boven de middelmaat uit’. In het Gedenkschrift is hij met
bewonderenswaardige tact te werk gegaan en blijkt zijn onderwerp volledig beheerst
te hebben. In het proza van zijn verhandelingen en de redevoeringen is zijn stijl,
vergeleken bij die van zijn tijdgenoten ‘een openbaring van eenvoud en natuurlijkheid’
en is hij een baanbreker van verzorgd taalgebruik; aan de preek stelt hij hoge
esthetische eisen, terwijl zijn voordracht onnavolgbaar was. In zijn bijbelvertaling
heeft hij ‘gezocht naar woorden die het Hebreeuws in zijn karakteristieke
eigenschappen kunnen uitdrukken’, maar de duidelijkheid gaat hem boven alles,
hij ‘wil graag duidelijker zijn dan de grondtekst’.
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Tegenover de Duitse wijsbegeerte en de nieuwere Duitse wetenschap staat hij
afwijzend, een van de weinige punten van overeenkomst met Bilderdijk, die, na een
aanvankelijke vriendschap, zijn grote antagonist werd. In het voorlaatste hoofdstuk,
‘Levenskunst’, geeft schr. een treffende karakteristiek van zijn persoon: ‘Van der
Palm was een levenskunstenaar. Het ideale mensentype dat hem voor ogen stond,
heeft hij in zijn eigen persoon verwerkelijkt en anderen voorgeleefd. - Ook thans
nog maakt Van der Palms wellevenskunst indruk op hem, die zich van zijn
persoonlijkheid een beeld tracht te vormen’. Dr. De Groot heeft geen moeite gespaard
om dit beeld voor ons op te roepen in dit welgevulde boek van een kleine 300
bladzijden en hij heeft zich daardoor bijzonder verdienstelijk gemaakt voor onze
literatuurgeschiedenis, cultuurhistorie en geschiedenis der theologie.
Dec. 1960
C. KRUYSKAMP

Jaarboek van de Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Rhetorica ‘De
Fonteine’ te Gent, X, 1960 (niet in de handel).
Het jaarboek van De Fonteine is deze keer geheel gewijd aan Hippoliet van Peene,
die de stoot gaf tot de wedergeboorte van het Vlaams toneel in de 19de eeuw. In
een inleidend opstel schetst F. Demedts hem als vertegenwoordiger van de liberale
burgerij, die enerzijds verantwoordelijk is voor de verfransing die in de 19de eeuw
van boven naar onderen begon door te dringen, maar uit welke anderzijds toch ook
de ‘flamingantische leiders’ voortkwamen. Van Peene debuteerde met Franse
vaudevilles, maar is ook de auteur van ‘De Vlaemsche Leeuw’, het ‘nationaal
romantische vrijheidslied bij uitstek’. In 1841 schreef hij het zangspel Keizer Karel
en de Berchemse Boer, waartoe hij geïnspireerd werd door een berijming van
Prudens van Duyse van een oude anecdote uit de reeds in 1675 verschenen en
langdurig herdrukte bundel ‘De heerelycke ende vrolycke daeden van keyser Carel
den V’. Het werd in het begin van 1841 voor het eerst opgevoerd in de schouwburg
van De Parnassusberg, een ‘estaminet’ waar de Fonteinisten toen bijeenkwamen;
kort daarop verscheen het ook in druk. Het werd gevolgd
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door een hele reeks kluchten en blijspelen die het Vlaamse volkstoneel tot nieuw
leven brachten en ten behoeve waarvan, eveneens op instigatie van Van Peene,
in 1847 de eerste Vlaamse schouwburg in België te Gent werd opgericht. Worp
noemde Van Peenes blijspelen ‘onmogelijk maar vroolijk’ en ook van dit eerste
specimen kan men zeggen dat het een buiten alle werkelijkheid staande ongelooflijk
naieve boerenidylle is, maar juist in zijn simpelheid aantrekkelijk voor een even
eenvoudig publiek. Wat de Noordnederlandse lezer opvalt is de vrij zuivere taal, die
gunstig afsteekt bij het door gallicismen tot op het merg aangevreten brouwsel dat
vele hedendaagse Vlaamse literatoren voor Nederlands menen te kunnen laten
doorgaan.
Na de door Dr. Van Eeghem bezorgde herdruk van de Berchemse Boer wordt
het jaarboek verder gevuld met een studie van Ada Deprez over de
ontstaansgeschiedenis van ‘De Vlaemsche Leeuw’.
Nov. 1960
C. KRUYSKAMP

Jahresbericht für deutsche Sprache und Literatur. Band I, Bibliographie
1940-1945 (Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin). Berlin,
o
1960, Akademie-Verlag. gr. 8 , 979 blz., prijs DM 96. - ing.
Dit nieuwe deel in een den germanist vanouds vertrouwde serie zet, als eerste van
de derde reeks, de bekende ‘Jahresberichte’ voort in een ook uiterlijk vernieuwde
vorm (groter formaat en royaler druk): de beide ‘Jahresberichte’ van vroeger, die
‘über die wissenschaftlichen Erscheinungen auf dem Gebiete der neueren deutschen
Literatur’ en die ‘über die Erscheinungen auf dem Gebiete der germanischen
Philologie’ zijn hierin tot één versmolten, op instigatie, volgens het voorbericht, van
Theodor Frings. Het eerstgenoemde wordt in volle omvang gehandhaafd; het tweede
onderging een ‘Straffung’, die ‘nur in der Richtung auf das Deutsche erfolgen’ kon.
Toch is deze beperking niet zo ingrijpend als de formulering kon doen vrezen: zowel
de algemene taalwetenschap als het Indogermaans, Germaans en Gotisch zijn
gehandhaafd, alsook ‘Germanische Kultur und Dichtung’, ‘Glaube
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und Heldensage’, runenkunde, Edda-, skalden- en sagenonderzoek; vervallen is
bij het ‘Nordische’ dus alleen het taalkundige gedeelte in engere zin. Verder echter
het Engels geheel en ‘grundsätzlich’ ook het Nederlands en Fries, maar daar dit,
omdat zij niet ‘bibliografisch hinlänglich versorgt’ zijn, toch bedenkelijk scheen,
begroet de redactie het ‘mit freudigem Dank, dass Professor Jan van Dam sich auf
unsere Bitte bereit erklärte, Berichte über diese beiden Gebiete als “Ergänzung”
beizusteuern’. Deze ‘Ergänzung’ telt over de behandelde zes jaar toch nog 65
bladzijden met 1260 nummers en is dus met dezelfde grondigheid bewerkt die het
kenmerk is van deze hele publicatie: zelfs zeer verdoken uitgaafjes als de
‘Karveel-folklorereeks’ en een voordracht van pater Stracke over Van Maerlant,
verschenen bij ‘Wiekop’ te Brugge worden vermeld. Het is overigens niet nodig
hierover uit te weiden; hier geldt stellig het oude ‘goede wijn behoeft geen krans’
en ook voor de Nederlandse filoloog is dit boek mede hierom een belangrijk
hulpmiddel.
De behandelde periode bracht natuurlijk haar eigenaardige moeilijkheden mee.
Ten aanzien van de nationaalsocialistische infectie wordt gezegd: ‘Es erschien unter
diesen Umständen trotz starker Bedenken grundsätzlich unabweisbar, auch
Veröffentlichungen aufzunehmen, die von der herrschenden Ideologie jener Jahre
nicht unberührt geblieben sind oder sogar mehr oder weniger von ihr geprägt wurden.
Aus einem realistischen Bild deutscher Vergangenheit, wie unser Bericht es zu
dokumentieren hat, sinds diese Forschungen einer unsicher gewordenen oder
“ausgerichteten” Forschung nun einmal nicht fortzudenken’, een standpunt dat men
zeker billijken kan.
Op dit eerste deel van de nieuwe reeks zullen nog drie ‘Nachholbände’ volgen,
die tot 1958 zullen reiken.
Leiden, Nov. 1960
C. KRUYSKAMP
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BERICHT
Het register op de delen LI-LXXV van het Tijdschrift, bewerkt door de heer D. DE
JONG, is thans verschenen. Het is bij de uitgever verkrijgbaar tegen de prijs van ƒ
4, -.
DE REDACTIE
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Een onbekende verhalenbundel van 1543
Wanneer men iets te weten tracht te komen over de beginselen van het Nederlandse
novellistische proza - ik bedoel de novelle in de strikte zin zoals die door Boccaccio
is geschapen en waarvan de Cent Nouvelles nouvelles het meest karakteristieke
Franse voorbeeld vormen - dan is daarover in onze literatuurgeschiedenissen niet
veel te vinden. Van Mierlo heeft er in de eerste twee delen van de GLN, zoals te
verwachten, geen aandacht voor; het hele begrip novelle komt bij hem niet voor. In
het derde deel van de GLN wordt Coornherts Boccacciovertaling vermeld, maar dat
is dan ook alles. Het best wordt men - als gewoonlijk wanneer het de genres betreft
- nog ingelicht door Kalff. In zijn tweede deel spreekt hij over ‘de novellenbundel De
Seven wijse mannen van Rome’; deze bundel en de historie van Griseldis beschouwt
hij ‘als schilderingen van het maatschappelijk en huiselijk leven, als vroegste staaltjes
der novelle in proza ten onzent’ (II, 407). In het tweede deel van zijn Gesch. d. Ndl.
Letterk. in de 16de Eeuw behandelde hij de novelle in het hoofdstuk ‘Invloed der
buitenlandsche letterkunde’; hij bespreekt daar Coornherts ‘Vijftigh Lustighe Historien
oft Nieuwicheden Joannis Boccatij’, de ‘Tragische of klachlijcke Historien’ van
Bandello, de bundel ‘Der ionghe Dochters Tijtcortingh’ van 1591 en de ‘Historie van
Lazarillo de Tormes.’ Dit was al wat hij aan novellen kende. Bolte heeft daar in de
jaargangen van 1891 en 1894 van ons Tijdschrift nog twee bundels aan toegevoegd:
het ‘Clucht boeck inhoudende vele recreative Propoosten ende Cluchten’, Antw.,
1576 en de ‘LXXI Lustige Historien oft Nieuwicheden’ door Fransoys Loockmans,
Antw., 1589. Al deze verzamelingen dateren dus uit de tweede helft van de 16de
eeuw en geen ervan bevat iets uit de Cent Nouvelles. Toch bestaat er een veel
oudere bundel, en daarover wil ik nu verder spreken.
Hoe het boekje heet, kan ik niet zeggen, want het titelblad ontbreekt. In de
catalogus van de Kon. Bibliotheek is het opgenomen met de titel
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o

Historie van Jason, naar het eerste verhaal. Het is een klein 4 boekje van 8 vel;
daarvan ontbreekt het vierde vel geheel, en van het eerste vel het eerste en vierde
blad. Gelukkig is er wel een colofoon, die zegt dat het is ‘Gheprint Thantwerpen
inden gulden Een-horen bij Marten Nuyts’. Het drukkersmerk is dat van Vorsterman
(Nijhoff, Art. Typ. II, V, nr. 7) en het adres is ook dat van Vorsterman.
Nuyts drukte zijn eerste boek in 1540 onder de naam Martinus Meranus (hij was
geboortig uit Meere bij Hoogstraten); sedert 1544 noemt hij zich Martinus Nutius of
Martino Nucio (hij drukte veel Spaanse boeken). In 1543 woont hij in de Gulden
1)
Eenhoorn, in 1544 in de Vos en sedert 1546 in ‘de Twee Oeyvaerts’ . Daar hij alleen
in 1543 in de Gulden Eenhoorn woonde, moet ons boekje dus uit dat jaar dateren.
Het is versierd met een aantal houtsneden die, zoals gewoonlijk in volksboeken,
weinig of niets met de inhoud te maken hebben en die dan ook in andere boeken
zijn terug te vinden (een ervan staat ook in de refreinenbundel van Van Doesborch).
o
De tekst zoals die bewaard is begint dan op bl. Aij r aldus:
ende sommighe mannen hebben wel schoone rijcke lieuekens in
eerbaerheyt / die geheel haer herten ende haer sinnen ghestelt hebben
vastelijc op mans personen/die nochtans groote ontrouwicheyt vinden in
die mans, dwelck hier na verclaert sal worden in dit nauolghende boecxken
/ van veel diuersche mannen / die haer trouwen ende beloften qualijc
ghehouden hebben / hierom ghy ionghe meyskens ende vroukens versint
v wel te voren als die mannen oft ionge ghesellen v aencomen met sconen
beloften / eer ghi consenteert eenige mans persoonen / dat ghi niet te
haestich en zijt / maer bedwinghet v herte al vallet v swaer ende pijnlick
/ ende ontknoopt die mutse van onder v kinne / ende mercket ende besiet
eerst oft trouwe ende gestadicheyt metten woorden accor deren / al heeft
v die minne blint ghemaect / laet trouwe daer by comen / dan mach trouwe
met trouwe gheloont worden / ende dan brenghet minne vruecht / ende
solaes ter banen / maer alst anders is datter ontrouwe in saysoene coemt
/ dan en ist int eynde claghen ende kermen seggende / ay lacen wat
hebbe ick nv gedaen. Daer omme o ghi ionghe meyskens ende ghehoude
vroukens / die somtijts die vremde paykens wandelt / doet alsmen pleghet
te

1)

Biographie Nationale, 16, 12.
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segghen. Versint eer ghi begint ende besiet oft v weder paer zijn eere /
weluaren / goeden name / so lief heeft als ghi / dan salt meest sonder
anxt ende sorge sijn / ende ghi sult voorspoedelijck in ghenuechten v
minne besteden.
Het is dus een boek dat handelt over ontrouwe minnaars. Het bevat elf verhalen,
waarvan het eerste ruim twee vel beslaat, het tweede bijna twee vel; de overige zijn
veel korter. Het eerste verhaal draagt als opschrift: ‘Van die ontrouwe van Iason /
daer drie coninghinnen / als Mirro / Isaphile / ende Creusa / die op hem verlieft
waren / alle haer leuen verloren / gheschiet in ouden tijden / door sijn liefde op
Medea’. Dit verhaal is een verkorting van de Istoire de Iason extraicte de plusieurs
livres, vóór 1464 geschreven, waarvan verscheidene drukken bestaan, de oudste
in 1464 bij Caxton verschenen, en ook een Nederlandse vertaling. Het handschrift
daarvan berust in het British Museum; de gedrukte tekst verscheen omstreeks 1485
in Haarlem bij Jacob Bellaert. Er zijn daarvan maar twee exx. bekend, een in de
Bibliothèque Nationale in Parijs, het andere behoorde tot de bibliotheek van de
hertog van Aremberg en maakt nu deel uit van de Rosenwald Collection in de Library
of Congress. Het is een vrij uitvoerige roman; de druk van Bellaert telt ruim 90
foliobladzijden in twee kolommen dichte druk; in onze bundel is dat gereduceerd
o

tot iets meer dan 16 blz. klein 4 , vrij grote druk. Men begrijpt dus wel dat het
nauwelijks meer is dan een inhoudsopgave van de roman; veel episodes zijn geheel
weggelaten, van de uitvoerige beschrijvingen van gevechten, belegeringen en
toernooien is niets overgebleven en van de lange tirades der helden weinig meer.
Toch moet men aannemen dat dit excerpt direct naar de gedrukte Nederlandse
tekst vervaardigd is; een enkele maal vindt men een zin die vrijwel woordelijk
daarmee overeenstemt. Men heeft hier dus het vrij curieuse geval van een
ridderroman die tot een novelle gereduceerd is; ik weet niet of ik mag zeggen: een
volksboek dat tot een novelle gereduceerd is. Er bestaan van de Historie van Jason
wel verscheidene drukken, maar of men het een volksboek mag noemen lijkt mij
toch vrij dubieus.
Het tweede verhaal is getiteld: ‘Van een ontrouwe die een edel ionghelinc dede
sinen goeden, ghetrouwen, ghestadighen eerbaren ende
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schoonen lieueken’. Het is een vertaling van nr. 26 uit de Cent Nouvelles nouvelles,
het langste verhaal uit die bundel en het enige dat nog enigszins aansluit bij het
thema van de hoofse liefde. Het is nl. het verhaal van een jonge edelman en een
jonge edelvrouw aan het hof ‘van eenen machtighen heere in Brabant’, die op elkaar
verliefd worden. ‘Ende die liefde heeft haerder beyder ooghen zo verblint / dattet
elcken te weten quam / ende oock den heere met zijnder vrouwen, ende der
ioncfrouwen vader ende moeder’ enz. enz.; het is niet nodig het verhaal hier verder
na te vertellen dat men gemakkelijk in de C. Nouvelles kan naslaan en dat hier op
de voet gevolgd wordt. Het is echter geen woordelijke vertaling, meer een
navertelling, hier en daar iets bekort, maar toch zo dat sommige zinnen en zinsdelen
letterlijk overeenkomen en er geen twijfel kan bestaan dat de C. Nouv. de bron
vormen.
Dit is dan een van de zeven van in totaal elf verhalen in deze bundel die uit de
C. Nouvelles vertaald zijn; het zijn, in de volgorde waarin zij voorkomen, de nrs. 26,
14, 9, 18, 39, 67 en 68 van de C. Nouvelles. Van alle geldt dat zij meer naverteld
dan woordelijk vertaald zijn, maar het verhaal toch zo op de voet volgen dat C. Nouv.
ongetwijfeld als directe bron beschouwd moeten worden. Gezien de grote populariteit
van die Franse verhalenbundel zou het ook wel te verwonderen zijn geweest als er
in 't geheel geen Nederlandse bewerking van bestaan had; maar voor zover ik weet
is dit wel de enige gebleven. Over het algemeen zijn de verhalen, als gezegd, wat
bekort; een enkele maal is er echter ook een versierende uitbreiding, b.v. in het
vierde verhaal (C. Nouv. 9), dat in het Frans begint te vertellen ‘comment ung gentil
chevalier de Bourgoinge, faisant residence en ung sien chastel, beau et fort, fourny
de gens et d'artillerie, comme a son estat appartenoit, devint amoureux d'une belle
damoiselle de son hostel, voire et la première apres ma dame sa femme’. De
Nederlandse vertaler heeft deze ‘gentil chevalier’ wat indrukwekkender gemaakt
door te zeggen: ‘In Bourgondien was een ridder, een edel man seer rijck ende
machtich van houen, huysen, borgen ende castelen, groot van ghesinde, met veel
knechten, maechden ende camerieren’. De meeste uitbreidingen zijn echter van
andere aard; het zijn, zoals van een Nederlandse bewerker
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te verwachten viel, moralisaties, gewoonlijk aan het slot van het verhaal, een enkele
maal ook aan het begin. Zo vindt men aan het eind van nr. III, het bekende verhaal
van de heremiet, die een weduwe wijsmaakt dat haar dochter een zoon zal baren
die bestemd is om paus te worden, en dat hij daar zijn bemiddeling toe moet
verlenen; ten slotte brengt het meisje dan een dochter ter wereld: ‘O ghi ionge
meyskens ende vrouwen / zijt doch op v hoede / ende wacht v voor alsulcke
gheestelijcke persoonen / die daer bi comen om v te bedrieghen onder dat decsel
van heylicheyden / ende neemt een exempel aen dit schamel onnosele meysken /
die haere eere ende maechdom so deerliken verloos door den valschen ontrouwen
heremijt ende ypocrijt’. In het Frans is daarvan niets te vinden; eer klinkt daar
leedvermaak door om de sukkels die er zo ingelopen zijn. Nr. VIII eindigt ook met
een herinnering aan het thema dat de verzamelaar in zijn voorrede als hoofdmotief
genoemd had, de ontrouw der minnaars: ‘Siet wat groter ontrouwe ghebuerde dit
schamel meysken, want si hadde voor haren arbeyt spotten, gecken, schade, grote
schande ende oneere’. In het volgende verhaal staat deze herinnering aan het begin:
‘Veel ontrouwen doen dicwil die mannen den vrouwen bisonder als den wille ghedaen
is’.
Ik kom nu tot de resterende drie verhalen, die niet ontleend zijn aan de C.
Nouvelles. Dat is dan eerst nr. V, ‘Van een ontrouwe dwelck een ionck coopman
dede eender gehouder vrouwen’. Het motief is dat van Decamerone VIII, 2, maar
alleen in hoofdtrekken. Het is het in de novellistiek bekende verhaal van een minnaar
die een rendezvous krijgt van een gehuwde vrouw, maar daarvoor een hoge prijs
moet betalen; bij het weggaan neemt hij dan heimelijk een voorwerp mee, meestal
(ook in onze novelle) een mortier, en enige dagen later komt hij dit dan aan de
echtgenoot terugbrengen als had hij het geleend, en vraagt het cadeau dat hij aan
de vrouw gegeven had terug, onder voorwendsel dat zij dit van hem als pand geëist
had voor het gebruik van het mortier. Er is een verhandeling over dit motief in de
FFC van J. Webster Spargo, maar bij de vele lezingen en varianten die hij vermeldt
is er geen die geheel overeenkomt met de onze. Het merkwaardige is dat deze
gesitueerd wordt ‘in een coopstadt in
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Pruyssen’. De bekende Duitse verhalenbundels van Bebel, Frey, Gartengesellschaft,
Montanus, Wegkurtzer enz. zijn echter alle veel later, en trouwens bij de varianten
die daarin voorkomen is er geen die op de onze lijkt. Ik heb niet kunnen vinden wat
dan de bron van deze versie is.
Het zesde verhaal handelt ‘van die groote ontrouwe die Amnon dede tot zijnder
suster Thamar’. Het is het bijbelse verhaal van Amnon die zijn stiefzuster Thamar
verkracht, dat voorkomt in II Samuel 13. De tekst in onze bundel komt wel overeen
met het bijbelverhaal, maar de bewoordingen wijken nogal af. Toch heeft de schrijver
waarschijnlijk de Liesveldtbijbel gevolgd; enkele zinsneden nl. komen daarmee
vrijwel woordelijk overeen. Amnon houdt zich ziek en vraagt (in onze tekst) aan
David: ‘laat mijn sustere comen om mij wat suypens te maken, ende dat ick dat eten
mach van haarder hant’; de Liesveldtbijbel (ed. 1526) heeft: ‘laat mijn suster Thamar
comen dat si mi een suypen of twee make, ende dat ic van haerder hant ete’. Enkele
andere zinsneden komen ook vrijwel woordelijk overeen, maar als geheel is het
verhaal toch meer een parafrase.
Het negende verhaal, ‘Van die ontrouwe die Machamet dede tot zijnder princesse
ende wijue’, is bijzonder simpel; het heeft eigenlijk geen intrige, het vertelt alleen
dat ‘die valsche Machamet’ een ‘arm ionghelinck’ was, dat hij een weduwe trouwt
die ‘princesse van het lant van Corosaim’ was, dat hij de vallende ziekte had en dat
hij tijdens zijn huwelijk overspel pleegde met ‘een kersten maechedeken gheheeten
Maria’, waarop hij door zijn vrouw betrapt werd. Het slot is dan weer een klacht over
de ontrouw: ‘Siet doch wat ontrouwe dede machamet zijnder vrouwen die edel
princersse, die hem so grooten heere hadde ghemaect’ enz. Het stukje is bijzonder
stuntelig geschreven. Het is vermoedelijk ontleend aan reisverhalen die de auteur
gelezen had, waarbij men in de eerste plaats denkt aan Jan van Mandeville.
Inderdaad komt een passage aan het begin daarmee vrij nauwkeurig overeen, nl.
waar verteld wordt dat Mohammed aan vallende ziekte lijdt en hij dit verontschuldigt
met deze woorden: ‘Ic ben een mensche van vleesch ende bloede, ende dye
archangel Gabriel comt met my somtijts spreken, ende dan en can ick zijn claerheyt
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niet verdragen, ende dan valle ick ter aerden’. Van Mandeville heeft hier (ed. Cramer
kol. 121): ‘Mahomet gaf haer (zijn vrouw) te verstane, dat also dicwille als hi viel,
die enghel gabriel quam jeghen hem spreken ende dat hij hem niet en conste
ghehouden hine moste vallen ouermids die grote claerheit des ynghels.’ Het eigenlijke
verhaal van de verhouding van Mohammed tot een christenmeisje vindt men echter
niet bij Mandeville. Ik heb niet kunnen ontdekken waar de schr. dit verhaal vandaan
gehaald heeft; het komt ook niet voor in het volksboek Die Historie van Mahomet,
waarvan de Maatschappij een uitgave van 1580 bezit.
Wanneer we nu trachten de plaats van dit boekje in onze litteraire geschiedenis en
de waarde ervan te bepalen, dan moet allereerst die waarde natuurlijk niet overschat
worden. Het is een bundeltje vertalingen en excerpten, grotendeels vlot leesbaar
(maar dat ligt dan vooral aan het origineel), soms echter vrij stuntelig. Het grootste
belang ervan ligt hierin dat het er is. Het is het enige specimen uit de eerste helft
van de 16de eeuw van een echt novellenboek, een boek met verhalen die zuiver
als onderhoudende leesstof worden gegeven. De vertaler heeft, als gezegd, er aan
het slot van elk stukje wel een moraliserend staartje aan gedraaid, maar dat hangt
er dan ook zo los bij, dat het de eigenlijke aard van het boekje niet verandert. Wat
wij verder uit zo vroege tijd hebben zijn òf kluchtboeken als Uilenspiegel en Broeder
Russche, òf moraliserende, didactische dan wel satirieke werkjes, zoals de Gesta
Romanorum, de Evangeliën van de Spinrocken en Van den X Esels. Dit vooralsnog
naamloze bundeltje opent dus de rij van onze echte novellenboeken, die dan
voortgezet wordt met Coornherts Boccacciovertaling en aan het eind van de eeuw
pas met bundels als Der Ionge Dochters Tijtcortinge. Het is wel kenmerkend dat dit
allemaal vertalingen zijn; aan oorspronkelijke novellen is de Nederlandse literatuur
nog heel lang daarna niet toe.
Leiden, Dec. 1960
C. KRUYSKAMP
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Structuurverhoudingen in de categorie van het pronomen
personale
Inleiding
Alvorens ons te bepalen tot het onderzoek van de pronomina personalia en hun
onderlinge relaties, willen we graag enkele algemene overwegingen aan de orde
stellen. In de eerste plaats betreffen die het pronominale stelsel als zodanig. Waar
precies moeten we de grenzen trekken van het pronomen, in welke opzichten
onderscheidt het zich van het nomen, zowel bijvoeglijk als zelfstandig?
De traditionele opvatting scheidt de voornaamwoorden van de naamwoorden in
die zin, dat de eerste categorie een wijzende, de tweede een noemende functie
1)
heeft. ‘De aanwijzing’, zegt De Vooys ‘komt overeen met een gebaar of kan daarmee
vergezeld gaan’. Deze opvatting vinden we reeds in Van Ginnekens ‘Principes’ (p.
113 evv.), terwijl Bühler in zijn ‘Sprachtheorie’ (p. 79 evv.) dit principe van indeling
2)
als fundamenteel beschouwt . Op basis van dit functionele verschil nu, worden voor
3)
het Nederlands een achttal groepen onderscheiden, o.m. ook door Overdiep en
door De Groot. Hoewel de laatste zich bewust is van het feit dat hij niet zonder meer
de geijkte patronen mag aanvaarden, is zijn classificatiestelsel (p. 487) in grote
lijnen gelijkwaardig aan het Latijnse (p. 472), al gaat hij wel te werk met de nodige
voorzichtigheid. Zijn indeling kan daarom echter niet anders dan traditioneel zijn,
omdat niet iedere woordsoort en subklasse onderzocht kan worden (vgl. p. 451),
zodat we toch nog voor moeilijkheden blijven staan en niet voldoende vertrouwen
4)
kunnen hebben in het principe van indeling .

1)
2)
3)
4)

Dr C.G.N. de Vooys: Nederlandse Spraakkunst, Groningen-Djakarta 1957, 4e dr., p. 73.
Vgl. J. Wils: Die Deixis der Interrogativa, Album Philologum Prof. Dr Th. Baader, p. 1 van het
art.
Dr G.S. Overdiep: Stilistische Grammatica van het Moderne Nederlandsch, Zwolle 1937, p.
161 evv.
A.W. de Groot: Structural Linguistics and Word Classes, Lingua I, p. 427-500 (1948).

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 78

169
Traditie en Latijnse grammatica: ook bij de onderverdeling van het pronominale
stelsel in het Nederlands is de basis kennelijk weer te zoeken in een Latijnse
ondergrond. Maar terwijl de pronominale groep in het Latijn tot op zekere hoogte
een morfologische eenheid vormt, gekenmerkt door eigenaardigheden in bouw en
samenhang, schijnt dit in het Nederlands veel minder evident: ipse, idem, quis,
quidam vertonen morfologisch-semantische overeenkomsten die onderscheid met
de nomina duidelijk maken; doch wie is hiervan overtuigd voor Nederlandse
vertalingen(!) als: zelf, dezelfde, iemand, een zekere?
We stellen graag met De Groot, dat het principe van indeling in de woordbetekenis
gevonden moet worden, temeer als hij zegt, ‘The categories of form plus meaning
are usually called ‘morphological’ categories ... Strictly speaking a morphological
category is a category of form plus function, in which the ‘function’ is ‘meaning’ or,
and, ‘syntactic valence’ (p. 440). Maar zelfs al formuleert hij zijn gedachten zo
extreem dat ‘morphological systems are in essence systems of meanings, not of
form’, dan toch blijft ons bezwaar, dat de onderverdeling van het pronominale stelsel
in onze taal geen enkele morfologische of syntactische achtergrond heeft, tenzij
dan de Latijnse!
Het is niet nodig hier diep in te gaan op de begrenzing van de woordsoorten: in
bovengenoemd artikel zijn hierover bijzonder heldere en juiste feiten opgemerkt.
Zelfs de categorie van het pronomen zullen we niet trachten diepgaand te
omschrijven, omdat we juist zouden willen betogen, dat een zeer uitgebreid
onderzoek van alle prominaal aandoende groepen nodig is vóór een dergelijke
samenvattende kwalificatie. We zoeken slechts een vage omschrijving waarbinnen
het pronominale stelsel vallen kan, dat immers uitsluitend voorwerp van onderzoek
is.
Voor een omschrijving van het pronomen als woordsoort zullen, we, ook blijkens
De Groots geciteerde opvatting, gebruik moeten maken van de betekenis. We
behoeven daarbij niet in botsing te komen met de moderne opvattingen over
grammatica, welke laatste, volgens Chomsky, ‘autonomous and independent of
5)
meaning’ is .

5)

Noam Chomsky: Syntactic Structures, 's-Gravenhage 1957, p. 17.
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We onderzoeken hier immers geen syntactische schema's, maar een veld dat buiten
de pure ‘linguistic level’ ligt, ook al lijkt o.i. een wisselwerking niet uit te sluiten. Dit
laatste wordt duidelijk als we de morfologische grenzen van het pronomen in de
eerste plaats syntactisch bepaald willen zien: de syntactische habitus, de
6)
verbindingswijze is immers evenzeer een belangrijk formeel kenmerk .
Voor de pronomina nu achten we de deixis fundamenteel, en wel in die zin, dat
het ‘wijzen’ zich principieel onderscheidt van het ‘noemen’ bij de nomina. Een tweede
kenmerk zien we in de onderlinge oppositie: iedere subklasse van pronomina vormt
een oppositioneel stelsel, waarin twee, soms drie polen in onderlinge
geopponeerdheid werkzaam zijn. Dit tweede kenmerk zal op den duur misschien
niet juist blijken te zijn voor het gehele pronominale stelsel, maar in eerste instantie
wordt het bevestigd door het artikel van Frei dat we hierna behandelen zullen, terwijl
het ook volledig geldig is voor de personalia, zoals verderop moge blijken. Een
derde kenmerk, waaraan de klasse haar naam ontleent, achten we niet zonder meer
fundamenteel: de pro-nominale functie, de vervangende dus, hoeft niet aanwezig
te zijn, al treedt deze functionaliteit vanzelfsprekend herhaaldelijk op; bij de meeste
pronomina echter lijkt het meer een kwestie van gebruiksmogelijkheid dan van
stelselmatige eigengeaardheid. Bühler heeft dit al aangetoond en we komen hierop
nog terug in het artikel zelf.
Samenvattend mogen we het volgende stellen: het pronominale stelsel in het
Nederlands behoeft een uitgebreide analyse; daarbij is het noodzakelijk iedere
subklasse apart te onderzoeken, zonder Latijnse achtergrond, maar uitgaande van
het Nederlandse vormenstelsel als zodanig. De mogelijkheid bestaat dat met name
de categorie van de indefinita moeilijkheden zal opleveren, terwijl anderzijds (zie
De Groot) de lidwoorden mogelijkerwijs, mede wegens hun oppositioneel karakter,
binnen het pronominale stelsel gebracht dienen te worden.

Het Pronomen Personale.
In zijn rijk gedocumenteerde studie ‘Systèmes de Déictiques’ heeft

6)

Zie Overdiep, o.c., p. 162.
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Frei een genuanceerd beeld gegeven van het oppositionele stelsel dat werkzaam
7)
is in bepaalde categorieën van deictische elementen . Hierbij brengt hij onder een
noemer samen (1) pronomina en adjectiva demonstrativa, (2) adverbia ‘de lieu
correspondants’ (ici), (3) adverbia van wijze (ainsi), en wat hij noemt (4) présentatifs
(voici). Vele tientallen talen in zijn analyse betrekkend, bouwt hij voor verschillende
taalgroepen een binaire, dan wel een ternaire oppositie op, en wel van zodanige
aard, dat we bv. voor het Engels een tweepolige ordening (this/that; here/there)
kunnen onderscheiden en voor het Latijn een driepolige (hic/iste/illic).
Het merkwaardige nu voor dit onderzoek ligt in het feit, dat niet alleen de
pronomina personalia buiten beschouwing blijven, maar dat zelfs nergens
verantwoord wordt, waarom zij niet binnen het stelsel betrokken worden. Eenerzijds
kan hier als verklaring gelden, dat Frei zoekt naar algemeen-linguistische
categorieën, geldig voor iedere taal, anderzijds echter mag men toch aannemen,
dat bij het genuanceerde beeld dat we te zien krijgen, (met de onderkende verschillen
tussen de diverse talen) ook de personalia althans genoemd kunnen worden. Het
niet vermelden van de al- dan niet-bewuste omissie - mogelijkerwijs alleen ter
beperking van het terrein - is ook daarom niet aanvaardbaar, omdat Frei Brugmanns
studie over de deictische functies kende niet alleen, maar ook principieel weerlegde
(p. 111-113). Maar Brugmann, hoewel inderdaad geen systematicus, betrok wel de
personalia in zijn onderzoek en wel volgens de orde:
1)
2)
3)
4)

Dér-Deixis (meest essentieel; meestal verbonden met het gebaar);
Ich-Deixis (hic);
Du-Deixis (istic);
8)
Jener-Deixis (Vgl. 1) .

Al worden hier ten onrechte alle Indoëuropese talen als een geheel gezien, toch
kunnen we wel enige relaties en opposities signaleren,

7)
8)

Henri Frei: Systèmes de Déictiques, Acta Linguistica Vol. IV 3, Copenhague 1944.
K. Brugmann: Die Demonstrativpronomina der indogermanischen Sprachen, Abh. Kön. Sächs.
G.d. Wiss. Phil.-Hist. XXII, VI, Leipzig 1904.
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die interessant zijn: met name de relatie hic-ich en istic-du, en ook hun onderlinge
contrast, doen vermoeden dat een binaire dan wel een ternaire geopponeerdheid
onderscheiden zou kunnen worden. Ook Bühler, genoemd door Frei, heeft in zijn
hoofdstuk ‘Das Zeigfeld der Sprache und die Zeigwörter’ de personalia
ondergebracht. Uiteraard kan men evenzeer als tegen de indogermanist bezwaren
aanvoeren, temeer daar hier geen linguistische categorieën onderscheiden worden,
maar psychologische velden, te weten (1) deixis ad oculos, (2) anaforische deixis,
9)
(3) deixis am phantasma . Zonder in details te treden, mag men toch ook hier
positieve verdiensten signaleren; lopen we vooruit op latere gegevens, van ons
onderzoek, dan zouden we er bv. op kunnen wijzen, dat de groep ik-jij in het eerste,
niet in het tweede veld geplaatst kan worden, hetgeen wel opgaat voor bv. het
personale hij. Zelf heeft Bühler trouwens ook gewezen op de samenhang tussen
jetzt-hier-ich, resp. in de ‘Augenblicksmarke’, ‘Ortsmarke’ en ‘Sendermarke’.
In eerste instantie schijnt het dus wel verantwoord te onderzoeken in hoeverre
de personalia een eigen structuur te zien geven die hetzij correspondeert met
bovengenoemde categorieën, hetzij een eigen variatie toont hierop. Daarbij zullen
we ons beperken tot het Nederlandse stelsel en niet, zoals Frei, naar algemeen
geldende noties zoeken en wel op principiële gronden. Met name bij de personalia
blijkt hoezeer schijnbaar kleine afwijkingen een eigen betekenisonderscheiding
kunnen vertonen die los staat van algemene systemen. We denken aan
morfologische variaties bij geaccentueerde en ongeaccentueerde vormen, aan de
omgekeerde werking van bv. het Frans dat geen ongeaccentueerde varianten kent,
maar juist geaccentueerde; dit in tegenstelling tot het Nederlandse systeem, dat
juist ongeaccentueerde variaties vertoont op de grondvormen. Dergelijke typische
kenmerken van een bepaald taalsysteem maken het noodzakelijk een vrij uitgebreide
inductie te maken, met name van dien aard, dat men in een veelheid van
controleerbare gebruiksvormen - dus niet uit enkele theo-

9)

Karl Bühler: Sprachtheorie - Die Darstellungsfunktion der Sprache, Jena 1934, pp. 79-148.
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retische gebruiksmogelijkheden - een systeem onderkent. Alleen ter controle kan
men op verantwoorde wijze een vergelijking trekken met systemen uit andere talen,
mits men hieraan geen bewijskracht ontleent.
Alvorens ons echter uitsluitend te beperken tot het Nederlandse stelsel der
personalia, dienen we na te gaan in hoeverre reeds waardevolle gegevens zijn
vastgelegd, hetzij voor onze taal zelf, hetzij voor andere taalsystemen, die
mogelijkerwijs interessante parallellen bieden. Daarbij kunnen we toch weer niet
voorbijgaan aan het werk van linguisten die op grond van een betrekkelijk gering
aantal gegevens tot een breed opgezet schema kwamen, waarvoor zij algemene
geldigheid eisen. Met name in het werk van Benveniste kunnen we een dergelijke
werktrant aantreffen. Hij baseert zijn studie voornamelijk op gegevens uit het Arabisch
en op een analyse van enige andere talenstelsels (het Koreaans o.m.) en betoogt
dan, dat er een duidelijke oppositie is tussen de groep eerste-tweede persoon ten
ene, en de derde persoon ten andere zijde; we mogen hierbij overigens niet vergeten,
dat zijn uitgangspunt gevormd wordt door de verbale vormen en niet door de
personalia als zodanig. ‘Dans les deux premières personnes, il y a à la fois une
personne impliquée et un discours sur cette personne. “Je” désigne celui qui parle
et implique en même temps un énoncé sur le compte de “je”: disant “je”, je ne puis
ne pas parler de moi. A la 2e personne, “tu” est necessairement désigné par “je” et
ne peut être pensé hors d'une situation posée à partir de “je”; et en même temps,
“je” énonce quelque chose comme prédicat de “tu”. Mais de la 3e personne, un
prédicat est bien énoncé, seulement hors du “je-tu”; cette forme est ainsi exceptée
de la relation par laquelle “je” et “tu” se spécifient. Dès lors, la légitimité de cette
forme comme “personne” se trouve mise en question.
Nous sommes ici au centre du problème. La forme dite la 3e personne comporte
bien une indication d'énoncé sur quelqu'un ou quelque chose, mais non rapporté à
une “personne” spécifique. L'élément variable et proprement “personnel” de ces
dénominations fait ici défaut. C'est bien “l'absent” des grammairiens arabes. Il ne
présente que l'invariant inhérent à toute forme d'une conjugaison. La conséquence
doit être formulée nettement: la “3e personne” n'est pas une “personne”;
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10)

c'est même la forme verbale qui a pour fonction d'exprimer la nonpersonne. ’.
Men is geneigd de waarde van dit oppositioneel stelsel onmiddellijk te toetsen
aan het eigen taalsysteem, maar anderzijds is ook de wat bredere comparatie
verlokkend; dit laatste met iets te meer recht, omdat hier tenslotte conclusies
getrokken worden die in de eerste plaats betrekking hebben op de functionele en/of
semantische achtergronden van de personalia, maar in wezen toch zijn afgeleid
van verbale vormen, ook al ligt het in vele talen niet zo helder en betrekkelijk
eenvoudig als bv. in het Nederlands. In ieder geval mogen we vaststellen dat het
Arabisch een schema te zien geeft van binaire oppositie, nl. 1ste + 2de pers.
tegenover 3de pers. met in de eerste pool weer een subordening (al stelt Benveniste
de oppositie niet zo scherp wegens zijn primair semantische benadering).
Dichter bij huis blijvend, althans naar graad van verwantschap, moeten we
constateren dat ook het Sanskrit in deze ordening schijnt te delen. We kunnen ons
hier bovendien beroepen op zuiver formele criteria, hetgeen in eerste instantie ook
het enig betrouwbare middel tot onderscheiding lijkt: voor een semantische analyse
geldt immers wel in versterkte mate, dat de taal ‘eigen’ moet zijn aan de beschrijver
en dat een zeer uitvoerige fatische analyse vereist mag worden. Voor het Sanskrit
nu blijken de pronomina, althans in beklemtoonde positie, deze vereiste formele
indices te geven: er bestaat een eigen vorm voor de 1ste pers. (aham, pluralis
vayam), en ook de 2de pers. beschikt over een aparte vorm (tvam, pl. yūyam). De
3de pers. daarentegen is formeel niet vertegenwoordigd en maakt gebruik van de
bestaande demonstrativa (tad-, etad-, idam) om in het deictische stelsel betrokken
11)
te worden .
Ook in andere taalgebieden schijnt de indeling van Benveniste echter als een
betrouwbaar classificatieschema gebruikt te kunnen worden,

10)
11)

G. Benveniste: Structure des Relations de Personne dans le Verbe, Bull. de la Soc. de Ling.
de Paris, dl. 43, p. 4 (1947).
J. Gonda: Kurze Elementar-Grammatik der Sanskrit Sprache, Leiden 1941, § 48-50; Vgl. ook
Dr J.S. Speyer, Sanskrit Syntax, Leyden 1886, p. 256-261
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12)

eveneens gebaseerd op formele onderscheidingsmiddelen . In het Gola bv., een
Soedantaal of zo men wil een Semi-Bantoetaal uit Liberia, wordt een formele
samenhang tussen de 1ste en 2de pers. sg. wel heel duidelijk, althans bij de zelfst.
voornaamwoorden; zij luiden resp. mẹ̃́à en mọ̃́à. De vorm van de 3de pers.: hij (zij,
het) = x̃ṹnè, x̃wẽ́n
̣ , demonstreert weer een ontwikkeling langs een eigen lijn, hetgeen
nog versterkt wordt door de veronderstelling van Westermann, dat we historisch
13)
mogen denken aan verwantschap tussen deze vorm en het woord oṅun = mens .
De relativiteit van dit en soortgelijk ‘bewijsmateriaal’ voor het bestaan van
algemeen-geldende noties begint zich echter al bedenkelijk scherp te manifesteren
als we ook nog een greep doen uit het rijke Amerikaans-Indiaanse taalmateriaal:
de verantwoordelijkheid voor willekeur in het onderzoek verschuiven we naar
Benveniste, wiens keuze evenmin systematisch genoemd mag worden.
14)
In zijn Blackfoot Grammar heeft Uhlenbeck erop gewezen, dat de pronomina
personalia, voorzover ze niet in prefixen worden uitgedrukt, een differentiatie te zien
geven, ook weer tussen de 1ste en 2de pers. enerzijds en de 3de pers. anderzijds.
Beide eerste hebben nl. formeel herkenbare ‘obviative’-vormen, maar de 3de pers.
15)
is zelf een ‘obviative’ en kent daarnaast geen andere vormen . Bezien we de
vormen, dus de formeel onderscheiden gegevens echter, dan blijkt dit verschil niet
alleen gering, maar de prefigering in de drie personae blijkt zelfs duidelijk parallel
te lopen.
Als vormen vinden we nl.:
nistoá,

12)

13)
14)
15)

obv. nistói,

ik;

Van Wijk heeft er op gewezen dat diegenen die een taal spreken slechts die syntactische
categorieën als wezenlijk bestaand voelen, die zich door formele eigenaardigheden kenmerken,
m.a.w. die tevens formele categorieën zijn, N.Tg. 22, p. 125 (1928).
Diedrich Westermann: Die Gola-Sprache in Liberia, Hamburg 1921, p. 40.
C.C. Uhlenbeck: A Concise Blackfoot Grammar, based on ‘material’ from the southern Peigans,
Amsterdam 1938, p. 70-71.
Over deze zgn. obviative, door Van Ginneken wel ‘vierde persoon’ genoemd, zegt Uhlenbeck
dat ze ondergeschikt zijn aan een andere derde persoon in de zin; ‘when they are subordinate
to that chief third person, so that they have the function of a fourth person, (...) the term
obviative is used’, p. 29.
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ksistoá,

obv. ksistói,

jij;

ostói,

hij (zij, het);

nistúnàn(a),

obv. nistúnàni,

wij (exclusief);

ksistúnàn(a),

obv. ksistúnùni,

wij (inclusief);

ksistóau(a),

jullie;

ostóauai,

zij.

Duidelijker nog spreekt het morfematische parallellisme, wanneer we de
verschillende prefixen der drie personae naast elkaar gesteld zien:
1ste pers.:

n-,

ni-,

nit-,

no-

2de pers.:

k-,

ki-,

kit-,

ko-

o-,

ot-,

3de pers.:
m-,

mo-

We behoeven niet in te gaan op de functies van de diverse affixen, en ook mogen
we buiten beschouwing laten, dat de 3de pers. zich in zoverre onderscheidt, dat hij
zijn schema voltooid heeft door middel van ontlening. Wat geldt is het feit, dat de
drie personalia zozeer als een gesloten groep zijn ‘aangevoeld’, dat ze een vrijwel
identieke functionaliteit konden uitoefenen, en bovendien ook een zeer stringent
parallellisme bezaten dan wel vormden.
Ook andere talen van dit continent, zoals het Lower Chinook, eenmaal gesproken
door stammen langs de Columbiarivier, vertonen personale schema's die slechts
zeer ten dele overeenstemmen met de algemene normen van Benveniste, althans
voorzover het de formele zijde der paradigmata betreft: zuiver semantische criteria
vallen buiten ons gezichtsveld, maar dat geldt evenzeer voor vele argumenten van
B. Het Chinook nu vertoont ons een reeks pronominale suffixen, die morfologisch
geheel parallel lopen, en die syntactisch ook een gelijke distributie vertonen. Ditzelfde
geldt voor de onafhankelijke pronomina personalia, ook al kent daarbij uiteraard
iedere persoon aparte functies (1ste bv. heeft een exclusieve en inclusieve dualis
en pluralis, 2de heeft alleen sg., pl. en dualis, 3de heeft daarnaast ook nog een
indefiniete vorm; maar geldt dit m.m. ook niet voor onze taal tot op zekere hoogte,
waar bv. de 3de pers. genusonderscheidingen kent?).
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Duidelijke relatie tussen de drie grammaticale personae wordt noggeschapen door
gelijke suffixreeksen:
naika ik;
maika U;

(Ook andere suffixen kunnen op gelijke
wijze en met gelijk semantisch effect
worden aangehecht.)

ia'xka hij;
a'xka zij;
la'ska het;
Hoogstens zou men hier, ter ondersteuning van mogelijke differentiatie, kunnen
opmerken, dat naast het gemeenschappelijke suffix -ka = alleen, de 1ste en 2de
pers. het suffix -i, de 3de pers. het suffix -x gebruiken: alleen daar ligt enig
oorspronkelijk verschil - historische verklaring is uiteraard onmogelijk - maar
16)
functie-onderscheid wordt althans door Boas niet vermeld .
De balans zouden we tenslotte weer in evenwicht kunnen brengen met enige
grammaticale gegevens uit het Takelma zoals Sapir dat beschreven heeft. Ook hier
laten we de geprefigeerde personale morfemen buiten beschouwing, en dan zien
we weer dat in principe de functionaliteit geen afwijkend patroon te zien geeft voor
een der drie personen. Als vormen treffen we aan:
sg.

