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ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

i.s.m.
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Hooft, Huygens en Grol
Van 20 juli tot 19 augustus 1627 belegerde Frederik Hendrik het sterke vestinkje
Grol, Groenlo. In zijn naaste omgeving had hij twee goede bekenden van P.C. Hooft:
zijn secretaris Huygens en de Algemene Wachtmeester Jacob Wijts, schrijver van
een krijgsgeschiedkundig werk, en Hooft's mentor in krijgszaken. Het beleg leverde
een merkwaardig en heel persoonlijk literair intermezzo op: drie gedichten van
Huygens, drie van Hooft, vijf brieven van Hooft, een van Huygens en twee van
Susanne Huygens-van Baerle zijn tot ons gekomen. De laatste uitgever van Hooft's
Brieven, Johannes van Vloten (1855) heeft de toedracht van deze
muzisch-vriendschappelijke gedachtenwisseling niet in haar geheel doorzien en
door enkele annotaties verduisterd. Worp is hem bij het uitgeven von Huygens'
Gedichten (1892) en Briefwisseling (1911) gevolgd. Leendertz Sr. en Stoett hebben
in Hooft's Gedichten (1871, 1899) zijn drie sonnetten juist gedateerd, al zal het nog
iets nauwkeuriger blijken te kunnen als wij brieven en verzen in hun juiste volgorde
en verband plaatsen.
Hier volgt nu eerst een korte samenvatting van de inhoud der acht brieven, aan
te duiden met de letters A tot en met H.
A. Van Vloten no. 169: Huygens aan Hooft, uit de legerplaats voor Grol 7 augustus
1627. Ik stuur u een gedicht op uw Henrick de Grote, om te zeggen met hoeveel
waardering ik het op deze tocht herlezen heb. Wat de vorm der verzen betreft: wees
mij even genadig als ge al eerder waart. Wat de inhoud betreft: als ik uw doodsvijand
was zou ik er niet minder goeds van kunnen zeggen (zo goed is H. de Gr., vT.).
B.V. Vl. no. 170: Hooft aan Huygens, Amsterdam 15 augustus 1627. Als mijn
doodsvijand zo vriendelijk over Henrick de Grote sprak zou ik hem voor een
leugenaar houden, want haat pleegt het oordeel ten ongunste te beïnvloeden. Ook
vergelijkt ge mij (in het tweede gedicht, vT.) ten onrechte met Tacitus. Ik weet wel
beter. Noch ik noch mijn werk kunnen u zoveel te gunstig doen oordelen: alleen
mijn genegenheid voor u is daartoe in staat, want liefde wekt wederliefde. Mijn
hartelijke complimenten aan de Heer Wijts.
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C.V. Vl. no. 171: Hooft aan Wijts, Amsterdam 7 september 1627. Ik had u in de
legerplaats willen bezoeken om iets van de oorlogvoering te zien dat ik voor mijn
Nederlandsche Historiën nodig zal hebben, maar een kwaal aan mijn been heeft
dit belet. Ik zend u een sonnet, maar daar de vijand de weg wel onveilig kan maken,
stuur ik het onder geleide van een tweede, dat de Prins en de gemene zaak betreft.
Vergeef bij de overmoed, zulke verheven stof te durven behandelen en wijt die aan
de onverdiende gunst en genegenheid die ge mij betoont. (Van Vloten's aantekening
dat laatstgenoemd sonnet Aen den Spanjaert (‘Madrilsche Geryon’) is, is juist, zijn
onderstelling dat het andere niet bewaard is, is onjuist: het is ‘Welwijse Witz’, vT.).
D.V. Vl. no. 172: Hooft aan Huygens, Amsterdam 7 september 1627. Vergeef mij
dat ik u een sonnet stuur. Om uw smart, het te moeten lezen, te verzachten, heb ik
de Heer Wijts die mede doen dragen (dus hem ook een exemplaar gestuurd, vT.)
en er bovendien een bij ingesloten voor hem persoonlijk. Weliswaar hebt gij, zult gij
zeggen, uw portie al gehad door het vorige dat ik u stuurde, maar Wijts moet er nu
twee tegelijk verwerken. (Van Vloten's aantekening ‘Met Hoofts sonnet Op 't rijmen
van den Heer ridder Huygens in 't leger voor Grol’ is fout. Worp neemt die fout over
(Briefwisseling I, 222 noot 4) hoewel Stoett intussen al terecht bij Aen den Spanjaert
naar deze brief verwezen had).
E.V. Vl. no. 173: Hooft aan Susanne Huygens-van Baerle, Amsterdam 8 september
1627. Ik waag ‘wederom’, uw man met een vers te plagen. Gij die lief en leed met
hem deelt, vergeef mij dit, overwegende dat ik uit gehoorzaamheid aan u deze
rijmelarij aan u stuur. En als hij het door uw tussenkomst krijgt, zal hij mij te gereder
vergeven. (Van Vloten's aantekening, dat Hooft haar het aan haar man gewijde
sonnet stuurt ‘tevens ter voldoening aan eene vroegere uitnoodiging’ is misleidend
vaag: die uitnodiging staat in G.)
F.V. Vl. no. 174: Hooft aan Susanne Huygens-van Baerle, ongedateerd. Ik zie uit
uw brief hoe gaarne gij uw echtgenoot een genoegen doet. Daarom laat ik het
ingeslotene niet alleen via u maar van u komen. Want ge ziet: de vondst is van u,
die zich verbaasde over zo'n kalme geest in zo'n gewoel en drukte. Ik heb die vondst
alleen maar
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wat minder pittig gemaakt, om door mijn gering vermogen mijn goede wil des te
meer te tonen. Als ik zowel de wil als het vermogen had, zou de wereld van mij
vernemen dat vroegere eeuwen zich niet meer konden laten voorstaan op Arria en
Petus, Paulina en Seneca, Eponina en Sabinus dan de onze op Constantijn en
Susanne. (Aantekening van Van Vloten: ‘Deze brief zonder dagtekening, welks
kladschrift aan de keerzijde van dat des vorigen gesteld is, geldt blijkbaar dezelfde
aanleiding en zending. Waarschijnlijk heeft Hooft slechts een van beiden in 't net
gebracht en verzonden.’ Deze misvatting heeft de hele samenhang van de Grolse
correspondentie verduisterd, zie beneden).
In Bijlage VII van deel II (1856) nam Van Vloten nog de twee volgende brieven
op:
G.V. Vl. deel II, 456 no. 1: Susanne Huygens-van Baerle aan Hooft, Den Haag
10 augustus 1627. Van de laatste zending van mijn man stuur ik u hierbij de beste
helft; ik heb ook een brief en ‘wat veersachtigs’ (hiermee bedoelt zij blijkbaar
Huygens' ‘Op mijn schilderije, korts voor mijn' bruyloft gemaeckt’, en ‘Noch op de
selve’, van 2 en 7 augustus; zij spreekt er zo bescheiden over omdat zij er hoog in
geprezen wordt). Maar ik heb Paris niet nodig om met mijn eenvoudige geest dit
oordeel te vellen. Ik geloof dat het herlezen van uw krachtige stijl hem tot deze op
een willekeurig ogenblik geschreven eerdichten gebracht heeft en verbaas mij, dat
er te midden van ‘soo veel woels’ nog tijd is om iets te maken. Als u mocht willen
antwoorden, mag ik die verkwikking dan aan mijn man doorsturen? (Van Vloten:
‘Zie brief 174, als hierop slaande.’ Dit is juist, maar verhelpt de door de aantekening
bij 174 gestichte verwarring niet.).
H.V. Vl. deel II, 456 no. 2: Susanne Huygens-van Baerle aan Hooft, Den Haag
20 september 1627. Ik heb u door mijn broer al laten weten dat ik uw geschenken
dadelijk bezorgd heb, maar ziehier nader bewijs dat ze terechtgekomen zijn
(geschenken: de gedichten 5 en 6, bewijs: gedicht 3). En gelieve te geloven dat ik
zoiets aangenaams geen moeite vind: daar ik weet, u zelf geen genoegen te kunnen
doen, doe ik 't graag uit de tweede hand. Ik zie dat u hier weer een aantal grollen
gestuurd worden waarvan ik waarschijnlijk het beste deel het minst begrijp; over de
rest durf ik weinig te zeggen en ik begin mij zo
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één te voelen met mijn man dat ik 't gevoel heb over mijzelf te spreken. Als ik zo
gemakkelijk zoveel kon verkrijgen en mezelf dat geloof goed kon inprenten, dan
zou ik, net als de gekken, wensen nooit van zo'n prettige ziekte te genezen. Uit deze brieven heb ik heel wat strijkages weggelaten die voor het begrip van
brief en samenhang gemist konden worden. Men zou een verzameling van
bescheidenheidstopoi kunnen aanleggen met zulke correspondenties als bron. Wat
valse zelfverguizing en vleierij lijkt was dat niet, het was een stuk van een levenskunst
die op de ‘meeste hoogachting’ en ‘Uw dw.’ na verdwenen is. Wij denken niet meer
na bij deze formules, zij wel: zij tastten ze af op spelmogelijkheden, zoals ze met
het hele dagelijkse leven deden. En nu de gedichten. Van het eerste van Huygens,
dat de gedachtenwisseling opent, begrijp ik iets meer dan de helft. Noch de
begeleidende brief (A), noch Hooft's antwoord (B) komt erop terug, maar ik laat het
toch in zijn geheel volgen in de hoop dat een lezer mij schrijft wat vs. 2 en vs. 5-12
betekenen. Vs. 1 gis ik dat betekent: het spijt me dat ik niet dadelijk na eerste lezing
van Henrick de Grote een lofdicht erop geschreven heb.
+

Op P.C. Hoofts Henrick de Groote.
+

'T berouwt mij van eertijds; 'kbeklage mijn onthouwen,
En wenschte 'tLely-loof en waer' mij noyt ontvouwen,
'Tnaest-jongste Lelij-loof, dat op de blancke bla'en
'T laurierighe bedrijf van Henrick heeft gela'en.
5 Soo hadd ick, ongebuckt, soo hadd ick, ongebogen
Nae 'tlaegher woorden-peil van platte penne-toghen,
De geensgelijcke Print van uwen Sonder-gae'
Soo verr de Sonne rijst tot waer sij onder gae
Eerst overend gevatt; noyt Henrick min begrepen
10 Dan of hij Henrick waer; mijn ooghe noyt benepen
Om 't Hemel-aerdigh saed te vinden onder 'tvolck,
Om Henrick oyt soo laegh te soecken als een' wolck:
Maer, ve'er en vlucht-gemeen met uw' verheven toonen,
De toppen van sijn' eer beklommen daer sij woonen,
15 En door uw' fixe penn dat seggen en dat doen
Sien rijmen over een, als voet en leest en schoen.
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Noch wensch ick averechts; en dat berouw berouwt mij;
Hooft-schrijver van mijn Land, uw' waerde wederhouwt mij,
De waerde van die penn, die mij ten twijffel stelt
20 Off Henrick meer verdient of die hem soo vertelt.
'Kvergaep mij aen den treck van 'tschilderen soo gierigh
Dat mijn Gedencke klaegt mijn oogh was veel te vierigh,
Mijn opmerck veel te koel. De Noôt verleidt mijn oor
Soo, dat ick naer den Sinn maer stuxgewijz en hoor.
25 Vergeeft hem, Groote vorst, ghij hebt hem danck te weten
Die soo veel arbeids heeft op uwen roem gesleten;
Maer nu de tijd uw doen met v begraven heeft
En uw rapier alleen in dese penn herleeft,
Hij deelt diep in uw' eer, die soo veel groote daden
30 Sluyt in soo weinighe soo kostelicke bladen;
Ia, springt de reden van de Wiss-konst niet te kort,
1)
'T begrijpende is wat meer dan dat begrepen wordt.
o

ti

Ad Groll. 7 . Aug.

Misschien voldeed het gedicht Huygens niet, hij schreef tenminste twee dagen later
twaalf regels ‘noch op het selve boeck’: waarin zijn persoonlijke overwegingen plaats
gemaakt hebben voor klassiek-hyperbolische lof op vereist niveau:
+

Waerom en leeft ghy niet Cornelis groote Swijger,
En segger, en besiet der vorsten opper-krijger
Op uw's gelijck een' veer ten eigen hemel gaen?
Of waerom, waerde Penn, en quaemt ghij niet ter baen
5 Doe Roomens hoogste vloed en voor-Ebb was te melden,
En maeckte Swijger stomm, die 't t'samen soo vertelden
Dat all 'tvertellen stomm voor sijn vertellen staet?

1)

(Noot van de redactie). De bedoelde verzen kunnen als volgt geparafraseerd worden:
1 ik heb spijt van mijn nalatigheid en heb een kans gemist.
2 ik wou dat ik uw boek al niet eerder onder ogen had gehad.
5 dan zou ik nu, onbevangen en zonder belemmering daardoor, mij afwendend van de
gedachte aan gewone schrijverij over gewone dingen, voor 't eerst dit onvergelijkelijke
meesterportret voor mij hebben opgehouden;
9 (dan zou ik) nooit Hendrik al eens gewoon even hebben aangekeken, alsof hij (zowel de
koning als uw geschrift) op aards niveau te vinden en met iets te vergelijken was;
13 maar (ik zou dan) in eens de man en het geschrift tezamen hebben herkend in hun ware
en geheel adequate boven alles uitstijgende verhevenheid.
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Maer dit's misrekening; en, sien wij opden Staet,
Wij hebben 't ons gebreck: Eens waren wij beladen
10 Waermede t'effenen de menighe weldaden
Van Henriks hooghe hulp ter nood-stond ingehaelt;
Nu heeft een Penn voll op soo veel geweers betaelt.
o

Ad Groll. 9 . Aug.
Huygen's derde, Op P.C. Hoofts sonnet over 'tveroveren van Groll, bij hem aen een
zeer been sittende gemaeckt, en mij toegesonden, komt nog uit het kamp voor Grol,
13 september 1627:
+

Hooft grolden op Madrid, als Frederijck op Groll dé;
En 'tvier most ergens uyt, off ijever at hem op;
Het mijdde noch sijn' tong en all te waerden kopp,
En schoot sich in een been, daer 'tvell en vleesch ontstolde.
5
Der Musen helder hooft, dien Phaeton ontrolde,
Geragher na dien damp als na den hemel-dropp,
Ontstack een' steile strael; die tilden hem ten topp;
Daer sprong de vier-vonck uyt die dus sijn penn vervolde;
Die penn geraeckte in brand; die brand sloegh in 'tpapier;
10 Van die papiere vlamm ontmoette mij tot hier
En 'tluchterlaghe licht en 'treucke-ruchtigh roocken:
Mijn stroye herssenen ontfonckten wel terstond,
En wenschten haer huijs oock soo schoon te branden stond;
Maer 'twas te vochten stroo om meer dan dus te smoocken.

+

3

Men ziet: niet altijd was de bescheidenheid misplaatst. Bij Hooft, die aan de
voorbereiding van de Nederlandsche Historiën werkte, is tenminste iets van
bewogenheid door de val van Grol te bespeuren:
+

Op 't rijmen vanden Heere Constantijn Huygens, in 't leger voor
Grol.
Octaviaen, als hy verhit door susters spijt
Bestoken quam ter zee de trotst der Coninginnen,
En waeghd'in eene worp, of hy de wereld winnen,
Oft nevens zijnen kop zoud zijn de werelt quijt,
5
Gebood zijn' harte slaep, in 't naeken van den strijdt,
Tot dat hy werd geweckt om 't vechten te beginnen.
Zoo kort had hy in dwang zijn' onderdaene zinnen.
O sterke zielen van min afgeleefde tijdt!
Hoe zelden wort natuyr, zich pijnende ten goeden,
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10 Nu blijde moeder van zoo kraghtighe gemoeden!
2)
'k En zie maer Vastaerts ziel uytblincken als een baek;
Die onbekommert rijmt in woel en krijgsvervaertheyt,
De daghelijcksche doodt besiende met bedaertheit.
Zoo rustigh was August niet in sijn vaste vaek.

(Ongedateerd)
+

Aen den Spaniaerdt op 't verovren van Grol.
+

Madrilsche Geryon, die met getal van handen
Nae Zuyd, en Noord, en Oost, en West alleen niet tast,
Maer zelf de zon vervolgt, daer zy int diepe plast,
En uwe klaeuwen slaet in andren dagh sijn landen;
5 Die neffens Turck, François, Italiaen, met banden,
Het mijn en 't Engelsch volk dorst dreygen met de bast;
Hoe, nu uw' legers all' gewendt sijn t'onsen last,
Spijt u 't gegrepen Grol te slaecken uyt de tanden!
Ghy ruckt en Indisch goudt, en Spaensche klingen t'saem,
10
En Roomsche schalckheyt, om te raecken aen den naem
Van moordal, stoockebrand, stichtdwinglandy, en schenrijk,
Maer als uw gelt, gewelt, en list sijn in hun krits,
Soo suft uw breyn, verroockt uw schat, en swicht uw spits
Voor rasheyt, raedt en rap gemoedt van Fredrick Henrijck.

5

(Ongedateerd)
+

Aen den Heere Jacob Witz, Algemeen Wachtmr. vande legers der
+
Vereenighde Nederlanden.
6
Welwijse Witz, die met een minnelijcken moedt
Den mannelijcken Mars weet waardelijck t'hanteren,
En voert geen trots, in helm vol flodderende veeren,
Als om den Spaenschen trots te treden met de voet:
5
Had ick de stem zoo stijf als ick heb vierigh 't bloedt
Om u, naer u verdienst en deughden te vereeren,
Dewijl mijn lichaems quael verbiedt het gaen, en keeren,
De lucht, niet dit papier, waer boo van dese groet.
Doorluchtigh Hopman, mits voor Grol in weynigh weken
10 Ghy zo veel voordels hebt den vyandt afgekeken;
In schriften meê beschout voorleden krijghs vertoogh;
Oock aen uw voorsicht staet te mannen 's Legers randen,
En op uw waeken slaept een Vorst met zeven landen,
Zoo groet ick u met recht voor 't huydensch oorloghsoogh.

(Ongedateerd)

2)

Constantijn's.
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Zodra men zich losmaakt van Van Vloten's misvatting, dat E òf F verzonden is, en
zich realiseert dat er integendeel tweemaal een zending van Hooft via Susanne
naar Huygens gegaan is en tweemaal een van Huygens via Susanne naar Hooft,
en verder dat er tussen een legerkamp van Fredrik Hendrik en Den Haag zeer
snelle, 's nachts doorrijdende koeriers gingen, kan men de vijftien geschriften op
grond van hun inhoud groeperen en dateren. Hoe heeft het zich afgespeeld.
Huygens herlas in het kamp voor Grol Hooft's Henrick de Grote. Hij had dit werk
sedert maart 1626 in zijn bezit, maar er geen lofdicht op geschreven, zoals de
beleefdheid min of meer eiste. Nu ‘berouwt het’ hem ‘van eertijds’ en hij haalt zijn
schade in (1, van 7 augustus). Twee dagen later schrijft bij bovendien 2 en nu kan
't ermee door: Hooft is met Tacitus vergeleken, die immers ook een biografie schreef,
lang voordat de Nederlandsche Historiën hem voor eeuwen tot de Nederlandse
Tacitus zullen stempelen. Nu, 9 augustus, zendt Huygens de beide gedichten met
brief A en met een brief en ‘iets veersachtigs’ voor haarzelf aan Susanne, de koerier
levert de zending 10 augustus in Den Haag aan haar af, zo tijdig, dat zij nog dezelfde
dag het voor Hooft bestemde naar Amsterdam stuurt, begeleid door G. Hooft ontvangt
een en ander 10 of 11 augustus.
15 augustus heeft hij zijn antwoord klaar, het sonnet 4. Hij neemt daarin Susanne's
opmerking over Huygens' dichten te midden van het krijgsgewoel over en verzendt
het vers met brief B en begeleid door F, de ongedateerde brief aan Susanne waar
Van Vloten geen raad mee wist. Uit die brief blijkt dat er een gedicht meeging dat
geen ander dan het juist genoemde sonnet 4 is, terwijl uit B niet blijkt dat er een
gedicht meeging, vandaar de vergissing dat ‘Octaviaen’ pas 7 september reisde,
zoals Worp in noot 4 op blz. 187 van De Gedichten van Constantijn Huygens II zegt.
Uit B blijkt wel, dat Hooft toen 1 èn 2 ontvangen had, vandaar mijn mening dat A en
1 van 7 tot 9 augustus zijn blijven liggen. F is dus van 15 augustus, sonnet 4 is
tussen 10 en 15 augustus geschreven. De nauwkeurigste tijdbepaling was tot dus
ver: augustus.
Nu treedt er een pauze in, bij Hooft een veelzeggende waarop ik straks terugkom,
tot 7 september. Dan schrijft of voltooit hij de son-
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netten 5 en 6 en de brieven C en D, en hij stuurt ze 8 september naar Susanne,
begeleid door E. Huygens en Wijts krijgen dus ‘Madrilsche Geryon’ zodat zij de last
van het lezen van zulk prulwerk samen kunnen dragen! Wijts krijgt ‘Welwijse Witz’
bovendien voor zijn ‘besondere rekeninge’. Het eerste moet dus gedateerd worden
tussen 20 augustus en 7 september, het laatste, waarin niet uitdrukkelijk gezegd
wordt dat Grol gevallen is, zou eerder begonnen kunnen zijn, maar Leendertz Sr.
zal het wel bij het rechte eind hebben gehad toen hij deze twee sonnetten stelde
op de eerste dagen van september. 20 september schrijft Susanne tenslotte aan
Hooft brief H, met 3, Huygens' ‘Hooft grolden op Madrid’, het bewijs dat zij ‘Madrilsche
Geryon’ richtig had bezorgd. En staat er mischien iets tussen de regels? Het was
nog geen half jaar geleden dat zij met Huygens getrouwd was na Hooft te hebben
afgewezen. En wist zij, toen zij deze brief schreef, dat Leonora haar hand aan Hooft
geschonken had?
Want dit kan de pauze van 15 augustus tot 7 september verklaren, en, naast de
vaderlandsliefde, de uitbundigheid van Hooft's sonnetten 5 en 6: tussen deze twee
data had hij nog andere dingen aan zijn hoofd dan Grol. Op de dag dat Grol viel
maakte Hooft in liefdeswanhoop zijn testament, en acht dagen later, 27 augustus,
schreef hij Leonora Hellemans de bekende door tranen gevlekte en met bloed
getekende brief. Over haar ‘vlucht’ naar Zevenbergen op of vlak voor die dag heb
ik in jrg. LXXIII van dit tijdschrift iets meegedeeld, waaruit blijkt dat zij er zaken te
doen had en er 4 september nog compareerde. Wanneer en hoe zij het afgesmeekte
jawoord gaf, bleef onzeker. Maar als ik de verzen en brieven van 7 september
herlees, maak ik mij sterk dat het nog voor die datum was.
Wat een prettige gedachte is.
H.W. VAN TRICHT
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De knipzang
De onder deze vlag varende reeks gedichtjes ontstond doordat 17 Amsterdamse
poëten het eerste van Hoofts acht Velddeuntjes ‘Roozenmondt, die lag en sliep...’
ieder met één strofe voortzetten tot een amusant arcadisch verhaal. Hooft tekende
in deze Velddeuntjes, gestyleerde kabinetstukjes, telkens een arcadisch
minnetafreeltje van ietwat ondeugende aard: een meisje dat in een landelijk paradijsje
verrast wordt door een minnaar. Hij wist het gevalletje telkens prachtig ritmisch en
melodieus te vangen in één gesloten strofe; zes hebben 9 verzen van 4 jamben en
met 4 rijmen, die op verschillende wijze zijn gegroepeerd; het zevende is korter, het
achtste groeide uit tot een aanzienlijk langer gedicht met afwisselend korte en lange
verzen. De bijeenhorende eerste zes beginnen alle op dezelfde wijze met de naam
van het meisje of herderinnetje: Roozenmondt, die lagh en sliep...Haasjen op het
rennen stelde... - Valkenooghje zat en loerde... - Zwaantjen die haar hartewee... Eerrijkjen zat onbeladen... - Klaare zoud' een kransjen maken...Dat deze zes kleurige
en zangerige strofen, die niets dan spel waren, bewondering wekten en
aantrekkingskracht uitoefenden, is begrijpelijk. En zo kwam een groep letterlievende
vrienden er toe het eerste Velddeuntje tot uitgangspunt te nemen van een heel
verhaal. Ieder schreef er een strofe bij van hetzelfde type en met hetzelfde
rijmschema. Men beijverde zich telkens het verhaal een wending te geven, waarbij
een voortdurend woordspelen met het werkwoord knippen, dat centraal stond in
Hoofts strofe, verrassende elementen gaf. Het geheel werd opgenomen in het
liedboekje De nieuwe Hofsche Rommelzoo van 1655. De eerste 13 strofen vindt
men al een jaar eerder in De Koddige Olipodrigo (Mengelmoes, naar het Spaanse
olla podrida, een mengschotel van vlees en groenten) uit 1654. Of bij die eerste
publicatie het verhaal nog niet verder gevorderd was, is moeilijk uit te maken; het
stopt met strofe 13 in ieder geval mediis in rebus en een vervolg lag dus voor de
hand. Hierbij bleef het echter niet; een zekere I.D. Klijn laat er nog op volgen zijn
Kermis-Gift

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 79

11

voor de laatdunkende Knippers en Knipsters, die evenveel strofen rijk is als er
Knipzangen zijn, terwijl ieder van Klijns strofen een reactie geeft op de
achtereenvolgende Knipzangen met allerlei toespelingen op de makers (maaksters).
De eerste voortzetter van de Velddeun is Vondel en hij beeindigt ook het verhaal
met strofe 19, al is het, zoals we zien zullen, de vraag, of Vondel zelf deze voor de
reeks bestemde. In ieder geval vindt men deze twee strofen in Vondels Verzamelde
Werken (bijv. W.-B. uitgave, V, 841) en het is te begrijpen, dat sommige
Vondeluitgevers in een bijlage de volledige Knipzang plaatsten. Zo kan men ze
vinden bij van Lennep, dl. X en bij Thijm-Unger, dl. VI. De gehele verzameling is
ook opgenomen door J.H. Scheltema in zijn bundel Nederlandsche Liederen uit
vroegeren Tijd (1885). Het Velddeuntje, de eerste strofe, is daar gedrukt met de
muziek van de vooys ‘Laura zat laatst aan de beek’, overgenomen uit het liedboekje
Haerlemsche Somer-Bloempjes (1646, blz. 104) en met nog een tweede melodie
uit hetzelfde bundeltje (blz. 152). Scheltema geeft bovendien nog een Variant op
den Knipzang door den heer P.C. Hooft, waarin de Velddeun no. I wordt vervolgd
met twee strofen, die op vernuftige wijze gevormd zijn uit de gewijzigde Velddeuntjes
no. II en III. Deze variant vond hij in de bundel Het eerste deel van de Amsterdamse
Mengel-Moez. (1ste druk bij Gerrit Smit te Amsterdam, 1658). Blijkbaar heeft de
publicatie van de Knipzang (in 1654-'55) deze pseudo-Hooft verlokt de voortzetting
eens te beproeven in de eigen trant van de dichter. Dat het een pseudo-Hooft is,
blijkt behalve uit het jaartal uit de opgave van drukfouten achter in het boekje, waar
men bij de bladzijde van het gedicht de aantekening vindt: na het eerste vers
vorvolchd door K. Kool. Ik druk voor de aardigheid de beide vervolgstrofen af naast
Hoofts tweede en derde Velddeun.

Hooft
Kool
Haasjen op het rennen stelde
Beid' haar' loopertjens; zoo gauw,
Dat ze met haar zoolen, nauw
Kreukte 't kruidtje van den velde,
Dat gelaên was met den dauw,
Op zijn splitte kootjes, gauw
Hij het op een loopen stelde,
Doch zoo zachjes dat hij nauw
Kreuckte 't kruitje van den velde
Want hij vreesde; t zouw hem melde.
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Denkt, oft 't binnenst haarder ziele
Was, van vrees, in zware smart.
Geeraardt was haar op haar hiele',
Welhem lagh haar in haar hart.
Valkenooghje zat en loerde,
Achter 't riet met smalle blaên.
En zy zagh het veer vast aan,
Dat haar vryer boksvoet voerde;
Die niet verre was van daan.
Pottert, riep haar helle keeltjen,
Hoort uw hart alleen dan my?
Want hy arremd' haar gespeeltjen.
Die keek bril en deur droop hy.
Maar als Rosemont verzucht
Denck of 't binnenst van zyn herte
Knippen sloech van schrick, en smerte
En verhaesten dee zyn vlucht.
Pan zat stockstil, en hy loerd'
Achter 't riet met smalle blaren,
Zoetert riep hy, het was boert,
Mits scheen zy wat te bedaren
Toen zy Pan zach openbaren
Die verstijft schoot uit het riet:
Pottert riep haar helle keeltje
Armt Syringh, u soet gespeeltje
Knip haar, schend myn vryheyt niet.

De 17 poëten van de Knipzang hebben er een veel uitvoeriger verhaal van gemaakt.
Als men de namen onder de strofen leest, vindt men, naast Vondel, enige bekende
dichters van het tweede plan (Ds. Sanderus, Thom. Asselijn, Hieron. Sweerts,
Catharina Questiers, Francois Snellinx), andere, wier naam ons weinig of niets zegt
(P. Dubbels, David Questiers, G. Verbiest, I. Lemmers, Goudina van Weert, G. v.d.
Eekhout, W. Schellinks) en zelfs enige, die bij mijn weten nergens anders voorkomen
(Maria Massa, I. Massa, I.D. Klijn). Vragen, die zich aan mij opdrongen, waren: Wie
zijn deze mensen en hoe komen ze bij elkaar? Hoe kwam de uitgever van de
Amsterdamse Rommelzoo aan deze reeks verzen; heeft hij de makers stuk voor
stuk gevraagd, of verkeerden ze tesamen in een kring, waar het plannetje werd
opgezet? En ook: was dit een alleenstaand geval of een voorbeeld van een
meermalen beoefend literair spel? Voor de beantwoording van zulke vragen moeten
we de tekst bij de hand hebben, die ik dus vooraf laat herdrukken. Zoals blijken zal,
berust hier veel op woordspelingen met het werkwoord knippen, dat ook de titel
o

Knipzang ingaf. Dit werkwoord kan immers betekenen: 1 ) (zo bij Hooft) een gebaar
maken met duim en wijsvinger, waardoor men tegen iets een stoot geeft of iets
o
wegschiet; 2 ) een klappend geluid maken met de duim en een andere vinger, bijv.
o
o
om de aandacht te trekken; 3 ) met de oogleden knippen; 4 ) iets vangen in een
o
o
knip; 5 ) met een schaar doorknippen; 6 ) een buiging maken als een knipmes
(knipstaarten).
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Ik laat nu eerst naast elkaar de afzonderlijke strofen van de Knipzang en de op deze
1)
terugslaande van de Kermisgift volgen .

Knip zang
Kermis - gift
TOON: Laura zat laatst aan de Beek.
I
Rozemond die lag en sliep,
Blies Violen uit haar lippen;
Pan die zag 't, en ijlings liep
Zoetjes op haar borstje knippen;
Mits dat hij zijn duim liet slippen,
Viel een Bees' van 't Moerelof;
Die 't recht op haar boezem mikte;
Dies hij riep (want hij verschrikte)
Ach, Ach, ach! de speen is of.
P.C. HOOFT
II
Rozemond zag op, en riep,
Met de dood op hare lippen,
Toen de wang haar verf verschiep,
Boksvoet, wat bediedt dit knippen?
Zoek in wouden en op klippen
Andre jacht en Minnestof,
Zonder onzen slaap te steuren.
Mag ons dan geen rust gebeuren?
Och, och, och, dit is te grof
J.v. VONDEL
III
Rozemond waarom geweend,
Riep de Satyr, of verschrokken?
't Was zoo kwalijk niet gemeend,
Zoete Engel, 't is maar jokken.
Wie en zoudt ge zoo niet lokken?
'k Zag uw naakten boezem vast,
Kleed en sluier afgesmeten;
Knip eens, docht ik, 'k zal haast weten
Of het sneeuw is, of albast.
L. SANDERUS
IV
Of ik sneeuw ben of albast,
Voor de laatdunkende knippers en
knipsters
I
Hooft, o! hoofd van alle hoofden,
Hooft, die ieder schrijft van pas,
1)

De tekst is met enige verbeteringen overgenomen uit Thijm-Unger, Vondels Dichtwerken VI.
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Wie zag ooit, die u beroofden
Van de prijzen van Parnas?
Niemand niet: want zelfs de Goden
Deizen voor uw groot vernuft:
Wie zou u tot schrijven nooden,
Daar gij zelfs de Goôn verbluft.
II
En nu komen deze dichters
Die hier knippen op uw' toon;
Jonge Spreeuwen, teere wichters
Steken naar de Goôn haar kroon,
'k Zal der hier gaan zestien tellen.
Vondel ik er buiten laat:
Want die zal het oordeel vellen;
Mits hij alle ding verstaat.
III
Ach! hoe was ik daar verschrokken;
Mits hij alle ding verstaat.
Wel! Sanderus, 't schijnt wel jokken,
Hoe komt gij aan 't knippen vast?
Doch jij weet te componeeren
Of je 't altijd hadt gedaan:
Wat mag daar 't Konvent wel leeren,
Daar die Paap zoo voor moet gaan?
IV
Wie komt hier deez' zang verrijken??
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Raakt U weinig, riep zij, booze,
Geile, en onbeschofte gast;
En zeeg neder, na het loozen
Van een zuchtje, in de Rozen
Als een roerloos Marmerbeeld.
Och! zei Pan, komt dit van knippen?
En hij drukte haar mond en lippen.
Wond' een knipje, een kusje heelt
P. DUBBELS
V
Neen, u kusjes heelen niet;
Weg met uwe Satyrs lippen,
Honingdief, die 't Woud doorspiedt,
Staag om Nimfjes te be-knippen,
Zoo in Bosschen, als op Klippen,
Of in Rotsen hart van steen.
Ach, Diana, leen u ooren,
Dat mijn lief zijn Bruid mag hooren,
Och, och, och! waar zal 't nog heen?
T. ASSELYN
VI
Wijl dus Rozemondje riep,
Met Roos-verve-looze lippen,
Dreef Diaan' (dat ijlings liep)
Dit geklag langs Berg en klippen,
Tot het Damons' oor kon kippen,
Die zoo borst door drek en stof
Dat hij in zijn aâm schier stikte;
Dus hem 't Knip-gerucht verschrikte,
En 't och och-geluid te grof.
D. QUESTIERS
VII
Met hem Rozemondje zag,
Deed de blijdschap weer de Roze,
Door een zoet' en lieven lach,
Op besturven kaakjes bloze;
Damon, hindert deze booze,
Riep ze, die mij heeft bekipt.
Maar hij kon geen Godheid hind'ren;
Dies, wijl zij haar hoop zag mind'ren
Riep: och, och, ik ben be-knipt!
G. VERBIEST
't Is Spe vivo, hoop baart troost;
Dees' zal wis de Lauwren strijken;
Want de man komt uit het oost.
Zou hij dan geen prijs genieten?
Pieter, neen, die is et waard,
'k Loof de Goôn hem Rijm in gieten:
Want hij nergens Rijm en spaart.
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Rozemond, ai! sluit uw lippen;
Waartoe zal dit klagen zijn?
Asselijn zal u niet knippen;
Neen, de knecht is al te fijn;
Maar hij tracht de kroon te winnen;
Want de winst valt hier gemeen.
Wel! wat mag dees' nar beginnen?
Och, och, och! waar zal 't nog heen.
VI
Maak ruim-baan, hier komt de Knipper
Daar ik lang van heb gezeid.
Holla! neen, dat is de stipper
Op de Damsche Appelmeid;
Die hij vleide met een praatje,
Totdat zij kreeg van zijn kruid:
Binnen 't jaar was David taatje;
Want Questiertje most er uit.
VII
Maar verbiest, die ook een giest,, is,
Zoo hij meent, in Poëzij,
Maar ik weet dat hij de miest,, is
In de ronde vrijerij;
Daarom houdt hij veel van 't knippen:
Want hij 't knippen daaglijks zoekt,
Antje zou hij wel beknippen;
Maar zijn scheen is nog bedoekt.
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VIII
Echter Pan die nam de vlucht,
Lachte, knipte, en wipte 't startje,
Schaterde in de dunne lucht,
Om zijn geile minnepartje.
Rozemondje, zoete hartje,
(Zeide Damon) leer hier naar
Altijd d'eenzaamheid verachten;
Pan derf knippen en verkrachten,
Eenzaam zijn is vol gevaar.
H. ZWEERS
IX
Wijl dus Rozemondje spreekt
Met haar Damon, de gezwinde
Pan hem in der ijl versteekt
Achter dichtgevlochten Linden,
Daar hij loert om weer te vinden
Die hij slapend had ge-knipt,
Toen Diana, juist uit jagen,
Had aan Damon 't nare klagen
Toegebracht; maar nu ontglipt.
CATHARINA VERWERS
X
Baart het knippen zulk gebaar?
Sprak Pan, onder 't groen verborgen,
'k Zweer, ik heb mijn wil van haar,
Eer dat mij ontgaat dees' morgen,
Doch hij meende te verworgen,
(Als hij vierig met een wip
Rozemonde wilde vangen)
Want hij bleef in Dorens hangen;
't Knippen bracht hem in de knip.
J. LEMMERS
XI
Pan, vol smart en pijn, die riep:
Zijn dit straffen voor mijn knippen?
Mits dees' Dorens mij zoo diep
Steken in mijn mond en lippen:
'k Zweer zij zal mij niet ontslippen
Schoon een knip mij baart dees' smart,
'k Zal ze echter eens verraden,
Als zij zich weer zal gaan baden;
Want in knip-lust leeft mij 't hart.
CATHARINA QUESTIERS
VIII
Knippers, staakt nu vrij uw knippen,
Hier wordt u de krans geroofd;
Zweers en zal hij niet ontslippen,
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'k Meen de kat van 't kind zijn hoofd,
Daar zijn zinnen meest op Malen,
Met het krom verminkte plat,
Most het Zijtje lest betalen
Op een Konjaksch Voeder-vat.
IX
Wat of 't langer nog zal wezen!
Nieuwenhof, dit dunktmen vreemd,
Kan je nu geen Mans belezen,
Dat je teere Vrouwen neemt?
Maar jij weet al haar gedachten,
En dat zij het best verstaan;
't Knippen is daar zij naar trachten,
Daarom spraakt gij Verwers aan.
X
Wie komt ginds, zoo barsch aan strijken
Met zijn Knip-vaars in 't verschiet?
Pan zal zeker licht bezwijken,
Lemmers, als hij jou maar ziet;
Daarom knipt niet, maar wil denken.
Dat je ook een prijs zijt waard:
Boksvoet zal je ook wat schenken,
Al was 't onderst' van zijn staart.
XI
Maar Katrijn, die teere Joffer,
Die meê voor geen Knippers wijkt,
Brengt meer hoofts, als Hooft, ten offer,
Wat haar hoofd wel dubbel lijkt.
Daarom hoeft zij niet te deizen;
Want zij hier de beste tart;
Doch haar knippen moet ik prijzen:
Want in 't knippen leeft haar 't hart.
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XII
Rozemond van spijt bezweet,
En nog moeilijk om dat knippen,
Liet vooreerst haar opperkleed,
Eindelijk haar onderslippen,
Van haar naakte leden glippen;
Daarop is ze zonder schroom
In den frisschen vloed gevallen,
Die zijn weêrzijds groene wallen
Laaft en lekt met zachten stroom.
DEKKER
XIII
Pan die volgt in 't water haar,
Om die schoone te be-knippen.
Rozemondje, vol gevaar,
Riep met half-besturven lippen,
O gij, Satyr, wilt vrij slippen!
Kom, Diana, met uw stoet,
Met uw Nimfjes en Godinnen,
Help dees Knippert overwinnen,
En mij dezen bijstand doet!
GOUDINA VAN WEERT
XII
Nog geen knipper zie ik gekker
Als dees' sul, die alles weet
Dat is onze Monsieur Dekker,
Meê vermaard voor een Poëet;
Niet als Rijm rolt van zijn lippen,
Ieder woord is schier een vaars,
En om dit gemarteld knippen
Leest hij in eens anders laars.
XIII
Bijstand zal u wel geschieden,
Ai, Mejuffer, hoû maar moed;
Wilt doch voor geen knippers vlieden,
Maagden doen het knippen goed.
Ach! Diana, wil haar hooren,
Niet als knippen zij begeert:
Laat een Knipper haar bekoren,
Want Goudina is het Weert.