1ste pers. -gĩ

pl.

u

gõ m

a

c

2de pers. -mà (mā )

mãp

āi, xilamanà

c

3de pers. -ak

Alle pronomina van deze reeks kunnen op gelijke wijze beklemtoond worden door
e

e

toevoeging van -wi , kunnen een deictisch affix - à en andere partikels aangehecht
krijgen. Het enig onderscheid dat wijst op semantisch verschillende geaardheid zien
we bij de 3de pers.; het pronomen onderscheidt zich hier, doordat het gebruik kan
e

maken van demonstratieve prefixen, en wel de stammen hā en īda-: combinaties
17)
daarmee ‘are not infrequently used’ .
Het is duidelijk dat bovenstaande gegevens geen volledige over-

16)
17)

Franz Boas: Handbook of American Indian Languages I, Washington 1911; Franz Boas:
Chinook, resp. p. 580-581 en p. 626.
Franz Boas: Handbook II, Washington 1922; Edward Sapir: The Takelma Language of
South-Western Oregon, p. 251-252.
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tuigings- laat staan bewijskracht bezitten: alleen in negatieve zin tonen zij ons iets,
te weten: dat het ontoelaatbaar is algemene schema's af te leiden uit enkele,
willekeurig gekozen talengroepen. Achteraf bezien kan Benvenistes opvatting juist
blijken te zijn, maar dat had evengoed, misschien zelfs beter gekund op basis van
bv. het Frans, zeker wanneer hier een indringende analyse gemaakt was. Nu kan
men alleen maar nagaan, inhoeverre zijn schema correspondeert met het eigen
taalsysteem, hetgeen dan ook weer - uiteraard - de bewijskracht van de
algemeen-linguistische geldigheid niet verzekert in geval van overeenkomst.
Een andere factor die mede een rol speelt is de vaagheid van de omschreven
categorieën. Het is inderdaad juist, althans tot op zekere hoogte, dat iedere vakman
bekend is, met het feit ‘dat de persoonlike vnmw. van de derde persoon niet bij die
18)
van de eerste en tweede horen’, zoals Kruisinga zegt . Een dergelijke notie - en
met een semantische afbakening grenst ons terrein toch weer aan de notionele
sfeer - kunnen trouwens ook de filosofen ons al geven. Martin Buber bv., reagerend
op de principes van Descartes, waarbij het ‘ik’ centraal geplaatst is, spreekt van
twee relaties nl. de ik-jij- en de ik-het-relatie. In feite impliceert het leven in de
ik-het-verhouding een zijn in ‘Praesenslosigkeit’, in ‘Beziehungslosigkeit’. In het
‘Grundwort Ich-Du’ echter is de mens pas levend wezen, of anders gezegd: in het
19)
‘Du’ wordt de mens pas tot ‘Ich’ .
Naast de theoloog zijn ook de fenomenologen reeds op de hoogte van deze
typische relaties; zo ziet Lavelle het geweten in de karakteristieke geopponeerde
orde van het ik-jij: ‘Quand on est seul, on dit qu'on est seul avec soi, ce qui implique
qu'on n'est pas seul, mais qu'on est deux. L'acte par lequel nous nous dédoublons
pour avoir conscience de nous-même crée en nous un interlocuteur invisible auquel
nous demandons notre propre secret. Pourtant, de ces deux êtres qui naissent en
nous dès que la conscience paraît, dont l'un parle et l'autre

18)
19)

E. Kruisinga: Onze persoonlike voornaamwoorden, N. Tg. 33, p. 174.
M. Buber: Ich und Du, Leipzig 1923, p. 20, p. 9. Vgl. ook M.H. Bolkestein: Het ik-gij schema
in de nieuwere philosophie en theologie, diss. Groningen 1941, m.n. hfdst. XI.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 78

179
écoute, dont l'un regarde et l'autre est regardé, nous ne savons jamais quel est celui
qui est nous-même: ainsi toute conscience est astreinte à se jouer une sorte de
20)
comédie dans laquelle le moi ne cesse de se chercher et de se fuir’ .
Als daarnaast tenslotte in het idealistisch getinte werk van Binswanger, waarin
antropologisch-fenomenologische elementen overwegen, het wezenlijke van ons
bestaan gezocht wordt in de zgn. ‘Wirheit’, d.i. het samenzijn van ‘Mir’ en ‘Dir’, als
21)
de liefde gekarakteriseerd wordt als de ‘Ich-Du-Transparenz’ , dan bevinden we
ons m.m. in dezelfde orde als waarin Benveniste ons achterliet. Ook de wijsgerige
benadering van de personale problematiek toont ons een categoriaal stelsel, waarin
het ik en jij geopponeerd zijn tot het hij, maar ook hier ontbreken de nuances die
een nauwgezette analyse van de eigen taal naar voren doet komen. Vanzelfsprekend
is hiermee niet bedoeld, dat een filosofische benadering van de taalkunde
betrouwbare resultaten geeft; we willen slechts duidelijk maken dat de vaagheid
van algemeen geldende categorieën langs iedere weg kan worden afgeleid, of, nog
anders gezegd, het is de vraag of de algemene benadering niet a-linguistisch is.
Onze voorlopige conclusie mag overigens, in al haar ruimheid, aldus geformuleerd
worden: er is aanleiding te veronderstellen dat in het personale stelsel de drie
deictische elementen niet volkomen gelijkwaardig zijn; dat er m.a.w. geen ternair
systeem ten grondslag ligt aan de indeling naar 1ste, 2de en 3de pers., aangezien
de pronomina noch functioneel noch morfematisch gelijkwaardig zijn.
De voorzichtigheid gebiedt ons nu deze gegevens te toetsen aan ons eigen,
persoonlijk gekend, taalstelsel; we stellen ons daarbij voor steeds de correspondentie
tussen formele en functionele verschijnselen in het oog te houden, terwijl ook die
vormen een plaats in het stelsel moeten krijgen die bij een algemeen overzicht
beslist niet genoemd kunnen worden, zoals de zgn. indefiniete vormen. Wat de
eenheid van vorm en functie betreft, zo men liever wil: de onderlinge samenhang,

20)
21)

Louis Lavelle: La conscience de soi, Paris 1946, p. 5.
Ludwig Binswanger: Grundformen und Erkenntnis Menschlichen Daseins, Zürich 1953, 2de
dr., p. 203.
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het volgende: een aparte vorm veronderstelt een aparte functionaliteit voor het totale
systeem. Terwijl bv. het Oergermaans nog een formeel onderscheid kent in de drie
verbale vormen van het meervoud, kent onze taal dat al sinds eeuwen niet meer.
Het morfeem -en kan men daarom uitsluitend beschouwen als een meervoudssuffix;
in de vorm (wij) lopen is het dus niet het suffix van de 1ste pers. pl., maar het
meervoudsmorfeem zonder meer. Hetzelfde zien wij bv. bij de naamvallen. Het
Nederlandse taalsysteem kent, behoudens enige resten, geen naamvallen meer,
dwz. wij zien geen formele realisatie van een gegeven functie in de vorm. Hiermee
is de functie niet verdwenen, maar ze heeft andere realisatiemomenten gekregen,
o.a. de positie in de zin. Voor het vaststellen van een gegeven functie is het
noodzakelijk een fatisch uitgangspunt te nemen, i.c. de positie en nu niet meer de
naamval. Men benadert dus steeds weer de functionaliteit (en daardoorheen de
betekeniswaarde) via de tastbare realiteit van het formeel uitgedrukt-zijn. Wij menen
dit eveneens te moeten doen bij de personalia.
Wat nu de traditionele indeling der persoonlijke voornaamwoorden betreft, deze
classificatie naar 1ste, 2de en 3de pers. biedt weinig reëel houvast; zij is, zoals
zovele onderscheidingen, ontleend aan de Latijnse grammatica, die zelf haar
personae overnam van de Griekse filosofen. Overigens kent men ook bij andere
oude taaltheoretici een dergelijke orde van drie, met name in het Sanskrit, al ordent
men daar juist omgekeerd. Wat de corresponderende verbale vormen betreft, in het
conjugatiesysteem lijkt er, morfologisch, een volledige gelijkwaardigheid te bestaan
tussen de drie singulaire vormen. Maar deze factoren, de historisch gegroeide
gewoonte en het extra-pronominale conjugatiestelsel, kunnen geen argument zijn
voor de onderlinge gelijkwaardigheid der drie personae: het blijft denkbaar dat een
van de drie personalia zelfs in een geheel andere orde thuishoort. De Arabische
grammatici deelden immers hun personalia al in met de volgende termen: 1. hij die
spreekt; 2. degene tot wie men zich richt; 3. degene die afwezig is.
Dat de beoordeling der ordening echter ook onder moderne linguisten nogal wat
verschil van inzicht toont, leert ons een overzicht
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22)

van Togeby . Zelf maakt hij een indeling waarbij 1ste en 2de pers. geopponeerd
zijn met de 3de, waarna hij zonder commentaar - hij behandelt de pronomina zeer
en passant - een lijst geeft, waarin de schakeringen goed tot uitdrukking komen:
1. personne

2. personne

3. personne

la tradition
(Marouzeau)

parle

on s'adresse à elle on parle d'elle

Benveniste

personne subjective personne
non-subjective

non-personne

Brøndal

particulière
ingénérale

générale

neutre

Damourette et
Pichon

locuteur

allocutaire

délocuté

Hjelmslev

subjectif

objectif

neutre

Jakobson

persönlich

merkmallos

die sprechende Person merkmallos
Dat hier zoveel nuances onderscheiden kunnen worden ligt voor de hand: in feite
zijn het alle - uitgezonderd misschien bij Jakobson - interpretaties, d.w.z. duidingen
van de semantische achtergrond. Dat de accenten hierbij verschillend liggen is
begrijpelijk, en het is zelfs denkbaar dat ieder van de geciteerde schrijvers wel gelijk
heeft. Om in concreto te achterhalen waar de essentiële verschillen liggen en in
hoeverre we enig systeem de voorkeur geven, bepalen we ons nu tot het Nederlands.
Onze analyse zal daartoe gericht zijn
sub A:

op de formele verschillen; we menen dat
de onderscheidingen, aangebracht in
bovengenoemde systemen tezeer
gefundeerd zijn in de semantische
achtergrond en dat men totnutoe niet
genoeg aandacht gegeven heeft aan de
functionele waarde van de formele
verschillen;

sub B:

op semantisch-functionele verschillen;
hierbij zal getracht worden steeds de
onderscheidingen van A. uitgangspunt
te doen zijn; van welke functie is deze
vorm de representant?

22)

Knud Togeby: Structure Immanente de la Langue Française, TCLC VI, Copenhague 1951,
p. 186.
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A. Formele aspecten bij de personalia
Het schijnt allereerst ter zake doend althans in globo de plaats te bepalen van het
Nederlands temidden van de omringende talen, in zoverre als het stelsel formeel
‘een eigen gezicht’ vertoont. Opvallend in de eerste plaats is het duidelijk onderscheid
tussen beklemtoonde en onbeklemtoonde vormen, dat bv. in de 3de pers. mnl. enk.
een vrij grote serie varianten geeft in enclitische positie: -ie, -tie, die, waarbij in het
laatste geval mogelijkerwijs een relatie bestaat met het demonstrativum. In de tweede
pers. zien we een vorm optreden die in zijn ongeaccentueerd-zijn een eigen
functionaliteit bezit t.o.v. de beklemtoonde, nl. die van pron. indefinitum, terwijl deze
vorm in zoverre indifferent is, dat hij zowel enkel- als meervoudig gebruikt wordt;
soortgelijk gebruikspatroon vinden we noch in het Engels, noch in het Duits en het
heeft zich dus zelfstandig ontwikkeld.
We wezen er verder reeds op dat het Nederlands naast zijn grondvormen een
rijke serie ongeaccentueerde vormen bezit; dit in tegenstelling tot het Frans dat als
variaties op de grondvormen juist alleen beklemtoonde vormen kent (moi, lui, etc.).
Het Engels kent in het geheel geen functionele varianten en ook het Duits wijkt hier
sterk van het Nederlands af.
Als personalia treden op:
sg.

pl.

1. ik

- 'k - ikke (zwaar
geaccentueerde,
‘gemeenzame’ variant);

2. jij

- je; U; gij - ge (archaische
en dialectische vorm);

3. hij

- ie - tie - die; zij - ze; het 't;

1. wij

- we;

2. jullie

- je; U; gij - ge (zie boven);

3. zij

- ze.

(Buiten beschouwing laten we dus de objectsvormen en hun varianten).
Trachten we nu enige orde aan te brengen ter onderscheiding van de drie
personae, dan noteren we opvallende verschillen, met name bij
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de singulare vormen. Laten we de varianten buiten beschouwing, dan zien we:
sub sg.

1.

slechts één vorm, dwz.
noch stilistische noch
fatische onderscheidingen.

2.

twee vormen en wel met
stilistisch verschil; feitelijk,
dwz.
betekenis-onderscheidend
is dit verschil niet,
inzoverre als als er geen
verwarring kan optreden
bij uitvallen van een van
beide (denk bv. aan
kindertaal en taalgebruik
van buitenlanders).

3.

drie vormen met aparte
genus-waarde. Zij zijn niet
verwisselbaar, althans niet
voor zover ze naar wezens
of woorden verwijzen met
resp. duidelijke sexuele en
genusverschillen.

Op grond van deze morfologische distincties kunnen we in principe al een
scheiding maken, en wel van die aard, dat 1ste en 2de pers. zich beide stellen, en
wel in dezelfde zin, tegenover de 3de, die immers een feitelijke onderscheiding
aanbrengt; daaraan is bij de eerste twee kennelijk geen behoefte. De distinctie komt
ons in zoverre ‘wezenlijker’ voor dan de stilistische, dat de taal als
mededelingsinstrument buiten de stilistische spraakonderscheiding kan (kindertaal;
vgl. ook parallelle taalsystemen, met name het Engels; vgl. ook Middelnederlands;
vgl. ook wisseling en overgang bij wijziging van verhouding tussen gesprekpartners),
terwijl de genus-differentiatie onvervangbaar is.
[Terzijde wijzen wij nog op het morfologisch onderscheid van de geaccentueerde
vormen en de ongeaccentueerde (waarbij we uiteraard de, meestal onjuiste,
schrijftaaltraditie buiten beschouwing laten moeten). In principe zijn hier de drie
personalia gelijkwaardig, in zoverre als slechts de geaccentueerde vormen optreden
in oppositie. Deze oppositie beperkt zich niet tot de 1ste en 2de pers. onderling,
maar kan evenzeer op de 3de betrekking hebben (niet hij - jij moet het doen). We
kunnen dit aspect voor de innerlijke systematiek van het personale stelsel hier dus
buiten beschouwing laten.]
Afgaande op de hierboven genoemde formele aspecten mogen we de ordening
der drie personalia dus als volgt voorstellen: 1ste en 2de
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pers. onderscheiden zich van de 3de inzoverre dat zij geen distinctie kennen naar
genus. De 1ste en 2de pers. onderling onderscheiden zich formeel eveneens, zij
het niet op feitelijke gronden, dit laatste maakt het aanvaardbaar een tweevoudig
binair stelsel aan te houden en niet een ternair: deze laatste oppositie zou immers
de veronderstelling wettigen, dat alle drie de personalia op onderling gelijkwaardige
wijze zouden verschillen. Bepalen we ons tot de geaccentueerde vormen die
uitsluitend in oppositie voorkomen, dan noteren we een volgend stelsel:
A1

B

A2
De categorie B correspondeert met extra-pronominale categorieën als die van
het substantief wegens haar genus-differentiatie; de vraag of B zich hierdoor niet
als enige werkelijk pro-nominale, dwz. substituerende categorie manifesteert, valt
alleen te meten, wanneer we de formele distinctie getoetst hebben aan de
semantische achtergrond dwz. aan de functie.

B. Functionele systematiek
In deze paragraaf zullen we de pronomina niet in volgorde behandelen. Een
dergelijke benadering stuit nl. op vele bezwaren, aangezien naar veler inzicht en
ook al blijkens de gegevens onder A. dikwijls een samenhang dan wel een oppositie
relevant is. We menen mogelijke bezwaren te kunnen ondervangen door zoveel
mogelijk van één persoon uit te gaan, daarbij steeds weer vaststellend wanneer
deze functioneel is, dus betekeniswaarde bezit voor het gehele stelsel. In de
onderlinge relatie moet dus in voldoende mate de eigenwaarde van iedere
afzonderlijke component uitgedrukt worden.
1 s t e e n 2 d e p e r s . s g . Bij de behandeling van de ik-vorm in geïsoleerde
positie stuiten we al direct op moeilijkheden, wegens zijn niet zonder meer af te
zonderen karakter. Weliswaar kunnen we ons zonder bezwaar conformeren aan
wat Sandfeld over deze persoon
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zegt ‘Les pronoms personnels de la première personne désignent: au singulier le
23)
sujet parlant’ , maar we zijn ons ook bewust van het feit dat deze syntactisch
bevredigende omschrijving voor ons wel erg in het uiterlijk-waarneembare blijft. Het
gebruik van het pron. ik veronderstelt nl. een geopponeerde wereld van het niet-ik,
zo men wil: het andere. De semantische geaardheid vindt m.a.w. pas zijn reële
bevestiging in de semantische geaardheid van een tegenpool. En zoals de spreker
in eerste instantie een wereld veronderstelt in de vorm van een toegesprokene, zo
is het ik (semantisch dus) geopponeerd aan het jij. Dit laatste geldt, zoals al uit de
vormen blijkt in versterkte mate bij de bewust geaccentueerde personalia, die niet
alleen ideëel, naar semantische achtergrond, maar ook feitelijk slechts gebruikt
kunnen worden met een geactualiseerde tegenpool. De geaccentueerde vormen
kennen m.a.w. alleen een gebruiksveld, waarin de oppositie uitgedrukt is. Dat die
formeel gerealiseerde oppositie niet alleen in de orde ik-jij ligt gaven we boven reeds
aan.
Hoe kunnen we nu de relatie ik-jij het duidelijkst karakteriseren in de onderlinge
afhankelijkheid der twee leden? Voor Jakobson lijkt de relatie wel zeer vast, al dienen
we niet te vergeten dat zijn uitgangspunt evenals bij Benveniste gelegen is in de
verbale vormen van het Russisch, niet in de personalia van het Nederlands. Over
correlate paren merkt hij op dat de ene categorie kenmerken bezit, waarover de
andere zich niet uitlaat (hetgeen wat anders is dan ontkenning): ‘Die allgemeine
Bedeutung der Kategorie II, im Vergleich zu der Kategorie I, beschränkt sich auf
den Mangel der “A-Signalisierung”.’ Wat nu de relatie betreft tussen de 1ste en 2de
pers. (de 3de is onpersoonlijk) hierin zien we bovengenoemde oppositie:
‘Die persönlichen Formen verfügen über der Korrelation: Form der “ersten Person”
(merkmalhaltig) ~ Form, die die Bezogenheit der Handlung auf die sprechende
Person nicht ankündigt. Es ist die sog. Form der “zweiten Person”, die als
merkmallose Kategorie fungiert. Die a l l g e m e i n e B e d e u t u n g der russischen
Form der

23)

Kr. Sandfeld: Syntaxe du Français Contemporain, I Les Pronoms, Paris 1928, p. 31.
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2. Pers. wurde von Peškovskij treffend als “verallgemeinert-persönlich”
24)
charakterisiert’ .
In grote lijnen mogen we deze typering ook toepasselijk achten voor ons eigen
personale systeem, al schijnt er geen aanleiding de negatieve karakteristiek van de
2de pers. over te nemen. In de pronominale categorie immers, zoals die zich aan
ons manifesteert, is jij zeker in zijn geaccentueerde vorm, meer dan het niet-ik,
aangezien het zeer bepaald zijn begrenzing kent. De bevestiging van de
‘waardevastheid’ der 2de pers. vinden we o.m. in de rolwisseling van de twee
gesprekspartners. In dit opzicht ook onderscheiden zich 1ste en 2de pers. functioneel
van de 3de, aangezien zij geen van beide pro-nominaal optreden, dwz. als
anaforische vervangers van bv. substantiva. Naar het ons voorkomt is deze
onderscheiding des te meer fundamenteel, daar ze door geen enkele andere
pronominale categorie gedeeld wordt. Weliswaar kan ieder pronominaal element
25)
als directe deixis fungeren , maar deixis per se geven alleen de personalia van de
1ste en 2de pers., sg. en pl. Vooruitlopend op de behandeling van de 3de pers.
stellen we vast, dat deze vorm ook als pro-nomen kan optreden: niet alleen kan
men spreken van een incidentele oppositie ik-jij-die man, maar het feit dat de 3de
pers. genusonderscheiding kent impliceert reeds een dergelijke functionaliteit. Zo
zien we ook hier dat de functionele verschillen niet losstaande, a-linguistische
factoren zijn, maar dat het formele verschil, zoals Wilhelm Horn reeds vaststelde,
zijn waarde ontleent aan de semantische achtergrond. Hetgeen in negatieve zin
ook weer toepasselijk is op de hier aan de orde gestelde personalia 1 en 2.
Willen we de verhouding tussen de 1ste en 2de pers. volledig tot haar recht doen
komen, dan mogen we ons uiteraard niet beperken tot de geaccentueerde vormen.
Zoals we reeds opmerkten, komen de beklemtoonde vormen alleen voor bij directe
oppositie, hetgeen niet impliceert, dat een dergelijk oppositiestelsel niet werkzaam
zou zijn bij de ongeaccentueerde. Bij de laatste categorie echter spreekt de tegen-

24)
25)

Roman Jakobson: Zur Struktur des Russischen Verbums, Charisteria Guilelmo Mathesio
Quinquagenario, Praag 1932, p. 74-79.
Vgl. Bühler: demonstrare necesse est, stare pro nominibus non est necesse!
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stelling minder sterk, is zij niet relevant voor deze gegeven vorm van taalgebruik.
Daarbij neemt de 1ste pers. geen aparte plaats in t.o.v. zijn nevenvorm: afgezien
van de pregnante gebruikskwaliteit lopen beide vormen parallel.
De 2de pers. evenwel vertoont in zijn ongeaccentueerde vorm een dubbel
aangezicht: enerzijds gaat hiervoor volledig op wat we zeiden voor de 1ste pers.,
26)
anderzijds echter heeft je een zeer specifieke functionaliteit, te weten de indefiniete .
Wat dit laatste betreft, merken we op dat bv. het Frans en het Duits deze eigen
kwaliteit missen, hetgeen nogmaals bevestigt de noodzaak van een zelfstandige
analyse van iedere taal afzonderlijk. Willen we nu de werkzaamheid van je als
indifferente vorm in het personale stelsel duidelijk doen uitkomen, dan zullen we
die functionaliteit moeten demonstreren aan een aantal voorbeelden.
Allereerst een vergelijking van men en je. Terwijl het eerste indefinitum zeer
beperkt is in functionaliteit - formeel alleen een subjectsvorm - kan je iedere
syntactische positie krijgen. Daarnaast blijken de functies elkaar geenszins te dekken;
terwijl men een objectief karakter draagt tegenover de spreker, een zekere distantie
ook aangeeft, is je op de spreker betrokken, in zekere zin inderdaad
‘verallgemeinert-persönlich’: zo treffen we op één bladzij van een verhaal naast
27)
elkaar aan : ‘Tegenwoordig lacht men daarom of trekt men zijn neus ervoor op’,
28)
en ‘Dat laatste is niet leuk als je juist die ene bent. Ik was eens die ene’ .
In de eerste zin distancieert de spreker zich duidelijk van de groep die met men
aangeduid wordt; hij wenst zeer beslist niet gerekend te worden tot die categorie.
Men zou het aldus kunnen formuleren, dat men altijd zonder relatie is met het ‘ik’.
In de tweede zin echter betrekt

26)

27)
28)

Hoe gevaarlijk het is algemeen-geldende normen te willen stellen, blijkt als we deze uitkomst
vergelijken met een uitspraak van Brøndal, die een bijna tegenovergesteld principe aan de
orde stelt als hij de derde persoon apart plaatst op grond van het volgende: ‘Les possibilités
de substituer la troisième personne à la première et à la deuxième (on pour je, tu. ou pour
nous, vous) - mais non pas inversement.’ Essais de Linguistique Générale, Copenhague
1943, le concept de ‘Personne’ en grammaire, p. 100.
Cursiveringen in de nu volgende citaten (pronomina) van mij.
Beide citaten uit: Vincent Mahieu: Tjies, Den Haag 1959, 2e dr.
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de spreker zichzelf wel in de groep die met je wordt aangeduid. De vorm zou
vergeleken kunnen worden met we (algemeen), ware het niet dat het laatste
pronomen gedacht is vanuit de spreker, dwz. de spreker centraal stelt in een groter
geheel. (We merken nog op dat het Frans, hier weer een zeer eigen variant vertoont,
duidelijk afwijkend van het Nederlands. We zouden geneigd zijn te veronderstellen,
dat on een sterke overeenkomst vertoont met ons indefiniete je, en dus op een of
andere wijze in het personale stelsel van het Frans een plaats kan krijgen; vgl. ‘On
va se promener?’, ‘Que va-t-on faire maintenant?’ Zie verder noot 31).
Het schijnt echter niet noodzakelijk dat in het indefiniete je de spreker, dus het
‘ik’ volledig betrokken is; hierbij is dan niet het ‘ik’ volledig buitengesloten, zoals in
‘men’, maar de vorm impliceert een zekere indifferentie: de volgende zinnen zijn uit
verhalen, waarin geen ik-figuur optreedt:
‘Quick en Co was gevestigd in zo'n raar huis. Als je binnenkwam, liep je meteen
tussen oude, zwarte, gebutste zettafels door.’
‘Als je zei: oma Poet, dan kon iedereen je dadelijk helpen. Want oma Poet kende
iedereen. Ja toch, die samenwoonde met oma Kobboy? Neen, niet lachen, hier in
Gang Horning waren geen achtbare grootmoeders, noch lieve oma-tjes. Hier was
je een wezen (oma) met een merk (Poet of Kobboy). Deze oma's waren wat je nou
28)
zou noemen oorlogswezen, ...’ .
Zou men geneigd zijn na deze voorbeelden toch tot een objectieve semantische
waarde te besluiten van het je, dan zijn er genoeg gebruiksvormen die weer een
impliciet karakter dragen. Een schrijver die bewust de men-vorm vermijdt (alleen
men als er bepaald distantie moet zijn: ‘Misschien dat men het zo bezien toch met
mij eens zou kunnen worden, ...’), schrijft met een typisch ik-accent:
‘Ik heb echter ervaren dat wanneer het gelukt in het leven een beetje toeschouwer
te zijn, wat afstand te nemen en je niet altijd te ergeren aan alles, wij soms toch wel
echt kunnen genieten ...’
‘Maar weest van één ding verzekerd: ook ik vind opvoeden een

28)

Beide citaten uit: Vincent Mahieu: Tjies, Den Haag 1959, 2e dr.
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bijzonder moeilijke taak, waarbij je nooit zeker bent, of je het echt goed doet dan
wel of tal van andere manieren niet even goed als de jouwe zijn.’ [n.b. Dat het
possessivum een indefiniete functie krijgt is uitzonderlijk; het wijst wel op de relatief
29)
sterke positie van het onbepaalde je in ons personale stelsel.]
Ten slotte nog een voorbeeld waaruit blijken moge in welke positie je niet gebruikt
kan worden. Een schrijfster, vertellend over haar jeugd, schetst de verhouding tussen
haar familie en zichzelf als kind aldus:
‘Enkele minuten lang had men het kleine meisje in de familieband betrokken,
omdat de volwassenen ook haar zochten. Klein als ze was had men haar nodig in
30)
de familiekring ...’ .
Uiteraard vormen deze zinnen slechts een kleine greep uit een zeer geschakeerde
hoeveelheid gebruiksvormen. De conclusies die we willen trekken verwaarlozen
dan ook vele stilistische details als behorend eerder tot het taalgebruik dan tot de
taal (al willen we de scheiding tussen die beide niet te scherp trekken). Er zijn bv.
bepaalde condities, waaronder je nauwelijks voor zijn indefiniete gebruik in
aanmerking komt: tegen een hooggeplaatst persoon zal men het niet gebruiken,
maar in zo'n contact vermijdt men evenzeer jij/jullie/ze en vormen uit andere
categorieën. We zoeken dus de principes van werkzaamheid voor ons taalstelsel,
waarbij we hier controleerbare taalsituaties als uitgangspunt genomen hebben; de
uitkomsten, getoetst aan andere gebruiksvormen, kan men meten aan willekeurig
toegepaste taalfeiten uit de praktijk.
Onze semantische begrenzing van het indefiniete je zouden we als volgt willen
stellen: je heeft een dubbele functie voor de zin: het kan zijn de tegenpool van ik,
2de pers. dus, het kan zijn indifferente vorm. In deze indifferentie echter toont het
een betrokkenheid zowel op de 1ste als op de 2de pers. en wel zodanig dat het van
geen van beide los gedacht kan worden. In dit laatste opzicht valt het dus niet buiten
het personale schema, kan het dus niet gekwalificeerd worden als een

29)
30)

Uit: Drs H.J. Jordan: Geniet meer van uw kinderen, Utrecht 1959.
Uit. Dola de Jong: De Thuiswacht, Amsterdam 1954.
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31)

niet-personale in de orde van men . Anderzijds echter blijkt tevens hoe moeilijk het
is de interne pronominale categorieën ten opzichte van elkaar af te bakenen. Relaties
zijn er zeer bepaald en wanneer J. Wils - in een ander vlak overigens en op
historische gronden - zegt: ‘Aus den Demonstrativa ergeben sich leicht die
32)
Personalia’ , dan worden ook hier nauwere relaties gesuggereerd, dan men zou
vermoeden; we komen hierop terug bij de behandeling van de 3de pers.
3 d e p e r s . s g . Vooropgesteld zij dat de 3de pers. in vele gevallen geen
personaal karakter draagt in die zin, dat het niet betrekking heeft op een persoon.
Als Brøndal spreekt van ‘neutre, donc à part’ en Hjelmslev een dergelijke typering
geeft, moeten we het o.i. echter ook niet zo interpreteren, dat ik en jij principieel
personae betreffen, hij (zij, het) niet. Het komt ons voor dat we evenwel in het formele
genus-verschil ook de indicatie mogen lezen, dat personale aanduiding door de 3de
pers. principieel wel mogelijk is. Vooralsnog lijkt het aanvaardbaar de extra-personale
relaties te zien als toegepaste varianten op een personale basis; het vervolg moge
bevestigen of dit inzicht juist is en tevens in hoeverre de 3de pers. zich onderscheidt
van de beide andere.
Blijkens de formele genus-onderscheiding in deze persoon, bevinden we ons in
een orde, waarin het pro-nominale karakter fundamenteel is, hetgeen niet gezegd
kan worden van de 1ste en 2de pers. Wanneer we de drie vormen gelijkwaardig
naast elkaar stellen, zouden we zelfs geneigd zijn te veronderstellen, dat het typisch
personale kenmerk secundair is in die zin, dat de genus-differentiatie prevaleert.
Bovendien kan hij (we stellen ons voor gemakshalve met deze vorm tevens de
andere twee aan te duiden) buiten het zgn. rollenspel gehouden worden, te weten
zodanig, dat actualisering van ik en/of jij niet impliciet hij veronderstelt, wat bij de
beide andere onderling immers wel het geval was.
Voor Jakobson blijkt het presens twee persoonscorrelaties te bezitten,

31)

32)

De Amerikaanse Linguist Hall (French supplement of ‘Language’ 1948, p. 24) beschouwt als
vierde persoon in het Frans de pronomina on, se, soi; wegens het niet-personale karakter,
m.n. van men, zoals dat in ons onderzoek blijkt, lijkt ons een dergelijke benaming onjuist voor
ons stelsel.
J. Wils: o.c., p. 2.
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waarbij de 3de pers. althans in principe als onpersoonlijke vorm optreedt: ‘Als
grammatisch unpersönliche Form fungiert die sog. Form der “dritten Person”, die
33)
an sich die Bezogenheit der Handlung auf ein Subjekt nicht ankündigt; ...’ . M.m.
sluit Benveniste zich bij dit standpunt aan, zoals boven reeds bleek, en zoals hij aan
het slot van zijn artikel nog eens duidelijk zegt; er bestaat een ‘corrélation de
personnalité opposant les personnes je/tu à la non-personne il’.
Het schijnt in eerste instantie dus gerechtvaardigd hij een aparte plaats te geven
ook op semantische gronden. Dit geldt met temeer reden, daar het ook in zijn
anaforische functionaliteit veelal een nietpersonaal karakter draagt. Ik en jij evoceren
of appelleren aan een wezen, of ten minste een als wezen voorgesteld, een
gepersonifieerd object. Bij hij echter ligt de functionaliteit principieel anders. Formeel
geeft de ‘neutrum’-vorm het reeds een indicatie in deze richting: personaal gezien
kan het zoals we reeds opmerkten alleen maar een indicator zijn van een object;
het kan uiteraard ook voor een grammaticale ‘het’-vorm staan, maar dan is ook het
personale karakter afwezig; als anaforische deixis in de grammaticale
correspondentie immers overweegt niet het personale, maar het genus-karakter
(dus bv. het voor kind). Semantisch gaat de parallellie geheel op: dikwijls, zeer
dikwijls zelfs, draagt hij of ze (zij schijnt inderdaad meer gereserveerd voor het
personale) een neutrale waarde, is dit pronomen dus niet-personaal, is het met
Jakobsons term ‘unpersönlich’.
In dit verband wijzen we nog op de relatie die bestaat tussen het enclitische die
en het demonstrativum. Weliswaar meent Van den Toorn in een recente studie de
beide vormen als niet-identiek te moeten karakteriseren, maar wel gelooft hij in een
34)
enclitisch personaal die onder invloed van het aanwijzende . Dit laatste lijkt ook
mij in sterke mate het geval, terwijl bovendien veelvuldig gebruiksgevallen
voorkomen, waarin die optreedt ter vervanging van hij voor differentiatie; ‘maar hij
maakte zich bezorgd over zijn vader, aangezien hij wist dat die last had van
reumatiek’. Het pronomen die kan hier met evenveel

33)
34)

Jakobson, o.c., p. 78.
M.C. van den Toorn: De herkomst van het enklitische pronomen ie, resp. die/tie, N. Tg. 52,
p. 85-90.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 78

192
recht een personale genoemd worden als een demonstrativum, temeer daar bij
vervanging van ‘zijn vader’ door ‘zijn moeder’ het personale ze (zij) kan optreden.
In enclitische positie schijnt het me zelfs zo, dat men veelvuldig niet meer
onderscheiden kan tussen het pers. en het aanw. voornaamwoord: formele
homonymie heeft hier zozeer een gelijkgeaarde semantische achtergrond, dat een
synchrone onderscheiding vaak onmogelijk geworden is.
Tenslotte nog een formeel onderscheid tussen de vormen van de 1ste en 2de
pers. enerzijds, en die van de 3de anderzijds: bij ongeaccentueerd gebruik van een
pron. personale + voorzetsel, zal bij ik en jij altijd de personale vorm gehandhaafd
blijven; in de 3de pers. ligt dat echter dikwijls anders. Daarin zien we zgn.
voornaamwoordelijke bijwoorden ontstaan als ermee, ervoor, erdoor, zelfs wanneer
bepaaldelijk een persoon wordt aangeduid (in de spreektaal gebeurt dit herhaaldelijk,
in de schrijftaal vermijdt men deze vormen totnutoe vrij systematisch). Dat daarnaast
ook gebruikt worden voorzetselgroepen met, voor, aan hem (haar) doet niet af aan
het feit, dat een formele overgang plaats kan vinden van dit pronomen naar een
niet-personale categorie.
Boven hebben we enkele malen, zowel op semantische als op formele gronden,
kunnen vaststellen dat de grenzen tussen de verschillende pronominale categorieën
niet dikwijls scherp getrokken kunnen worden. In dit verband rijst dan ook de vraag,
of het niet juist zou zijn de zgn. 3de pers. buiten het stelsel van de personalia te
sluiten; vatten we de punten nog eens samen, waarop deze vorm zich distancieert
van de eerste twee personae, dan noteren we:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

formeel: genusonderscheiding (hij, zij, het);
formeel: relatie met demonstrativum (hij - die);
formeel: overgang naar andere niet-personale categorie (ermee);
functioneel: dikwijls indicator voor het niet-personale;
functioneel: niet principieel betrokken in rollenspel (zoals: ik - jij);
functioneel: niet principieel niet-pro-nominaal (als ik en jij).

Het schijnt bijna onmogelijk tegenover zoveel afwijkende punten nog staande te
houden dat de 3de pers. wezenlijk thuishoort bij de personalia. In de eerste plaats
echter dienen we het aantal onderscheidingen
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inzoverre relatief te achten, dat we ook tussen ik en jij formele en semantische
verschillen aantroffen: verschillen immers zijn functioneel voor een oppositiestelsel
al dienen er anderzijds natuurlijk categoriale overeenkomsten te zijn. Een argument
om althans met de nodige voorzichtigheid te werk te gaan mogen we ontlenen aan
de talen wier personaal stelsel we in de inleiding aan de orde stelden. Weliswaar
hebben deze systemen geen bewijskracht, maar de algemene parallellie die we
totnutoe mochten aantreffen, wijst wel in een bepaalde richting. Zo noteerden we
een gelijke affigering voor de drie personae in het Zwart-voetindiaans, een gelijke
suffix̄-reeks in het Chinook, en ook voor het Takelma een reeks partikels die voor
alle drie gelden konden.
Beperken we ons tot de eigen taal, dan vinden we ook bij ons een reeks
nevenargumenten, en wel formeel uitgedrukt, die een sterke samenhang suggereren.
Om te beginnen zien we een gelijkwaardige verhouding tussen de personalia en
de verbonden possessiva; zoals ik mijn kent en jij jouw, zo treden in gelijkwaardige
positie naast hij - het/zij ook zijn/haar op. Bovendien hebben alle drie de vormen
een gelijkwaardige mogelijkheid van affigering met het partikel zelf, dat bij andere
pronominalia categorieën niet of nauwelijks bruikbaar is. Parallellie zien we ook in
de verhouding gaccentueerde - ongeaccentueerde vorm, terwijl alle drie de
pronomina een duidelijke objectsvorm bezitten, hetgeen ook al weer niet geldt voor
andere pronominale groepen. Een negatieve aanwijzing tenslotte vinden we in het
feit, dat de 3de pers. naar geen enkele andere categorie overgebracht kan worden;
en het scheppen van een aparte categorie heeft in zoverre bezwaren, dat dit
pronomen dan een geheel uitzonderlijke plaats zou innemen temidden van de andere
pronominale groepen, vanwege het ontbreken van innerlijke deictische oppositie.
We zullen nu trachten op minder negatieve gronden duidelijk te maken dat de
3de pers. ook wezenlijk betrokken is in het personale stelsel. In de eerste plaats ligt
de 3de pers. qua functionaliteit in een vergelijkbaar vlak met de 1ste en 2de. Het
kan zeer bepaald deelnemen aan het rollenspel, zij het dan in die zin, dat het niet
in oppositie staat tot de 1ste en/of 2de pers., maar in oppositie tot de gesloten groep
ik - jij. Deze laatste twee staan in een individuele ‘gerichte’ gespreks-
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verhouding, de 3de is de indirecte factor, betrokken binnen het stelsel, wanneer de
ik - jij-relatie naar buiten openbreekt. Dat hij op een syntactisch (!), maar ook op een
35)
semantisch gelijkwaardig niveau gebruikt kan worden, blijkt bij Claus als hij schrijft :
‘Ik word nog luitenant als het zo duurt. Hìj (1) was mijn gelijke de luitenant en hij
(1) zou in mij durven dringen en mijn plaats innemen, als ik niet erg oppaste en
uitkeek. Ook daarom haat Mirko de luitenant. Daarom spreekt hij (2) zo hard en
verschrikkelijk kwaad over de luitenant omdat hij (1) mij wil beveiligen. Omdat hij
(2) niet wil dat de luitenant mijn plaats inneemt. Mij wordt. Hij (2) kan het weten.
Mirko hij (2) is soms zo dichtbij mij.’
Het hij dat we hier met (1) nummerden, staat inderdaad op gelijk niveau met het
ik in de wisseling van verhoudingen: als gelijkwaardige functionele tekens werken
zij hier in de deixis; dat daarbij een hij (1) en een hij (2) onderscheiden kan worden
is enerzijds een teken van andere geaardheid dan ik; anderzijds echter bewijst het
tevens, dat hier niet aan een demonstratief karakter gedacht mag worden, hetgeen
mede bevestiging vindt in het feit, dat hij nooit een dergelijke ‘plaatsonderscheidende’
kwaliteit bezit. In dit opzicht plaatst het zich tevens in de categorie der personalia,
die iedere wijzende ((demonstrativa), verbindende (relativa), vragende (interrogativa),
of andere nevenkwaliteiten missen naast hun deictische.
Bovendien, en dat is zeer belangrijk, kan hij fungeren als directe deixis, hetgeen
het dan gemeen heeft met de andere twee personalia en wat hem onderscheidt van
andere deictische groeperingen:
[‘Spreker’ houdt zich in gedachten bezig met een vriend.]
‘De reisgids heb ik laten vallen toen ik in een portiek stond. Uit angst. Gelukkig
weet hij dit niet, durft niet te vermoeden dat ik bang kan zijn. Hij kent mij niet alhoewel
35)
wij nu al jaren met mekaar optrekken.’
We kunnen hier hij niet als pro-nominaal aanduiden: de verwijzing is rechtstreeks,
op dezelfde wijze als dat plaats vindt bij de 1ste en 2de pers. Als punten van
overeenkomst tussen 1ste en 2de pers. aan de ene kant, de 3de pers. aan de andere
kant, noemen we dus:

35)
35)

Uit: Hugo Claus: De Zwarte Keizer, Amsterdam 1958.
Uit: Hugo Claus: De Zwarte Keizer, Amsterdam 1958.
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a) formeel: syntactisch gelijkwaardig veld;
b) formeel: gelijke relatie met possessiva en suffix;
c) formeel: gelijkwaardige verhouding met ongeaccentueerde vormen een
objectsvormen;
d) functioneel: geen relatie met andere pronominale categorieën (behalve
eenmaal);
e) functioneel: dikwijls directe deixis.

Bepalen we nu, ter afsluiting van de enkelvoudige pronomina personalia de
onderlinge verhouding, dan zien we een schema dat als volgt uitgedrukt kan worden
en volkomen gelijk is aan het formeel verantwoorde schema:
A1

B

A2
A 1 = ik, A 2 = jij, hetgeen impliceert dat beide een gesloten categorie vormen in
die zin, dat zij geopponeerd zijn aan elkaar en samen in oppositie staan tot B = hij.
Het schema van de ik - jij-groep kunnen we weer verder onderscheiden op de wijze
van Frei, nl. door je als indifferente pool op te vatten, die in oppositie staat binnen
de A-groep met ik - jij. Het onbepaalde je nl. functioneert niet meer als geopponeerde
pool to A 1, en kan niet meer beschouwd worden als identiek met je (jij) = A 2. Het
indefiniete personale omvat nl., zoals gebleken is, ook het ik van de spreker, al is
het niet personaal daaraan gebonden. Anderzijds is het ook niet zo, dat dit indefinitum
incidenteel geopponeerd kan zijn aan ik-alleen, of aan jij-alleen, waardoor het als
een soort derde pool in het A-stelsel zou optreden: liever zouden we de oppositie
ik/jij - je (indef.) zien als een verhouding personaal-algemeen personaal. In antwoord
op de vraag: ‘Waarom geeft U zoveel geld uit voor die kinderen?’ kan het antwoord
luiden: ‘Och, je wilt toch wat doen met die feestdagen.’ Hier zien we een oppositie
tussen het indefiniete je en de gesloten, niet scheidbare groep ik/jij, waarbij het
algemeen-personale in de indefiniete vorm blijkt uit de betrokkenheid van spreker
en hoorder.
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Je valt dus, zoals we boven ook reeds aangaven, niet in een buitenpersonale
categorie, noch in de orde van het indirecte hij, noch in de orde van het niet-personale
men. Geven we voor hun geschematiseerde verhouding ik het teken 1. en jij het
teken 2., dan zien we je-indef. als 2x fungeren, dus geopponeerd aan de gesloten
groep 1-2.
1

2X

2
Het schema van de pronomina personalia sg. in zijn geheel is dan als volgt, steeds
in onderlinge oppositie, opgebouwd:
B

A1

A 2X

A2
Tenslotte de meervoudige vormen. Naar het ons voorkomt, vertoont dit stelsel
duidelijke evenredigheid met het enkelvoudige, al dienen we enkele bijzonderheden
in het oog te houden.

1ste, 2de, 3de pers. pl.
In het meervoudig stelsel van de personalia dienen we in de eerste plaats te zien
de meervoudige componenten van enkelvoudige vormen. In principe is hier dus
werkzaam een systeem dat gelijkwaardig is aan dat van het enkelvoud, ook al doen
zich hier enkele complicaties voor die vermeld moeten worden. Onjuist lijkt het ons
te veronderstellen dat de pluralis zou afwijken van de singularis, aangezien de
functionele verhouding parallel gedacht kan worden aan die van boek-boeken.
De 1ste pers. vertoont evenwel in sommige talen een semantisch beeld, dat afwijkt
van deze relatie en wel vanwege het feit dat jij betrokken kan worden binnen de
sfeer van wij, en uitgesloten kan blijven. Wij zien deze verschillen formeel uitgedrukt
bv. in het Zwartvoetindiaans, dat een inclusief wij onderscheidt (ik + jij/jullie) en een
exclusief, resp. ksistúnùn (ksistóa = jij) en nistúnàn (nistóa = ik), waarbij dus het
prefix k-, dan wel n- betrokken is.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 78

197
Moeten we nu ook voor het Nederlands, semantisch althans, een inclusief en een
exclusief wij onderscheiden, naar gelang jij (jullie) betrokken of uitgesloten is? Een
dergelijke onderscheiding lijkt ons niet verantwoord. Om te beginnen hebben we
geen enkele formele indicatie in die richting; en juist in de formele onderscheidingen
vonden we totnutoe steeds de basis voor een functionele verklaring.
Maar ook bij de semantische analyse blijkt de distinctie van geen belang,
nietbestaand dus. Benveniste zegt (p. 12): ‘Dans le verbe comme dans le pronom
personnel, le pluriel est facteur d'illimitation, non de multiplication’. En zo schijnt het
ons inderdaad te zijn:

wij = ik + n anderen (om het even of bij deze anderen jij is betrokken);
jullie = jij + n anderen (behalve ik);
zij = meervoudig niet -ik/jij.

Wanneer we zien dat in de plurale vormen steeds weer de singulare persoon centraal
gesteld is, dat wij een onbegrensde uitbreiding impliceert van het ik en dat jullie een
duidelijk direct-personaal niet-ik stelt, dan zien we de doorwerking van het boven
gegeven stelsel. Dat hierbij een minder duidelijk oppositioneel karakter aan het licht
hoeft te treden, zodat een schema niet toereikend is, spreekt vanzelf. Alle plurale
personalia vormen op zichzelf een ‘ensemble indéfini’ ten opzichte van hun
enkelvouden.
Het is duidelijk dat het geen zin heeft in deze orde te spreken van een indefiniete
vorm we; het onbepaalde schijnt wezenlijk voor deze vorm zo gauw we hem loslaten
van de ik-persona; laten we die relatie echter bestaan, erkennen wij hem - en
ontkennen is bepaald onmogelijk - dan kan men niet meer spreken van een
onbepaald we op dezelfde wijze als je. Trouwens deze laatste vorm fungeert in
gelijke verhouding t.o.v. de plurale als de singulare categorie, juist op grond van
zijn onbepaaldheid. Het lijkt ons daarom juister je (zowel het personale als het
indefiniete) te typeren als onbegrensd en wel in die zin, dat het noch enkel- noch
meervoudig is.
Samenvattend mogen we t.a.v. de meervoudige pronomina personalia dus zeggen:
het is niet mogelijk een vast systeem, een oppositieschema,
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te onderscheiden van gelijke waarde als bij de singularia. Het meervoud is een
variant op de enkelvoudige vorm, zoals we dat nog historisch uitgedrukt vinden in
jullie; hierin immers kunnen we een semanteem jij en een meervoudsmorfeem lui
onderscheiden, hetgeen de relatie in haar juiste verhouding vastlegt. Een ander
systeem te willen creëren zonder morfematische achtergrond komt ons niet
verantwoord voor.
Den Haag
F.G. DROSTE
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De meest gesloten vocaalfonemen in het dialect van Nuenen bij
Eindhoven
1. Inleiding.
Het probleem dat in deze bladzijden aan de orde wordt gesteld is van fonologische
aard. Het openbaart zich wanneer men gaat trachten de relaties tussen de Nuenense
vocalen vast te stellen. Voor een volledige afbakening van posities en verhoudingen
binnen een fonologisch systeem is vereist, dat men dat systeem in zijn geheel
overziet. Daar staat echter tegenover, dat een uitgekristallizeerd overzicht eerst
mogelijk wordt wanneer alle details en dus ook de verhouding iej - ie, uuj - uu en
oew - oe, waarom het hier gaat, hun plaats hebben gekregen. Het detail vraagt dus
om het geheel, terwijl het geheel een juiste waardering van het detail veronderstelt.
Omdat beide zaken moeilijk met elkaar verzoend kunnen worden nemen wij voorlopig
genoegen met een gedeeltelijk en dus gebrekkig overzicht.
Anders dan het klinkersysteem van het AN vertoont het Nuenense als
voornaamste, op het eerste gezicht alles beheersende relevante eigenschap de
oppositie lang-kort. Zonder dat het fonetische onderscheid gespannen-ongespannen,
dat in het Nederlands zulk een belangrijke categorie blijkt te zijn, geheel uitgesloten
is, staat toch wel vast dat die tegenstelling fonologisch voorlopig verwaarloosbaar
is. Eveneens in afwijking van het AN, dat drie graden van openheid onderscheidt,
1)
en van het Fries, dat er vier kent , zijn in het Nuenens vijf fonologisch belaste
openingsgradaties te onderkennen. Als uitgangspunt voor ons betoog kiezen wij
het volgende schema, dat slechts in de vijfde kolom problematisch is:

1)

Deze en andere opmerkingen in het vervolg over de fonologie van het Nederlands berusten
op de opvattingen van A. Cohen, C.L. Ebeling, P. Eringa, K. Fokkema, A.G.F. van Holk,
Fonologie van het Nederlands en het Fries/Inleiding tot de moderne klankleer, 's-Gravenhage
1959.
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open 1

aa/a

open 2

èè/è

gesl. 3
òò/ò

gesl. 2
oo/ó

gesl. 1
(oe)

éé/é

ee/i

(ie)

gespreid

öö/ö

eu/u

(uu)

voor +
gerond

achter +
gerond

Wij zijn ons ervan bewust dat het eigenlijk niet aangaat zonder afdoende
behandeling of argumentering de lezer een dergelijk schema voor te leggen. Het
laat zich denken, dat hij gaarne voorbeelden zag aangehaald waaruit de relaties
duidelijk kunnen worden. Daar het ons echter te doen is om de fonemen in de kolom
met de grootste graad van geslotenheid en allerminst om een volgroeide fonologie,
zullen wij aan deze gerechtvaardigde verlangens niet voldoen.
2)
Het karakter van de genoemde klanken hebben wij eerder kort omschreven . Wij
wijzen er hier alleen nog met enige nadruk op, dat er tussen de in elk vakje naast
elkaar geplaatste klinkers niet anders dan een duidelijk, zwaar fonologisch belast
verschil in lengte bestaat. Overigens zijn niet alle vragen omtrent de verhoudingen
tussen de diverse vocalen door dit overzicht beantwoord. Met name zou langs de
weg van natuurwetenschappelijk onderzoek opheldering kunnen worden gezocht
omtrent de verhouding van òò - oo - (oe); het is niet uitgesloten dat die - in fonetische
zin - enigszins anders is dan bij éé - ee - (ie) en öö - eu - (uu), daar ook een
geleidelijk meer geprononceerde stulping van de lippen het klankverschil kan
veroorzaken. En vervolgens is het mogelijk dat de vocalen van de bovenste lijn niet
alleen in de genoemde opzichten verschillen van die op de tweede en derde, maar
dat zij ook wat minder gespannen zijn. Wanneer men over de structuur van een
probleem zou kunnen spreken, dan zijn dergelijke kwesties hier niet relevant; wij
gaan er dus aan voorbij.

2. Probleemstelling.
In de reeds geciteerde TT-bijdrage wordt opgemerkt over wat daar heet ie. uu. en
oe. (de punt duidde op lengte): ‘iets minder lang en iets

2)

Jan van Bakel, Een impasse in het dialect van Nuenen, Taal en Tongval XI (1959), pag.
25-26.
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meer gedekt dan de voorgaande (sc. lange) klinkers; de in het Nuenens altijd
volgende j en w maken de klanken wat minder vrij; aanzienlijk langer echter dan de
overeenkomstige korte vocalen; in een bijzonder geval (emfatisch gebruikt) kunnen
3)
ze zelfs zeer lang zijn.’ .
Nadere bestudering, betere waarneming, maar vooral een meer fonologisch
gericht onderzoek hebben geleerd dat deze voorstelling niet geheel juist is. Het
vervolg heeft de bedoeling dit aan te tonen. Wel volgt op de (ie) en (uu) in een aantal
gevallen de j en op de (oe) de w; het is echter de vraag hoe deze klanken of
combinaties van klanken - dat kunnen wij thans nog niet beoordelen - zich verhouden
tot de (ie), (uu) en (oe) zonder meer. In het Nuenens is een fonologisch belast
onderscheid te constateren tussen iej en ie, uuj en uu, oew en oe; naast elkaar treft
men aan dien in dien hónt = die hond en diejn in ik diejn = ik dien, vuut in zèj vuut
= zij voedt en vuujt in z'n vuujt = zijn voeten, goet in goet sat = goed genoeg en
goewt in goewt sat = flink dronken. Het laatste voorbeeld is misschien niet helemaal
zuiver, omdat hier het accent een rol speelt: goet sat gedraagt zich als één woord,
terwijl in goewt sat beide woorden even zwaar benadrukt kunnen worden. Toch
mogen we wel van een oppositie tussen de vocalen (bij goewt misschien combinatie
van vocalen) spreken, omdat een bepaald zinsverband het ene en een andere
context het andere woord vereist, zoals ook bij dien-diejn en vuut-vuujt geldt. Ter
behandeling staat dus thans de vraag hoe de verhouding is tussen de
niet-consonantische delen van diejn en dien, van vuujt en vuut, van goewt en goet.
Daarbij dient men in het oog te houden, dat niet iedere fonetische houdbare
interpretatie ook fonologisch juist zal zijn. Wij zullen hebben te zoeken naar die
oppositionele elementen welke in het fonologische systeem van de Nuenense
klanken het best passen.

3. Methode.
De werkwijze die wij volgen is natuurlijk niet die van een buitenstaander, die
systematisch alle mogelijke methodes beproeft en ziet met welke hij resultaten kan
bereiken; geen enkele verdient voor hem

3)

t.a.p., pag. 25.
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de voorkeur, geen enkele wordt bij voorbaat verworpen. Het Nuenens als onze
moedertaal sprekend, overzien wij de mogelijkheden, zodat wij zonder veel
fundamenteel speurwerk en als het ware op het gevoel af kunnen bepalen langs
welke wegen het onderzoek zich zal hebben te bewegen om vrucht af te werpen.
Wij beginnen op grond van onze ervaring niet met het achterhalen van de wetten
op het terrein der distributie - die zal hieronder even aangeroerd worden om het
gevondene te toetsen of te bekrachtigen - maar wij richten onze aandacht op een
aantal grammaticale categorieën die gepaard gaan met bepaalde klankvariaties.
Dat is in een fonologie niet de meest voordehandliggende methode; het was beter
van minimale woordparen uit te gaan en aldus te zoeken naar het relevante
onderscheid. Maar eigenlijk is dat reeds geschied, zij het dan niet in deze bladzijden;
het voorlopige systeem van de Nuenense klinkers onder 1 is er het gevolg van.
Omdat wij echter op grond van de daar gegeven verhoudingen nog niet kunnen
achterhalen hoe daarbinnen de verhouding iej-ie enz. te waarderen is - met name
weten we niet of de iej, uuj en oew diftongen zijn dan wel gespannen monoftongen
- moeten wij het terrein van onderzoek wel verplaatsen. We richten daarom de
aandacht op een drietal verkorting veroorzakende categorieën, met name sommige
verkleinwoorden, sommige meervouden en sommige werkwoordsvormen van de
3e pers. sing.

4. Ie, uu en oe.
Uitdrukkelijk spreken we van sommige verkleinwoorden enz. Binnen elk van de drie
genoemde categorieën blijkt immers slechts een beperkte groep voor het onderzoek
van belang.

a) Hoe gedragen de (ie), (uu) en (oe) zich in een aantal verkleinwoorden?
Niet in alle gevallen vertoont het deminutief een verkorte klinker t.o.v. het grondwoord.
Vaak is reeds het grondwoord kort (ne stap - 'n stèpke; nen brief - 'n briefke), maar
dikwijls ook blijft de vocaal lang ('n blòòs - 'n blööske = blaas, blaasje; 'n lòòch - 'n
lööchske = laag, laagje). Wij kiezen éénlettergrepige woorden zonder (ie), (uu) of
(oe) met auslautende -k, -m, -p en -r en plaatsen die naast over-
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eenkomstige woorden met (ie), (uu) en (oe). Wanneer men de voorbeelden uitbreidt
tot gevallen met meerdere consonanten aan het einde, blijkt men zijn doel voorbij
te schieten, daar dan reeds in het grondwoord verkorting wordt veroorzaakt (pèrt =
paard, ziekt = ziekte), of althans een korte vocaal aanwezig is.

hòòk

- hökske

(haak)

staak

- stèkske

(staak)

spaak

- spèkske

(spaak)

deuk

- dukske

(deuk)

ròòm

- römke

(raam)

kròòm

- krömke

(kraam)

aap

- èpke

(aap)

schòòp

- schöpke

(schaap)

blòòr

- blörke

(blaar

boor

- bórke

(boor)

moor

- mórke

(ketel)

béér

- bérke

(beer)

deur

- durke

(deur)

scheur

- schurke

(scheur)

kleur

- klurke

(kleur)

riejk

- riekske

(mestvork)

muujk

- muukske

(hoeveelheid fruit)

-m

riejm

- riemke

(riem)

-p

striejp

- striepke

(streep)

kniejp

- kniepke

(zakmes)

diejr

- dierke

(dier)

piejr

- pierke

(pier)

stiejr

- stierke

(stier)

miejr

- mierke

(mier)

uujr

- uurke

(uur)

schuujr

- schuurke

(schuur)

vuujr

- vuurke

(vuur)

muujr

- muurke

(muur)

-k

-m

-p

-r

-k

-r
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stuujr

- stuurke

(stuur)

boewr

- boerke

(boer)

hoewr

- hoerke

(hoer)

b) Hoe gedragen de (ie), (uu) en (oe) zich in een aantal meervouden?
Evenals onder a beperken we het materiaal, omdat wij voorlopig slechts het karakter
willen bepalen van de ie, uu en oe die in bovenstaande verkleinwoorden optreedt.
Voorbeelden als hòòk - hòòke, staak - staake, riejk - riejke, striejp - striejpe kunnen
daartoe niet dienen. Wel illustratief zijn éénlettergrepige woorden op -r:

béér

- bérre

(beer)

boor

- bórre

(boor)

blòòr

- blòrre

(blaar)

deur

- durre

(deur)

scheur

- schurre

(scheur)

kleur

- klurre

(kleur)

piejr

- pierre

(pier)

diejr

- dierre

(dier)

stiejr

- stierre

(stier)

schuujr

- schuurre

(schuur)

vuujr

- vuurre

(vuur)

huujr

- huurre

(huur)

boewr

- boerre

(boer)

toewr

- toerre

(toer)

hoewr

- hoerre

(hoer)

4)

4)

De é in dit meervoud is wat zwevend i.v.m. het feit dat er een stijgende tweeklank jé aan ten
grondslag ligt.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 78

204

c) Hoe gedragen zich de (ie), (uu) en (oe) in de 3e pers. sing.?
De grammaticale categorie die thans de aandacht vraagt is bijzonder interessant
vanwege een merkwaardige bijkomstigheid die De Bont enige jaren geleden uitvoerig
5)
heeft behandeld . Vestigde hij destijds vooral de belangstelling op de consonant
die in het spel betrokken was, ons gaat het nu meer om de klinker in de
werkwoordsvorm. Vaak verschijnt die in het Nuenens in een verkorte vorm t.o.v. de
klankstand van de onbepaalde wijs. Volgt echter het lidwoord ‘het’ of het
gelijkluidende pronomen, dan blijft de lange stand van de infinitief ‘behouden’. Voor
het bepalen van de aard van ie, uu en oe zijn weer alleen van belang als
vergelijkingsmateriaal die werkwoorden welke in de onbepaalde wijs een lange
klinker vertonen, terwijl verder de 3e pers. sing. een verkorte klinker moet bevatten,
hetgeen i.v.m. de volgconsonanten niet steeds het geval blijkt:
Inf.
maake

3e p.s.
- makt

3e p.s. + het
- maaket

hòòke

- hòkt

- hòòket

hööke

- hökt

- hööket

brééke

- brikt

- brééket

sprééke

- sprikt

- sprééket

staale

- stalt

- staalet

heule

- hult

- heulet

neeme

- nimt

- neemet

raape

- rapt

- raapet

pròòte

- prót

- pròòtet

lòòte

- lót (löt)

- lòòtet

Inf.
wiejke

3e p.s.
- wiekt

3e p.s. + het
- wiejket

zuujke

- zuukt

- zuujket

muujke

- muukt

- muujket

5)
6)

6)

A.P. de Bont, De G in hij heget, hij düget en dergelijke werkwoordelijke vormen, Ts 1955,
pag. 262-278.
Het werkwoord muujke betekent oorspronkelijk: fruit bewaren om het te laten narijpen. In
overdrachtelijke zin wordt het wel gezegd van: zonder veel hygiëne warmpjes tezamen wonen
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vuujle

- vuult

- vuujlet

kniejle

- knielt

- kniejlet

riejme

- riemt

- riejmet

roewpe

- roept

7)

- roewpet

striejpe

- striept

- striejpet

giejte

- giet

- giejtet

boewte

- boet

- boewtet

7)

in een vuil huisje; dè sitter mèr te muujke = dat zit daar maar te hokken. Ook narijpen van
fruit: dan muujket goewt.
Ouder is de vorm met umlaut hèj ruupt; in de werkwoordsvorm + het roewpet wordt geen
umlaut (meer?) opgemerkt.
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In deze reeks moeten de talrijke werkwoorden met -iejre, -uujre en -oewre ontbreken,
daar -rt geen verkorting bewerkt: hèj stuujrt, vuujrt, huujrt, boewrt, naast bewaart,
zeurt, boort en vele andere.
Uit de voorbeelden onder a, b en c volgt wel duidelijk, dat één relevante
eingenschap van de ie, uu en oe de kortheid is. Dat het ook via deze eigenschap
is dat zij opponeren met iej, uuj en oew, is echter ondenkbaar, aangezien deze
laatste klanken onmogelijk vereenzelvigd kunnen worden met verlengde ie, verlengde
uu en verlengde oe. De relatie iej - ie enz. kan dus nog niet worden geïdentificeerd,
maar wel is reeds de verhouding bekend tussen de ie, uu en oe en een groep andere
klinkers, met name de korte.

5. lej, uuj en oew.
Als men de Nuenense rijkdom aan tweeklanken kent, ontkomt men niet aan de
vraag: moeten iej, uuj en oew misschien worden opgevat als diftongen? Het lijkt
niet bij voorbaat structured onmogelijk, dat zij in die kwaliteit zouden opponeren met
ie, uu en oe als monoftongen, die op hun beurt via een andere relevante eigenschap,
de kortheid, zich zouden aansluiten bij a, è, é, i enz. Men kan niet beter doen dan
op basis van de veronderstelling een schema opzetten om te zien of het de toets
der kritiek kan doorstaan. Wij geven dan zulk een schema en wijzen erop, dat het
hypothetische slechts schuilt in de vijfde kolom:
monoftong
diftong {-j
diftong {-w
monoftong

aa /a

èè /è

diftong {-j

aaj/aj

èèj /èj

diftong {-w

-/-

èèw/èw

monoftong
diftong {-j
diftong {-w
monoftong

òò /ò

oo /ó

-/oe

diftong {-j

òòj /òj

ooj/ój

oej

diftong {-w

-/òw

-/-

oew

monoftong

éé /é

ee /i

-/ie

diftong {-j

ééj /éj

eej/ij

iej

diftong {-w

-/-

-/iw

iew

monoftong

öö /ö

eu /u

-/uu

diftong {-j

ööj /öj

euj/-

uuj
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diftong {-w

ööw/öw

-/-

uuw

Laten wij de relaties binnen dit bouwsel eens in ogenschouw nemen. Nog steeds
blijft gelden dat de oppositie lang-kort zich als primair opdringt, ook al constateert
men hier en daar dat een korte diftong geen lange naast zich kent (-/òw en -/iw) of
dat een lange geen
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korte pendant heeft (euj/-). Tweedimensionale relaties (voor de term zie Cohen c.s.
o.c. pag. 19) als òòj - òw laten immers wel degelijk de functionele lengte - kortheid
onderkennen. In de vijfde kolom echter laat de primaire relatie lang-kort verstek
gaan; men zou moeten concluderen, misschien niet dat ie, uu en òe fonologisch
gesproken geen lengte hebben, maar toch wel dat deze klinkers geen tegenhanger
hebben zoals alle overige korte van het schema. Toch menen we op grond van de
onder 4 gegeven voorbeelden een verhouding tussen iej en ie, uuj en uu, oew en
oe te mogen aannemen, al weten we dan nog niet wat voor een verhouding dat
mag zijn. Maar het zou toch wel erg vreemd zijn wanneer de horizontale
verhoudingen van de vier eerste kolommen zouden beantwoorden aan een verticale
in kolom 5: aa - a = èè - è = éé - é enz. enz. = iej - ie = uuj - uu = oew - oe. Het
hypothetische overzicht laat immers geen ruimte voor het opstellen van een andere
parallel (diftong-monoftong) zodanig, dat het primaat van de lang-kort oppositie zou
worden uitgeschakeld: oew - oe = iej - ie = uuj - uu = aaj - aa = aj - a = èèj - èè enz.
Bovendien zou dan alle zin van de onder 4 geconstateerde verhoudingen zoek
raken. Daar kwam immers wel vast te staan, dat de relatie iej - ie, uuj - uu, oew oe enigszins vergelijkbaar is met aa - a, òò - ò enz.
Nu dergelijke complicaties het gevolg zijn, moet men zich wel ernstig afvragen of
de veronderstelling dat iej, uuj en oew diftongen zijn niet onjuist is. Kan men de
klanken ook anders interpreteren? Het feit dat we in elk geval te doen hebben met
minimale diftongen, d.w.z. zulke waarbij de beide bestanddelen articulatorisch gezien
zeer dicht bij elkaar staan, voert de gedachten in de richting van gespannen ie,
gespannen uu en gespannen oe. Het zou dan de spelling kunnen zijn of de bijzondere
relevante eigenschap van de klanken (die deze spelling noodzakelijk maakt) die
ons op een dwaalspoor heeft gebracht. In het boek van Cohen c.s. ziet men een
dergelijke moeilijkheid ontstaan waar de - in het Nederlands onbelangrijke - oppositie
lang-kort zich voordoet tussen eigen en leenfonemen: voor de klanken van serre,
rose en freule moeten de auteurs hun toevlucht nemen tot de tekens ε:, ɔ: en ʌ:. De
relatie gespannen-ongespannen echter, die even primair is als de lang-kort
verhouding in het Nuenens, levert
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voor de spelling geen enkele moeilijkheid op. Mocht zich echter in het Nuenens die
tegenstelling voordoen, dan zou men naar buitengewone middelen moeten zoeken
om haar in de spelling bevredigend weer te geven. Als men - maar dat is eigenlijk
een kwalijke handeling, daar men de fonologie volkomen de rug toekeert - in het
Nuenens de klank van het AN ‘mee’ zou moeten weergeven, dan zou men dat
binnen het gegeven lang-kort systeem niet beter kunnen doen dan als: ‘mij’ (= i +
j). Het verschil tussen AN ‘mee’ en het Nuenense hèj reej = hij reed is inderdaad
nogal klein; beide klanken verschillen in ons oor slechts duidelijk door hun lengte.
Op grond van dit alles is er dus nog ruimte voor de veronderstelling, dat iej, uuj en
oew gespannen opponenten van ie, uu en oe zijn. Dan dient echter toch nog
nauwkeurig te worden nagegaan of er enig positief bewijs te leveren is tegen de
wankelende hypothese die er diftongen in zag.

6. Iew, uuw en oej.
Maar er is nog een andere moeilijkheid gerezen: in het schema onder 5 zijn tussen
de tweeklanken ook opgedoken de oej, de iew en de uuw. Over de beide laatste
hoeft men niet uitvoerig te verhandelen, daar ze wellicht in het eigenlijke Nuenens
vreemd zijn: van iew is geen ander voorbeeld te geven dan het waarschijnlijk
ontleende kiewe (van een vis), terwijl de uuw slechts voorkomt in de woorden
afschuuwelek, huuwelek en gruuwelek (uw = èw, schuw = schèw, ruw = rèw). De
oej evenwel is een volkomen normale en veel voorkomende tweeklank: twéje koej
= twee koeien, 't is 'n goej = 't is een goede, den hónt voejere = de hond eten geven
enz. Dat deze combinatie van klanken als tweeklank kan worden opgevat lijdt geen
twijfel; er is nauwelijks een andere mogelijkheid. Voor de uuw en iew kan desgewenst
hetzelfde gelden. De moeilijkheid echter doet zich voor zodra men de vraag stelt of
de iej (gespannen ie?) die optreedt naast de ie (korte ie) volkomen dezelfde is als
de iej met j uit intervocalische d, welke klank vergeleken kan worden met de oej,
waarvan het semivocalische deel vaak van dezelfde herkomst is. Zijn die beide iej's
samengevallen - en dat blijkt het geval, getuige de homonimie tussen (wèj) bieje bieden en (de) bieje = bijen, (ik)
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biej = bied en ('n) biej = bij - welke merkwaardige inconsequentie schijnt er dan
gelegen in het feit dat men de iej monofonematisch, de oej daarentegen
difonematisch (zoals alle tweeklanken) interpreteert? Of is het verschil in karakter
tussen iej en oej zo groot, dat men over dit bezwaar kan heenstappen?

7. Distributie.
Het materiaal schijnt tot hiertoe de interpretatie van iej, uuj en oew als gespannen
monoftongen het meest te billijken. Laten we de uiteindelijke keuze afhankelijk
stellen van wetmatigheden die mochten bestaan op het terrein der distributie. We
vergelijken daarvoor eenlettergrepige woorden met iej, uuj en oew met
overeenkomstige andere.

-

iej
ziej

uuj
huuj

oew
koew

-f

briejf

truujf

schroewf

-ft

stiejft

pruujft

schroewft

-ch

wiejch

muujch

voewch

-cht

wiejcht

vuujcht

voewcht

-k

ziejk

muujk

-l

ziejl

vuujl

stoewl

-m

riejm

-n

diejn

gruujn

schoewn

-p

diejp

-r

diejr

duujr

boewr

-rt

kliejrt

huujrt

boewrt

-s

kiejs

kuujs(ke)

soews

-st

kiejst

-t

iejt
LANG
Monoftong

roewp

soewst
buujt

-

mee

Diftong
met j
èèj

-f

lééf

vééjf

-ft

lééft

-ch

wééch

-cht

wéécht

-k

wéék

-l

veul

goewt

met w
èèw

zèèjk

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 78

-m

ròòm

-n

mòòn

-p

aap

-r

deur

-rt

zeurt

-s

keus

nééjs

-st

laast

(fraajst)

-t

lòòt

èèjt

KORT
Monoftong

bööjm

èèws
èèwt

-

mi

Diftong
met j
èj

-f

héf

léjf

-ft

héft

gelöjft

-ch

wéch

höjch

-cht

lócht

höjcht

-k

hék

léjk

ròwk

-l

bòl

véjl

vòwl

-m

kóm

léjm

òwm

-n

zón

béjn

-p

kòp

köjp

kòwp

-r

dur

höjr

òwr

-rt

burt

léjrt

-s

rös

éjs

kèws

-st

hóst

mòjst

kèwst

-t

lót

hèjt

hèwt

met w
èw

't gelòwf
òwch

De betekenissen doen in dit verband niet zo veel ter zake; we laten ze daarom
maar achterwege. Een opmerking dient geplaatst bij de gevallen met -r en -rt. Men
aarzelt daar soms tussen een transcriptie als ik höjer = ik hoor en de in het overzicht
gekozen spelling. Eenzelfde onzekerheid doet zich ook in andere gevallen voor,
zodat men niet weet of het nu héjt = heet dan wel héjet is in het Nuenens.
Aantekeningen uit Veghel (in bezit van het Dialectenbureau te
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Amsterdam) bieden de vormen kleujef = 'n kloof, b.v. in de hand, 'n kniejep = zakmes
en 'n hiejep = bijl; daar tendeert de taal dus naar tweetoppigheid ook in gevallen
waar het Nuenens dat beslist niet doet. Wij komen hierop straks nog even terug.
Het distributieschema blijkt niet zo eenvoudig van bouw dat één bepaalde
gevolgtrekking zich zou opdringen. Was dat het geval, dan hadden wij er trouwens
beter mee kunnen beginnen i.p.v. er thans pas over te spreken. Men moet echter
thans bij de interpretatie van deze nieuwe gegevens niet over het hoofd zien, dat
hierboven een aantal zaken reeds een zekere graad van waarschijnlijkheid hebben
gekregen. Onder 4 hebben we gezien, dat ie, uu en oe korte fonemen zijn die in
oppositie verkeren met iej, uuj en oew. Paragraaf 5 maakte waarschijnlijk, dat iej,
uuj en oew niet als tweeklanken moeten worden gewaardeerd. Zelfs een gering
positief gegeven kan ons nu zeer dienstig zijn.
Lange tweeklanken blijken schaars in de posities waar iej, uuj en oew voorkomen,
korte zijn op die plaatsen echter zeer talrijk. Men moet daarbij echter bedenken, dat
de onbeperkte uitbreiding van voorbeelden die de kolommen der monoftongen
toelaten, niet mogelijk is in die van de korte tweeklanken. Van de vier Nuenense
korte diftongen niet w (òw, èw, iw en öw) is voor f alleen de eerste mogelijk en dat
nog slechts in het éne voorbeeld gelòwf (hèj is fa ze gelòwf afchevalle = hij heeft
zijn geloof verzaakt); in andere woorden figureert lange oo dan wel eenvoudig een
korte vocaal (vaak stijgende tweeklank): stoof = voetenwarmer, dwòf = doof. Ook
voor ch, k, l, m en p staat alleen de òw, voor r, s en st alleen de òw en de èw.
Wanneer dat nog niet voldoende mocht zijn voor de conclusie, dan zijn er nog de
posities voor ft, cht, n en rt die wel de oew niet echter een ‘andere’ tweeklank met
w dulden. Dat is al met al voldoende grond om de oew te karakteriseren als
niet-tweeklank. Het opstellen van een eenvoudige parallel levert dan voor de iej en
uuj gemakkelijk een zelfde gevolgtrekking.

8. Kolom 5.
De verhouding iej - ie, uuj - uu, oew - oe is er dus een tussen monoftongen. De
oppositie kan niet worden gekarakteriseerd als lang - kort daar het eerste foneem
niet de verlenging van het tweede is. Wel is een
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relevante eigenschap van het tweede foneem zijn kortheid. Uit het gebleken feit dat
iej, uuj en oew niet anders kunnen worden opgevat dan als gespannen klinkers,
terwijl geen enkel ander fonologisch kenmerk kan worden gevonden, blijkt dat het
hierdoor moet zijn dat zij met ie, uu en oe een tegenstelling vormen. Tweedè
relevante eigenschap van deze laatste fonemen is dus ongespannenheid. Aan de
hand van verhoudingen binnen bepaalde grammaticale categorieën (zie 4) alsmede
op grond van het feit dat de tegenstelling gespannen - ongespannen nergens elders
in het Nuenens fonologisch optreedt, kan thans de volgende fonologische relatie
worden geformuleerd:
aa - a = èè - è = éé - é = ee - i = enz. = iej - ie = uuj - uu = oew - oe. De zuivere
lang - kort verhouding, die in het fonologisch systeem van de Nuenense klinkers
een overheersende plaats inneemt en die in de vijfde kolom om welke reden dan
ook niet bestaat, wordt daar functioneel vertegenwoordigd door de oppositie
gespannen - ongespannen, waarbij de ongespannen partij via een tweede relevante
eigenschap, de kortheid, in staat blijkt de kloof tussen de functies te overbruggen.
De hypothetische kolom 5 van paragraaf 5 moeten wij thans als volgt corrigeren:

monoftong

gesp.
oew

kort ongesp.
oe

diftong {met j

oej

diftong {met w

-

monoftong

iej

ie

diftong {met j

-

diftong {met w

iew

monoftong

uuj

uu

diftong {met j

-

diftong {met w

uuw

Dat de oej, iew en uuw geplaatst moeten worden in de kolom kort + ongespannen
is duidelijk als men overweegt dat zij niet met de gespannen oew, iej en uuj kunnen
zijn gevormd, terwijl er geen andere component overblijft. Dat zij in het Nuenens
ook fonetisch kort worden
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gerealiseerd levert een bevestiging. Dat betekent echter niet, dat na deze bladzijden
de fonologie van ons dorpsdialect een afgedane zaak mag heten, want met name
de verhouding tussen de tweeklanken vergt nog een diepgaande studie. Wat uit het
vervolg moge blijken.

9. Vergelijking met andere dialecten.
De fonologie van een dialect dat aan alle zijden aan beïnvloeding blootstaat is geen
zelfstandige, volkomen onafhankelijke zaak. Bepaalde klankveranderingen die zich
in een groot gebied voordoen hebben van plaats tot plaats verschillende
consequenties binnen de systemen, zodat men voor een juist begrip van de hier of
daar geconstateerde verhoudingen wel doet het oog op buurmans goed gevestigd
te houden. Daarom gaan wij ertoe over, zij het op beperkte schaal, te bezien wat
zich in sommige Oostbrabantse dialecten voordoet juist in de omgeving van de
vocalen die ons in dit opstel bezighouden. Dat wij daardoor van het een op het ander
komen betekent alleen een verruiming van het werkterrein, bij de gratie waarvan
de wetenschap slechts kan gedijen. Het zal nodig blijken, dat men eens wat ruimere
aandacht wijdt niet aan de fonetische aspecten van het omvangrijke dialectische
klankenarsenaal maar eerder aan de diverse fonologische systemen. Met name bij
het lezen van dialectkaarten krijgt men wel eens de indruk dat de lezer veel
overbodigs wordt voorgezet, terwijl hij veel wezenlijks moet ontberen. Sommige
klankverschijnselen, met grote nauwgezetheid geregistreerd, zouden wel eens
veroorzaakt kunnen worden door het slechte gebit van de zegsman. Zij zijn dan
even irrelevant als de weersgesteldheid op het moment van het onderzoek. Waaruit
men de conclusie zou willen trekken, dat aan ieder dialectonderzoek een
vergelijkende studie van de verschillende fonologische systemen dient vooraf te
gaan. Dit echter terzijde.
Vergelijkingsmateriaal naast het Nuenens wordt op uitvoerige wijze geboden door
de drie bronnen die wij in het onderzoek betrekken: de dissertatie van Elemans over
het Huisselings, de diverse gegevens van Brabantius over het Zeelands en een
viertal opstellen in Van de Schelde
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8)

tot de Weichsel . Het eerst genoemde werk is het meest betrouwbaar, juist omdat
het zich voor de beschrijving van het dialect ook op fonologisch standpunt stelt. Wat
Brabantius geschreven heeft lijkt wel erg fonetisch en historisch grammaticaal belast.
Het heeft er de schijn van dat een aantal door hem gemaakte onderscheidingen
fonologisch niet ter zake zijn. Met name vraagt men zich af, wat het onderscheid
tussen de klinkers van dees = deze, eten = eten, deel = deel en anderzijds kīn =
kin, mīst = mest, het verschil tussen deur = deur, geut = goot en anderzijds dūn =
dun, hūnt = honden en de onderscheiding kōst = kost tegenover zwāort = zwoerd
(en eigenlijk nog wel andere) fonologisch kunnen hebben betekend. Natuurlijk moet
men erop verdacht zijn dat de moeilijk achterhaalbare mouillering, die ook in het
Huisselings talrijke fonologische opposities veroorzaakt, in het spel kan zijn geweest.
Dat lijkt het geval bij hāoten = haten, lāojen = laden, vāoder = vader e.a., maar bij
zwāort is dat niet erg aannemelijk, tenzij de r zich in het Zeelands (anders dan in
het Huisselings; vgl. Elemans o.c. pag. 37) heeft aangesloten bij de dentalen die
steeds optreden in de buurt van gemouilleerde klinkers c.q. deze veroorzaken. Dan
blijven echter nog onze andere bezwaren. Het is bijna onvoorstelbaar dat het
Zeelandse klinkersysteem 39 of 40 (dat is niet helemaal duidelijk) fonemen zou
hebben gekend enkel en alleen aan lange en korte gearticuleerde klinkers, terwijl
het Huisselings er 30 heeft (11 lange, 11 korte, 5 gemouilleerde, 3 onzuiver lange)
en het Nuenens er slechts 22 telt. Daar staat natuurlijk tegenover dat ons dialect
wellicht aan tweeklanken heeft bijgewonnen wat het aan vocalen heeft verspeeld,
maar dat geldt voor het Huisselings niet.
Uit de teksten van de beide Leopolds krijgt men de indruk, dat de omgeving van
9)
Helmond en Eindhoven - verder heeft ons onderzoek zicht niet uitgestrekt - destijds
in vergelijking met het Zeelands ook

8)

9)

J.H.E. Elemans, Woord en Wereld van de boer. Een monografie over het dialect van
Huisseling, Utrecht Antwerpen 1958; diverse opstellen van Brabantius in Onze Volkstaal I en
II, in het bijzonder Proeve eener Grammatica der Taal van oostelijk Noord-Brabant, O.V. I,
pag. 162-173; J.A. Leopold en L. Leopold, Van de Schelde tot de Weichsel, Nederduitsche
Dialecten in dicht en ondicht, Groningen 1882.
Een viertal verhalen uit Van de Schelde tot de Weichsel leverden ons materiaal, een ‘uit de
omstreken van Helmond’, pag. 347, een ‘uit de omstreken van Eindhoven’, pag. 353-354,
een in het ‘aaw Endooves’, pag. 354-357, en een uit Helmond, pag. 373-374.
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arm aan fonemen was. Er schijnt, wanneer men van de spelling uitgaat, een
gespannen klinker met naslag op te treden in woorden waar het Nuenens een
gespannen, het Huisselings en Zeelands echter een zuiver lange vocaal hebben;
daarnaast echter doen zich vocalen van eendere bouw voor in de sfeer van de
wgerm. ai en au. Vooreerst dus:
Zeeland

tiejn

gieër

giejr

-

gier

boeër

boewr

boe.r

bōēr

ketieër

ketiejr

-

vuuër

vuujr

vuu.r

zieël

ziejl

ziel

goeëd

goewt

goe.t

invieël

inviejl

viel

vlieëgt

vliejcht

-

355

rieëp

riejp

rie.p

373

bezie-e

beziej

-

boe-er

boewr

boe.r

plezie-er

pleziejr

-

stoe-el

stoewl

stoel

beeëst

bjést

bést

afleeëren

afléj(e)re

lie: re

heeël

héjl / hjél

hie: l

vleeës

vljés

vlèjs

vl ês

veeërtig

fjértech

fértech

v êrtig

zeeër

zjér

zie: r

slooët

slòwt

sloe: t

hooëgte

hwòchte

höcht

ooëgen

òwge

oe: ge

357

klooëster

klwòster

klòster

kl ôster

373

hi-eere

hjérre / hirre

(hie: r enkv.)

(h êr enkv.)

374

oo-egst

wòkst

òkst

353

354

374

Nuenen

tieën

10)

Huisseling
tien

347

Sch.-Weichs.

tīēn

vūūr

bōēr

En daarnaast:
353

354

355

356

10)
11)

b êst

(gr

11)

t)

ôkst

Om misverstand te voorkomen zij opgemerkt, dat lengte in deze kolom wordt aangeduid door
een punt, gespannen vocaal met naslag door een dubbele punt.
De vocaal in dit woord is gemouilleerd.
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Op blz. 347 vindt men dan nog een paar woorden die men in deze kolommen zou
verwachten anders gespeld: rièp = riep, hièr = hier.
Het komt ons voor dat dit overzicht in staat is een nieuw licht te werpen op de
uitzonderlijke oppositie die tussen de Nuenense iej en ie, uuj en uu, oew en oe is
geconstateerd. Dè gespannen vocalen van de vijfde kolom schijnen zich aan te
sluiten bij bepaalde categorieën in andere dialecten en met name bij wat Brabantinus
volkomen + scherp en wat Elemans onzuiver lang noemt. Beiden doelen op het
verschijnsel dat een verscherpte klinker gevolgd wordt door een naslag, terwijl
Brabantius uitdrukkelijk spreekt over ‘den rug der tong hooger naar het verhemelte’
12)
ophalen ; dat is toch wel aan te duiden met gespannenheid, althans te vergelijken
met wat zich bij de Nuenense iej voordoet in verhouding tot de ie. De verhouding
iej - ie, uuj - uu, oew - oe kan dan ten onzent voorheen fonologisch parallel gelopen
hebben met een dergelijke verhouding tussen gespannen ee, eu en oo en
ongespannen ee, eu en oo. (De neiging tot tweetoppigheid die onder 7 ter sprake
kwam is door dit parallellisme heel goed te verklaren). Nadat zich echter deze
gespannen (= volkomen + scherpe) klinkers in het Nuenens hadden gediftongeerd
resp. tot éj, öj en òw - in verkortingspositie tot jé, jö en wò - kwamen de iej, uuj en
oew met hun gespannen karakter alleen te staan. Daardoor kwam de relatie vrij om
in de vijfde kolom de daar ontbrekende verhouding lang - kort te vervangen, wat de
onder 8 geformuleerde fonologische verhouding tot gevolg had. Hiermee is natuurlijk
niet verklaard, waardòòr nu eigenlijk het Nuenens de lange ie, uu en oe niet kent.
Het materiaal laat niet toe daaromtrent een uitspraak te doen. Mogelijk is evenwel,
dat een oorspronkelijk aanwezige lang- kort verhouding eerst door analogie is
gewijzigd tot gespannen - ongespannen.

10. De Nuenense klinkers.
In deze laatste paragraaf stellen wij ons ten doel te achterhalen welke tendenzen
in het klinkersysteem van het Nuenens werkzaam zijn met name om te zien, waarom
in de jongere dorpstaal de in deze bladzijden

12)

Onze Volkstaal I, pag. 164.
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behandelde verhouding meer en meer tot verval komt. Dat het onderscheid iej - ie,
uuj - uu, oew - oe of een daaraan beantwoordende verhouding ook in andere
dialecten niet langer steunt op hechte fundamenten, bleek hierboven al min of meer
uit een paar voorbeelden uit het Huisselings. Niet alleen bestaat daar de
onzuiver-lange vocaal niet (meer?) in korte vorm (dan had Elemans ook een andere
benaming moeten kiezen en misschien met Brabantius gesproken van volkomen +
scherp), maar bovendien ziet men (zie onder 9) ziel waar men zie.l, viel waar men
vie.l en stoel waar men stoe.l zou verwachten. Het Veghels materiaal dat wij al
noemden laat lezen twee blòòw niete, terwijl men in Nuenen spreekt van twéje blööw
niejte. Een dialectvragenlijst uit Den Dungen (enquête Schrijnen-Van
Ginneken-Verbeeten, berustend op het Ned. Instituut van de R.K. Universiteit te
Nijmegen) bevat naast elkaar geziejn (Nuenens: geziej = gezien) en snoeikniep
(Nuenens: kniejp). Een lijst uit dezelfde enquête, afkomstig uit Waalre, bevat de
vorm kiejm = kieskeurig, terwijl men in Nuenen het woord slechts met ie kent. In
dialectnotities uit 's-Hertogenbosch leest men grŭun naast bŭukske, terwijl in Nuenen
de woorden voorkomen in de vorm gruujn = groen en buukske = boekje. Eertijds
onderscheidde de taal van ons geboortedorp vruuch = vroeg (merkwaardig genoeg
niet: vruujch) en vruujgèrpel = vroege aardappelen (merk op: in open lettergreep);
thans zal men slechts van vruugèrpel horen spreken.
Men is gemakkelijk geneigd aan invloed van het AN te denken, wanneer men ziet
dat tegenwoordig vaak ziel gezegd wordt i.p.v. ziejl, viel voor viejl, boe.r voor boewr,
huu.r voor huujr enz. enz. Daarmee kan men echter niet alles verklaren, o.a. al niet
de vorm vruugèrpel. Er zijn evenwel op het ogenblik nog meer ontwikkelingen in
volle gang; het zal in dit verband nuttig blijken er even de aandacht op te richten.
Zoals in het voorgaande reeds werd gesuggereerd bestaat de volgende verhouding
tussen het Zeelands, het Huisselings en het Nuenens: ôô - êê - êû = oe: - ie: - uu:
= òw - éj - öj. In verkortingspositie vertoont zich de relatie: ô - ê - û (Zeeland) =
ò - é - ö (Huisseling) = wò - jé - jö (Nuenen). De ontwikkeling die aan deze verhouding
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ten grondslag ligt heeft het Nuenens zeer rijk aan tweeklanken gemaakt; men
herinnere zich in dit verband de beide laatste kolommen van het distributieschema
onder 7. Het dialect maakt thans weer aanstalten om deze rijkdom te besnoeien:
òw, éj, öj ontwikkelen zich - voor zover ze althans in deze groep thuishoren - tot:
oo, ee (voor r: éé) en eu (voor r: öö), terwijl wò, jé en jö overgaan in ò/ó, é/i en ö/u.
Wij geven een paar voorbeelden voor de òw, éj en öj en verwijzen de lezer voor de
stijgende tweeklanken naar Taal en Tongval, XI pag. 24 e.v.: gròwt wordt groot,
kòwp koop, lòwn loon, béjn been, léjm leem, téjn teen, schéjr schéér, héjr héér,
dröjch dreuch, knöjp kneup, jöjke jeuke, ik höjr ik höör. De jongste klanken - dat
mag misschien met nadruk gezegd worden - zijn niet die van het Nederlands, maar
de oude, lange fonemen van het dialect.
Wellicht moet men al deze veranderingen waarderen als reacties tegen
eigenaardigheden die als plat-bij-uitstek worden gevoeld. In de gedachtengang van
13)
Van Wijk zou men de j- en w-elementen wel kunnen zien als de meest op de
voorgrond tredende klankverschijnselen, die het fonologisch klimaat van het Nuenens
bepalen. Verzet daartegen betekent verzet tegen het meest typische, dat is: het
meest onbeschaafde. Invloed van omringende dialecten mag daarbij zeker niet
worden uitgesloten; zonder deze zou immers de tendens naar de voormond moeilijk
te verklaren zijn. Parallelle verschijnselen ziet men in Peellandse dialecten wel
vaker; zo komt in het door Weijnen verzamelde materiaal (1932) voor een aantal
plaatsen naast de vorm klöjve (= kloven) ook kleuve voor (Deurne, Aarle-Rixtel,
Overloon, Someren, Beugen).
De iej, uuj en oew nu, hoewel structureel geen tweeklanken, schijnen zich bij die
jongste ontwikkeling aan te sluiten. Zij ondervinden daarbij steun van het AN, evenals
trouwens de oo uit òw en de ee uit éj. Geheel in overeenstemming met de fonetische
verschillen in de algemene omgangstaal ontstaan dan in het dialect naast de oude
korte ie, uu en oe de enigszins gerekte klanken in een aantal posities voor

13)

Op pag. 87-88 van zijn Phonologie, 's-Gravenhage 1939, maakt Van Wijk enkele opmerkingen
over de totaalindruk die bepaalde fonologische systemen kunnen geven. In die geest spreken
wij over de j- en w-elementen.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 78

217
r (in verkleinwoorden en meervoudsvormen met -rke en -rre blijft de klinker echter
kort). Het bedoelde nieuwe verschil is in het Nuenens relevant, anders dus dan in
het Nederlands, daar het steun vindt in de bestaande oppositie kort-lang: boerke boe.r, stierke - stie.r, stuurke - stuu.r = durke - deur. Zo krijgt het dialect zijn (eerder
verloren gegane) lange ie, uu en oe (terug).
Men zal begrijpen dat een en ander, vooral omdat de in gang gezette
verschuivingen niet tot rust zijn gekomen (voor de zoveelste maal de constatering
van een on-af fonologisch systeem), tal van complicaties schept in de onderlinge
verhoudingen der fonemen. Behalve dat de tegenstelling tussen mono- en diftongen
is vertroebeld, is door de recente overgang van wò tot ò/ó, van jé tot é/i en van jö
tot ö/u (ook van wa tot a en van jè tot è; zie TT t.a.p.) de stabiliteit in de relaties der
korte klinkers grondig aangetast. Zelfs is het door de laatstbedoelde veranderingen
uiterst moeilijk geworden de plaats van de stijgende tweeklanken in het systeem te
bepalen. Hoewel de fonetische verschillen niet gering zijn, lijkt het verantwoord deze
diftongen in een structuurschema onder te brengen bij de monoftongische korte
vocalen, zoals in het overzicht hieronder dan ook is geschied. De pijltjes duiden aan
in welke richting het spraakgeluid zonder verschil in betekenis kan worden gewijzigd.
Dat nu allerminst alle problemen zijn opgelost kan blijken, wanneer men zich
rekenschap geeft van de noodzakelijkheid van noot 4 hierboven. De fonologische
betekenis van oew, iej en uuj uit de vijfde kolom is uitvoerig behandeld. Dat deze
gespannen klinkers wellicht geen lang leven meer beschoren zal zijn hopen wij
aangetoond te hebben; het lijkt ons althans een voordehandliggende gevolgtrekking.
open 1