Aanhangsel
XIV
Diaan met haar Stoet niet sliep,
Op 't geklag van Rozelippen,
Schort haar Jachtkleed op, en liep
Om den Boksvoet te be-knippen.
Pan, haar ziende, dacht' t ontslippen,
Vloog door water, bieze, en lof,
Maar gevangen riep hij, 'k mikte
Slechts uit kortswijl, wel verschrikte
Rozemondje hier dus of?
G.V. EEKHOUTS
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Is dit kortswijl, snoode Guit,
(Zei Diaan) dat gij dees' schoone,
Zoo verbaasd maakt door 't geluid,
Van uw geile Knippers tonen:
'k Zal uw 't knippen zoo beloonen,
Dat gij 't wel verzweren zult;
Komt dan tza Gespelen samen,
Laat ons nu een straf beramen,
Naar verdiensten van zijn schuld.
MARIA MASSA
XIV
Duurt dit knippen nog al langer,
Wat zoo is et al te lang
Eekhouts, hoe! ben jij d'aanhanger
Van dit malle knippezang?
Wel! hoe kom je dus verwilderd?
Doch je Knip is wel gerooid;
Maar meest als je Truitje schildert,
En haar op je Ezel.........knipt.
XV
Maria Massa, die zoo aardig,
Ons het knippen hier vertoont;
Niet als knippen zijt gij waardig;
Met een knip dient gij geloond.
't Knippen opent hart en lippen;
Wie wordt nog van u beknipt?
Ach! hoe vroolijk zal hij knippen,
Die gij, knippend, eens be-knipt
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XVI
Wat beramen! valt maar an,
Lustig an het Netels plukken,
(Zei Diaan) en slaat hem dan
d'Onbeschofte huid an stukken;
Wil hem Baard en Staart ontrukken,
Eer ik zelf mijn hand uistrekk';
Vat den Knipper bij zijn ooren,
Al zijn smeeken is verloren,
Smijt den Boksvoet in den drek.
I. MASSA
XVII
Wel, daar leit hij (riep de Stoet),
In den drekpoel, tot zijn ooren!
Zoo dien geilen Geite-voet,
Hier niet kome te versmoren,
Mag hij, als hem lust bekore,
Weêr wel komen (sprak Diaan):
Maar men zal hem, voor het Knippen,
Dus betalen en beknippen,
Ha! ha! ha! kom, laat ons gaan.
FRANCOIS SNELLINX
XVIII
Druipend kwam de Geitenbaard
Uit den Modderpoel gekropen,
Schuddend van zijn Kop en Staart
Slijk en kroos: riep, half verzopen,
Foei! een Knip dus te bekoopen?
Beet schuimbekkend op zijn lip,
En zwoer haar eens aârs te Knippen
Onder (wederstaand haar slippen)
In Moêr Venus' Knip-Spels Knip.
W. SCHELLINKS
SLOT VAN DE KNIP-ZANG
Laat het kostelijkst van al
U niet reukeloos ontslippen,
Dat 's de tijd, die snel gaat glippen,
Zonder dat hij keeren zal.
Och! hoe dun is dit getal,
Dat zijn uren meet bij stippen,
Eer de dood den draad komt knippen
Van hun leven onverwacht,
Meest verloren, minst geacht.
J.v. VONDEL
XVI
Massa, wil je ook niet schamen;
Neen bijget, knip lustig an;
Wilt U eerst tedeeg beramen,
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Zei Diaan', en slaat hem dan;
Zoo zult gij Pan wel bekippen;
Wis raakt hij dan in den drek;
Maar de guit lacht om het knippen;
En hij roept: alweer een gek.
XVII
François Snellinx, die kan dichten,
Dat's een Knipper die het mient;
Want hij wil voor niemand zwichten,
Dies hij hier het meest verdient;
Maar wat zal men best bedenken
Voor zijn welverdiende loon?
'k Weet hem anders niet te schenken,
Als de Satyrs baard en kroon.
XVIII
Dit is 't puikje van de Snaken!
Wie zoekt Schellinks als om vreugd!
Hij kan Kalf en Vaarzen maken:
'k Meen het Keizer nog wel heugt.
Maar doen kost Sis sou niet knippen,
Mits de wijn hem had gevat,
Liet hij de gezondheid slippen;
Want zijn tong wierd al te glad.
SLOT VAN DE KERMIS-GIFT
Vrinden, hier hebt gij 't nu al,
Dat mijn Pen zich liet ontslippen;
Knippend is de tijd gaan glippen,
Dat berouwt mij boven al:
Och! hoe faats is dit getal;
'k Wensch dat zij in Baartje stippen
Die haar tijd verdoen met knippen,
Zoo komt loon niet onverwacht;
Meest laatdunkend, minst geacht.
I.D. KLIJN

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 79

18
BESLUIT AAN AL DE KNIP-RYMERS
't Za Knippers knipt voor mij, wijl 'k van geen knippen hoû.
Wij maken 't licht kamp op, ik Knipstaart weer voor jou.
Sic itur ad astra
De medewerkers aan dit amusante verhaal vormen een bonte verzameling. Vondel,
die als eerste Hoofts Velddeun vervolgt en de reeks met een slotstrofe besluit, lijkt
een vreemde eend in dit gezelschap. Maar met verscheidene dezer dichters of
rijmers was hij goed bekend. Hieronymus Sweerts (of Zweerds), die met de uitgever
Nieuwenhof waarschijnlijk het spel op touw zette, was een der veertien ‘digters of
liefhebbers der poezy’, die Vondel ten grave droegen. Kalff (Vondels Leven, blz. 26
en volg.) heeft er al op gewezen, dat Vondel hartelijk medeleefde met zijn
buurtgenoten en dat we verscheidene warmoestraters in zijn verzen aantreffen;
welnu, een aantal dezer Knipzangers (in ieder geval de Questiers) behoorden tot
deze buurt en de uitgever Nieuwenhof woonde vlakbij op het Rusland. Dat men
Vondel voor het spel wist te winnen en hem, de gevierde dichter, dan voorop liet
gaan, is dus zeer begrijpelijk. Of ook de slotstrofe door Vondel met het oog op onze
reeks is geschreven, blijft de vraag. In 1689 gaf Sweerts nl. onder het pseudoniem
Jeroen Jeroenszoon uit Den Berg Parnas, waarin vele toespelingen op Amsterdam
bewijzen, hoe hij zijn volkje kende. Men vindt er ook een spottend betoog tegen Nil
en men leest daar: ‘Al het Hengstennat zal van stomkoppen nooit dichters kunnen
maken. Daarom schreef dien grooten Vondel, die bij Apollo zo hoog in 't Protocol
geboekt staat, aan een Rijmer die mede de steilte van Parnas viva force beklimmen
wilde en t'elkens onderweg van boven neer buitelde, deze vaarzen....’ En nu volgt
de slotstrofe van de Knipzang met een paar kleine varianten. Aldus (vgl. de Slotstrofe
op blz. 17):
Laat het kostelijkst van al
U niet roekeloos ontslippen
Dat's de tijd, die snel gaat glippen.
Nimmer hij weerkeeren zal.
Och hoe weinig is 't getal
Dat haer uren meet bij stippen
Eer de dood den draad komt knippen
Van hun leven onverwacht.
Meest verloren, minst geacht.
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Het slot van de Knipzang maakt helemaal niet de indruk, dat Vondel zich hier richt
tegen een bepaalde onbekwame rijmer. En de hele strofe staat er, met het volkomen
nieuwe motief van de glippende tijd, eigenlijk buiten spel. De bouw van die slotstrofe
is wel grootendeels gelijk aan die van Hooft en daardoor aan die van alle andere
knip-strofen, maar het rijmschema verschilt. Overal elders is het ababbcddc, hier:
abbaabbcc. Dit leidt tot de onderstelling, dat Sweerts of Nieuwenhof de strofe van
elders overnamen om zo het verhaal, dat met strofe 18 af is, door Vondel niet alleen
te laten openen maar ook te laten sluiten. De aanleiding was dan, dat hier met
varianten in het rijm de Hooftse strofe was gebruikt en dat daarin ook hier het knippen
voorkomt evenwel in een betekenis (doorknippen) die in geen der andere strofen
aan de orde kwam. In ieder geval heeft Vondel dat dan goed gevonden, want in zijn
Poezy, 1682, II, 461 komt de strofe voor onder de titel ‘Slot der Knipzangen’.
Aan Vondel kan nog een andere taak zijn toebedacht. Als men de Kermisgift leest,
krijgt men enige malen de indruk, dat het hier een wedstrijd gold met een of meer
prijzen. Zie de strofen 4, 5, 8, 10, 15, 17 van de Kermisgift. Strofe 2 zegt echter over
Vondel:
Vondel ik er buiten laat:
Want die zal het oordeel vellen
Mits hij alle ding verstaat.

Vondel was dus blijkbaar ook de scheidsrechter, die de prijs of de prijzen had toe
te kennen.
De tweede knipper is in ons gezelschap ook een onverwachte gast. Het klinkt
toch wat frivool uit de mond van Ds. Sanderus te horen, hoe de satyr zich
verontschuldigt, dat het maar jokken was en dat de naakte boezem van Rosemond
hem lokte door een knipje uit te maken of het sneeuw was dan wel albast! Toch is
L. Sanderus zonder twijfel dominé Sanderus uit de Bildt. Klijn neemt hem in de
Kermisgift om dat meedoen wat in het ootje, als hij hem toeroept: ‘Wel! Sanderus,
't schijnt wel jokken, Hoe komt ghy aan 't knippen vast?’ en even later,
quasi-vermanend, toevoegt: ‘Wat mach daar 't Konvent wel leeren, Daar de Paap
zoo voor moet gaan?’ De term paap en konvent zouden
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ons kunnen doen denken aan een Rooms geeestelijke, maar ze zijn waarschijnlijk
spottend bedoeld. Paap was na de hervorming wel in 't algemeen een scheldwoord
voor een roomse, maar in het Offer des Heeren, is nog sprake van een Lutherse
paap en konvent is naast klooster ook ruimer een (besturende) mannenvergadering,
zodat het hier kan slaan op de kerkeraad. Ds. Sanderus is in de letterkunde bekend
geworden door de bundel 't Gebedt onzes Heeren, In Rijmen uitghebreidt door
verscheide Liefhebbers der Dichtkunste (1658), waarin het eerste gedicht, dat over
het gebed als geheel handelt, is ondertekend L. Sanderus V.d.M. De andere
medewerkers schrijven allen over een afzonderlijke bede; het zijn J. Boogaart, H.
Dullaart, H.F. Waterloos, W. Schellinks, H. Sweerds, J. de Decker, T. Asselijn en
J.v. Petersen, waarbij zich in de tweede druk van 1721 nog Claas Bruin aansluit.
Het valt op, dat onder die medewerkers drie der Knipdichters voorkomen. Schellinks,
Sweerts en Asselijn. Zouden zij weer niet bijeengebracht zijn door Hieronymus
Sweerts, die met Sanderus verwant was en van wien we in Alle de Gedichten vinden
Lyk-redenen, aan Ds Lambertus Sanderus, op 't schielijk afsterven van Juffrouw
Anna van Schagen, syn huisvrouw, 27 nov. 1652? Van Sanderus zelf is naast het
genoemde weinig anders bekend dan enige lofdichten in werken van tijdgenoten
en bijdragen in Klioos Kraam.
De vierde in de rij tekent Pieter Dubbels. Bij Molhuysen-Blok wordt een H.J.
Dubbels vermeld, schilder te Amsterdam. Daarop volgt (ik weet niet op welke
gronden): De werken toegeschreven aan Dirck, Pieter of Jan Dubbels (die niet
bestaan hebben) zijn van Hendrik Dubbels. Van der Aa gaf echter als werk van
Pieter Dubbels op: Helikon, bestaande in Zangen, Kusjes en Mengel-rijm. A'dam
1645, Beesige uuren in allerley Geestelyke Gedigten, Kristus lyden, uit het Latijn,
Amst. 1661, de treuspelen De Krooning van Darius, A'dam 1651 en De verraderijen
van Arbiran, A'dam 1668, het bly-eindend treurspel d'Hoogmoedige Prins, of
gebrekkige Staat-zugt, Amst. 1655 en het door de kritiek van Nil bekend geworden
Tooneelspel zonder Toneelspel, A'dam 1671, dat Dubbels berijmde naar een
prozavertaling door Simon Engelbrecht van La comédie sans comédie van Quinault.
Daarop reageerde Nil met Dichtkunstigh Onderzoek en oordeel over het Too-
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neelspel zonder Tooneelspel (1670). Klijn noemt Dubbels in zijn Kermisgift, ‘Spe
vivo, hoop baart troost’, naar de spreuk, waarmee Dubbels zijn werkstukjes
signeerde. Of de lof die hij hem toezwaait ernstig gemeend is of ironisch bedoeld,
is moeilijk uit te maken; in ieder geval stelt hij hem voor als een veel-rijmer: ‘'K Loof
de Goôn hem Rijm in gieten: /Want hij nergens Rijm en spaart.’ Dubbels' naam
paradeert dan ook in vele liedboekjes, dikwijls naast die van andere knipdichters.
Ik noem behalve Olipodrigo en De Hofsche Rommelzoo: d'Amsteldamsche
Minne-zuchjens (1643), 't Amsterdams Minne-Beeckie (1645), Utrechts zangprieeltjen
(1649). De Amsterdamsche Vreughde-Stroom (1655), Cupidoos Lusthof (1682) en
Apolloos Minnezangen (1663). Het staaltje dat hij hier in strophe 4 van zijn kunnen
geeft bij de beschrijving van de bezwijmende Rozemond (‘En zeeg neder, na het
looze/) van een zuchjen, in de Rooze/Als een roerloos Marmerbeeld’) is nogal
cliché-achtig.
De volgende Knipdichter, die de weer bijgekomen Rozemond Diana laat smeken
haar lief te hulp te roepen, behoef ik niet voor te stellen. Het is Thomas Asselijn,
bekend door zijn trilogie over Jan Klaasz en Saartje Jans en de schrijver van
treurspelen in navolging van Jan Vos en van een reeks van kluchten. Wel wil ik
even wijzen op de connecties, die hem met andere knipdichters verbinden. Wij
vonden hem al in Het Gebed des Heeren. Hij schreef de gedichten, waarmee Vondel
werd geeerd op het St. Lucasfeest in 1653. Een aantal van de knipdichters vinden
we ook bijeen in het gezelschap ‘de broederschap der Schilderkunst’, een
genootschap van schilders en dichters juist gesticht in 1654 rondom de
kunstbeschermer en -verzamelaar Marten Kretser over wiens Konstkabinet Lambert
van den Bos een uitvoerig lofdicht schreef. Medeleden waren o.a. Sweerts, Gerbr.
v.d. Eekhoudt, Willem Schellinks en David Questiers, die we ook hier bijeenvinden.
De inwijding geschiedde met een allegorische voorstelling van Pallas, Apollo en
Mercurius in verzen van Asselijn. Hij kan dus gemakkelijk door vrienden gevraagd
zijn ook aan het knipspel mee te doen. De strofe op hem in de Kermisgift is weinig
zeggend; nar zal hij er wel heten als klucht-schrijver.
De poeta minor die het verhaal verder spint is David Questiers. Zijn
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gelijknamige grootvader was in 1591 van Ieperen naar Leiden gekomen en zijn
vader Salomon David vestigde zich te Amsterdam als loodgieter. Toen hij in 1637
stierf liet hij zes kinderen na, waarvan David (14 jaar) en Catharina (6 jaar) de jongste
waren. David oefende later eveneens het beroep van loodgieter uit in het huis
‘Oud-Antwerpen, daer de looden pomp uythangt’ in de Warmoesstraat en na zijn
dood in 1663 (hij werd maar 40 jaar) verkocht zijn weduwe dit huis aan Catharina,
die we zo straks ontmoeten zullen, voor 10250 gulden. Zij waren dus straatgenoten
van Vondel. David hanteerde behalve het lood ook de verskunst; men vindt er de
resultaten van in Klioos Kraam (1657), De Hollantsche Parnas (1660), De
Amsterdamse Mengel-moez, deel I en Apolloos Snaren (1668). Zijn bijdrage aan
het knipverhaal, het aanstormen van de door Diana opgeroepen Damon beschrijvend,
geeft geen hogen dunk van zijn dichterschap (zie strofe 6). Hij genoot dan ook niet
de faam, die zijn zuster Catharina had, noch als kunstenaar, noch ook als mens.
Klijn, die zijn Kermisgift gaarne gebruikt om te roddelen, haalt dan ook een
schandaaltje uit zijn leven op, een verhouding met een Amsterdamse appelmeid
en als gevolg de geboorte van een kind, op de rauwe wijze, die toen gewoon werd
geacht, verteld. Men leze het na in de zesde strofe.
G. Verbiest, die verder vertelt van de blijdschap van Rozemond als Damon
verschijnt, maar van haar wanhoop ook als deze het tegen god Pan niet kan
opnemen, blijft voor ons een schim. Van der Aa noemt hem alleen dichter uit het
midden der 17de eeuw en vermeldt naast de Knipzang versjes van hem in Calliopé
of vermakelijke zanggodin (1655) en in de Amsterdamsche Vreughdestroom (1655).
Was hij misschien dezelfde als de Verbiest die lid was van 't Wit Lavendel? Er waren
ook twee toneelspelers Verbiest, maar die voeren als initialen I. en H. Klijn vindt
hem blijkbaar meer dan in poëzie bekwaam op 't vrijerspad, waarbij hij dan blijkbaar
bij een zekere Antje, die de Amsterdammers wel zullen hebben kunnen thuis
brengen, een blauwtje had gelopen.
We zijn nu toegekomen aan de strofe van de man, die waarschijnlijk de ziel was
van het spel, Hieronymus Sweerts, de zoon van de gelijknamige schilder en de
kleinzoon van de graveur en tekenaar Emanuel
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Sweerts. Hij leefde van 1629 tot 1696, was drukker en werd 14 januari 1664 te
Amsterdam in het boekverkopersgilde opgenomen. Wij hebben al herhaaldelijk
gezien dat deze man door verwantschap, vriendschap en zakelijke connecties met
vele Amsterdamse figuren in verbinding stond. Men vindt er velerlei bewijzen van
in Alle de Gedichten, die na zijn dood door zijn zoon Cornelis (wederom een graveur)
werden uitgegeven in 1697; ik kom daarop in het vervolg terug. Een aantal van deze
gedichten verschenen tevoren in liedboekjes als Klioos Kraam (1657), De Hollantsche
Parnas (1660) en Het Lusthof der zielen (1660). Als Jeroen Jeroensz. schreef hij
en gaf hij zelf uit Den Berg Parnas (1689), waarin vele Amsterdammers aan de orde
komen. Zeer waarschijnlijk zijn van zijn hand (zie het artikel van Enschedé in
Molhuysen en Blok): De cierlyke voorsnijdinge aller tafelgerechten (1669/'70),
Innerlijke ziel-tochten op 't H.-Avontmaal (1673) en een vertaling van De la Valla:
De tien vermakelykheden des huwelijks. Tot afleiding van zwaarmoedigheid schreef
hij de Koddige en ernstige opschriften op luyffens, wagens enz., A'dam by Jeroen
Jeroense. Tussen 1682 en 1700 verschenen vier deeltjes, dikwijls aangehaald door
van Lennep en Ter Gouw. Zijn bijdrage aan Het Gebed des Heeren kwam al ter
sprake. De grote bundel Alle de Gedichten is de kennisname waard, al is de
poëtische waarde der verzen zeer ongelijk. Voor een ware puzzle stelt ons de strofe
van de Kermisgift die op Sweerts betrekking heeft. Dat hij in de eerste regels
geprezen wordt als degene die de krans verdient, is bij zijn centrale plaats in de
kring en zijn naam als dichter begrijpelijk. Daarna zinspeelt Klijn echter in orakeltaal
op de een of andere gebeurtenis; het is mij niet gelukt daarin enige zin te vinden
(vgl. Kermisgift, strofe 8).
Kort kan en moet ik zijn over de beide volgende medewerkers, Catharina Verwers
en Jan Lemmers. Hun strofen vertellen hoe Pan zich verstak, terwijl Rozemond met
Damon babbelde, maar in de dorenstruiken blijft hangen, als hij, begerig haar te
vangen, tevoorschijn springt. Cath. Verwers, geb. Dusart is alleen bekend door haar
treurspel Spaansche Heidin (1644) naar het beroemde verhaal van Cervantes over
Preciosa en door drie liedjes in de Amsterdamsche Mengel-moez. Dat ze in haar
tijd wel als van enig belang werd beschouwd, kan blijken
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uit haar opname in van Halens Panpoëticon. Bidloo schrijft in het 17e boek (blz.
274) in een noot: ‘'t Zal, naar stijl van Regte, in de Rang der Poësye, billijk zijn, die
geene te laten voorgaan, welke daar in de hoog-dravenste zijn, te weten de
Treurspel-Digteressen’ en hij noemt dan als zodanig drie Catherina's, nl. Lescailje,
Questiers en Verwers. Wie de I. Lemmers van strofe 10 is, zou ik niet durven zeggen.
Er zijn uit deze tijd een aantal Lemmersen met de voorletter J., Jan een toneelspeler,
een tweede(?) Jan en een Jaspers, toneeldichters, en een Josie, van wie in
handschrift een bundel Versamelde Liedekens over is. Allen worden ze in de
biografische woordenboeken ± 1650 geplaatst. De parallelle strofe van Klijn geeft
geen verder licht. In de strofe bij die van Cath. Verwers stelt Klijn echter aan de
uitgever Nieuwenhof de vraag: ‘Kan je nu geen mans belezen, / Datje teere Vrouwen
neemt?’ Men kan daaruit lezen dat het initiatief tot dit literaire spel uitging van deze
Evert Nieuwenhof, maar dan zeker in samenwerking met Sweerts, die zijn ‘cousijn’
en vriend was. In Alle de Gedichten van Sweerts komt een bruiloftsgedicht voor
Nieuwenhof voor en een uitnodiging om te komen eten. Nieuwenhof deed een aantal
merkwaardige geschriften verschijnen, zoals 't Leven en bedrijf van duc d'Alba's
hondt, Cervantes' Monipodios en Adriaan van der Donck's Beschrijvinge van
Nieuw-Nederland, waarbij Sweerts weer een lofdicht gaf. Olipodrigo met de eerste
13 strofen van de Knipzang verscheen bij Nieuwenhof; de gissing lijkt mij niet te
boud, dat deze ook de Nieuwe Hofsche Rommelzoo met de volledige Knipzangen
uitgaf. Deze bundel vermeldt nl. plaats van uitgave noch uitgever en verscheen
slechts één jaar later (1655).
De naam van de nu volgende rijmster, Katha Questiers heeft bekender klank. Zij,
een zuster van David, was dichteres, tekenares, schilders, graveerster, ook op glas,
en boetseerster en wordt geprezen als de tweede Tesselschade. Zij had in de
Warmoesstraat een rijk voorziene kunstkamer. Huygens schreef een lovend gedicht
in haar album. Vondel dichtte in ditzelfde jaar 1654 zeer lovend ‘Op de kunstige
teekeningen en boetzeersels’ van Kath. Questiers, deze ‘tweede Saffo in haar
dichten’ en van zijn hand hebben we ook voor haar een grafschrift in verzen. Zij
werd maar 32! In Olipodrigo komen zes prenten van haar
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voor: zij was blijkbaar een zeer natuurgetrouw bloemenschilderes. Vondel schreef
immers:
Tweede Saffo in uw Dichten,
Hoe bestiert natuur uw geest,
Als gij, levende op haar leest
Ons Saizoenen door 't verlichten,
Knoppen, Bloemen, Airen, Ooft,
IJs en Kegels, ziel en leven
Op uw bladen weet te geven,
Ja een' oudt Bloemist berooft
Van zijn zinnen, van zijn vragen,
Die van geen bedrog bewust,
1)
Waant den levenden August
Aan te zien, en staat bedrogen.

Verder had Katha. blijkbaar een zeer natuurlijk realistisch beeld van een kind
geboetseerd, want Vondel gaat voort:
Maar ik stel dit wonderwerk,
Zonder schimp, bij d'andre zeven,
Dat een Maagt is maagt gebleven
Buiten opspraak van de Kerk,
Schoonze een kindt bootseerde en teelde,
't Welk natuurlijk leeft en bloost,
In wiens aanschijn 't eige kroost
Van de zuivre moeder speelde.
Zoekt natuur bij Konst wat viers
Datze licht haal' bij Questiers.

Catharina was intiem bevriend met Mr. Joan Blasius, dichter van minneliederen en
toneeelwerk. In zijn bundel Mengeldichten komen een hele reeks van verzen voor
aan Catha Questiers, waarin al haar kundigheden worden geprezen. Interessant
handelt daarover te Winkel in zijn grote studie over Blasius opgenomen in Bladzijden
uit de Geschied. der Ned. Letteren, 1882. Cath. genoot ook een goede naam als
toneeldichteres; al zijn haar stukken nu vergeten, ze werden in A'dam gespeeld,
het derde zelfs bij de opening van de nieuwe schouwburg. Het zijn: Den geheymen
minnaar uit het Spaans vertaald, 18 Jan. 1655 gespeeld, Casimier of gedempte
hoogmoet, gespeeld 16 Oct. 1656 en d'Ondanckbare Fulvius en getrouwe Octavia
(bij de opening van de schouwbourg

1)

August was een bijzondere tulp.
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26 Mei 1685). Daarnaast schreef ze liederen voor een aantal liedmoekjes, Klioos
Kraam, Amsterdamse Mengel-moez. Clioos Cytter, Bloemkrans van verscheyde
Gedichten, Hollantsche Parnas. Samen met een andere dame, Cornelia de Veer,
gaf ze uit Lauwer Stryt (A'dam 65), waarin de beide dichteressen, nog al onsmakelijk
naar ons gevoel, elkaar om strijd bewierrookten. Haar zinspreuk, die op haar
kamerdeur stond, was Ik min mijn vrijheit, maar ze is toch in 1664 getrouwd met
Joannes de Hoest, stierf echter al, 32 jaar oud, in 1669.
De strofe uit de Kermisgift die op Catharina Questiers betrekking heeft toont dat
ze als een groot talent beschouwd werd. (‘want zy hier de beste tart’; zij ‘Brengt
mêer hoofts als Hooft, ten offer’). In de laatste regel ‘Want in 't knippen leeft haar 't
hart’, die duidelijk aansluit bij wat de dichteres Pan liet zeggen: ‘want in knip-lust
leeft mij 't hart’, mag men een toespeling horen op de behoorlijkheid en de lust tot
bekoren van ‘die teere Joffer’.
Het verhaal gaat verder. Een zekere Dekker (zonder voorletter) beschrijft niet
onaardig, hoe Rozemond, zich alleen wanend, gaat baden ‘in den frisschen
vloedt...Die zijn' weerzijds groene wallen / Laaft en lekt met zachten stroom’. Wie
is deze Dekker? Men zou een ogenblik aan Jeremias de Decker willen denken, die
zeker tot de bekendenkring van Sweerts behoorde en wiens naam bij hem ook met
kk gespeld voorkomt. Ook de sfeervolle natuurbeschrijving harmonieert met zijn
dichttrant. Voor deze dichter zou men bij Klijn toch meer waardering verwachten.
De woorden ‘die alles weet’ passen bij de studieuse autodidact, maar ‘geen knipper
zie ik gekker / Als dees sul’ is wel heel denigrerend. Als dat op de Decker sloeg,
zouden Joncbloet, ten Brink en Kalff, met hun bekrompen waardering van deze
1)
17de eeuwer in de rijmelaar Klijn een medestander hebben gevonden . De laatste
verwijt Dekker ook onoorspronkelijkheid, navolging van anderen. Zie de slotregel:
‘Leest hy in eens anders laars’, waar leest de 3e persoon praesens is van leesten
= op de leest maken. Ook aan Jeremias is verweten, dat hij Vondel, Cats en Huygens
navolgde en de tijdgenoten

1)

Zie de inleiding van Dr. W.J.C. Buitendijk bij zijn uitgave van Goede Vrydag (Zwolse Drukken
en Herdrukken, 1958).
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zullen in zijn puntdichten de grote afhankelijkheid van John Owen hebben kunnen
opmerken, die ons pas sedert kort weer duidelijk is. Maar met dat al, voel ik toch
niet veel voor een toekenning van deze strofe aan de Decker, al kunnen we moeilijk
een ander als de auteur aanwijzen. We zullen trouwens zo dadelijk andere namen
van volstrekt onbekende grootheden tegenkomen.
Goudina van Weert laat Pan de dodelijk verschrikte Rosemond in het water volgen,
zodat ze opnieuw Diana met haar jachtstoet te hulp roept. Deze Goudina is alweer
een goede vriendin van Hieronymus Sweerts. In Alle de Gedichten vinden we onder
de titel Tijd-snippering een aansporing tot haar toch weer eens wat te dichten
(gedateerd 1654!). Er komt verder in de bundel een Troostgedicht voor aan de
Juffers van Weert, nadat de dames (in een gedicht?) waren gesmaad, een Request
aan Juffrou G. van Weert, waarin Sweerts haar vraagt welke van 8 toegezonden
verzen van 8 dichters zij het mooiste vindt en een Offer aan Juffrou G. van Weert,
waarin zij, omdat ze zelf zo mooi dicht, enige verzen aangeboden krijgt. Opvallend
is vooral een gedicht, dat als titel kreeg: Aan Juffrou Goudina van Weerd, over het
stellen van haar Naam in t Knipversje, die ik beloofd had, na haar wil, te verzwijgen.
Hier blijkt zonneklaar dat Sweerts de organisator van het spel was. De dertiende
strofe van de Kermisgift zegt niets anders dan dat Klijn haar een aardig meisje vond,
waard om een vrijer te krijgen.
We zijn nu toegekomen aan de vijf auteurs van het Aan-Hangsel: Eekhouts, Maria
Massa, I. Massa, Snellinx en Schellinks. Over de heer en mejuffrouw Massa kan ik
niets mededelen. Ze hebben blijkbaar als vrienden voor de aardigheid eens
meegerijmd; ik vond hen buiten deze knipzang niet in liedboekjes, al kunnen ze
natuurlijk schuil gaan onder een der talloze ondertekeningsspreuken. Hun strofen
zijn niet beter of minder dan de andere. Men kan over hun persoon hoogstens
vermoedens uiten. Waren ze kinderen of verwanten van Isaac Massa, die uit Italië
afkomstig was, maar als kenner van het Russisch adviseur van de Staten was en
daarna gezant te Moskou? Hij leefde van 1587 tot 1635 en kan dus zelf niet
meegedaan hebben. De biografische woordenboeken vermelden nog wel enige
andere Massa's, maar geen Maria of I. De strofen van Klijn over hen zijn kleurloos;
ze zeggen hoogstens,
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dat Maria een aanminnig meisje was, terwijl I. Massa om zijn meedoen bespot wordt.
In het Aanhangsel wordt het verhaal voltooid met een dramatische slotepisode.
Diana met haar jachtstoet komen Rozemond te hulp. Pan tracht tevergeefs te
ontsnappen. Diana laat hem met netels afrossen en in de drekpoel werpen; als hij
daar half verzopen uit tevoorschijn kruipt, zweert hij, schuimbekkend het meisje nog
wel eens anders te zullen vangen ‘in Moêr Venus Knip-Spels Knip’. De drie dichters
die met de Massa's dit slottafreel voor hun rekening nemen, zijn ons beter bekend.
G.V. Eekhouts of Gerbrand van den Eekhout (1621-1674) was in de eerste plaats
schilder, leerling van Rembrandt; gedichten zijn er maar weinige van hem bekend,
meestal op vrienden. Hij was blijkbaar in het bijzonder bevriend met Sweerts en
Schellinks en beoefende met hen enige malen een literair spel, verwant met de
Knipzang. In Alle de Gedichten komt een reeks voor van Sweerts en van den
Eekhout, waarin ze om de andere een boek Huwlijks Doolhof van J. de Mol tot
onderwerp kozen. Het zijn vijf gedichten, ieder van 40 vss. met gepaard rijm en de
rijmen zijn in alle verzen precies gelijk; het is dus een artistiek knutselwerkje. Daarbij
sluit aan een gedicht Huwlijks-Doolhofs-Wegwyzer door J. Commelijn en Sweerts
antwoordt hem weer met Huwlijks Doolwegen; ook deze twee gedichten hebben
40 verzen met dezelfde rijmen als de eerste vijf.
Bijzonder aardig is een andere serie in dezelfde bundel, nl. van Sweerts, W.
Schellinks, David Questiers en Gerbr. van den Eekhout, waarin ze elkaar telkens
dezelfde lauwerkrans toezenden. De voorstelling wordt nl. gewekt, dat ze alle vier
op 2 februari jarig zijn. Dat zou een wonderlijk toeval zijn en is mischien, althans
voor Sweerts, een fictie; volgens het biografisch woordenboek van Frederiks en van
den Branden is Hieronymus op 2 december 1629 in de Oude Kerk te Amsterdam
gedoopt, maar het is natuurlijk niet onmogelijk, dat hij toen al tien maanden oud
was. Fictie of geen fictie, van den Eekhout stuurt eerst de in zijn verzen
gemetamorfoseerde krans aan Schellinks, dan Schellinks aan Sweerts, Sweerts
aan Questiers, Questiers weer terug aan Sweerts, deze weer aan Schellinks,
Schellinks weer aan v.d. Eekhout, v.d. Eekhout weer aan Questiers en tenslotte
gaat de onverlep-
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bare krans weer terug naar v.d. Eekhout. In het laatste gedicht wordt de krans zelf
sprekend ingevoerd. De eerste 4 van de acht gedichten zijn gedateerd 2 februari
1657; deze vier werden dus op één dag doorgezonden, de volgende vier
waarschijnlijk iets later. Men verklaart om strijd zelf de krans niet waardig te zijn. Zo
schrijft Sweerts aan Schellinks: ‘Een wrong van Bilzenkruid en nietig wier is voor /
mijn hooft het recht cieraat...’ en Schellinks beweert: ‘Mij voegt een slaapbolskrans...’.
Ondertusen vijzelen ze elkander op met de bekende clichés als Febus' zoon, Phenix,
Pronk van Helikon enz. Het is dus helemaal een poëtisch gezelschapsspelletje van
het soort van de Knipzang en maar twee jaar later. Grote poëzie is het natuurlijk
niet, wel vernuftig rijmwerk. Ieder gedicht bestaat uit 6 strofen (1 × 6 + 5 × 4 vss.);
de twaalf rijmen die er in voorkomen zijn in alle acht gedichten dezelfde, ja op een
enkele kleine uitzondering na hetzelfde woord. De al of niet met opzet gekozen
datum, 2 februari, Maria Lichtmis, verlokt bovendien nog tot allerlei woordspelingen.
Zo leest men in het eerste gedicht:
Zo haast en lichten 't licht, op Vrouwe Lichtmisdag,
t Licht in mijn oogen niet, of 't lichtelooze duister
Des nagts verdween, en dreef m'uit slapens zoete kluister
Tot rijmlust; door 't geval dat in mijn zinnen lag.