open 2

Lang

aa

èè

Kort

a ← wa

è ← jè

Lang

Kort

Lang

Kort

Lang

gesl. 3
òò

gesl. 2
oo

gesl. 1
oew → oe.
↓

Kort

ò ← wò → ó

Lang

éé

oe
ee

iej → ie.
↓

Kort

é ← jé → i

Lang

öö

ie
eu

uuj → uu.
↓
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ö ← jö → u

uu

Doetinchem
JAN VAN BAKEL
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Stalparts madrigalen
J. Stalpart van der Wiele. Madrigalia. Met inleiding en aantekeningen
van Dr. M.C.A. van der Heijden. Zwolle, n.v. W.E.J. Tjeenk Willink, 1960.
- Zwolse drukken en herdrukken nr. 39. - 290 bladz.; prijs ƒ 12,25.
Dit boek is een tekstuitgave in de Zwolse reeks, en tevens een proefschrift van de
Nijmeegse universiteit. Inderdaad is het vooral een speciaal onderzoek over een
bijzonder raadsel: de geheimzinnige afdeling Madrigalia in Stalparts nagelaten
dichtwerk; en dat onderzoek heeft het beeld van zijn literaire en intellectuele
achtergronden verscherpt. Maar wat betreft de urgentie van de herdruk van juist
deze tekst, zou ik met volle instemming de 4e stelling achter het proefschrift willen
aanhalen: ‘Het is om meer dan één reden wenselijk, dat een heruitgave met
commentaar van Stalparts “Vrouwelick Cieraet van Sint' Agnes versmaedt” spoedig
gereed komt’. Want een figuur wordt primair bepaald door het werk waarmee hij
naar buiten trad en zich zelf in zijn tijd plaatste.
Na de herdruk van de verspreide studies van F.C. Michels over het leven en werk
(in zijn Filologische opstellen II, 16e en 17e eeuw, Zwolle 1958), en na het proefschrift
van B.A. Mensink over Stalpart als advocaat, priester en zielzorger (Nijmegen,
Bussum 1958), wordt ons thans door Dr. Van der Heijden een verrassend en boeiend
detail uit het overgeleverde dichtwerk onthuld.
Het gegeven is dit: enkele jaren na Stalparts overlijden, eind dec. 1630, verscheen
onder de titel Gulde-jaers feestdagen, 1634 en '35, een dikke bundel geestelijke
liederen (als vervolg op een in 1628 uitgegeven ‘eerste deel’ Gulde-jaer ons Heeren
Iesu Christi, van veel geringer omvang), en achter in dit posthume boek zijn op blz.
1268-1292 een reeks van 84 korte lyrische verzen opgenomen (met een enkel
langer stuk ertussen), waarboven als algemeen opschrift staat Madrigalia di Luca
Marenzio A 5, en verder boven elk gedichtje een
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paar Italiaanse woorden, een cijfer en soms nog iets meer. Deze 84 devote
dichterlijke fragmenten heeft Dr. v.d. Heijden integraal herdrukt met uitvoerige
toelichting. Hij geeft daarmee overtuigend antwoord op de vraag wat deze grillige
reeks en wat die vreemde indicaties te betekenen hebben. Hiertoe heeft hij een
brede verkenningstocht moeten maken in de muziekgeschiedenis en in de Italiaanse
literatuur van de 16e eeuw. Die onderzoekingen zijn zo gelukkig geslaagd, dat hij,
op slechts enkele na, bij elk nummer een muzikale compositie en de oorspronkelijke
Italiaanse tekst daarvan heeft kunnen aanwijzen. De verdienste van dit speurwerk
kan niet hoog genoeg worden aangeslagen; wij weten nu eens voor al waarmee wij
te maken hebben. Stalpart kende blijkbaar deze muziek en voelde zich geroepen
daarbij Nederlandse woorden te dichten. Zo rijzen de vragen: wat dat dan wel voor
muziekwerken en voor teksten waren? hoe hij die teksten bewerkte? en welke
aanleiding of bedoeling hem tot die bewerking bewoog? Deze punten heeft de
uitgever in zijn inleiding behandeld.
Afgezien van de voorgeschiedenis en van de herkomst van de benaming, waaraan
allerlei duister is, staat zonder meer vast wat madrigalen in de tweede helft van de
16e eeuw zijn: namelijk meerstemmige zangcomposities op wereldlijke teksten; dat
wil dus zeggen: stukken kunstmuziek, gecomponeerd voor oefening en beschaafd
genoegen, in de toen algemeen gebruikelijke polyphone motetstijl van de gewijde
muziekpraktijk. De componisten, of hun opdrachtgevers, kozen dus teksten die
aantrekkelijk leken om daarmee het muzikale spel naar de smaak en behoefte van
de kunstkenners uit te voeren. De musicus kan dan de zin en de stemming van het
gedicht of dichtfragment treffend tot klank brengen, omdat hij de voordracht geheel
vastlegt in zijn melodische tonenrij en door de samenloop van de stemmen het
harmonische effect bepaalt. Behalve de algemene sfeer kunnen ook details in
gedachtegang of bewoordingen aanleiding geven tot kunstzinnige ofwel alleen
speelse klanknabootsingen en associaties. Het gaat er hier om wat de componist
in zijn tekst zoekt en wat hij er kan en wil vinden. Dat is dus het tegenovergestelde
van het gebruiken door een dichter van een bestaande liedwijs en strofevorm,
waardoor hij zich in toon en tempo aan banden legt bij het in woord en rijm
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brengen van zijn gedachten. De madrigaalkunst was een algemene mode van
muziekbeoefening, en in alle uitgeverscentra van West-europa verschenen gedrukte
verzamelingen van dergelijke composities tot ver in de 17e eeuw, op den duur ook
met teksten in andere levende talen. Uit een aantal van deze gedrukte muziekbundels
deed Stalpart zijn keuze, en de raadselachtige opschriftjes verwijzen daarnaar; Dr.
v.d. Heijden vond ze bijna alle terug en tot op het paginacijfer bevestigd. De
componist Luca Marenzio, wiens naam vermeld is boven het begin van de hele
reeks verzen, is slechts één van degenen uit wier werk Stalpart putte, en dat deed
hij kennelijk uit een uitgave met Latijns titelblad van diens 5-stemmige madrigalen;
bij nr. XXVIII van de verzen begint hij ook uit een viertal bloemlezingen van andere
musici te kiezen, die getiteld zijn Musica divina, Harmonia celeste, Symphonia
angelica en Melodia olympica. Van der Heijden toont in zijn bibliografisch overzicht
(blz. 24-27) aan hoe de korte aantekeningen boven de verzen met de inhoud van
deze bundels kloppen.
Hij kon nu zijn uitgave van de teksten (blz. 71-267) op grond van deze vondsten
zo inrichten, dat hij op de rechter pagina's Stalparts verzen afdrukte en op de linker
pagina's daarnaast de Italiaanse woorden uit het betrokken muziekboek, met de
bronvermelding, en voor het gemak van de lezer tevens een letterlijke vertaling van
het Italiaans. Zo zien wij in een oogopslag telkens voor ons wat Stalpart schreef en
wat zijn zuidelijke voorganger vroeger had gedicht. Dan blijkt dat behalve de
versbouw toch ook vaak de beelden en bewoordingen hebben bijgedragen tot de
gang van Stalparts gedachten. Immers tussen beide teksten staat de muziek als
het eigenlijke kunstwerk, waartoe de Italiaanse dichter alleen de stof had geleverd,
maar waarbij de Nederlander opnieuw inspiratie zocht. Het was in de eerste plaats
deze muziek waarvan voor hem de bekoring uitging; en dan moest de betrekking
tussen tekst en muziek zodanig zijn, dat hij in zijn sfeer een soortgelijke betrekking
kon herscheppen. De Italiaanse teksten zijn werelds, meestal verliefd, vernuftig of
sentimenteel, bij uitzondering wat speels erotisch, de Nederlandse zijn alle devote
gevoelspoëzie met soms vernuftige en didactische bijklanken. En overal waar de
muziek duidelijke toepasselijkheid vertoonde op de oorspronkelijke
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woorden, gaf zij de Nederlandse bewerker ook duidelijke aanwijzingen om daar op
zijn beurt passend gebruik van te maken. Maar dat Stalpart deze minnelyriek zou
hebben vertaald en vergeestelijkt is toch niet wat hier eigenlijk gebeurde. De
vergelijking die Dr. v.d.H. maakt met geestelijke contrafacten bij wereldlijke liederen,
of omgekeerd, lijkt mij minder toepasselijk, want daar zijn het toch meestal alleen
de strofevorm en de beginwoorden die het verband leggen. Zuiverder vergelijking
en tevens meer in de stijl en de geest van die tijd leveren m.i. de wereldlijke en
geestelijke bijschriften bij dezelfde emblematische en allegorische prenten.
Om zulke bijgeschreven bespiegelingen te begrijpen en waarderen dienen wij er
de prentjes wel bij te hebben. Wat Stalpart eigenlijk heeft gedaan kunnen wij alleen
beoordelen als wij ook over de muziek beschikken. En wel niet een enkele liedwijs,
maar de hele oorspronkelijke compositie met het volledige spel van polyphone
klanken en bewegingen. Ik erken onmiddellijk dat wij hiermee van de uitgever te
veel opeens zouden vragen. Niet van alle betrokken stukken zijn vermoedelijk de
partijen compleet bewaard; partituren drukte men niet. Een kritische uitgave zou
een afzonderlijk muziekhistorisch werkstuk zijn. Toch heeft ook Dr. v.d.H. dit belang
wel ingezien en hij heeft ons door enige afbeeldingen de gelegenheid gegeven
althans met één nummer de proef te nemen. Hij reproduceerde (na blz. 48) pagina
1282 van de Gulde-jaers feest-dagen met o.a. het gedicht Da bei rami, beginnend
In't middel van de lente; en (na blz. 40) de muziek daarvan, te weten: de tenorpartij
van Da bei rami naar een oude druk van de bundel Musica divina, en bovendien de
complete partituur van ditzelfde muziekstuk in de transcriptie van R.J. van
Maldéghem uit diens in 1877 te Brussel verschenen Trésor musical.
Dit nr. XXXVIII uit Stalparts reeks is een compositie van Philippus de Monte, een
van de talrijke Zuid-Nederlanders die in Italië en in Oostenrijk hofmusicus waren
(1521-1603). De tekst is van Petrarca, en wel één strofe midden uit een langer
gedicht; de componist illustreerde met zijn muziek dus speciaal de inhoud van deze
bepaalde strofe. Wij kunnen nu nagaan in hoever Stalpart daarmee parallel
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bleef. De partituur-transcriptie lijkt niet al te accuraat en vertoont verschillende nogal
onwaarschijnlijke noten, waarvan er aan de hand van de oude tenorpartij al dadelijk
verscheidene te verbeteren zijn. Toch is zij zeker voldoende om een goede indruk
te geven van de opzet en de gang van het muziekstuk. De dichter tekende, in de
elegante lijnen van zijn rijmen en de afwisseling van zijn 7- en 11-syllabige verzen,
het beeld van de geliefde op wie een regen van bloemen neerdaalde, die op haar
kleed en blonde vlechten, blinkend als goud en paarlen, en om haar heen op land
en water vielen, en sommige schenen neerdwarrelend te zeggen hier heerst de
liefdegod. Voor de componist lag in die woorden alles als klaargemaakt: de eerste
twee korte versregels liet hij in rustige homophonie uitspreken, de langere derde
verrijkte hij met gevariëerde polyphone stemvoering en een iets uitgedijde
slotfiguratie; het volgende drietal verzen herhaalt dezelfde muziek; dan vervolgt de
componist in meestemmige stijl, waardoor de bovenstem het karakter van cantus
firmus krijgt, onderbreekt die vloeiender beweging nog eenmaal voor twee spitse
homophone zinnetjes op de woorden ‘als goud en parels leken zij die dag’, om
daarna weer geleidelijk met neerdalende bewegingen te verbreden en de afloop
voor te bereiden, die door herhaling van de lange laatste versregel op de slotwoorden
‘hier heerst de liefdegod’ in volle contemplatie kan uitvloeien. Nu zal blijken hoe
deze woorden van Petrarca en deze muziek in de derde scheppende kunstenaar
opnieuw werden ontvangen en voortgebracht. Met dezelfde sierlijkheid komt Stalparts
fantasie in beweging: de hemel strooit in de lieve lente een weelderige regen van
heil en heerlijkheid neer over zijn kerk, zoals bruidegoms hun bruiden tooien met
sieraden en edelstenen, zo prijkt in rijke verscheidenheid hier op aarde de kerk als
hemelse bruid. Maar daarop volgt dan nog een slotvers: 't Zijn mollen die haer niet
en willen mercken. Nadat eerst door rijm en zinsbouw alles gelijk met het Italiaans
en de muziek voortvloeide en ook het puntige effect van de sieraden, paarlen en
diamanten nog versterkt tot zijn recht kwam, schokt ons dit slot als een aesthetisch
raadsel. Hoe kan de gevoelige muzikale uitbreiding van ‘hier heerst de liefdegod’
passen op deze Hollands-didactische, spijtige of misschien ironische, zo al niet
verontwaardigde eindmoraal?
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Het is kortweg absurd om aan te nemen dat dezelfde Stalpart die dit fijnzinnige
adaptatie-kunstwerkje tot stand bracht, met zijn sloteffect zo geheel uit de sfeer kon
raken. Deze mogelijkheid koppig verwerpend vond ik gelukkig ook de juiste oplossing.
De componist bracht in overeenstemming met zijn tekst het hoogtepunt, als het
ware de ontknoping van zijn muziek, op de woorden van het laatste vers, en
herhaalde die woorden nog eens in een gerekt uitklinkende slotphrase; bij Stalpart
zijn die meest geladen woorden al in het voorlaatste vers uitgesproken en zijn het
dus déze woorden die moeten worden herhaald, zodat zij voor de tweede maal
gezongen de dubbele indruk maken: ... In veel manieren, de Bruydt der Heyl'ger
1)
Kercken ; en daarna komt dan slechts éénmaal als statige coda Stalparts droevige
nabetrachting: o, dat de blinde mollen dit niet willen zien! Hij heeft hiermee het effect
van de herhaalde regel op een volmaakte wijze opgevangen, en het dan gebruikt
voor zijn vertragende eindverzuchting.
Zo bracht deze aanvankelijke schrik mij tot nog duidelijker begrip van Stalparts
juiste en deskundige gevoeligheid voor de verhouding van tekst tot muziek. Het
mag intussen niet de indruk maken dat speciaal dit madrigaaltje een bijzonder
wonderwerk zou zijn. Philippus de Monte seen vermaarde goede meester, die in
dit stukje de manieren van deze hoofse kunstvorm fijnzinnig toepaste, en Stalpart
geeft overtuigend blijk met de smaak en het vermogen van die artistieke uitingswijze
te communiceren. Graag zouden wij nog enkele meer van de madrigalia zo geheel
willen leren kennen; - al is er grote kans dat alle tachtig wat te veel van het goede
zou blijken. Het is manierisme, maar het was levende kunst.
Als eerste hoofdstuk van zijn inleiding gaf Dr. v.d. Heijden een beknopte schets van
Stalparts leven (1579-1630), waarbij hij uiteraard op het recente proefschrift van
B.A. Mensink teruggreep. Natuurlijk

1)

De componist had in vs. 11 de woorden ...terra e ... niet geliëerd en daarmee dit lange vers
van 11 lettergrepen in twee kortere gesplitst; Stalpart schreef op de overeenkomstige plaats:
Soo pronckt oock opter aerde, In veel manieren. - en maakte er (eveneens dus zonder liëren)
twee regeltjes van. Deze door de musicus veranderde phrasering gaf Stalpart de mogelijkheid
tot de woordherhaling op die andere plaats.
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In't middel van de Lente
(och! noyt soeter memori)
Viel van den Hemel een te lieven reghen,
Die met de rijckste Rente
van genaed' en van glorij
Begiften quam den Kerckelijcken seghen.
Gelijck de Bruygoms pleghen
Haer Bruyden te vercieren

Voorlopige reconstructie van nr. XXXVIII, naar de door Dr. v.d. Heyden verschafte
gegevens.
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Met ringen en karkanten
Van paerl' en diamanten;
Soo pronckt oock opter aerde,
In veel manieren,
De Bruydt der Heil'ger Kercken.
't Zijn mollen die haer niet en willen mercken.
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zijn gegevens over afkomst, studietijd, geestelijke ontwikkeling, en ook over aard
en omvang van zijn priesterlijke werkzaamheden nodig tot begrip van de inhoud en
de strekking van zijn letterkundig werk, zoals bij ieder dichter kennis van
levensbijzonderheden tot juister inzicht kan bijdragen. Deze inleiding bedoelt ons
een eerste indruk te geven van de Madrigalia als deel van Stalparts gehele werk.
Maar wij krijgen over de letterkundige werken wel heel weinig te horen; zij worden
op blz. 9 e.v. kort genoemd maar nauwelijks gekenschetst of gewaardeerd. Te veel
nadruk op het levenswerk van de missionaris wekt onbedoeld de averechtse indruk
dat men met Stalpart maar veilig binnen het kader van de zielzorg moet blijven. Dat
hij zelf het zo wilde beschouwen en zijn gaven in dienst van zijn geestelijke taak
stelde, mag juist zijn. Als dat inderdaad het eigenlijke en enige belang van zijn
geschriften was, konden wij hem gerust aan de kerkhistorici en de bibliografen
overlaten, zoals wij bij genoeg andere 17e-eeuwse scribenten met vreugde doen.
Maar Stalparts werk behoort aan de echte letterkundige geschiedenis, niet om en
niet ondanks zijn priesterschap, maar om de dichterlijke betekenis en om het
bijzondere talent van deze oorspronkelijke zanger. Hier is geen excuus of geen alibi
op zijn plaats, ook al verscheen het werk anoniem en nam de schrijver geen deel
aan het openbare literaire bedrijf. Hij leefde en werkte in dezelfde tijd en wereld en
met dezelfde achtergrond van kunst en kennis als b.v. Hooft, Daniel Heinsius en
Cats, en een vergelijking juist met deze drie zelfstandige gestudeerde leeftijdgenoten
moet verhelderend en boeiend zijn voor de peiling van talenten en karakters en de
waardering naar vorm en geest van de afzonderlijke lyrische, didactische en
polemische geschriften. Al zulke breder perspectieven over de andere dichtwerken
zouden wij natuurlijk niet in deze inleiding mogen verwachten, maar iets meer licht
had toch op zijn plaats in de Nederlandse literatuurgeschiedenis kunnen vallen.
Voor twee bijzondere vraagstukken bij de beschouwing van de Madrigalia heeft
Dr. v.d. Heijden zich zeer terecht in de gedachtenwereld en levenswijze van Stalparts
priesterlijke bestaan moeten verdiepen: namelijk de vragen, welke aanleiding of
bedoeling de dichter tot dit werk bracht, en de wijze waarop hij het uitvoerde in
verband met die
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aanleiding. Het antwoord op de eerste vraag vond hij in het reeds lang bekende en
door Mensink opnieuw geheel volledig afgedrukte ontroerende levensbericht van
de hand van Wilhelmina de Reeck, een van de ‘klopjes’ uit Stalparts eigen
huisgemeenschap. Zij vertelt hoe zijn vaderlijke zorg zich, behalve over zijn Delftse
stadsparochie en de kerkgetrouwe bewoners van zijn uitgebreide Delflandse district,
ook in het bijzonder uitstrekte over de groep vrouwen die hem in zijn bedieningen
behulpzaam waren, de ‘vergadering van maagden’ op en om het oude Bagijnhof,
die wel tachtig leden telde. Hij blijkt hieruit een groepje van omstreeks twintig te
hebben opgeleid tot koorzangeressen voor de kerkdienst, ‘die hij zelfs ten deele
leerden, want hij was een goedt musisijn’, en hij had ook zelf ‘een engelsch stem’
(Mensink blz. 203).
Tot het programma van gebruikelijke bezigheden en oefeningen met zijn geestelijke
dochters behoorde dus ook de zang. En de gangbare koormuziek van die tijd waren
2)
de madrigalen. Zo hij niet al vroeger als liefhebberij teksten in zijn eigen geest bij
sommige uitverkoren muziekstukken had gedicht, dan deed hij dit in elk geval nu
wel tevens voor dat nuttige doel: musiceren volgens de hogere smaak in eigen kring
op Nederlandse woorden van passende bezinnende strekking. Zo ontstond Stalparts
madrigalenbundel, die Dr. Van der Heijden thans heeft kunnen reconstrueren. In
het 5e en 6e hoofdstuk van zijn inleiding behandelt hij uitvoerig de teksten naar hun
inhoud, en toont hoezeer die in de geestelijke stromingen van de tijd thuis behoort
en hoe Stalpart in stijl en denkwijze een Nederlands vertolker was van de kerkelijke
barokpoëzie. Daarbij moest in de madrigalia dan de oudere Italiaanse wereldse
tekst hem tot beelden en gedachten inspireren, en tevens tot een lyrische vormgeving
en syntaktische bouw, die beantwoordde aan de gegeven muziek. Hij moest de
teksten zo denken en voelen en passen, dat het leek of de componist door déze
woorden tot zijn schepping was gekomen. Aan het ene voorbeeld dat wij nader
konden uitwerken bleek hoezeer hij daarin slaagde.

2)

Dit was wellicht het geval met de door v.d. Heijden in zijn Aanhangsel II op blz. 278 e.v. en
283 e.v. genoemde voorbeelden.
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Dr. v.d. Heijden heeft (in zijn Aanhangsel, blz. 278-287) ook aandacht besteed aan
andere gedichten van Stalpart waarbij een madrigaal als zangwijs wordt opgegeven.
Dat is dan inderdaad iets geheel anders, want de afgezonderde bovenstem verliest
het karakter van een kunstige compositie, en als de dichter dezelfde melodie voor
een aantal strofen gebruikt is er ook geen sprake meer van een bijzondere betrekking
tot bepaalde woorden.
Hoe wij ons trouwens de meerstemmige zang van de maagden moeten voorstellen
is niet zonder meer duidelijk. In geen geval konden zij een 4- of 5-stemmig gemengd
koor vormen, daar de mannenstemmen ontbraken. Het lijkt waarschijnlijk dat Stalpart
het geheel en zeker de lage stemmen versterkte met begeleiding op orgel of andere
instrumenten. De vrouwen konden natuurlijk altijd 2 of 3 originele bovenpartijen
zingen. Mogelijk zal hij ook zelf in sommige gevallen de tussenstemmen een beetje
anders hebben gearrangeerd. Dat behoorde, toen zeker niet minder dan nu, wel tot
de competentie van een ‘goedt musisijn’.
Tot slot nog enkele opmerkingen over de gegeven woordverklaringen bij Stalparts
verzen. Deze dienen blijkbaar alleen om de moderne lezer het verstaan wat te
vergemakkelijken. De gekozen equivalenten lijken niet altijd even gelukkig. In het
door mij boven kort geparafraseerde nr. XXXVIII viel mij op: bij regel 3 ‘rente =
overmaat’, waar ik eerder zou verwachten: rijckste rente = overvloedige opbrengst;
want het gaat hier toch zeker niet om iets als woeker; regel 4 ‘kerckelijcken seghen
= het gebed van de Kerk’, waar ik mij afvraag waarom de verklaarder deze
geschenken die de kerk zo ruimschoots worden toebedeeld nu toespitst op uitsluitend
de kracht van het gebed; immers de volgende verzen beelden uit hoe de heilige
kerk als een bruid pronkt met een grote verscheidenheid juwelen van haar hemelse
bruidegom; m.i. is ‘kerkelijke zegen’ te beschouwen als een stijlfiguur en te vertalen
als: ‘zegenrijke kerk’.
In het eerste gedicht, blz. 71, bij regel 5 wordt ‘tot sucken schemel’ verklaard als
‘tot zulk een bescherming’. Hierbij was toch enige verantwoording nodig geweest,
want een verband tussen een van de oude
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betekenissen van schemel en beschermen is, zover mij bekend, nog nergens
opgetekend. Opmerkelijk is dat in een versje achter de levensbeschrijving van klopje
De Reeck (bij Mensink afgedrukt blz. 219) voorkomt: met schemels glory. Hier zou
men wellicht aan een verschrijving voor 's hemels kunnen denken; maar toch zeker
niet aan bescherming. Ik geloof eerder dat op beide plaatsen wel eenzelfde afgeleide
betekenis kan worden aangenomen, die aansluit bij schemel, schemeling en het
werkwoord schemelen. De woordenboeken geven: schemering en schittering,
schimachtige verschijning (Kil. vana apparitio) en schemertoestand, wat dan in
Stalparts gebruik de zin zou kunnen hebben van schemerige geestestoestand,
vergeestelijking, ontbondenheid uit de materie, zodat de hiermee begenadigde
vrome zich inderdaad kon voelen met 't lijff op d'aerd en de ziel in den Hemel.
‘Hij maekten weijnich tijts van tydelicke recreatie’, vertelt zuster De Reeck in haar
ontwapenend naïve trant, en: degenen die jarenlang dagelijks met hem omgingen
‘hebben hem noit zijn mantel zien aendoen om te gaen wandelen voor zijn eijghen
pleisier’ (Mensink blz. 203). De studie van Dr. Van der Heijden helpt ons begrijpen
dat de geestelijke rijkdommen, die deze man in zijn toewijding en zijn talenten
harmonisch vervulden, het voor hem niet nodig maakten zijn mantel aan te doen
om elders zijn genoegen te zoeken. Zulk een mens vindt voor zijn zorgen en moeiten
de oplossing en de vrede in zichzelf.
De Madrigalia zijn een hoogst leerzame bijzonderheid uit Stalparts
kunstenaarsleven, - al zullen zij onder zijn volledig werk met een plaats in de rubriek
varia et curiosa genoegen moeten nemen.
Rotterdam, maart 1961
F. KOSSMANN
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Boekbeoordelingen
Populaire Prozaschrijvers van 1600 tot 1815. Romans, novellen, verhalen,
levensbeschrijvingen, arcadia's, sprookjes. Alphabetische Naamlijst
door M. Buisman J. Fzn. Met medewerking van F.J. Dubiez en een
voorwoord van Prof. Mr. H. de la Fontaine Verwey. Amst., N.V. Boekh.
o
en Antiquariaat B.M. Israel, z.j. (1960). Gr. 8 . 508 blz. Prijs geb. ƒ 47,50.
In October 1893 gaf Frederik Muller te Amsterdam een catalogus uit in de rubriek
e

‘Nederlandsche Letterkunde’, met als ondertitel ‘Populaire Prozaschrijvers der XVII
e

en XVIII eeuw’ en een vrij uitvoerige voorrede, ondertekend F.A.v.S., d.i. Adama
van Scheltema. Sindsdien is de term ‘populaire prozaschrijvers’ een vaste rubriek
geworden in de wereld van de Nederlandse bibliografie en letterkundige
geschiedenis. Reeds Kalff heeft in zijn ‘Literatuur en Tooneel te Amsterdam in de
XVIIe Eeuw’ (1895) en later in het vijfde deel van zijn grote Geschiedenis voor het
hoofdstuk ‘Het Proza’ van deze catalogus gebruik gemaakt en voor alle latere
bibliografieën is hij een standaard gebleven. Met name geldt dit voor de door mej.
Dronckers verzorgde catalogus van de collectie Waller (1936) van ‘Nederlandsche
en Vlaamsche Populaire Boeken’. Ondanks dit frequente gebruik is de inhoud van
het begrip vrij vaag gebleven. Dit ligt natuurlijk wel in de eerste plaats aan het object
dat ermee wordt aangeduid, maar toch ook aan het ietwat slordige gebruik dat ervan
gemaakt wordt. Het vitium originis van de term is de dubbelzinnigheid van het woord
populair in dit verband: er wordt daarbij zowel gedoeld op de betekenis ‘geliefd bij
het volk’ als op die welke rust in het eerste lid van de naam volksboek. Het voorbeeld
van het Franse ‘livres populaires’, waarin ook beide betekenissen dooreenspelen,
zij het in een ietwat andere vermenging, is daar stellig niet vreemd aan. Bij Adama
van Scheltema vormen de volksboeken slechts twee van de achttien hoofdstukken,
t.w. de ‘ridderromans, sprookjes, kluchten enz.’ en, als een kleine aparte rubriek,
de ‘volksboeken van genees- of natuurkundigen aard’. Mej. Dronckers begint met
te zeggen dat zij haar
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catalogus niet heeft bestempeld als een van volksboekjes, maar van populaire
boeken, omdat dit een ruimere zin heeft, maar als zij op blz. X de ‘inhoud der
volksboeken’ aangeeft, vat zij daaronder toch weer alles samen wat er aan stoffen
in de hele collectie voorkomt, ‘alles wat de massa, het volk, maar verlangde te lezen
en daardoor het meest tegenstrijdige’. Bij de uitwerking is daar dan nog een element
bijgekomen dat het geheel nog meer vertroebelde en waarvan men bij Adama van
Scheltema reeds de eerste sporen vindt. In de rubriek ‘Romans en Verhalen’ had
hij onder een afzonderlijk hoofdje ‘Betje Wolff’ de bekendste romans van Wolff &
Deken opgenomen, niet alleen Sara Burgerhart, maar ook Willem Leevend, een
werk n.b. dat nooit in zijn geheel herdrukt is en onder geen enkel aspect tot de
‘populaire prozaschrijvers’, de volkslectuur gerekend kan worden. Onder de
historische boeken is Hoofts Henrik de Grote opgenomen, en onder de vertalingen
van klassieken Coornherts bewerkingen van Homerus, Cicero en Seneca! Mej.
Dronckers is op deze weg verder gegaan en vermeldt b.v. van Hooft behalve de
Henrik de Grote ook de Rampsaligheden, van Homerus een vertaling door Koenraet
Droste, een vertaling van Goethes Werther, en, daar zij zich niet tot proza beperkte
maar ook poezie behandelde, naast Cats (die inderdaad ‘populair’ was) ook Van
der Goes' Ystroom! Haar excuus kon zijn dat zij een bepaalde collectie beschreef,
maar haar titel, ‘Populaire Boeken’, kwam daarbij toch wel erg in het gedrang.
Hetzelfde nu vindt men in de bibliografie van Buisman, die wel een heel bont
karakter draagt. Ook hij behandelt uitvoerig Wolff & Deken, maar ook Goethes
Werther (5 uitgaven), de romans van Richardson, enige vertalingen van Voltaire en
zelfs De Chateaubriands Atala en Martyrs!. Van die van Waller onderscheidt de
collectie Buisman zich hierin dat deze ernaar gestreefd heeft zoveel mogelijk
verschillende uitgaven van elk boek bijeen te brengen en in dit opzicht is hier
bibliografisch wel zeer nuttig werk verricht: van Bontekoe's journaal vindt men hier
niet minder dan 61 uitgaven beschreven! Voorts is zeer veel aandacht geschonken
aan auteurs van kort voor en na 1800 die toen zeer populair waren maar thans
vrijwel vergeten zijn, zoals Kotzebue, van wie 30 verschillende werken worden
beschreven
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en August Lafontaine, die met 63 nummers vertegenwoordigd is. Dit alles neemt
natuurlijk veel plaats in; bovendien maakt de zeer royale typografie het boek
omvangrijker dan nodig geweest was. Ook is er veel herhaling van wat al bij
Waller-Dronckers te vinden was. Daar deze catalogus nog ruimschoots te krijgen
is, vraagt men zich af of het niet verstandiger geweest ware voor deze lemma's
eenvoudig daarnaar te verwijzen.
Wanneer men zich afvraagt wat de reden is dat in al deze catalogi zulk disparaat
materiaal verwerkt is, dan moet men het antwoord ongetwijfeld zoeken in de
omstandigheid dat aan onze literatuurgeschiedenis de algemene bibliografische
grondslag ontbreekt. Zij die deze catalogi hebben bewerkt, hebben maar alles
beschreven wat hun onder de hand kwam, omdat dat dan alvast meegenomen was,
en zij hebben uit dat oogpunt daar goed aan gedaan. Er zijn goede bibliografieën
voor afzonderlijke auteurs (Cats, Bredero, Hooft, Vondel), voor bepaalde tijdperken
(Nijhoff-Kronenberg), maar niet voor onze letterkunde als geheel, afgezien van de
catalogus van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Wie voor een
willekeurig auteur uit de 16de-18de eeuw de gegevens bij elkaar wil hebben, moet
ze zelf gaan verzamelen, waarbij de bestaande bibliografieën van veel nut kunnen
zijn, maar grote stukken van het terrein nog niet in kaart gebracht blijken te zijn; de
Bibliotheca Belgica laat nog steeds meer open dan dat er ingevuld is. Het wordt
hoog tijd dat in deze leemte wordt voorzien door het ondernemen van een algemeen
bibliografisch handboek voor onze literatuurgeschiedenis, in de trant van Goedekes
Grundriss, zoals ik al ruim twintig jaar geleden betoogd heb. Daarin zou niet volstrekte
volledigheid allereerst behoeven te worden nagestreefd; deze zou het werk slechts
in het zand doen verlopen, zoals met de nieuwe bewerking van Goedeke het geval
is. Maar een redelijk compleet overzicht van het direct toegankelijke materiaal over
de hele periode van 1200-1900 zou al heel veel zijn. In afwachting daarvan zijn
werken als dit van Buisman welkom en ook daarna zal dit van grote ijver en speurzin
getuigende werk met zijn uitvoerige registers een blijvende betekenis behouden.
Leiden, Febr. 1961
C. KRUYSKAMP
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Woordenboek der Zeeuwse dialecten, bijeengebracht door de Zeeuwse
vereniging voor Dialectonderzoek. Redactie Dr. Ha. C.M. Ghijsen.
Aflevering I. A t/m H. Den Haag, Van Goor Zonen, (1959). (XXVIII, 368
blz.; ingen. ƒ 13.50).
Toen de nog jonge Maatschappij der Nederlandse Letterkunde in 1778 het initiatief
nam tot het samenstellen van een idioticon van alle provincies, en met dat doel de
leden verzocht lijsten van gewestelijke woorden bij elkaar te brengen, was de rector
van de Latijnse school van Middelburg, Adriaan Kluit, een dergenen die aan dit
verzoek voldeden. Terwijl hij al op het punt stond om naar Leiden te vertrekken,
waar hij tot hoogleraar was benoemd, stelde hij nog een Verzameling van woorden
op Walcheren in gebruik op, die echter geen dienst heeft kunnen doen voor het
beoogde doel, omdat het geprojecteerde idioticon bij gebrek aan belangstelling niet
is kunnen verschijnen. Het woordenlijstje is later door de redactie van het grote
Woordenboek gebruikt en men vindt het er hier en daar als bron vermeld. Kluit was
de eerste die Zeeuwse woorden systematisch verzameld heeft. In de loop van de
vorige en onze eeuw zijn er verder nog een aantal locale Zeeuwse woordenlijsten
verschenen, waarvan die van J. Dek over Het Kruiningensch dialect (1928-1934)
de bekendste en uitvoerigste is. De Middelburgse medicus en anthropoloog Dr. J.C.
de Man gaf als bijlage bij zijn Twaalf schedels van Reimerswale en de bevolking
van Zeeland (1893) een Lijst van eenige in Zeeland gebruikelijke woorden, waarvan
hij voor de verschillende delen van de provincie de vormen opgaf.
In het begin van onze eeuw werkten twee Zeeuwen aan een uitgebreider
woordenboek van het dialect van een heel eiland. De Domburgse gemeentesecretaris
en historicus H.M. Kesteloo voltooide in 1917 Het dialect van het platteland van
Walcheren met uitzondering van Arnemuiden en Westkapelle met Zoutelande. Met
veel zorg en toewijding heeft hij hierin ongeveer 2300 woorden bijeengebracht en
die, dikwijls uitvoerig, toegelicht. Zijn pogingen, het manuscript te laten drukken,
zijn op niets uitgelopen, en toen Kesteloo in 1918 stierf, schonken zijn erven het hs.
aan de Prov. Bibliotheek van Zeeland,
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waar het nog berust. Het is een van de weinige bronnen waaruit het Woordenboek
der Zeeuwse dialecten materiaal heeft geput. Een tweede bron is het Zeeuwsch
idioticon voor Zuid-Beveland van de ouddocent aan de Theologische School van
Kampen A. Steketee, dat uit 8 delen bestaat en eveneens in de Prov. Bibliotheek
berust. Steketee was op Zuid-Beveland geboren en getogen en bracht er de laatste
twintig jaar van zijn vereenzaamde, tragische leven door. Doordat hij sinds 1882
ambteloos was, kon hij al zijn tijd wijden aan zijn liefhebberijstudie, waartoe in de
eerste plaats de taalkunde behoorde. Al verzamelende kwam hij op de onzalige
gedachte dat het Nederlands met al de Zuideuropese talen van het Armorisch (het
Bretons) en het overige Keltisch afkomstig waren, wat hem tot de wonderlijkste
afleidingen bracht en hem zelfs doorzichtige persoonsnamen van het Keltisch deed
afleiden (Beekman van bychan, klein; de Beste van qwestaï, waard of gast, hospes;
de Cock van coch, rood; Goedheer van qutcher, grootvader, enz.). Toen hem in
1912 een blindheid overviel, moest hij dit werk in de steek laten.
In later jaren is Dr. A. Verschuur, de auteur van de Klankleer van het
Noord-Bevelandsch (1902), bezig geweest met het samenstellen van een
Noordbevelands woordenboek. Het was toen ik het omstreeks 1930 zag ongeveer
voor de helft voltooid, maar noch zijn weduwe, noch zijn zoon weten waar het terecht
is gekomen, zodat veilig kan worden aangenomen dat het verloren is gegaan. Weer
wat later heeft de heer J. Kaland materiaal verzameld voor een woordenboek van
het Westkappels dialect. Ook daarvan heb ik de vindplaats niet kunnen achterhalen.
Er gaan helaas nog altijd vele waardevolle handschriften verloren.
Het Zeeuwse woordenboek dankt zijn ontstaan aan de Zeeuwse vereniging voor
Dialectonderzoek, die in 1928 werd opgericht en waarvan Dr. Ha. C.M. Ghijsen van
de oprichting af secretaresse is geweest. Dr. Ghijsen was van huis uit literairhistorica,
maar had bovendien een grote belangstelling voor het dialect van Zeeland, waar
zij geboren was en behoudens haar Leidse studiejaren altijd is blijven wonen. Toen
Van Ginneken zijn project opstelde voor de reeks De Nederlandsche dialecten in
den loop der eeuwen, vroeg hij haar het deel over
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Het Zeeuwsch van de oudste tijden tot heden voor haar rekening te nemen. Het
zou als derde deel van de reeks in 1927 verschenen zijn, maar zoals men weet is
deze reeks na de verschijning van het eerste deel al gestaakt.
De Z.V.v.D.O. heeft het materiaal voor het woordenboek verzameld met behulp
van vragenlijsten die in het Verenigingsnieuws werden opgenomen. Voor een gebied
als Zeeland lag deze indirecte methode voor de hand, en de vereniging heeft het
geluk gehad in alle delen van de provincie bekwame en toegewijde medewerkers
te vinden, waaronder er zijn die dertig jaar lang de lijsten met geduld en
deskundigheid hebben ingevuld.
De term Zeeuws vereist enige toelichting. In dit woordenboek wordt daaronder
de taal verstaan die op de Zeeuwse eilanden wordt gesproken en bovendien die
van het dubbeleiland Goeree-Overflakkee, die zoals uit Het dialect van Overflakkee
(1955) van Landheer overtuigend blijkt, tot het Zeeuws behoort. Daartoe behoort
ook de taal van Zeeuws-Vlaanderen, met uitzondering echter van het zgn. Land
van Hulst en de daarbij aansluitende strook Westdorpe-Nieuw-Namen, een
Oostvlaamse enclave in het Zeeuwse taalgebied. Het lijkt ons juist dat ook dit dialect
in het onderzoek is betrokken en in het woordenboek is vastgelegd.
Wat dit Zeeuwse woordenboek van alle andere tot dusver in het Nederlandse
taalgebied verschenen regionale woordenboeken onderscheidt is dat het de
gegevens nauwkeurig localiseert. Achter elk lemma zijn dus de plaatsen opgesomd
waarvoor een woord of een vorm werd opgegeven, eventueel met de dialectvarianten.
Eveneens zijn bij de meeste woorden een aantal idiomatische voorbeelden en
uitbreidingen toegevoegd, om het woord in zijn zinsverband te plaatsen. En tenslotte
zijn waar dit nodig of wenselijk was schetstekeningen van realia opgenomen, die
de tekst toelichten.
Voor de transcriptie van het dialect is gebruik gemaakt van een eenvoudig
fonetisch systeem, dat uit de gebruikelijke lettertekens bestaat, waarbij de meest
karakteristieke verschijnselen door enkele conventionele tekens benaderd zijn. Deze
methode heeft, zoals Dr. Ghijsen in haar inleiding terecht constateert, althans het
voordeel leesbaar te zijn.
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Ik heb dit woordenboek al eerder (in de Nieuwe Taalgids, 52, 1959, blz. 277-279)
besproken en daarbij de wens geuit dat ik elders de gelegenheid zou krijgen voor
détailkritiek. Deze heb ik nu en daarom wil ik hier graag ingaan op een enkel punt
dat ik in mijn eerste aankondiging maar terloops heb kunnen noemen. In de eerste
plaats betreft dat het niet citeren van de dialectliteratuur uit vroeger en later tijd, en
in 't algemeen van de oudere bronnen van het Zeeuws. Het Zeeuwse woordenboek
beperkt zich tot de jongste tijd. Globaal genomen, lezen we in de inleiding, omspant
het een periode lopend van het laatste kwart der negentiende eeuw tot heden; de
leeftijd der medewerkers varieert van 15 tot 80 jaar, zodat de verzamelde
woordenschat niet slechts door de negentiende-eeuwse woordenlijsten van Kesteloo
en Steketee, maar ook door de herinnering der oudere medewerkers tot in het laatste
kwart van de vorige eeuw teruggaat. Wat daarvóór ligt is uit dit woordenboek
geweerd. Het Zeeuwse woordenboek is hierin geen uitzondering onder de idiotica
van het Nederlandse taalgebied; de uitzonderingen zijn integendeel die idiotica die
wel de oudere woorden hebben opgenomen, nl. het Zaanlandse van Boekenoogen
(1897), het Drechterlandse van Karsten (1931-1934) en het Maastrichtse van
Endepols (1955). Onze dialectwoordenboeken schieten in dit opzicht ernstig tekort,
en dat is te meer te betreuren omdat het op het tijdverslindende werk dat het maken
van een woordenboek vereist naar verhouding niet zo veel uitmaakt, er ook nog de
oudere taal in te betrekken. Een woordenboek krijgt een veel groter perspectief
wanneer het aangeeft in welke tijd een woord het eerst opduikt. Natuurlijk is dat
maar voor een vrij beperkt aantal woorden aan te geven, omdat een groot aantal
nu eenmaal niet schriftelijk is overgeleverd. Maar dat aantal van wél overgeleverde
woorden is altijd nog groot genoeg om er belangrijke conclusies uit te kunnen trekken
ten opzichte van b.v. de verwantschap met andere dialecten, zoals in dit geval
tussen het Zeeuws en het Vlaams. Het is van belang, te weten dat - om enkele
voorbeelden te noemen - beite, bekaaid, beuk, elder, frenze, getès, glui, gors, 'itte(n)
al bij de Zeeuwse schrijvers uit de eerste helft van de 17de eeuw (Cats, Van de
Venne, Hondius, De Brune, Hoffer) voorkomen, of dat baender al in 1533 op
Schouwen
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werd gebruikt, en bij het nog bestaande agger (onregelmatigheid in het getij) een
werkwoord aggeren (wervelen, van het water) heeft bestaan, dat Vierlingh in zijn
Tractaet van dyckagie (c. 1578) noemt. In nog sterker mate geldt dit voor woorden
die klaarblijkelijk in onbruik zijn geraakt, als men dit tenminste uit hun ontbreken in
dit woordenboek mag opmaken. Zo komt wel bêêlen voor in de bet. 1) bijdraaien,
een geschil bijleggen; 2) z'n woord terugnemen, maar niet beel = berouw, dat
Hondius, Van de Venne en De Brune kenden en dat in het midden van de vorige
eeuw nog in Zeeuws-Vlaanderen voorkwam (N. Ned. taalmag. 2, 1854, blz. 208;
Navorscher 25, 1875, blz. 311). Andere oudere woorden die ontbreken, zijn: barribal
= kwajongen (Heins, 1877; het woord is afgeleid van de mnl. duivelsnaam Barlebaen),
boenkertjes = winterperen (Nagtglas, 1885), bonenzaaiertjes = kwikstaartjes
(Wolterink, 1870), broelen = verschillende niet bijeenbehorende dingen met elkaar
vermengen (Hondius en De Brune), daak, daken = dadelijk (N. Nederl. taalmag. 2,
1854, blz. 220), eutebeuten = iem. zijn gang laten gaan (t.a.p., blz. 221), in de fiente
= heimelijk (Nagtglas, 1885), gardiaan - veldwachter (Beunke, 1883), gortworm =
pier, regenworm (Kiliaen). Eveneens ontbreken een aantal dijk- en
waterschapstermen als aenwerp (aanwas), berijden (schotbaar maken van nieuwe
gronden), boeier (stuk grond ter ophoging van dijken gebruikt), bout (overgebleven
deel van een weggeslagen dijk), bree (slijkerige grond), brede of breedste geërfden
(grootgrondbezitters), gegoede gemeten (gemeten waarvoor men werd aangeslagen
in de dijklasten), geschot (dijkbelasting), haaiman (hogergelegen land, van dijklasten
vrijgesteld), heernisse en hernesse (bepaald soort laag weiland), hevene en
heveninge (een landmaat). Ook darinkdelven ontbreekt. Natuurlijk kent Dr. Ghijsen
al deze termen wel, en de reden waarom zij ze niet heeft opgenomen is alleen, dat
ze in de levende volkstaal niet meer voorkomen. Maar waar moet men al deze
1)
typisch Zeeuwse woorden bij elkaar vinden als het niet in dit woordenboek is? .
Ook mis ik de (naar ik meen nog volop levende) landmaten Bloois, Brugs en Gents
gemet.

1)

Vgl. Hans Wanner, Das sog. historische Material in landschaftlichen Mundartwörterbüchern
(Zeitschr. f. Mundartforschung 27, 1960, S. 129-143), in 't bijz. S. 129: ‘Die Frage war und ist
also, ob sich die Ma. wörterbücher mit dieser Aufgabe beladen sollten oder nicht. Man könnte
mit der Gegenfrage antworten, wo dieses Material denn sonst unterzubringen sei’.
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Opvallend is het groot aantal aan het Frans ontleende woorden in het Zeeuws, al
is dit verschijnsel zeker niet tot dit dialect beperkt. Natuurlijk zijn ze in 't algemeen
nog al sterk verbasterd; zo werd embarras tot ambras, bougie to bozzie enz. In veel
gevallen is bovendien de betekenis gewijzigd; zo betekent abbelêêre(n) (fra. appeler)
redeneren, verhandelen; iets klaarspelen; wagen, ondernemen; geldelijk achterop
zijn, sukkelen; bemintenêêre(n) (fra. maintenir) bedillen; dommenêêre(n) (fra.
dominer) vloeken en tieren; èrketek(t) (fra. architect) haantje de voorste; d'n
étamazjôôr (fra. état-major, generale staf) troep, gezelschap; fe(r)tuten (fra. vertu)
aanstellerij, kuren, lelijke streken, flauwe grappen; finêêre(n) (fra. finir) prakkizeren,
overleggen, op iets zinnen. Een enkel voorbeeld van de productiviteit van deze
woorden is het fra. blague: bluf, opschepperij, waaruit naast blageur (met
blageurmaeker) ook blaganzie, blagaozie en blagaoi (alle drie met de bet. kouwe
drukte) ontstaan zijn. Van divertir of divertissement zijn dive(r)tisie en divendaosie
(verzetje, vermaak, afleiding) afgeleid, van force: forsie en fossie, fossieus en fossig.
Naast deze tendens om van ontleende woorden nieuwe afleidingen te maken,
die aan de oorspronkelijke taal vreemd zijn, heeft het Zeeuws ook dit met andere
dialecten gemeen, dat het in vele opzichten genuanceerder is dan de algemene
taal. Deze genuanceerdheid komt hier duidelijk tot haar recht doordat doorlopend
verwezen is naar synoniemen. Zo wordt, om ook hiervan een enkel voorbeeld te
noemen, bij duvel(s)brôôd, (paddestoel) verwezen naar dul'ondebrôôd, duvebrôôd
en hoosjesbrôôd, bij dwaeslicht (onverstand, dwaas) naar dwaemel, dwaesem en
dwaetel, bij fêêmken (bleek, ziekelijk kindje) naar miezerasje, peemêêuwtje,
peevêêsje, schietertje en tierlátje, bij glipper(tje) (miskraam) naar kippertje, kwaeie
kraem, missen, misval, omkapper, slipper en verval.
Er zijn allerlei facetten van het Zeeuwse volksleven, en daarnaast van het
volkskarakter, waarop dit woordenboek de aandacht vestigt.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 78

239
De grote invloed van de Bijbel blijkt uit een woord als a(o)chap (van Achab, de
koning van Israël) voor een gulzigaard of een hebzuchtig mens. Wie de termen
butendieker, 'ern'utter en labedist (dat we in de tweede aflevering mogen verwachten)
wil verklaren, moet naar de kerkgeschiedenis der 17de en 18de eeuw. De
rechtzinnigheid van de Calvinistische Zeeuwen blijkt uit het vermijden van dunder
(donder), ook in de letterlijke betekenis, en het vervangen van liegen door beuzele(n).
Dat de basterdvloek gosternokke niet is opgenomen zal wel verklaard moeten
worden uit schroom om aan datzelfde Calvinistische deel der bevolking aanstoot te
geven. Griffermeerd ontbreekt klaarblijkelijk omdat het algemeen Nederlands is. Dr.
Ghijsen heeft er nl. niet naar gestreefd, zoals Is. Teirlinck in zijn
Zuid-Oostvlaandersch idioticon gedaan heeft, de gehele woordvoorraad van het
dialect vast te leggen, maar zich beperkt tot het Zeeuws in eigenlijke zin. Zo is b.v.
bigge wel opgenomen, maar met de opmerking dat het woord, hoewel niet Zeeuws,
toch tamelijk algemeen gebruikt wordt.
Aan de vaktalen, in 't bijzonder de landbouw-, de vissers- en de schipperstalen,
is alle recht gedaan, en vooral in deze rubriek bewijzen de instructieve illustraties
naar de oorspronkelijke tekeningen van de Middelburgse kunstschilder J. Prince
uitstekende diensten. Ook voor de volledigheid en de uitvoerigheid waarmee de
woorden op het gebied van volksleven, volksgebruiken en volksgeloof behandeld
zijn, kan men alleen maar lof hebben.
Wat de etymologie betreft is Dr. Ghijsen nogal zuinig geweest. Hier en daar vindt
2)
men een sobere verklaring van de oorsprong of de herkomst van een woord , maar
in vele andere gevallen waar men die had mogen verwachten, ontbreekt ze, zoals
bij ambras (fra. embarras), besanne(n) (mishanden), buut (fra. but), fooie (fr. voie;
wordt te zijner tijd in het WNT behandeld s.v. vooi), gravèlle (naar de be-

2)

Dat doerak door de Kozakken omstreeks 1814 zou zijn geïmporteerd (blz. 183) is weinig
waarschijnlijk; het woord is pas in 1879 voor het eerst opgetekend. Overigens is het algemeen
Nederlands. Vgl. Ts. 62, 1943, blz. 44-47. Fiegen nè Paesse moet niet van de vigilia afgeleid
worden (blz. 233); vgl. WNT XXI, kol. 600. De Helm in Middelburg is niet genoemd naar de
'elləm, de weergalm die men er zou horen (blz. 328), maar naar de herberg van die naam,
die er nog op het laatst van de 18de eeuw stond.
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ruchte kardinaal Granvelle) en andere gemakkelijk te verklaren woorden, met de
etymologie waarvan de ondeskundige lezer gebaat zou zijn. In mijn bespreking in
de NTg heb ik al gewezen op dit manco, dat het Zeeuwse woordenboek overigens
met de meeste dialectwoordenboeken gemeen heeft. Ik herhaal eveneens dat
verwijzingen naar andere dialectwoordenboeken ontbreken, terwijl toch vooral die
naar de Vlaamse ons welkom zouden zijn geweest.
Voorin het boek zijn vijftien kaartjes opgenomen van Zeeuwse klankverschijnselen,
die op eenvoudige, maar overzichtelijke wijze een indruk geven van de afwijkende
positie die enkele delen van het Zeeuwse taalgebied innemen ten opzichte van de
andere delen. Deze zijn meer voor de koks dan voor de gasten bedoeld, van wie
de overgrote meerderheid er wel weinig van zal begrijpen. Dialectwoordenboeken
plegen van ouds niet alleen door de taalkundigen te worden geraadpleegd, maar
bovendien door belangstellende dialectsprekers te worden gelezen. Heel in 't
bijzonder geldt dat voor een woordenboek als dit, waarvan het materiaal door een
groot aantal leken bijeengebracht is. Hun namen zullen achterin het derde deel
worden opgenomen en in haar inleiding spreekt Dr. Ghijsen de verwachting uit dat
het woordenboek genoegen zal verschaffen ‘aan allen, Zeeuwen en niet-Zeeuwen,
aan wie taal en gebruiken van deze streken lief zijn’. Ik kan de vrees niet van me
afzetten dat deze lezers zich hier en daar wat tekort voelen gedaan.
Deze opmerking zou ik overigens nauwelijks als een aanmerking beschouwd
willen zien. Daarvoor is mijn waardering voor het boek van Dr. Ghijsen te groot. Wat
zij, van huis uit geen taalkundige, hier heeft gepresteerd, verdient alleen maar dank
en bewondering. Vrijwel zonder hulp heeft zij het tijdrovende, moeizame en dikwijls
zo teleurstellende werk verzet dat het maken van een woordenboek met zich
meebrengt. Aan haar danken we het, dat Zeeland binnen kort een woordenboek
rijk zal zijn, waarvan men op grond van de eerste der drie afleveringen al kan
voorspellen dat het in de steeds groeiende rij van dialectwoordenboeken een
waardige plaats zal innemen.
P.J. MEERTENS
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Daniel Heinsius' Nederduytsche Poëmata
1)
De uitgaven van 1616 en 1618
Onder de talrijke, maar niet erg diepgaande bibliographische artikelen en
bibliographieën die Daniel Heinsius' bijdrage tot de ontwikkeling van de Nederlandse
poëzie hebben behandeld, is er geen waarin, voor zover ik heb kunnen nagaan,
een poging is gedaan meer licht te werpen op het verband tussen de uitgaven van
1616 en 1618 van Heinsius' Nederduytsche Poëmata. Sinds de eerste pogingen in de negentiende eeuw - om een bibliographie van Heinsius' werken samen te
stellen wordt tot op heden 1616 opgegeven voor de eerste editie, voor de tweede
2)
1618 . Ook heeft men nooit een onderzoek

1)

2)

Het onderstaande is een bijproduct van een Heinsius-onderzoek waartoe ondergetekende
in eerste aanleg in staat werd gesteld door het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen te 's-Gravenhage.
De belangrijkste bibliographieën en artikelen zijn: (1) J. Kantelaar en M. Siegenbeek, Euterpe:
een tijdschrift tot bevordering van fraaije kunsten en wetenschappen I (1810), 102; (2) G.D.J.
Schotel, Letter- en oudheidkundige avondstonden (Dordrecht, 1841), waar de Nederduytsche
Poëmata genoemd wordt onder ‘Bijlage D: Bronnen voor het leven van Daniel Heinsius’ (blz.
166-182), nr. 41, blz. 177; (3) Ph. Blommaert, De nederduitsche schrijvers van Gent (Gent,
1861), s.v. ‘Daniel Heinsius’, blz. 191-209 (‘Heinsius' schriften’, blz. 200-209); (4) A. Angz.
Angillis, ‘Daniel Heins, hoogleraar en dichter, III’, De dietsche warande VI (1864), 551; (5)
Anne Gerard Christiaan de Vries, De nederlandsche emblemata, geschiedenis en bibliographie
tot de 18e eeuw. Academisch proefschrift ... (Amsterdam, 1899), nrs. 29 & 30; (6) Bibliotheek
der universiteit van Amsterdam. Catalogus van oudere werken op het gebied der
nederlandsche letteren (Amsterdam, 1921), nrs. 284-289, blz. 70; (7) C. Debaive, ‘Niet
bestaande of uiterst zeldzaam geworden drukken van Dan. Heinsius' Nederlandsche werken,
waaronder Antwerpsche’, De gulden passer / Le compas d'or V (nieuwe reeks, 1927), 14-15;
en (8) W.A.P. Smit, De dichter Revius (Amsterdam, 1928), in zijn ‘Bibliographie van Heinsius'
hollandsche poezie’, p. 267. In zijn latere bibliographie in het Biographisch woordenboek der
Nederlanden, band VIII, deel 1 (Haarlem, 1867), blz. 433, herziet Schotel zijn eerste standpunt
ten opzichte van de uitgaven van 1616 en 1618 niet. D.J.H. ter Horsts proefschrift, Daniel
Heinsius (1580-1655) (Utrecht, 1934), waar men vaak goede bibliographische informatie kan
vinden, volgt slechts Smits bibliographie wat betreft Hollandse werken van Heinsius (zie blz.
41, voetnoot 2). De meest diepgaande van deze bronnen is Debaive, maar hij raakt dit
probleem nauwelijks aan.
Voor mijn onderzoek gebruikte ik de volgende exemplaren:
Ned. Poem. 1616 (eerste editie): 1. A'dam UB 974 H 6; 2. K. Bibl. 767 C 19; 3. Utrecht UB
Iconologisch Inst. A VI A 3 (viii); 4. Utrecht UB Bk Moltz Kst I.C. 15.
Ned. Poem. 1616 (tweede editie): 1. A'dam UB 1302 B 32; 2. Leiden UB 707 C 8; 3. Leiden
UB 1183 B 20.
Ned. Poem. 1618 (heruitgave van de tweede editie 1616): 1. A'dam UB 973 G 30; 2. A'dam
UB 976 B 1; 3. K. Bibl. 766 D 35; 4. Newberry Library, Chicago, Case Y 972. H. 4.
Ned. Poem. 1621 (1618 titelblad - De Vries nr. 31): 1. K. Bibl. 3129 B 3.
Lof-Sanck 1616: 1. A'dam UB 479 B 15; 2. K. Bibl. 758 B 39; 3. Leiden UB 1205 A 3; 4. Leiden
UB 707 C 8.
Lof-Sanck 1618: 1. A'dam UB 353 E 20; 2. K. Bibl. 766 D 35; 3. Leiden UB 1175 C 14.
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ingesteld naar de overeenkomst tussen deze beide uitgaven, hoewel zulks zich
onmiddellijk aan de onderzoeker opdringt door hun overeenkomstige formaat, door
hun gemeenschappelijk verschijnen bij Janssen en door de leidende hand van
Petrus Scriverius in hun samenstelling.
Tot nu toe heeft men niet gemerkt, dat er niet één, maar twee, van elkaar
verschillende, versies bestaan van de Nederduytsche Poëmata van 1616 - en dat
in ditzelfde jaar, en niet in 1618, de werkelijke tweede uitgave verscheen. De vroegste
van deze twee uitgaven is een eerste druk, waarover Scriverius niet tevreden was,
en men kan opmaken uit zijn uitlatingen dat deze druk in het begin van het jaar 1616
moet zijn uitgegeven. Op de laatste bladzijde (blz. 66), heeft hij zijn ‘Waerschouuinge
over eenige mistellingen in desen druck begaen’ toegevoegd, gedateerd 25 oktober
1615 - en zo de conclusie wettigend dat het laatste gedeelte van de tekst op dat
tijdstip reeds was gezet. De inleidende gedeelten moeten zeer kort daarna afgemaakt
zijn, want de verlening van het ‘privilegie’ is gedateerd 28 oktober 1615 (blz. 2), en
het boek zelf moet bijna klaar geweest zijn op de ‘naestlesten’ dag van november
1615, de datum die wij vinden aan het eind van de opdracht (‘Aen den Edelen Heer,
Mijn Heer Iacob van Diick ...’, blz. 10). Het gedeelte voorafgaande aan de tekst
eindigt met een laatste klacht (‘Aen den Leser’, blz. 23), n.l. dat een verwarring was
ontstaan

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 78

243
tussen de Emblemata Amatoria en Het Ambacht van Cupido aangezien het hem
(Scriverius) onmogelijk was toezicht te houden op het werk. Het is dus vrijwel zeker
dat de eerste editie in druk bestond aan het eind van 1615 en beschikbaar was voor
het publiek omstreeks het begin van het jaar 1616. Deze onvolkomen tekst is de
eerste editie van de Nederduytsche Poëmata en kan als volgt beschreven worden.

Titelblad:
[ornament afbeeldende een stenen monument met Apollo, geflankeerd
door twee figuren op een lager niveau, die elk staan boven een namaak
bas-relief, waarop de titel staat als was deze gegraveerd] DAN: HEINSII
/ Nederduytsche / POEMATA; / By een vergadert / en uytgegeven / Door
o

/ P.S. / Tot Amsterdam / Gedruct By Willem Janßen a . 1616. / Met
Privilegie voor 5 Iaren. /

Collatie:
4

4

6

6

6

6

4

6

4to ✱a- ✱ c A-K L (L en L conjugaat) A (A en A conjugaat) A-B C (C en
6

4

2

3

4

5

4

4

5

C conjugaat) D-H [$ 3 (-✱a A I A H , + L L A C C ) getekend]; blz. 1-3,
4-22, 23-24, 1-2, 3-66, 67-68, 69-92, i-xii, 1-65, 66-68.

Inhoud:
Blz. 1 titel, 2 privilegie, 3-10 opdracht, 11-22 opdracht in vers, 23 ‘Aen den
Leser’, 24 ornament, 1 ondertitel voor de Nederduytsche Poëmata, 2 reproductie
van Heemskerck's grafsteen, 3-66 tekst, 67 ondertitel voor de Emblemata
Amatoria, 68 blanco, 69-92 de acht en veertig emblemata (‘Ambacht van Cupido’
pagina titel tot blz. 80-81, waar het plotseling verandert in [Emblemata] ‘van
Minne’), i ondertitel voor Hymnus van Bacchus, ii blanco, iii-xi ‘Daniel Heinsius
aen de Heer P. Schriverius’, xii blanco, 1-28 tekst, 29-65 ‘VVtleggingen ende
verklaringen’, 66 ‘Waerschouuinge’, 67-68 blanco.

De tweede versie van de Nederduytsche Poëmata van 1616 schijnt een poging te
zijn om de fouten, gemaakt in de eerste editie, te corri-
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geren. Zelfs bij een oppervlakkige vergelijking van deze tekst met de voorafgaande
blijkt al gauw, dat de verbeterde tekst een uitgave vormt die terecht verschilt van
de druk verschenen in het begin van 1616.
In deze tweede druk is de verwarring tussen de Emblemata Amatoria en Het
Ambacht van Cupido vermeden en zijn de ontevreden uitlatingen van Scriverius
hierover weggelaten. Men kan in tegenstelling tot de eerste editie, in dit werk geen
voor de hand liggende aanwijzing vinden omtrent de precieze datum van publicatie.
Het zou heel goed te eniger tijd na het midden van mei 1616 gedrukt kunnen zijn.
Naar alle waarschijnlijkheid waren Scriverius en Heinsius in de maanden tussen de
eerste en tweede uitgave druk bezig met een ander werk dat in latere jaren in nauw
verband gebracht zou worden met de Nederduytsche Poëmata. In de opdracht van
Dan. Heinsii Lof-sanck van Iesus Christus, den eenigen ende eewigen Sone Godes.
Met noodelicke Vytleggingen; soo Geestelicke, als VVeereltlicke. Nu eerstelick
o

uytgegeven door P.S. (Tot Amstelredam, By Willem Ianssz. A . 1616. Met Privilegie.),
blz. ix-x, geeft Scriverius te kennen dat Heinsius de Lof-sanck voor van Dijck op
Nieuwjaarsdag (‘Iaers dach voorleden’) 1616 had voorgedragen; dat van Dijck er
zeer mee ingenomen was, en dat zij zich daarom gehaast hadden het werk zo gauw
mogelijk gedrukt te krijgen. Dit voorwoord is gedateerd 10 april 1616, en het is heel
goed mogelijk dat, naast het persklaar maken van dit stuk, de ‘Uytleggingen’ en
‘Inhout’ ook nog samengesteld moesten worden, want deze worden door Scriverius
genoemd als gedeelten van de publicatie die van Dijck niet had gehoord. Het
privilegie vindt men op de laatste bladzijde van het werk en dat is gedateerd 7 mei
1616. Aangezien de haastige voorbereidingen voor de Lof-sanck het grootste
gedeelte van het voorjaar van 1616 in beslag schijnen te hebben genomen, lijkt het
onwaarschijnlijk dat er veel tijd zou zijn overgebleven voor de reorganisatie van een
boek dat reeds in handen van de boekverkopers was. Daarom heb ik de stellige
indruk dat de tweede uitgave van de Nederduytsche Poëmata niet vóór de zomer
van het jaar 1616 is verschenen. In hoeverre deze uitgave afwijkt van de eerste
moge uit de volgende beschrijving blijken.
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Titelblad:
[identiek aan dat van de eerste uitgave]

Collatie:
4

6

6

4

6

6

4

4to (✱) (✱✱) ((✱✱) en (✱✱) conjugaat) A-P Q (Q en Q conjugaat) D-H [$
2

2

3

5

3

4

4

5

3 (- (✱) (✱✱) ) [(✱✱)ij = (✱✱)iij] A I L H [H = H ], + (✱✱) Q Q ) getekend];
blz. 1-3, 4-20, 1-2, 8 (= 3), 4-5, 8 (= 6), 5 (= 7), 8-66, 67-68, 69-80, 81-82,
83-94, 95-96, 97-132, 29-49, 44 (= 50), 51-59, 59 (= 60), 6l-67, 68.

Inhoud:
Blz. 1 titel, 2 privilegie, 3-8 opdracht, 9-20 opdracht in vers, 1 ondertitel voor
de Nederduytsche Poëmata, 2 reproductie van Heemskerck's grafsteen, 8 (=
3)-66 tekst, 67 ondertitel voor Het Ambacht van Cupido, 68 blanco, 69-80 de
vier en twintig emblemata, 81 ondertitel voor de Emblemata Amatoria, 82 ‘Aen
den Leser’, 83-94 de vier en twintig emblemata met pagina titel ‘Emblemata
van Minne’, 95 ondertitel voor Hymnus van Bacchus, 96, blanco, 97-104 ‘Daniel
Heinsius aen de Heer P. Schriverius’, 105-132 tekst, 29-67 ‘VVtlegginghen
ende verclaringhen’, 68 blanco.

Deze twee werken verschillen bovendien in de ornamentale hoofdletters die door
de hele tekst heen worden gebruikt (hoewel de verschillende emblemata en
illustraties van dezelfde platen afkomstig schijnen te zijn) en in de ‘VVtlegginghen’
zijn veel veranderingen aangebracht. Het is duidelijk, dat het werk voor de tweede
keer is samengesteld en dat het geheel opnieuw is gezet.
3)
Wat is nu het verband tussen de zogenaamde ‘uitgave’ van 1618 en deze
vroegere drukken? De titelpagina (natuurlijk met uitzondering van de datum), de
inhoud, en de collatie van de tekst van 1618 blijken

3)

Met de ‘uitgave’ van 1618 bedoel ik de Vries nr. 30. Het privilegie van 1615 is hier behouden,
terwijl het gedicht ‘Ter eeren van de Moffeschans’ ontbreekt.
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4)

identiek te zijn aan die van de tweede (gecorrigeerde) druk van 1616 , en de
ornamentale hoofdletters in beide werken zijn dezelfde. Zowel willekeurige
steekproeven van trefwoorden, als de laatste woorden van tien of twaalf regels,
genomen uit het midden van bepaalde bladzijden (blz. 5, 82, 103, 32, 48, 61), tonen
geen verschil aan tussen de teksten; ook de relatieve posities van bepaalde letters
op verschillende bladzijden (blz. 61, 91, 103, 48, 129) komen precies overeen. De
Nederduytsche Poëmata van 1618 is dus noch een onafhankelijke zetting van de
tekst voor de derde maal, noch een herdruk van de tweede uitgave van 1616. Deze
uitgave schijnt zelfs, in tegendeel, in elk opzicht gelijk te zijn aan de tweede uitgave
van 1616 en is niet meer geweest dan een heruitgave van dezelfde druk.
De eerste druk van de Nederduytsche Poëmata dateert dus van het begin van
1616, terwijl de tweede druk later in datzelfde jaar verscheen. De tekst van 1618 is,
strikt gesproken, geen echte uitgave maar slechts een heruitgave van de tweede
editie van 1616. De werkelijke derde uitgave is dan ook naar alle waarschijnlijkheid
de druk van 1621 (de Vries, nr. 31) - een druk die dezelfde titelpagina heeft als de
5)
‘uitgave’ van 1618 .
Sir Thomas Browne Instituut
PAUL R. SELLIN
Rijksuniversiteit te Leiden

4)

In het exemplaar van de 1618 ‘uitgave’, aanwezig in de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek
6

(973 G 30), vindt men op het eerste blad van elk vel volgend op Q een correctie, die over
6

de oorspronkelijke signatuur heen is gedrukt. Deze vellen zijn dus als volgt getekend: Q ,
2

5)

4

2

4

2

4

2

4

2

4

DR D -D ES E -E , FT F -F , GV G -G , HX H -H .
In enkele exemplaren van de gecorrigeerde uitgave van 1616 zijn met de hand dezelfde
veranderingen in inkt aangebracht; de verbeteringen in de ‘uitgave’ van 1618 zijn echter
gedrukt, waarschijnlijk met de bedoeling om een juiste alphabetische volgorde van de vellen
te verkrijgen. Zoals ik heb aangetoond is het zetsel ongewijzigd gebleven.
Door Smit gedateerd omstreeks 1621, vnl. op grond van het hierin opgenomen gedicht ‘Ter
eeren van de Moffeschans’, dat niet verscheen vóór 1621. Het boek bevat de titelpagina van
de tekst van 1618, maar het privilegie (dat in 1621 verlopen zou zijn) ontbreekt; de ‘Spiegel
vande Doorluctige vrouwen’ is toegevoegd, en ‘Ter eeren van de Moffeschans ende auteur
van deselve’ volgt op de Hymnus van Bacchus. Zie voor dit boek de Vries, nr. 31; zie ook
Smit, blz. 267-268.
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De Nederlandse bewerkingen van Comenius' Janua linguarum
Een grote geest als Comenius, de 17de-eeuwse Tsjechische pedagoog, theoloog
en filosoof, is een stad op een berg en men kan hem op vele wijzen tegenkomen,
met name in Nederland, waar hij, op uitnodiging van Laurens de Geer, de laatste
veertien jaar van zijn leven, van 1656 tot 1670, heeft doorgebracht en waar hij, in
Naarden, begraven ligt. Een nederlandist zal hem echter misschien toch wel het
eerst tegenkomen in het Woordenboek der Ned. Taal, waarvoor de Nederlandse
bewerkingen van twee van zijn Latijnse schoolboeken, de Janua en het Vestibulum,
uitvoerig geëxcerpeerd zijn. Het Vestibulum wordt het eerst vermeld in het Tweede
Vervolg op de Lijst der aangehaalde schrijvers, van 1893, en wel in de uitgave van
Ravestein, Amsterdam, 1673, de Janua in het Derde Vervolg, van 1900, in de uitgave
van Janssonius, Amsterdam, 1662. Beide worden aangehaald onder hun
Nederlandse titel, Portael en Deure d.Taelen. In de Bronnenlijst van 1943 wordt
meegedeeld dat men wat de Janua betreft inmiddels is overgegaan op de uitgave
van Jacobsz, Arnhem, 1648, en wat het Vestibulum betreft op die van Du Roy,
Amsterdam, 1648 (lees 1658). Daarnaast wordt ook wel de Janua-uitgave van 1666
(Amsterdam, zonder naam van een uitgever) geciteerd, maar meer ter vergelijking
met de druk die normaal gevolgd wordt dan als zelfstandige bron. In de Bronnenlijst
wordt deze uitgave van 1666 dan ook niet apart genoemd. De Janua van 1648 wordt
aangehaald onder zijn Latijnse titel, omdat de Nederlandse vertaling hier op het
titelblad ontbreekt. Het heeft zin om al deze bibliografische bijzonderheden uit de
Bronnenlijst van het Woordenboek even voorop te zetten, in de eerste plaats omdat
het inderdaad in het Woordenboek en in de Nederlandse bewerkingen van zijn
schoolboeken geweest is dat ik Comenius het eerst ben tegengekomen, en in de
tweede plaats om de lezer voor te bereiden op een tamelijk ingewikkeld verhaal
over bewerkers en drukkers. Comenius heeft zelf, voorzover ik weet, nooit iets in
het Nederlands
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geschreven en wat dus in het Woordenboek op zijn naam geciteerd wordt, is altijd
de taal van een ander. Ten dele kunnen wij die ander wel met name noemen, ten
dele blijft hij anoniem. Het is jammer dat juist die bewerker die van nederlandistisch
standpunt het interessantst is, vooralsnog geen naam kan krijgen. Wat mij sinds
mijn woordenboektijd geïntrigeerd heeft, is de onmiskenbare Oostnederlandse inslag
in de taal van deze anonieme bewerker. Mijn nader onlerzoek heeft het probleem
dat hieraan vastzit intussen voorlopig alleen maar ingewikkelder kunnen maken. Ik
kan slechts de hoop uitspreken, dat een ander het nog eens zal opvatten en tot een
werkelijke oplossing brengen.
Janua en Vestibulum kunnen in hun eerste opzet in zekere zin jeugdwerkjes van
Comenius worden genoemd. Hij was in 1592 te Brod geboren, werd na zijn
theologische studie in 1614 leider van de school der Moravische Broeders in Přerov
en bekleedde ook verschillende andere functies in zijn geloofsgemeenschap. In
1628 vluchtte hij naar Polen en was daar werkzaam aan de Latijnse school te Leszno
(Lissa). Hier verscheen, in 1631, de eerste uitgave van de Janua, waarmee hij het
onderwijs in het Latijn, toen nog het internationaal gepraktizeerde, onmisbare
linguistische medium van wetenschap en cultuur, op een pedagogisch meer
verantwoorde grondslag bracht. In 1000 zinnen verdeeld over 100 hoofdstukken
bracht hij de hele Latijnse woordenschat bijeen, die een scholier voor zijn dagelijkse
omgang nodig had. Hij streefde in dit boek geen taalcultuur na die zich richtte naar
een Ciceroniaanse classiciteit, maar alleen praktische taalbeheersing. Voor alle
begrippen waarmee de leerling in de verschillende zaakgebieden te maken kreeg,
gaf hij de Latijnse termen in een eenvoudige, natuurlijke context. Comenius' Janua
was geheel in het Latijn geschreven maar kon - dat had de auteur van het begin af
voorzien - in iedere andere taal een parallel lopende vertaling krijgen en daardoor
ook een hulpmiddel worden om van het Latijn uit, die taal, of van die taal uit, het
Latijn te leren. Het boekje had onmiddellijk een geweldig succes en de eerste uitgave
met een Duitse paralleltekst, van de hand van de Leipziger professor Schneider,
verscheen al in 1632. Comenius zelf was later niet zo erg tevreden meer over zijn
Latijnse
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tekst en heeft hem grondig omgewerkt. De eerste uitgave hiervan verscheen in
1652 te Sáros-patak. In de Amsterdamse standaarduitgave van zijn Opera didactica
(1657) herdrukte hij zijn eerste Latijnse versie in deel 1 en zijn tweede in deel 3. De
Janua was bestemd voor enigszins gevorderde leerlingen en Comenius schreef er
daarom al spoedig een voorloper bij, het Vestibulum, dat nog eenvoudiger van
woordkeus en zinsbouw was. De eerste, eentalig-Latijnse, uitgave hiervan verscheen
in 1633, te Leszno, maar in hetzelfde jaar kwam in Danzig ook al de eerste uitgave
met Duitse paralleltekst van de pers. Comenius heeft in dezelfde tijd dat hij zijn
Janua omwerkte ook een nieuwe versie van zijn Vestibulum gemaakt, het eerst
verschenen te Sáros-patak in 1651 en vervolgens herdrukt in het derde deel van
de Opera didactica. De leergang zou compleet gemaakt worden met een derde
boek, het Atrium, dat meer aan de Latijnse taalcultuur gewijd was en zich niet zozeer
leende voor vertalingen in de Europese landstalen. Van nederlandistisch standpunt
heeft dit Atrium geen belang. Wij kunnen het hier dan ook verder buiten beschouwing
laten. Opmerkelijk is de toegewijde aandacht die Comenius levenslang aan zijn
schoolboekjes is blijven geven. Het bewijst dat hij een echte pedagoog is geweest,
voor wie niet alleen wetenschap en wijsheid belangrijk waren, maar ook de leerling
die zich deze wetenschap en wijsheid moest veroveren om een compleet mens te
worden.
Doordat er zowel van de Janua als van het Vestibulum twee Latijnse versies
bestaan, die beide voor de Nederlandse schooljeugd zijn bewerkt, wordt de
bibliografie een nogal ingewikkelde aangelegenheid. De Janua-uitgaven van 1648
en 1662 die in het W.N.T. worden geciteerd, bevatten beide de eerste Latijnse
versie, die van 1666, die maar incidenteel wordt gebruikt, de tweede. De
Vestibulum-uitgaven van 1658 en 1673 bevatten beide de tweede Latijnse versie.
De Nederlandse vertaling van de eerste versie van het Vestibulum, waarvan mij
drie uitgaven bekend zijn, is toevallig niet door het W.N.T. geëxcerpeerd. De eerste
versies van Comenius' schoolboekjes hebben de Nederlanden niet rechtstreeks
bereikt, maar langs een omweg, over Leipzig, Genève en Parijs. De Nederlandse
bewerkers hadden dus niet alleen de Latijnse tekst van Comenius voor zich, maar
ook de
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Duitse en Franse vertalingen daarvan. Het zou theoretisch denkbaar zijn dat zij niet
naar de oorspronkelijke Latijnse tekst gewerkt hadden, maar een vertaling van een
vertaling hadden geleverd. Nader onderzoek leert ons echter, dat zij toch wel degelijk
zelfstandig uit het Latijn hebben vertaald, al is bij hun woordkeus de invloed van de
Duitse vertaling onmiskenbaar. Bij de vertalingen van de tweede versies ligt het
probleem anders. Deze zijn tot stand gekomen in een tijd toen Comenius al in
Amsterdam woonde en de auteurs, waarvan wij de namen kennen, waren zijn
leerlingen. Zij hebben dus stellig, onder het goedkeurend oog van de meester,
rechtstreeks naar zijn Latijnse tekst gewerkt. Maar dat betekent toch niet dat hun
Nederlands helemaal van vreemde smetten vrij was, want de ene bewerker,
Johannes Seidelius, was van afkomst een Pool uit Leszno, de andere, Jakob
Redinger, een Zwitser. De laatste schijnt intussen alleen te hebben meegewerkt
aan de uitgave van het tweede Vestibulum, dat zich behalve door een andere tekst
van het eerste ook onderscheidt door verduidelijkende plaatjes. Toen dit tweede
Vestibulum in 1658 met zijn nieuwe Nederlandse vertaling in Amsterdam verscheen,
woonde Redinger daar nog niet veel langer dan een jaar. De andere bewerker,
Seidelius, had zich daarentegen al in 1651 als theologisch student aan de Groninger
universiteit laten inschrijven. De Nederlandse taalvorm van het tweede Vestibulum
zal dus wel grotendeels, en die van de tweede Janua stellig geheel, voor rekening
komen van Johannes Seidelius, de ontheemde Pool.
Laat ik echter, voor ik de taal van de Nederlandse bewerkingen nader ga bekijken,
eerst mijn bibliografisch overzicht nog wat vollediger maken. De eerste aanwijzing
voor het bestaan van een Nederlandse bewerking van de eerste Latijnse Janua
vinden we in het voorbericht van de viertalige uitgave uit het jaar 1640 (Elzevier,
Leiden), die op naam staat van Nathanael Dhuez. Deze vertelt dat hij in Parijs door
enkele Duitsers op het bestaan van Comenius' werk opmerkzaam was gemaakt en
vervolgens op een reis in Duitsland ‘ante quadriennium’ (dus in 1636) zo gelukkig
was geweest in Dresden een exemplaar op de kop te tikken, ‘et quidem à M.
Schneidero, professore Lipsiensi, bis mille vocabulis locupletum’. Schneider voegde
telkens
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nieuwe woorden toe aan de Latijnse tekst van Comenius, maar zonder het aantal
zinnen uit te breiden. De zesde Leipziger uitgave, van 1638, heet op het titelblad
overigens pas ‘sesquimille circiter vocabulis auctior’ en ook in latere uitgaven blijft
het ‘ungefehr umb anderthalb tausend Wörter vermehret’. Het exemplaar van de
Leipziger druk dat Dhuez in 1636 veroverd heeft kan er dus moeilijk meer hebben
gehad en hij heeft kennelijk ter wille van de reclame een beetje overdreven. Zijn
eigen Leidse uitgave van 1640 moest namelijk concurreren met een iets eerder
verschenen Amsterdamse. Ik wil het hem met zijn eigen woorden laten vertellen:
‘Statui itaque apud animum meum huic operi linguam Gallicam et Italicam adjicere:
id quod tum temporis à nemine factum sciebam. Atque sic, Dei auxilio, utramque
versionem, quam prae manibus habes, in illa regione adornavi. Interea verò dum
in relegendis atque corrigendis meis schedis occupor, easdem typis commissurus,
ecce prodit Genevae translatio Gallica, nec multo post eadem Amsterodami recuditur.
Quae licet satis bona sit; tamen quia nostra correspondet correctiori, auctiori,
novissimaeque editioni et adjunctam habet Italicam linguam, digna omnino judicata
fuit, ut tecum L(ectori) B(enevolo) communicaretur.’ De Geneefse uitgave waarop
Dhuez hier zinspeelt, heb ik teruggevonden (‘Sumptibus Ioannis de Tournes
Reipublicae et Academiae Typographi, M.DC.XXXVIII. Cum privilegio’) en deze
gaat, blijkens de zinsnede ‘mille circiter vocabulis auctior’ op het titelblad, inderdaad
terug op een oudere druk van Schneiders Leipziger uitgave dan hijzelf gebruikt
1)
heeft . De oudste Amsterdamse uitgave moet dus van 1638 of 1639 geweest zijn.
Dhuez noemt deze een herdruk van de Geneefse en men zal hier dus in ieder geval
de Latijnse tekst ‘cum versione Germanica et Gallica’ in mogen verwachten. Zolang
deze oudste Amsterdamse uitgave niet is teruggevonden, moet het onzeker blijven
of er ook al een Nederlandse vertaling in was opgenomen. Waarschijnlijk lijkt mij
dit echter wel. Dhuez had er geen belang bij om dat te vermelden, want zijn eigen

1)

Een latere Geneefse uitgave van de Janua (De Tourmes, 1663), die ik toevallig onder ogen
kreeg, noemt zich op het titelblad ook ‘Vocabulis bis mille ad minimum aucta.’ Deze uitgave
bevat geen Duitse tekst meer, maar naast de Latijnse alleen een (geannoteerde) Franse.
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uitgave bevatte weliswaar naast de Latijnse tekst een Duitse, Franse en Italiaanse
vertaling, maar geen Nederlandse. Door de Nederlandse vertaling van de
Amsterdamse uitgave te noemen zou hij dus zijn eigen concurrentiepositie
verzwakken. De uitgever van de oudste Amsterdamse Janua van 1638 of '39 is niet
bekend, maar de kans lijkt mij groot dat dit Johannes Janssonius is geweest, die
ook in 1642, 1643, 1662 en 1667 uitgaven van de Janua op de markt heeft gebracht.
In al deze drukken is de Duitse vertaling weggelaten, in die van 1643 en 1667 ook
de Franse. Janssonius richtte zich dus naar de behoeften van de Nederlandse
scholieren, die met behulp van Comenius' boekje in de eerste plaats Latijn moesten
leren en pas in de tweede, of zoveelste, plaats Frans, terwijl het Duits bij hun
onderwijs helemaal geen rol speelde.
Er zijn ook wel andere Nederlandse drukkers geweest die zich voor de
Janua-met-Nederlandse-paralleltekst hebben geïnteresseerd, maar die woonden,
voorzover wij weten, niet in Amsterdam en hebben waarschijnlijk steeds Janssonius
nagedrukt. Men moet zich hierbij wel een beetje voorzichtig uitdrukken, want het
gaat hier om schooluitgaven die meer dan literaire of wetenschappelijke boekwerken
aan slijtage onderhevig zijn geweest en minder waarde hebben bezeten voor
bibliotheekvormende verzamelaars. Het is heel goed denkbaar dat er uitgaven
bestaan hebben waarvan geen enkel exemplaar bewaard is. Van Janssonius' druk
van 1642 is mij maar één exemplaar bekend, dat zich in de Bibliothèque Nationale
2)
3)
te Parijs bevindt, van de druk van 1643 drie , van die van 1662 zes en van die van
4)
1667 twee exemplaren. Ik moet hier overigens bijzeggen dat ik de buitenlandse
bibliotheken nog niet systematisch heb afgezocht. Tot dusver zijn mij, buiten de
Amsterdamse van Janssonius, vier uitgaven van de eerste Nederlandse
Janua-bewerking bekend geworden en die maken alle vier een onoorspronkelijke,
afgeleide indruk. De, in twee exemplaren bewaarde,

2)
3)

4)

Amsterdam U.B., Nijmegen U.B., Leeuwarden Prov. B.
Amsterdam U.B., Leiden U.B., Utrecht U.B., Leuven U.B., Den Haag K.B., Brussel K.B.
Vermoedelijk moet hier nog aan toegevoegd worden: Den Bosch P. Capucijnen (geschonden
ex.).
Amsterdam U.B., Rotterdam Gem. B.
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5)

druk van Cyprianus Coenestein te Leuven, uit het jaar 1667 (‘Denuo impressa ad
mae

Usum Studiosae Juventutis Gymnasii SS
Trinitatis Lovanij’), met alleen
Nederlands naast Latijn, maakt de indruk van te zijn nagedrukt naar Janssonius'
uitgave van 1662 met weglating van het Frans. De druk van Deodatus Verhulst te
6)
Antwerpen, uit het jaar 1694, eveneens in twee exemplaren bewaard , eveneens
zonder Frans, lijkt daarentegen eerder Janssonius' uitgave van 1643 als voorbeeld
te hebben gehad. Interessanter zijn de uitgaven van Gysbertus Sybo te Leeuwarden,
7)
8)
anno 1643 , en van Joannes Jacobi te Arnhem, anno 1648 , beiden in onze
bibliotheken vertegenwoordigd door slechts één enkel exemplaar. De Arnhemse
drukker heeft, te oordelen naar gemeenschappelijke afwijkingen en drukfouten,
waarschijnlijk een exemplaar van de Leeuwarder uitgave als voorbeeld gehad.
Misschien heeft de Leeuwarder drukker bepaalde veranderingen op eigen
gelegenheid aangebracht (wat dan wel zal betekenen dat een rector of praeceptor
van de Latijnse school te Leeuwarden de tekst heeft gerevideerd), misschien heeft
hij gewerkt naar een voorbeeld X dat deze veranderingen ook al had. De Leeuwarder
druk heeft, in tegenstelling met de Amsterdamse uitgaven, op het titelblad de
toevoeging ‘In usum scholarum Trivialium’ (in de Arnhemse druk ingekort tot ‘In
Usum Scholarum’) en bovendien nog ‘Cum consensu Magistratus Leovardiensis’,
wat er op kan wijzen dat het ter plaatse een officieel erkend, zo niet voorgeschreven,
schoolboek is geweest. Het voorbeeld waarnaar de Leeuwarder druk is bewerkt is
in elk geval niet de Amsterdamse uitgave van 1642 of '43 geweest. Deze laatste
vertonen verschillende vernieuwingen die in Leeuwarden en Arnhem nog ontbreken.
Zo is er op het titelblad een Nederlandse vertaling toegevoegd, alsmede, bij '43, het
zinnete ‘Accessit Index vocabulorum cum accentuum notu’, om er de aandacht op
te vestigen dat in het Latijnse woordregister de quantiteit der vocalen is aangegeven
met ˉ en ˘. Verder is de traditionele toelichting, die alle latere uitgaven

5)
6)
7)
8)

Amsterdam U.B., Leuven U.B.
Amsterdam U.B., Brussel K.B.
Den Haag K.B.
Leiden U.B.
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van de eerste van Comenius hebben overgenomen ‘Hoc est: compendiosa Latinam
(et quamlibet aliam) Linguam, unà cum scientiarum, artiumque omnium fundamentis,
perdiscendi Methodus, sub Titulis centum, periodis mille comprehensa’, in Amsterdam
1643 veranderd en ingekort tot ‘i.e. compendiosa Latinam (et quamlibet aliam)
Linguam perdiscendi Methodus, sub titulis C. periodis M. comprehensa'’. Leeuwarden
1643 en Arnhem 1648 houden zich aan de traditie en hebben ook geen Nederlandse
vertaling van het Latijnse titelblad. Ik houd het ervoor, dat Leeuwarden 1643 bewerkt
is naar een vroegere Amsterdamse druk van Janssonius. Deze had geen privilege
op zijn uitgave en kon dus niet verhinderen, dat deze ergens in de buitengewesten,
9)
in Leeuwarden of in Arnhem, werd nagedrukt .
Ik ben geen bibliograaf van professie en nog veel minder een bibliografisch
perfectionist. Ik zou de verhouding van al deze drukken onderling dus niet zo precies
hebben uitgezocht, als het niet een zekere betekenis had gehad voor mijn taalkundig
onderzoek. In mijn inleiding heb ik al even aangeduid, dat het de Oostnederlandse
inslag in de taal van de eerste Janua-bewerking is geweest die mij heeft geïntrigeerd
en die ik heb willen verklaren. Het ligt dus voor de hand dat de Arnhemse druk van
1648 en zijn drukker Jan Jacobsz. lange tijd mijn bijzondere aandacht hebben gehad
en dat ik geneigd was te geloven dat deze uitgave de meest oorspronkelijke was.
Ik zag in mijn gedachten een Arnhemse rector of praeceptor bezig om Comenius'

9)

Gevallen waarin Leeuwarden 1643 (en in zijn gevolg meestal ook Arnhem 1648) een andere,
jongere tekstvorm heeft dan de Amsterdamse uitgaven, zijn bv.: 315 gevolt, kleyt (drukfouten
voor gerolt en klier); 623 godlijcke (drukfout voor goelijcke); 956 gerouk (drukfout voor
gheronck); 942 een kalis (Amsterdam, in overeenstemming met Latijn en Duits, schaekmat).
In het woordregister vindt men de juiste vormen op hun juiste alfabetische plaats, dus: kliere
315, goelijck 623, geronck 956. (De rest ontbreekt.) Aan de andere kant zijn er gevallen waarin
Leeuwarden-Arnhem tegenover Amsterdam het conservatievere standpunt vertegenwoordigen,
wat bewijst dat hun voorbeeld een verloren gegane Amsterdamse uitgave moet zijn geweest,
ouder dan een van de ons bekende. Verg. hierna de passage over de woorden met j uit
intervocalische d. Een vernieuwing van Amsterdam 1643, overgenomen door Amsterdam
1667, is in zin 624 het gevanckenis, tegenover Leeuwarden, Arnhem en Amsterdam 1642,
1662 de gevan(c)kenis. Een volkomen zekere vernieuwing van Amsterdam 1643 is ook
diefsack in zin 486, in het woordregister diesark, in 1642 diesak.
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boek pasklaar te maken voor de Nederlandse schooljeugd. Deze rector of praeceptor
had natuurlijk geprobeerd het gangbare Nederlands van zijn tijd te schrijven, maar
hij was van geboorte een Geldersman, of misschien zelfs wel een Rijnlander of
Westfaal die in Arnhem zijn Nederlands had geleerd, en er konden hem dus
gemakkelijk een aantal provincialismen ontsnappen. Natuurlijk zocht een Arnhems
schoolman ook zijn drukker-uitgever in Arnhem. Ik heb dus de moeite genomen om
9a)
de Arnhemse drukkers- en schoolgeschiedenis in de 17de eeuw na te gaan en
daarbij vastgesteld dat Jan Jacobsz, ‘Boeck-verkoper inde Backer-straet, inde
Vergulde Persse’, die volgens Ledeboer van 1632 tot 1651 zijn bedrijf heeft
uitgeoefend, inderdaad wel als ‘officieel’ drukker van leerboeken voor de Arnhemse
Latijnse school is opgetreden. Zijn weduwe drukte in 1662 ook nog de Pandaesia
Grammatica van de rector Philippus Munckerus, Nassovius, een boek dat plechtig
opgedragen was aan de gezamenlijke Arnhemse magistraatspersonen, de ‘Suprema
Curia’, de ‘Camera Rationum’, de ‘Ordinum deputati’ van Gelria en de ‘Iudex,
Consules en Scabini’ van Arnhem. Deze Munckerus kon intussen moeilijk de
bewerker van Janua zijn, want hij was pas in 1657 van Siegen naar Arnhem
gekomen. Maar zijn voorganger Johannes Theobaldus Curtenius, Alcaeo-Palatinus,
die al in 1634 in Arnhem was gekomen, of anders zijn conrector Henricus Rentsen,
Vesaliensis, in 1637 overgekomen uit Deventer, die in 1646 zijn Rudimenta aan de
magistraat had opgedragen, waren die geen serieuze candidaten voor het
auteurschap van een Janua-bewerking die voor een Arnhems uitgever was
ondernomen? Helaas, ik heb mijn hypothese in deze vorm wel moeten laten varen,
toen een nauwkeurige vergelijking van Arnhem 1648 met Leeuwarden 1643 mij
leerde, dat de eerste een nadruk was van de laatste. De bewerker van de Janua
mocht dan, naar zijn taalgebruik te oordelen, wellicht een Geldersman geweest zijn
of althans een deel van zijn leven in de buurt van Rijn en IJsel hebben doorgebracht,
het feit dat er in 1648 in Arnhem een uitgave van de Janua was verschenen had
daar niets mee te maken en was puur toeval. Afgezien

9a)

Zie Goslings in Bijdr. Med. Gelre 27, 1.
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van de kennelijke onoorspronkelijkheid van de Arnhemse druk, dwong ook de
mededeling van Dhuez in de voorrede van zijn viertalige Leidse Janua mij wel haast
om de eerste Nederlandstalige Janua-uitgave in Amsterdam te zoeken. Voert het
bibliografisch onderzoek ons echter enerzijds van Arnhem af, anderzijds kan het
ons misschien toch ook wel weer met een omweggetje naar Arnhem terugbrengen.
Als de drukker van de eerste Amsterdamse uitgave, van 1638 of '39, inderdaad,
zoals ik heb aangenomen, Johannes Janssonius is geweest, ontstaat er toch weer
een zekere relatie tussen de Janua en Arnhem. Johannes Janssonius was namelijk
een geboren Arnhemmer, zoon van de niet onvermaarde Arnhemse drukker-uitgever
9b)
Jan Jansz. . Volgens Ledeboer werd hij in 1618 ingeschreven als lid van het
Amsterdamse boekverkopersgilde en tot 1664 heeft hij in zijn nieuwe woonplaats
het bedrijf uitgeoefend, maar het ligt voor de hand dat hij, vooral in zijn jonge jaren,
niet alleen familale maar ook zakelijke relaties met de stad van zijn herkomst is
blijven onderhouden. Men kan zich zelfs afvragen of hij zelf niet de Nederlandse
bewerker van de eerste Janua is geweest en of het niet zijn eigen Gelderse
taalsubstraat is dat aan het boek de oostelijke kleur heeft gegeven. Groter lijkt mij
echter de kans dat de bewerker een Arnhemse schoolman geweest is - een van de
candidaten die ik hierboven genoemd heb of nog een andere - die op verzoek van
de Arnhems-Amsterdamse uitgever de bewerking op zich heeft genomen. Als wij
de veranderingen die in de Amsterdamse uitgave van 1643 zijn aangebracht, en
waarvan met name de quantiteitsaanduiding van het Latijnse vocalisme in de
woordenlijst opvalt, ook op rekening van de oorspronkelijke bewerker mogen stellen,
moet deze een man met een zeker wetenschappelijk en pedagogisch
verantwoordelijkheidsgevoel zijn geweest, niet zo maar een vertaler om den brode
die zich met de minste inspanning van zijn werk afmaakte. Het blijft natuurlijk een
hypothese, maar deze hypothese heeft in ieder geval de deugd dat zij de feiten van
het bibliografisch en taalkundig onderzoek met elkaar weet te verzoenen in een
redelijke formule.
De Nederlandse bewerking van Comenius' eerste Vestibulum ver-

9b)

Zie Theunisz in Het Boek 24.
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toont in taalkundig opzicht veel minder eigen karakter dan die van de eerste Janua.
Ik kan over de bibliografische lotgevallen van dit Vestibulum ook veel korter zijn. De
oudste bewaarde uitgave is verschenen in Amsterdam bij Johannes en Jodocus
Janssonius, anno 1642. Het is een viertalige uitgave met op iedere linkerbladzijde
een Latijnse en een Nederlandse kolom en op iedere rechterbladzijde een Duitse
en een Franse. Is ook hier weer de Leipziger tweetalige bewerking (de eerste druk
hiervan verscheen pas in 1639) in Genève uitgebreid tot een drietalige en heeft
Janssonius deze laatste toen weer tot grondslag genomen voor zijn viertalige? Het
is een redelijke veronderstelling, maar ik kan het bewijs vooralsnog niet leveren. De
titel van de Amsterdamse uitgave loopt wel grotendeels, maar toch niet geheel
parallel met die van de Leipziger editie. Men vergelijke bij de laatste: ‘Januae
linguarum reseratae aureae vestibulum quo primus ad Latinam aditus tirunculis
paratur: cum versione interlineari Germanica’, en, bij Janssonius: ‘Januae linguarum
reseratae aureae vestibulum, quo primus tirunculis aditus ad latinam, belgicam,
germanicam et gallicam linguam paratur’. Van de Amsterdamse uitgave van 1642
10)
is maar één exemplaar bewaard en datzelfde is het geval bij een latere
11)
Amsterdamse druk, die in 1686 door P. Mortier op de markt is gebracht , en een
12)
Leeuwarder druk uit het jaar 1700 , ‘Apud Johannem de Ruiter, Typographum in
vico vulgò de Peperstraet’. De uitgave van Mortier noemt zich ‘Novum vestibulum
Latino-Gallico-Belgicum’ en is dus drietalig, die van De Ruiter bevat alleen nog maar
Latijn en Nederlands, maar sluit zich wat de titel betreft nauwer aan bij de
Amsterdamse van 1642: ‘Januae linguarum Reseratae Aureae Vestibulum, quo
Primus ad Latinam linguam aditus tirunculis paratur. Dat is Het Voorhof der Guldene
ontslotene Deure der Taalen, Waar door Den jongen Leerlingen tot de Latijnsche
taale de ingang bereit wert’. Men mag aannemen dat er nog verschillende andere
uitgaven bestaan hebben. Het Vestibulum was bepaaldelijk een schoolboekje voor
beginnelingen, bestemd om stukgeleerd en weg-

10)
11)
12)

Amsterdam U.B.
Amsterdam U.B.
Leeuwarden Sted. B. (niet in de C.C.).
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gegooid te worden. Daarvan konden hele oplagen worden gedrukt en verkocht
zonder dat er één exemplaar van overbleef. Het bezat voor een verzamelaar geen
enkele attractie. Daarom kunnen wij nu, na drie eeuwen, zijn bibliografisch spoor
moeilijk meer in bijzonderheden traceren.
Dat geldt niet van de Nederlandse bewerking van het tweede Vestibulum, maar
dat was ook een veel mooier boekje met een veel rijker inhoud. Het verscheen voor
het eerst, zoals ik al vermeldde, in 1658 te Amsterdam, bij Gabriel de Roy, met een
Latijnse en een Nederlandse titel. Van deze eerste uitgave zijn, alleen al in
13)
Nederlandse openbare bibliotheken, niet minder dan 10 exemplaren bewaard .
Het titelblad, waarop ook Comenius zelf staat afgebeeld, naar het grote portret in
de Opera didactica, is gegraveerd door Chrispijn van de Passe de Jongere. De tekst
die verdeeld is in 10 hoofdstukken, is grotendeels afgedrukt op linkerpagina's, met
boven elke regel Latijn de interlineaire Nederlandse vertaling en met cijfertjes bij de
woorden die verwijzen naar de afbeeldingen op de rechterpagina's. De lezende
leerling weet dus bij elk Nederlands en Latijns woord precies welk ‘ding’ ermee
bedoeld wordt. Het zullen vooral deze talrijke verzamelplaten zijn, vol voorwerpen
en taferelen uit het dagelijks leven, die het boekje voor verzamelaars aantrekkelijk
hebben gemaakt en ver boven het gewone schoolboek hebben uitgetild. Op de tekst
van het eigenlijke Vestibulum volgt nog een op beginners ingestelde, beknopte
Latijnse grammatica in 14 hoofdstukjes, met enkele aanhangsels. Het geheel is een
didactisch doorwrocht stuk werk en de auteurs, Redinger en Seidelius, zijn zich
daarvan in hun inleidend ‘Informatorium’ ook terdege bewust. Ter bescherming van
hun auteursrecht hebben zij aan het slot van deze inleiding in alle exemplaren
eigenhandig hun naam geplaatst, Redinger onder toevoeging van een Nederlandse
spreuk (‘Wat gij niet wilt, dat men u doet, dat doet gij aen geenen anderen’), Seidelius
met een citaat uit Cicero (‘Hominem hominis incommodo suum augere commodum,
contra naturam est’) en enkele woorden in

13)

Amsterdam U.B., Groningen U.B., Leiden U.B., Utrecht U.B., Den Haag K.B., Rotterdam
Gem. B., Amsterdam Rijks-Museum, Naarden Comenius-Museum (2 ×), Wijchen P.
Minderbroeders.
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het Grieks. Blijkbaar hebben zij niet al te veel vertrouwen gehad in het voorin
afgedrukte privilege, dat hun rechten toch voor 15 jaar officieel vastlegde. Er zal in
deze persoonlijke ondertekening ook wel een element van persoonlijke reclame
zitten. Die persoonlijke reclame schreeuwt ons al bijzonder luidruchtig tegen uit
Seidelius' fraai gestileerde Latijnse opdracht aan de Groninger magistraat,
‘Nobilissimis, Amplissimis, et Consultissimis Dominis, D.D. Consulibus, D.D.
Senatoribus, D.D. Hovetmannis, D.D. Deputatis: Proceribus Inclytae Reipubl.
Groninganae Magnificentissimis: Dominis et Mecoenatibus suis Gratiosissimis’,
gedagtekend te Amsterdam, 17 Juli 1658. Seidelius, die als een arme vluchteling
in 1651 in Groningen theologie was komen studeren, is in 1652 door de stadsregering
begunstigd met de post van preceptor aan het z.g. fraterhuis, d.w.z. mentor aan
een internaat voor jongens die met een beurs aan de Latijnse school studeerden.
Tot 1657 is hij op deze wijze als ‘werkstudent’ in functie gebleven. Bij zijn vertrek
naar Amsterdam werden hem bij raadsresolutie 20 gulden vereerd voor ‘op de reise’
en, te oordelen naar de ‘Dedicatio’, had hij ook nog andere redenen om de Groninger
overheid bijzonder dankbaar te zijn. Op 3 augustus 1658 is hij zijn boekje persoonlijk
in Groningen komen aanbieden en dat heeft hem ook nog weer eens een gratificatie
14)
van 50 carolusguldens opgeleverd . Seidelius' stijl van schrijven en optreden
verschillen wel heel sterk van die van zijn meester Comenius. Toch is deze wel altijd
achter hem blijven staan. Hij had waarschijnlijk een zwak voor deze Poolse leerling
die als balling zijn lotgenoot was geworden. In Amsterdam heeft Seidelius Redinger
leren kennen. Uit een octrooi van de Staten van Holland van 18 maart 1658 blijkt
dat zij samen onder Comenius lessen gaven in de Latijnse taal. Later moet hij koster
geworden zijn van de Amsterdamse Noorderkerk, want als zodanig is hij op 8 juli
15)
1664 overleden . Jakob Redinger, die in de loop van 1658 al weer naar

14)
15)

Zie over Seidelius de Gron. Volksalm. 1960, blz. 29. Voorts Gem. Archief Groningen, Rekening
1658, fol. 331, waarnaar Prof. Dr. P. Gerbenzon mij verwees.
Deze gegevens dank ik aan de heer W.J. van Hoboken, gemeentearchivaris van Amsterdam.
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Frankenthal in de Palts moet zijn vertrokken, waar de Paltsgraaf Karl Ludwig hem
belastte met een reformatie van de school in de geest van Comenius, was kennelijk
al een man van naam, Seidelius daarentegen, al ging hij in zijn dedicatie aan zijn
Groninger beschermers nog zo op zijn tenen staan, was nog maar een klein
16)
mannetje, een naamloze . Ondanks het feit dat de nieuwe Vestibulum-bewerking
waarschijnlijk kant en klaar in de reiszak heeft gezeten die Seidelius uit Groningen
meebracht en hoogstens het toegevoegde ‘Informatorium’' van de hand van Redinger
kan zijn, heet het boek op het titelblad toch geschreven te zijn ‘à Jacobo Redingero
et J.S.’. Redingers naam staat dus voluit geschreven voorop, terwijl Seidelius
bescheidenlijk schuilgaat achter zijn intitialen. Maar als het werk niet in hoofdzaak
door Seidelius in Groningen was verricht, had hij het onmogelijk zo opzichtig en
luidruchtig aan de magistraat daar kunnen opdragen. Mogelijk hebben de
moeilijkheden waarover hij in die opdracht spreekt en waarbij, volgens zijn zeggen,
de stadsregering hem de hand boven het hoofd heeft gehouden, wel hierin bestaan,
dat hij, tegen de wil van de rector van de Groninger Latijnse school in, aan de jongens
in het fraterhuis Latijn heeft willen leren volgens de methode van het herziene
Vestibulum. Het lijkt mij niet zo zeker dat zijn vertrek naar Amsterdam, ondanks de
verering die hem voor ‘op de reise’ werd meegegeven, geheel vrijwillig is geweest.
Comenius kan hem in Amsterdam hebben opgevangen door hem te associëren
met een man van naam als Redinger. In een boek met zoveel platen als het nieuwe
Vestibulum ging nogal wat geld zitten en het moest dus ook, voor de Amsterdamse
uitgever en het Amsterdamse publiek, een acceptabele auteur hebben. Seidelius
mocht het dan wel, bij wijze van zelfrechtvaardiging, onder zijn eigen naam gaan
aanbieden aan zijn vroegere

16)

Zie over Redinger het boek van Kvačala, Die pädagogische Reform des Comenius 2, 106-9.
Kvačala spreekt van de Vestibulum-bewerking van 1658 als van ‘das Redingersche Vestibulum’
(a.w. 143), terwijl hij de naam van Seidelius nergens noemt. In het eerste deel van zijn boek
geeft Kvačala op blz. 335 vgg. ook een afdruk van ‘J.J. Redingers Informatorium über den
Gebrauch seiner Vestibulum-ausgabe’. De ‘grote’ naam van Redinger heeft dus zelfs nog na
tweeënhalve eeuw een historicus kunnen misleiden omtrent de werkelijke gang van zaken!