Daarmee correspondeert de eerste strofe van Sweerts:
Hoe kan mijn zwakke Zwaan de lof van dezen dag
Uit zingen, daarze toch verschoven zit in 't duister?
Roemwaarde vriend Questiers, had ik uw geest! de kluister
Verdween haast, daar mijn brein dus lang geboeit in lag.

Deze grote serie verjaardagsverzen is, zoals gezegd, van 1657, twee jaar na de
Knipzang. Op kleinere schaal is er ook een soortgelijke van 1654, een jaar vóór de
Knipzang, bestaande uit de volgende ‘gedichten’: 1) Rijm-Quik aan H. Sweerts op
zijn verjaardag door W. Schellinks, 2) Echo op de Quik door H. Sweerts, 3) Nagalm
van de Echo door W. Schellinks en 4) Weerstuit van de nagalm door H. Sweerts.
Ook deze stukken hebben alle vier dezelfde aanvang (23 × 4 vss.) en dezelfde
rijmen. Ditmaal is het heel duidelijk een grapje, zoals blijkt
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uit de sterk dialectische taal en allerlei Amsterdamse grollen.
De op v.d. Eekhout slaande veertiende strofe van Klijn brengt over hem niet veel
nieuws. Blijkbaar wil de rijmer weer een lachwekkend geval uit v.d. Eekhouts leven
of een schandaaltje ophalen. In de laatste regel moest natuurlijk voor het rijm een
ander woord staan dan knipt en dat zal, in verband met Truytje wel minder
parlementair zijn (zie strofe 14). Francois Snellinx en Willem Schellinks telden op
het tweede plan als dichters wel mee. Snellinx hoort een beetje in een andere kring
thuis; hij woonde, althans in het laatst van zijn korte leven, (hij werd maar 42 jaar,
1627-1669) in Haarlem, waar hij de laatste twee jaar lid was van De Wijngaardranken.
Hij was bevriend met Joan Blasius en Jan Vos. Blasius gaf in 1665 de stichtelijke
bundel uit Heilige gedachten over het Allerheiligste avond-maal onzes Heeren,
waarin naast de negen avondmaalsgedichten van Huygens ook enkele van Snellinx
werden opgenomen. In een hele reeks liedboekjes komen bijdragen van hem voor
deels getekend met de spreuk: Snel spoeid (spoeyt) wel. Zo in: Den Lacchenden
Apoll (1667), Klioos Kraam, De Hollantsche Parnas, Clioos Cyther, Apolloos Snaren,
De Amsterdamsche Mengel-moez I, Den Herstelden Apollo's Harp, Bloemkrans van
verscheyden Gedichten, Apolloos Harp, Sparens Vreughden-Bron, Haarlemsche
Meibloempjes, Utrechts Zang-Prieeltjen, Open Winkel der Sang-Godinnen (1669).
In de Kermisgift wordt hij voorgesteld als een die het dichten verstaat en een prijs
verdient, al wordt hem dan, nogal ironisch, de baard en kroon van de statyr
toegedacht. Over Schellinks zegt Klijn ‘Dit is 't puikje van de Snaken’ en inderdaad
had hij relatief meer betekenis dan vele voorgaande knippers. Wij vonden hem al
in de jarigen-cyclus als vriend van Sweerts. In diens Alle de Gedichten worden nog
enige verzen tot Schellinks gericht, die evenals v.d. Eekhout dichter èn schilder
was. Hij had blijkbaar een nogal scherpe pen, want een grafdicht dat hij maakte
voor de kluchtschrijver Tengnagel is niet mals. Het heet daar dat hij ‘in de werelds
spinneweb moetwillens bleef hangen tot dat de Doot hem met één slagh uit medelij
smeet uit dat rack’ en wel tot ieders opluchting; immers velen hadden van hem te
lijden gehad. Het slot zegt voor een grafschrift wel onbarmhartig:
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Dankt Godt, dat die hier onder leit
U noit en kon of zo wel kenden
1)
Dat hij u noit vermocht te schenden .

In de verjaars-cyclus van 1657 wordt Schellinks door v.d. Eekhout oprecht geprezen,
maar men kan aan loftuitingen in dit soort verzen weinig waarde hechten. Er staat
o.m.:
Gij huwt uw zinrijk rijm aan 't vloejende pençeel,
En doet voor oog en oor uw verf en letters spreken.
Dies 't zangbeminnend-volk vaak om u vaersjes smeken,
Daar in gij vrolic stof verschaft aan fluit en keel.

Schellinks schreef echter ook ernstiger werk; wij vonden hem bij de medewerkers
aan Het Gebed des Heeren. In een reeks liedboekjes, De Amsterdamsche
Vreughde-Stroom, De vermeerderde Amst. Vreughde-Stroom, De Nieuwe Haagsche
Nachtegaal (1659), Klioos Kraam, Cupidoos Lusthof, Apolloos Minnezangen, Den
Koddigen Opdisser (1678), ondertekende hij zijn bijdragen met de zotste
pseudonymen: W.S., W 6 stuyvers, Srewynts Sex, Six Soucx, Zcuas Xis, en
O.f.1.st.O. De Kermisgift noemt hem dan ook Sis sou. Zijn familienaam wordt
trouwens ook op allerlei wijze gespeld: Schellinks, Schellincks, Schellings,
Schellinghs en Schellinger. Onder de laatste naam gaf hij de bundel uit Het volmaekte
ende toe-geruste Schip, Bestaende: In fraeye Gedichten en aerdige Liedekens,
verrijkt met veel schoone nieuwe Voysen, nut ende dienstig voor alle Lief-hebbers
der grote Zee-vaert. Alles gemaekt door Willem Schellinger, Te Amsterdam, By
d'Erve vander Putte en Bastiaan Boekhout, Boekverkopers op 't Water, in de
Lootsman, 1776. Dat deze Schellinger ident is met Schellinks blijkt uit de signering
aan het eind: W. Ses Stuyvers. Onze roddelaar van de Kermisgift haalt gretig ook
van hem een schandaaltje op. Hij keek blijkbaar gaarne in het glas en was bij een
bepaalde gelegenheid (ten huize van een zekere Keizer?) ziek van dronkenschap
geweest. Zie Klijns 18de strofe, waarbij te bedenken is, dat kalf maken de betekenis
had van braken.
Parallel met Vondels al of niet daarvoor bedoelde slotstrofe, eindigt I.D. Klijn zijn
commentaar nog eens met een kritische noot. ‘Och!

1)

2

Deze gegevens ontleen ik aan te Winkel, Ontwikkelingsgang , III, 524/5.
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hoe faats (d.i. hoe vervelend, zouteloos) is dit getal’ roept hij over de Knipdichters
uit. En hij vervolgt: ‘'k Wensch dat zy in Baartje stippen / Die haar tijdt verdoen met
knippen’. Over wat dat in Baartje stippen betekent heb ik mij met vele gissingen het
hoofd gebroken zonder uitsluitsel te durven geven. Het Wdb. der Ned. Taal vermeldt
de uitdrukking niet; dat Baartje met een hoofdletter staat doet vermoeden, dat er
een toespeling schuilt op een Amsterdamse lokaliteit. In ieder geval is de wens in
ongunstige zin bedoeld, gezien het vervolg: ‘Zoo komt loon niet onverwacht’. De
passage blijft voor mij een puzzle; wie helpt die oplossen?
Een ander dan Klijn, een, die tekent met de spreuk ‘Sic itur ad astra’ doet het hek
definitief dicht met zijn Besluit aan al de Knip-Rymers:
't Za Knippers Knipt voor my, wijl 'k van geen Knippen houw.
Wy maken 't licht kamp op, ik Knipstaart weêr voor jouw. De uitdrukking kamp op
spelen of het kamp op maken betekent: gelijk op spelen, quitte zijn. Knipstaarten
zal wel zoveel zijn als buigen gelijk een knipmes. De schrijver, die voor het
knip-rijmen weinig voelde, bewijst dus met een reverentie zijn waardering voor het
geleverde. Dat de Knipzang toch tot navolging prikkelde, blijkt uit een aantal
Knipvaarsjes in liedbundels. Zo lezen we in Apolloos Minne-Sangen van 1663 van
een zekere N.N. het volgende Knipvaarsje met Antwoort:

Knipvaarsje
Ach! mochte ick op uw borsjes
Knipvaarsjes, minnetorsjes
Opoff'ren Galathee.
Ick knipte menighwerve
En sou van Knippen sterven
Soo gy maar waart te vree.

Antwoort
Ick wacht vast op mijn borsjes
Uw kusjes, minnetorsjes,
Voldoe u Galathee,
En knip vry menighwerve
Gy sult niet knippend sterven
Wy zijn hier in te vree.

In Cupidoos Lust-Hof (1662) heet het meisje zelf weer Rosemont,
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maar ze is ditmaal minder toeschietelijk. De aanspraak tot het meisje is hier
ondertekend I.N., d.i. vermoedelijk I. Neuye, van wie in de Lust-Hof een aantal
gedichten is opgenomen met volle naam; twee andere zijn ondertekend I.N.

Philander aen de sluymerende Rosemont
Knip-vaersje
Ach Rosemont ontfangh mijn knipjes
Op 't aembeelt van uw troetel-lipjes;
Vergun dat ick de Nector stip
Van uwe borsjes, Cypris klipjes
Soo raeck ick langs de tepeltipjes
By u al knippend in de knip

Antwoordt
Philander wil een ander knippen
Het lust geen Rosemont de lippen
Van uw onkuysche Venus klip
't Omhelsen: ga de Nectar stippen
Uyt Cypris geile tepel-tippen:
Sy roept Philander kom en knip.

Uit Hoofts Velddeun en de Knipzang blijkt zich dus een aparte verssoort te
onwikkelen, getypeerd door het centraal staande knippen en door de overeenkomst
van rijmen in de strofen. De twee voorbeelden vond ik doordat Scheltema ze bij de
inhoudsopgave van de betreffende bundels vermeldt; er zijn er zonder twijfel wel
meer.
Wat nu de Knipzang zelf betreft, in hoofdzaak is ons, vooral door wat we vonden
in Alle de Gedichten van Hieronymus Sweerts, wel duidelijk geworden hoe deze
curieuse serie tot stand kwam. We hebben hier kennelijk te maken met een literair
spel, waarschijnlijk ook prijskamp, in een kring van onderling goed bekende
Amsterdammers, opgezet of geanimeerd door het middelpunt van die kring, de
dichteruitgever Sweerts en door diens vriend en neef, de uitgever van Olipodrigo
(en misschien ook van De nieuwe Hofsche Rommelzoo) Evert Nieuwenhof. Het feit
dat de Kermisgift, door toespelingen op gebeurtenissen slechts in beperkte kring
bekend, hier en daar duister is, wijst ook op dit onderonsje. We zagen in Sweerts
bundel hoe hij een paar andere malen een soortgelijk spel speelde met een kleiner
groep vrien-
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den. Zoals de verjaarsgedichten blijkbaar van de een naar de ander werden
doorgegeven en dan voortgezet, zo kan het ook hier als een zogen. sneeuwbal zijn
gegaan. Vergeet daarbij niet, dat Amsterdam betrekkelijk klein was en dat
verscheidene knippers met Vondel in dezelfde buurt woonden. Behalve door
buurtgemeenschap en persoonlijke vriendschap behoorde een aantal van deze
mensen ook bijeen als leden van het Genootschap voor Schilderkunst en als
medewerkers aan gemeenschappelijke bundels. Sweerts zette het spel aanlokkelijk
in door eerst Vondel en Ds. Sanderus te vragen, daarna kwam de bonte rij, zelfs
geopend door Piet Dubbels, die door Sweerts n.b. naar aanleiding van zijn Helikon
van literaire diefstal werd beschuldigd. Om de reeks weer met een klinkende naam
te besluiten zette hij aan 't eind een strofe van Vondel, die daarvoor waarschijnlijk
niet geschreven was. Dat er binnen deze kring van Amsterdamse bekenden een
paar gingen meerijmen die letterkundig helemaal niet meetellen, zoals de Massa's,
is begrijpelijk, ook dat een andere rijmer, Klijn, het hele gezelschap in zijn
toegevoegde Kermisgift ging prijzen en kritiseren met ophaling van anecdoten en
schandaaltjes, waarover men onderling gegnuifd zal hebben. Opvallend is dat van
de toen nog levende dichters van het eerste plan alleen Vondel meedoet; men kan
hier weer een symptoom ervan zien, hoe Vondel meer dan anderen zich thuis voelde
in de gewone burgerwereld van Amsterdam.
Tenslotte toont de Knipzang samen met de andere reeksen bij Sweerts, hoe sterk
dit genre van sneeuwbalgedichten in de 17e eeuw in de smaak viel. We kennen dat
genre van even vroeger ook uit de hogere literatuur in de Muiderkring en het was
daar geen uit die kring voortgekomen unicum, maar een voorbeeld van algemener
tijdsmode. Ik herinner aan twee bekende voorbeelden. Toen in 1630 een monnik
met een troep dronken boeren Petrarca's graf geschonken had en dit schandelijk
feit door Italiaanse dichters gehekeld werd, schreef Huygens zijn Laura Latroni en
enige Italiaanse verzen en spoorde de Nederlandse dichters aan hem te volgen.
Barlaeus droeg een Latijns gedicht bij, van den Burgh een Italiaans, dat hij uit
Leeuwarden aan Huygens zond met gedichten van twee Friezen. Hooft vertaalde
Huygens' gedichten als ‘T'loot van den diamant des Heeren Huygens, genaemt
Laura
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Latroni’ en ‘Op het steuren van Petrarchaes graf’. Speelde deze samenwerking zich
af op internationaal plan, meer met de Knipzang zijn nog te vergelijken de acht
sonnetten uit 1621 van Hooft, Huygens, Anna Roemer Visscher, Tesselschade,
Brosterhuyzen en Doublet, allen aansluitend op het eerste van Hooft, waarin deze
Huygens met Achilles vergeleek (‘Men voede' Achilles op, met mergh wt
Leeuweschoncken...’)’. Dit was in wezen een zelfde dichterlijk gezelschapsspel,
maar hier in hoogdravende Renaissanceverzen. We vinden hier ook hetzelfde
kunststukje: alle acht sonnetten hebben dezelfde rijmen, ja bijna steeds dezelfde
rijmwoorden. Men kan zich dan ook terecht afvragen of zulke illustre voorbeelden
Sweerts niet hebben aangelokt om met zijn vrienden het spel te spelen op een
bescheidener en gemoedelijker wijze.
P. MINDERAA
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Polysemievrees
De woordgeograaf die systematisch ganse betekenisvelden afvraagt, heeft wanneer
hij de ingezamelde termen in semantisch opzicht wil onderzoeken, een aanzienlijke
voorsprong op zijn collega die de benamingen van een reeks los of helemaal niet
samenhangende begrippen bestudeert. Hij stelt nl. herhaaldelijk vast dat dezelfde
term in verschillende betekenissen terugkeert in al of niet onderscheiden gebieden.
Dit geografisch aspect van de polysemie helpt hem dan om de verspreiding van de
afzonderlijke termen in hun diverse betekenissen te verklaren. Een bekend voorbeeld
van deze werkwijze zijn de kaartjes met de benamingen van de melk en de karnemelk
1)
in Noord-Brabant van Weijnen .
Wie deze methode consequent wil toepassen, moet uit de afzonderlijke
woordkaarten een nieuwe soort kaarten opbouwen, nl. betekeniskaarten, waarop
de verspreidingsgebieden van de verschillende betekenissen van hetzelfde woord
2)
worden afgebakend . De systematische

1)

Het laatst afgedrukt in zijn Nederlandse dialectkunde, 97. Weijnen heeft bij zijn vondst (in de
oostelijke helft van Noord-Brabant is tengevolge van een versobering in de levenswijze,
waarbij men alleen karnemelk dronk, het woord melk ‘karnemelk’ gaan betekenen, zodanig
dat men voor ‘zoete melk’ een vervangwoord nodig had; dit vervangwoord was room) echter
niet consequent doorgeredeneerd. Zijn semantisch verschuivingsschema ziet er immers als
volgt uit:
‘karnemelk’ ‘zoete melk’

← melk ← room

terwijl het blijkbaar zo moet zijn:
‘karnemelk’ ‘zoetemelk’ ‘vet van de
melk’ x

2)

← melk ← room ← saan

Hierbij stelt x ofwel een dialect voor waaruit het O van Noord-Brabant het woord zaan ‘vet
van de melk’ ontleende, ofwel een nog te achterhalen zuivelprodukt. In het tweede geval moet
de ketting misschien nog verlengd woorden. Wie deze semantische kettingreactie wil
bestuderen, moet op zijn minst drie woordkaarten tekenen (‘karnemelk’, ‘zoete melk’, ‘vet van
de melk’) en daar op zijn minst twee betekeniskaarten (van de woorden melk en room) uit
opbouwen.
Dat wordt systematisch gedaan in mijn proefschrift Semantische vraagstukken uit de taal van
het landbouwbedrijf in Belgisch-Limburg (ter perse).
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studie van een reeks betekeniskaarten heeft mij tot de ontdekking van een
verschijnsel geleid dat ik in dit opstel zou willen bespreken en dat ik polysemievrees
zou willen noemen.
Met polysemievrees bedoel ik het volgende. Op een betekeniskaart wordt uiteraard
de verspreiding van de verschillende betekenissen van hetzelfde woord aangegeven.
De lijn die het verspreidingsgebied van één betekenis van dat woord afbakent, kan
men isosemant noemen. De linker isosemant van een betekenisgebied kan
samenvallen met de rechter isosemant van een ander betekenisgebied. Er is dan
een betekenisgrens, evenals men bij het samenvallen van twee isoglossen met een
woordgrens, van twee isofonen met een klankgrens, van twee isotagmen met een
syntactische grens te doen heeft. In de buurt van een betekenisgrens kan nu twijfel
ontstaan omtrent de precieze betekenis van het woord: men heeft het aan de
linkerzijde van de barricade in een bepaalde betekenis horen gebruiken, aan de
3)
rechterzijde in een andere betekenis . Wie het woord in de betekenis van het gebied
links van de grens wil gebruiken in het gebied rechts van de grens, wordt verkeerd
begrepen; wie omgekeerd het woord in zijn betekenis van het gebied rechts gaat
bezigen in het gebied links, wordt eveneens verkeerd begrepen. Dat in dergelijke
gevallen tegen de hinderlijke polysemie kan gereageerd worden, werd reeds door
Jaberg aangenomen: ‘Le manque de stabilité de significations que nous venons de
constater à la périphérie des aires devient particulièrement frappant quand deux
aires sémantiques se touchent et se superposent sur les bords. Il naît alors des
zones intermédiaires plus ou moins larges où se déroulent de véritables luttes
4)
sémantiques’ . De reactie die op de volgende bladzijden wordt besproken, is de
volgende: in de grensstreek tussen twee betekenisgebieden kan men het woord
dat aanleiding gaf tot misverstand, in zijn beide betekenissen opgeven en vervangen
door ersatzbenamingen, Het taalgeografisch bewijs voor deze polysemievrees vindt
men in het feit dat een woord niet bestaat in een niet al te brede strook tussen twee

3)
4)

K. Jaberg, Aspects géographiques du langage (Paris 1936), 50 neemt zelfs aan dat ‘la question
de la superposition ou de la non superposition des aires sémantiques est celle de la polysémie’.
O.c., 75.
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betekenisgebieden van dat woord in, terwijl er buiten de buurt van de isosemanten
nergens gapingen in de onderscheiden betekenisgebieden te vinden zijn.
Uit de betekeniskaart van het woord opper in Belgisch-Limburg (kaart 1) kan dit
5)
verschijnsel duidelijk afgelezen worden . Dit woord heeft in deze provincie vijf
verschillende betekenissen: ongebonden halve graanschoof, boekweithokje dat uit
één schoof bestaat, haverhokje van een speciaal type (in dit gebied ook bos
6)
klaverhooi die aan de kop is samengebonden), hooiopper en hooirook . Het valt
onmiddellijk op dat opper nergens in meer dan één betekenis gebruikt wordt, behalve
in het uiterste Z.W., waar men blijkbaar geen hinder ondervindt van de dubbele
betekenis ‘haverhokje en hooiopper’, of ‘hooiopper en hooirook’, of zelfs van de
driedubbele betekenis ‘haverhokje, hooiopper en hooirook’. De polysemie hindert
hier blijkbaar niet omdat in deze hoek zeer weinig gehooid wordt. Afgezien van deze
uithoek treft men in elke plaats afzonderlijk slechts één betekenis aan. Daarenboven
worden de meeste betekenisgebieden van elkaar gescheiden door langwerpige
stroken waar het woord opper niet bekend is. Men kan bezwaarlijk aannemen dat
opper precies in die smalle stroken tussen de verschillende betekenisgebieden in
nooit bekend is geweest. Men kan ook geen buitengewoon grillig spel van het toeval
voor het ontbreken van opper in deze grensstroken aansprakelijk stellen. De enige
aannemelijke verklaring is polysemievrees.
Voor één zwart gekleurde strook is heet aannemen van die oorzaak de evidentie
zelf, nl. voor de strook die de Limburgse Kempen van N naar Z in twee helften
verdeelt, van L 286 tot en met L 364. Hier

5)

6)

Men vindt deze kaart ook in mijn proefschrift, samen met de woordkaarten waar zij uit is
opgebouwd, evenals de betekeniskaart van het woord heukel, die er het natuurlijke complement
van is.
Wat ik onder ‘ongebonden halve graanschoof’ en ‘haverhokje van een speciaal type’ versta,
heb ik voorlopig beknopt uiteengezet in Leuv. Bijdr. 49 (1960), blz. 81-82. Met ‘hooiopper’
bedoel ik een kleinere hoop half droog hooi die 's avonds wordt bijeengeharkt en 's
anderendaags 's morgens weer uiteengeworpen wordt, met ‘hooirook’ een grotere hoop droog
hooi die klaar is om opgeladen en geborgen te worden. Gedetailleerde beschrijvingen van
alle voorwerpen die in Belgisch-Limburg opper kunnen genoemd worden, vindt men in mijn
proefschrift.
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KAART 1. - Alle in kaart gebrachte gegevens berusten op mondeling ingezameld materiaal,
behalve die voor L 360a, 362, P 181, 184, Q 158, 160, 173 en 181, evenals de opgaven
‘hooiopper’ voor P 180 en 182 en ‘haverhok’ voor P 214 en Q 188 (schriftelijke gegevens).
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stond men voor een onmogelijk toestand. Zoals uit de kaart blijkt, heet ten W van
deze strook de hooirook opper; een hooiopper daarentegen heet er heukel. Ten O
van deze strook is de toestand precies omgekeerd: daar heet de hooiopper opper,
maar de hooirook heukel. Zo een toestand was onhoudbaar in het grensgebied.
Een van de twee termen moest verdwijnen en in de praktijk is dat meestal opper
geweest. In het zo ontstane woordgebrek werd op de meeste plaatsen voorzien
door het woord heukel zowel in de betekenis ‘hooiopper’ als in de betekenis ‘hooirook’
te gebruiken. In de eerste betekenis bezigt men het in de diminutiefvorm of laat het
7)
voorafgaan door het adj. klein; in de tweede plaatst men er het adj. groot voor .
In de buurt van andere betekenisgrenzen van het woord opper kan de polysemie
niet even hinderlijk geweest zijn als in de centrale Limburgse Kempen, omdat
8)
gelijksoortige tegenstellingen als in dat gebied er niet voorkomen , maar het
kaartbeeld wijst toch uit dat de onderscheiden betekenisgebieden meestal door
stroken niemandsland van elkaar gescheiden zijn. Blijkbaar heeft ook hier de
polysemievrees tot het opgeven van het woord opper geleid. Heeft zij dat op haar
eentje gekund? Ik geloof dat men nog met een tweede factor rekening moet houden,
die de polysemievrees gesteund heeft. Die tweede factor zou men
vormverwarringsvrees kunnen noemen.
Er komen nl. in Belgisch-Limburg niet minder dan zes vormvarianten van het
woord opper voor. Er zijn streken waar dit woord met een h begint en andere waar
dit niet het geval is. Daarenboven vertoont de hoofdtonige vocaal in bepaalde
gebieden umlaut, in andere niet. Tenslotte bestaat er in dit woord een r/l-wisseling
in de auslaut.

7)
8)

Op een paar plaatsen heeft men zich op andere manieren uit de dubbelzinnigheid gered. Dat
wordt in mijn proefschrift besproken; hier kan ik er niet op ingaan.
Ze is alleszins hinderlijk geweest, omdat de verschillende betekenissen in eenzelfde sfeer
van menselijke activiteit (de oogst) thuishoren: ‘des idées coordonnées dans le même domaine
de l'activité humaine se gênent’ (Jaberg, o.c., 64). De betekenisgrens tussen opper
‘boekweithok’ en opper ‘ongebonden halve graanschoof’ kon ongehinderd blijven bestaan:
in het opper ‘boekweithok’-gebied bestaan er geen ongebonden halve graanschoven; in het
opper ‘halve schoof’-gebied wordt geen boekweit geteeld!
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Wie die drie verschijnselen combineert, kan in totaal acht realisatietypes bedenken:
1. *opper; 2. *hopper; 3. *öpper; 4. *höpper; 5. *oppel; 6. *hoppel; 7. *öppel; 8. *
höppel. Behalve de vijfde en de zevende zijn al die mogelijkheden op de kaart van
9)
de vormvarianten van het woord opper (kaart 2) vertegenwoordigd . Uit die kaart
blijkt duidelijk dat men de gebieden van de onderscheiden vormvarianten wel
gemakkelijk kan afbakenen, maar dat men meestal geen gemeenschappelijke grens
voor twee vormvarianten kan trekken, waarbij de ene variant links, de andere rechts
van die grens ligt. Inderdaad, die grenzen lopen gewoonlijk door de stroken
niemandsland en volgen ze soms over hun volle lengte. Het gebied met bewaarde
h in het Maaskempens wordt voor de drie vierden omringd door niemandsland.
Hetzelfde is het geval voor het gebied met h tussen St.-Truiden en Tongeren. Het
grote gebied waar umlaut optreedt wordt bijna totaal omringd door niemandsland.
Het Lonerlands gebiedje met auslautende l grenst voor twee derden aan
niemandsland, de taalgrens niet meegerekend. De vormverwarringsvrees heeft dus
de polysemievrees gesteund in de aarzeling die tot woordverlies leidde. Zij is echter
niet de voornaamste factor geweest: men ziet b.v. dat in het betrekkelijk kleine
zuidwestelijke gebied met opper ‘haverhokje’ niet minder dan vier vormvarianten
voorkomen, die elk afgebakende, aan elkaar grenzende gebiedjes bezetten: opper,
hopper, hoppel, höppel. In de Maasvallei ligt de vormgrens opper/öpper een beetje
meer naar het Z dan de betekenisgrens ‘hooiopper’/‘halve schoof’.
Men kan dit alles als volgt samenvatten: in de buurt van de grens tussen twee
betekenisgebieden van eenzelfde woord kan begripsverwarring ontstaan die tot de
ondergang van het woord leidt. Die ondergang kan in de hand gewerkt worden door
vormverwarring.
*

**

9)

Uit dit alles blijkt wel de noodzakelijkheid om de etymologie van het woord opper te herzien.
Dat wordt gedaan in mijn proefschrift.
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KAART 2. - Deze kaart is getekend met hetzelfde materiaal als kaart 1.
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Het hand in hand gaan van deze twee factoren kan men ook uit een volgende
betekeniskaart aflezen, die van het ww. blekken ‘ondiep ploegen’, een woord dat
10)
in het mnl. ‘ontvellen, de schors afnemen, uitplunderen’ betekent .
Men ziet op kaart 3 een noordwestelijk gebied met blekken ‘een weide of grasland
ondiep omploegen’ en een zuidoostelijk met bel(le)ken ‘een akker, meer bepaald
een stoppelveld oppervlakkig omploegen’. Belken is ongetwijfeld in oorsprong
hetzelfde woord als blekken. Voor de metathesis van de l kan men het geval
11)
kolvenier: klovenier vergelijken . Dat beide vormen oorspronkelijk identiek zijn
wordt bewezen door kaart 4, waaruit blijkt dat het ww. blekken in de betekenis ‘een
boomstam van de schors ontdoen’ in de Limburgse Kempen niet zo ver naar het O
reikt als in de betekenis ‘de zode van een weide ploegen’, maar meer naar het Z
toe het gebied van deze laatste betekenis een flink eind overschrijdt, tot Q 74 en
75 toe, waar blekken ‘een boomstam ontschorsen’ staat naast belken ‘een
stoppelland oppervlakkig ploegen’. Diepenbeek Q 71 gaf echter bøləkə en bløkə in
de betekenis ‘ontschorsen’ naast elkaar op en Haselt Q 2 gaf in deze betekenis
slechts bẹləkə. Wanneer men de gegevens voor deze laatste twee plaatsen in het
geografisch verband van alle blekken/belken-opgaven van kaarten 3 en 4 beziet,
12)
blijkt de oorspronkelijke formele identiteit van blekken en belken duidelijk .

10)

Zie voor dit woord het Mnl. Wb. I, 1292, W.N.T. II, 2823-24 en Franck-Van Wijk, 69, s.v.
blaken.

11)

Zie Van Loey, Schönfeld's Historische Grammatica van het Nederlands , 74.
Van de gegevens van kaart 4 wordt in het betoog geen gebruik gemaakt in semantisch opzicht.
Het is onwaarschijnlijk dat de betekenissen ‘ontschorsen’ en ‘oppervlakkig ploegen’ van
hetzelfde ww. elkaar in de weg hebben gestaan: de semantische afstand tussen de
betekenissfeer van het ploegen en die van de houtbewerking is daarvoor te groot. Die twee
betekenissen hebben overigens, zoals uit een vergelijking van kaart 3 en 4 blijkt, geen last
van elkaar in het W van de Limburgse en het O van de Antwerpse Kempen.

12)

6
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KAART 3. - Correctienoot: Het werkw. stroppen komt blijkens mondelinge gegevens ook te
P 48 en 49 voor.
In het O van de provincie Antwerpen is er met behulp van het (schriftelijk) materiaal geen
precieze grens te trekken tussen het gebied waar blekken ‘de zode van een weide ploegen’
bestaat en dat waar dit woord in deze betekenis niet voorkomt. Vgl. blz. 46. Daarom is het
gebied rondom de plaatsen K 240, 307, 311, 312 en 352 niet zwart gekleurd. Waarschijnlijk
is blekken ‘de zode ploegen’ in deze streek een uitstervend woord. Het gebied rond de
Nederlands-Limburgse plaatsen L 318, 320 en 321 is evenmin zwart gekleurd. Wegens het
ontbreken van gegevens voor de aangrenzende Nederlandse gemeenten kan hier geen
grens van het niemandsland getrokken worden.
De Belgisch-Limburgse gegevens berusten op mondeling ingezameld materiaal, alle andere
op schriftelijk materiaal (een vragenlijst die op gestencilde bladen werd verspreid en die ook
werd afgedrukt in Brabants Heem 13 (1961), 42).
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KAART 4. - Alle gegevens, behalve de blekken-opgave voor K 353, werden schriftelijk
ingezameld, die buiten de provincie Belgisch-Limburg door middel van de bovenvermelde
vragenlijst.
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De betekenissen ‘de zode van een weide omploegen’ en ‘een stoppelveld lichtjes
omploegen’ van blekken, belken zijn technische toepassingen van de betekenis
‘ontvellen, de bovenste laag van iets wegnemen (door middel van de ploeg)’. In de
eerste toepassing is blekken buiten de Limburgse Kempen ook bekend in het
13)
Kempenlands en blijkens de kaart ook in het O van de Antwerpse Kempen. Veel
verder naar het W toe komt het echter in de Antwerpse Kempen niet voor: ofschoon
bijna alle gemeenten van het arrondissement Turnhout werden afgevraagd, werd
het voor het gebied ten W van het stuk van de provincie Antwerpen dat op ons
kaartje voorkomt, slechts gesignaleerd voor Morkhoven K 303 en Olen K 305. Ook
in Noord-Brabant zal blekken ‘de zode van een weide omploegen’ waarschijnlijk
14)
niet veel verder dan het Kempenlands reiken , maar het komt opnieuw te voorschijn
15)
op de Veluwe .
Belken ‘een stoppelveld lichtjes omploegen’ komt buiten de Belgisch-Limburgse
16)
Maasvallei en Haspengouw ook voor in Nederlands-Limburg ; over de verspreiding
meer naar het O toe zijn we niet ingelicht (in het Rheinisches Wörterbuch ontbreekt
het woord).
Dat de betekenis ‘de zode van een weide ploegen’ zich in de Kempen

13)
14)
15)
16)

A.P. de Bont, Dialekt van Kempenland. Assen 1958, 86.
Blijkens de antwoorden op de vraag naar de benamingen van dit begrip in Brabants Heem
13 (1961), 42, die voor vijftien over Noord-Brabant verspreide plaatsen werd beantwoord.
Zie W.N.T. s.v.
2

Zie Th. Dorren, Woordenlijst uit het Valkenbursch plat , 24. Deze lijst geeft ook de betekenis
‘braakland ploegen’. Enkele schriftelijke gegevens voor Nederlands-Limburg en de Zelfkant
(belken ‘stoppels ploegen’ voor Q 15 en 25, belken ‘een weide ondiep ploegen’ voor L 430,
434 en 435 en belken ‘een stoppelveld en een weide ondiep ploegen’ voor L 425, 427, 427a
(Berg), Q 14 en 24) breng ik voorlopig liever niet in kaart, omdat mondelinge controle en
aanvulling nodig zijn voor een juiste interpretatie van deze gegevens. Voor de drie
Nederlands-Limburgse plaatsen L 318, 320 en 321 onmiddellijk ten N van de zwarte strook
die de Kempen van de Maasvallei scheidt, waarvoor de vragenlijst eveneens werd ingevuld,
werd blekken/belken noch in de betekenis ‘weiland ondiep ploegen’, noch in de betekenis
‘stoppelland ondiep ploegen’ opgegeven. Het niemandsland strekt zich dus waarschijnlijk
nog verder naar het N toe uit dan op de kaart is aangegeven.
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ontwikkelde en de betekenis ‘stoppelland ondiep ploegen’ in Haspengouw en de
Maasvallei, is te verklaren door het feit dat het percentage weiland en beemden
veel groter is in de Kempen. Een paar decennia geleden werden daar nog regelmatig
17)
weiden gescheurd . In het Z en O van Haspengouw en in de Maasvallei bestond
dit bijna niet. Wel werden in heel de provincie de stoppelvelden lichtjes omgeploegd
om de navruchten te kunnen zaaien. In de betekenis ‘een stoppelveld omploegen’
behelpt de Limburgse Kempen zich met omschrijvingen als stoppel(en) omdoen,
stoppelen akkeren, ploegen, varen, afrijden. In West-Haspengouw heeft men voor
het omploegen van een stoppelveld echter een aparte technische term: stroppen.
Ten N.O. van het stroppen-gebied worden westelijk blekken ‘de graszode ploegen’
en oostelijk belken ‘stoppelland ploegen’ van elkaar gescheiden door een smalle
strook niemandsland waar blekken en belken niet bestaan, noch in de betekenis
‘graszode ploegen’, noch in de betekenis ‘stoppelland ploegen’. Nochtans zijn in
deze strook de beide manieren van ploegen bekend. Men gebruikt er echter in beide
betekenissen omschrijvingen: in de eerste wei omdoen, (om)ploegen, groes ploegen,
ris omdoen, in de tweede stoppel(en) omdoen, akkeren, ploegen, varen. L 362, 366
en 367 gaven in deze laatste betekenis storten. In beide gevallen kan men ook
spreken van schaa of dreig akkeren of ploegen (schaa, dreig = ondiep).
Het kaartbeeld maakt het dan zeer waarschijnlijk dat in de zwart gekleurde strook
van Q 1 tot L 319, waar zowel stoppelvelden als weiden ondiep omgeploegd worden,
18)
het ww. blekken werd opgegeven uit vrees voor misverstand . De verwarring werd
nog in de hand gewerkt doordat men niet meer precies wist hoe men het ww. moet
uitspreken: blekken of bel(le)ken.