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 78

261
broodheren in het verre Groningen, als hij het titelblad maar overliet aan een andere
naam die in Amsterdam een betere klank had.
De taal van dit nieuwe Vestibulum is veel minder regionaal gekleurd dan die van
de eerste Janua-bewerking. Aangezien Seidelius het Nederlands van zijn Vestibulum
hoofdzakelijk in Groningen moet hebben geleerd, zou men er allerlei groningismen
in verwachten. Men vindt ze echter nauwelijks. Hij was blijkbaar geen man die zich
taalkundig zo maar aan zijn omgeving assimileerde, maar iemand die in staat was
zich met behulp van boeken de normen en vormen van een vreemde cultuurtaal
eigen te maken. Ook het Duits was voor hem, met zijn Slavische moedertaal, al een
vreemde taal geweest, die hij uitdrukkelijk als schrijftaal uit de boeken had moeten
aanleren. Comenius heeft in 1666, toen hij de posthume uitgave van Seidelius'
bewerking van de tweede Janua-versie moest inleiden en met zijn autoriteit dekken,
een passage gewijd aan de Nederlandse taalbeheersing van zijn leerling en de toon
daarvan is ietwat verontschuldigend: ‘Ad praesentem Latino-Belgicam editionem
veniendo, per optandum erat Versionem ab aliquo indigena, idiomatis patrii potente,
adornatum fuisse, si adornanda fuit: non verò ab homine extraneo, qualis Johannes
Seidelius ... gente Polonus, fuit. Sed dum nemo manum admoveret, illum verò
patriae ruina, et eversae penitùs domi fortunae, honestâ aliqua actione panis frustum
quaerere cogerent; ille praeterea in Belgicis Academiis annos aliquot agens Linguae
sibi qualem qualem comparasset usum; quicquid autem deesset ab amicorum lima
sperasset, ausus est rem aggredi.’ Men moet uit deze uiterst objectieve en volstrekt
niet flatterende karakteristiek echter niet de conclusie trekken dat Seidelius maar
een brekebeen is geweest in het Nederlands. Dan was Comenius ook zeker niet
bereid geweest om aan dit werk zijn naam te geven. Voorzover Seidelius' Nederlands
gebreken moge vertonen, zijn die in ieder geval niet speciaal het gevolg geweest
van zijn verblijf in Groningen.
Of Seidelius' bewerking van het Vestibulum, zo aantrekkelijk als het er uitzag,
tenslotte een groot boekverkoperssucces is geworden, kan men betwijfelen. Ik heb
er maar één herdruk van gevonden, uit het jaar 1673, dus juist nadat het 15-jarig
privilege van 1658 verlopen
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was. De uitgever was toen Joannes Ravestein te Amsterdam en deze heeft blijkbaar
de platen van Gabriel de Roy overgenomen en wat laten opwerken. Ondanks de
grovere platen hebben de verzamelaars ook in deze uitgave liefhebberij gehad. De
17)
Nederlandse openbare bibliotheken beschikken tezamen over 15 exemplaren . De
uitgave van 1673 onderscheidt zich van die van 1658 uiteraard door het ontbreken
van het privilege en de handtekeningen der auteurs, maar ook nog door de
toevoeging van een Duitse vertaling van de hand van Philipp von Zesen: ‘Atque
nunc Germanicâ versione donatum operâ Philippi Caesii à Zesen’. Bij de eerste
versie van het Vestibulum had de weg van Polen over Leipzig en Genève naar
Amsterdam gelopen, bij de tweede loopt hij omgekeerd van Amsterdam naar
Duitsland, want Comenius woont dan zelf in Amsterdam en de Nederlandse vertaling
is ouder dan de Duitse. Voor de opmaak van de tekst heeft de uitgever van 1673
het model van 1658 aangehouden, alleen krijgt iedere Latijnse regel nu niet alleen
een Nederlandse vertaling boven zich, maar ook een Duitse onder zich.
Ik noemde hierboven ook al even Seidelius' bewerking van de tweede
Janua-versie, die in 1666, twee jaar na zijn dood, van de pers kwam. Dit boekje
bevat geen plaatjes zoals het Vestibulum en het aantal bewaarde exemplaren is
18)
dan ook veel kleiner, nl. vier . Op het titelblad staat geen uitgeversnaam, wel, voor
het eerst, voluit, de naam van de bewerker: ‘Belgicâ versione à Johanne Seidelio
ornata, nunc autem ab illius haeredibus edita’, of, in het Nederlands: ‘Met de
Duytsche Vertaling, door Johannes Seidelius versiert, en nu door sijn Erfgenamen
uytgegeven’. Deze Janua van 1666 bevat hetzelfde privilege als het Vestibulum van
1658, want dat was toen aan Seidelius (niet aan Redinger) verleend niet alleen voor
dit ene boekje, maar ‘omme voor den tijdt van vijfthien naest-komende en achter
een volgende Jaren ... te mogen doen drucken, venten, te verkopen, Vesti-

17)

18)

Amsterdam U.B., Leiden U.B., Utrecht U.B., Nijmegen U.B., Rotterdam Gem. B., Middelburg
Prov. B., Den Haag K.B., Brussel K.B. (2 ×), Nijmegen Coll. Berchm., Den Bosch Prov. Gen.,
Leeuwarden Prov. B., Naarden Comenius-Mus. (2 ×), Amsterdam Theos. Ver.
Amsterdam U.B., Leiden U.B., Brussel K.B., Naarden Comenius-Mus.
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bulum, Januam en Atrium van den H. Comenius, cum Grammaticis, Lexicis et
annexis’. Comenius had dus in feite het auteursrecht van al zijn taalkundige werken
aan Seidelius afgestaan om hem te steunen. Seidelius' erfgenamen hebben zich in
1666 kennelijk in hun, door erfenis verkregen, rechten willen laten bevestigen door
een voorrede van Comenius zelf, de oorspronkelijke auteur en rechthebbende. Deze
draagt de uitgave op aan Corn. Jansz. Witsen en Franciscus de Vick, twee
aanzienlijke Amsterdammers, die hun zonen Latijn hadden laten leren op Comenius'
school waaraan Seidelius les had gegeven. Ik citeer uit deze opdracht, waarmee
het werk wordt ingeleid, nog een passage: ‘Quia ... opus verò hoc demum post
Authoris fata (retardatum enim fuit variè) in lucem prodit, Vestro id pristino favori,
Vestrorumque qui sic instituti fuerunt delectabili adhuc usui, per me insinuatum
voluerunt Haeredes: demissà cum requisitione, ut ne benevolum affectum,
patrociniumque, retrahere dignemini. Nempe si quis Privilegia, quibus operosam
Interpretis (dum in vivis erat) industriam honestè stimulandam prudenter judicastis,
cum Illo mortuo mortua esse interpretari, alienisque sudoribus inhiare, velit.
Praesertim cùm Author ipse morte praeventus, absolvere Opus non potuerit, per
Viduam demum id continuari, perque secundum maritum (amicorum quidem ope,
propriis tamen sumtibus, alieno etiam in subsidium vocato aere) finem imponi
necesse fuit. Saltem ergò primae hujus editionis Exemplaria ut sine ulla cujusquam
inhibitione, Editorumque et Creditorum damno, distrahi queant, fas jusque est, et
illi Vestrum Maecenates, perque Vos publicum, humiliter advocant patrocinium. Mihi
hic nec seritur nec metitur: rogo tamen ut illorum precibus, meaeque intercessioni,
tantillum ponderis inesse jubeatis.’ Wij vernemen hieruit, dat Seidelius' weduwe na
zijn dood het werk heeft voortgezet en haar tweede man het heeft afgemaakt. De
uitgave is ook gefinancierd met eigen en geleend geld. Blijkbaar heeft geen uitgever
het aangedurfd om tegen Janssonius, die nog druk op druk van de eerste Janua
op de markt bracht, te concurreren. Comenius zelf heeft die eerste Janua - ‘illud
anterioris temporis rudimentum’, zoals het verderop in zijn inleiding heet - verworpen
en stelt zich ook daarom met zijn volle autoriteit achter de erfgenamen van Seidelius.
Hij heeft zelf van hun
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onderneming geen cent voordeel, maar zij behartigen, ideëel gesproken, toch zijn
zaak. Wie de tweede echtgenoot van de weduwe Seidelius geweest is, weten wij
niet, maar het is stellig zijn, niet bijzonder sympathiek, stemgeluid dat wij kunnen
beluisteren in een ‘Tot den Lezer’, geplaatst tussen het Latijnse en Nederlandse
woordregister: ‘Alsoo de overledene Oversetter van dit Boeck een Pool van geboorte,
en daerom de eygenschap van de Hollantsche Tael niet recht kundigh was, soo ist
dat in het maken van 't Register, niet alleen des Oversetters woort gestelt is, maer
daer hy insonderheyt of de rechte beteeckeningh niet getroffen heeft, of het woordt
meestbruyckelijck in onse moedertael, daer ist, dat in het Register, de rechte, en
meest gebruyckelijcke mede van gestelt zijn.’ Wij zullen wel niet ver mistasten,
wanneer wij in het Nederlandse woordregister de belangrijkste bijdrage zien die de
tweede echtgenoot aan de Janua-bewerking heeft geleverd. Hoewel hij met de
vrouw ook het geestelijk eigendom van Seidelius had verworven en daar commercieel
wel iets in moet hebben gezien, heeft hij toch de, psychologisch begrijpelijke,
behoefte gehad om zich van zijn voorganger te distantiëren en zijn eigen superioriteit
op het punt van de taalbeheersing te onderstrepen. Zowel Seidelius als zijn
erfgenamen zijn eigenlijk een weinig passend gezelschap voor de grote idealist
Comenius.
De taal van Seidelius' Janua-bewerking is evenmin opmerkelijk als die van zijn
Vestibulum. Uit enkele plaatsen kan men opmaken, dat hij de eerste Janua-bewerking
wel gekend heeft, bv. wanneer hij ragchelen in de zin van ‘lasteren’ gebruikt (645
en 837), een typisch Gelders-Overijsels woord, dat hij noch in Groningen, noch in
Amsterdam kan hebben opgevangen. De tweede Janua is echter, ondanks de
overeenkomstige indeling in 100 hoofdstukken en 1000 zinnen, een heel ander boek
dan de eerste, dus zo heel veel steun kan Seidelius toch niet van het werk van zijn
voorganger hebben gehad. Zijn vertaling zal wel niet in één ruk op papier zijn gezet,
maar gegroeid zijn tijdens het lesgeven aan de Amsterdamse regentenzoontjes.
Anders had hij er geen zes jaar over gedaan, zonder het boek in die tijd zelfs nog
helemaal persklaar te krijgen. Evenals zijn Vestibulum is Seidelius' Janua éénmaal
herdrukt en wel door Johannes Wolters te Amsterdam,
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18a)

in het jaar 1691 . Deze herdruk, na 25 jaar, is geheel letterlijk. Alleen ontbreekt
natuurlijk het privilege, dat sinds 1673 niet meer van kracht was. Al zal Seidelius
zijn weduwe en haar tweede man niet bepaald rijk hebben gemaakt - was de vraag
naar zijn Janua-bewerking groot geweest, dan had een ondernemende boekverkoper
er zich meteen in 1673 wel op geworpen -, zij zullen toch ook niet met een
onverkochte oplage zijn blijven zitten en het geleende geld wel netjes hebben kunnen
terugbetalen.
Hiermee heb ik mijn bibliografisch verhaal dan geheel ten einde verteld. Ik kan,
nu ons de wereld van allen die erbij betrokken waren min of meer voor ogen staat,
terugkeren tot het punt dat mij bij de Comenius-bewerkingen altijd het meest heeft
geïnteresseerd, nl. de oostelijke kleur van het Nederlandse deel der eerste
Janua-bewerking. Deze Nederlandse tekst is, ik wees er al op, weliswaar zelfstandig
bewerkt naar het Latijn, maar de bewerker had toch de Duitse vertaling van Schneider
voor zich liggen en de bewoordingen hiervan hebben hem onwillekeurig beïnvloed.
Er zitten in zijn taal dus niet alleen latinismen, maar ook een aantal, soms nogal
krasse, germanismen. Ik geef enkele voorbeelden. Zin 563 luidt in het Latijn: ‘Patera
est patulo orificio poculum’, in het Duits: ‘Eine Schale ist ein Trinckgeschier mit
einem weiten Mundloch’, in het Nederlands: ‘Een schale is een drinckvat met een
wijt open staende montloch’. Bij zin 637 vinden we achtereenvolgens: ‘Parochus
est suae Paroeciae inspector, illius autem Antistes’, ‘Der Pfarrherr ist ein Auffseher
uber sein Kirchspiel: aber der Vorsteher uber ihn’, ‘De Farheer [Kerckheer] is
Opsiender over sijn buerschap: [maer over] hem is de Prelaet (Voorstander)’. In het
voorbijgaan wijs ik erop, dat het typisch-Oostnederlands is om paroecia niet door
‘kerspel’ te vertalen - en dat terwijl het Duits ‘Kirchspiel’ heeft - maar door ‘buerschap’.
De Latijnse zin 888: ‘Navus (gnavus) etiam in otio negotiosus est’, wordt in het Duits
weergegeven door: ‘Ein hurtiger (knapper Mensch) ist auch bey der Müsse (bey
müssiger Zeit) geschäfftig’, en in het Nederlands door: ‘Een knaphandige (gaeuwe)
is heel bezigh (gescheftigh) oock wan hy lege tijd heeft’. Zin 946 luidt
achtereenvolgens:

18a)

Amsterdam U.B., Nijmegen U.B.
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‘Cursores à carceribus ad metam curriculo festinant, et primus brabeum aufert’, ‘Die
Läuffer eilen geschwinde vom Schrancken zum Ziel und der erste nimpt (träget)
dem Gewinst (den Preisz) davon’, ‘De loopers haesten met den loop vanden
schranck, tot het perk, en de eerste neemt den strijtprijs weg’. Ik merk hierbij op dat
Kiliaan ook schrancke vermeldt met de betekenisomschrijving ‘carceres in circo’
maar volgens het W.N.T. wordt het woord in deze zin alleen in woordenboeken
aangetroffen (behalve bij Kiliaan ook bij Plantijn) en men mag het gebruik in de
Janua-bewerking dus wel toeschrijven aan de Duitse tekst. In zin 986 lezen wij:
‘Apparent nonnunquam, sed disparent rursum: non fascinando, sed revera’, ‘Sie
erscheinen biszweilen, aber sie verschwinden wiederumb: nicht durch Blendung,
sondern in der That’, ‘Biswijlen verschijnen sy, doch verdwijnen weder, niet door
toverye, maer waerlijck [in der daed]’. De Nederlandse bewerker gebruikt echter
ook wel eens germanismen die hem niet direct door de Duitse tekst aan de hand
zijn gedaan. In zin 456 vertaalt de Duitser het Latijnse ‘delicati’ met ‘Zärtlinge’, de
Nederlander met ‘zaerte Luyden’, tussen haakjes verduidelijkt als
‘Wittebroots-Kinderen’. Zin 686 begint in het Latijn met ‘In arduis negotiis’, in het
Duits met ‘In wichtigen Sachen (händeln)’, in het Nederlands met ‘In hooghwichtige
gescheften’. In zin 916 wordt het Latijnse ‘ne vellica’ in het Duits vertaald als ‘zwacke
nicht’, in het Nederlands als ‘tadelt (pluckt) niet’. Uit deze voorbeelden blijkt dat de
Nederlandse bewerker ook buiten de Duitse Janua-tekst om zeer vertrouwd geweest
moet zijn met het Duitse idioom, ja dat hij Duits en Nederlands soms niet goed uit
elkaar wist te houden. Dit kan erop wijzen dat de Nederlandse bewerker van Duitse
afkomst was en dat hem in de kringen waar hij verkeerde het gebruik van
germanismen niet als een zonde tegen de plaatselijke Nederlandse taalcultuur werd
aangerekend. Een Arnhemse rector of conrector, afkomstig uit het Duitse Rijngebied,
kan geacht worden wel in een zodanige positie verkeerd te hebben, dat hij
germanismen kon gebruiken zonder dat hij het zich bewust was en zonder dat het
hem kwalijk genomen werd. Maar dat de bewerker zo'n rector of conrector geweest
móet zijn, valt met deze gegevens natuurlijk niet te bewijzen.
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Ik wil nu een aantal voorbeelden geven van vertalingen die niet bepaald op een
Duitse afkomst of een Gelderse woonplaats van de Janua-bewerker wijzen, maar
wel in het algemeen op Oost-Nederland. Ik noemde al ‘buerschap’ als weergave
van ‘paroecia’ in zin 637. Andere gevallen zijn: ‘borden, breden, delen’ in zin 530
de vertaling van ‘asseres’ (Duits ‘Bretter’); ‘in een doodtkist [doodvat] heen geleyt’
voor ‘capulo conditum’ (zin 959) naast Duits ‘in den Sarck geleget’; ‘rouwelijck [met
het henekleed] angetrocken’ (zin 959) voor ‘lugubriter indutum’ naast Duits ‘mit
Todten Kleidern angethan’; ‘de hiele [hacken, verssen] (zin 257) voor ‘calcem’ naast
Duits ‘die Ferse’; ‘een Broeck, Boxen en Kousen (Hosen)’ (zin 512) voor ‘Femoralia
(Braccae, Caligae)’ naast Duits ‘die Hosen (die Bruch, die beinkleider)’; ‘een imker
[byenhoeder]’ (zin 384) voor ‘Apiarius’ naast Duits ‘der Bienenhüter (der Zeidler)’;
‘draegt geen lucht [luchter] sonder lanteern [slons, luchter]’ (zin 746) voor ‘lucernam
absque laternâ ne feras’ naast Duits ‘trage das Liecht nicht ohne Laternen’; ‘nabers
[geburen]’ (zin 628) voor ‘vicini’ naast Duits ‘die Nachbahren’; ‘Ajuyn (uyen, Cipel)’
(zin 131) voor ‘cepa’ naast Duits ‘die Zwiebel’; ‘een Pol-lepel (slief)’ (zin 434) voor
‘Tudicula’ naast Duits ‘Reibekeule’; ‘spijen (spuwen)’ (zin 824) voor ‘spuunt, (sputant)’
naast Duits ‘speyen’; ‘de Pissebedde (seuge, steenmotte)’ (zin 223) voor ‘Porcellio’
naast Duits ‘die Kellerschabe’; ‘Wie het wachten kan van wegen sijne bezigheyt’
(zin 929) voor ‘Cui ab occupationibus vacat’ naast Duits ‘Der von den
Amptsgeschefften müssig ist (weile hat)’. Het woord of de uitdrukking die van het
standpunt der Nederlandse cultuurtaal een regionalisme moet heten, heeft maar
eenmaal geen synoniem naast zich (in zin 929, ‘Wie het wachten kan’) en wordt
viermaal als eerste van een paar of een groep synoniemen gebruikt (imker, lucht,
nabers, spijen). Bij de overige acht voorbeelden functioneert het regionalisme als
een, soms tussen haakjes geplaatste, verduidelijking van een algemeen-Nederlands
of Hollands woord. Hieruit kan men concluderen dat de bewerker een respectabele
en allerminst plaatselijk gebonden woordenschat tot zijn beschikking had, ook dat
hij in het algemeen wel wist welk van twee of drie synoniemen hij in de eerste plaats
moest noemen.
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Hij was, van afkomst of door zijn werkkring, een Oostnederlander, maar hij werkte
voor een Hollandse, een Amsterdamse uitgever. Een enkele lexicografische
kanttekening moet de oud-Woordenboekredacteur in mij nog wel even maken:
ondanks het feit dat deze Janua- bewerking tot de bronnen van het W.N.T. behoort,
zal men er, met uitzondering van het citaat van steenmotte, de hier gegeven plaatsen
tevergeefs in zoeken. Dat kan ten aanzien van de laatste geen verwijt zijn, want
wachten is nog niet behandeld. Ten aanzien van een aantal andere kan het ook
geen ernstig tekort heten, omdat de woorden waar het om gaat wel door gelijktijdige
of oudere citaten vertegenwoordigd zijn. Maar slaat men bv. het artikel imker op,
dan ziet men dat het oudste citaat van 1886 is en dat er niet verwezen wordt naar
oudere bewijsplaatsen elders. De Janua-bewerking documenteert het echter
drieëneenhalve eeuw vroeger. S.v. sleef ontbreekt de vorm slief en wordt buiten
een woordenboekcitaat uit Kiliaan geen enkele oude plaats gegeven. Men heeft de
waarde van de Janua-bewerking als bron kennelijk onderschat, misschien omdat
men de Nederlandse tekst heeft beschouwd als een vertaling uit het Duits, wat hij,
ondanks al zijn germanismen, zeer zeker niet is geweest.
Niet alleen de wijze waarop sommige Latijnse woorden of wendingen vertaald
zijn, ook de klankgestalte van een aantal woorden in de Nederlandse tekst wijst in
het algemeen naar het oosten van ons taalgebied. De gm. æ̂ met umlautsfactor
wordt doorgaans gerespresenteerd door ee. Zo wordt in zin 737 ‘e trivialibus scholis’
vertaald als ‘tot de lege scholen’; in zin 584 ‘forfice’ als ‘met de schere’; in zin 492
‘circumforanei’ als ‘merskremers’; in zin 169 ‘haleces salitas’ als ‘gesouten Hering
[pekelheringh]’; in zin 409 ‘opilioni’ als ‘aen den Scheper’; in zin 95 ‘praesertim’ als
‘voorneemlijck’, in zin 227 ‘Princeps’ als ‘Vorst (voorneemste)’; in zin 134 ‘malva’
als ‘Keesjeskruyd’. Deze ee-woorden kunnen opzichzelf genomen natuurlijk ook
wel Brabants of Limburgs zijn, maar van een zuidelijke inslag is in onze tekst
overigens geen sprake. In een aantal gevallen heeft de Duitse tekst op de
overeenkomstige plaatsen ook woorden met ee, maar bv. niet in zin 737, 492 en
134. Er is geen reden om onze ee-woorden als ontleningen te beschouwen. Gm.
e, gerekt voor r plus

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 78

269
dentaal, wordt ook meestal gerepresenteerd door ee. Ik noem als voorbeelden eerde
(961), eerdbeye (123), eerd-bevinge (80), eerd-mannetjens (987), eerdwormen
(217); steert (158), quicsteert (158), Swaluwesteerten (530), steert-sterre (63),
steertstucken (421); meerte (d.i. de maand maart) (780); weert (adj.) (871), weerdye
(802), nietsweerdige (802); Weerts-huys (625); Sweerden (713), sweertveger (532).
Ook bij al deze woorden sloot de Oostnederlandse vorm zich aan bij de
Zuidnederlandse schrijftaal. Onze bewerker wijkt daarentegen van de
Zuidnederlandse schrijftaal af, wanneer hij in zin 661 ‘corruptus’ vertaalt met
‘omghekoft’ en in zin 265 ‘rechts en lufts’ schrijft. Somst voegt hij achter de vorm
met ft tussen haakjes die met cht, bv. in zin 321 ‘saft [sacht]’ of in zin 614 ‘graft
[gracht]’. Een enkele maal staat ook de vorm met cht voorop en wordt die met ft
tussen haakjes toegevoegd, zo in zin 558 ‘hecht [heft]’. Bij de vormen met ft kon hij
zich gesteund voelen door het Hollands, maar daarin klonken in zijn tijd die vormen,
dunkt mij, toch al wel enigszins dialectisch. Ik vermoed dat ft in al de genoemde
19)
gevallen tot de eigen Oostnederlandse taal van de bewerker heeft behoord en dat
hij op dit punt ietwat onzeker was van de norm der cultuurtaal. Opvallend is tenslotte
dat hij naast elkaar veul en veel, speulen en spelen, seuven en seven gebruikt, met
toch wel een duidelijke voorkeur voor de eu-vormen. Ook hierbij is hij zich
waarschijnlijk niet bewust geweest dat deze eu in het westen, ofschoon ook daar
autochtoon, dialectisch heeft geklonken. Voorbeelden zijn ‘gelijcke veul’ (800), ‘in
veul sprekens’ (839), ‘begeerigh na overveul [dingen]’ (818), ‘veulderhande’ (511),
‘een, veuljarigh Besjen’ (234), ‘als het verveult [verdriet]’ (933), ‘hy heeft sijn
speulknechten, en sy haer speulmeysjes (speulgenoten)’ (591), ‘na het voorspel
slaet (klopt) hy op het speulgereetschap’, t.w. muziekinstrumenten (773), ‘een
Kamerspeelder [schowspeuler] bootst na [druckt uyt] de persoon [het wesen,
gedaente, manieren] eenes anderen’ (952), ‘Yegelijck van die heeft in den Roomsen
Almenack gehadt sijn Eersten, Vijften (seuvenden), en Midsmaenden’ (781). Ik heb
de eu-woorden opzette-

19)

Weijnen maakt er mij opmerkzaam op, dat de geciteerde ft-vormen ook in het dialect van de
Meierij zijn bewaard.
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lijk met wat meer context geciteerd om te laten zien dat er geen sprake is van
gemeenzame stijl. De schrijver heeft zich willen uitdrukken in verzorgde taal en niet
gestreefd naar locale kleur. Dat hij in zin 953 ‘Comoedia’ weergeeft met ‘bly-spul’
en ‘Tragoedia’ met ‘droefspel’, lijkt mij toeval. Hij gebruikt ook naast elkaar sulver
(97), quicsulver (102) en silveren (494) zonder merkbaar verschil van sfeer.
Behalve woorden en vormen die algemeen-Oostnederlands zijn, vindt men er in
onze tekst ook enkele die men bepaald Gelders-Overijsels mag noemen. Het meest
karakteristieke geval is plesje in zin 554: ‘Daer worden uyt de broodtmande
bygheleght Koeckjes (plesjes) of gesneden stucken (mond vol broots)’, in het Latijn:
‘Apponuntur è canistro panis collyrae, aut bucceae scissae’, in het Duits: ‘Es werden
auch aus dem Brotkorb die Brotläibelein, oder die zugeschnittene Brotstücken
auffgetragen’. Het W.N.T. leert ons S.v. plas II weliswaar dat platz als benaming
voor een gebak ook in Hoogduitse dialecten voorkomt, maar er is hoegenaamd
geen reden om plesje in onze bewerking bij de germanismen te rekenen. Ten eerste
heeft de Duitse tekst op de overeenkomstige plaats een heel ander woord en ten
tweede is plas of plasse goed-Nederlands, zowel in het westen als in het oosten
van ons taalgebied. Veel minder algemeen dan het woord plas(se) is de
diminutiefumlaut die in de vorm plesje optreedt. Dit is een typisch zuidoostelijk
verschijnsel dat, zoals men op de kaart van Kloeke in Niederd. Jahrb. 55 kan zien,
in noordelijke richting niet veel verder gaat dan de Overijselse Vecht. Het W.N.T.
citeert plesje alleen uit onze Janua-bewerking (die hierbij dus gelukkig wel als bron
gebruikt is) en pleske alleen uit een Betuws verhaal van Cremer. Onze bewerker
zal zijn vorm dus wel aan de Gelders-Overijselse omgangstaal hebben ontleend,
waarschijnlijk met een diminutiefsuffix -ke, dat hij terwille van zijn Hollandse
lezerspubliek heeft vervangen door -je. Een ander woord uit onze Janua-bewerking
dat op Gelderland of Overijsel wijst is rachelen, ‘lasteren’. In zin 833 lezen wij: ‘hy
ragchelt of lastert niemand’, waarvoor de Latijnse tekst heeft: ‘neminem traducit aut
diffamat’, en de Duitse: ‘er traget aus, oder verleumbdet niemand’. In zin 917 wordt
het Latijnse ‘Criminari et deferre, susurronum et delatorum (est)’ weergegeven met:
‘verklagen

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 78

271
en anbrengen (andragen verklicken,) dat doen achterklappers (ragchelers) en
beklappers’ (in het Duits: ‘der Ohrenbläser, und falschen Angeber (Art ist) Schmähen
und fälschlich Angeben’). Het enige citaat van rachelen in het W.N.T. is uit het
Deventer woordenboekje van Draaijer en verder wordt er alleen van gezegd
‘opgegeven voor Geld. en Ov.’. Overigens vermeldt Ter Laan wel als Westerwolds
de samenstellingen raggelbek, raggelkonte, ‘schelderig wijf’. Minder bewijskracht
heeft de vertaling van ‘calvitium’ in zin 288 door een ‘kale platte’ (in het Duits ‘die
Glitze’). Platte is een woord dat door de Teuthonista vermeld wordt met bet.
‘geschoren kruin, tonsuur’ en door Kiliaan met een soortgelijke betekenis
gelocaliseerd als ‘Germ. Sax. Fris. Sicamb.’ Dat zou ons ertoe kunnen brengen om
het als een algemeen-Oostnederlands woord te beschouwen. Het ontbreken van
bewijsplaatsen voor het noordoosten doet ons evenwel toch eer geloven dat de
Janua-bewerker het aan het Gelders-Overijsels heeft ontleend. Dit geldt ook van
de weergave van ‘cellarius’ in zin 564 door ‘de Keller (Sluyter)’ naast de Duitse
vertaling ‘der Kellner’. Het woord sluiter met de bet. ‘hofmeester, keldermeester’ is
in vroegere tijd stellig ook buiten Gelderland in gebruik geweest, maar bewijsplaatsen
voor het noordoosten ontbreken.
Er is één naar het Gelderse wijzende eigenaardigheid, waarbij men de indruk
krijgt dat zij in de oudste uitgave sterker vertegenwoordigd is geweest dan in de
latere. Dat is de overgang van intervocalische d tot j. In alle drukken die mij onder
ogen zijn gekomen is in zin 625 de vorm brajery blijven staan. Daarentegen hebben
in zin 996 de Amsterdamse drukken ghevoedt of gevoet, de beide vroegste
buiten-Amsterdamse echter, Leeuwarden 1643 en Arnhem 1648, gevoeyt. Men zou
deze laatste vorm eventueel als een vernieuwing van Leeuwarden-Arnhem kunnen
beschouwen, ware het niet dat in een derde geval alle drukken, inclusief
Leeuwarden-Arnhem, in hun tekst de j-vorm missen, terwijl het woordregister die
wel bevat (zin 381 spae, register spaeje). Het register registreert de woorden- en
vormenschat van de eerste uitgave, dus, vermoedelijk, Amsterdam 1638 of '39. De
tekst kan in volgende uitgaven op verschillende punten gewijzigd zijn, maar het
register is dan op die punten meestal niet aangepast. Bij
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tegenspraak tussen tekst en register zal men over 't algemeen, en vooral wanneer
de afwijkende vorm in 't register alfabetisch op zijn plaats staat, in het getuigenis
van het laatste de eigen taalvorm van de bewerker mogen zien. Onze conclusie
moet dus zijn: de vormen met j uit intervocalische d behoorden tot de eigen taal van
de bewerker. Mag die taal van de bewerker in 't algemeen in het oosten van
Nederland te situeren zijn, spaeje en plesken brengen ons er onwillekeurig toe om
toch meer speciaal aan het zuidelijk deel van Oost-Nederland te denken, de
Rijn-IJselstreek.
Er zijn in zijn taal echter ook elementen die daar niet goed in passen. Een woord
als toon met de bet. ‘teen’ is bv. zeer bepaald niet Gelders-Overijsels en ook niet
algemeen-Oostnederlands. Voorzover het oostelijk is blijft het beperkt tot Groningen
en Drente. Behalve in het noordoosten komt toon ook voor in Holland, maar waarom
zou onze bewerker opeens een regionaal-Hollandse vorm in zijn tekst opnemen?
Misschien omdat hij een Geldersman was die naar Holland was verhuisd, zoals de
uitgever Johannes Janssonius zelf? Dat zou dan toch door tenminste enkele andere,
20)
specifiek-Hollandse vormen bevestigd moeten worden . De groep ‘Teenen [tonen,
tejen]’ in zin 257 lijkt wel iets op de groep ‘hiele [hacken, verssen]’ in dezelfde zin,
maar als men uit de schikking der synoniemen enige conclusie mag trekken, kan
het alleen deze zijn dat, voor het taalgevoel van de bewerker, ‘teenen’ en ‘hiele’ de
vormen van de algemeen-geaccepteerde cultuurtaal waren, terwijl ‘tonen, tejen’
enerzijds, en ‘hacken, verssen’ anderzijds, verschillend gelocaliseerde regionalismen
voorstelden. Evenals toon voor ‘teen’ is ook bei voor ‘bes’ zowel Hollands als
Gronings. Er komen in de Janua-bewerking nogal wat samenstellingen met -bei
voor, bv. ‘Geneverbeyen’ (zin 118), ‘Eerdbeyen’ (zin 123), ‘Moerbeyen’ (zin 123),
‘Hindebeyen’, d.w.z. ‘rubus Idaeus’, Duits ‘der Himbeerstrauch’ (zin 138), ‘Dolbeyen’,
tussen haakjes als synoniem achter ‘Dulkruyd’, d.w.z. ‘solanum’, Duits ‘der
Nachtschatte’ (zin 138), ‘S. Jans beyen’, tussen haakjes als synoniem achter
‘Aelbessen’, d.w.z. ‘ribes’, Duits ‘die Johannisbeer’

20)

Zo'n hollandisme zou men kunnen zien in sagelis, ‘zaagsel’ (zin 529). Tussen haakjes zijn
daar als synoniemen achtergevoegd saegmeel en vijlsel.
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(zin 138). Hiervan zijn, blijkens het woordenboek van Ter Laan, dolbijen en hinnebijen
Gronings, terwijl deze woorden, voorzover ik weet, in Holland niet bekend zijn.
Jeneverbei schijnt daarentegen wel Hollands en niet Gronings te zijn (zie het W.N.T.
en Ter Laan). St.-Jans-beien heb ik nergens kunnen vinden, wel St.-Jans-bezen,
wat, te oordelen naar de bewijsplaatsen in het W.N.T., een speciaal-Gelders
21)
synoniem van ‘aalbessen’ schijnt te zijn . De bewerker van Janua kàn -bei dus als
een vorm. van de algemene cultuurtaal hebben beschouwd en, eventueel, een
Gelders -beze getransponeerd hebben tot -bei. Ik vond in zijn tekst, en wel in zin
737, ook één samenstelling met -bees, nl. ‘lauwerbees (bakelaer-) broeders’ als
vertaling van het Latijnse ‘Baccalaureos’ (in het Duits ‘Baccalarien’). Naast de
‘Hindebeyen’ uit zin 138 kan men ‘Hindelbeeren’ uit zin 123 stellen, maar deze
laatste betekenen wat anders. Het Latijn heeft hier ‘mora Myrti (myrtilli seu vaccinia)’,
het Duits ‘die Heidelbeeren’. Blijkens W.N.T. 6, 763, aanm., gebruikt Hilarides de
verwante vorm ‘hindelbej’ als vertaling van Latijns ‘myrtus’. Speciaal in benamingen
van in het wild groeiende bessen kent het Gelders-Overijsels naast -bezen ook wel
-beren. De ‘Hindelbeeren’ uit zin 123 kunnen dus een authentieke, niet tot
algemeen-Nederlands gefatsoeneerde, Gelderse vorm zijn en de mogelijkheid dat
er speciaal bij ‘Dolbeyen’ en Hindebeyen’ een Groningse invloed in de taal van de
Janua-bewerker zichtbaar wordt, moet men openlaten. Nog sterker wordt de neiging
om aan Groningen te denken bij zin 615, waar ‘repagula’ vertaald wordt als ‘grendels
(scheutels)’, in het Duits ‘Riegel’. Het Hollands kent schotel met de bet. ‘grendel’,
het Fries skoattel, maar het Gronings en het Oostfries scheudel (Ter Laan) en schötel
(Ten Doornkaat Koolman). Maar de grootste moeilijkhed geeft wel zin 316, waar
onze bewerker het Latijnse ‘Papulae’ heeft vertaald met ‘roodhont (pekelen, maselen,
hondtmese)’. Ter Laan kent hondemies, hondemieze, hondewies, omloop als
benamingen voor een zwerende nagelwortel, een nijnagel. ‘Men legt er’, zo zegt
hij, ‘hondjedraf op, dat in 't W.K. dan ook honnemiesblad heet’. Het Friese
woordenboek van

21)

Weijnen deelt mij mee, dat St.-Jans-bizzem ook in de meierij van Den Bosch bekend is.
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W. Dijkstra vermeldt hounemi(e)zel, -mieze, ‘zweer aan de vinger, rondom de
nagelwortel’. Deze Groningse en Friese woorden moeten wel ontstaan zijn uit een
ouder hondemeze, een woord dat ik nergens anders heb teruggevonden dan, als
hondtmese, in onze Janua-bewerking. Zo goed als plesje naar het Gelders-Overijsels
wijst, wijst hondtmese naar het Fries-Gronings. Men kan er, dukt mij, niet onderuit:
als de eerste Janua op verzoek van de Amsterdamse uitgever Janssonius door een
Arnhemse schoolman van zijn kennis bewerkt is, moet die schoolman, voor hij naar
Arnhem kwam, niet alleen een Duitse levensperiode achter de rug hebben gehad,
maar ook een tijdlang in het noorden hebben gewoond. Ik heb het in mijn inleiding
al gezegd: mijn nader onderzoek heeft het probleem van de oostelijke inslag in de
taal van de eerste Nederlandse Janua-bewerking voorlopig alleen maar ingewikkelder
kunnen maken. Zolang de historische figuur van de bewerker niet uit de archieven
tevoorschijn komt, blijven we zitten met een, ik geef het toe, ietwat onwaarschijnlijke
formule. Maar ook een onderzoek dat nog geen overtuigende resultaten oplevert,
kan zijn nut hebben. Aan het samenspel van Zuid- en Noordnederlandse
taalelementen zijn wij in 17de-eeuwse geschriften wel gewend, maar dat een dergelijk
samenspel evengoed heeft plaatsgevonden tussen West- en Oostnederlandse
taalelementen, zijn wij ons meestal nauwelijks bewust. Tot de kennis van dit
samenspel heeft mijn onderzoek, naar ik hoop, in elk geval iets kunnen bijdragen.
K. HEEROMA
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Ten derde male Jan van Stijevoort.
1)

In jaargang 1953 van dit tijdschrift deelde ik enige nieuwe bijzonderheden mede
uit de Utrechtse levensperiode (1515-1576) van de zuidnederlandse
refereinenverzamelaar Jan van Stijevoort. In de kapittelgemeenschap der Utrechtse
Sinte Marie vervulde deze man het officie van vicaris (plaatsvervanger van een
2)
3)
kanunnik) en had ook een belangrijk aandeel in de administratie . Geleidelijk
verwierf hij er nog enige andere officies, o.a. dat van campanarius (klokkenluider,
hulpkoster), in welke laatste hoedanigheid hij de bibliotheek en de sieraden van het
4)
kapittel beheerde . Sedert 1520/1 was hij lid van de broederschap van Utrechtse
priesters, waarin hij vele jaren het ambt van cameraar (penningmeester) vervulde
en gedurende vier jaren zelfs dat van deken.
Bij zijn provisie met een vicarie in de Utrechtse Sint Pieter (welke vicarie hij weldra
ruilde met een in Sinte Marie), op 24 october 1515, heet hij: Jo. Arnoldi de Steenfordia
clericus Leodiensis diocesis. Zowel het ontbreken van de titel dominus als de
aanduiding clericus maken het (anders dan ik vroeger meende) wel
hoogstwaarschijnlijk, dat hij toen nog slechts lagere wijdingen had ontvangen.
Trouwens, de plaatsvervanger van een kanunnik behoefde evenmin priester te zijn
als de kanunnik zelf. Wel was hij verplicht, zich tot priester te laten wijden, zodra
het kapittel dit eiste, en dit gebeurde in de regel vrij spoedig. Uiterlijk in 1520/21
ontving Jan van Stijevoort de priesterwijding, in

1)

2)
3)
4)

P.C. Boeren, Nieuws over Jan van Stijevoort, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde, 71 (1953) 183-190. Daarbij van dezelfde, Wederom nieuws over Jan van
Stijevoort?, in hetzelfde tijdschrift, 74 (1956) 17-19.
Men onderscheide tussen vicaris (plaatsvervanger, in dit geval van een kanunnik) en vicarist
(altarist, Mis-lezer).
Blijkens het Manuale, door hem geschreven ten dienste van de cameraar en andere
officiarissen van het Maria-kapittel.
Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht, 26 (1900) 293: 24 nov. 1562,
inventaris der boeken en sieraden sub custodia domini Jo. de Steenffordia tanquam campanarii.
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geen geval veel eerder, omdat hij pas in 1520/21 lid werd der broederschap van
priesters. Zijn naam komt niet voor op de lijsten der wijdelingen van het bisdom
5)
Utrecht, die tot en met de jaren 1518 gepubliceerd zijn . Eerder zal hij zijn gewijd
in het diocees Luik, waar hij de lagere wijdingen had ontvangen. De vraag naar hel
diocees zijner hogere wijdingen is van belang voor de vraag, of hij tussen 1515 en
1520 al of niet in Utrecht heeft geresideerd. Een duidelijk antwoord is niet mogelijk.
Wel moet nog worden vermeld, dat zijn vicarie van Sinte Marie spoedig het karakter
kreeg van een vicariaat of kapelaanschap in moderne zin, omdat Stijevoort in latere
stukken wel eens presbyter animarum, priester met zielzorg heet.
Uitgaande van een priesterwijding in of tegen 1520/1, moet men Stijevoort's
geboorte plaatsen omtrent 1495 of 1497, al naar gelang hij op 25-jarige of 23-jarige
leeftijd priester werd gewijd. De plaats zijner geboorte moet in het onzekere blijven.
Bij een Luiks clericus wijst de naam Stijevoort taalkundig stellig naar Stevoort bij
Hasselt, maar als geslachtsnaam was deze toenaam destijds in Maasland en Brabant
reeds zozeer verbreid, dat de dragers niet van Stevoort geboortig behoefden te zijn.
Ook in dit geval moet men waarschijnlijk aan een geslachtsnaam denken, omdat
de refereinenverzamelaar op zijn oude dag meermalen ondertekent met Stijevoort
tout court, maar dwingend is de gedachte in die richting allerminst.
Het enige houvast voor Stijevoort's afstamming is het patronymicon Arnoldi (Aerts),
waarmede hij in 1515 eenmaal (voor de enige en laatste maal) verschijnt, maar ook
dit gegeven voert niet veel verder. Was het zijn vader of zijn grootvader die Arnoldus
heette? Het ene is evengoed mogelijk als het andere. Daarnaast is nog mogelijk,
dat dit patronymicon reeds geslachtsnaam was en noch naar de vader noch naar
de grootvader wijst. In dit laatste geval zou hij (zoals vooral in de Kempen veel
voorkwam) een secondaire, nader bepalende geslachtsnaam zijn, dienende ter
onderscheiding van verschillende takken of geslachten met gelijk patronymicon.

5)

Uitgegeven door G. Brom, in: Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht, 23
(1896) 387-472; 24 (1897) 1-87. De daar gepubliceerde lijsten gaan van 1505 tot en met
1518.
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Tot zover de recapitulate van de in 1953 verstrekte nieuwe gegevens, waarbij enkele
nieuwe bijzonderheden werden ingelast en ook een enkel détail werd gerectificeerd,
zonder dat het totale beeld daardoor wijziging onderging. Anders staat het met de
veronderstelling, die ik in 1953 op de nieuwe gegevens liet volgen; de
veronderstelling namelijk, dat Jan van Stijevoort zou hebben gestudeerd in Leuven
en daar in 1509 zou zijn gepromoveerd tot Meester in de Vrije Kunsten onder de
naam Joannes Kestel, ex Steyvordia. Toetsing van de juistheid dezer veronderstelling
is nu mogelijk geworden aan de hand van het derde deel van de Leuvense
6)
Universiteitsmatrikel, dat in 1958 van de pers kwam . Het blijkt daaruit, dat de
refereinenverzamelaar Jan van Stijevoort in Leuven diverse naamgenoten had. Een
lastige bevinding, die het wenselijk maakt, het onderzoek te heropenen met een
lijst van deze naamgenoten.
1) 31 aug. 1505. Joannes Rillaert de Steenwordia. Liliensis (Matr. III, p. 299).
2) 28 febr. 1507. Johannes Parys de Steenfordia filius Petri. Liliensis (Matr. III, p.
328).
3) 1509. Joannes Kestel, ex Steyvordia (promoveert tot magister artium7).
4) 28 aug. 1511 (Matr. III, p. 419).
Robertus Viruli de Lovanio, Leodien. dioc. Liliensis. Minor. Juravit pro eo Mgr.
8)
Joannes de Steyfordia .

6)
7)

8)

Matricule de l'Université de Louvain, tome III (Bruxelles 1958). Verder in de tekst aan te halen
als: Matr. III. Dit deel gaat tot en met het jaar 1527.
Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, II (1865) 248. Deze lijst van
gepromoveerden, samengesteld uit diverse bronnen, is zeer onvolledig. Veelal geeft zij slechts
de namen van de promoti, die de eerste plaatsen behaalden, vijf of zes voor elk jaar. Zo komt
het, dat men er slechts de promotie van één Jan van Stevoort vindt, ofschoon er wel vijf of
zes studenten van die naam in Leuven waren.
Deze Robertus Viruli had een gelijknamige vader en was een kleinzoon van de grote Carolus
Viruli (Menneken, 1413-1494), de stichter van het pedagogium De Lelie. Hij stierf 18 juli 1534.
Zijn huis, een kosthuis voor aristocratische studenten (Busleyden, Nassau, Bourgondië-Van
Beveren), was ook een trefpunt van Erasmus en zijn vrienden. Cfr. Henry de Vocht, History
of the foundation and the rise of the Collegium Trilingue Lovaniense. 3 vols. Louvain
1951-1954. Speciaal I, 90-94, 97; III, 251, 399.
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5)
6)
7)
8)
9)

Johannes Dens de Middelburgo. Liliensis. Minor. Juravit pro eo Mgr. Joannes
9)
de Steyfordia .
31 aug. 1512. Johannes de Grotscop de Styvordia. Liliensis (Matr. III, p. 447).
19 juli 1514. Johannes filius Karoli Coopman de Steenvoirdia (Matr. III, p. 490).
12 juni 1518. Joannes Moldere de Stivordia. Pauper in pedagogio Standonc
(Matr. III, p. 585).
1533-1534. Magister Jan Steyvort van Zuylder, rector der Latijnse School van
10)
Hasselt (Belg. Limburg) .
1572-1580. Meester Jan Joerdens s. Versteevoert (van den Steenvoirt), rector
11)
der Latijnse School te Tilburg .