17)
18)

Het afploegen van de graszode was de eerste fase bij het scheuren van weiland. Nadat het
losgeploegde gras verdord was, werd de weide zeer diep omgeploegd.
Er zijn nog een paar plaatsen in het blekken-gebied, tegen het niemandsland aan, met
betekenis-onvastheid te Bree L 360 sprak men ook van hẹi omblẹkə ‘heide omploegen’ en
te Stokrooie P 56 van blẹkə in de betekenis ‘een akker ondiep omploegen’.
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Hoe is dan de toestand in het W van Haspengouw, waar de afstand tussen de
belken-gebieden enerzijds en het blekken-gebied anderzijds toch wel wat al te groot
is om zonder meer aan polysemievrees te geloven, te verklaren?
Het is niet vermetel te veronderstellen dat het belken ‘stoppelland
ploegen’-gebiedje op de grens van de provincie Limburg en het Luiks kanton Landen,
dat er als een typisch taalgrensrelict uitziet, vroeger aan het grote oostelijk
19)
belken-gebied heeft vastgezeten . Als men dan de gegevens van kaart 4 naast die
van kaart 3 legt, kan men zien waar de blekken/belken-grens in West-Haspengouw
ongeveer gelopen heeft: in west-oostelijke richting, juist onder St.-Truiden P 176
door. Dit is meteen de zuidergrens van het gebied waar er enkele decennia geleden
nog regelmatig weiden gescheurd werden. Ten Z van deze lijn zijn er bijna geen
weiden; ten N is de gewone term voor ‘de zode van een weide omploegen’
20)
opbreken . Ten Z van deze lijn bestond er geen gevaar voor misverstand, omdat
er maar één manier van ondiep ploegen bekend was, maar onmiddellijk ten N van
deze lijn konden polysemievrees en vormverwarringsvrees hand in hand gaan. Het
wezenlijke verschil tussen het centrale W van Haspengouw en het O van de Kempen
is dat deze laatste streek in geen enkele van de twee bewuste opvattingen van het
begrip ‘ondiep ploegen’ een technische term bij de hand had die als ersatz kon
21)
dienen, maar de eerste wel. Die term was stroppen ‘stoppels ploegen’ . Toen
stroppen in West-Haspengouw

19)

20)

21)

Die veronderstelling wordt een zekerheid als men weet dat de twee belken-gebieden verbonden
zijn door een ketting van dorpen waar nog een meervoudig gebruikt subst. belken (P 182,
219, 220, 224), belkers (P 197) bestaat, met de betekenis ‘ondiep geploegd stoppelveld’ (=
ondiep geploegde voren). P. 182: də bẹləkən ātsϰøləpə ‘de belken uitschulpen’ = een ondiep
geploegd stoppelveld met de extirpator bewerken. P. 197: də bẹ.ləkərzǭ.vẹiγə ‘de belkers
afeggen’ = een ondiep geploegd stoppelveld met de eg bewerken. P. 219: də bẹləkən αfslẹipə
of αvẹiγə = id. P 220: de bẹləkən ǭvẹiγə = id. P 224: də bẹləkə akərə ‘de belken akkeren’ =
het ondiep geploegd stoppelveld nadien diep omploegen.
In de buurt van Borgloon Q 156 moet de blekken/belken-lijn in noordoostelijke richting
afgebogen zijn en ongeveer samengevallen met de westgrens van het huidig belken-gebied,
blijkens de doubletten blekken ‘ontschorsen’ en belken ‘stoppels ploegen’ voor Q 74 en Q
75.
Waar ze die term vandaan gehaald heeft, blijft een open vraag. Misschien was stroppen er
vroeger reeds bekend in een andere toepassing van het begrip ‘de bovenste laag van iets
verwijderen’. Mogelijk ook werd het woord ontleend aan het Z.O. van Vlaams-Brabant, waar
voor zover mijn gegevens reiken, stroppen ‘stoppels ploegen’ bekend is in trook van een
tiental kilometer breed langs de taalgrens af, vanaf Helen-Bos P 158 tot in de buurt van
Leuven.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 79

49
eenmaal aan de winnende hand was, kon het ook binnendringen in plaatsen waar
het niet aan een noodzakelijkheid beantwoordde, m.a.w. waar het gebruik van
22)
blekken of belken geen aanleiding gaf tot misverstand , met als resultaat dat het
tenslotte de taalgrens bereikte, waardoor het belken-gebied in tweeën werd gesplitst.
*

**

Een derde voorbeeld van polysemievrees vindt men op de kaart van de adjectieven,
afgeleid van het ww. lopen, met de betekenis ‘bronstig’. Deze adjectieven zijn: lopig
(in het O van Vlaams-Brabant en Antwerpen en in het grootste (westelijk) deel van
Belgisch-Limburg), lopetig (in een zuidoostelijk Belgisch-Limburgs gebied dat een
soort kroon vormt rond Maastricht, en daarenboven in de omgeving van Aken,
23)
Heinsberg en Geilenkirchen ) en loops (in Nederlands-Limburg en Noord-Brabant,
de Belgisch-Limburgse Maasvallei en het N van de Antwerpse Kempen). De
hoofdtonige vocaal van lopig, lopetig, loops vertoont in het grootste deel van het in
kaart gebrachte gebied (kaart 5) umlaut. In het W (het ‘Brabants’ gedeelte) komen
vormen zonder umlaut voor. Het is mij echter niet mogelijk een grens te trekken
tussen de vormen met en die zonder umlaut, omwille van de herkomst van de
Vlaams-Brabantse, Antwerpse en Noord-Brabantse gegevens (schriftelijk materiaal).
De afleidingen van lopen in de betekenis ‘bronstig’ strekken zich nog verder naar
24)
het O toe uit dan op de kaart is aangegeven . In Noord-Brabant is, voor zover ik
het zien

22)

23)
24)

Dat vernieuwingen die door therapie zijn tot stand gekomen, een neiging vertonen om zich
verder te verspreiden dan noodzakelijk is, is reeds langer bekend. Vgl. Weijnen, o.c., 100 en
Jaberg, o.c., 93-96.
Rheinisches Wörterbuch V, 203, i.v. lauf-achtig.
Vgl. voetn. 23 en zie ook nog Rheinisches Wörterbuch V, 207, i.v. läufig en 208, i.v. läufisch.
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25)

kan, loops zeer ruim verspreid . In de provincies Antwerpen en (Vlaams) Brabant
echter zal lopig/loops niet veel verder naar het W toe reiken dan op de kaart is
aangegeven. Het uiterste W van de kaart is inderdaad het grensgebied tusen
lopig/loops en stierig ‘bronstig bij koeien’. In de plaatsen in de Antwerpse Kempen
waarvoor is aangegeven dat lopig/loops niet bestaat, werd overal stierig opgegeven
26)
in de betekenis ‘bronstig bij koeien’. Dat is ook het geval voor Kessel-Le P 86 .
Stierig is in deze streek blijkbaar in het offensief, ten nadele van lopig.
Het lopig/lopetig/loops-gebied valt in semantisch opzicht in twee delen uiteen: het
W (oostelijk Vlaams-Brabant, het grootste deel van de oostelijke Antwerpse Kempen,
een paar stukken uit het W van Belgisch-Limburg en een deel van het Kempenlands)
gebruikt lopig/loops in toepassing op koeien; het O en het N (Nederlands-Limburg,
het grootste deel van Belgisch-Limburg en van Noord-Brabant) gebruiken
lopig/lopetig/loops in toepassing op teven (honden). Tussen de twee
betekenisgebieden in ontdekken we weer eens een strook niemandsland, van
Heppen K 316 tot Overwinden P 170, waar lopig in geen enkele van de twee
betekenissen gebruikt wordt.
De term ‘polysemievrees’ mag in dit geval nochtans niet precies op dezelfde
manier opgevat worden als bij de bespreking van de termen opper en blekken. Daar
was de factor die tot woordverlies leidde, het gevaar verkeerd verstaan te worden.
Wie echter in het gebied waar lopig ‘bronstig bij koeien’ betekent, dit woord gebruikt
in toepassing

25)

26)

Loops ‘bronstig bij teven’ werd voor de volgende Noordbrabantse plaatsen die buiten de
vierhoek van kaart 5 vallen, gesignaleerd: K 146, 161, 164, 169, 179a, L 99, 144, 152 en 183.
J.H.A. Elemans, Woord en wereld van de boer (Utrecht/Antwerpen 1958), 214 geeft voor
Huisseling L 103 eveneens löps op. Nadat de kaart reeds geclicheerd was, kwam er voor
Budel L 285 nog een inzending binnen met loops en heet naast elkaar.
Het wekt dan ook verwondering bij L. Goemans, Leuvensch Taaleigen. Woordenboek I (Gent
1936), 307 te lezen: ‘l o o p i g - luəpəx bn. Fr. en chaleur, van merries’. Ofwel hebben we
hier te doen met eein voorbeeld van terminologische verwarring in een stadsdialect, waar
men de betekenisfinesses van een min of meer agrarische term niet meer uit elkaar houdt,
ofwel bestaat er in Vlaams-Brabant ten W van het door kaart 5 afgebakende gebied nog een
streek met lopi 1 ‘bronstig bij merries’.
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KAART 5. - Een deel van de Antwerpse Kempen is menggebied van lopig/loops en stierig
in de betekenis ‘bronstig bij koeien’. Het lopig/loops-gebied kan daardoor in deze streek met
behulp van het schriftelijk materiaal niet nauwkeurig afgebakend worden. Daarom is er het
gebied rondom de nummers die niet van een teken voorzien zijn, niet zwart gekleurd.
De Belgisch-Limburgse gegevens berusten op mondeling ingezameld materiaal, behalve
die voor Q 85, 86, 92, 155a en 158 (schriftelijke gegevens); de andere werden verzameld
door middel van bovenvermelde vragenlijst, behalve die voor K 215, 220 en L 224 (deze
komen uit De Bont, Dialekt van Kempenland, 378) Q 95 (uit Endepols, Diksjenaer van 'i
2

Mestreechs, 241) en Q 101 (uit Dorren, Woordenlijst uit het Valkenburgsch Plat , 117). Het
lopig-gegeven voor Leuven P 88 uit Goemans, Leuvensch Taaleigen is niet in kaart gebracht.
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op teven, of omgekeerd, wie in een streek met lopig ‘bronstig bij teven’ het woord
in toepassing op koeien gebruikt, wordt niet verkeerd begrepen. Hij wordt - en dat
is minstens even dodelijk - uitgelachen! Polysemievrees kan men in dit geval dus
herleiden tot de vrees een mal figuur te slaan.
Men zal opmerken dat de veiligheidsmarge in de zuidelijke helft van het
niemandsland erg krap is: de strook waar lopig niet gebruikt wordt, is daar maar
één of twee (dicht bij elkaar liggende) gemeenten breed. Feitelijk is de marge er
toch wel ruim genoeg: bijna alle gemeenten die langs de westzijde aan de zuidelijke
helft van het niemandsland grenzen, hebben in de betekenis ‘bronstig bij koeien’
naast lopig een tweede term: willig. Willig en lopig werden naast elkaar gesignaleerd
27)
voor P 49, 107a, 108, 109, 112, 158, 162 en 167 . Meer naar het W toe vindt men
uitsluitend lopig. Willig is ook de (enige) term van het niemandsland en van het
grootste deel van Belgisch-Limburg.
Er is overigens een speciale factor geweest die de verbreding van het
niemandsland in de weg heeft gestaan. Als ‘emplâtre thérapeutique’ in de grensstreek
tussen de twee betekenisgebieden van het woord lopig heeft een adjectief gediend
dat door zijn algemene bekendheid in de betekenis ‘brandend van zinnelijke
hartstocht’ uiteraard als vervangprodukt dienst kan doen. Dat adjectief is heet (zie
kaart 6). Het wordt gebruikt in toepassing op het minst belangrijke dier, de hond,
Nadat heet in de grensstreek tussen de twee betekenisgebieden van lopig dit laatste
woord in toepassing op honden verdrongen had, heeft het niet halt gehouden, maar
is het aan een veroveringstocht begonnen in westelijke richting. Die veroveringstocht
duurt nu nog voort, en wel ten nadele van het adj. vuil, dat in alle Vlaams-Brabantse
en Antwerpse gemeenten ten W en ten N van het heet-gebied waarvoor ik over
28)
materiaal beschikt , evenals in de Limburgse plaatsen K 278, 314, 315, 316, 317a
en 353 in de betekenis ‘bronstig bij teven’ werd opge-

27)
28)

Ook willig naast lopig te K 317a en L 312.
Er zijn zes uitzonderingen: vijf gemeenten in het uiterste N van de Antwerpse Kempen (K
196, 207 en 210 met, zoals uit kaart 6 blijkt, heet; K 211 en 212 met, zoals uit kaart 5 blijkt,
loops) en P 31 met rits (waarschijnlijk een foutieve opgave).
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KAART 6. - De Belgisch-Limburgse gegevens berusten op mondeling materiaal, behalve
die voor P 114, 116, 185 en 221 (schriftelijke gegevens). De andere werden ingezameld
door middel van bovenvermelde vragenlijst. De nummers L 224, Q 95 en 101 zijn in kaart
gebracht, omdat ik uit de vermelde werken van De Bont, Endepols en Dorren met een vrij
grote kans op zekerheid meen te mogen afleiden dat heet te Oerle, Maastricht en Valkenburg
niet gebruikt wordt in de betekenis ‘bronstig, gezegd van een of ander vrouwelijk dier in de
paartijd’.
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29)

geven . De grootste weerstand ondervindt de indringer heet in de Hagelandse
stadjes. Hij blijft staan voor Aarschot P 25, maar hij is een omsingelingsbeweging
aan het uitvoeren rond Diest P 41. In Tienen P 145 is hij al binnengedrongen, maar
moet hij voorlopig nog de concurrentie dulden van het oude vuil. Ook de streek ten
W van deze laatste stad is al menggebied van heet en vuil. Zodra de vesting Tienen
gevallen is, zal heet zijn veroveringstocht in de richting van Leuven ongestoord
kunnen verder zetten.
We zien dus weer eens dat een vernieuwing die door therapie tot stand kwam,
zich verder kan verspreiden dan noodzakelijk is. De uitbreiding van het gebied met
heet ‘bronstig bij teven’ gebeurt echter in westelijke richting, waar een
veroveringstocht in oostelijke richting op het eerste gezicht een sterkere
therapeutische kracht zou hebben. Immers, alleen door een veroveringstocht van
heet ‘bronstig bij teven’ in oostelijke richting kan het niemandsland tussen de twee
betekenisgebieden van het woord lopig breder worden! Nu is er van een
veroveringstocht van heet in oostelijke richting geen sprake, tenzij in de kop van
het niemandsland, de omgeving van Beringen K 358. Het waarom blijkt uit kaart 6.
Het grootste deel van Limburgs Haspengouw gebruikt het adj. heet in toepassing
op bronstige merries. Het gevolg was dat er door het ontstaan van het gebied met
heet ‘bronstig bij teven’ een nieuwe strook niemandsland tot stand kwam tussen
twee betekenisgebieden van het woord heet in, van de taalgrens, op de scheiding
van de Belgische provincie Limburg en het Luiks kanton Landen, tot Hasselt Q 2.
De omgeving van St.-Truiden P 176 bevindt zich dus in een toestand van labiel
evenwicht, met twee stroken niemandsland naast elkaar.
Het is intussen lastig de toestand meer naar het N toe, in de buurt van de grens
tusen de provincies Belgisch-Limburg en Antwerpen

29)

De veroveringstocht van heet in westelijke richting is van vrij recente datum. In de tweede
helft van de vorige eeuw gebruikte de streek ten N en ten O van Tienen nog vuil in de betekenis
‘bronstig bij teven’. De idiotica van Tuerlinckx en Rutten geven nl. vuil in deze betekenis op.
Neerlinter P 110 kende echter rond de laatste eeuwwisseling reeds heet in deze opvatting:
zie D. Claes, Lijst van bij Kiliaan geboekte en in Zuid-Nederland voortlevende woorden...(Gent
1902), i.v. loopig.
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enerzijds, en Noord-Brabant anderzijds te beoordelen, wegens gebrek aan gegevens.
Het kan niet ontkend worden dat er zich in het N van Belgisch-Limburg tussen de
gebieden met lopig ‘bronstig bij koeien’ en lopig ‘bronstig bij teven’ geen
niemandsland ontwikkelde. Met ei op te wijzen dat Kerkhoven K 317a en Neerpelt
L 312 ook willig kennen in de betekenis ‘bronstig bij koeien’ is de moeilijkheid zeker
niet afdoende opgelost. Men stelt anderzijds vast dat juist hier tegen de
betekenisgrens aan toch een heet-gebiedje ontstond, maar eigenaardig genoeg
precies aan de ‘verkeerde’ kant van de betekenisgrens! De Noordbrabantse plaatsen
Oirschot K 187 en Meerveldhoven L 225a, die voor ‘bronstig bij honden’ heet naast
loops opgaven, liggen echter langs de ‘goede’ kant. Ook ten N van Turnhout K 327
is er in de buurt van de rijksgrens, waar de twee betekenisgebieden van loops elkaar
eventjes raken, iets aan het gebeuren. Men vindt er acht plaatsen met heet ‘bronstig
30)
bij teven’ . Een stelselmatig mondeling onderzoek van de bronstig-synonymiek in
Kempenland en het N van de Antwerpse Kempen zal ons wellicht klaarder doen
zien in de verschuivingen die in het gebied rond het raakpunt van de Noordbrabantse,
Antwerpse en Belgisch-Limburgse grenzen hebben plaatsgehad. Intussen blijven
we te uitsluitend op gissingen aangewezen om over de toestand in dit gebied een
bevredigend betoog te kunnen opbouwen.
J. GOOSSENS

30)

In vijf van de acht echter naast vuil i.p.v. naast loops.
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Mossel en vis
1)

De Zuidnederlandse zegswijze mossel noch vis zijn , die zowat overeenstemt met
de Noordnederlandse vis noch vlees zijn, reikt wel niet tot de middeleeuwen terug.
Toen immers werden oesters en mosselen, in overeenstemming met het wereldbeeld
van die tijd, tot de vissen gerekend. In mijn Alfabetische of Ideologische Lexicografie?
12-13 [1960] heb ik daar verschillende voorbeelden van gegeven. Ik heb er toen
tevens op gewezen dat deze middeleeuwse voorstelling tot op heden levend is
gebleven in de R.-K. onthoudingsvoorschriften.
Ook in de taal der mosselkwekers heeft dit oude wereldbeeld tot op heden zijn
sporen nagelaten. In het boekje van B. Havinga, De mossel verhuist...Mosselen en
mosselteelt (AO-reeks 876) 4 [1961], lees ik: ‘In het voorjaar tot in het begin van de
zomer, als de voortplanting plaatsvindt, loopt de voedingswaarde (van de mossel)
sterk achteruit. Vrijwel alle reservestoffen die de kwaliteit van het produkt vormen,
worden dan verbruikt. De kwekers zeggen dan dat de oude vis verdwijnt, terwijl na
afloop van deze periode zich weer nieuwe vis gaat vormen. Vanaf april tot omstreeks
midden juli worden dan ook geen mosselen in de handel gebracht’.
Bijzonder aardig komt de ouder terminologie vis naar voren in de volgende
aanhaling (waarin vlees alleen de tegenstelling tot schelp aanduidt), die ik vond in
Aller Hande (Albert Heijn) nov. 1961, blz. 1 h, waarin een mosselhandelaar uit
Yerseke aan het woord is: ‘Na het stomen is het gemakkelijk de vis - de vaktaal zegt
het vlees - uit de schelp te halen’.
Leiden
F. DE TOLLENAERE

1)

5

Zie WNT IX, 1164-1165; Stoett, Ned. Spreekwoorden nr. 2415.
N o o t b i j d e c o r r e c t i e : Wel blijkt de zegswijze ouder dan de tot nog toe bekende
voorbeelden lieten vermoeden. In de proef van het door dr. Kruyskamp bewerkte artikel
V i s c h , vond ik 't Is noch mossel, noch visch uit de Nederduitsche Spreekwoorden 1, 397
[1726] van de Middelburgse predikant C. Tuinman, wat taalgeografisch aansluit bij het in De
Navorscher 29, 467 [1879] vermelde voorbeeld uit Zeeuws-Vlaanderen. In dezelfde drukproef
kwam ook een aardig citaat voor uit de Herinneringen 127 [1941] van de bekende Vlaamse
socialistische voorman Hendrik de Man: ‘(Vandervelde) stak intellectueel te zeer uit boven
de kliek om hem heen, dan dat hij zich met haar gelijk zou stellen; maar des te minder kon
ik hem zijn laksheid vergeven, zijn houding die noch mossel noch visch was, uit vrees om
den steun van enkele socialistische politici te moeten ontberen’.
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Studies over nawerkingen van klassieken
VIII. Evoë, Evoë:
Bacchus bij Heinsius, Vondel en Snellinx
Het pronkstuk van Heinsius' ‘Hymnus van Bacchus’ is de beschrijving van de
verbintenis tussen Bacchus en Ariadne. Vondel heeft daaraan motieven ontleend
voor zijn ‘Rei van Bacchanten’, die echter in opbouw, strekking en ethos van Heinsius'
1)
Hymnus verschilt .
Behalve de kreet Evoë, die bij Heinsius vijfmaal voorkomt in de hymnische aanroep
‘O Evan Evoë’ en bij Vondel door elke strofe ruist, zijn er tussen beide dichters
2)
raakpunten, die op direkte ontlening wijzen .

Heinsius
Vondel
Veel bommen grof geluyt, gemengelt met cymbalen
Elck hadd' een lange spies bekleedt aen alle kant
Met klimmerbladren groen in zijne rechter hant. ghy hebt Silenus peerdt,
Den esel traech van ganck, getoomt aen zijnen steert,
3)
De knecht daer op geset .
Men sach terstondt in duyn schoon wijngaerden voortkomen
Het sandt gaf schielick uyt ontallicke veel blomen,
De zee lach stil en stom, de winden bleven in,
Van Bommen en Cymbalen
De spiessen groen van blaen
Sileen reed averechts
De wijngaert wies om 't bed, om 't bed,
En hing van trossen zwanger, Evoe, Evoe,
Het mager strand werd vet

1)

2)
3)

Heinsius' Hymnus wordt geciteerd naar de door Scriverius bezorgde uitgave van D. Heinsii
Nederduytsche Poemata, Amsterdam 1616; Vondels Rei naar W.B. IV 552. Over Heinsius'
bronnen zie Wtleggingen ende Verklaringen achter de Hymnus p. 42 ad Vers. 273.
Heinsius vss 337, 323-4, 403-5, 377-84; Vondel vss 5, 10, 22, 46-51.
Deze regels behoren niet meer tot de Ariadne-episode.
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Doch Zephyrus alleen was jonstich uwe min,
En blies uyt zijnen mondt veel witte violetten,
Veel roosen soet van reuck: self Venus quam besetten
De plaetse daer ghy laecht met myrten, die zy vlocht
Met wijngaertrancken t'saem, en by den ander brocht.
De myrt besloeg den grond, den grond,
Een luchje blies violen, Evoe, Evoe,
En rozen uyt haar mont.

Opmerkelijker dan de overeenkomsten zijn de verschillen. V o n d e l s lied bestaat
uit twee delen van tien strofen elk. Het eerste, het nachttafereel, is gewijd aan de
uitspattende roes, waarin het gevolg van Bacchus de bruiloft viert. Het bacchanaal
wordt wel beschreven, maar niet verheerlijkt; dit deel besluit met een strofe, die een
berijming lijkt van een bekend woord van Gyges bij Herodotus: ‘Met het afleggen
4)
van haar kleed legt de vrouw ook haar schaamte af’ .
De Nymphen moeder-naakt Die hadden met haar kleed, haar kleed,
De schaamt oock uytgetogen, Evoe, Evoe,
Wat Sater was dat leet?

De Saters, zegt K. van Mander in zijn Uyt-leggingh, (en zijn woorden geven aan wat
de rol van de sater is in menig spel van zijn tijd) ‘worden voor seer onkuysch
gehouden, en zijn, so eenige meenen, Satyren genoemt, na het Griecx woort Sathc;
5)
't geen Venus prickeling betekent.’
Na het nachttafereel van de zinnenroes der trawanten volgt het dagtafereel van
de echtelijke liefde van de god en zijn verkoren bruid:
Soo sleten zy dien nacht, dien nacht,
En als de dag quam rijzen, Evoe, Evoe,
Lach Liber warm en zacht.
Zijn Bruyd sloeg d'oogen op, gen op,
Daar quam de zon uitstralen, Evoe, Evoe, -

Dit tafereel van echtelijke genegenheid, vertroosting en verrukking,

4)
5)

Herod. Hist. 1.8.
K. Vermander, Uyt-leggingh, Amsterdam 1662, p. 48 (eerste druk 1604).
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waarin de omringende natuur deelt, vindt zijn schoone voleinding in de hemel, waar
de kroon van de bruid te pronk staat:
Nam hy haar kroon van 't hooft;
Hy wierpze naar zijn troon, zijn troon Daar staatze noch te pronk, te pronk,
Tot een gedachtenisse, Evoe, Evoe,
Van d'eer die hy haar schonk.

Wat Vondel ook bewogen heeft, in of voor 1643, zijn Rei van Bacchanten te schrijven,
6)
men mag er niet een jolige uitwerking in zien van ‘een boelage-motief’ ; misschien
geen bruiloftsgedicht, is de Rei zeker een verheerlijking der echtelijke liefde. Hij
leert reizen naar paleizen uit het slik dezer werreld. Van een boelage-motief kan
men eerder bij H e i n s i u s spreken. Zijn Bacchus is een volleerd minnaar; hij weet
hoe een verlaten vrouwtje te troosten met woord en gebaar. Hij wist haar tranen af
‘met een wijngaertblad, Dat hy nam van zijn hoofd’. Als zij hem een vriendelijker
7)
blik toewerpt, kommentarieert de kennner Heinsius, in navolging van Musaeus,
Dat was genoech geseyt voor menschen en voor Goden.
VVant als een dochter swijcht, dan spreken hare boden.
Het is een wonder volck, seer dobbel in de grondt,
Zy zeggen sonder tong, en spreken sonder mondt.

In het volgende is de aandacht gericht op de bevrediging van zijn lust.
Doen hebt ghy haer terstondt aen beyde sy gegeven
Een lieffelicken kus: een bedde toe bereyt
Van u gespickelt vel, en in het sandt geleyt. Daer laecht ghy gans den dach. Mimallones die liepen
Al rasend' om end' om, en al de Saters riepen
O Evan Evöe: maer Evan lach gerust,
En bluste met het spel der minne zijnen lust.
Naer dat de soete strijt ten ende was gekomen,
Heeft hy de blijde bruyt in zijne koets genomen,
Verheven in de locht, en daer gestelt ten toon,
Dicht aen het beeldt dat knielt, een schoone gouden kroon.

6)
7)

Tijdschrift voor Taal en Letteren 27 (1939), p. 64.
Zie Wtleggingen achter de Hymnus, p. 45 ad Vers. 370. De aangehaalde verzen van Heinsius
zijn 369-72 en 374-92.
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Heinsius roept meer de sfeer op van een minnerij overdag, Vondel viert het samen
ontwaken in de morgen. Heinsius noemt in het voorbijgaan de bruid blijde; Vondel
heeft aandacht voor de vertrooste bruid:
De bruyd nam 't al in 't goe.

Heinsius spreekt van een kroon, Vondel van haar kroon. Voor Heinsius is de kroon
van Ariadne een mythologeem, voor Vondel is zij een symbool. Heinsius weet er
meer van, Vondel ziet er meer in.
Is Heinsius met zijn Bacchushymne middelaar geweest tussen klassieke bronnen
en Vondel, die het gegeven verinnigt, Vondel op zijn beurt is middelaar geweest
8)
tussen Horatius' Bacchushymne en het lied ‘Aan Bachus’ van Fr. Snellinx , die het
gegeven vergrooft. Deze Haarlemse rederijker heeft, misschien om de plaatselijke
9)
kamer ‘De Wijngaertrancken’ met een toepasselijk lied te vereren , Horatius' Ode
Bacchum in remotis, waarin ook het Evoë klinkt (euoe, parce Liber) op rijm gebracht.
10)
Snellinx' afhankelijkheid van Vondel is volslagen. Hij berijmt diens vertaling in proza ,
en kiest als Toon Vondels ‘Toen Bacchus lagh en sliep’, dat is de Rei der
Bacchanten. Ten bewijze van Snellinx' afhankelijkheid ziehier enkele naklanken uit
Vondels vertaling:

8)

9)
10)

Snellinx' ‘Aan Bachus’ is opgenomen in Clioos Cytter, Amsterdam 1663, p. 186-92. Over Fr.
Snellinx zie Ruys, NNBW 2.1334-5. Niet genoemd door Ruys zijn de verzen van Snellinx in
Den Lacchenden Apoll...Desen laetsten Druk by na de helft vermeerdert, Amsterdam 1667,
en de gedichten aan en op Snellinx, die voorkomen in P. Rixtels Mengel-Rymen, Haerlem
1669. Rixtel geeft een vers ‘Op het een-en-veertighste Jaergetyd van den Poët Franciscus
Snellinx, Zijnde den 25 Augustij. 1668’, p. 19; ‘Op den Hof en Beelden-konst Van...Franciscus
Snellinx, Genaemt Dicht-prieel’, p. 20, dat begint ‘In Haerlems Dicht-Prieel, bralt Snellinx als
Virgiel’; ‘Op d'Af-beeldingen van Francisko Snellinx’, p. 58; en een ‘Lyk-klacht’, als Snellinx
den 24 van Sprokkelmaand 1669 te Haarlem is gestorven, p. 21. A. van Duinkerken rangschikt
Snellinx onder de roomse dichters (Dichters der Contra-reformatie, Utrecht 1932, p. 71-2 en
272).
Ruys t.a.p. zegt, dat Snellinx ‘gedurende een jaar vóór zijn dood’ lid van deze kamer was.
W.B. VII 300.
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Vondel
Snellinx
Toen de heillooze reuzerot in de hooghte
uw vaders rijck beklom, Horatius
Tu, quum parentis regna per arduum
Cohors gigantum scanderet impia, - en zoetelijck quispelstaertende, leckte,
met zijnen drietongigen muil, in 't scheiden,
uwe voeten en beenen.
- leniter atterens
Caudam, & recedentis trilingui
Ore pedes tetigitque crura.
Toen 't heilloos Reuzenrot,
Toen 't heilloos Reuzenrot, den Godt
Jupyn om hoogh bestormde,
Evoë, Evoë,
En klom na 't heemelsch slot: Hy kwispelstaartte zoet,
Hy kwispelstaartte zoet en groett'
En lekte, met dry tongen,
Evoë, Evoë,
In 't scheiden uwen voet.

Boven Vondels vertaling las Snellinx als samenvatting van de acht strofen van
Horatius: ‘Het staet hem vry, van Bacchus Godtheit beseten, haer ter eere uit de
borst te zingen.’ Bij Snellinx kan men achttien strofen lang zijn hart ophalen. Niet
alleen de Toon, ook de aangezette woorden noden de gilde tot vieren. Snellinx zag
Bacchus niet maar ‘vaerzen leeren’ (carmina docentem); hij zag, hoe de god ‘Opzong
zyn Poëzy’. Geen wonder, dat het ‘zingen’ (cantare) bij Snellinx aanzwelt tot
‘schaateren heel bly’. De lierzang is geworden tot nummer voor een liedertafel.
Evoë, o Liber, die vreesselijck zijt, door
uwe zware wijngaert-spiets, gena, gena.
euoe, parce Liber,
Parce, graui metuende thyrso.
O Liber! Evoë!
O Liber! Evoë! die meê
Gevreest zijt door uw Wyngaart spiets,
Evoë, Evoë,
Genaade geeft en vreê.

J.C. ARENS
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Boekbeoordelingen
Weevers, Th. Poetry of the Netherlands in its European context,
1170-1930; illustrated with poems in original and translation. London,
Athlone Press, 1960. 376 blz. prijs 35 s net.
Dit boek is niet een beknopte geschiedenis van de Nederlandse letterkunde voor
buitenlanders. Wel bedoelt het natuurlijk aan buitenlanders een welgekozen inleiding
te geven die de belangstelling daarop zal kunnen richten. Het beperkt zich strikt tot
de Nederlandse dicht- en verskunst; en het toont die in een aantal afzonderlijke
hoofdstukken over bepaalde perioden en enkele bijzondere aspecten. Hierin vindt
de schrijver gelegenheid om te wijzen op belang en oorspronkelijkheid van
Nederlands dichtwerk en op de invloed die daarvan soms ook naar andere Europese
literaturen is uitgegaan. Het is begrijpelijk dat juist een hoogleraar in het Nederlands
aan een buitenlandse universiteit zich geroepen voelt deze kant van zijn studiegebied
naar voren te keren. Maar behalve voor zijn Londense studenten en zijn verdere
Engelse lezers vormt dit inderdaad ook voor de Neerlandici in patria een alleszins
opwekkende variatie. Het besef van een Europese ‘context’ brengt uiteraard mee
dat steeds de onderlinge verhoudingen en overeenkomsten in het licht worden
gesteld. Zo geeft Weevers in het eerste gedeelte van zijn boek capita selecta over
de plaats van de Nederlandse poëzie temidden van de overige Europese. En in zijn
tweede gedeelte licht hij zijn uiteenzettingen toe met een aantal teksten in het
oorspronkelijke Nederlands, elk voorzien van een Engelse vertaling van zijn eigen
hand, waarin zin en klank zo nauw mogelijk is benaderd. Ongetwijfeld bewijzen
deze vertolkingen een grote gevoeligheid voor vorm en sfeer. De keuze is
overwegend lyrisch en werd uiteraard bepaald door dezelfde geest die in de
voorafgaande hoofdstukken spreekt.
Het eerste hiervan, met het opschrift ‘introduction’, geeft een beknopte
beschouwing over de letterkundige betekenis van kleine taalgebieden en de
belemmeringen die deze ondervinden om in het alge-
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mene Europese geheel op hun werkelijke waarde te worden geschat. Hoofdstuk II
behandelt ‘the Netherlands in medieval literature’ en gaat uitvoerig in op het eerste
ontstaan, en de raadsels en onderstellingen betreffende de cultuurwereld waartoe
het werk van Henric van Veldeke moet behoren; verder valt de volle aandacht op
Hadewych en op de Reinaerd. Hoofdstuk III ‘the medieval drama in the Netherlands’
is een levendig opstel, dat de opmerkelijke Nederlandse bijdrage in de Europese
toneel-ontwikkeling helder belicht: de ‘abele spelen’, de Eerste bliscap, Elckerlijc,
Mariken van Nieumeghen.
Hoofdstuk IV ‘lyrical and reflective poetry of the renaissance’ schetst de verwerking
van de nieuwe romaanse invloeden in de Nederlandse dichtkunst, allereerst bij Van
der Noot en Hooft; maar vestigt dan sterk de nadruk op de ontwikkeling van de
Noord-nederlandse dichtertaal en versvormen, die voor geruime tijd ook het karakter
van de Noord-europese dichtkunst, zowel in het Duits als in de Skandinaafse talen,
bepaalde; hierbij komt Daniel Heinsius terecht in het volle licht als de voor een
bepaalde periode representatieve figuur van Hollandse cultuurexpansie. Ook de
liederdichters, Bredero, Starter, en naast hen Camphuysen, leverden een eigen
Hollands voorbeeld dat naar Duitsland uitstraalde. Daarna volgt de groeiende
betekenis van Vondel, die tot een persoonlijke volle beheersing van gedachte, stijl
en alle dichtvormen van zijn tijdperk opsteeg. Dat in deze schets voor Cats niet
meer dan een korte vermelding als populair verteller en moralist overschoot is wel
te aanvaarden. Maar bevreemdend is dat Constantijn Huygens, de Europese erudiet
en persoonlijke taal- en vormvirtuoos, in dit tijdsbeeld geheel ontbreekt.
Hoofdstuk V ‘drama of the renaissance’ is een verhandeling op zich zelf en
allerminst een leidraad of overzicht van het toneel in de 17e eeuw. Enkele
beginbladzijden over rederijkerspraktijk en zinnespelen van de 16e eeuw, waarbij
Colijn van Rijssele en Coornhert even in close-up verschijnen, leiden spoedig naar
het eigenlijke onderwerp: de vernieuwing van de Hollandse toneelvormen door
Bredero, Hooft en Vondel, in verband met de Franse en Latijnse invloeden en
voorbeelden. Vervolgens blijkt dat Weevers zich nader wenst te beperken tot het
ernstige drama en de bespiegelende strekking, die kenmerkend
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zijn voor de Nederlandse kunstbelangstelling. Over romantisch toneel en
spectakelstukken, blijspel en kluchten, Bredero en Jan Vos, horen wij inderdaad
niets meer. Zo is dan de ware kern van de uiteenzetting: de lijn waarlangs datgene
zich ontwikkelt waarmee een eigen Nederlandse dramatische kunstvorm wordt
bereikt. Die lijn begint bij Hooft en zet zich voort in Vondel. Zij is nauw verbonden
aan de grote Nederlandse Neo-latinisten van dezelfde generatie, Heinsius met zijn
Auriacus en Herodes, en Grotius met zijn Adam- en Josefstukken. Eerst Seneca
en later Sophocles en Euripides zijn de klassieke voorbeelden die hierbij de mijlpalen
langs de weg vormen. Op deze boeiende en verantwoorde beschouwingen over de
groei van Vondel naar zijn rijpste toneelstijl, volgt een verrassende vergelijking met
de Duitse literatuur. In het vorige hoofdstuk waren Opitz en Zesen de figuren die
zich in de Hollandse cultuurwereld verrijkten. Nu is het Gryphius, in wie Vondels
ontwikkeling als het ware wordt weerspiegeld, zelfs in die zin dat zij zich in diens
drama's à rebours vertoont, als hij na de invloed van Vondels gelouterde pathetiek
later terugkeert naar rumoeriger scenerie en Senecaanse bombast. Vondels hoogte
was voor het Duitse publiek zeker te hoog, evenals trouwens voor het Amsterdamse,
wat de glorie van Jan Vos ten goede kwam. Maar dat de Hollanders ook op dit iets
lagere niveau geruime tijd als cultuurbrengers in Noord-Duitsland, Skandinavië en
de Baltische landen konden optreden, blijkt duidelijk uit de succesrijke kunstreizen
van Nederlandse comedianten, die daar in de 17e en 18e eeuw hun Hollandse
repertoire in hun eigen taal in hofen stadstheaters ten beste gaven. En de invloed
van dit repertoire op de Duitse ‘Wanderbühne’ liet waarlijk nog enkele late sporen
uit Holland na tot in de nabijheid van de jonge Goethe. Deze uitstraling van
Nederlands toneel naar Oost en Noord heeft de schrijver met veel zorg en kritiek
uiteengezet. Inzake de vermeende invloed van Vondel op Milton overwoog bij hem
de kritiek; hij wijst op de gemeenschappelijke bronnen en voorgangers, onder wie
dan nog wel Hugo de Groots Latijnse tragedie Adamus exul als een Hollandse
schakel geteld kan worden.
Hoofdstuk VI ‘from romantic patriotism to supremacy of poetry’ toont het ontstaan
van een nieuwe Nederlandse poëzie in de 19e eeuw,
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het moeizaam loslaten van de belemmerende erfenis uit de gouden eeuw, het
terugvinden van een houding in de veranderde Europese cultuurwereld en van eigen
daarbij aansluitende uitingsvormen. De inleidende bladzijden loodsen de lezer
behoedzaam langs Feith, Bellamy, Helmers, Bilderdijk en Da Costa. Daarna krijgt
de ontwikkeling gestalte in kenschetsen van werk en geest van de opeenvolgende
persoonlijkheden: Potgieter, Gezelle, Perk, Kloos, Van Eeden, Verwey, Gorter,
Henriete Roland Holst, Leopold, Boutens. In de hier als laatsten genoemde vijf
dichterfiguren ziet Weevers de vervulling van hetgeen de nieuwe Nederlandse
dichtkunst in haar ontwikkeling tot 1940 heeft mogen bereiken. ‘In their best work
they substantially achieved the liberation of the poetic imagination, towards which
Dutch poetry had been evolving so laboriously for over a century. They attained to
a form of poetry in which man's total experience, whether sensuous, emotional,
intellectual or religious, is integrated in an organic imaginative whole embodying a
harmonious fusion of these four aspects of the human mind. They experienced life
in its universal aspects as a deeply significant mystery and regarded their poetry as
the expression of perennial values...’; zij vertegenwoordigen een poëtisch en
monistisch geloof en zijn veelal verkondigers daarvan. Deze visie is de uitkomst en
ook de achtergrond van Weevers' beschouwingen.
Hoofdstuk VII ‘the idea of Holland in Dutch poetry’ stelt de vraag naar de
grondgedachten, die de dichters als kenmerkend voor hun eigen land beseffen. De
geschiedenis vertelt de feiten en omstandigheden, de kunstenaars weerspiegelen
de geestelijk houding van de bewoners. In een aantal treffende citaten toont schrijver
enige aspecten: het gevoel van recht en vrijheid en aansprakelijkheid, ongedwongen
in de wijdheid van de geest boven de beperkte grenzen van het kleine en vlakke
land; en de kracht van de verbeelding in en uit de beschouwing van de zichtbare
intimiteit.
De in het tweede gedeelte van het boek verzamelde teksten, 48 gedichten en
dichtfragmenten uit alle perioden, met Engelse vertaling, zijn als het ware een klein
particulier museum, waarin de smaak en de geest van de verzamelaar een even
verfijnde als suggestieve harmonie hebben geschapen. Engelse lezers die zich ook
een voorstelling van
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de klank willen maken vinden in een toegevoegde paragraaf zorgvuldige aanwijzingen
over de uitspraak van het Nederlands.
Weevers' boek is geen doorlopend geschiedverhaal; het vaak rommelige literaire
tijdsgebeuren met al zijn betrekkelijkheden laat hij ter zijde. Het is een reeks
voordrachten, studies en schetsen met tamelijk verschillende inzet van belangstelling,
soms geheel naar de diepte, soms meer naar de breedte gericht. Maar deze reeks
is inderdaad een sluitende cyclus, met een eigen zeer persoonlijk en kunstzinnig
innerlijk verband.
Rotterdam, dec. 1961.
F. KOSSMANN

Bonne Response a tous Propos (1547). Edition en fac-simile par G.G.
Kloeke (Verh. Kon. Akad., afd. Letterk., N.R., dl. LXVIII, n. 1). Amst.,
N.-Holl. U.M., 1960.
Prof. Dr. G.G. Kloeke, Uitgave van ‘Seer schoone Spreeckwoorden / oft
Prouerbia’ in 1549 te Antwerpen verschenen (Taalk. Bijdr. v. Noord en
Zuid XIII). Assen, Van Gorcum & Comp., 1962.
De uitgave van de Kamper spreekwoordenbundel, gedateerd op 1550, is voor prof.
Kloeke aanleiding geweest zich verder te verdiepen in de vroege historie van onze
spreekwoordenverzamelingen, en als vrucht van dit onderzoek liggen thans twee
nieuwe uitgaven voor ons, die getuigen van dezelfde accuratesse en grondigheid
als aan den dag gelegd in de eerstgenoemde. Daarin was schr. reeds tot de conclusie
gekomen dat de verzamelaar of verzamelaars daarvan, vooral voor het tweede
gedeelte, gebruik had(den) gemaakt van een kort tevoren te Antwerpen bij Hans
de Laet gedrukte bundel. Deze bleek op zijn beurt twee, verschillende bronnen te
hebben, nl. de hierboven genoemde ‘Bonne Response’, in 1547 te Parijs verschenen,
en een andere, nog niet geïdentificeerde. De ‘Bonne Response’ is, blijkens de
ondertitel, ‘Traduict de la langue Italienne & reduyt en nostre vulgaire francoys, par
ordre d'Alphabet’. De Franse vorm staat daarbij voorop, de Italiaanse in kleiner
lettertype eronder. Van dit uiterst zeldzame boekje geeft
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prof. Kloeke nu een facsimile, met daarin aangegeven de corresponderende
nummers van De Laets bundel. Deze laatste heeft hij daarna afzonderlijk uitgegeven,
met een inleiding waarin minutieus de formatie wordt beschreven. De ordening bij
De Laet is zodanig dat eerst de uit de ‘Bonne Response’ overgenomen sprw. onder
iedere letter in dezelfde volgorde worden gegeven, en daarna telkens een nieuwe
reeks met dezelfde beginletter. Prof. Kloeke heeft de eerstbedoelde in zijn uitgave
door cursivering van het Frans onderscheiden en er een verwijzing naar Harrebomee
aan toegevoegd, bij wien men verdere parallele plaatsen kan naslaan, en zo nodig
ook nog naar andere bundels, als Servilius en de Prov. Communia. Wegens deze
toevoegingen heeft hij afgezien van een uitgave in facsimile; hij heeft echter de
spelling van de oorspronkelijke uitgave met de grootste nauwkeurigheid overgenomen
en wijdt daaraan veel aandacht in zijn inleiding, waar hij zelfs typografische varianten
als de twee soorten r verantwoordt. Misschien is de acribie hier wel wat ver gedreven,
als hij b.v. ook het &-teken van De Laet precies overneemt, dat afwijkt van dat in
de ‘Bonne Response’ en wel eenvoudig omdat De Laet alles in fractuur drukt en
het eerstgenoemde boekje geheel in cursieve letter gedrukt is. In een toegevoegde
woordenlijst zijn alle spellingen der aangetroffen woorden opgenomen met vermelding
van de vorm bij Verdam.
Als volkomen betrouwbare tekstuitgaven verdienen deze werkjes van prof. Kloeke
de hoogste lof. Met recht wijst hij in zijn inleiding op het grote belang van
ongewijzigde uitgaven van onze oudste spreekwoordenverzamelingen en op het
bibliografische belang van nauwkeurige weergave, liefst in fotografie, van de titels.
Wel bevreemdt het enigszins dat de beide besproken uitgaven niet in één boek
verenigd zijn; immers het belang van de ‘Bonne Response’ voor de Nederlandse
filologie ligt geheel in haar functie van bron voor de bundel van De Laet. De
inleidingen beperken zich tot de relatie tussen de verschillende bundels, het
bibliografische en ortografische aspect; hun plaats en functie in onze
paroemiologische geschiedenis wordt (voorlopig?) ter zijde gelaten. Op te merken
zou o.a. zijn dat zij meer de functie van leerboekjes in taalbeheersing en retorica
gehad moeten hebben dan die van spreekwoordenverzamelingen om huns zelfs
wil.
Leiden, April 1962
C. KRUYSKAMP
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Jacob Cool, Den Staet van London in hare groote Peste. Met een
inleiding en aantekeningen door J.A. van Dorsten an K. Schaap. Leiden,
o
E.J. Brill, 1962 (Leidse Drukken en Herdrukken V). gr. 8 . 63 blz. Prijs
ing. ƒ 9,50 (voor leden v.d. Mij. ƒ 7,50).
In dl. LXXVII van dit tijdschrift heeft de eerstgenoemde heruitgever van dit geschrift
reeds uitvoerig bericht omtrent het terugvinden van deze uiterst zeldzame tekst en
zijn vergeten auteur, zodat thans kan worden volstaan met een korte aankondiging
van de uitgave in facsimile. Het is verheugend dat de Maatschappij het initiatief
genomen heeft om dit geschrift op deze prettige wijze weer toegankelijk te maken;
de uitgave in facsimile is, dank zij de fraaie typografie van het origineel, zeer geslaagd
en het boekje is alleszins lezenswaard. In de inleiding wordt de schrijver, die zijn
gedicht anoniem in Middelburg liet drukken in 1606, geschetst als vertegenwoordiger
van de grote Nederlandse emigrantenkolonie in Londen, en als veelzijdig autodidact.
De sterke religiositeit die zijn pestverhaal doortrekt en hem ook een parafrase van
psalm IV in de pen gaf, komt op het eind van zijn leven nog eens tot uiting in het
eveneens te Middelburg gedrukte boek Van de Doot. Als de heer Van Dorsten in
zijn bovengenoemd artikel dan ook op de vraag wat Cool bewogen mag hebben
‘die grote stof in verzen onder te brengen’ antwoordt dat dit alleen was ‘om de
letteroefening’ en ‘voor zijn eigen plezier’, dan lijkt dat ons toch wel wat al te
lichtvaardig. Dat het de overweldigende ervaring was van de alles vernietigende
plaag, die de hele maatschappij ontwrichtte en alle normen ondergroef, die hem tot
dichten aanzette, is toch niet zo onbegrijpelijk voor een generatie die de totale oorlog
mede heeft beleefd, het enige verschijnsel dat in zijn verwoestende uitwerking met
een dergelijke grote pestepidemie als Cool beschreef vergeleken kan worden.
De tekst is aan de voet der bladzijden voorzien van verklarende aantekeningen,
waarbij een prijzenswaardige beperking is betracht en die weinig aanleiding geven
tot kritiek. Het stont aen in vs. 21 van blz. 15 lijkt ons niet weer te geven met ‘was
disponibel’, maar met ‘moest eraan geloven’; planten in vs. 18 van blz. 18 is niet
het mv. van
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plant, maar hoort bij het ww. planten: hun planten betekent ‘zich vestigden’; behalick
in vs. 30 van blz. 27 is met ‘besmettelijk’ niet geheel juist weergegeven; de bedoeling
is dat men zich de pest door besmetting op het lijf kan halen, blijkens vs. 11 van de
volgende blz.: ‘De sieckte men seer wel, maer niet de doot, behaelt’.
Over de versificatie zeggen de uitgevers niets. Te wijzen zou o.a. zijn op de
curieuse wijze waarop de dichter in zijn alexandrijnen de caesuur hanteert, nl. zo
dat elk vers daardoor volslagen in twee helften gehakt wordt:
Soo merckten wy in Mey, dat hier de Peste rees,
En die was wijt verspreyt, dat haren voortganck wees:
En op een weke tijts, soo storven doen op 't leste
Een hondert twintich twee, van sieckten en van Peste.

Het is precies een caricatuur van Cats (avant la lettre)!
Leiden, Mei 1962
C. KRUYSKAMP

J.A. van Dorsten, Thomas Basson 1555-1613, English Printer at Leiden.
Publ. for the Sir Th. Browne Institute by the Univ. Press Leiden, 1961.
o
8 126 blz. Prijs geb. ƒ 10.50.
Deze geschiedenis van een vergeten Engelse drukker te Leiden in het laatst van
de 16de en het begin van de 17de eeuw wordt aangeboden als mede een bijdrage
tot de kennis van de litteraire betrekkingen tussen Engeland en Nederland in die
tijd, en verdient als zodanig alle waardering. Wanneer Basson, geboren bij
Cambridge, Engeland verliet, is niet bekend; in 1582 en '83 was hij in Keulen, waar
hij boekenzendingen van Plantijn ontving. Hij verliet Keulen als vluchteling om den
gelove; aan het eind van zijn boek maakt schr. aannemelijk dat hij behoorde tot de
gemeenschap van het Huis der Liefde van Hendric Niclaes. In Leiden, waar hij het
eerst op 9 April 1584 vermeld wordt, vestigde hij zich als boekbinder en weldra ook
als drukker, aanvankelijk wsch. in dienst van Elsevier, maar spoedig voor eigen
rekening. Zijn eerste druk (1585) was een Frans politiek pamflet. Goed op gang
kwam hij echter met zijn carrière door de komst van Leicester in dat jaar. In het
najaar
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drukte hij in plano een ‘Verhael Van t' vroom en lofweerdich feyt by 28. Enghelsche
bootsghesellen’, naar het Engels, en in de zomer gaf hij een herdruk van George
Whetstones The honourable reputation of a souldier, met een Nederlandse vertaling
door Jac. Walraven van Hoorn, met privilege van Leicester. Zijn bedoeling hiermee
was het leren van de beide talen door Engelsen en Nederlanders te bevorderen,
waartoe hij ook zelf Engelse les gaf en bovendien gaf hij in hetzelfde jaar nog uit
‘De conjugatien in Engels ende Nederduijtsch’, bewerkt naar het model van Gabriel
Meuriers leerboek voor het Nederlands en Frans; het is niet bewaard. In 1587 gaf
hij, wederom met privilege van Leicester, een vertaling uit van koningin Elizabets
proclamatie bij het doodvonnis over Mary Stuart (‘Een warachtich
verhael...belangende het vonnisse vande Coninginne van Schotlant’). Uit de jaren
1588-'93 zijn geen drukken van hem bekend; hij legde zich toen blijkbaar vooral op
de boekhandel toe en deze zaken floreerden nogal, blijkens zijn aankoop van een
huis op de hoek van de Kloksteeg en het Rapenburg en van een deel van de
Templum Salomonis. Zijn leven lang heeft hij ook studenten gehuisvest; in Febr.
1593 werd zijn oudste zoon Govert als student ingeschreven. Hij hield zijn relaties
met de universiteit warm; in 1594 drukte hij voor het eerst een werk voor een lid van
de universitaire gemeenschap en in 1595 werd hij, naast Paedts, die ‘typographus
academiae juratus’ was, eveneens toegelaten ‘in membrum Academiae’. Hij had
een groot aandeel in de vestiging van de universiteitsbibliotheek, voor welke hij veel
bindwerk deed en boeken met het wapen van de universiteit stempelde. In 1604
drukte hij de catalogi van de bibliotheken van Dousa en van Mercator, voor de eerste
grote boekverkopingen die in Leiden plaatsvonden. Voorts drukte hij zeer veel theses
en disputaties, lofdichten en andere kleine geschriften, maar ook nog bewerkingen
van Engelse teksten, zo ‘Nieus uyt Enghelandt oft een vermaeckelick Proces
tusschen Fluweele-Broeck ende Laken-Broeck’, een vertaling van R. Greenes A
quip for an upstart Courtier, en ‘Ondecking van tovery’ (1609), vertaald naar R.
Scots Discoverie of Witchcraft (1584). In de religieuze geschillen van zijn tijd toonde
hij zich een overtuigd Arminiaan; hij drukte in 1609 de Disputationes XXIV van
Arminius. Zijn grootste uitgave is de Thesaurus temporum.
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Eusebii Pamphili Chronicorum Canonum libri duo, bezorgd door Scaliger, een foliant
van 1395 pagina's. Op het eind van zijn leven keerde hij misschien naar Engeland
terug; de datum van zijn overlijden is niet bekend, maar moet vóór 20 October 1614
gelegen hebben. De zaak werd door zijn zoon Govert voortgezet tot 1630, toen zij
geliquideerd werd; het laatste product van de pers was haar eigen veilingcatalogus,
die in een enkel exemplaar bewaard is en een hoogst interessant document vormt.
Het boekje van de heer Van Dorsten geeft een belangwekkend beeld van het
universitaire leven aan de jonge Leidse hogeschool voor zover het betrokken is bij
de boekdrukkerij en van de bonte samenstelling van de universitaire gemeenschap.
Het is de vrucht van volhardende speurzin en nauwgezet onderzoek en mag een
welkome aanwinst genoemd worden voor de geschiedenis van de Nederlandse
boekdrukkunst aan het eind van de 16de en het begin van de 17de eeuw.
Leiden, Januari 1962
C. KRUYSKAMP

J.E. Loubser, Die saamgestelde verbale vorm, Van Nederlands na
Afrikaans, Groningen, 1961. XI + 273 blzz.
Van wat men in het Nederlands o.v.t. noemt, is in het Afrikaans weinig meer te
bespeuren; niet meer dan de vormen was, sou, wou, kon, moes, wis en dag of dog.
In de plaats van de oude formele tegenstelling: v.t.t. - o.v.t. is er een nieuwe ontstaan:
saamgestelde vorm - stamvorm. Dat wil echter geenszins zeggen dat de beide
stelsels elkaar dekken. Terwijl de tegenstelling vanouds het aspect betrof, is deze
volgens Loubser (zie bijv. blz. 188 en 198-199) in het Afrikaans in het stilistische
vlak komen te liggen. De huidige samengestelde vorm draagt er nog de meeste van
zijn oude functies. ‘Ten opsigte van die perfectumfunksie, het daar geen verandering
gekom nie’, zegt Loubser op blz. 223. Het oude praeteritum is er echter vervangen
eensdeels door de samengestelde vormen, anderdeels door de stamvorm, met
name in de vertelling (blz. 187). Bovendien beperken de functies van de
samengestelde vorm zich niet tot die van het verleden, maar omvatten ze ook
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die welke vroeger door futurum exactum en plusquamperfectum uitgeoefend werden
en namen ze ook de irrealis in zich op.
In de bijzin is het anders gesteld. Daar speelt meestal het aspect een rol, de
tijdsverhouding tegenover de inhoud van de hoofdzin. Doch het komt ook voor dat
het gebruik van de samengestelde vorm uit het toelichtende karakter voortspruit
(blz. 199 vlg., blz. 202 vlg.).
Loubser heeft zich tot taak gesteld, de Afrikaanse toestand historisch te verklaren.
Hij ziet deze vrijwel geheel als een rechtstreekse ontwikkeling van mogelijkheden
die in het zeventiende-eeuwse Nederlands aanwezig waren, die zich in het
1)
Kaaps-Nederlands tot neiging ontwikkeld hebben en in het Afrikaans tot stelsel .
Daartoe analyseert hij in de eerste plaats een groot aantal Nederlandse geschriften
uit de 17de eeuw, vervolgens uit het Kaaps-Nederlands, dat hij blz. 120 definieert
als ‘die taalvorm wat in 'n mindere of meerdere mate afwyk van offisiele Nederlands
in geskrifte wat vanaf die begin van die agtiende eeu tot ongeveer die middel van
die negentiende eeu in Suid-Afrika geskryf is, en waarvan aangeneem kan word
dat die skrywer Nederlands (en nie doelbewus Afrikaans nie) wou gebruik’, met
afwijkingen die als uitwerking van een zich ontwikkelend Afrikaans verklaard moeten
worden, en tenslotte het huidige Afrikaans. Hij wendt daarbij de stilistische methode
aan inzoverre hij er steeds zorg aan besteedt, de stijlsoorten uiteen te houden.
Bovendien analyseert hij nauwkeurig de grammatische betekenislagen en de, minder
frequente, emotionele elementen, welke beide groepen naar het voorbeeld van
Overdiep met de naam: functies worden aangeduid. Zo onderscheidt hij een
resultatief perfectum, waarbij een feit in het verleden in oorzakelijke verhouding met
de situatie in het heden wordt voorgesteld, een inclusief perfectum, waarbij de
situatie uit het verleden als doorlopend in het heden wordt voorgesteld, een
retrospectief perfectum, waarbij vanuit het heden op een feit in het verleden wordt
teruggezien, en een verhalend of narratief perfectum. Daarbij maakt hij onderscheid
tussen het gebruik in hoofd- en bijzin.

1)

Terloops wijst Loubser enkele malen op invloed van de Statenbijbel (blz. 71, 166, 216 en
222) en op blz. 224-236 op doelbewuste doch mislukte pogingen in de jaren 1900-1920 om
het plusquamperfectum te herstellen.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 79

73
De hoofdoorzaak van de opgetreden veranderingen schijnt schr. te zien in de
overigens ook voor het zeventiende-eeuwse Nederlands geldende aard van de
oorspronkelijke functies van het perfectum zelf. Niet alleen zijn deze isolerend,
anderzijds karakteriseren ze zich erdoor dat de spreker/schrijver meer op de
voorgrond treedt (zie o.a. blz. 223). En nu schrijft hij de uitbreiding van deze vorm
m.i. wel in de eerste plaats hieraan toe dat in een volkse, niet door streng
schoolonderwijs gebreidelde taal, zoals het Afrikaans was, de subjectiviteit van de
spreker/schrijver zich bijzonder sterk geldend maakt. Elders drukt hij het weer wat
anders uit, waar hij erop wijst dat het gebruik van het perfectum geheel in de aard
lag van de analytische denkwijze waardoor de volkstaal zich karakteriseert (blz.
175). Dat overigens in de strijd tussen v.t.t. en o.v.t. de laatste er het zwakste
voorstond, is volgens schr. eveneens een gevolg van zijn van huis uit gegeven
geringere tekstfrequentie.
In de 17de eeuw was de strijd tussen beide vormen al gaande (blz. 186). Het zou
m.i. niet moeilijk zijn, ook in het middelnederlands er reeds de symptomen van aan
te tonen.
Schrijver wijst voor de overgang op het feit dat in de vertelling de samengestelde
vormen ook voor niet-geïsoleerde feiten gebruikt worden (zie blz. 239). Op blz. 57
schrijft hij dit aan hun oorspronkelijk releverende waarde toe. In de grond van de
zaak geeft hij dus een psychologische verklaring op de manier zoals we die ook al
bij Paul aantreffen: ‘Logies is daar dikwels...baie min verskil tussen die voltooide
handeling en die feit van die handeling in die verlede...sodat daar soms maar 'n
klein verskuiwing van die aandag nodig is om van die voltooide feit na die handeling
of gebeurtenis in die verlede oor te gaan’ (blz. 246; zie ook blz. 175).
Zeer consequent tracht Loubser niet alleen de zgn. functies, maar ook de stijlen
te onderscheiden. Een enkele keer brengt hij dat onderscheid voor zijn verklaring
naar voren. Op blz. 136 lezen wij: ‘Dit het uit die analise van briewe en joernale uit
die 17de eeu geblyk dat daar 'n neiging bestaan het om gebeurtenisse uit die verlede
in los stringe mee te deel. Hierdie neiging het tot een van die opvallende kenmerke
in baie Kaaps-Nederlandse geskrifte, en veral in die briewe, geword. Daar
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word nie maklik oorgegaan tot die vertel van aaneenskakelende en geintegreerde
reekse gebeurtenisse nie; in baie gevalle rijg die skrywer die gebeurtenisse uit die
verlede deur middel van die additiewe “en” en “ook” - en soms deur beide tegelyk
- aanmekaar. Dit past heeltemal in die analitiese denkpatroon van die
volkstaalspreker. Dit is nie onmoontlik of onwaarskynlik dat hier die neiging tot die
analitiese 'n belangrike oorsaak was dat die saamgestelde vorm soveel veld gewen
het ten koste van die praeteritum-vorm nie’. Zoals Overdiep in De volkstaal van
Katwijk aan Zee in het Katwijks dialect de invloed der oude scheepsjournalen heeft
aangetoond, ziet Loubser in de journalen en meer bepaaldelijk het gebruik daarin
van het retrospectieve perfectum de weg waarlangs ten dele de uitbreiding van de
samengestelde vorm verklaard kan worden. In het journaal worden de feiten min of
meer los van elkaar verteld. En juist ‘die afsonderlike relevering van feite wat alleen
staan, werk die gebruik van die isolerende perfectum in die hand’ (blz. 104). Schrijver
stelt zich de gang van zaken aldus voor: ‘Sodra die aantekening iets van 'n “epiese”
omvang aanneem, lê die gebruik van die praeteritum na 'n inleidende perfectum
voor die hand. Die praeteritum kan die perfectum dus verdring wanneer die besef
van die samehangende eenheid van die gebeure by die skrywer in die voorgrond
dring, en hy dus die “los” daaglikse feite as 'n deurlopende, progressiewe reeks
gebeurtenisse van die bepaalde tog beskou. Dit maak die indruk asof daar 'n
onsekerheid by sommige skrywers bestaan het vor die waardes van perfectum en
praeteritum. Hierdie deurmekaarloop van die verskillende vorms in 'n moontlike
bydraende faktor vir die verlore gaan van die funksionele verskille daartussen.’ De
mogelijkheid van deze invloeden geef ik grif toe, maar schrijvers eigen beroep hier
en elders op het volkse karakter van het subjectieve en een analytische denkwijze
verradende perfectum in het algemeen, maakt de realiteit van de invloed der brieven
en journalen wel bijzonder moeilijk bewijsbaar. Trouwens, schr. wijst er bij herhaling
op, dat ook in het Nederlands van de zeventiende eeuw reeds, b.v. bij Van
Linschoten, onzekerheid in het onderscheid van o.v.t. en v.t.t. bestond. De
grondvoorwaarde ‘vir die funksionele gelykstelling’ was daar dus reeds aanwezig;
zie blz. 108. Persoonlijk acht ik ook voor de uitzonderlijk
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progressieve ontwikkeling in het Afrikaans het op elkaar botsen van allerlei talen:
diverse Nederlandse dialecten, Frans en Duits, een niet te miskennen factor voor
iets dat kennelijk een vereenvoudiging van het systeem is.
In het algemeen genomen is Loubser erin geslaagd, de lijnen van de ontwikkeling
te tekenen. Aan het feit dat de kiem van de ontwikkeling reeds in het Nederlands
van de 17de eeuw lag, kan niet getwijfeld worden. De onzekerheid die men bij Van
Linschoten bespeurt, betekent stellig een oude fase in de prae-Afrikaanse
ontwikkeling. Dat wil overigens niet zeggen, dat het hele Afrikaanse systeem al in
het 17de-eeuwse Nederlands zou aan te wijzen zijn. In het Kaaps-Nederlands
ontstonden gebruikswijzen die niet in het Ned. voorkwamen, nl. het gebruik van de
samengestelde vorm in bijzinnen die ingeleid worden door het voegwoord toen
(doen, doe, toe) (vgl. blz. 144) en in bijzinnen ‘wat 'n gelyktydige handeling of situasie
in die verlede uitdruk’ (vgl. blz. 148-149). Waar Loubser echter (zie b.v. blz. 240)
met grote stelligheid zegt ‘dat de verandering i.v.m. het verbale stelsel tegen het
einde van de 18de eeuw al zo ver gevorderd was, dat er dan sprake is van Afrikaans
en met name als oudste citaten voor het gebruik van v.t.t. in plaats van plusquampf.
passivum vindplaatsen uit 1786, 1795 en 1798 en om de irrealis uit te drukken uit
1779 en 1810 geeft, en dan zegt: ‘Hierdie en ander feite i.v.m. die gebruik van die
saamgestelde vorm dui daarop dat Afrikaans sy beslag waarskynlik tussen ongeveer
1780 en 1810 gekry het’, meer ik de zekerheid van die datering toch te moeten
betwisten op grond van de schaarste van het materiaal uit vroeger perioden. De
schrijver zelf zegt trouwens op blz. 120: ‘Tot ongeveer 1770 is die bronne egter
skaars. In sy “Kaapse Taalargief” het L.C. van Oordt slegs 13 briewe van voor 1770
en daarvan is slegs 4 van voor 1750’.
Structureel zou tegen de schrijver nog wel een en ander in het midden te brengen
zijn. Aan de grammatische (of stilistische?) betekenis van was, sou, wou, kon, moes,
wis en dag/dog gaat hij al te luchthartig voorbij met de opmerking dat deze een
afzonderlijke studie verdienen (zie blz. 243). Ze horen echter wezenlijk hun plaats
in het
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systeem toegewezen te krijgen en datzelfde geldt evenzeer voor de singuliere
praeteritaal gekleurde irrealisvorm was (zie blz. 214).
Dat schrijver bij herhaling zegt dat bij ontstentenis van grammatische
vormkenmerken de ‘functies’ toch in ander opzicht blijken (zie blz. 25 en 205 b.v.),
speelt m.i. in de loop van het betoog geen rol.
Wie zou tenslotte in een boek van bijna 300 blzz. ook niet in een aantal
kleingheden afwijken? Op blz. 67 hoort het vb. 'tis genogh nou de Kassaij geslepe
in het geheel niet tussen de andere voorbeelden thuis. Men heeft hier niet ‘die
verswakking van die verbale waarde’, zoals dat het geval is in de voorbeelden ‘hoe
ist met u gelegen?’, ‘Ick ben met de droes gescheept’, enz. Op blz. 64 is de
mededeling: ‘In die volgende voorbeelde is dit waarskynlik dat die presentiese
tempus bedoeld is’ beslist te zwak voor het aangehaalde: ‘ick ben niet droncken’.
In de uit 1712 op blz. 121 geciteerde Kaaps-Nederlandse woordgroepen: ‘ick
mackten’ en ‘dat ick onder sijn handen sterven souden’ zie ik niet met de schrijver
‘slytasie’ in de werkwoordsuitgangen, maar oorspronkelijk-Hollandse hypercorrecte
n's. Mag ik de schrijver daarvoor verwijzen naar mijn Zeventiende-eeuwse taal,
derde druk, paragraaf 44?
A. WEIJNEN

C.F.A. van Dam y H.Th. Ooostendorp, Gramática holandesa, C.S. de
I.C., Instituto ‘Miguel de Cervantes’, Madrid 1960. Ing. 120 pesetas, geb.
140 pesetas.
Nu hebben we dan toch een Nederlandse spraakkunst ten dienste van
Spaanssprekenden. En er zijn Spanjaarden en Spaans-Amerikanen die hem zullen
gebruiken niet alleen in Madrid, waar drs. Oostendorp aan het hoofd staat van het
‘Seminario de Estudios Neerlandeses’, maar ook in Barcelona en andere centra
van landen waar Spaans gesproken wordt.
Nu vallen, zoals overal, deze belangstellenden en eventuele gebruikers in twee
groepen uiteen: enerzijds de jonge filologen die bij hun studie van Germaanse talen
zich ook voorbijgaand of blijvend voor het Nederlands interesseren, anderzijds zoals de Prólogo vermeldt -
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‘zelfs medici, scheikundigen en bodemkundigen die dromen van een reis naar
Holland om zich op een of ander speciaal gebied te perfectioneren’. Voor deze
tweede kategorie en alle anderen - zeelieden, touristen, arbeiders die in Nederland
zijn komen werken, enz. - lijkt mij deze spraakkunst weinig geschikt. Voor hen is
een heel wat goedkoper, minder gedetailleerd en meer op de praktijk gericht boekje
een dringende eis.
Maar als ik alleen kijk naar wat de heren v. Dam en Oostendorp hier gepresteerd
hebben, valt er veel te loven. Zo zijn bijv. de kwesties van woordorde, de rol van
het bijwoord er en van de voornaamw. bijwoorden, en van de scheidbare en
onscheidbare voorvoegsels bij verba grondig behandeld. Ook het accent en de
uitspraak, als is op p. 14 de uitspraak van put en die van neus op p. 23 niet juist
aangegeven. De kwestie van jy - je, wij - we (p. 16) is niet uit de doeken gedaan.
Bij vergissing wordt overtrékken (p. 34) door exagerar vertaald. Nu en dan een
accent op een ndl. woord zou verkeerd aanleren voorkomen, bijv. op kritiek - sp.
o

crítica. Op p. 57 valt de behandeling van staf - staven raar uit: 1 is staf in het sp.
o
geen bastón (stok) maar báculo (of bij het leger, estado mayor); 2 is staven ook
mrv. van staaf (sp. barra, lingote).
Hier volgen nog enige, meest corrigerende, opmerkingen: p. 63: in ‘de zonen van
Jacob’ (uit de Bijbel) niet Jaime maar Jacob; p. 64: stukken kunnen ook piezas zijn
bijv. laken, artillerie, enz.; p. 78: ‘van ganser harte’ is niet alleen een elliptische
gelukwens, maar men kan ook ‘iets van ganser harte hopen’ (de todo corazón); p.
94: dat men nooit 'k schrijft lijkt me sterk verouderd, evenals (p. 95) het fraaie
onderscheid tussen hen - hun; p. 101: hier is verzuimd te wijzen op zinnen als: ‘ga
eens met me mee’; p. 105: lo mío, enz. zijn vergeten. Zeer juist is hier dat er gewezen
wordt op uitdrukkingen als ‘in elkaar vallen’. Op p. 111 had moeten gewezen worden
op ‘die daar, ginds’; p. 119: bij ‘wiens?’ ook cúyo noemen; p. 121: Pepito is niet
Pietje maar Jopie; p. 144: ‘bij achten’ is hacia las ocho, zoals ook op p. 151 staat;
p. 150: ndl. voor (van tijd) is antes de; p. 169-70: ‘drijven’ en ‘zijgen’ alleen door
flotar en filtrar te vertalen is weinig praktisch; p. 171: bij deze groep ww. hadden
‘fuiven’ en ‘wuiven’ wel mogen
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genoemd worden; p. 214: onderaan 3de regel een drukfout; p. 218: ‘een beeld van
een jurk’; in de vertaling van deze vrouwentaal had sp. mono moeten gebruikt
worden; p. 229: hier bijv. had de aandacht dienen gevestigd te worden op de vertaling
van ndl. zinnen met ‘immers’ zoals: ‘ik heb 't hem immers al gezegd’, sp. si ya se
lo dije, wat in zeer veel gevallen voldoet; p. 240: ‘bovendien, ik ga morgen ook niet’;
hier moet ‘trouwens’ bedoeld zijn, p. 245 en 247: hier worden enige vormen van
woordorde veel te kategorisch voorgeschreven.
Dit zijn nogal wat aanmerkingen, maar zij getuigen allereerst van de ernst waarmee
ik deze eersteling bekeken heb. De meeste gesignaleerde onvolkomenheden echter
verliezen bij aanwezigheid van een bekwaam docent hun pejoratief karakter en voor
een klas of college zal dit boek wel voornamelijk bestemd zijn.
Groningen
G.J. GEERS