Al deze Jan van Stevoort's waren Zuid-Nederlanders, uit het gebied tussen Maas
en Schelde. Velen hunner waren zelfs thuis in het college De Lelie (Lilium), dat
hoofdzakelijk door Luikenaars of Maaslanders werd bezocht. Hun aller naam wijst
taalkundig naar Stevoort bij Hasselt, waarvan nummer 3 (te oordelen naar het
voorzetsel ex) zelfs geboortig moet zijn. In diezelfde tijd vindt men aan de universiteit
van Keulen geen enkele student met de naam Jan van Stevoort of daarop gelijkende
naam. Met deze lijst van Leuvense candidaten is dus de candidatenlijst compleet.
Men zou nu zeggen: allicht is een van die vele naamgenoten onder de Leuvense
studenten en magistri identiek met de refereinenverzamelaar Jan van Stijevoort,
die uit het diocees Luik afkomstig was. Te

9)
10)

11)

In de gedrukte archiefinventarissen van Middelburg komt de geslachtsnaam Dens niet voor;
wel die van Dint.
M. B(ussels), Jan van Stijevoort, in: Het Oude Land van Loon, 2 (1947) 30. Daarbij C. Baere,
in: Verslagen en Mededelingen van de Kon. Vlaamse Academie van Taal- en Letterkunde,
1954, no. 3, blz. 290. De door deze auteurs gesuggereerde identiteit met de
refereinenverzamelaar Jan van Stijevoort moet worden verworpen, daar zijn verblijf te Utrecht
ook voor de jaren 1533-1534 aanwijsbaar is.
P.C. Boeren, Wederom nieuws over Jan van Stijevoort?, in: Tijdschrift voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde, 74 (1956) 17-19. De geslachtsnaam de Steevoert of van den Steenvoert
trof ik verder aan in de schepenprotocollen van Oisterwijk (1517, 1519, hier zelfs een Johannes)
en van 's Hertogenbosch (1450, gegoed onder Vechel).
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eerder zou men dit zeggen, omdat Jan van Stijevoort's bundel een referein (XV)
bevat van de Leuvense organist Pieter Isebeele en een ander referein (CCXXVI),
dat een envoi heeft aan de H. Maagd als princesse van de Leuvense
rederijkerskamer De Kersouw.
En toch: hoe stelt deze candidatenlijst teleur, hoe weinig namen blijven over na
toetsing volgens bepaalde criteria. Bijna alle candidaten moeten worden geëlimineerd
wegens chronologische bezwaren, als men het geboortejaar van de
refereinenverzamelaar rond 1495 plaatst en zijn priesterwijding in of kort vóór 1520/1.
Ook de Joannes Kestel, ex Steyvordia, van 1509, de enige candidaat die duidelijk
van Stevoort geboortig lijkt en die ik in 1953 voor identiek met de
refereinenverzamelaar meende te mogen houden. Na schifting blijven alleen de
nummers 4, 5 en 6 over als candidaten, die nog enigszins in aanmerking komen,
de ene meer, de andere minder, maar geen van alle met overtuigende duidelijkheid.
Slechts nummer 5 (1512: Johannes de Grotscop de Styvordia) past volkomen in
het boven gestelde chronologische levensschema, maar Styvordia is hier wel geen
geslachtsnaam. Ook nummer 6 (1514: Johannes filius Karoli Coopman de
Steenvoirdia) komt nog enigszins in aanmerking, indien zijn grootvader Arnoldus
zou heten en mits men de gestelde chronologie iets ruimer hanteert. In 1514
ingeschreven en in 1517 gepromoveerd, zou hij in 1520 (indien hij identiek ware
met de refereinenverzamelaar) op ongeveer 23-jarige leeftijd zijn priester gewijd,
wel niet de reglementaire, maar een toch lang niet ongebruikelijke leeftijd voor
priesterwijding.
De candidatuur van nummer 4 (magister Joannes de Steyfordia), die in 1511 de
eed aflegde voor twee minderjarige studenten, is uitermate aanlokkelijk. Een zijner
pupillen, Robertus Viruli Junior, ontplooide zich later als de bekende gastheer van
12)
Erasmus en zijn vriendenkring . Hoe aantrekkelijk ware het, te mogen geloven, dat
de refereinenverzamelaar Jan van Stijevoort een rol had gespeeld in de

12)

Erasmus verbleef te Leuven 1502-1504, juli-augustus 1514 en december 1517-1521. Zijn
betrekkingen met het huis Viruli dateren, voor zover bekend, van zijn derde verblijf in Leuven.
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opkomst van de nieuwe geest te Leuven, ja met Erasmus persoonlijk had kennis
gemaakt. Edoch, de bezwaren zijn zo groot, er moeten zo veel willekeurige
elementen worden ingeschoven, dat aan dit wensverschiet geen voedsel mag
worden gegeven. Neemt men het gunstigste geval, nl. dat de man in kwestie in 1511
juist was gepromoveerd (de gewone leeftijd daarvoor was 17 + 3 = 20 jaar), dan
zou hij (gesteld dat hij de refereinenverzamelaar ware) 24 jaar zijn geweest, toen
hij 1515 vicaris te Utrecht werd en meer dan 25 jaar, toen hij priester werd. Een niet
onmogelijk geval, maar toch zeer onwaarschijnlijk, omdat de candidaat in kwestie
in 1511 zo goed als zeker meer dan 20 jaar oud was. Het was immers een regens
van een college, in dit geval van het college De Lelie, die bij de inschrijving voor
minderjarige studenten de eed placht af te leggen, en het zou wel vreemd zijn, als
13)
de regens een kersvers gepromoveerd meestertje was . Trouwens, waarom zou
een Leuvense regens een armzalige prebende in Utrecht gaan zoeken? En kan
men wel enige rol in de vorming van het Erasmiaanse milieu te Leuven toeschrijven
aan de refereinenverzamelaar Jan van Stijevoort, die tot het slag der oude rederijkers
behoorde, in zijn bundel zelfs veel werk opnam van een reeds voorbije generatie
van rederijkers? Bovendien, belangrijke afwijkingen in de gestelde chronologie mag
men zich niet veroorloven, omdat de refereinenverzamelaar tot in 1576 is blijven
leven.
De uitslag van deze test der candidaten is niet weinig teleurstellend. Van de negen
candidaten moeten er zes geheel buiten beschouwing blijven. Van de drie resterende
is de regens magister Joannes de Steyfordia waarschijnlijk niet meer dan een fata
morgana en de twee andere (Johannes de Grotscop de Styvordia 1512 en Johannes
filius Karoli Coopman de Steenvoirdia 1514) vallen wel chronologisch binnen het
gestelde kader, maar hun naamsomschrijving heeft niet veel gemeen met die van
de refereinenverzamelaar. Après tout ga ik mij afvragen of deze verkenning in
Leuven niet op een dood spoor voert of wellicht zelfs een verkeerd spoor is geweest.
In geen enkel stuk heet de refe-

13)

Eerder is deze regens en tutor dezelfde als de Joannes Kestel, ex Steyvordia, die in 1509
was gepromoveerd.
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reinenverzamelaar Magister of Meester. Een Magister zou het toch wel verder dan
vicaris hebben gebracht.
En zo moet ik dan bekennen, dat van mijn vroegere veronderstelling, dat de
refereinenverzamelaar Jan van Stijevoort in Leuven de Meestergraad zou hebben
behaald, de juistheid bij nader inzien onbewezen is, even onbewezen als die van
de meer gangbare veronderstelling, dat hij zou zijn geboren in Stevoort bij Hasselt.
Of zij daarom ook fout is? De toekomst zal het misschien uitmaken.
P.C. BOEREN
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Rotgans' Eneas en Turnus
Inleiding
Lucas Rotgans wordt gewoonlijk beschouwd als een van de meest typische
vertegenwoordigers van het frans-klassicistische toneel in Nederland, speciaal op
grond van zijn twee niet-vertaalde of naar buitenlandse voorbeelden bewerkte
drama's: de Eneas en Turnus (1705) en de Scilla (1709). Deze drama's hebben op
het toneel in de achttiende eeuw veel succes gehad. Hebben ze ook een wijdere
dan deze representatief-historische betekenis, vraagt men zich onwillekeurig af;
hebben ze een meer algemeen menselijke strekking, een blijvend artistieke waarde?
Enkele beoordelaars van deze drama's in de laatste tijd beantwoorden deze vraag
in positieve zin. Onlangs is namelijk de Eeneas en Turnus opnieuw uitgegeven door
1)
L. Strengholt . In zijn inleiding sluit Strengholt zich aan bij het zeer waarderende
oordeel van G. Knuvelder in diens handboek tot de Geschiedenis der Nedl.
2

Letterkunde II blz. 387. Knuvelder stelt daar de Eneas en Turnus boven de Scilla,
noemt het ‘Rotgans' meesterwerk.’, beweert dat ‘men het geboeid leest om het
menselijk avontuur waarvoor hij onmiddellijk belangstelling weet te wekken’ en
karakteriseert het als ‘een boeiend liefdesdrama tussen Aeneas en Turnus,’, waarbij
‘de staatkundige en militaire verwikkeling decor blijven om het menselijk levenslot.’
De tekening van de vrouwelijke figuur, om wier liefde het gaat, acht Knuvelder
‘voortreffelijk’; Lavinia's vader en moeder vindt hij ‘boeiend van conceptie’: er ‘ontstaat
daardoor een spannend verweven complex van menselijke verhoudingen tussen
de vijf hoofdpersonen, over wie hogere machten deze complicaties brachten.’
Knuvelder wil Te Winkel nog wel tot op zekere hoogte toegeven, dat de personen
uit dit stuk over het algemeen meer het heroieke karakter der helden van Corneille
hebben, dan het zuiver menselijke van Racines heldenfiguren,

1)

In de serie Klassieken uit de Nederlandse Letterkunde bij Tjeenk Willink, Zwolle 1959, Nr.
11.
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maar in personen als Lavinia en haar moeder acht hij het Racine-type toch zeer
volledig aanwezig: ‘Lavinia de edel-menselijke, haar moeder het tragische individu,
dat in de ondergang wordt gesleept door haar hartstochtelijke haat tegen Aeneas.’
Tegenover dit hooggeprezen eerste toneelstuk van Rotgans stelt Knuvelder dan
het andere op de tweede plaats; hij vindt het ‘minder gaaf’ ‘compositorisch niet zo
knap als de Eneas en Turnus’. De vele en lange monologen missen, meent hij,
dramatische kracht.
Het is litteratuurhistorisch van belang, dit oordeel te toetsen aan hernieuwde
lectuur van deze spelen. Om twee redenen.
In de eerste plaats, omdat het oordeel van Knuvelder lijnrecht staat tegenover
het oordeel van vroegere geschiedschrijvers over de Nederlandse letterkunde.
Jonckbloet liet zich in deel V, blz. 97 nogal geringschattend over Rotgans uit. Hij
beschouwde hem als een achterhoedefiguur van het voorafgaande tijdperk, die met
zijn drama's ‘zijn tol betaalde aan de heersende mode.’, en al waardeerde hij dat
het geen vertalingen zijn, het vroegere oordeel van Halma dat ‘des dichters hooge
geest uitmunt in het treurspel’ wees hij beslist van de hand. Blijkbaar constateerde
hij een tekort aan karaktertekening en tragische toestanden, al erkende hij
daartegenover dat vooral in de Scilla tonelen voorkomen ‘pathetisch genoeg om
het publiek te boeien’. Weinig houvast geeft de beoordeling van Te Winkel. Zoals
gewoonlijk beperkte hij zich in hoofdzaak tot een verslag van de inhoud. Wel stelde
hij het op prijs, dat Rotgans de figuur van Lavinia meer dan Vergilius deed, op de
voorgrond heeft gehaald, en dat Amate zoveel aandacht opeist, dat ze bijna de
hoofdfiguur mag heten. Zijn opmerking, dat de personen bij Rotgans in het algemeen
meer naar de helden van Corneille zwemen dan naar die van Racine, heeft Knuvelder
wel wat eenzijdig samengevat, want voor het Racine-achtige van de Lavinia-figuur
heeft Te Winkel kennelijk wel oog gehad. Van een achterstellen van de Scilla bij de
Eneas en Turnus is overigens bij hem ook geen sprake. Vernietigend voor beide
drama's is vervolgens het oordeel van Kalff. In deel IV, blz. 588, zegt hij, dat Rotgans
behalve zijn bekende epos over Willem III ‘nog twee treurspelen samenstelde naar
het voorbeeld der Franse tooneeldichteren.’, maar
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dat ‘beide even onbeteekenend zijn als zijn heldendicht, doch getuigend van dezelfde
vaardigheid in het hanteeren der Parnastaal.’ Nadien heeft Rotgans voor schrijvers
van kleinere handboeken afgedaan. Prinsen en Walch reppen niet meer over de
tragedies van Rotgans, evenmin worden ze vermeld in het Panorama der
Nederlandse Letteren; Greshoff en De Vries baseren zijn ‘grooten roem bij zijn
tijdgenooten’ uitsluitend op zijn ‘Boerenkermis’ (1708); alleen De Raaf en Griss
bewaren nog de vage herinnering aan Rotgans' drama's door vermelding van de
titels, echter zonder enig begrip voor de werkelijke artistieke of historische waarde.
Tegenover deze geringschatting en negatie staat dus nu de enthousiaste
bewondering van Knuvelder en Strengholt. Die tegenstelling is verrassend; het lijkt
een keerpunt in de waardering van Rotgans, en mogelijk breder: een symptoom
van hogere waardering van de litteratuur uit de achttiende eeuw. Op zichzelf dringt
deze tegenstelling in de beoordeling reeds tot herlezing der drama's en tot critische
bezinning. Daartoe is echter een tweede aanleiding. In geen enkele publicatie vindt
men een enigszins diepgaande analyse van de genoemde tragedies, noch bij
Joncbloet of Kalff, noch bij Knuvelder. Ook Strengholt maakt er in zijn inleiding
weinig werk van. Zonder critiek neemt hij het oordeel van Knuvelder over. Nadat hij
een aantal kenmerken van het klassicistische drama in het algemeen heeft
opgesomd, laat hij de toetsing van Rotgans' spel over aan de lezer. Wel geeft hij
enige omschrijving van de in het drama optredende personen en zegt hij dat ze
‘uitstekend getekend zijn’. Maar wanneer men werkelijk een wending in de
beoordeling van Rotgans' dramatisch werk beoogt, is een grondiger argumentatie
nodig en diepergaande discussie over sommige aspecten van deze tragedies. In
deze leemte wil ik trachten te voorzien.
In feite doen zich twee kwesties voor: 1. is het oordeel van Knuvelder en Strengholt
over de Eneas en Turnus houdbaar? - 2. verdient dit drama de voorkeur boven de
Scilla? In dit opstel houd ik mij aan het eerste thema; het tweede kan pas aan de
orde komen na een even grondige analyse van die tweede tragedie.
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De stof.
De stof voor zijn drama heeft Rotgans ontleend aan boek VII tot en met XII van
Vergilius' Eneis: het breeduitgewerkte en nogal ingewikkelde verhaal van de komst
van Aeneas in Latium na zijn erotisch avontuur met Dido. In grote lijnen komt het
hierop neer: Aeneas landt aan de mond van de Tiber, en stuurt gezanten naar koning
Latinus met het verzoek in zijn gebied een stad te mogen stichten. Latinus staat dit
toe, terwijl hij uit eigen beweging Aeneas zijn dochter Lavinia, de erfdochter van zijn
koninkrijk, aanbiedt. Dit doet hij op grond van het orakel van zijn vader Faunus, dat
uit het huwelijk van zijn dochter met een uitheemse vorst een grootse toekomst voor
zijn rijk voorspelde. De godin Juno, aartsvijandin der Trojanen, echter verstoort de
vrede. Zij stuurt de wraakgodin Alecto af op de koningin Amate om haar tot waanzin
te brengen en op Turnus, de koning der Rutuliërs, aan wie oorspronkelijk de hand
van Lavinia was toegezegd, om hem tot verdediging van zijn recht te prikkelen. Zij
bewerkt dat Ascanius, de zoon van Aeneas, het geliefde hert van Tyrrhenus doodt,
wat aanleiding geeft tot onenigheid tussen de Latijnen en de Trojanen. Turnus en
Amate pogen tevergeefs Latinus tot oorlog op te hitsen. Dan opent Juno zelf ‘de
poort van Mars.’, waarmee zij daadwerkelijk de oorlog ontketent: omringende vorsten
schieten het zogenaamd ‘bedreigde’ Latium te hulp. Het achtste boek schildert dan
de uitbreiding van de oorlog. Turnus krijgt bondgenoten, maar Aeneas vindt hulp
bij koning Euander, die, afkomstig uit Arcadië, op de Palatijnse heuvel een stad had
gesticht, het latere Rome. Euander geeft Aeneas zijn ruiterij mee, onder bevel van
zijn zoon Pallas. Vulcanus smeedt bijzondere wapens voor Aeneas. Terwijl Aeneas
nog meer hulp zoekt, valt Turnus, in het negende boek, de schepen der Trojanen
aan en steekt ze in brand. De Trojanen hebben zich in een versterkte nederzetting
teruggetrokken. Het tiende boek geeft eerst een blik op de tegenstelling tussen de
goden: Juno en Venus twisten met elkaar voor de troon van Juppiter. De laatste
blijft voorlopig onzijdig, om beide godinnen te sparen. Intussen gaan op aarde de
gevechten door. Aeneas keert terug met 30 schepen en veel bondgenoten. In een
der gevechten wordt Pallas door Turnus gedood tot diepe smart van Aeneas, die
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daardoor des te meer tot wraakoefening wordt aangespoord. In de breed
geschilderde gevechten sneuvelen vele bekende helden. Turnus staat onder de
bijzondere bescherming van Juno. In het elfde boek is sprake van een bestand van
twaalf dagen om wederzijdse doden te begraven. Latinus wil gezanten naar Aeneas
sturen om vrede te sluiten. Als de beslissing wordt uitgesteld, rukt Aeneas op tegen
de stad en hernieuwt zich de strijd. Het twaalfde boek brengt de beslissing. De
herhaaldelijk verslagen Latijnen, teruggedreven in hun stad, zijn de wanhoop nabij.
Tenslotte biedt Turnus, tegen de zin van Latinus en Amate, een tweegevecht met
Aeneas aan. Deze accepteert de voorwaarden, die in een beëdigd tractaat worden
vastgelegd. Maar dan grijpt opnieuw Juno in. Door middel van de nimf Juturne
onttrekt zij Turnus telkens aan een beslissend gevecht met Aeneas, nadat zij eerst
algemene verwarring heeft gesticht, waaruit opnieuw gevechten ontbranden. De
eed is daarmee gebroken. In de hevige, verwarde strijd lijden de Latijnen steeds
meer verliezen. Amate pleegt zelfmoord. Tenslotte achterhaalt Aeneas Turnus en
verslaat hem. Met dit duel eindigt het epos, dat in de overwinning van Aeneas
demonstreert, dat deze door het Noodlot aangewezen Stamvader der Romeinen
handelde naar de uitdrukkelijke wil der goden en rechtstreeks onder hun bescherming
stond, ondanks de tegenkanting van de gemalin van Juppiter.
Wat heeft nu Rotgans in dramatische vorm van deze epische stof gemaakt? Een
grote moeilijkheid schuilt allereerst in de noodzakelijke concentratie van deze
wijdlopige en ingewikkelde geschiedenis tot een gebeuren in enkele uren, zoals
een rechtgeaard klassicistisch drama dat vereist. Het ligt voor de hand, dat hij
daartoe de laatste fase van de strijd tot kernpunt van zijn drama neemt. Hoofdstuk
XII is dan ook zijn eigenlijke stof, maar dan nog zijn er aanvullingen en verschikkingen
nodig om de epische gegevens om te vormen tot een klassicistisch treurspel.
Op het hoofdplan staan vijf personen, die op meer of minder beslissende wijze
in het dramatisch gebeuren betrokken zijn: Latinus, de koning der Latijnen, Turnus
de koning der Rutuliërs, Eneas de
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koning der gevluchte Trojanen, Amate, gemalin van Latinus en Lavinia de erfdochter
van Latinus. Toch staan deze vijf personen niet op één lijn. De titel noemt Eneas
en Turnus als hoofdpersonen, maar deze coördinatie is antithetisch bedoeld, want
Eneas wordt overwinnaar, Turnus de verliezer. De structuur van het drama houdt
echter meer in dan deze lineaire tegenstelling: grondslag is de door klassicistische
dramaturgen graag gehanteerde driehoeksfiguur, waarin Lavinia, als door beide
helden begeerde vrouw, het eigenlijke dramatische aangrijpingspunt vormt. De
koning en koningin spelen actief in deze strijd mee, Amate aan de kant van Turnus,
Latinus aan de kant van Eneas hoewel niet vijandig tegenover Turnus. Juist die
tweezijdige gerichtheid van Latinus bepaalt zijn delicate dramatische positie en
maakt de op zichzelf eenvoudige grondstructuur en de daaruit zich ontwikkelende
intrigue wat meer gecompliceerd. Trouwens ook Lavinia vertoont een innerlijke
spanning tussen twee polen: vriendschap voor Turnus, liefde voor Eneas, waarvan
de laatste tenslotte domineert. Het liefdesmotief is voorts ten nauwste verweven
met het politieke en het ethisch-religieuze motief, want het huwelijk van Eneas met
Lavinia berust op de geopenbaarde wil der goden, waarachter het onwrikbaar
Noodlot opdoemt en het is in het politiek belang van Latium, als basis voor een
grootse toekomst.
Wat ons nu uit litteratuurhistorisch oogpunt in het bijzonder interesseert, is de
vraag, niet alleen of de auteur deze drievoudig geaccentueerde stof van
klassiek-epische herkomst tot een bevredigend gesloten eenheid in de naar
klassicistische normen verlangde vijf bedrijven heeft omgevormd, maar of dit
achttiende-eeuws gemodelleerde spel geworden is tot een werkelijk aangrijpend
menselijk drama, waarin menselijke begeerten en menselijke beslissingen beklemd
raken tussen onweerstaanbare krachten van hogere orde.

Analyse van de dramatische structuur
1. De techniek van het inleidende bedrijf, zoals dat naar de theorieën van het
klassicisme vereist wordt, beheerst Rotgans volkomen. Met soepel gemak brengt
hij in een serie van vier in en uit elkaar verlopende scènes de toeschouwer de voor
het begrijpen der situatie

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 78

288
retrospectieve elementen bij, terwijl hij tevens zijn aandacht spant op de van meet
af aan in beweging gezette handeling. Achtereenvolgens vinden gesprekken plaats
tussen Latinus en zijn vertrouweling Thyrenus; Amate en Latinus; Amate en haar
vertrouwde, Julia; en Turnus, Amate en Julia. Conform de eis zijn, zoals men uit de
blote opsomming der personen ziet, deze scènes kettingsgewijze aaneengeschakeld,
doordat telkens één persoon van de eindigende scène overstapt in de volgende,
terwijl van de nieuwgekomen persoon in de betreffende situatie de voornaamste
dramatische stootkracht uitgaat. Niet de eigenlijke hoofdpersonen verschijnen in
eerste instantie op het toneel: Turnus pas in de laatste scène van het bedrijf, Lavinia
en Eneas blijven nog geheel achter de schermen. Tekenend voor de dramatische
positie van Latinus is, dat hij het eerst verschijnt, en dat situatie en gebeuren zich
ontspinnen van zijn handelend optreden uit. Want hij had Thyrenus heimelijk naar
de legerplaats van Eneas gestuurd om hem uit te nodigen tot
vredesonderhandelingen. Daarvan brengt Thyrenus verslag uit in de eerste scène.
Levendig schetst hij, hoe hij de zelfbewuste Eneas in volle wapenrusting zijn leger
zag en hoorde toespreken, gereed tot de beslissende aanval op de stad. Uit de
aangehaalde toespraak vernemen we allerlei bijzonderheden uit het voorafgaande
gebeuren. Eneas is zeker van de overwinning, want hij handelt naar goddelijke
roeping, en strijdt voor het recht: Lavinia was hem door de koning beloofd, maar
trouweloos is de eed geschonden, door de verraderlijke aanval op de schepen. Nu
zal de afrekening komen. Op dat moment bereikt hem het aanbod tot onderhandeling.
Grootmoedig is hij daartoe bereid. Na die geruststellende mededeling bespreken
Latinus en Thyrenus van hun kant de situatie en voorgeschiedenis: de orakelspreuk
van Faunus, het aanbod van Lavinia, Amate's reactie, het vertroebelde gebeuren
met het hert, de ontketening van de oorlog, tegen Latinus' wil in. Zo wordt de
toedracht van twee tegengestelde kanten belicht: de visie van Eneas en die van
Latinus, en de toeschouwer begint al lichtelijk te beseffen dat hier een verwikkeld
gebeuren plaatsgrijpt, dat samengesteld uit tegengestelde begeerten en activiteiten,
heenspoelt over de bedoelingen van de beperkte enkeling. Dan verschijnt de
koningin, niet op de hoogte
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van Thyrenus' boodschap. Opnieuw dringt zij bij de koning aan op een beslissing
ten gunste van Turnus, de held die Pallas versloeg. Maar de hartstochtelijke
verdediging van de man, die juist het ongeluk over de bedreigde stad haalt, komt
nu wel heel ongelegen. En het is typerend voor het karakter van Latinus, dat hij
Amate niet rechtstreeks terugwijst, maar haar ontwijkt met een beroep op Lavinia
zelf en een dubbelzinnige uitspraak: Gij zult ... (wel)licht haar bruiloftsfeest noch
vieren deze dag. Amate en Julia interpreteren dit antwoord als een toestemming tot
het huwelijk tussen Turnus en Lavinia. In haar vreugde dankt Amate Juno en
tegenover Julia verhaalt zij nog eens in details de verschijning van Alekto en haar
zinneloos gedrag in de stoet der Bacchanten. Door haar eigen verhaal weer in
hevige opwinding gekomen, uit ze haar felle haat tegen Eeneas. Dan verschijnt
Turnus, die haar schrille vreugde verstoort door zijn cynische opmerkingen en de
ontnuchterende mededeling dat Eneas, uitgenodigd door Latinus, de stad binnenkomt
voor onderhandelingen: Lavinia zal ongetwijfeld aan hem worden uitgeleverd.
Uitingen van woede en dreigementen door Amate en Turnus vormen het pakkend
slot van deze situatietekening.
Zo is er toneeltechnisch dus veel te waarderen. Dit eerste bedrijf is hecht
gecomponeerd. Het drama zet in op een critiek moment, de botsing van opvattingen
en strevingen is van stonde aan zichtbaar. Drie visies spelen door elkaar: die van
Eneas, van Latinus en van Amate. Het plan van Latinus voor een vreedzame
oplossing, waarin gaandeweg tekening komt, wekt echter bij de tegenstanders
emotionele reacties en weerstand. Het welslagen van Latinus' goed bedoeld
ondernemen lijkt de toeschouwer verre van zeker en daardoor wordt zijn aandacht
onrustig gespannen.
Naast deze goede kwaliteiten in de compositie, springt echter in het psychologisch
vlak al spoedig een zwak punt in het oog: de verantwoording van het gedrag van
Amate. We raken hiermee aan een belangrijk grondprobleem van het klassieke en
klassicistische drama, namelijk de kwestie van de verhouding tussen mensenwereld
en godenwereld, beheerst door een onverbiddelijk Noodlot. Waar het dramatisch
om draait, is tenslotte altijd weer de verantwoordelijkheid van de mens,
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zijn vrijheid of gedwongenheid van handelen, en daarmee samenhangend de nuance
van de tragiek in de ontwikkeling van het gebeuren: is hij slechts slachtoffer of in
een bepaald kader verantwoordelijk en bij een verkeerde gang van zaken schuldig?
Welke conflicten ontstaan in hem door die tweezijdige gerichtheid? De noodlotsidee
of de dwingende wil der goden die ingaat tegen de wil van sommige mensen, de
beschikking door een zelfs boven de goden uitgaande macht die onpersoonlijk is,
speelt in de strijd tussen Eneas en Turnus een bijzondere rol, maar manifesteert
zich ook in de bijfiguren: Latinus, Amate en Lavinia. De vraag is nu, of de auteur in
staat is die twee polen, de aards-menselijke en de boven-menselijke in zijn drama
tot een aanvaardbare tragische synthese te verenigen: blijven die mensen in volle
zin mensen met hun wilsleven en zedelijke verantwoordelijkheid binnen dat
huiveringwekkende raam van machten van onvoorstelbaar formaat? Is hij in staat
de toeschouwer de realiteit van die allesbeheersende machten te suggereren en
hem te beklemmen door de tragiek die uit de botsing van die twee werelden ontstaat?
Vooruitlopend op de verdere analyse van dit drama, moeten we hier reeds
constateren dat Rotgans in dit opzicht ten aanzien van Amate in sterke mate te kort
schiet. Amate handelt onder de negatieve, destructieve invloed van Juno, die zelf
als godheid ingaat tegen de vaststaande en aangekondigde beslissing van het
noodlot. Op zichzelf is dat een acceptabele visie in het antieke gegeven. In het
klassicistische drama van de achttiende eeuw komt echter die structuur in een
hachelijke fase, nog afgezien van de christelijke levensvisie, waarin een verwante
problematiek van vrije wil en goddelijke bestemming zich voordoet. Het
achttiende-eeuwse drama wil in de grond van de zaak de mens, ook al wordt zijn
‘karakter’ enigszins schematisch vereenvoudigd tot enkele dominerende
karaktertrekken, tekenen naar de realiteit van zijn menselijke natuur. In haar eerste
optreden reageert Amate tegenover Latinus dan ook volkomen menselijk, maar
zodra zij in de derde scène tegenover Julia verslag doet van het bezoek van Alekto,
verliest zij haar menselijke realiteit. Niet omdat beheersing door een demon op
zichzelf onbestaanbaar moet worden geacht, maar omdat zij dit bovennatuurlijk
gebeuren en haar daaruit voortvloeiend zinneloos gedrag als een bewuste
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ervaring zelf vertelt, het betreurt en zich er over beklaagt, onmachtig er weerstand
aan te bieden. De auteur heeft blijkbaar geen ander middel kunnen vinden om de
toeschouwer er van te doordringen, dat hier een mens door een demonische macht
buiten haar wil om tot het kwade gedreven wordt.
Rotgans heeft dit motief klakkeloos ontleend aan Vergilius, maar zag over het
hoofd, dat het in de epische voorstelling anders fungeert dan in de zelfanalyse van
een drama. In de epiek is het een objectief gegeven, waardoor de lezer, geleid door
de auteur zelf, besef krijgt van de noodlottige achtergrond van menselijk handelen.
In Vergilius' epos blijft trouwens Amate een ondergeschikt element in de ontwikkeling
van het gebeuren. In het drama van Rotgans echter komt zij in het volle licht als
bewuste persoon die deelneemt aan de intrigue. Psychologisch was die figuur alleen
te redden, als zich in haar gemoed een strijd voltrok tussen positieve en negatieve
krachten. De uitzinnigheid van Amate, voorgesteld als bewuste ervaring, ontneemt
haar echter als moederfiguur het kenmerk van beklagenswaardige menselijke
realiteit, voor de toeschouwer doorzichtig tegen het perspectief van een wereld van
andere orde. Tot op zekere hoogte kan men Amate beschouwen als een typisch
klassicistische figuur die beheerst wordt door een felle hartstocht, maar die hartstocht
blijkt niet werkelijk inhaerent aan haar wezen. Zij handelt niet uit de noodzaak van
haar eigen karakter, maar onder invloed van een demonische injectie. Dat leidt tot
een valse, onnatuurlijke voorstelling van zaken en tot melodramatiek. Het is intussen
opmerkelijk dat zij in de volgende scène met Turnus terugkeert tot menselijke
proporties, al worden die aan het slot opgevoerd tot gechargeerde felheid. Bij de
voortgaande analyse zullen we er dus op moeten letten, of deze terugkeer tot de
menselijke werkelijkheid van blijvende aard is.
2. Ook aan de constructie van het tweede bedrijf ligt in het algemeen een
weloverwogen plan, dat naar een climax voert, ten grondslag. De zeven tonelen
verdelen zich over drie dramatisch belangrijke ontmoetingen: Lavinia met Turnus,
Latinus met Turnus en tenslotte de in deze fase beslissende onderhandeling tussen
Eneas en Latinus in tegenwoordigheid van Turnus.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 78

292
De eerste scène brengt de verschijning van Lavinia, die door de voorafgaande
gesprekken zozeer in het middelpunt van de belangstelling is gebracht. Voor de
toeschouwer is het van groot belang, op dit ogenblik van onzekerheid over het
toekomstig verloop der gebeurtenissen, de reactie op de situatie te leren kennen
van haar, die de inzet der aangekondigde onderhandelingen is. Reeds uit haar
eerste woorden blijkt, dat zij zich in een beklagenswaardige positie bevindt. Aan
haar vertrouwde, Sabine, zet ze uiteen, hoezeer ze lijdt onder de
oorlogsomstandigheden: de ondergang van vele volksgenoten, de bittere droefheid
van weduwen en moeders, waarvan zij zichzelf de noodlottige oorzaak weet. Zwaar
drukt op haar vooral ook de dood van haar hartsvriendin, de amazone Kamille,
omgekomen in een gevecht. Ook hier dus een hulpeloos mens tegenover het noodlot,
ongewilde en daarom onschuldige oorzaak van menselijke ellende, dupe van hogere
machtsbeschikking. Maar hoeveel ontroerender dan de tot waanzinnige hartstocht
gedreven Amate! Tevergeeft poogt Sabine haar te troosten met de aanstaande
vrede. Lavinia is niet gerust op de uitslag der onderhandelingen: nooit zal Turnus
zich gewonnen geven, ook al moet hij het afleggen tegen de macht van het lot.
Liever zal hij zich doodvechten - en juist dat is zo verschrikkelijk! Op Sabines vraag,
die ook de toeschouwer op de lippen ligt ‘naar wie nu eigenlijk haar hart uitgaat’,
ontwijkt Lavinia het antwoord. Is ze nog niet zeker van haar gevoelens? De kwestie
blijft voorlopig voor de toeschouwer onbeslist, zelfs na de ontmoeting met Turnus
in het volgende toneel. Die ontmoeting verscherpt overigens de situatie. Turnus'
optreden is spottend, bitter, fel. Hij wantrouwt Lavinia, verdenkt haar van sympathie
voor Eneas. Waarom kiest ze anders niet openlijk partij? Verraadt Lavinia nu op
deze uitdaging haar heimelijke gevoelens? Nee. Haar diplomatieke retorische vraag
‘Waar is mijn liefde voor Eneas u gebleeken’ (476) lijkt een ontkennend antwoord
te suggereren. Maar de kwestie blijft voor Turnus en voor de toeschouwer onopgelost,
mede door de komst van Latinus waardoor het gesprek wordt afgebroken. In een
boeiende dialoog worden nu Turnus en Latinus tegenover elkaar geplaatst. Hun
karakters komen daardoor scherper uit: Latinus de voorzichtige diplomaat, Turnus
de hartstochtelijk be-
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wogen, bij de gang van zaken rechtstreeks betrokken veldheer, die zich niet laat
beetnemen. Meermalen zijn we in dubio of Latinus, die Turnus voor zijn
verzoeningsplan tracht te winnen, eigenlijk wel helemaal eerlijk is. Wij, toeschouwers,
weten dat hij Lavinia en Eneas wil laten trouwen, omdat de goden dat willen en het
toekomstig heil van zijn rijk daarvan afhangt. Wij weten ook dat hij Turnus waardeert
om zijn kwaliteiten, maar hem niet begeert als schoonzoon. Klinkt zijn aanhef van
het gesprek dan niet wat vreemd, als hij Turnus welverdiende rust na de
inspanningen van de strijd in het vooruitzicht stelt? Turnus gaat echter rechtstreeks
tot de aanval over door de situatie concreet te stellen: zal Eneas Lavinia tot bruid
verwerven, die hém was toegezegd? Hij laat zich niet door vage afweer om de tuin
leiden, als zou Eneas wellicht door overleg van die eis zijn af te brengen. Turnus is
de man van de daad, de realist: geen woorden, de degen moet beslissen. Het betoog
van Latinus, dat vrede noodzakelijk is om de totale ondergang van zijn rijk te
voorkomen, beschouwt hij als uiting van laffe vrees. Hij, de krijgsman, vertrouwt op
zijn krachten én ... op de fortuin, die nu wel eindelijk in zijn voordeel zal omslaan.
Een held verliest nooit de moed, ook in hachelijke momenten vecht hij door! Een
moedige redenering - maar zwak in de ogen van de politicus die de rede plaats
geeft: op tijd de zeilen strijken als de storm opsteekt is geen bewijs van lafhartigheid,
maar van verstandig beleid. Deze tegenstelling van standpunten, door karakter
bepaald, geeft tevens een inzicht in de achtergrond van beider argumentatie. Het
gaat Latinus om het behoud van zijn volk en rijk, daarvoor wil hij persoonlijk wijken;
maar Turnus is het te doen om eigen heil: het huwelijk met Lavinia. Tegenover die
vasthoudende Turnus, maakt de diplomatieke Latinus dan een merkwaardige
zwenking. Hij zegt, dat hij de vrede niet wil kopen tegen de prijs van een huwelijk
met Lavinia, maar Eneas wil voorstellen, genoegen te nemen met een vruchtbare
landstreek in de bergen of schepen en geschenken om zich elders te vestigen.
Turnus heeft in deze opzet weinig vertrouwen, maar de komst van Eneas maakt
een einde aan de beraadslaging.
Intussen is het voor de beoordeling van het drama, en speciaal van het karakter
van Latinus een kwestie van belang of deze hier te goeder
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trouw handelt, dan wel door een schijn-manoeuvre Turnus op een dood spoor
probeert te rijden. Hij weet immers de wil der goden, hij wil die ook uitvoeren. Zoekt
hij nu toch ernstig een compromis? Maar met het Noodlot of de goden valt nu
eenmaal niet te transigeren. Wanneer deze aarzeling in het gedrag van Latinus een
op zichzelf begrijpelijk menselijk-zwak moment betekent, zodat hij uit vriendschap
voor Turnus willens en wetens ingaat tegen het onwrikbare lot, dan moet dit verkeerd
lopen, dan dreigt hij in een schuldsituatie verzeild te raken, in een conflict waarvan
hijzelf de dupe wordt. Het zou de tekening van deze figuur ten goede komen.
Wanneer hij Turnus echter alleen maar met een kluitje in het riet wil sturen, dan
gebruikt hij een slimheidje van laag allooi, dat niet strookt met zijn karakter en begaat
Rotgans hier een fout in de ontwikkeling van zijn drama. Ons oordeel moeten we
uitstellen tot we het verder verloop hebben leren kennen.
In het zesde tafereel komt dan eindelijk Eneas ten tonele en aan het woord. Op
de toon van een zelfbewust mens, die zeker is van zijn zaak, zet hij zijn overigens
redelijk standpunt uiteen. Hij toont aan dat de bestaande oorlogssituatie geheel
buiten zijn schuld is ontstaan. Zijn bedoeling was vreedzaam, het gesloten verbond
is door Latinus verbroken. Het hele verloop van de strijd bewijst, dat de goden hem
beschermen. Daarom doet hij een beroep op het gezond verstand van zijn
tegenstanders. Hij is bereid tot onderhandeling: ‘Geeft gij de rede plaats, ik leg de
wapens neer.’ Eneas is hier geheel getekend volgens de voorstelling van Vergilius,
als de edelmoedige, vrome held, de pius Aeneas. Door zijn zelfbeheersing en beroep
op gezond verstand, beantwoordt hij tevens aan het zedelijkheidsideaal van de
achttiende-eeuwse mens wiens schreden op de weg tot de Deugd geleid worden
door redelijk overleg. Latinus antwoordt dat hij zich altijd door de rede heeft laten
leiden en dat ook nu wil doen; hij wil zich voegen naar de wil der goden. Als hij dan
Eneas de voorwaarden voor de vrede vraagt, eist deze, op grond van Latinus' eigen
belofte, de hand van Lavinia. Merkwaardig is nu, dat de auteur de koning op dit
moment laat schrikken, alsof hij deze eis niet had verwacht. Dat dit vertoon van
schrik ongekunsteld is, is toch nauwe-
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lijks denkbaar. Als dan Eneas zijn aanspraken op Lavinia verdedigt en zich als
gunsteling der goden een belangrijk pretendent noemt, ontstaat er een vinnig
twistgesprek tussen hem en Turnus, die hem allerlei sarcastische, denigrerende
opmerkingen maakt over zijn optreden als krijgsman in en na de Trojaanse oorlog.
Deze schermutseling verlevendigt ongetwijfeld de scène en geeft aan deze
ontmoeting door de botsing der karakters een zekere dramatische spanning. Wellicht
wil de auteur op deze wijze het voor de toeschouwer aannemelijker maken, dat
Latinus nu eindelijk met zijn compromisvoorstel voor de dag komt. Hij doet het op
een nogal stuntelige manier. Eerst geeft hij volmondig toe dat hij zijn woord heeft
gegeven, en dat het huwelijk met Eneas eervol zou zijn; onmiddellijk daarop volgt:
‘Maer zekere oorzaak, maakt mij in mijn woord verlegen. Ik wenschte u, eedle vorst,
tot afstant te beweegen. Verander uwen eisch; hij worde u toegestaan.’ Geen wonder
dat Eneas dit zonder overtuigende argumentatie gelanceerde voorstel categorisch
afwijst. Daarop vraagt Latinus een uur uitstel, voor nader beraad.
Alles bij elkaar genomen, wekt deze passage toch wel de indruk, dat Latinus zijn
compromisvoorstel serieus bedoelt, al was het alleen maar om tijd te winnen in de
hoop alsnog Turnus tot andere gedachten te brengen. Het laatste probeert hij
inderdaad, maar pas in het vierde bedrijf, niet in het eerst volgende. Mogelijk is ook,
dat Rotgans dit uitstel hanteert als middel om de dramatische situatie
gecompliceerder te maken, om het spel uit te kunnen bouwen tot een geheel van
vijf bedrijven. We zijn immers nu pas aan het einde van het tweede bedrijf en nog
lang niet toe aan de ontknoping door het episch voorgeschreven duel. Op zichzelf
zijn al zulke overwegingen begrijpelijk, maar het feit wordt er niet door weggenomen,
dat de technische uitvoering van deze wending zwak is: het inbrengen van dit
uitstel-motief in de intrigue had de auteur psychologisch beter moeten motiveren.
3. In de volgende dramatische ontwikkeling van het gebeuren komen de
gesignaleerde tekortkomingen, ondanks vele goede kwaliteiten die telkens weer
zijn aan te wijzen, steeds scherper en hinderlijker aan
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het licht; er komen bovendien andere bij, met name op het psychologische vlak. In
de zeven tonelen van het derde bedrijf gaat het namelijk vooral om de innerlijke
reacties en daaruit voortkomende activiteiten van drie personen, achtereenvolgens
Amate, Lavinia en Eneas.
De reactie van Amate op de nieuwe situatie, de komst van Eneas aan het hof
voor onderhandelingen, is zeer emotioneel. Maar bij de psychologische
verantwoording daarvan treft ons onmiddellijk weer pijnlijk de hybridische tekening
van deze figuur. Zij begint met een uitroep van wanhoop over haar ziektetoestand:
de invloed van de helse slang (concreet gegeven van de Vergiliaanse voorstelling!)
doet haar afwijken van het spoor der rede en voert haar tot een vreemde razernij.
Daaruit verklaart zij zelf haar intense haat voor Eneas. Onmiddellijk daarop echter
uit ze haar afschuw voor Eneas op grond van de bloedige verliezen die haar familie
door zijn toedoen geleden heeft: de schimmen der gesneuvelden roepen om wraak.
Van dit tweede gezichtspunt uit gezien is Amates haat in beginsel als volkomen
begrijpelijk en menselijk te beschouwen; dan kan alleen de extreme graad, die
overslaat tot dolzinnigheid, op rekening van Alecto worden geschoven. Maar ook
dan blijft dat bewuste inzicht en lijden van Amate onder die zieletoestand
psychologisch een onverteerbare brok. Opmerkelijk nu is, dat zij in het dan volgend
gesprek met Latinus (2e scène) op een zeer redelijke wijze argumenteert. Haar
verwijtende vragen, of nu werkelijk haar dochter huwen zal met die bloedige vijand
en haar beste vriend Turnus in het uiterste verdriet moet gestort worden, zijn weer
menselijk aanvaardbaar. Tegenover de bekende visie van Latinus, die beheerst
wordt door de orakelspreuk en de hachelijke oorlogstoestand, brengt zij nieuwe,
sterke argumenten in het geding: het huwelijk met Eneas moet een bron van ellende
worden, niet alleen omdat Juno het niet zal gedogen en daarom het lot van Troje
hun eigen stad bedreigt, maar omdat onrecht, moord en doodslag onverenigbaar
zijn met een werkelijk toekomstig geluk. Het emotionele betoog van Amate kan op
zichzelf beklemmend werken op de toeschouwer. Inderdaad van uit haar gezichtspunt
is heel deze ontwikkeling van gebeuren verschrikkelijk. En een tragisch accent krijgt
de toestand, doordat wij
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ervaren dat hier twee gezichtspunten onverenigbaar tegenover elkaar staan en dat
Amate de ware toedracht niet beseffen kan. Maar willen we de menselijke tragiek
hiervan ten volle ondergaan, dan moeten we de ingreep van Alecto vergeten.
Intussen spitst zich de tragiek nog scherper toe in de derde scène, wanneer
Lavinia door uitroep en gelaatsuitdrukking als reactie op de sarcastische mededeling
van Amate dat haar huwelijk met Eneas wordt voorbereid, haar sympathie voor de
Trojaan door gebaar en gelaatsuitdrukking verraadt. Dit leidt tot een gepassioneerde
scène tussen moeder en dochter. Amates scherpe verwijten gaan over in een
hartstochtelijke waarschuwing: weet, wie Eneas is, een schurk, niet alleen de
moordenaar van ons volk, maar een onbetrouwbaar minnaar met een schandelijk
verleden, gezien zijn gedrag tegenover Dido. Hetzelfde lot staat Lavinia te wachten.
Of mogelijk ontvoert hij haar straks, zoals Paris Helena deed. Maar in de nieuwe
strijd die dan volgen zal, is geen hulp meer van Turnus te wachten. Tegenover dit
emotioneel betoog staat Latinus met de mond vol tanden, hij weet niet anders te
zeggen dan: ‘ik ben gerust, maar gij vervoert tot razernij.’ Maar maakt het pleidooi
van Amate op de toeschouwer wel inderdaad de indruk van taal van de waanzin?
De feiten die Amate aanvoert, zijn waar, zij werpen inderdaad een smet op Eneas'
karakter; Amates beoordeling lijkt, tenzij die, wat niet gebeurt, door een subtiele
anti-redenering wordt ontzenuwd, ethisch zuiver; haar bange verwachtingen voor
de toekomst, daarop gegrond, zijn daarom begrijpelijk. Haar vrouwelijke bewogenheid
ten opzichte van haar dochter en haar volk wekt bij de toeschouwer veeleer
ontroering dan afkeer. In zijn hart geeft hij haar gelijk. Het antwoord van Latinus
klinkt in zijn oren als een dooddoener. En de woorden waarop hij zich tenslotte van
Amate tracht te ontdoen: ‘Dit lastig onderhoud kan ik niet meer verdragen; 't Geheim
daar 't heil der kroon aan hangt, is mij bewust - bedaar vorstin’ laten op de
toeschouwer niet de indruk na van innerlijke kracht en zekerheid, zoals de auteur
ongetwijfeld bedoelt, maar lijken een leeg gebaar, waarachter de koning tevergeefs
zijn onmacht tracht te verbergen.
Lavinia, met Sabine achtergebleven op het toneel, komt dan eindelijk
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tegenover haar vertrouwelinge en daarmee tegenover het publiek tot een openlijke
bekentenis van haar liefde voor Eneas. Op zichzelf is dit moment van onthulling in
de ontwikkeling van het drama goed gekozen. Stap voor stap wordt ons,
toeschouwers, de werkelijke zieletoestand van Lavinia duidelijk. Ze was ons
sympathiek vanwege haar lijden door de oorlogssituatie, die om háár en toch buiten
haar schuld plaatsgreep. We verkeerden in onzekerheid over haar gevoelens
aangaande Eneas. Toen doorzag Amate haar intuïtief, maar nog aarzelen we. Na
het felle requisitoir tegen Eneas, dat we niet kunnen ontzenuwen, klemt te meer de
vraag: hoe denkt Lavinia werkelijk over Eneas, heeft ze hem waarlijk lief ondanks
alle schijn die hij tegen heeft: zijn oorlogshandelingen tegen haar eigen volk, maar
vooral: zijn gedrag tegenover Dido? Want dáár ligt ethisch toch wel in dit stadium
het zwaartepunt, dáár verlangen wij een oplossing: hoe denkt Lavinia daar over?
En zo zijn we als toeschouwers dus gaandeweg geïnteresseerd bij de twee volgende
scènes.
Als Sabine aandringt op een beslissing, omdat de burgers genoeg hebben van
het nutteloze vechten en in een huwelijk met Eneas de enige redding zien, onthult
Lavinia eindelijk het geheim van haar innerlijke strijd. Vanaf het eerste moment dat
zij Eneas uit de verte heeft gezien, is zij gekomen onder de bekoring van zijn manlijke
gestalte, zijn schoon gelaat, zijn fiere houding te paard. Maar van meetaf heeft zij
dat gevoel bestreden, omdat het niet te rijmen viel met haar gevoelens voor eigen
volk en familie. Die strijd is tevergeefs geweest, de sympathie voor Eneas was niet
te keren. Maar nog beschouwt zij dat onweerstaanbaar tot liefde gegroeide gevoel
ethisch als een niet te verdedigen hartstocht, die haar zal vervreemden van haar
moeder en nieuw onheil zal brengen over haar volk. Dan komt Eneas persoonlijk
haar tegemoet. Die vijfde scène voert de liefdeskwestie tot haar hoogtepunt: hoe
zal Eneas zich zelf verdedigen? Onze spanning is hoog gestegen - we worden diep
teleurgesteld.
Eneas verklaart haar zijn liefde met de betuiging dat hij hierheen is gekomen
ondanks alle tegenwerking der natuurkrachten; haar schoonheid aanbad hij voor
hij haar zag, doordat de goden haar beeld in zijn gedachten drukten. Een galante
begroeting, maar een zwakke basis
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voor ware liefde. Lavinia valt hem onmiddellijk frontaal aan: ‘Uw hoofsche tong,
mijnheer, dus afgericht op vleien / Kon in Karthagoos hof de koningin verleien...’,
maar door uwe ontrouw is ze de dood ingegaan! Het antwoord van Eneas is
zonderling van plompheid:
Verwijt haar doodt mij niet: gij zijt daar oorzaak af.
Elize most om u, van al haar onderzaaten
En Annaas oog beweent, de kroon en 't leven laaten.

Geen wonder dat Lavinia verontwaardigd uitroept:
Om mij?! verbloemt gij dus uw schande en 't gruwzaam feit?
Wat deel heeft uwe schuld met mijne onnozelheid?

Eneas maakt het weinig beter met zijn volgende uitleg, waarin hij bekent, dat Dido
hem zeer dierbaar was, en dat hij haar nooit verlaten zou hebben als de goden het
hem niet geboden hadden, onder bedreiging van eeuwige ongena. (vs. 1045/50).
Maar uit zijn verder betoog blijkt zonneklaar, dat het hem uiteindelijk ging om het
bezit van Latium en om eeuwige roem. Lavinia, terecht weinig overtuigd door zijn
redenering, ziet de moeilijkheid vooral in het gedrag der goden: met hun aard kan
niet stroken dat zij ontrouw eisen:
Indien hun gunst, in plaats van straf, het quaadt geleidt
Dan twijfel ik met reen aan hun rechtvaardigheidt.

Tegenover dit probleem, plaatst Eneas een zwakke redenering:
Gy zoekt te diep in hun geheimenis te dringen.
De vroomste sterveling vervalt in struikelingen
En zou der Goden straf steets bliksemen op aardt?
Wy mosten al vergaan en niemand wierdt gespaart.
Onze onvolmaaktheidt kan haar gramschap paalen zetten.
Wy zuivren ons gemoedt voor 't outer met die smetten.

Een waarlijk oppervlakkige, gemakzuchtige oplossing van het ethische probleem,
en tegenover Lavinia's gemoeds- en geloofsbezwaren: haar twijfel aan de goddelijke
rechtvaardigheid, wegens het feit dat de goden het zedelijk kwaad dat Eneas bedreef,
belonen met hun gunsten, wordt niet ontzenuwd door de opmerking dat de goden
ondoorgrondelijk zijn, noch door de slappe bewering, dat de mensen nu eenmaal
allemaal verkeerd doen en de goden daar wel rekening mee houden
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en daarom hun straffen wat mitigeren, terwijl bovendien die mensen hun verkeerde
daden boeten door de nodige zoenoffers. De heer Strengholt beweert in zijn inleiding
dat de vroomheid van Eneas in deze verdediging tegenover Lavinia een bijna
christelijk karakter aanneemt. Dit is een ernstige misvatting. De redenering van
Eneas heeft met christelijke ethiek en de christelijke geloofshouding ten opzichte
van de absolute majesteit van God weinig te maken. Wanneer Rotgans het door
Lavinia terecht gestelde probleem van de Christelijke levensvisie uit had willen
oplossen, had hij een heel andere Eneas moeten tekenen. De zedelijke misstap
van Eneas begon naar Christelijke maatstaven niet bij het afscheid van Dido, maar
bij het toegeven aan zijn liefde voor haar, waardoor hij afweek van de weg die de
goden hem gewezen hadden. Die ongehoorzaamheid had kwade gevolgen, voor
hem én voor Dido - dat was Eneas' schuld. Maar van schuldgevoel en berouw,
noodzakelijke voorwaarden voor verzoening in christelijke zin, is bij Eneas geen
sprake. Hij praat zichzelf goed, en verschuilt zich achter de wil der goden. Verzoening
door offers zonder innerlijke bekering echter is een ethiek die juist door de Bijbel
radicaal wordt afgewezen. Maar ook los van de Christelijke ethiek moet de redenering
van Eneas eerder Lavinia's argwaan versterken dan haar opheffen: nemen goden
met zo'n goedkope oplossing genoegen, is dat niet in strijd met hun goddelijke aard?
Het zwaarwichtig gepraat van Eneas is dan ook een slag in de lucht, als hij met
offertekenen zijn oprechtheid bewijzen wil:
En zo gy daar bespeurt by d' offerplegtigheên,
Dat ik u heb misleidt door valsch verdichte reên;
Dan zal ik, roodt van schaamte, uit vorst Latinus landen
Vertrekken met myn volk naar afgelege stranden.