Prijsvraag Teylers Genootschap
De Directeuren van Teylers Stichting en de Leden van Teylers Tweede Genootschap
hebben besloten voor het jaar 1962 de volgende prijsvraag uit te schrijven:
Gevraagd wordt een studie over het letterkundig werk, de persoon en het leven van
Simon van Beaumont (1574-1654) achtereenvolgens pensionaris van Middelburg
en Rotterdam, medewerker aan de Zeeuwse Nachtegaal
De studie moet betrekking hebben op de poëzie, zowel de Nederlandse als de
Franse, de vertalingen en de Latijnse poëzie, althans voorzover deze gegevens
verschaft voor de kennis van werk en leven. Zij moet in het bijzonder aandacht
wijden aan de vroege sonnetten, de in deze sonnetten blijkende invloed van de
Pleiade-dichters, en van de wegen, waarlangs die invloed tot stand kwam.
Antwoorden vóór 1 Jan. 1964 aan directeuren van Teylers Stichting, Fundatiehuis,
Damstraat 21, Haarlem.
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Het verspreidingsgebied van de ontronding
Wie als niet-ingewijde in Schönfeld's Historische Grammatica van het Nederlands
het hoofdstukje over ronding en ontronding van vocalen leest, zou de indruk kunnen
krijgen dat in de Nederlandse dialecten de ontronding zich beperkt tot de vocaal die
door umlaut uit u ontstaan was en die in het Nederlands zowel in open als gesloten
lettergreep wordt aangetroffen, of anders gezegd tot de groep put - rug - brug enz.
en de groep kreupel - euvel enz.
Een drietal andere ontrondingen die aan het eind van § 41 (6e druk) van het
genoemde werk bijeenstaan, die de typen ongedieve, opdiemen en kies betreffen,
komen kennelijk niet opnieuw ter sprake omdat ze als frisismen beschouwd worden.
Over de zgn. algemene ontronding spreekt Schönfeld's Historische Grammatica
helemaal niet. Wij zullen om een beeld van het geheel te krijgen echter met dit
laatste verschijnsel beginnen.
1)
In zijn artikel over de ontrondingsgebieden in Zuid-Nederland is Verstegen er
niet in geslaagd het verschijnsel scherp te definiëren. Hij schrijft nl.:: ‘Van
ontrondingsgebied kan alleen maar spraak zijn in een streek waar alle of nagenoeg
alle geronde vocalen ontrond worden’. Hij licht dat toe met een noot waarin hij zegt:
‘De phonologische opposities, i-y, e-ø zijn dan uit het spraakbewustzijn verdwenen’.
Maar waar het op de volgende bladzijde heet: ‘de ontronding van de u wordt hier
buiten beschouwing gelaten’, blijkt dat hij de achtermondvocalen er in ieder geval
niet in wil betrekken. Voorlopig zullen we de algemene ontronding maar zo formuleren
dat bij alle etymologische kategoriëen de geronde voormondvocalen in ongeronde
zijn overgegaan of, synchronisch, dat er geen groep van geronde voorvocalen
bestaat.
Verstegen heeft in het zojuist vermelde artikel zeer nauwkeurig de

1)

W. Verstegen, De ontrondingsgebieden in Zuid-Nederland H.C.T.D. XV, 299 vlg.
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gebieden met algemene ontronding begrensd. Slechts op twee punten menen we
nog een aanvulling te moeten geven. Voor Assche vond ik op de in de Nijmeegse
Centrale voor Dialect- en Naamkunde aanwezige kaartjes die Van Ginneken op
2)
grond van het materiaal-Willems heeft laten tekenen, voor een groot aantal woorden
ontronde vormen te Assche, o.a. voor de woorden: plukken, schuur, keuken, lusten,
smullen, mus, druppelen, duren, drukken, muur, beuk, duizend, dorst, borstel, borst,
korf, korst, kort, koster. Weliswaar worden in de Reeks Nederlandse Dialektatlassen
voor Assche als zodanig geen ontrondingen vermeld, maar wel voor de parochie
2a)
Terheide in de woorden [sxi: r] en [mi:r]. Eveneens vond ik in het materiaal Willems
volop ontrondingen voor Maldegem. Dit materiaal, dat Willems trouwens zelf als
‘zeer goed’ 'karakteriseerde, vindt in de R N D een betere bevestiging. Men vindt
daar bijv. [derfdƷə], [braegə], [stƐk], [pƐt], [knIpəle], [vƐ.ən] ‘vullen’, [dƐ:st] ‘dorst’
2

[lisəfƐ:r], [bƐzə] ‘beurs’, [mənitə] ‘minuut’, [zi:r] ‘zuur’, [Ɛtxədró.ŋ ən] ‘uitgedronken’
enz. Overigens vertonen verschillende vormen er wel een gerond karakter. Volgens
de R N D vindt men er b.v.: [zønə], [kønIŋk], [wøn:], [køn.].
In Noord-Nederland is de algemene ontronding geografisch zeer beperkt.
3)
4)
Egmond-aan-Zee, en Vlieland zijn tegenwoordig eigenlijk de enige voorbeelden .
Het materiaal-Kern van 1879 kent voor Vlieland naast voorbeelden met ontronde
vocaal als vegel, vlegel, semer, deer, siere, bieren, kêrrels, jirk, ristig, flijten, îs ‘huis’
echter ook geronde voormondvocalen: zeugen, buten, sluus. Er zijn evenwel
aanwijzingen dat eertijds de algemeene ontronding verder bekend was. In het jaar
1900 publiceerden P.N. Panken en A.F.O. van Sasse van Ysselt een Beschrijving
van Bergeik. Op blz. 67-68 vindt men: geheer, ‘gehoor’, deen ‘deun’, steen ‘steun’,
meelen ‘molen’, bedrieven ‘bedroeven’, biek ‘boeken’, bilt ‘bult’, gedild ‘geduld’, hit
‘hut’, mig ‘mug’, mits ‘muts’,

2)
2a)
3)
4)

Als wij in deze studie van het materiaal-Willems spreken, bedoelen wij steeds deze kaarten.
In de citaten heb ik de fonetische transcriptie soms moeten vereenvoudigen.
Zie hiervoor K. Heeroma, Hollandse dialektstudies 1955, 48 vlg.
Cfr. A. Weijnen, Nederlandse Dialectkunde § 65.
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mitserd ‘mutserd’, schip ‘schop’, sperrie ‘spurrie’, biert ‘buurt’, hier ‘huur’, diezend
duizend', niemen ‘noemen’ en steever ‘stuiver’. Toen ik ruim vijf en twintig jaar
geleden ter plaatse navraag deed, waren deze vormen al niet meer bekend. Rond
1600 moet er ook in Het Bildt een algemene ontronding geweest zijn. K. Fokkema
5)
heeft die n.l. aangetroffen in het zgn. Aantekeningenboek van Dirck Jansz .
Overgaande dan naar de speciale ontrondingscategoriëen kunnen we over de
groep die wgm ŭ in gesloten lettergreep + umlautsfactor bevat, kort zijn. Ook van
deze groep heeft Verstegen de verbreiding van de ontronding met enige uitvoerigheid
6)
bestudeerd . Hij behandelde daarbij o.a. stuk, knuppel, schutter, put, dun, rug. Voor
7)
8)
Noord-Nederland worden we ingelicht door de kaarten voor put en rug . In het
algemeen blijft de ontronding beperkt tot de westelijke streken.

5)
6)
7)
8)

Cfr. K. Fokkema in Taal en Tongval 154 en Het Aantekeningenboek van Dirck Jansz, Estrikken
XXXI (1960).
V. Verstegen, Enkele gevallen van ontronding H.C.T.D. XVII, 299 vlg.
O.T. I 148-149. Zie ook A. Weijnen Ned. Dialectkunde § 65.
O.T. IX 93 en Taalatlas 4, 3.
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Natuurlijk doen hier evenals bij alle volgende groepen ook steeds de gebieden met
algemene ontronding mee. Maar dat hoeven we niet meer afzonderlijk te vermelden.
9)
10)
In Groningen treft men tets < *tukjo- en grashipper .
Over de ontronding van eu uit u in open lettergreep + umlautsfactor geeft Schönfeld
maar weinig. Op bijgaand kaartje vindt men de ontronding voor kreupel naar het
materiaal Willems. Mej. Dr. Ha. C.M. Ghijsen was voorts zo vriendelijk op te geven,
waar kreepel in Zeeland en op Goeree en Overflakkee voorkomt. Dat is n.l. het
geval in Middelburg, Arnemuiden, Oost-Souburg, Grijpskerke, Oostkapelle, Domburg,
Aagtekerke, Meliskerke, Zoutelande, Westkapelle, Vrouwenpolder, Heinkenszand,
Nieuwdorp, Leeuwendorp, 's-Heerarendskerke, Kattendijke, Wolfaertsdijk, Kloetinge,
Kapelle-Biezelinge, Waarde, Kruiningen, Krabbendijke, Wemeldinge, Colijnsplaat,
Kortgene, Tolen, Annaland, Oud-Vosmeer, Scherpenisse, Maartensdijk,
Schuddebeurs, Kerkwerve, Noordwelle, Renesse, Burgh, Haamstede, Zonnemaire,
Brouwershaven, Dreischor, Noordgouwe, Ouwerkerk, Bruinisse, Breskens, Cadzand,
Groede, Schoondijke, Biervliet, Retranchement, Aardenburg, Zuidzande, Axel, Hoek,
Zaamslag, Lamswaarde, Grauw, Westdorpe (n.l. in de uitdrukking: krepel vallen,
van graan), Goedereede, Ouddorp, Middelharnis, Sommelsdijk, Ooltgensplaat, dus
praktisch in heel Zeeland en op Goeree en Overflakkee.
Voorts vermeldt Opprel krepel voor Oud-Beierland en deelde dr. B. van den Berg
mij mede dat die vorm ook in 's-Gravendeel voorkomt. Boekenoogen zegt
daarentegen zeer uitdrukkelijk dat de Zaanstreek hem niet kent.
Verder beschikten wij wat Noord-Nederland betreft voor de woorden euvel, kleur,
reuk, reus, reuzel, scheur, bleu, leugen, heus over het materiaal - Te Winkel van
1895. Afgezien van het Friese taalgebied en Vlieland troffen wij daarin de volgende
11)
ontrondingsgevallen aan: evel in Uitgeest , reezel in Katwijk, Rijnsburg en Tessel,
riezel op

9)
10)
11)

N. Tg. 1945, 177.
D.B.N.S. 4, 113 vlg. Schönfeld wees B M D C X 17 ook nog op enkele Groninger plaatsnamen
als Stitswerd, Beskwerd, Glimmen.
Dr. F. de Tollenaere maakte mij ook opmerkzaam op evelmond ‘spruw’ te Gent; zie hiervoor
ook L. Lievevrouw-Coopman, Gents woordenboek i.v.
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Terschelling. Op de kaart reuk vertoonde een groot gebied slechts
achtermondvocalen (rook, roak). Iets soortgelijks treft men aan op de kaart bleu
(bloo). Dat moet voor het ontbreken van ontrondingen bij deze beide woorden in
acht genomen worden. Min of meer fragmentarisch beschik ik ook nog over de
volgende gegevens. Voor Kwintsheul tekende dhr. L. van Marrewijk in 1933 naast
bregge ‘brug’ en pet ‘put’ ook op: kenning ‘koning’ en winterkenninkie ‘winterkoninkje’;
trouwens ook leene ‘leunen’ - al zou hier van een achterwege blijven van ronding
gesproken kunnen worden.
12)
Voor Oud-Beierland vermeldt Opprel in dit verband alleen krepel en stene ,
13)
Boekenoogen trouwens voor de Zaanstreek alleen rezel . De ontronding beperkt
zich bij deze groep duidelijk tot het westen, in zekere zin tot het zuidwesten van het
land. Alleen knekel < kneukel is in het ABN doorgedrongen.
Hiervoor spraken wij reeds over het type ongedieve, dat Schönfeld slechts in
ander verband een plaats toekende. Dat neemt echter niet weg dat wij hierbij zonder
enige twijfel met ontronding van het umlautsproduct van ogerm. ô te doen hebben.
Deze ontronding lijkt wel uitsluitend noordhollands te zijn. Het ermee samenhangende
oudnnl. ondieft komt immers vrijwel alleen bij Noordhollandse schrijvers voor. Het
WNT geeft nl. citaten van Krul, R. Visscher, P.C. Hooft, G. Bredero, Bilderdijk,
Coornhert, Rodenburgh, Noseman en Spiegel, allen te Amsterdam geboren, W.D.
Hooft, wiens boeken in Amsterdam gedrukt werden, Revius, Asselijn en
Focquenbroch, die daar in ieder geval gewoond hebben, Langendijk, geboren te
Haarlem maar verhuisd naar Amsterdam, Oudaen, die in Rijnsburg geboren werd
en in Rotterdam huwde en Van Santen, wiens Snappende Siitgen - waarin het woord
14)
voorkomt - in Leiden van de pers kwam. In dit verband noemt Schönfeld ook nog
de etymologisch enigszins onzekere woorden vliering en hiel naast Noordhollands
15)
- Gronings - Fries kiem ‘schimmel’ . Ik meen dat ook de plaatsnaam Zwieten in
16)
Zoeterwoude, gelegen aan de Zwiet, een oude ô bevat .

12)
13)
14)
15)
16)

6

Zie overigens over stenen Schönfeld 44.
Zie voor veele ‘veulen’: A. Weijnen Nederlandse Dialectkunde 1958 § 65.
5

Schönfeld § 39.
Bij Kiliaen staat kiem als Hollands en Fries te boek.
M. Gysseling, Toponymisch woordenboek II 1960, 1108.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 79

86
De volgende groep ontrondingen betreft de woorden met ogerm. au + umlautsfactor.
17)
Schönfeld spreekt alleen van Zaans opdiemen en stiemen en Noordhollands
bêken. Of het woord kreen een ogerm. au of u in open lettergreep + umlautsfactor
bevat, is onzeker. De ontronding bestrijkt hierbij Holland en Utrecht, maar komt
18)
sporadisch ook nog wel elders voor . Als Heeroma gelijk heeft dat heernesse met
het werkwoord horen samenhangt, hoort het ook in deze groep thuis. Zijn verbreiding
19)
beperkt zich tot Vlaanderen, Zeeland en Zuid-Holland . Ook bevatten de
20)
plaatsnamen De Greede en De Gre(e)den in Groningen een oude ô .
De laatste groep ontrondingen waarvan we nog iets bij Schönfeld horen, omvat
daar uitsluitend het woord kies, dat op grond van Kiliaens kuyse en dialectisch kuze,
kuus geacht wordt een ogerm. û te bezitten; de ie zou dan een ontrondingsproduct
zijn. Het is echter evenzeer mogelijk dat het ie-vocalisme op ablautende oergerm.
eu teruggaat. Trouwens het zgn. niet diftongeren pleit daar ook wel voor. Meer
overtuigend zijn die voorbeelden die een vocalisme vertonen dat zich bij ogerm. î
aansluit. Heeroma heeft de meeste al eens bij elkaar gezet in zijn artikel over
Oudengelse invloeden in het Nederlands.
Overigens geloofde hij toen hij het schreef nog dat de betrokken vormen niet
21)
autochthoon waren, wat hij nu niet meer doet . De woorden dan die in dit verband
vermelding verdienen, moeten naar ik meen alle weer in het westen gesitueerd
worden. Het woord ide ‘visserhaven’, identiek met ags hŷp komt hetzij als
appellativum hetzij als toponymicum (Koksijde, Walravensijde) alleen in
West-Vlaanderen, Zeeland en Holland ten zuiden van de Maas voor. Mnl. hiden =
eng. to hide = ags. hydan is alleen bekend uit de Reinaert en het Glossarium
Treverense; zestiende-eeuws kite = ags. cŷta bestaat alleen in het

17)
18)
19)
20)
21)

5

Schönfeld § 39.
W.J. Buma, De geschiedenis van het woord kreen, Taal en Tongval XII 61-70.
K. Heeroma, Oudengelse invloeden in het Nederlands, Ts 71, 257 vlg.
B M D C X 18.
K. Heeroma, Die Grenze des Friesischen, in: Festschrift für Ludwig Wolff 38.
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Vlaams. Het mnl. brîne = nnl. brijn = ags. brŷne, nu als brem in een vergelijking
verder bekend, komt in het begin eveneens slechts bij Westvlaamse schrijvers voor.
Tot deze groep schijnt ook te behoren de Noordhollandse plaatsnaam Mijzen (11e
22)
eeuw Misna), die door J. de Vries evenals de plaatsnaam Muizen van germ. mûs
23)
‘moeras’ afgeleid wordt. Of skite ‘schuit’, bekend in de vissersdorpen , en
Westvlaams kijte ‘kuit’ oorspronkelijk û-vocalisme bevatten, is hoogst onzeker. Stellig
24)
hoort hierbij de vorm hyrlant uit 1187, waarop Gysseling opmerkzaam heeft
gemaakt. Het woord is verwant met eng. to hire en ndl. huren. In Groningen bevatten
25)
de toponiemen op -bert oude û .
Er zijn echter nog groepen speciale ontrondingen die in Schönfeld's Historische
Grammatica helemaal niet aan bod komen. In Willems' materiaal vind ik toch voor
Brecht in de Antwerpse Kempen bij een aantal woorden die in het AB o + r + cons.
hebben een e als vocaal: bestel, derst, derpel enz. Ter controle las ik de opname
voor deze zelfde plaats in de R.N.D. maar vond van het verschijnsel geen spoor,
wat overigens gezien het tijdsverschil niet a priori Willems' opgave hoeft te
logenstraffen. Meer bevreemdde het mij echter dat de woorden dorst, korst, kort en
korfke in W. Pée's Dialektatlas van Antwerpen nergens een ontronding vertoonden.
Echter stelt de Taalatlas met de kaart van de sporten van de ladder ons aangaande
de betrouwbaarheid van Willems weer gerust. Op die kaart toch verschijnt de
ontronde vocaal in Brabant op verscheiden plaatsen, ook buiten de gebieden met
algemene ontronding, die het verschijnsel natuurlijk uiteraard vertonen. Men zal
26)
zich herinneren dat Van Loey het voorkomen van de e in deze woorden voor de
13e eeuw in West-Vlaanderen en sporadisch in Brabant localiseert. Merkwaardig
is dat Pée in zijn Dialect-atlas van West-Vlaanderen en Fransch-Vlaanderen hier
zo weinig van terugvindt. Kaart 32 dorst kent de ontronding alleen in twee gemeenten

22)
23)
24)
25)
26)

J. de Vries, Etymologisch woordenboek 1958, 169.
Verzamelde opstellen Kloeke 1952, 132.
Studia Germanica Gandensia III 51.
B.M.D.C. X 18.
2

A. van Loey, Middelnederlandse spraakkunst II § 10.
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˔

in het uiterste zuiden: Oud-Berkijn [dɩ˕ .əst] en Merris [dε .st].
Voor de talrijke gevallen dat derp i.p.v. dorp opgegeven wordt - in het mat. Willems
vond ik het buiten de normaal ontrondende gebieden ook in Wychen L 106, Weurt
L 65a, Eede F 193, Wageningen L 10, Sevenum L 266, Heist-op-den-Berg K 339,
Brecht K 206, Zundert K 190, Assche O 162, Stokheim L 243, Gennep L 164 - kan
vermoedelijk beter aan ablaut gedacht worden, gezien os. tharp en ofri. tharp naast
27)
therp .
28)

2

Uit de studies van J.W. Muller en W. de Vries is duidelijk gebleken dat de ui
weliswaar ten dele door ronding uit b.v. ei ontstaan is - bijv. in fornuis en wuiven zodat de niet-geronde vormen bij dergelijke woorden niet zonder meer als ont-ronde
beschouwd mogen worden, voor het grootste deel echter uit geronde voorvormen.
Wanneer in deze laatste woorden een ei, âj of iets dergelijks optreedt, kan men
natuurlijk terecht van ont-ronding spreken. Muller, die o.a. het materiaal uit het Mnl.
Wb. bestudeerd heeft, noemt de ei ‘speciaal Westvlaamsch’. Met betrekking tot de
mededeling van Pontus de Heuiter in zijn Nederd. Orth. 80 ‘daer den Flamijnc en
Brabander meest bezigen die diphtonge ei, te weten: gelei, spei, rei, lei’ schrijft hij
zelfs: ‘Vermoedelijk heeft De Heuiter zich...ten aanzien der Brabanders vergist en
mogen wij de ei als speciaal-Westvlaamsch beschouwen’. Ongetwijfeld vindt men
bij Jacobs' Het Westvlaamsch vele voorbeelden. Ook toont Willems' materiaal voor
het ww. spuiten de ei in H 115 Kortemark, H 112 Woumen, N 34 Hooglede, H 123
Thielt en N 87 Moorzeele. Echter maakte dr.

27)

28)

Ook bij de kaart murw aarzel ik, aan ontrondingen te denken. Het materiaal-Willems toont
weer niet-geronde voormondvocalen in de gewone algemeen ontrondende gebieden, Assche
en Maldegem inbegrepen, bovendien in Val-Meer Q 178 en Heist op den Berg K 339.
Daarnaast komt het type merf - merve in Frans-Vlaanderen voor: Bierne N 4, Oxelaer N 100,
Hazebroek N 155, Berthen N 112, Belle N 162, West-Nieuwkerken N 163, en Ieper N 72 en
Poperinge N 67. Met het oog op ags. mearu en ohd. maro, marawi kan hier ook aan ablaut
gedacht worden.
W. de Vries, Intervocaliese d in het Gronings. De ui van stuiten, Med. Kon. Ak. v. Wet. afd.
Lett., dl. 65, serie A 99 vlg.; J.W. Muller, Een en ander over den Nieuwnederlandschen
tweeklank ö̀í of ö̀ǘ (‘ui’). Ts. 40, 140 vlg. Zie ook G.J. Boekenoogen, De mansnaam Wuiten
Ts. 40, 176 vlg.
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29)

F. de Tollenaere mij ook opmerkzaam op Oostvlaamse voorbeelden . Maar er is
meer. Men moet ook de Groningse aaj- of aj-varianten niet over het hoofd zien.
2

30)

Reeds Bolland vermeldde dat veel ui -woorden in de stad Groningen âi vertonen:
bâiteln, dâit, flâide, flâitn, kâiern, lâi, spâide, spâitn, stâitn, âiber, pâile dingerâis
(ding), râike (schommel), verblâid (ontsteld). W. de Vries localiseerde dergelijke
31)
vormen niet alleen in de stad maar ook in het grootste deel van het Oldambt .
Voorts kent de Hollandse kust eveneens aaj. Bolland had reeds voorbeelden uit
32)
Katwijk gegeven. Overdiep vermeldt voor dezelfde plaats o.a. spaaje, waajve,
raajf, baajtele baajwaeter, laajechaajt enz. Van den Berg vond in Zandvoort nog
233)

zes woorden met aa(j) = ui

.
2

Waar Muller echter zo kategorisch de ei voor ui in Brabant ontkend had, kunnen
wij een overvloed van ei-achtige vormen in de Meierij van 's-Hertogenbosch, met
34)
als uiterste uitlopers een paar Zuidgelderse plaatsen aanwijzen. In mijn Onderzoek
vindt men voor het woord kruiwagen, grenzend aan vormen van het type kruige,
kreu(j)ge, krū̀ge, in Peelland ontronde vormen: krijge, krejge, krajge. Voorts had de
35)
door Heeroma gepubliceerde uier-kaart al voor hetzelfde gebied [ae:r] voor ‘uier’
gesignaleerd te L 182 Erp, L 207 Gemert, L 208 Bakel, L 208a Milheeze, L 244
Deurne, L 237 Helmond, L 236 Stiphout, alle grenzend aan een :r-gebied.
Verder onderzoek heeft ons in de Meierij en zuidelijk Gelderland nog het volgend
materiaal aan de hand gedaan: te Lieshout L 203 lèj, te Nijnsel L 200a: [la⊣:j] ‘lui’,
[fla⊣it], flèèjtə; te Boekel L 183 flaitje,

29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)

Uit L. Lievevrouw-Coopmans Gents Woordenboek 1950-1952 noteerde ik leiwagen en spei.
G.J.P.J. Bolland. Het dialect der stad Groningen in: Taalkundige Bijdragen II 278 vlg.
Men zie voor de juiste localisering ook F.G. Schuringa Het dialect van de Veenkoloniën 1923,
§ 77.
G.S. Overdiep, De volkstaal van Katwijk aan Zee 1940, 65, 68.
B.M.D.C. XXI, 35.
A. Weijnen, Onderzoek naar de dialectgrenzen in Noord-Brabant 1937. Krt. 83.
HCTD, X.
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spijgaten ‘spuigaten’, spait (opgegeven als o.v.t. van spuiten), te Mierlo-Dorp L 241:
ge flajt, hai flajt, laj ‘lui’, lajwaoge ‘luiwagen’, ge spajt; te Breugel L 203b lèèj ‘lui’,
flèèjtə; te Stiphout L 236 lèj, te St.-Oedenrode L 200 flèèjtə, speite; te Leende L 262
lèj, flèèjtə; te Asten L 263 [loe ], speite, [blèjsə] ‘Bluyssen, familienaam’, [flèjtə],
[o.vərlèjt] ‘wanneer voor een overledene de klok geluid wordt’; te Bakel L 208, teiere
‘tuieren’; te Deurne L 244 teiere; te Schijndel L 179 [spƐ:t] ‘spuit’; te Druten L 272
36)
speiten; te Weurt L 274 leie .
Met behulp van twee kaarten heb ik me over de verbreiding der ontronding in de
rest van het taalgebied trachten te oriënteren. De kaart van lui naar het materiaal
Willems vertoont naast een aantal heteroniemen, n.l. lakke in Uddel F 127, voel of
vōūl in enkele Limburgse plaatsen en lēg ‘ledig’ in het Frans- en Westvlaams, van
het woord lui alleen ontronde vormen in het reeds beschreven Limburgse gebied
met algemene ontronding te Maldegem (lei), en verder alleen in de volgende
Oostnoordbrabantse en Zuidgelderse dorpen: St.-Oedenrode L 215 (lei), Lieshout
L 216 (lai), Vlierden L 218 (lāē), Someren L 219 (lai), Weurt L 274 (leie). Hierboven
hebben we reeds onze verdere gegevens voor de ontronding bij dit woord in oostelijk
Noord-Brabant vermeld. Voor het woord fluiten beschikken we over het materiaal
van Kern en Willems. De Noordbrabantse plaatsen waar in dit woord ontronding
optreedt, hebben we al genoemd ‘Daarbuiten toont Willems’ materiaal de ontronding
alleen in de plaatsen met algemene ontronding en in P 130 St.-Joris-Weert en P
102 Boutersum. In Kerns Noordnederlands materiaal vind ik aan ontronde vormen
alleen flijten op Tessel, flaite in Katwijk aan Zee, flaiten in Veenendaal, flueiten en
fleiwten in Vriezenveen en verder in Groningen: ai-vocalisme in C 161 Winschoten,
C 132 Beerta, C 128 Scheemda, C 45 Delfzijl, C 126 Uiterburen, C 152 Hoogezand,
C 111 Euvelgunne en aai naast ai in C 108 Groningen.
2
In het kader van deze afwisseling ui - ei dienen ook vermeld te

36)

In het materiaal van vragenlijst 14 vraag 13 van de Dialectencommissie wordt voor ruif in
Boekel L 183 hŏirēēf, in Erp L 182 rēēf en in Best L 201 rijf opgegeven. Omdat echter in de
buurt ook reep en hooirijp in gebruik zijn, is contaminatie niet uitgesloten en is ontronding hier
onzeker.
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worden de personennamen van het type Weiten(s) Beits en Neyens, waarover De
Vries en Boekenoogen eveneens het hunne gezegd hebben. De Middeleeuwse
gegevens wijzen hier niet alleen naar Vlaanderen maar ook naar Zuid-Holland:
Weytin 1284-1286 (Dordrecht), Beidin 1284-85 (Dordrecht), Beits 1388 (Muide),
37)
filio Weitini 1210 (Poperinge) .
Tenslotte is er nog een ontronding die wij in dit verband menen te mogen noemen.
Ogerm. old en olt, die gelijk bekend in het ABN oud en out hebben opgeleverd,
38)
verschijnen in Oostvlaamse dialecten als ijt. Uit Teirlincks Klank- en vormleer
39)
noteerde ik ijt, ‘hout’ en zijt ‘zout’, naast sijse ‘saus’. Voor het Gents geeft Bouchery
bijt en stijt. Hoewel het eigenlijk een woord met oorspr. -als- betreft, wijs ik ook op
40)
keise voor kous in Oost-Vlaanderen .Bij woorden als dit zou nog een rechtstreekse
ontwikkeling uit het a-vocalisme denkbaar zijn en hoeft men dus strikt genomen niet
aan ontronding te denken, bij de woorden met ogerm. old of olt is voor ontwikkeling
tot ij het aannemen van ontronding onvermijdelijk.
Wanneer men thans al de gegevens overziet, dring zich de conclusie aan ons op
dat de ontronding der voormondvocalen zowel een kustals een zuidelijk verschijnsel
is, dat echter het Nederlandse Limburgs en de noordoostelijke dialecten, met
uitzondering van het Gronings, zich aan de ontronding onttrekken.
Er zijn overigens aanwijzingen dat de Meierijse dialecten eenmaal een algemener
ontronding gekend hebben. Niet alleen staat die voor Bergeik rond het jaar 1900
vast, maar links en rechts vinden wij in de Meierij ontrondingsverschijnselen die
vaak niet tot de hierboven behandelde speciale groepen behoren en dus wel op
41)
een algemener tendens schijnen te wijzen. In Lieshout vond H. Mandos blek
‘klompen’, wat wel uit een meervoudsvorm *blök ontstaan moet zijn. Dr. J. van Bakel

37)
38)
39)
40)
41)

Zie verder W. de Vries a.w. en Boekenoogen a.a. inzonderheid 178 en 181.
Is. Teirlinck, Klank- en vormleer van het Zuidoostvlaandersch dialect 1924, 78.
J. Boucherij, de Gentsche tongval, VMVA 1907, 611 vlg., 636.
Taalatlas, afl. 5, nr. 8 kous.
H. Mandos, Oost-Brabantsche spreekwoorden? in: Land van Dommel en Aa 1947, 60.
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trof in de antwoorden op vraag 14 van de vragenlijst van de Nijmeegse Centrale
voor Dialect- en Naamkunde voor Beek en Donk als roepnaam van het kalf mek
mek mek. Daar deze vorm in een mök-gebied ligt, moet mek mek mek wel als een
42)
ontronding beschouwd worden. Elemans geeft voor Berchem blèèje < *blööje
‘bloeien’ en strèèje < *strööje ‘strooien’. Men herinnert zich dat het ww. zullen in het
mnl. opvallend vaak ontronding vertoont. De vorm selen staat bijv. als typisch
Brabants bekend. Het materiaal Willems vertoont hiervan een getrouwe afspiegeling.
Voor oostelijk Noord-Brabant vindt men er het type zelle in Boekel L 183, Lieshout
L 203, Helmond L 237, Gemert L 207 en Ravenstein L 102. Mijn leerling dhr. G. van
de Vleuten gaf mij verder nog een mooi voorbeeld van ontronding uit Helmond. Daar
is leppe de term voor een bepaalde handeling in het bokje-springen. Als degene
die voor bok staat een bepaalde fout begaat, mag de ander hem leppe, dwz. met
zijn hak een trap tegen de partes posteriores geven. Elders in de omgeving wordt
dit löppe genoemd. Het woord moet samenhangen met het aldaar eveneens
gebruikelijke löp voor nietswaardige kerel en verder met lubbe, libbe ‘gekastreerde
43)
stier’ . Ook de plaatsnaam Rips is gezien zijn oudere vormen een ontrondingsgeval.
F.W. Smulders vermeldde voor 1556 nog Ruespe en voor 1486 Roesp en Rops.
44)
Hij heeft er dan ook terecht een compositum van ogerm. *rausa- + -apa- in gezien .
45)
Hoogstwaarschijnlijk is het Essche Hoogkeiteren een afleiding van kouter en
hebben we hier een soortgelijk geval als bij de Oostvlaamse ei's voor AB ou.
Met betrekking tot het westen mag eveneens gezegd worden, dat de ontronding
er nog verder grijpt (of gegrepen heeft?) dan het reeds medegedeelde doet
vermoeden. Voor Zandvoort vermeldt Van den Berg derpel < dörpel < dorpel en
46)
verruk < vörk < vork; deze laatste vorm kent hij ook te Katwijk . Vooral de uu schijnt
er gemakkelijk in ie over te gaan. Uit Leiden ken ik bieten voor een kinderspel dat
nu

42)
43)
44)
45)
46)

J.H.A. Elemans, Woord en wereld van de boer 1958, 86.
W.N.T. VIII 3109.
Cfr. Taal en Tongval XIII 21-23.
Cfr. F.W. Smulders, De kouter-akker in Esch, Brabants Heem XI 88.
B. van den Berg in B M D C 21, 12.
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47)

buut-vrij heet en waarin Fra. but aanwezig geacht moet worden . De vorm zier voor
zuur vindt men in Gilze, Zandvoort, Egmond-aan-Zee en Tessel. Te Wateringen
meen ik beslist i.p.v.ui: ei te horen, in b.v. dreive ‘druiven’ en steiver ‘stuiver’. In een
briefje van een ongeoefende speller uit de buurt van Boskoop waarvan dr B. van
den Berg mij een afschrift liet zien, las ik o.a. gelden voor ‘gulden’, gebert voor
‘gebeurd’, des voor ‘dus’ en treg voor ‘terug’.
Het is overigens niet steeds gemakkelijk uit te maken of die ‘incidentele’
ontrondingen als relicten dan wel als geïsoleerde pogingen beschouwd moeten
worden. Stellig moet echter met terugdringing ernstig rekening gehouden worden.
Het over Het Bildt en Bergeik medegedeelde levert daarvan reeds het duidelijke
48)
bewijs. Zo vond ik voor Deurne in 1649 elgeren voor orgel , een ontronding die mij
heden in de Meierij onbekend is.
Trouwens ook de toponymie wijst in deze richting. Terwijl b.v. westelijk
Noord-Brabant thans geen voorbeelden van ontronding van ogerm. u voor
ʌ
ʌ
umlautsfactor in gesloten lettergrepen kent en b.v. [stʌk], [b1 x], [p t] enz. zegt, komt
daar in de toponymie, dus in archaïsch materiaal, volop de vorm (h)il voor, een vorm
die verwant is met Middeleng. hil, hul, en lat. collis.
Dat er echter ook nog een zeer actieve jonge ontronding werkzaam is, meen ik
b.v wel te mogen besluiten uit een mededeling van dhr. J. Mittelmeijer dat de ui in
het Jordaans praktisch met de ij is samengevallen en als een soort aa klinkt: hààs
‘huis’, tààn ‘tuin’, sààpə ‘zuipen’ enz. Is dit misschien een soortgelijke aa als die
waarmee de Leidenaars volgens een zegsman van de Dialectencommissie bespot
worden:
de bel heb al gelooie
en de flaat heb al geflooie
49)
made, ga je mee naor de fambriek?

Wat verder de chronologie der verschijnselen betreft menen wij te

47)
48)
49)

Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken 1961, 146.
H.N. Ouwerling, Geschiedenis der dorpen en Heerlijkheden Deurne, Liessel en Vlierden 1933,
353.
Antwoord op vragenlijst nr. 15 vr. 33 door de inzender uit E 135.
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50)

mogen volstaan met te verwijzen naar de gegevens van Schönfeld
2

51)

en van Loey

52)

en het zojuist bij de eigennamen met ei naast ui opgemerkte . Vooruitlopende op
wat wij aanstonds over ontrondingsverschijnselen buiten de Nederlanden zullen
mededelen thans reeds het volgende. In een studie over het oudste Friès wijst
Gijsseling als ontrondingen aan uit het eind der achtste eeuw, b.v. Chinicwirde =
Kenwerd in Groningen 786-787, Hredgaerus, een grondeigenaar te Doornspijk 793,
53)
Kinlesun 855 . De ontronding van y > e en
> ē in Engeland is ook al zeer oud.
54)
H.C. Wyld treft ze al in de 9e eeuw in Kent aan . Kranzmayer kent in het
55)
Beiers-Oostenrijks de Umlautsentrundung sinds de 13e eeuw .
Als men dan probeert de diepere oorzaken van de ontronding te achterhalen,
dringt zich al spoedig de merkwaardigheid op dat ontronding zo vaak met umlaut
gepaard gaat. In zijn voortreffelijke inleiding op de Historische Lautgeographie des
gesamtbairischen Dialektraumes schijnt Kranzmayer - althans voor zijn dialectgebied
- de samenhang zo treffend te vinden dat hij onophoudelijk van Umlautentrundung
56)
spreekt . Weliswaar kent hij ook in sommige streken een ongeronde uitspraak van
mittelgaumige vovalen: ‘Das ö im ötztalerischen h za, kšößßn oder im
gottscheeischen h žə, gəšößßn ist aknstisch dem bühnendeutschen ö in Böden,
Röcke ähnlich, es entbehrt jedoch der Rundung und klingt nur wie ein Umlaut, weil
57)
es am mittleren Gaumen, zwischen e und o gebildet wird’ . Maar van een dergelijke
complicatie afgezien kan men in het Beiers-Oostenrijks, doch ook

50)

Schönfeld § 45-46.

51)

A. van Loey, Mnl. Sprkk. I § 54.
Dhr. A. van Seggelen vond in hs 8209 van de Bibliothèque de l'Arsenal te Parijs in een copie
van de te Leuven levende Jan de Swetter uit het begin der 16e eeuw crenende ‘kreunende’.
M. Gysseling, Chronologie van enkele klankverschijnselen in het oudste Fries, in: Fryske
Studzjes oanbean oan Prof. Dr. J.H. Brouwers 1960, 77-80.
H.C. Wyld, The treatment of O.E. ̆ in the dialects of the Midland, and South Eastern Counties,
in Midde English, Englische Studien 47, 1 vlg.
E. Kranzmayer, Historische Lautgeographie des gesamtbairischen Dialektraumes 1956,
Einleitung.
Kranzmayer, a.w. o.a. blz. 14.
Kranzmayer a.w. 36.

52)
53)
54)
55)
56)
57)

6

2
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ten onzent in woorden als pit < *puteius of evel < *ubila-, de ontronding inderdaad
als de uiterste consequentie van de i-umlaut zien, waarbij niet alleen de
articulatieplaats in de richting van de i opschoof maar ook de i de oorzaak was van
het niet gerond zijn. In het Engels mag men trouwens met het oog op b.v. bridge,
hip, green al evenzeer de term Umlautentrundung gebruiken. En op dezelfde manier
in het Fries, dat synchronisch bezien, wel degelijk geronde voorvocalen kent: [ö:],
ʌ

58)

[ ], [ü:] en [ü] maar diachronisch bezien blijkens brêge ‘brug’, grien ‘groen’ en
59)
kening ‘koning’ umlaut met ontronding gepaard liet gaan . Voorts kan ook de
2

ontronding van de ui, zowel van de ui als de voor Wateringen genoemde, als
assimilatie van het eerste aan het laatste element, dus ook als een soort i-umlaut,
beschouwd worden.
Toch geloof ik dat ten onzent met umlaut niet alles gezegd is. Ook buiten de
gebieden met zgn. algemene ontronding vinden we ontronding van voormondvocalen
waarbij van een umlautsfactor geen sprake kan zijn. Het woord op vertoont in
West-Vlaanderen niet alleen de vorm up maar eveneens ip en ep. Men zie bijv. het
60)
kaartje van Verstegen . Voorts zei ik al dat de uu gemakkelijk ontrond wordt; zier
voor zuur werd opgegeven voor Gilze, Zandvoort, Egmond en Tessel. De ‘Brechtse’
ontronding van ö < o voor oorspr. r + cons. vindt men ook in leenwoorden waar
stellig geen umlautsfactor aanwezig is: korf < lat. corbis, korst < lat.-rom. crusta,
kort < lat. curtus. Tenslotte is er die Oostvlaamse groep waar i.p.v. oud < old, olt:
ijt verschijnt. Maar vooral dringt het zich aan ons op dat in de dialectgebieden met
zgn. algemene ontronding eigenlijk iedere aanvankelijk geronde voormondvocaal
ontrond is, zodat de kategorie van geronde voormondvokalen er gewoonweg
ontbreekt, waarbij het verschijnsel het gebied van de umlaut dus ver overschrijdt:
zier ‘zuur’, iere ‘uur’, meniet ‘minuut’, koleer ‘kleur’.

58)

A. Cohen, C.L. Ebeling, K. Fokkema, A.G.F. van Holk, Fonologie van het Nederlands en het

59)
60)

Fries 1961, 126.
Zie voor deze vormen K. Fokkema, Beknopte Friese spraakkunst 1948, Woordenlijst.
H.C.T.D. XVII, 299 vlg. Krt VI. Men zie ook RND, krt 45 en De Bo i.v. ip.

2
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Dat is nog niet alles. De ontronding beperkt zich niet eens tot de voormondvocalen.
Wanneer een o in een a is overgegaan, is dat ook ontronding. En dat treffen we aan
61)
bijv. in Noordhollands tad voor tod, mat voor mot, nag voor nog . Daarbij zwijgen
we nog van de overgang van idg. ô > kelt. â of van idg. o > a in het Germaans en
62)
de Keltische dialecten bijv. van de noordelijke Hebriden .

Naast dit diachronisch verschijnsel plaatst zich de volkomen synchronische
eigenaardigheid dat in een aantal dialecten de zgn. achtermond-

61)
62)

Weijnen, Ned. Dialectk. § 45; A.C. Crena de Iongh, G.C. van Santen's Lichte Wigger en
Snappende Siitgen 1959 § 18.
C. Hj. Borgstrøm. The dialects of the outer Hebrides, Norsk Tidsskrift for sprogvidenskap.
Suppl. Bind 1. A Linguistic Survey of the Gaelic dialects of Scotland 1940, 199. Zie ook H.
Pedersen, Vergleichende Grammatik der keltischen Sprachen I 1909 § 26 voor de overgang
van o > a. J. Wright. The english dialect grammar § 82 wijst overgang van OE o > a aan in
delen van Schotland, Dumfries, Lanark, Renfrew en Z.O. Kent. Dit verschijnsel komt echter
ook voor in onze noordoostelijke dialecten en het Nederduits; cfr. Weijnen, Ned. Dialectk. §
46.
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vocalen of alle of althans een enkeling ervan geen of hoegenaamd geen ronding
kennen. En het is merkwaardig dat we ons dan steeds in of in de buurt van de
streken met algemene ontronding bevinden. Voor het Mechels kent Vangassen wel
63)
niet de ontronding van [u.] < ogm. au, maar wel van [o.] = ogm. ô . In zijn
64)
beschrijving van ‘Het dialect van Tongeren’ zegt Grootaers : ‘De werkzaamheid
der lippen is geringer dan in het Fransch...de lippenronding is slechts gering
inzonderheid bij de achterklinkers...de lippenronding (scil. van oe in Tongers boek)
is geringer dan bij de uitspraak der Nl. oe in boek’. Soortgelijke mededelingen doet
65)
ons ook J. Dupont in zijn beschrijving van het dialect van Bree en van het Hasselts
zeggen Grootaers en Grauls dat de lippenronding er ‘slechts een kleine rol speelt...De
werkzaamheid der lippen is nog geringer dan in het Tongersch’. Bijzonder
merkwaardig liggen de verhoudingen in Leuven. De geronde achtermondfonemen
o van b.v. pot, u van b.v. pund en ū van b.v. kūd ‘kwaad’ opponeren daar zelfs met
ongeronde pendanten, b.v. in de dialectische vertegenwoordigers van ndl. hout, om
en hoed.
Op bijgaande kaart vindt men de plaatsen getekend waar in de Reeks Nederlandse
Dialektatlassen de ontronding bij de velare vocalen in de woorden doen, zoeken,
66)
geroepen of in ieder geval in een of twee daarvan vermeld wordt . Daarbij wordt
67)
ook de partiële ontronding als ontronding gerekend . Men ziet duidelijk het
geografische verband tussen de zgn. algemene ontronding der voormondvocalen
en die der achtermondvocalen. Umlaut kan derhalve beslist niet de enige factor
geweest zijn.
Men zou zich hier kunnen afvragen of het vermoeden van Goossens, dat de
ontronding van Mechelen en Brussel uit teruggedrongen is, niet schipbreuk lijdt op
de bevinding dat de ogm. ô daar wel ontrond is. Fonologisch is er hier echter geen
enkele moeilijkheid. Bij de ogm. ô

63)
64)
65)
66)
67)

H. Vangassen in H C T D XXVI (1952), 77.
L.B. VIII, blz. 111-116.
L.B. IX, 197 vlg.
Het gehele gebied is reeds in de RND bewerkt met uitzondering alleen van de als I 8 t/m 18
bekend staande plaatsen.
De volgende gegevens staan niet op de kaart: P 135 ontronde ø, O. 95 ontronde ʌ, O 187
ɔU, met ontrond half gerekt eerste element, K. 308 open half ontronde y.
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leidt de ontronding niet tot een nieuw foneem, wordt om zo te zeggen niet opgemerkt.
Daartegenover leidt de ontronding van de voormondvokalen tot samenval met
andere reeds bestaande fonemen en daardoor tot afwijking van de schrijftraditie en
vaak hinderlijke homonymie. Zoiets roept tegenstand op, niet echter een
aphonematische delabialisatie.
Wij willen nog een enkele blik slaan op de ontronding buiten Nederland. De
ontrondingsgebieden van Duitsland zijn door Mitzka beknopt beschreven. ‘Die
Wenkerkarten für euch, heute, Feuer, laszen die groszen Bereiche von Rundung
und Entrundung (eich, heit, feier u.ä) erkennen. In das Rundungsgebiet gehören
das westliche Niederdeutsche bis weit ins Ostpommersche, z.B. büst “bist” dessen
Rundung vom Niederrhein (bös) über einen Teil Westfalens (büs) von der unteren
Ems über Mecklenburg bis in die Gegend von Schneidemühl reicht (SA). Entrundung
zeigt z.B. in schöne (DSA 49) das Ostniederdeutsche vom östlichen Ostpommern
an über das Niederpreuszische, auch das mitteldeutsche Hochpreuszische. Sonst
gehören vom Mitteldeutschen noch dazu das Rheinfränkische, das östliche Oberund Niederhessen, das Thüringische und grosze Stücke des Obersächsischen und
des Schlesischen. Im Oberdeutschen entrunden der gröszte Teil des Alemannischen,
68)
vor allem das Schwäbische, und das Bairische’ . Van de genoemde kaart ‘schön’
heb ik door mijn assistent een schets laten maken waarop de grenzen van de
ontronding staan. In de gebieden met geronde vocalen geven de kleine streepjes
de ontrondingsnotities aan. Hoewel ook Zwitserland een groot niet-ontrondingsgebied
bevat en er eveneens in Midden-Duitsland niet algemeen ontrond is, blijken vooral
het noordelijke Rijnland, oostelijk Nederland en het westen van Noord-Duitsland de
ontrondingstendens te weerstaan. Een voorlopig onderzoek van de Scandinavische
talen schijnt er op te wijzen dat waar Noorwegen en IJsland volop ontrondingen
vertonen, het Deens en het Zweeds zich daar grotendeels aan onttrekken. Terwijl
A. Noreen in zijn Geschichte der Nordischen Sprachen voor het westelijk
noordgermaans ontrondingen vermeldt van ø, ø:, y en øy, vooral in het oud- en
nieuwijslands, kent hij voor het oostnoordgermaans alleen een sporadische
ontronding van y in het västgötisch en dialectisch oud-

68)

W. Mitzka, Deutsche Mundarten 1943, 120.
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69)

deens . Op een copie van Valdemar Bennike en Marius Kristensens' Deense
taalatlas, waarover de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde beschikt,
blijkt de ontronding van de oude ø: zich in Denemarken te beperken tot de twee
70)
eilandjes Anholt en Samsö en een klein gebied ten oosten van Aarhus .
Er schijnt dus een compact vrijwel niet-ontrondend gebied te liggen in Zweden,
Denemarken, westelijk Noord-Duitsland en oostelijk Nederland.
Het is verleidelijk, dit in contact te brengen met de uitbreiding van de zgn.
noordelijke bronskultuur, die tijdens haar hoogtepunt Noord-Duitsland en
71)
Zuid-Scandinavië kenmerkt . Maar de praehistorici zelf aarzelen deze cultuur aan
een bepaald volk te verbinden. Wel leert ons de kaart van de bij de klassieken
72)
overgeleverde Keltische plaatsnamen , dat dit niet-ontrondend gebied geen Keltisch
substraat gekend heeft en daardoor dus niet gehinderd wordt als het germaanse
stamland beschouwd te worden.
De ontronding in IJsland moet wel in verband met het Noors gebracht worden.
73)
Toen de Noren zich aldaar vestigden troffen zij geen autochthone bevolking aan .
De ontrondingen in het Engels worden door De Camp aan Friese invloed
toegeschreven. Ze treden het eerst in het Kents op. Naast dialectovereenkomsten
74)
tussen Kents en oudfries wijst De Camp ook nog op overeenkomst in de wetten
75)
en de inhoud der graven te Deira . Hiermee is trouwens in overeenstem-

69)

3

A. Noreen, Geschichte der nordischen Sprachen (1913), § 41, 99, 100, 103, 108, 153. Zie
3

70)
71)
72)
73)
74)
75)

ook A. Noreen, Abriss der altisländischen grammatik (1913) § 6, 13.
Valdemar Bennike en Marius Kristensen, Kort over de Danske folkemål med Forklaringer,
Kopenhagen 1905, kaart 25. Vgl. verder E. Jensen, Nordsamsisk, København, 1959, § 31-32.
Winkler Prins Encyclopaedie V kol. 1949.
A. Bach, Deutsche Namenkunde II Die deutschen Ortsnamen 2 (1954) blz. 40.
Vriendelijke mededeling van dr. F. de Tollenaere.
David De Camp, The genesis of the Old English Dialects, Language 34 (1958), 232 vlg.
Houdt De Camp echter wel voldoende rekening met de mening van H.C. Wyld, Old English
̆ in the dialects of the south, and south western counties in Middle English, Englische Studien
47, 149: ‘I think we are forced to conclude that an isolative unrounding tendency must have
developed, independently in the S. West, and that the starting point was Devonshire’?
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ming dat Z.W.-Engeland het laatst door de ontronding werd getrof-

Twee- en drieklanken die y of oe bevatten zijn als y resp. oe gerekend. Op diacritische
tekens is geen acht geslagen. Op de lotgevallen van de n en l is niet gelet. In Noord-Frankrijk
vindt men vaak bḕl.
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fen, de ontronding van y wschl. pas in het midden der 18e eeuw, die van
76)
pas na de 17e eeuw .

ook

2

Voor een aantal Franse leenwoorden met afwisseling tussen ui en ei heeft Muller
erop gewezen, dat de vnl. Vlaamse ei-vormen uit een Picardisch of Normandisch
dialect met ei-achtige klanken, de ui-vormen uit noordoostelijke Franse dialecten
met gerond vocalisme afkomstig zijn. In zijn artikel Waalsche en Picardische
77)
klank-parallellen heeft J. van Ginneken echter nog iets merkwaardigers
aangewezen, dat ook in de autochthone woorden de Zuidnederlandse
ontrondingsisoglossen in de Noordfranse en Waalse dialecten hun voortzetting
vinden. Het is overigens niet het enige verschijnsel waarbij Nederlandse
klankontwikkelingen in de Franse taalgeografie hun pendant vertonen. Reeds voor
Van Ginnekens artikel heeft men gewezen bijv. op de overgang van û in ŷ, de
ontwikkeling van e > ie, het verdwijnen van de intervocalische d. Schönfeld neigt er
dan steeds toe, de Nederlandse ontwikkeling langs een tweetaligheidsperiode uit
het Frans te laten komen. Meestal is dat echter niet anders dan een verschuiving
van de verklaringsmoeilijkheid. Het is mij daarom wenselijk voorgekomen, het
verschijnsel in Frankrijk ook eens verder dan alleen in het Noorden te onderzoeken.
78)
En dan leert ons de kaart van lune dat de ontrondingen in Frankrijk alleen aan de
79)
periferie, en wel op de contactpunten met Germaans, Bretons en Baskisch
voorkomen.
Dat de Nederlandse ontrondingen met hun parallellen in Zuid- en Middelduits,
80)
80a)
IJslands en Noors, Engels en Fries vanuit het

76)
77)
78)
79)

80)

80a)

W. Horn, Historische neuenglische Grammatik I, 1908 § 30, 79.
O.T. II 289 vlg.
Alf. Carte 788.
H. Pedersen, Vergleichende Grammatik der keltischen Sprachen I 1909 § 26, 27, 33, 255,
256 kent geen ontronding in het Iers maar wel in het Brittannisch. Overigens lijkt mij de
ontronding in bv. het moderne Bretonse dialect van Vannes toch slechts sporadisch aanwezig.
Uit de studie van H. d'Arbois de Jubainville in Revue Celtique I 87 noteerde ik alleen ligernus
‘schitterend’ ∾ Lat lux.
E.H. Antonsen, Germanic umlaut anew, Language 37, 218 spreekt van ‘the complete absence
of the front rounded phonemes in English’. Zie ook W. Horn, Historische neuengl. Grammatik
1908, 22.
Collega K. Fokkema maakte mij erop opmerkzaam dat blijkens de eerste aflevering van het
Helgolands woordenboek de ontronding ook Helgolands is.
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Frans verklaard zouden moeten worden, maakt dan ook de kaart van lune in hoge
mate onwaarschijnlijk. Er is dialect-geografisch gesproken, niet minder aanleiding
om de Franse ontrondingen zelf uit contact met een andere taal te verklaren. Dat
het eene taalsysteem op het andere kan inwerken, blijkt ook op het terrein der
ontrondingen. Men kan er nog aan twijfelen of het Negerzeeuwse reyel ‘ruilen’ er
een voorbeeld van levert. Zeker is Mullers verklaring erg gewaagd, waar hij zegt
dat die ei-klank ‘zijn verklaring vindt in de dikke negerlippen, die eene ontronding
vanzelf teweegbrengen of bevorderen, gelijk zij de in 't Zeeuwsch tusschen labialen
geronde i (> ü) weer ontrond (of elders de ronding belet) hebben’. Er zou nl.
onderzocht dienen te worden of men de verklaring niet in het Zeeuws zelf moet
81)
zoeken. Anders ligt creolisering wel voor de hand. Muller heeft bijv. ook gewezen
op Indo-Nederlands deite ‘duiten’, beik ‘buik’ en neite ‘(s)nuiten’, ‘gehoord van een
82)
Indisch kind’ en Weinreich bevond dat als iemand met het Ladinisch als moedertaal
Schwyzerdütsch spreekt, hij de y en de ø laat vallen, omdat die hem uit het Ladinisch
83)
niet bekend zijn. Omgekeerd constateerde Kranzmayer dat de Beiers-Oostenrijkse
ontronding niet optreedt in de taal van De Zeven Gemeenten, De Dertien Gemeenten,
Luserna, Lavarona en Folgaria, wat hij toeschrijft aan het feit dat enkele eeuwen
geleden ook de omliggende Romaanse dialecten op Lombardijs-Ladinische wijze
84)
ö- en ü-klanken bezaten .
Nijmegen
A. WEIJNEN

81)
82)
83)
84)

Muller a.a. 150 noot.
U. Weinreich. Languages in contact 1953, 2. 21.
Kranzmayer a.w. 39.
Nadat dit artikel gezet was, ontving ik van mevr. dr. Ingeborg Hoff, archivaris van het Norsk
Målførearkiv te Oslo nog belangrijke gegevens over de ontronding in Noorwegen en Zweden.
Ik hoop daar spoedig op terug te komen.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 79

103

Sint Jans Minne en Sinte Geertruiden Minne.
In volkskundige werken worden de middeneeuwse minnedronken (St. Jans Minne,
Sinte Geertruiden Minne, St. Stephanus' Minne, St. Benedictus' Minne, St. Maartens
Minne, St. Michaels Minne, St. Ulrichs Minne, St. Olaus' Minne) veelal verklaard als
gekerstende voortzettingen van heidense herinneringsdranken aan de goden. Men
kan daarmede genoegen nemen, mits het verschijnsel niet eenzijdig op de
germaanse wereld wordt betrokken en van uiterlijke gelijkenis niet wordt besloten
tot historische samenhang.
Herinneringsdronken aan de goden zijn niet alleen in Noord-Europa in zwang
geweest; zij hebben daar alleen maar meer sporen nagelaten, omdat de kerstening
er veel later werd doorgevoerd dan in het Zuiden. En in dit Noordelijk relict-gebied
waren het niet eens de Germaanse volken, die aan het oude gebruik bijzonder trouw
bleven. De St. Stephanus' Minne, in 854 door de synode van Nantes verboden, was
aanvankelijk vooral in Frankrijk verbreid. De Minne van St. Jan de Doper (24 juni)
e

wordt het eerste vermeld in Italië, in de 10 eeuw door Lutprand in zijn De legatione
Constantinopolitana. De veel jongere minne van St. Jan Evangelist bleef in haar
verbreiding hoofdzakelijk beperkt tot Zuid-Duitsland en Oostenrijk. Juist in de
zogeheten germaanse stamgebieden (Scandinavië en Noord-Duitsland) zijn de
minnedronken weinig bekend geweest.
Ook wachte men er zich voor, aan de minnedronken altijd en overal een heidense
oorsprong te willen toekennen. Ook oud-christelijke en middeneeuwse
wijnzegeningen hebben in de ontwikkeling een rol gespeeld. De rituele huwelijksdronk
e

bijvoorbeeld is van zuiver Franskerkelijke oorsprong en ontstond in de 12 eeuw
als een nieuwe instelling, bedoeld om de huwelijkssluiting binnen het kerkgebouw
te trekken. En zo zijn er meer gevallen, waarin tussen heidense en middeneeuwse
minnedronk iedere historische samenhang afwezig moet worden gedacht.
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Werd in herinneringsdronken de naam der goden vervangen door de naam van een
heilige, dan kan men met recht spreken van een gekerstende of christelijk
geadapteerde herinneringsdronk. Wanneer men echter te doen heeft met een
liturgische minnedronk, moet men die van theologisch standpunt altijd zien als een
eigen en geheel nieuwe instelling, onverschillig of al dan niet ontwikkeling uit een
prototype heeft plaats gehad Vermoedelijk zijn er op dit gebied meer nieuwe
instellingen dan kersteningen van oude gebruiken geweest. Zeker hebben late
instellingen als de rituele huwelijkswijn en de minne van St. Jan Evangelist geen
enkel historisch-genetisch verband met gebruiken uit de heidense voortijd gehad.
Konden heidense gebruiken worden gekerstend, binnen de christelijke sfeer is
dan nog weer te onderscheiden tussen kerkelijk-liturgisch en profaan (of wereldlijk)
gebruik. Binnen het kerkgebouw hadden de minnedronken een liturgische waarde.
Daarbuiten waren zij profaan of wereldlijk, ook al werden zij nog zo vroom toegepast.
Ook de private zegeningen van wijn vielen buiten de liturgie en zijn als profaan (in
de zin van niet-kerkelijk, niet-liturgisch) te beschouwen.
Aan de plaats van de wijn en de minnedronk binnen het kerkgebouw was tot de
e

20 eeuw door de volkskundigen weinig aandacht besteed. Zo men dit al deed, dan
was men geneigd, de kerkelijke waarde te ont-kennen, alhans te minimaliseren. In
1886 had Heusen wel toegegeven, dat de minnedronk zijn intrede in het kerkgebouw
deed, maar tegelijk de restrictie gemaakt, dat dit pas tegen het einde der
middeneeuwen geschiedde, en dat de algemene liturgie nooit een wijnwijding zou
1)
hebben gekend . Schrijnen nam in 1910 het standpunt van Heusen zonder critiek
2)
over . Een late naklank van dit gereserveerd geluid was nog in 1942 te beluisteren
bij Van Mierlo, toen deze schreef: ‘De H. Joannes zou tenslotte alleen door de Kerk
zijn geduld geweest,

1)
2)

Heusen, in: Kirchenlexikon, III (1886), Sp. 1433-1435.
Jos. Schrijnen, Nederlandsche volkskunde, deel I (Zutphen z.j.), blz. 135-137. Dezelfde,
Essays en studiën in vergelijkende godsdienstgeschiedenis mythologie en folklore. Venloo
(1910). blz. 220-236.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 79

105
3)

waardoor alle andere Minnedronken door de Joannes-Minne werden vervangen’ .
Wijnwijdingen zijn reeds sedert de christelijke Oudheid aan te wijzen. Zij waren
zelfs voorzien in het Rituale Romanum, zoals dit gold tot 1614. Plaatselijke vormen
e

van officiële wijnwijding zijn sedert de 12 eeuw overvloedig aan te wijzen in
e

diocesane ritualen: al in de 12 eeuw in Frankrijk formulieren voor de wijding van
e

huwelijkswijn, vanaf het begin der 13 eeuw formulieren voor de wijding van St.
Jans Minne. Niet alleen ter ere van St. Jan werd wijn gewijd, maar de St. Jans Minne
was aan het einde der middeneeuwen wel het meest verbreid.
Voor zover zij liturgisch waren, behoorden de minnedronken tot de
genademiddelen der Kerk, waren zij sacramentalen, d.w.z. tekenen der Kerk, die
een bepaalde werking aanduiden, God geneigd maken om de gebeden te verhoren
en zijn genade te schenken. Dit geldt bijzonder voor de St. Jans Minne, die later
het meest verbreid was en blijkbaar door de Kerk het meest werd begunstigd. In de
landen van haar verbreiding nam de St. Jans Minne niet alleen de plaats van de
algemene wijnwijding in, maar nam zij ook de functie over van de inmiddels in
Frankrijk ingestelde huwelijkswijn. Sommige oudere, maar profane minnedronken
konden hun voortbestaan alleen verlengen door vastkoppeling aan de officiele St.
Jans Minne, die dan twee heiligennamen droeg.
Al deze zaken kan men vinden in het omvangrijke werk, dat Adolph Franz in 1909
over de kerkelijke benedicties of sacramentalen der middeneeuwse kerk deed
4)
verschijnen . Franz was de eerste, die de wijdingsformulieren in zijn onderzoek
betrok; daarmede ook de eerste, die het officiele, liturgische karakter van
wijnwijdingen, speciaal van de St. Jans Minne, heeft kunnen aantonen. Met zijn
gegevens is in

3)

4)

J. van Mierlo, De ballade van Sinte-Geertruden-Minne, in: Verslagen en Mededeelingen van
de Kon. Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, 1942, blz. 237-275. De aangehaalde
zin aldaar op blz. 269. De cursivering is van mij.
Adolph Franz, Die kirchlichen Benediktionen des Mittelalters. 2 Bde. Freiburg i. Br. 1909.
Onveranderde reprint Graz 1960. Speciaal Band I, Ss. 279-334: Die Weinweihe.
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5)

1931/32 terdege rekening gehouden door L. Mackensen . Verwonderlijk is, dat juist
twee priesters als Schrijnen (in 1910) en Van Mierlo (in 1942) het werk van de
priester Adolph Franz niet hebben vermeld, waarschijnlijk niet hebben gekend en
zodoende de huiver voor het aanvaarden van een liturgische minne niet hebben
kunnen afleggen.
Het opkomen van de St. Jans Minne (van St. Jan Evangelist, niet de oudere van
St. Jan Baptist) wordt door Adolph Franz niet in verband gebracht met de heidense
voortijd, maar met de oudchristelijke Apocryphen, speciaal met het doordringen in
West-Europa van de Abdiaslegende, inhoudende dat St. Jan Evangelist een zekere
Aristodemus zou hebben bekeerd door het ongedeerd ledigen van een beker
vergiftigde wijn. De daarbij, volgens de legende, door Sint Jan uitgesproken
zegeningsformule werd model van kerkelijke zegenings- of wijdingsformulieren. Het
oudste voorbeeld, waarin deze formule wordt toegeschreven aan St. Jan, is te vinden
e

in een Iers handschrift van de 10 eeuw (Book of Cerne), maar heeft daar nog
slechts een privaat karakter. Als diocesaan en dus officieel wijdingsformulier (officieel
in de volle zin des woords, want de diocesane liturgie was in de middeneeuwen
meer zelfstandig ten opzichte van de algemene dan thans) wordt zij pas aangetroffen
e

sedert het begin der 13 eeuw, zodat men mag aannemen, dat de St. Jans Minne
e

in de loop der 12 eeuw als sacramentale werd ingesteld.
Het veelvuldig voorkomen van de naam van St. Jan Evangelist in de
wijdingsformulieren logenstraft de mening van Schrijnen, dat de naam in die
formulieren nooit zou zijn gebruikt. Moeilijker is een oordeel uit te spreken over de
mening van Van Mierlo, dat de St. Jans Minne haar naam zou hebben gekregen
van het St. Jans Evangelie (In principio erat verbum), dat aan het begin der wijding
werd opgezegd. Inderdaad, beginnen de wijdingsformulieren met het St. Jans
Evangelie, maar de naam van St. Jan komt gemeenlijk ook voor in de daarop
volgende oraties, bij het memoreren van de Abdias-legende en/of van het wonder
van St. Jan in de Olie.

5)

L. Mackensen, in Handwörterbuch des Deutschen Aberglaubens, IV (1931/32), Sp. 745-750.
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Als wijdings- of zegenformule was het St. Jans Evangelie in de sfeer der private
vroomheid al gebruikelijk, vooraleer de St. Jans Minne als sacramentale in zwang
kwam, maar ook al voordat het St. Jans Evangelie aan de Mis werd toegevoegd als
Laatste Evangelie. Een Dominicaans missaal van 1253 bevat de eerste vermelding
van het St. Jans Evangelie in het formulier der Mis. Eerst aan het einde der
middeneeuwen is de afsluiting van de Mis met het St. Jans Evangelie algemeen
e

6)

gebruikelijk geworden, algemeen voorgeschreven is zij pas in de 16 eeuw .
Men mag zich afvragen, of de officiele toevoeging van het St. Jans Evangelie aan
de Mis wellicht een bekroning is geweest van het gebruik, de Mis te besluiten met
de wijding van St. Jans Minne, waarbij het St. Jans Evangelie werd opgezegd. De
geschetste ontwikkeling maakt in ieder geval duidelijk, dat de St. Jans Minne niet
haar naam kan hebben gekregen van het St. Jans Evangelie als Laatste Evangelie
der Mis. Het moet voorlopig in het midden blijven, of haar benaming naar Sint Jan
voortkomt uit het St. Jans Evangelie als private zegenformule danwel uit de oudere
zegenformule van het Book of Cerne, die uit de apocryphe litteratuur
(Abdias-legende) stamt. De naamskwestie is niet op te lossen, vooraleer is
uitgemaakt, of het St. Jans Evangelie danwel de oratie het oudste bestanddeel is
van de officiele wijdingsformule der St. Jans Minne.
De wijding van St. Jans Minne had gewoonlijk plaats op 27 december; soms ook
op derde Paasdag en derde Pinksterdag, welke dagen naar analogie van derde
Kerstdag ook wel als gewijd aan St. Jan Evangelist werden beschouwd. Na de H.
Communie, aan het einde der H. Mis, werd de gewijde wijn ter zijde van het altaar
door de priester aan de gelovingen te drinken gegeven onder het uitspreken der
woorden: Bibe amorem sancti Johannis in nomine patris et filii et spiritus sancti.
Vaak werd een deel van de wijn medegenomen naar huis, waar hij dan
Johannissegen heette en voor profane doeleinden kon gaan dienen, vooral als
afscheidsdronk aan bruidsparen en aan afreizenden. In de oratie der kerkelijke
wijding werd in het algemeen gebeden voor het

6)

J. Jungmann, Missarum Solemnia. Band II (Wien 1948), Ss. 542-547.
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geestelijk en lichamelijk welzijn der drinkenden. Er zijn echter ook wijdingsformulieren
bewaard - het hierachter af te drukken formulier is daarvan een duidelijk voorbeeld
-, waarin de werking met zoveel woorden werd uitgebreid naar alle plaatsen, waar
de wijn zou worden genuttigd, dus tot buiten het kerkgebouw, ook tot in het profane
leven.
Het aantal der door Franz gevonden formulieren van wijding van St. Jans Minne
7)
zou gemakkelijk zijn te vermeerderen , maar in wezen kan zijn uiteenzetting als
definitief gelden. Slechts in détails zouden nog correcties zijn te maken. Wel iets te
absoluut heeft Franz de St. Jans Minne gezien als een exclusiviteit van de Duitse
landen, speciaal van Zuid-Duitsland. De door hem gegeven formulieren komen
inderdaad meestal uit Zuid-Duitse diocesen, maar er zijn daaronder ook wel enkele
uit Oostenrijk en Noord-Italië. Niet alleen de hogere ouderdom van de private
wijdingsformulieren met de naam van St. Jan (de formule van het Book of Cerne
uit Ierland en ook het St. Jans Evangelie), maar ook het feit, dat het St. Jans
Evangelie aan het einde der middeneeuwen een deel werd van het algemene
Misformulier, doen verwachten, dat bij voortgezet onderzoek ook buiten de door
Franz onderzochte gebieden formulieren van St. Jans Minne voor de dag zullen
komen. Als zeker kan reeds nu worden medegedeeld, dat ook in de Nederlanden
de kerkelijke St. Jans Minne bekend is geweest.
Nog tot in het begin der 20e eeuw werd St. Jans Minne gewijd en gedronken in
enkele kerken van Nederlands Limburg (Simpelveld, Mechelen, Vylen, Munstergeleen
8)
en Oirsbeek) . Vermoedelijk is dat in meer plaatsen het geval geweest.
Blijkens kerkrekeningen en andere bescheiden was het om en om 1500 in diverse
kerken ten onzent (ook in het diocees Utrecht) gebruik, op de drie hoogtijdagen
(Kerstmis, Pasen, Pinksteren: de ge-

7)

8)

e

Ik noem o.a. het formulier van St. Jans Minne in een 15 -eeuws missale uit Knittelfeld in
Stiermarken; cfr. Johann Köck, Handschriftliche Missalien in Steiermark. Graz und Wien 1916.
HS. Nr. 74. Verder een formulier van St. Jans Minne in een Beiers handschrift met Officia
propria van ca. 1480, in privé bezit, welk formulier ik aan het einde van dit artikel zal weergeven
als bijlage.
Schrijnen, o.c. Zijn bericht is overgenomen door K. ter Laan, Folkloristisch woordenboek van
Nederland en Vlaams België. 's Gravenhage enz. 1949. blz. 356, i.v. St. Jansminne.
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wone Communiedagen, ook dagen der St. Jans Minne) na afloop van de dienst aan
de gelovigen, die gecommuniceerd hadden en vaak van verre waren gekomen,
terzijde van het altaar een ontnuchtering en verbroederingsgave aan te bieden in
de vorm van een teug wijn (die wel gewijd zal zijn geweest), soms met een stuk
koek er bij. Op de naam na, een handeling in wezen gelijk aan het drinken van de
St. Jans Minne op de drie geijkte Communiedagen in Zuid-Duitse kerken. Men vindt
9)
hiervoor te lande wel eens de term ablutiewijn . In dezelfde sfeer liggen de pains
bénits, die nog heden ten dage in vele streken van het Franse platteland na de
Zondagsmis aan de gelovigen worden uitgedeeld.
Dat de kerkelijke St. Jans Minne ten onzent eenmaal ook buiten Zuid-Limburg
moet zijn verbreid geweest, kan nog zijdelings blijken uit de verbreiding van de
profane St. Jans Minne, waarvoor uit folklore en letterkunde enkele getuigenissen
zijn aan te halen.
In België dronk men op derde Kerstdag het St. Jansbier onder het opzeggen van
het St. Jans-Evangelie, vooraleer men op reis ging. Deze dronk moest de reiziger
beveiligen tegen ongelukken. Vandaar dat men onder het drinken de formule uitsprak:
10)
‘Ste. Geerteminne en St. Jansgeleide’ . Onnodig te zeggen, dat dit slechts een
profane nabootsing was van de kerkelijke St. Jans Minne, want bier werd zeker niet
gewijd, ook niet in landen zonder wijnbouw.
In de middennederlandse letterkunde is weliswaar van de kerkelijke St. Jans
Minne nergens expliciet sprake, maar men vindt er althans, evenals in de folklore,
enkele vermeldingen van het drinken van St. Jans Geleide, dat een profane
uitbreiding was van de St. Jans Minne, beantwoordend aan de Zuid-Duitse
Johannissegen. Waar in het profane leven Johannissegen en Sint Jans Geleide
werden gedronken, kan de kerkelijke Sint Jans Minne niet geheel onbekend zijn
geweest.
Talrijk zijn de bewijsteksten voor het Sint Jans Geleide in de mid-