Voor het aantonen van zijn oprechtheid, en vooral van zijn oprechte liefde voor
Lavinia, zijn andere bewijsstukken nodig. Bepaald grotesk wordt zijn aanbod in deze
verzen:
Of wilt gy meer, prinses? zo wreek dan door myn doodt
't Latynsche bloet, dat ik om uwe min vergroot.
Die doodt zal myn gemoedt veel meer vernoeging geeven,
Dan, door berou geknaagt, in schande en smart te leeven.
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Dit zijn achttiende-eeuwse theaterwoorden! Ze zijn hol van onoprechtheid. Eneas
begrijpt niet eens dat zijn plompe uitdrukking ‘'t latynsche bloet dat ik om uwe min
vergoot’ juist olie op het vuur in Lavinia's hart moet zijn: dat immers is de kern van
haar conflict, dat zij die liefde betalen moet met het bloed van onderdanen en
verwanten. Volkomen begrijpelijk is dan ook haar hartstochtelijke afwerende reactie:
Sta af! gy zyt bezoedelt met myn bloet.
De lykpligt doemt uw liefde in myn oprecht gemoedt.
O landt! ô vaderlandt! en myn ontzielde maagen,
Ik zal tot aan myn doodt uw droevig lot beklaagen!

Het lijkt een beslissende afwijzing. Eneas blijft onthutst achter, onzeker of Lavinia
hem dan wel Turnus bemint. In de dan volgende ontmoeting van Eneas met Turnus,
is die vraag Eneas' uitgangspunt, op honende wijze door Turnus beantwoord: vraag
het aan je opperste goden, ‘daar gij zo hoog op roemt’. Die spot wekt woede bij
Eneas, vooral als hij herinnerd wordt aan de dood van Pallas, zijn vriend. Die dood
eist wraak: Turnus te doden is van nu af aan zijn doel; daartoe roept hij de hulp der
goden in.
Zo eindigt het derde bedrijf op een spannend moment, na een onverwachte
wending. De verwarring is toegenomen inplaats van verminderd; geen verzoening,
geen vrede, zoals Latinus gehoopt had, maar nieuwe beroering en bedreiging. Uit
dramatisch oogpunt getuigt dit weer van Rotgans' goed compositorisch vermogen.
Aan het eind van het derde bedrijf is de situatie moeilijker gebleken dan ze Latinus
aanvankelijk toescheen, de toestand loopt hem uit de hand, door de inzichten en
hartstochten van de betrokken personen. Zelfs Eneas, die tot vrede geneigd was,
is nu opnieuw oorlogsgezind. Lavinia's bange voorgevoel gaat in vervulling. Dit
noodlottig verloop met tragische inslag, veroorzaakt door niet meer te beheersen
oorzaken, waarbij zowel de goed- als de kwaadwillenden betrokken zijn, strookt
geheel met het karakter van het klassicistische drama. Maar de waardering voor dit
technisch vermogen kan ook nu de stijgende teleurstelling over de uitbeelding van
de personen niet wegnemen. Nog ernstiger dan het falen ten opzichte van Amate
is dat ten opzichte van Eneas, omdat hij de kernfiguur is in het dramatisch verloop.
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Opmerkelijk is, dat beide figuren te slaafs zijn overgenomen uit de epiek van
Vergilius. Bij de persoon van Eneas treedt de tekortkoming die in beginsel ook bij
Vergilius aanwijsbaar is, des te scherper naar voren, omdat Rotgans het motief van
de liefde, dat in het epos nauwelijks aan de orde komt, hier in het drama centraal
heeft gesteld. Hij blijkt niet bij machte het Dido-motief en het Lavinia-motief in de
uitbeelding van Eneas als zedelijk bewust mens in een achttiende-eeuws drama tot
eenheid te brengen. Het zou onjuist zijn, dit tekort bij een bepaling van de
aesthetische en litteratuurhistorische waarde van dit achttiende-eeuwse drama als
een bagatel te beschouwen, zoals Strengholt toch feitelijk in zijn inleiding doet, al
beseft hij vaag dat hier de schoen wringt. Als hoofdtrek wijst hij in Eneas, als
uitvoerder van de wil der goden, diens ‘vroomheid’ aan. Zijn liefde voor Lavinia ziet
hij als ‘een moderne, Frans-klassicistische toevoeging, die ons vreemd voorkomt,
omdat hij nog maar pas Dido met een bloedend hart heeft verlaten’. Dit ‘vreemde’
vergoelijkt hij dan door te beweren dat Rotgans het blijkens Lavinia's critiek ook zelf
wel besefte, maar Eneas naar klassiek voorbeeld niet als een volmaakte held, doch
met gebreken wilde uitbeelden. Deze redenering komt mij zeer onbevredigend voor.
Strengholt vergeet, dat het liefde-motief op zichzelf genomen wel degelijk een
Vergiliaans gegeven is. Het gaat hier om de dramatische uitwerking. Vergilius omzeilt
of negeert het probleem dat in de combinatie van die motieven latent aanwezig is.
De vroomheid van zijn Aeneas is een eenzijdige, heidens-klassieke vroomheid. In
die sfeer geldt het ethische bezwaar tegen zijn gedrag ten opzichte der vrouwen
niet zozeer als voor ons. Voor Vergilius is het alleen aandoenlijk, dat Eneas Dido
moest verlaten, en het is voor hem een reëel bewijs van zijn ‘vroomheid’ als hij tegen
zijn begeerte in uiteindelijk toch de hartstochtelijk beminde Dido prijsgeeft uit
vertraagde gehoorzaamheid aan het goddelijk bevel. Over werkelijke liefde voor
Lavinia, ook in klassieke zin, rept Vergilius feitelijk niet. Slechts is de verbintenis
met haar een noodzakelijke voorwaarde voor het toekomstig perspectief: de glorie
van het geslacht van Eneas gerealiseerd in het latere romeinse rijk. Het
Lavinia-motief wordt door de romeinse dichter slechts zakelijk-episch, niet erotisch,
laat staan ethisch of psycho-
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logisch gehanteerd. Rotgans echter kon dit op zichzelf onmisbare motief in de
gegeven situatie niet omzeilen. Hij kon het evenmin dramatisch aan. Hier blijkt zijn
beperktheid als dramatisch kunstenaar zeer tastbaar, meer nog dan ten opzichte
van Amate. Opvallend nu is, dat Knuvelder, die zo hoog van dit drama opgeeft, over
deze gebrekkige psychologie van de Eneas-figuur helemaal niet spreekt. Zijn
opvatting, dat Rotgans van het Vergiliaans gegeven ‘een boeiend liefdesdrama
tussen Eneas en Turnus’ heeft gemaakt, is mijns inziens dan ook niet aanvaardbaar.
Zolang Rotgans Eneas tekent als held, als edelmoedig overwinnaar, is hij goed in
vorm, maar tegenover Lavinia laat hij hem als mens en als minnaar een pover figuur
slaan.
Hoe staat het nu met Lavinia? In verschillende opzichten is deze vrouwenfiguur
uitstekend getekend. Dat is verrassend, omdat toch ook in deze figuur Rotgans
geheel op eigen kompas moest varen. Tot op zekere hoogte slaagt hij er inderdaad
in, haar tot een levende gestalte te maken. In Lavinia suggereert hij de toeschouwer
een zeer menselijk conflict: zij bemint Eneas, maar die liefde kost haar vele smarten,
niet alleen door de reactie van buitenstaanders, maar ook vooral door subtiliteit van
eigen hart en geweten. Gaandeweg heeft zij ons haar gevoelens verraden, maar
hoewel wij dus haar liefde voor Eneas kennen, nog weten wij aan het einde van het
derde bedrijf niet, hoe haar beslissing zal uitvallen. Zal zij werkelijk de intentie van
haar liefdesgevoel voor Eneas volgen, of toch misschien van het bereikbare doel
afstand doen, terwille van haar genegenheden en plichten ten opzichte van haar
moeder, haar verwanten, haar vrienden, haar volk? Weliswaar is dat volk uiteindelijk
gebaat bij haar huwelijk met Eneas, maar kán, mág zij voor haar geweten trouwen
met een moordenaar van haar volk? De personen die haar trachten te overreden,
Sabine en Eneas' ontwikkelen maar weinig overtuigingskracht. Sabines argumenten
zijn redelijk, maar bij Lavinia gaat het om gevoel, geweten, religieus besef. En bij
dat alles komen die geruchten rondom Eneas' verleden. Uit dramatisch oogpunt
klemt nu de vraag: hoe verwerkt Lavinia de redeneringen van Eneas, hoe reageert
zij daarop? En dan moeten wij dunkt me, wel tot de conclusie komen: ook die reactie
stelt uit psychologisch-dramatisch oogpunt teleur.
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Ten eerste is het ondenkbaar, dat een vrouw het doorzichtig masker van Eneas
accepteert als bewijs voor oprechte liefde. Haar enige conclusie kan zijn: zijn hart
is bij Dido, bij mij komt hij alleen uit zakelijke overwegingen, of religieus gekleurd:
uit gehoorzaamheid aan de goden. Haar enige vrouwelijke reactie kon zijn: wat heb
ik in vredesnaam te maken met een liefde op bevel. Ten tweede is haar begrijpelijke
ethische probleem (onrecht door goden gesanctioneerd) niet afgedaan door de
oppervlakkige praatjes van Eneas. En toch gaat zij daar niet verder op in. Het blijvend
motief waarom zij Eneas nog op een afstand houdt, is dat hij bezoedeld is met bloed
van haar verwanten, en daarmee eindigt die scène dramatisch toch weer enigszins
sterk. Maar dit neemt onze teleurstelling over haar zwakke reactie op Eneas'
argumentatie niet weg. De fout, die Rotgans in de tekening van zijn Eneas-figuur
begaat, gaat zich wreken ook in zijn overigens zo goed opgezette figuur van Lavinia,
en heel de dramatische structuur van zijn toneelstuk dreigt er door uit haar voegen
te raken. Als toeschouwers kunnen wij alleen maar verwachten: het moet met die
liefdesverhouding tussen Eneas en Lavinia mislopen, tenzij de gebeurtenissen een
totaal andere loop nemen en zich in Eneas een radicale psychische verdieping en
katharsis voltrekt.
Maar dat gebeurt niet, zoals het volgende bedrijf doet blijken.
4. In het vierde bedrijf verleent het eerst thans door Rotgans ingevoerde motief van
het duel tussen Turnus en Eneas nieuwe stuwkracht aan de dramatische
ontwikkeling. Uit het bodeverhaal van Thyrenus in de eerste scène blijkt dat in de
stad een oproerige stemming tegen Turnus is ontstaan. Men eist om de zaak te
beslechten, een beslissend tweegevecht tussen de aanvoerders. Erger nog: in feite
verwijt men Turnus de slechte gang van zaken. In plaats van redder van de stad,
volgens Amate's opvatting, wordt hij nu voorgesteld als de oorzaak der ellende. Dit
lijkt dus een noodlottige, in zekere zin tragische, gang van zaken voor Turnus, de
verguisde held. Krachten buiten hem dringen hem in een uiterst gevaarlijke situatie,
die het begin van zijn ondergang betekent. In het tweede toneel geeft dan
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echter Turnus zelf te kennen dat hij een duel met Eneas begeert. Uitdrukkelijk laat
de auteur hem zeggen, dat het oproer hem niet tot dit besluit heeft gedreven, maar
zijn moed hem die plicht voorschrijft. Blijkbaar wil Rotgans deze heldenfiguur, hoewel
hij hem veroordeelt wegens zijn verzet tegen het noodlot, tegenover de eerste scène
zuiveren van de blaam van lafheid. Toch geloof ik dat hij hiermee constructief een
fout begaat. Het motief van het volksoproer, dat dienen kon om de gang van zaken
een noodlottige wending te geven, wordt krachteloos gemaakt door de vrijwilligheid
van Turnus' besluit. Het op zichzelf boeiende verhaal in de eerste scène verliest
door overbodigheid zijn functie in de dramatische structuur, het blijft hoogstens
decoratief. Overigens zijn er in die dialoog tussen Latinus en Turnus, hoewel er veel
is te waarderen, toch ook weer minder gelukkige grepen. Tevergeefs poogt Latinus
in overeenstemming met zijn karakter en zijn vredesplan Turnus af te brengen van
zijn gevaarlijk voornemen. Geen succes heeft hij met de opmerking dat men om
een vrouw de dood niet moet zoeken, omdat er mooie vrouwen genoeg zijn, noch
met de waarschuwing dat hij zijn vader en rijk in het ongeluk zal storten. Scherper
reageert hij tegen de bewering dat wie toegeeft aan de wil der goden of het noodlot,
zijn eer niet verliest. De wil van het noodlot acht Turnus in dezen een verzinsel van
Eneas, en de wil der goden is juist dat men trouw is in de liefde. Even lijkt het of
Turnus hiermee ook in het ethisch-religieus conflict van Lavinia vastraakt. Maar zijn
verweer is slechts een fase in het debat, geen weerspiegeling van een innerlijk
conflict. Dit soort spiegelgevechten is typerend voor het klassicistisch drama; het is
meer rethorisch vuurwerk, dan van innerlijke dramatische waarde. Ernstiger wordt
echter ons bezwaar, als Rotgans zich in dit debat door een ondoordachte wending
laat verleiden tot een vertekening van zijn Latinusfiguur.
Tegenover Turnus' opmerking dat de goden zijn trouw aan Lavinia eisen, herinnert
Latinus namelijk aan de duidelijke uitspraak van het orakel. En dan is het, of Latinus
tot het inzicht is gekomen, dat hij persoonlijk schuld heeft aan de ontwikkeling van
het bloedig gebeuren der laatste dagen, wanneer hij zegt:
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Maar ik, bewogen door de bloedverwantschap, en
Uw trouwe diensten, daar ik aan verschuldigt ben,
Heb reukeloos mij zelf in veel gevaar gestoken
Het opgerecht verbondt en vorstlijk woordt gebroken
De godspraak dwaas veracht en mijn beschooren zoon
Als vyandt aangetast, tot nadeel van de kroon
Tot ramp der burgerij, en mijn Latijnsche helden,
Wier bloet den Tyber noch bepurpert en de velden....

en, laat hij volgen: zal ik nu ook nog Turnus verliezen, dat zou het hoogtepunt van
mijn smart zijn. Naar aanleiding van deze opvallende passage zegt Strengholt:
‘Sympathieker wordt hij ons door zijn zelfbeschuldiging, die overigens aan Vergilius
ontleend is.’ Hoe moeten wij deze onverwachte bekentenis van Latinus echter
beschouwen als element in dit drama van Rotgans? Gunstig zoals Strengholt doet?
Ik meen van niet, ook al zouden we willen toegeven dat deze zelfbeschuldiging
geheel op zichzelf genomen een sympathieke indruk kan maken. Gezien echter als
element in de gegeven dramatische structuur - en een andere beoordeling is in feite
niet mogelijk - moeten we de kwestie anders stellen. Wanneer het werkelijk zo met
Latinus stond, dat hij op dit moment in de ontwikkeling der gebeurtenissen tot het
inzicht kwam, dat feitelijk híj, als beslissende koning, de schuld draagt van de
noodlottige gang van zaken, omdat door zijn toedoen de oorlog is ontketend, dan
zou in deze figuur een menselijke' tragiek tot uitdrukking gebracht zijn. En dat had
inderdaad gekund. Maar dit kan oorspronkelijk niet de bedoeling van de auteur
geweest zijn. Latinus' bekentenis komt plotseling uit de lucht vallen; zij is in strijd
met alles wat Latinus tot nog toe met heilige ernst over zijn aandeel in de gang van
zaken heeft beweerd. Zie slechts zijn verhaal tegenover Thyrenus (vs 115 vlgg).
Daar staat geboekstaafd, dat Latinus tegen alle pressie van buiten in geweigerd
heeft in strijd met de godspraak de oorlog te ontketenen, en dat blijkbaar ‘een hooger
macht’ de toestand heeft geforceerd. In de gesprekken met Amate en Turnus is
nergens een spoor van wankelmoedigheid bij Latinus te vinden, nergens een spoor
van wroeging of het minste schuldgevoel. Ook tegenover Eneas in het tweede bedrijf
heeft hij in antwoord op diens beschuldi-

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 78

307
gingen in alle oprechtheid nogmaals zijn onschuld duidelijk naar voren gebracht:
Nooit is mijn voet van 't spoor der billikheidt geweeken
Maar steets mijn zucht tot recht in vrede en krijg gebleeken.
Geen oorlogsdrift heeft ooit mijn reedlijk hart vervoert,
't Verbondt gebrooken of den nagebuur ontroert.

En als Eneas argwanend opmerkt dat toch maar ‘het bloedt rookt op de akkers daar
uw landvolk heeft gewoedt’ dan wijst Latinus alle persoonlijke schuld van de hand
en verklaart het ontbranden van de oorlog uit de ongelukkige geschiedenis rondom
het hert van Thyrenus. En vanwaar dan nu hier, in het vierde bedrijf, tegenover
Turnus plotseling dat schuldbesef? Dat past helemaal niet in het tot nog toe
gevormde beeld van Latinus en uit niets blijkt dat hij innerlijk minder zeker was van
zijn onschuld dan hij tegenover anderen liet blijken. De twee visies van Latinus, die
in het eerste en die hier in het vierde bedrijf, staan zo lijnrecht tegenover elkaar, dat
ze niet zijn te verzoenen. Het moet haast tot de verdenking voeren dat Latinus of
te voren of nu onwaarheid spreekt.
Maar, zal men zeggen, wellicht bedoelde de dichter toch, dat Latinus' visie in het
voorafgaande onjuist was en dat hij nu pas de juiste kijk op zijn aandeel in het
gebeuren heeft gekregen. Op zichzelf is dat natuurlijk een mogelijke constructie:
eerst koppig schuld ontkennen, dan door de feiten en tegenredenen van anderen
gedwongen tot inzicht komen. Maar, die geleidelijke, of die dramatisch voorbereide
doorbraak van zuiverder inzicht ontbreekt totaal in de opzet van Rotgans' toneelstuk.
Dit schuldmotief komt onverwacht voor de dag, louter naar het lijkt als argument
pour besoin de la cause om Turnus tot een ander besluit te bewegen. Want als het
werkelijk als psychologisch motief in de figuur van de koning was gehanteerd, zij
het dan ook wat abrupt, dan zou het dramatisch toch wel door moeten werken in
het vervolg; dan zou Latinus ook in het verder verloop als tragisch slachtoffer van
het noodlottig gebeuren, waaraan hij menselijk schuldig staat, in een positie van
lijden moeten komen te verkeren. Maar daar is geen sprake van.
Onaannemelijk is voorts de gedachte dat de auteur Latinus als een
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leugenachtig man wil voorstellen, die al naar omstandigheden met twee monden
spreekt. Zodat we de conclusie niet kunnen ontwijken, dat het schuldmotief in Latinus
een geïsoleerd en daarom ondoelmatig toegepast element in deze scène vormt,
dat de structuur van het drama als geheel in gevaar brengt, maar bovenal de figuur
van Latinus vertekent. Trouwens ook in het vervolg vervagen de eerst zo krachtig
aangegeven contouren van diens karakter, als hij tenslotte, vol vrees voor de
gevolgen, Turnus toestemming geeft voor het duel, dat hij als koning eenvoudig
had kunnen verbieden.
Intussen zijn we nog lang niet toe aan de uitvoering van dit besluit. Ons wacht
eerst nog een poging van Amate Turnus van zijn voornemen af te brengen, dan
een enigszins opwindend gesprek van beide met Eneas en tenslotte nog een
ontmoeting van de twee minnaars met Lavinia. En op verschillende plaatsen in die
wel heel gedetailleerde uitwerking van de dramatische verwikkeling zijn critische
opmerkingen te maken over gedrag en uitingen van de betrokken personen.
Zo komt bijvoorbeeld onvoldoende uit, hoe Turnus nu eigenlijk tegenover dat
voorgenomen duel staat: wil hij het zelf of wordt het hem opgedrongen? Het gesprek
met Latinus suggereerde het eerste, maar uit zijn sarcastische opmerkingen over
de volksoploop in het gesprek met Amate (46 scène) zou men soms kunnen
opmaken, dat hij zich door de volkswil voelt opgejaagd, en nu geen andere uitweg
meer ziet dan het gevecht dat hij heimelijk vreest. Dit zou dan overeenkomen met
de inhoud van de eerste scène, en tevens zou een moment van zwakte deze
sympathieke figuur een tragisch accent verlenen. Maar de werkelijke bedoeling van
de auteur blijft toch onduidelijk. Bepaald ongelukkig is verder het optreden van
Eneas in deze situatie vóór het tweegevecht. Tegenover de ironische opmerkingen
van Turnus verdedigt hij zich met de toch al wat gezochte redenering, dat hij wel
verplicht is Turnus te doden, namelijk zowel om Pallas te wreken als om het bezit
van Lavinia veilig te stellen. En dan wendt hij zich tot Amate met het bijna onzinnige
verzoek, hem als hij mocht overwinnen, - waaraan hij trouwens niet twijfelt - als
schoonzoon te erkennen. Het meest zonderlinge is dan wel, de wijze waarop hij
zich tegenover Amate rechtvaardigt:
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Ik sta gedwongen naar zijn lijf, mijn schoone bruidt
Uw dochter, wet mijn zwaardt door 't hemelsche besluit
Zij zal u Turnus door Eneas arm ontrukken.

Feitelijk zegt hij hier dus: niet ik ga Turnus doden, maar uw dochter, Lavinia, als
instrument van de goden. En dat zegt hij tegen Amate, van wie hij weet, hoezeer
zij op Turnus gesteld is. Wanneer het hem ernst is, de gunst van Amate te winnen,
dan is deze plompe manoeuvre toch wel de meest averechtse methode. Het
antwoord van Amate moet wel afwijzend zijn. Jammer dat de dichter het nu weer
nodig vindt, ons door de eigen woorden van Amate heen aan Juno en Alecto te
herinneren, blijkbaar om haar plan om Lavinia te doden als Turnus verslagen wordt,
als een bewijs van waanzinnigheid te doen uitkomen.
Op Turnus heeft intussen Amate's dreigement een diepe indruk gemaakt.
Edelmoedig smeekt hij Amate van dat heilloze plan af te zien en de uitslag van het
duel als de wil der goden te accepteren. Amate is niet tot rede te brengen. Beduusd
blijven Eneas en Turnus over dit vreselijk vooruitzicht doorpraten. Er blijkt dan een
opmerkelijk verschil tussen beiden. Eneas toont zich verbaasd en verontwaardigd
over dit afwijken van ‘het spoor der zedelijkheid’; over de bedreigde Lavinia zegt hij
echter geen woord. Turnus is juist diep bewogen over het lot van haar die hij liefheeft
en die van zijn ondergang het slachtoffer zou worden. Ook in deze reactie ligt nu
weer de kiem voor een nieuwe psychologische complicatie in de Turnus-figuur en
daarmee in de ontwikkeling van het dramatisch gebeuren. Kan Turnus met deze
consequentie voor ogen nog wel de strijd begeren of zelfs aangaan? Moet hij zich
nu niet terwille van de redding van Lavinia gewonnen geven en het veld ruimen?
Maar ook deze kans tot verdieping van het tragische conflict in Turnus laat Rotgans
verder ongebruikt varen. Eneas vindt een eenvoudiger afweermiddel: hij zal de
koning inlichten, die dan Lavinia zal beschermen. Het is een zeer ontnuchterend
slot van deze scène, die door de auteur blijkbaar alleen bedoeld is om te laten zien,
hoe diep Amate onder invloed van de demonische hartstochten gezonken is.
Tenslotte onderneemt Rotgans nog een derde poging om de spanning te vergroten:
in het achtste toneel loopt tenslotte Lavinia zelf de twee

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 78

310
kampvechters in de weg. Tot Turnus richt zij de aansporing, af te zien van de strijd:
overwin uzelf, dat is de hoogste overwinning. Maar Turnus laat zich niet meer
tegenhouden: zijn nederlaag in de strijd om de schoonste vrouw en tegen de grootste
held, zal toch zijn glorie vergroten. Het klinkt heldhaftig, maar past niet goed bij de
vorige scènes, waarin bezorgdheid over Lavinia's lot hem verontrustte. Dan wendt
Lavinia zich tot Eneas met het verzoek, zijn haat te beteugelen, zich met Turnus te
verzoenen, haar vrij te laten en af te zien van het huwelijk; de heerschappij over
Latium kan hij zonder dat toch wel krijgen. Maar Eneas gaat op die mogelijkheid
helemaal niet in. Het huwelijk is door Kreusa voorspeld. Hij zal sterven of haar
bruidegom worden. Dit is het harde, grove slot van deze op zichzelf delicate
ontmoeting. In hevige onrust blijft Lavinia alleen met Sabine: hoe de strijd zal
uitvallen, altijd zal de uitkomst haar leed veroorzaken; maar in bedekte termen hoopt
zij toch op de overwinning van Eneas, die zij nu onbeschroomd zegt lief te hebben,
om zijn heldhaftigheid, zijn grote daden, zijn deugd, zijn edele ziel.
Vatten we onze indrukken van het vierde bedrijf samen, dan kunnen we zeggen,
dat de auteur in zijn poging de spanning in de dramatische verwikkeling op te voeren
naar het eind van het vierde bedrijf, niet in alle opzichten gelukkig is geweest. De
kunstgrepen, die hij toepast, missen het bedoelde effect omdat ze niet voldoende
organisch zijn ingepast in de dramatische structuur. Op zichzelf is het een goede
constructie, dat achtereenvolgens drie personen, in een zekere climax van
argumenten, Turnus proberen af te houden van het gevaarlijke duel op leven en
dood. Maar de dramatische verwerking van deze motieven leidt niet tot
psychologische verdieping van de figuur van Turnus. Wel krijgt deze ter dood
gedoemde held gelegenheid zijn edelmoedigheid te tonen, zijn oprechte liefde voor
Lavinia en zijn bezorgdheid over hem tot na zijn dood, en ook lijkt nu en dan in
verband daarmee in zijn innerlijk een zekere wankelmoedigheid over de te nemen
beslissing te ontstaan, maar de op zichzelf interessante mogelijkheden zijn niet
gerealiseerd tot levende elementen in de dramatische synthese. Hetzelfde geldt
voor het schuldmotief ten opzichte van Latinus en voor het laatste voorstel tot
verzoening door Lavinia. Al
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deze elementen blijven op geisoleerde momenten een ondergeschikte rol spelen.
Daardoor ontstaan wel meermalen interessante scènes, maar de eenheid van het
drama wordt er herhaaldelijk door geschaad en de tekening van de personen wordt
daardoor meermalen onvast en innerlijk tegenstrijdig.
5. Betreffende de ontknoping in het vijfde bedrijf kunnen we ons tot enkele
opmerkingen beperken.
In het algemeen slaagt Rotgans er met zijn technische vaardigheid wel in ook
aan dit slotbedrijf, dat toch in hoofdzaak dient om van het beslissende gebeuren
buiten het toneel verslag uit te brengen, een zekere dramatische dynamiek te
verlenen.
Dat komt in de eerste plaats door de reacties van Amate. Als ze zich in de eerste
scènes naar Lavinia wil begeven, weerhoudt de paleiswacht haar. Daarin vermoedt
ze verraad van Turnus tegenover haar. In haar gesprek met Julia maakt ze dan
gaandeweg duidelijk dat de enige uitkomst voor haar is de dood door zelfmoord.
Ongetwijfeld hebben enkele passages (vs. 1659 vlgg) een tragische toon, maar
storend werkt toch ook hier weer het commentaar dat Amate zelf geeft op haar
onnatuurlijke zieletoestand, waarin de haar ingeblazen hartstochten de rede
overweldigen.
Staaltjes van voortreffelijke dramatische epiek zijn verder in het vierde en het
vijfde toneel de ooggetuige verslagen van het gevecht. Goedgevonden is vooral de
verdeling over twee personen: Latinus en Thyrenus, waardoor de wending in de
strijd scherp wordt belicht. Diep onder de indruk komt Latinus, die van de stadswallen
af de voorbereidende offerplechtigheid gade sloeg, vertellen dat de soldaten van
Turnus, die wel zagen aankomen dat hij het onderspit zou delven, toch weer de
wapenstilstand hebben verbroken en opnieuw de algemene gevechten hebben
ontketend. Het leger van Eneas is aan de winnende hand. Latinus is de bedreigde
stadsmuur ontvlucht. Als Amate hem nog moed tracht in te spreken, verschijnt
Thyrenus met het laatste bericht: Eneas heeft Turnus in de algemene verwarring
achterhaald en verslagen. De strijd is beslist. Als even later Eneas zelf ten tonele
verschijnt, betoont hij zich nogmaals edelmoedig: hij komt niet als
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vijand, maar als onderdaan, en vraagt nu definitief de hand van Lavinia. Uit het
antwoord van Lavinia spreekt merkwaardigerwijze geen zweem van diepere
gevoelens, zelfs niet van liefde, maar enkel plichtsbesef:
Ik moet naar 't noodlot en de stem van Faunus hooren
Ik eer de Goden en gehoorzaam hun besluit.

Latimus is uiteraard content met deze oplossing, maar het valt toch op, dat hij geen
enkel woord van waardering of droefheid wijdt aan Turnus; slechts prijst en vleit hij
zijn nieuwe schoonzoon. De plechtige en feestelijke huwelijkssluiting wordt dan
echter onverhoeds onmogelijk gemaakt door het ontstellend bericht van de dood
van Amate. Zo eindigt het drama dan toch met treurnis en rouw.

Conclusie.
Na de uitvoerige analyse moeten we nu proberen ons eindoordeel zo objectief
mogelijk in een bondige samenvatting te formuleren. Het is niet onverdeeld gunstig,
maar ook niet uitsluitend negatief. Uit vele boeiende scènes en ook uit de
dramatische opzet en indeling van het geheel, zowel als van de bedrijven afzonderlijk,
blijkt herhaaldelijk dat Rotgans de techniek van het classicistische drama uitstekend
beheerst. De grote lijn, die voert van de situatietekening in het eerste bedrijf, via
verschillende verwikkelingen die vooral door de innerlijke reacties van de betrokken
personen veroorzaakt worden, naar het einde van het vierde bedrijf, houdt
ongetwijfeld de aandacht van de toeschouwers bezig. Het soepele vers van Rotgans
leent zich bovendien heel goed voor een gevoelige dramatische dictie, al krijgen
sommige passages wel eens een wat te hevig pathetische toon. Men moet dit alles
natuurlijk blijven beoordelen in de sfeer van het achttiende-eeuwse klassicistische
drama.
Van een meesterwerk kan echter ten opzichte van de Eneas en Turnus toch niet
gesproken worden. Daarvoor faalt Rotgans te duidelijk in de uitwerking van het
dramatisch gegeven. Vooral in de psychologie van zijn personen schiet hij hinderlijk
te kort. Feitelijk voldoet geen enkele persoon ten volle; alle figuren lijden meer of
minder sterk aan
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een zekere tweeslachtigheid of een combinatie van niet harmonisch verbonden
elementen.
Amate is in sommige scènes uitstekend, maar zodra ze commentaar levert op de
inwerking van Juno of Alecto, is ze psychologisch, ook in het kader van het
achttiende-eeuwse toneel, onaanvaardbaar. Dit hybridische karakter is dodelijk voor
de tragiek in deze figuur. Ze is meer patiënt, dan verantwoordelijk mens. Het
merkwaardige daarbij is, dat haar handelingsmotieven op zichzelf ethisch
aanvaardbaar zijn, afgezien dan van haar boosaardige plan Lavinia te doden. Maar
daar is zij dan ook uitsluitend speelbal van demonische machten.
Latinus is de diplomatieke bemiddelaar, die toch een eigen doel nastreeft;
gehoorzaamheid aan de goden valt bij hem samen met bevordering van eigen
dynastie. De ontwikkeling der gebeurtenissen loopt hem intussen hier en daar uit
de hand, al wordt zijn oogmerk uiteindelijk bereikt. De poging hem in de
gecompliceerde situatie een zuiverder menselijk en zelfs tragisch accent te geven,
is mislukt.
Eneas is eigenlijk bedoeld als heroische hoofdfiguur. De eenzijdigheid in de
tekening van zijn karakter neemt de toeschouwer tegen hem in: hij is te zelfverzekerd,
te sterk overtuigd van zijn deugd en zijn vroomheid, te prat op de bescherming der
goden. De dichter is niet in staat gebleken de bedoelde noblesse van Eneas tot een
sympathieke realiteit te maken. Het liefdesmotief ten opzichte van Lavinia is
onverenigbaar met dat ten opzichte van Dido. Trouwens het liefdesmotief is ook
niet op aanvaardbare wijze verweven met het heldenmotief. Als minnaar treedt
Eneas stuntelig op; zijn beweegreden is niet de liefde, maar de opdracht der goden
en in verband daarmee het politieke eigenbelang. Tegenover Lavinia en Amate
gedraagt hij zich grof en tactloos. Geen innerlijk conflict vermenselijkt zijn
persoonlijkheid, hoewel er alle aanleiding toe was.
Meer aanvaardbaar is de persoonlijkheid van Turnus. Zijn gevoel voor Lavinia is
zuiver; zijn ironie en spot tegenover Eneas is gerechtvaardigd en doet de
toeschouwer vaak weldadig aan. Zijn gedrag is niet onredelijk, noch al te zeer
beheerst door hartstochten, maar in overeenstemming met zijn visie op de situatie.
Zijn critiek op Eneas en de goden is juist. Zijn liefde is ook geen blinde hartstocht
maar
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van edel gehalte, in tegenstelling met die van Eneas, die het huwelijk meer uit
zakelijke overwegingen nastreeft. In Turnus' aarzeling voor het duel schuilt een
element van tragiek, hoewel dit door de auteur niet volledig is uitgebuit. Hij voorvoelt
zijn lot en huivert even terug; dat is menselijk, maar hij overwint die zwakheid, zonder
dat de toeschouwer die overwinning mee beleeft of als begrijpelijk ervaart. Beter
dan bij Amate is, dat hij niet zo afhankelijk van demonische machten wordt
voorgesteld: de beslissing die zijn lot bepaalt, ligt meer in zijn eigen hand.
Lavinia is de beste, wijl meest menselijke figuur. In haar is de conflictsituatie het
sterkst. Maar toch vertoont ook deze persoon teleurstellende zwakke plekken.
Rotgans is blijkbaar niet in staat deze vrouwefiguur consequent door te denken. Na
het derde bedrijf verliest zij haar innerlijke spankracht, ondanks de poging van
Rotgans nieuwe facetten aan haar innerlijke strijd toe te voegen. Het conflict tussen
liefde en plicht blijft feitelijk onopgelost. De spanning tussen haar liefde voor Eneas
en de zedelijke beoordeling van zijn verleden is dramatisch niet effectief geworden.
Haar aanbod tot afstand van de liefde heeft voor de dramatische ontwikkeling geen
betekenis, ook niet voor haar innerlijke toestand. Als Eneas overwonnen heeft,
accepteert ze hem koel uit gehoorzaamheid, maar juist bij die eindbeslissing missen
we node een blik in haar hart. Dramatisch is de slotscène daardoor uiterst zwak.
Bij zijn gunstige beoordeeling heeft Knuvelder te weinig rekening gehouden met
deze eenzijdigheden en tekortkomingen. Een boeiend liefdesdrama is de Eneas en
Turnus niet geworden; het tekort komt in dit opzicht niet alleen op rekening van
Eneas, maar ook van Lavinia. Nergens ontstaat tussen beiden een ontroerend
contact als van twee gelieven die ondanks de benarrende omstandigheden en
persoonlijke tekortkomingen elkaar vinden in een bevrijdende gemeenschap.
Evenmin boeit dit drama vanwege ‘het menselijk avontuur’ zoals Knuvelder beweert.
De figuren in het drama zijn daarvoor te weinig werkelijk mensen geworden. De
schrijver heeft zich niet genoeg van zijn epische stof kunnen bevrijden. Vooral te
slaafse binding aan het goden-en-
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noodlot-motief, zoals dat bij Vergilius aanwezig is, hindert hem bij de uitbeelding
van menselijke tragiek. Als argument voor die conclusie geldt niet zozeer dat de
Eneas en Turnus in feite geen tragische hoofdpersoon vertoont, en daardoor
synthetiserende concentratie mist. Het stuk is naar twee elkaar bestrijdende figuren
genoemd. Eneas kan de hoofdpersoon heten, in zoverre hij overwint op alle fronten,
maar hij mist ieder kenmerk van het tragische. Zijn tegenspeler gaat ten onder in
de maalstroom van het gebeuren, dat door het lot is bepaald; tragisch is dat slechts
in beperkte mate, omdat zijn zedelijke schuld in feite gering, zo niet gelijk nul is. Ten
onrechte hebben Knuvelder en Strengholt Amate aangewezen als de tragische
persoon bij uitnemendheid. Lavinia vertoont het duidelijkst door innerlijke tweespalt
en door persoonlijke betrokkenheid in de noodlottige gang van zaken, door
smartelijke gevoelens en onrust van geweten bepaalde grondtrekken van het
tragische. Maar haar gedrag in de slotscène doet al deze indrukken te niet. Men zal
wellicht zeggen, dat wanneer de tragiek dan al niet geconcentreerd is in een bepaalde
hoofdfiguur, deze toch wel in een heel complex van personen tot uitdrukking komt,
genuanceerd naar individuele omstandigheden, betrokkenheid en karakter. Het
grondthema zou dan zijn: wie zich verzet tegen de wil der goden, gaat onherroepelijk
te gronde. Amate en Turnus ervaren dit ten volle, Latinus en Lavinia lijden hierdoor
ten dele. De menselijke mogelijkheden zijn beperkt tegenover de almacht der goden.
Ongetwijfeld wordt wel iets van die beklemmende tegenstelling in de ontwikkeling
van dit drama zichtbaar. Maar Rotgans vermag toch niet de toeschouwer met diepe
ontroering te doordringen van de tragiek, die moet ontstaan op het menselijke vlak,
wanneer die twee ongelijke werelden tegen elkaar in beweging komen. Zijn drama
is te weinig geworden een algemeen menselijke tragedie, doordat hij Vergilius te
klakkeloos heeft gevolgd bij de uitbeelding van die relatie tussen goden en mensen,
en de wijze waarop de ene sfeer op de andere inwerkt. Om deze tragedie in moderne
tijden acceptabel te maken, had hij de tweespalt onder de goden moeten wegwerken,
de beïnvloeding door demonische machten minder concreetlichamelijk, meer zuiver
psychologisch moeten laten geschieden, en had hij het geval Dido-Eneas,
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zowel ten opzichte van ‘de wil der goden’ als ten opzichte van Eneas' innerlijke leven
totaal anders moeten belichten.
In de critiek die Jonckbloet geleverd heeft, schuilt een element van waarheid,
maar aan de andere kant, zijn oordeel is te summier en te eenzijdig. Al is dit eerste
drama van Rotgans dan geen meesterstuk, het bewijst wel zijn opmerkelijk
dramatisch talent, vooral in de compositie, ten dele toch ook in de tekening van de
personen. Een analyse van zijn tweede drama, de Scilla, kan aantonen, dat hij na
deze eerste oefening tot nog hogere prestatie in staat bleek.
G.A. VAN ES
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De vijfentwintigste Koenen
M.J. Koenen/J. Endepols, Verklarend Handwoordenboek der Nederlandse
Taal (tevens vreemde-woordentolk). 25ste druk uitgegeven door Dr. J.
Naarding. Gron., J.B. Wolters, z.j. (1961). 1374 blz. ƒ 10,90 geb.
Het bijzondere feit dat een Nederlands woordenboek voor de vijfentwintigste maal
in een herziene en vermeerderde uitgave verschijnt, mag wel aanleiding zijn te
breken met de in dit tijdschrift aangenomen regel dat herdrukken in het algemeen
niet besproken worden. De eerste druk verscheen in 1897; het is dus binnen 65
jaar dat men aan de 25ste uitgave toe is gekomen. Die eerste druk was een zeer
bescheiden deeltje van slechts 340 bladzijden, slechts ¼ dus van de in de laatste
bereikte omvang. Het was trouwens niet Koenens eerste lexicografische werk: in
1894 had hij reeds een vijfde druk bezorgd van een in 1842 voor het eerst
verschenen anoniem ‘Nieuw volledig Zakwoordenboek’. De hoofdtitel van zijn
woordenboek is al die jaren onveranderd gebleven: ‘Verklarend Handwoordenboek
der Nederlandsche Taal’; in de eerste volgde er nog een langademige omschrijving:
‘bevattende de beteekenis van woorden en uitdrukkingen, eigene en vreemde, ook
van verkortingen, zoo mede het noodige van hun spelling, geslacht, meervoud en
vervoeging, met een aanhangsel bevattende o.m. een alphabetische lijst van
synoniemen’. In de tweede druk is achter de hoofdtitel ingevoegd ‘(tevens
woordentolk) vooral ten dienste van het Onderwijs’, welke woorden in de latere
uitgaven en nog thans de enige toevoeging aan de titel vormen. Koenen bedoelde
zijn boek voor ‘de studietafel van leerlingen van gymnasia, H.B.S. en kweekscholen
van onderwijzers en onderwijzeressen’ en wilde erin geven ‘op zeer breede schaal
wat in mijn Verklarend Zakwoordenboekje in het klein te vinden’ was, en, voegde
hij er aan toe, ‘het vertegenwoordigt een eigen richting’. Die doelstelling is ten volle
bereikt: Koenen is nog h e t woordenboek voor de middelbare school en het heeft
zijn eigen aard bewaard. Een van de facetten daarvan was zijn functie als
woordentolk: ‘de gangbare
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vreemde of uitheemsche woorden’, heet het in de eerste druk, zijn ‘in ruime mate
opgenomen en verklaard’. Hoe ver hij daarmee ging blijkt uit het opnemen, wel niet
in het wdb. zelf, maar in een aanhangsel, van woorden als pace, pacemaker, pacen,
roadster en would be; ook de toen nog gloednieuwe ‘telefoon, telephoon’ (in die
volgorde). In 1900 verscheen de ‘tweede, zeer vermeerderde druk’, die 542
bladzijden telde, dus ca. 60% meer dan de eerste, en onverpoosd is Koenen daarna
aan zijn woordenboek blijven werken, dat bloeide en gedijde. Met tussenpozen van
twee, nooit meer dan drie jaar volgden de drukken elkaar op: in 1903 de 4de, in het
volgend jaar de 5de (678 blz.); in 1907 de 6de (744 blz.); in 1909 de 8ste (851 blz.);
in 1911 de 9de met 1038 blz., voor het eerst boven de 1000. Toen is de uitgever
blijkbaar geschrokken, want de 10de van 1913 valt ineens terug op 950 blz., maar
de 11de van 1916 heeft er alweer 1011, de 12de van 1919 slechts één meer, 1012.
In het voorbericht daarvan zegt Koenen: ‘dit boek dankt veel aan Dr. J. Endepols,
leeraar aan het Gymnasium te Maastricht, wiens adviezen en medewerking dezen
druk ten goede kwamen’; de 13de druk verschijnt in 1920 (1196 blz.) met op het
titelblad ‘met medewerking van Dr. J. Endepols’ en de 14de, van 1923, is ‘uitgegeven
door Dr. J. Endepols’. Koenen was in 1920 overleden. Hij was - volgens vriendelijke
mededeling van nu ook wijlen Marie Koenen, zijn dochter -, geboren in 1847 in
Zutfen; zijn vader was een Brabander, uit Breda, zijn moeder een Gelderse. Van
zijn vroegste kinderjaren tot zijn 14de jaar woonde hij in Almelo; daarna ontving hij
zijn opleiding voor het onderwijs aan de toen pas opgerichte Rijkskweekschool te
's-Hertogenbosch. Daar woonde hij tot zijn benoeming in 1880 tot leraar aan de
toen ook nieuwe Rijkskweekschool te Maastricht, waar hij tot zijn dood verbleef.
‘Omdat mijn moeder ook een Brabantsche was’, schrijft zijn dochter, ‘dunkt mij dat
het Brabantsch wel niet zonder invloed bleef op uitdrukkingen door mijn vader
gebezigd, welk 'n nauwgezet purist hij overigens ook was, wat de Nederl. Taal
betreft’. Veel sporen daarvan zijn in zijn woordenboek evenwel toch niet te vinden.
De verdere lotgevallen van het woordenboek zijn bekend genoeg. Endepols heeft
ruim twintig jaar de opeenvolgende drukken verzorgd en zijn naam is er zo mee
vergroeid dat Koenen-Endepols een even
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vaste verbinding geworden is als Van Gend en Loos; beide namen staan nog steeds
op de titel, nadat de verzorging in andere handen is overgegaan.
Deze 25ste druk, evenals de vorige verzorgd door Dr. J. Naarding, is weer met
51 blz. uitgebreid, maar de bewerking beperkt zich niet tot deze vergroting. De schr.
heeft de gelegenheid aangegrepen ‘tot enige herordening van het opgenomen
woordmateriaal, dat door vele aanvullingen hier en daar wat onoverzichtelijk dreigde
te worden’. Inderdaad vindt men de sporen van deze hergroepering op bijna iedere
bladzijde; er is evenzeer bekort en geschrapt als aangevuld en de nieuwe artikelen
zijn zeker geenszins alleen nieuwe woorden, getuige b.v. het hier voor het eerste
vermelde koek-en-zoopje en de koekplank; de koeliedienst en de koeltechnicus
(waarnaast, horribile dictu, ook de koeltechniker erkend wordt!). In de eerste helft
houden aanvullingen en bekortingen elkaar ongeveer in evenwicht: aan het eind
van de K is de nieuwe druk nog maar 9 blz. uitgelopen, aan het eind van de O echter
reeds 32 blz. en bij verrijzen 40 blz. Van de nieuwere woorden misten wij o.a.
aardsatelliet, kobaltbom, kolonialisme en de samenstellingen met spleno-, als
splenoloog, grotonderzoeker, enz. De spijtoptant heeft bij deze lexicograaf wel
genade gevonden, wat een taalmonstrum dit woord ook is. Van de 24 fouten die wij
in de 24ste druk hadden aangestreept zijn er 13 niet verbeterd, o.a. de accentuering
ach'tenswaard, bariton als v.-woord, bloedsuiker als o., boekenlegger,
burgerluchtvaart als o., horenvlies naast hoornvlies. Een ernstige fout die er in deze
uitgave bijgekomen is is het vermelden van ontwerp-wet als o., met het voorbeeld
‘het ontwerp-wet op de p.b.o.’ Hoezeer men dit in alle dagbladen kan lezen, het is
niet minder fout: het moet natuurlijk zijn d e ontwerp-wet, zoals d e ontwerp-resolutie,
d e ontwerp-verordening en het door Koenen zelf in deze en de vorige druk vermelde
ontwerplijst als v. (m.) (waarom zonder koppelteken?). Dat dit zo is, blijkt
genoegzaam uit de meervoudsvorm: als er meerdere zijn, spreekt men van ‘de
ontwerpwetten op het onderwijs van minister C.’, niet ‘de ontwerpen-wet’. Het
bepaalde woord is dus wet, en het bepalende ontwerp: een ontwerp-wet is een wet
in ontwerp, dus (taalkundig) een wet. Het onjuiste gebruik is duidelijk ontstaan door
een verwarring van juridische en gram-
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matische gedachtengang: een ontwerp-wet is staatsrechtelijk een ontwerp, maar
naar de taalkundige constructie een wet, t.w. een wet-in-ontwerp, een concept-wet.
Dat het tweede lid in deze samenstellingen het bepaalde woorddeel is (en dus het
genus bepaalt) blijkt ten overvloede nog uit die gevallen waarin dit tweede lid een
1)
meervoud is, zoals ontwerp-notulen, ontwerp-statuten . Wel te onderscheiden
hiervan zijn samenstellingen met een eigennaam: in ‘ontwerp-Cals’, is ontwerp het
bepaalde woord en Cals het bepalende, het is nl. het ontwerp genoemd naar of
afkomstig van minister Cals, en het meervoud zou dus zijn ‘ontwerpen-Cals’. Bij
concept zijn deze samenstellingen niet afzonderlijk vermeld in Koenen; alleen wordt
als voorbeeld gegeven ‘een concept-reglement’, maar het genus is niet aangegeven.
Deze enkele tekortkomingen kunnen doen blijken dat zelfs na 25 drukken een
woordenboek nog niet volmaakt is, wat de bewerker in zijn voorbericht dan ook
uitdrukkelijk erkent. Zij nemen niet weg dat dit handwoordenboek ook in deze nieuwe
bewerking ten volle aan zijn goede naam beantwoordt en dat het binnen zijn bestek
het beste is wat men de kringen voor welke het bestemd is kan bieden.
Juli 1961
C. KRUYSKAMP

1)

De hoofdredacteur van een bekend dagblad, wie ik op de onjuistheid van ‘het ontwerp-wet’
wees, liet zich ook door het argument van de meervoudsvorm niet overtuigen en, vasthoudende
aan zijn - juridische - gedachtengang dat het een ontwerp betreft en dus onzijdig moet zijn,
liet hij in het nummer van 29 juni j.l. ook schrijven ‘het ontwerp-statuten’. Dat dit tegen alle
taalgevoel vloekt ontgaat hem blijkbaar.
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