9)

10)

Vergelijkbaar met het ablutiewater, waarmede de HH. Vaten en dwalen, die met de Eucharistie
in aanraking zijn geweest, worden gewassen, en dat in het ablutieputje moet worden gestort.
Ook met de purificatiewijn, waarmede de priester na de Communie de kelk reinigt en die hij
zelf moet nuttigen.
e

K.C. Peeters, Eigen aard. Grepen uit de Vlaamse folklore. 2e druk. Antwerpen (z.j.; de 1
druk is van 1946), blz. 329.
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11)

dennederlandse literatuur niet , wat in een land zonder wijnbouw niet kan
verwonderen. Het zijn er eigenlijk maar twee: de bekende ballade van Sinte
12)
Geertruiden Minne en de daarop gebaseerde sproke van Willem van
13)
Hildegaersberch , beide uit de 15e eeuw. Daarbij is dan met enige goede wil (doch
niet meer dan dat, want de tekst is te jong om bewijswaarde te hebben) te voegen
Carolus Tuinman's mededeling, dat men in Brabant, Vlaanderen en ook elders, om
iemand geluk te wensen voor zijn reis, deze woorden gebruikte: ‘Sint Jans Gelei en
14)
Sinte Geertruids min zij met U’ .
Een complicatie presenteert zich al terstond met het feit, dat in de (drie) genoemde
teksten het St. Jans Geleide verschijnt in gezelschap van Sinte Geertruiden Minne.
De laatste is overigens bij ons alleen bekend uit de Rijmkroniek van Melis Stoke,
maar juist daar gaat zij niet gepaard met Sint Jans Geleide, wat de zaak nog
15)
ingewikkelder maakt .
Er is lang geleden wel eens beweerd, dat de Sinte Geertruiden Minne in onbruik
zou zijn geraakt en vervangen door het St. Jans Geleide, omdat zij was misbruikt
door de moordenaars van graaf Floris

11)

Het weinige, wat het Middennederlandsch Woordenboek hierover te bieden heeft, is te vinden
e

onder de trefwoorden Minne (IV, col. 1622) en geerde (II, col. 1096). Ofschoon in de 17 en
e

12)

13)
14)

15)

18 eeuw nogal wat litteratuur over dit onderwerp verscheen, heb ik daarin geen enkele
nieuwe, zelfstandige bewijstekst kunnen ontdekken.
Oude Vlaemsche liederen, uitgegeven door J.F. Willems, persklaar gemaakt door F.A.
Snellaert. Gent 1848. no. CXXXI, hlz. 311-316: Van Sinte Geertrudes Minne. Alleen bewaard
in een handschrift van de 15e eeuw, afkomstig uit Lammenklooster in Deventer.
Gedichten van Willem van Hildegaersberch, uitgegeven door W. Bisschop en E. Verwijs. 's
Gravenhage 1870. blz. 142-148, no. LXXIV: Van Sinte Gheertruden Min.
Carolus Tuinman, De oorsprong en uitlegging van dagelyks gebruikte Nederduitse
Spreekwoorden opgeheldert tot grondig verstand der Vaderlandsche Moedertaal. Middelburg
1720, blz. 17. Zonder bronvermelding. Kunstzinnige Sint-Jans-zegens, door leken uit te
spreken, zijn wel uit de Duitse, maar niet uit de middennederlandse litteratuur bekend.
Melis Stoke, Rijmkronick, uitgegeven door W.G. Brill. 2 dln. Utrecht 1882-1885. Deel I, Boek
IV, vers 1428-1429:

‘......Drinct van der hant mijn
Sinte Gherden minne ende vaert wel!’
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V van Holland (1295) . De werkelijkheid was, dat Sinte Geertruiden Minne en Sint
Jans Minne een soort twee-eenheid vormden, in de Nederlanden en in
Neder-Duitsland, maar ook daar alleen. Het feit van die twee-eenheid blijft te
verklaren. Men vindt daarvoor helaas geen uitgangspunt bij Adolph Franz, die bij
het noemen der Sinte Geertruiden Minne vrijwel volstaat met een waarschuwing
17)
tegen de veelal onzinnige litteratuur over dit onderwerp .
Ook de Sinte Geertruiden Minne was eerbiedwaardig oud (zij komt al voor in de
Latijnse Ruodlieb, ca. 1030 in Beieren ontstaan), maar zij had het nadeel, tot
Neder-Duitsland beperkt te zijn en - wat erger is - door de Kerk nooit ofte nergens
to sacramentale te zijn verheven. Ik vermoed, dat men haar aan de kerkelijk erkende
Sint Jans Minne heeft gekoppeld om haar te veredelen en enigszins te legitimeren,
zoals dat ook met andere profane minnen wel geschied is. De verbindende
middenterm tussen beide zie ik in het gemeenschappelijk attribuut van geleider zijn.
Over het bestaan der twee-eenheid worden wij nader ingelicht door Willem van
Hildegaersberch, die haar niet alleen aanbeveelt, maar ook poogt te beredeneren:
vs. 88 Hierom selmen ymmermeer
Sint Jan ende hoir te gader noemen,
Dat elck moet varen ende comen
In hoir gheleide sekerlijck.

Als historische motivering geeft Willem aan, dat Sinte Geertruide een bijzondere
devotie had tot Sint Jan de Evangelist, dat zij Sint Jans Minne placht te drinken en
dat zij zelfs door een Sint Jansdronk een ridder zou hebben bevrijd van de duivel,
aan wie deze zich had verkocht: een en ander geheel overeenkomstig de door hem
bewerkte ballade en de daaraan ten grondslag liggende legende.
Het is historisch niet onmogelijk, dat Sinte Geertruide reeds de

16)

K. van Alkemade en P. van der Schelling, Nederlands displegtigheden......, deel II (Rotterdam
1732), blz. 187-210. Meer categorisch: Baron de Heinsberg-Düringsfeld, Calendrier Belge,
er

17)

tome I (Bruxelles 1860), p. 170.
Adolph Franz, o.c., I, Ss. 289-291.
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St. Jans Minne zou hebben gedronken, maar haar bijna gelijktijdige Vita (7e eeuw)
rept daar niet van, zwijgt zelfs over haar beweerde devotie tot Sint Jan. Men heeft
hier te maken met latere legendevorming, die vermoedelijk juist ten doel had, de
koppeling aan de Sint Jans Minne historisch te rechtvaardigen. Van bovengenoemde,
door Willem van Hildegaersberch benutte, ballade is een nederduitse pendant uit
e

de 14 eeuw overgeleverd, die tot titel heeft Sanct Johanns Minne en in de tekst
18)
geen enkele zinspeling op Sinte Geertruiden Minne bevat . Men kan hier als het
ware tasten, hoe men de Sinte Geertruiden Minne primair als een Sint Jans Minne
wilde construeren en hoe zij feitelijk uitgroeide tot een plaatselijke variant daarvan.
Als gemeenschappelijk doel van beide minnen geeft Willem van Hildegaersberch
het verkrijgen van hoir gheleide, wat blijkens de context is te verstaan als hun geleide
(van Sint Jan en van Sinte Geertruide tesamen). Hierin moet wel de eigenlijke grond
tot de koppeling van beider namen worden gezien, want Sinte Geertruide's attribuut
van geleidster is historisch gedocumenteerd. Immers, reeds de bijna gelijktijdige
e

Vita van de 7 eeuw heeft wonderberichten, waaruit blijkt, dat Geertruide onmiddellijk
na haar dood werd vereerd als beschermster tegen gevaren op zee, als bevrijdster
van gevangenen en als geleidster van reizenden. De verering van St. Jan Evangelist
als patroon van een pijnloze dood en geleider der reizenden gaat terug op de
Apocryphen, zoals men bij Franz kan lezen. Er was alleen maar een geographisch
verschil tussen beider verering als geleider: Sint Jan in Zuid-Duitsland, maar vooral
in Bohemen; Sinte Geertruide in Neder-Duitsland en in de Nederlanden. Er is niet
veel verbeelding nodig om te kunnen begrijpen, hoe om reden van het
gemeenschappelijk geleiders- attribuut beider namen werden gekoppeld.
Over een nader bepaald geleiderschap van Sinte Geertruide als geleidster der
doden in het hiernamaals kunnen wij, met Adolph Franz, beter het zwijgen doen,
omdat dit misschien een product is van het

18)

e

Bekend uit een Heidelbergs handschrift van de 14 eeuw; vgl. L. Erk und F.M. Böhme,
Deutscher Liederhort, Nr. 2111, en Soeur Marie Josepha, Das geistliche Lied der Devotio
Moderna. Dissertatie Nijmegen 1930. blz. 137. Volgens Van Mierlo zou de grondtekst der
ballade van Brabantse origine zijn.
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19)

fantasierijke brein der romantici . De enige getuigenissen in die richting, die uit
volksvoorstelling en iconographie, zijn voor verschillende uitleggingen vatbaar. De
muizen bijvoorbeeld, waarmede Sinte Geertruide vaak wordt afgebeeld, worden
door de een gezien als symbool van de duivel, door de ander als belichaming van
20)
de zielen der overledenen
Tot slot laat ik hier de tekst volgen van een formulier van kerkelijke St. Jans Minne,
genomen uit een Beiers handschrift met Officia propria van omstreeks 1480, uit
privé bezit. Het watermerk is van de jaren 1460-1490. Het feesteigen wijst op
bestemming voor een aan de Dominicanenorde geaffilieerd klooster van het diocees
Freising of daaromtrent.
De tekst wijkt in de oraties af van alle door Franz aangegeven formulieren; ook
door de bijzonder korte redactie van het geheel, hetgeen wat ongewoon is voor de
e

15 eeuw, waarin de formulieren steeds rijker van vorm werden. Niettegenstaande
zijn beknoptheid draagt dit formulier duidelijke sporen van de late vervaltijd in zich,
vooral daar waar de werking van de wijn onbepaald wordt uitgebreid, virtueel tot
buiten het kerkgebouw toe.
De eerste oratie verwijst, zoals gebruikelijk, naar twee verhalen uit de Apocryphen
en versterkt de stelling van Franz, dat de oorsprong der kerkelijke minnedronken
eerder te zoeken is in de oudchristelijke litteratuur dan in heidense
herinneringsdronken. Waarom trouwens zou de naam Amor een vertaling moeten
zijn van minne in de oudgermaanse zin van herinnering? De amor-teksten zijn
vroeger aan te wijzen dan de minne-lezingen. Daarnaast vindt men voor minnedronk
al vroeg ook wel de naam caritas. Speciaal de St. Ulrichs Minne en de St. Benedictus'
Minne heten al vroeg caritus, de eerste reeds in de Vita

19)

20)

Het verluidt wel, dat de zielen der overledenen in de eerste nacht werden geherbergd door
Sinte Geertruide, in de tweede bij Sint Michael verbleven, in de derde nacht werden
geoordeeld. In andere streken, vooral in Bretagne, werd deze functie van Geertruide
uitgeoefend door Sint Servatius van Maastricht. Ook buiten de christelijke voorstellingswereld
zijn dodengeleiders bekend. De Soufi kent eveneens een Oordeel op de derde dag na de
dood, na een ontmoeting met een Jonkvrouwe (die het Hemels Ik van de overledene voorstelt).
De laatste verklaring o.a. bij K.C. Peeters, o.c., blz. 350-351.
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21)

Udalrici, door zekere Gerardus in 982 geschreven . Het is wel zeker, dat in kerkelijke
kringen vanouds deze amor als liefde is verstaan.

Bijlage
Ad amorem sancti lohannis Benediccio sequitur.
Adiutorium nostrum in nomine domini Qui fecit celum et terram.
Ewangelio.
In principio erat verbum.
22)
Quere in nativitate domini .
[O r a c i o ].
Omnipotens sempiterne deus qui dilectum apostolum tuum beatum
iohannem ex ardore ferventis oleij liberasti et eum mortiferum venenum
23)
illesum potare fecisti , tuam obsecramus clemenciam ut pro tui nominis
honore et ipsius apostoli intercessionem(!) hunc potum benedicere et
consecrare digneris, ut omnis qui ex ipso gustamus(!) corporis medelam
et anime salutem percipere mereatur Per Christum.
Domine ihesu Christe qui es vitis vera quique in chana gallilee ex aqua
vinum fecisti, multiplica super nos fideles tuos misericordiam pietatis tue
quemadmodum fecisti patribus nostris in tua misericordia sperantibus
bene†dicere et sancti†ficare digneris hanc creaturam vini quam ad
fervorem tuorum subsidium tribuisti quatinus ubicunque ipsa creatura
fuerit fusa vel a quobus(!) propinata seu potata divine benedic†cionis tue
opulencia repleatur et accipientibus ex ea cum graciarum accione in
24)
visceribus eorum sanctificetur per te ihesu Christe .
25)
Benediccio dei pa†tris et fi†lii et spiritus sancti descendat super hanc
creaturam vini et maneat semper. Amen.
P.C. BOEREN

21)
22)
23)
24)
25)

Aangehaald bij Franz, o.c., J, S. 291.
Er staat Quete. De verwijzing klopt, want bedoeld St. Jans Evangelie wordt inderdaad
gelezen als eerste Evangelie in de derde of dagmis van Kerstmis.
Zinspeling op St. Jan in de Olie en op de Abdias-legende.
Deze twee oraties hebben geen pendant in de door Adolph Franz gegeven formulieren
van St. Jans Minne.
Blijkbaar is hier in spiritus het derde kruisteken vergeten.
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Het treurspel Zungchin belicht vanuit zijn vermoedelijke groei

Het is communis opinio onder degenen die Vondels drama's bestudeerden, dat de
Zungchin een zwak stuk is, hetgeen men dan bij de 80-jarige dichter begrijpelijk
acht. Ik vraag me wel af, of het oordeel in zijn algemeenheid juist is (er zijn in de
bouw der bedrijven, in de reien en in allerlei details heel gelukkige elementen), maar
te ontkennen is het niet, dat het stuk als tragedie weinig bevredigt. Wat zijn hiervan
de oorzaken?
Ligt het aan de vreemde stof? Op zichzelf is niet in te zien, waarom een onderwerp
uit de Chinese geschiedenis beslist minder geschikt zou zijn voor een drama dan
een uit de Joodse historieverhalen of de Grieks-Romeinse mythologie. Toch was
deze Chinese stof in zoverre bezwaarlijk, dat ze voor een Nederlands lezerspubliek
omvangrijke oriëntatie vereiste. De inleiding tot het eigenlijke drama vraagt daardoor
een al te grote plaats. Het hele eerste en tweede bedrijf zijn eigenlijk inleiding. Het
eerste wordt geheel in beslag genomen door een gesprek tussen de
missionaris-mandarijn Adam Schall en de aartskanselier Us, waarin de laatste de
gehele voorgeschiedenis tot op de nu opgetreden kritische situatie uitlegt en de
geestelijke steun der missie vraagt. Het tweede bedrijf, de gesprekken van Zungchin
met de be-

1)

Toen, een viertal jaren geleden, een nieuwe uitgave van de Vondelkroniek werd beraamd,
stelde ik het hier volgend opstel, ontstaan uit colleges in 1949, daarvoor ter beschikking. De
uitgave kwam niet tot stand en mijn artikel (waarvan ik geen kopie had) raakte te Amsterdam
zoek; eerst in april van dit jaar werd het gevonden en kreeg ik het terug. Ondertussen had ik
aan collega Smit, die in zijn Van Pascha tot Noah aan de Zungchin genaderd was en in mijn
beschouwingen over het stuk belang stelde, mijn college-aantekeningen ter hand gesteld,
waarnaar hij in zijn boek op enige plaatsen verwijst. Hoewel het betoog van Smit in een aantal
verschilpunten tussen ons mij overtuigde, meende ik dat de verlate publicatie van dit opstel,
dat meer aan de orde stelt dan waarop Smit reageert, en anderzijds dichter tot Smits standpunt
genaderd was dan de college-aantekeningen, nog zinvol was.
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kwame, scherpziende kanselier Us, die in zijn functie van kanselier in dienst staat
van de telkens aanwezige machthebber, en met de onbekwame, zorgeloze
stedehouder Kolaeus, die trouw zijn eigen keizer Zungchin dient, is opnieuw inleiding,
thans tot de onmiddellijk dreigende nood, al wordt er ook hier telkens teruggegrepen
op het verleden. Zang en tegenzang van de rei ontwikkelen hier de geschiedenis
van de missie. Het drama wordt zo noodzakelijk met een hoop ballast bezwaard.
Toch heeft Vondel dit zo statische tweede bedrijf innerlijke spanning weten te geven.
Het is als een schommelende weegschaal. In de schalen liggen ondergang en
redding. Us en Kolaeus werpen beurtelings het gewicht van hun raad in de schalen,
die we in labiel evenwicht op en neer zien bewegen. Zungchin staat er naast als de
twijfelende toeschouwer, het koor der missiepriesters als de gelovig-vertrouwende.
Niet alleen bij de lezers moest echter een vreemd-zijn overwonnen worden, ook
de dichter heeft moeite zich de stof toe te eigenen. Barnouw heeft terecht gezegd,
dat hij zijn bronnen las ‘met de belangstelling van de geleerde’, niet met kinderlijke
overgave aan de schoonheid van het verhaal, hetgeen de stemming was, waarin
hij de bijbel benaderde. De dramatisering van bijbelverhalen, zegt Barnouw ‘was
een verzichtbaring van tonelen, die volle werkelijkheid waren voor zijn verbeelding.
Maar de Chinezen...bleven zielloze poppen, en hij bezat niet de vaardigheid van
den onzichtbaren vertoner om zo met de draden te manoeuvreren dat zijn
2)
marionetten schenen te leven’ .
Dit is m.i. wat onbillijk op de spits gedreven, maar legt toch de vinger op een der
zwakke kanten van het stuk. Ook tegenover antiekmythologische stof (zoals in de
Faëton) stond Vondel meer dan hier als een ingewijde. Doch het is vooral leerzaam
de inleiding tot de Chinese gebeurtenissen te vergelijken met die in een bijbels stuk
als Koning David hersteld (vss. 40-72). Sobi, de prins der Ammoniten, komt Joab
hulp en voorraden brengen voor het leger. Joab vertelt hem, op zijn verzoek, de
onmiddellijke, ter zake doende voorgeschiedenis. En hij verhaalt het niet, gelijk Us
in de Zungchin, als de spreekbuis van de dichter die ijverig zijn bronnen bestudeerde,
maar met de kleurige

2)

A.J. Barnouw, Vondel, blz. 206.
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levendigheid van de man die er midden in stond en met wie de dichter zich
vereenzelvigde.
Er waren echter twee andere sterkere belemmeringen om het drama te doen
slagen. Ten eerste is de figuur van Zungchin weinig geschikt om werkelijk tragisch
te kunnen worden. Tragisch met of zonder aanwijsbare schuld. Vondel heeft
welbewust in zijn karakter een element naar voren gebracht, dat althans een
aanleiding kan zijn tot tragische schuld. Al vond hij er slechts in één van zijn bronnen
een aanduiding van, hij noemt hem in de inhoudsomschrijving ‘beseten van
onverzaetbaere gierigheit en hierom teffens van vorsten en onderdanen gehaet’.
De overigens zo deugdzaam voorgestelde Zungchin is een gierige; als zijn hof hem
raadt nog op 't laatst de trouw der soldaten te kopen met zijn goud, wijst hij dat
verontwaardigd af. En de woorden waarin hij dat doet, zijn een mixtum van fierheid,
van afkeer van zulke middelen, van inzicht in hun averechtse werking èn tevens
van een hardnekkiggierig vasthouden aan zijn schatten. (vgl. vss. 790-804). Hij is
dus ‘nochte heel vroom, nochte onvroom’, zijn lot kan demonstreren ‘dat Gods
uitgestelde straf endelyck schelmen en booswichten rechtvaardighlyck achterhaelt’
(opdracht van de Electra aan Tesselschade), maar om ons als tragisch schuldig
aan te doen is hij te weinig een schuldige in grote stijl om een machtig doel, is hij
op zijn hoge troon te zeer een gewoon klein mens en daarbij een weifelaar.
Vondels drama's kennen ook de tragische ondergang zonder duidelijk aanwijsbare
schuld, de tragiek van de eindige mens die in zijn groots ondernemen stoot tegen
de grenzen van de creatuur, maar dat veronderstelt eerst recht in de tragische held
een grootheid, die aan Zungchin ontbreekt. Als leerling van Vossius kende Vondel
diens voorschrift ‘trahitur argumentum tragicum ex calamitatibus atrocibus, quae
heroibus et regibus accidere’. Telkens zocht hij dan ook tragische stof in de
ondergang van een heerlijk rijk. Maar om het tragisch besef dan waarachtig te
wekken, was het nodig dat die ondergang zich voltrok aan een figuur van bijzonder
formaat, in wie de problematiek van het grootmens-zijn en het maar-mens-zijn
openbaar wordt. Als de bliksem slaat in een trotse, eeuwenoude eik is er besef van
tragiek mogelijk, niet als hij een paar heidestruiken verschroeit. De ontroering om
tragisch ge-
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beuren geldt in dit stuk dan ook de diepingrijpende ondergang van de Ming-dynastie,
minder de held in wie zich dit moest concentreren, want deze is een zwak en
aarzelend vorst.
De tweede belemmering voor een geslaagd drama ligt in een heel ander vlak en
raakt de gehele ontstaansgeschiedenis. Speciaal daarover wil ik het in dit artikel
hebben. Vondel had een dubbel proiect; hij wilde het historische Chinese treurspel
schilderen, maar evenzeer de missie, verpersoonlijkt in pater Schall, bezingen en
het drama schrijven van de vervolging dezer missie. Ik heb de indruk, dat dit
oorspronkelijk gescheiden plannen waren, die tenslotte tot één stuk werden
gecombineerd, waardoor ze geen van beiden tot hun recht konden komen.
De vereniging dezer twee motieven tot één drama berust overigens op een echt
Vondeliaanse conceptie. Altijd weer immers stelt hij tegenover de profane, beperkte,
veranderlijke wereld de souvereine duurzaamheid van Gods leiding en in de
geloofsovergave aan de leiding van de raadselachtige, maar liefdevolle God ligt
steeds de katharsis voor de gruwelijkste wereldse drama's Ook in de opdracht van
de Zungchin is dat uitgesproken. Zo staan hier in verheven-statische rust de tafrelen
waarin Schall optreedt (telkens de inleiding van een bedrijf) tegenover de woelende
onrust van de volgende tonelen. Doch het groeide maar zeer ten dele tot een
organische eenheid, het bleef in hoge mate een losse nevenstelling van op zich zelf
staande werelden. Het leven en lijden der missie vormde een stof, die een hele
eigen wereld opriep, die een eigen volledig stuk zou kunnen vullen en die reeds nu
buiten de grenzen van het Zungchindrama zich uitbreidt.
Verschillende beschouwers hebben gemeend, dat Vondel zijn Zungchin dan ook
van den aanvang af als missie-drama heeft bedoeld. Michels schreef in de
Vondelkroniek van 1939: ‘Naar de naaste aanleiding behoeft men niet ver te zoeken,
als men bedenkt, dat Schall in het jaar voor Zungchins verschijnen, na een verblijf
van 47 jaren in China, gestorven was. Het ligt voor de hand dat de dichter spoedig
daarna het plan heeft opgevat en uitgewerkt, om die grote man in een treurspel te
herdenken, en dat hij daartoe een episode heeft gekozen, die in zijn dramatische
visie paste’ (cursivering van mij). Michels meent dat het eigenlijk gegeven was ‘de
polariteit van Christendom en
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Chinees heidendom’ en dat de Zungchinstof slechts als een kader is gezocht om
dat eigenlijke gegeven aan de orde te stellen, m.a.w. dat het Zungchin-drama
3)
eigenlijk bijzaak was. En Brandt Corstius komt in een artikel ‘Zungchin en Trazil’
tot de conclusie: ‘De vergelijking met het treurspel van Antonides van der Goes
geeft ons volledig het recht Zungchin geheel en al een missie-drama te noemen’.
Dit nu gaat mij te ver. Ik geef gaarne toe, dat ‘de polariteit van Christendom en
Chinees heidendom’ in het stuk, zoals het tenslotte groeide, een dominerend element
is; ik zie zelfs dat de missie-stof Vondel aan het slot het Zungchin-drama haast deed
vergeten. Maar ik verklaar dat doordat twee plannen soms gelukkig, soms hybridisch
samensmolten, waarvan dan het plan om de ondergang van Zungchins rijk te
dramatiseren wel het oudste zal zijn geweest.
Ik lees dit reeds af uit de opdracht aan Cornelis Nobelaer. Deze valt duidelijk in
twee helften uiteen. De eerste handelt uitsluitend over het historische Chinese
gebeuren, als uitnemende stof voor heldendicht of drama. Geen menselijke
heerschappij, zegt Vondel, is bestendig. Dat bleek aan het Romeinse rijk
niettegenstaande de trotse belofte (in Aeneïs I, 278) van Juppiter: imperium sine
fine dedi. Eeuwigheid en geduurzaemheit zijn alleen God eigen. Op de veranderingen
van menselijke machten ‘draven de treurspelen doorgaens ten toneele’ en een
luisterrijk voorbeeld daarvan is de geschiedenis van Zungchin. Het is bekend hoezeer
in het centrum van Vondels belangstelling als dramaturg stond de ondergang van
Troie als voorbeeld van historische dramatiek. Telkens grijpt hij daarop terug. In de
Gijsbrecht volgt hij Aeneis II op de voet om in een reeks van parallellen de brand
van het overweldigd Amsterdam te schilderen. In Phaëton en bovenal in Lucifer,
der treurspelen treurspel, krijgt het ondergangsdrama cosmische proporties. In de
eigen tijd een ondergangsdrama te beleven van wereldhistorische betekenis moest
dus voor deze dichter een bron van inspiratie zijn. Boven zijn stuk stelt hij het vers
uit de Aeneïs ‘Venit summa dies et ineluctabile tempus’ (Aen. II, 324). En in de
opdracht aan Nobelaer vergelijkt hij opnieuw deze ondergang met de brand van
Troie,

3)

N. Tg. XXXIX, blz. 65-70.
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ja beweert zelfs - op grond overigens van een historisch onjuiste bijzonderheid - dat
de verzen van Vergilius nog directer passen op Zungchin dan op Priamus. Vergilius
schreef immers over Priamus: [hic exitus illum sorte tulit]
Regnatorem Asiae. iacet ingens littore truncus,
Avulsumque humeris caput, et sine nomine corpus.
4)

Welnu, meer dan Priamus, meent Vondel, mocht Zungchin heerser van Azië heten
en na zijn nederlaag lag hij voor zijn vijand op het veld ‘aen riemen en dunne
snipperlingen gesneden’. Vondel koos gretig deze legendarische variant, die hij
vond bij Martinius en bij Joan Nieuhof Het gezantschap der Neerlantsche Oost
Indische Compagnie aan den grooten Tartarischen Cham (A'dam 1665), vanwege
de overeenstemming met de Vergiliustekst. De officiele geschiedenis verhaalt, dat
het lijk na de zelfmoord pas later in 't park gevonden werd en met alle eerbewijzen
bijgezet. In zijn stuk zelf vermeldt Vondel alleen dat de keizer zich verhangt aan zijn
beenwindsels (kouseband), maar het in stukken hakken vindt men ook in het epigram
‘Op het Sineesch Treurspel van J. Antonides van der Goes’ uit hetzelfde jaar 1667.
Het is niet zonder belang ons te herinneren, dat Vondel in de jaren voorafgaande
aan het in druk verschijnen van de Zungchin zich opnieuw intensief in Vergilius
verdiept had; zijn vertaling in verzen verscheen immers in 1660. Waar ik het
vermoeden aannemelijk zal trachten te maken, dat de dichter al verscheidene jaren
vóór '67 met de Zungchin bezig was, kan dit tijdsverband nog te meer de inspiratieve
kracht van Vergilius verklaren.
De eerste helft der opdracht sluit met de woorden ‘Maer hier mede endight mijne
rede noch niet; hier valt iet meer by te voegen’. En dan volgt de tweede helft, een
in de opdracht van het Zungchin-drama merkwaardig stuk over het wisselvallig lot
der missie in Japan en China. Na over het werk van Franciscus Xaverius en de
marteldood van Karel Spinola in Japan te hebben uitgeweid, gaat de schrijver voort:
‘De kruisboom voorheene van de eerste ontsluiteren der Sineesche weerelt

4)

Vondel houdt er hier geen rekening mee, dat Asia bij Vergilius het huidige Klein-Azië aanduidt.
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weder met onvermoeibaren arbeit, in Sina geplant , begon, onder de heerschappy
van keizer Zungchin, adem te herscheppen, te bloeien en te groeien, en ongelijk
veiliger onder d'opgaende regeeringe van den jongen Tarter...’ Er volgt een
opsomming van vele bekeringen onder de groten van het rijk, waarbij Vondel een
aantal historische vergissingen begaat, die hier niet ter zake doen, en tenslotte de
vermelding van nieuwe vervolgingen. Opvallend is, dat het hier gaat over een tijdperk
nà de tragedie van Zungchins val, terwijl uit de regeringstijd van deze keizer alleen
zeer algemeen een heropbloei wordt aangeduid zonder dat pater Schall zelfs maar
bij name wordt genoemd. Dit zou in een opdracht passen over een missiedrama
dat vooral zijn stof ontleende aan bloei en verdrukking der missie nà Zungchin. In
ons drama vinden we een echo van dit gedeelte van de opdracht uitsluitend in het
slot, in de verschijning van de geest van Xaverius, die de toekomst openbaart, hoe
de overwinnaar van nu, Lykungzus, spoedig door ‘de groote Cham’ verdreven zal
worden, hoe er dan voor de missie vrijheid en bloei komen zal, maar gevolgd door
ernstige beproevingen, in vertrouwen op Gods voorzienigheid te aanvaarden. Deze
toekomstschouw vermeldt de komende politieke ontwikkeling slechts als achtergrond
(ook nu historisch slechts ten dele juist), maar het komt, zoals bij Xaverius is te
verwachten, aan op de voorspelling van het leven der missie, in vooren tegenspoed
onder Gods hoede. Dit is een vreemd slot van het treurspel, dat als ondertitel voert
‘Ondergang der Sineesche Heerschappye’; het vooronderstelt eerder een
voorafgaand missiedrama. Zij die de Zungchin integraal als zodanig beschouwen,
kunnen zich dan ook op dit slot beroepen. Brandt Corstius wijst er tevens op, hoe
in de reien der priesters de zorg om het lot van Zungchin en zijn rijk steeds wordt
beheerst door de bekommernis om de levensmogelijkheden van missie en
Christendom. En hij besluit: ‘Vondel heeft hier geen oog voor het grootse van deze
tragedie van de aardse macht, slechts belangstelling en bewondering voor het werk
van de missie. Daardoor valt het stuk als treurspel’. Dit gaat wederom te ver. Van
de reien alleen uit gezien,

5)

In de eerste zin was herinnerd aan de oudste verkondiging van het Christendom in China
door de apostel Thomas.
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is het aannemelijk, maar tussen deze ontwikkelt zich het drama, waarvan Vondel
in de eerste helft van zijn opdracht zegt, dat het ‘onder de naemhaftighste met recht
gerekent < dient te > worden’, als sprekende parallel van het Troie-drama en dat
hem ongetwijfeld ten volle boeide. De zaak is, dat hier twee verschillende proiecten
ineen geschoven zijn, die geen gave eenheid konden worden.
De dubbelheid van de opzet blijkt in 't bijzonder in de rol die pater Schall, de
exponent der missie in het stuk speelt. Op de gang van het Zungchin-drama heeft
hij nauwelijks invloed. Hij treedt er driemaal in op, eenmaal in gesprek met de
aartskanselier Us, tweemaal in een onderhoud met de keizerin Jasmijn en de prinses
Pao. In alle drie gevallen zijn het min of meer losse inleidingen voor de eigenlijke
dramatiek van het daarna volgend bedrijf. In het eerste geeft het gesprek alleen de
expositie der voorgeschiedenis terwille van de oningewijde lezers. In de inleiding
van het derde bedrijf vermaant Schall keizerin en prinses zich niet door boze
voortekenen te laten verontrusten, maar op Gods voorzienigheid te vertrouwen. In
het gesprek, dat het vierde bedrijf inleidt, is de koningin heftig beangst om de
kroonprins, die in de nacht op verkenning uitging; weer vermaant Schall haar zich
aan Gods leiding over te geven en mag hij de terugkeer van de prins aankondigen.
In de eigenlijke dramatische ontwikkeling speelt hij geen rol. Hij ontmoet Zungchin
zelf nooit, hetgeen Vondel vermeden kan hebben terwille van de historische
werkelijkheid; hoe hoog immers ook in aanzien, door de keizer zelf was Schall nooit
ontvangen. Van deze kant uit bekeken is Schall dus een bijfiguur, niet op een lijn
te stellen men Zungchin, Us, Kolaeus, de kroonprins en Lykungzus. En toch heeft
hij een hoofdrol niet alleen om de op de verbeelding werkende bijzonderheid van
zijn positie: Europees mandarijn, astronoom en leider der Jezuietenmissie, maar
omdat Vondel door hem het christelijk geloofsvertrouwen laat spreken tegenover
de begoocheling van het bijgeloof en het ten prooi zijn aan het wisselvallig lot bij de
heidenen. In Schall geeft hij zijn eigen levens- en geloofsbelijdenis. Men zou het zo
kunnen zeggen: in het historisch drama Zungchin is Schall bijfiguur; in Vondels
geloofsexpositie vormt hij met de priesterreien de ene pool tegenover de tegenpool
van het gezamenlijke hof. Hier is hij dus een hoofdfiguur.
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Maar ook zo blijkt weer de verwikkeldheid van het stuk. Dat Vondel, zoals het is
voorgesteld, meer door de missie dan door Chinese geschiedenis geboeid, de
nagedachtenis van Schall wilde eren in een stuk en daartoe, als voor zijn figuur
passend, het drama van Zungchin koos, lijkt mij de zaak op zijn kop zetten. Hij koos
Zungchins ondergang als een treffende eigentijdse Troie-tragedie. In zijn tweede
proiect, het missie-drama, paste het echter Schall tot de centrale figuur te maken.
En deze twee proiecten werden, niet zonder schade voor de literatuur, gecombineerd.
Enige vragen dringen zich hier aan mij op. Heeft Vondel de versmelting van een
historisch en een missiedrama steeds voor ogen gehad of dacht hij aanvankelijk
aan twee stukken? Had hij een schema in zijn hoofd en misschien zelfs onderdelen
uitgewerkt van het historisch drama en heeft hij, toen de vervolging uitbrak, of zelfs
speciaal na het sterven van Schall, motieven voor een missiedrama daarin verwerkt
en toen zo zijn stuk geschreven van een bewogen brok heidens leven tegen de
achtergrond van christelijk geloof? Het is, bij gebrek aan overleveringen
dienaangaande of van bewaarde voorstudies moeilijk uit te maken. Toch zegt het
wel iets, dat de dichter in vorige jaren meermalen over de missie in het Verre Oosten
met kennis en liefde zich uitte, maar in algemeenheden zonder ooit Schall er in te
bestrekken, maar dat de ondergang van Zungchins rijk expressis verbis werd verteld,
dat hij de bronnen erover uitvoerig moet hebben bestudeerd en dat zijn belangstelling,
in de eerste plaats reeds zal zijn gewekt door verkeer met Martini, de schrijver van
De Bello Tartarico bij diens verblijf in Amsterdam, reeds in 1654. Laten we beide
kanten nader bezien. Vondel liet welhaast geen gebeurtenis van belang in de
Societas Jesu voorbijgaan zonder een gedicht en geen zulk gedicht zonder een
toespeling op de missie in het Verre Oosten. Ik wijs op ‘Eeuwgety van Franc.
Xaverius’ (1652), vs 25 vlg. (W.B., V, 557):
Zoo zagh Xaveer, uit Sanciaen, de kusten
Van 't maghtigh Chine, en 't rijck, dat voor hem lag.
Wat was 't een blijde dagh
Voor onzen Helt, wiens yver noit kon rusten

en vs. 41 vlg.:
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Weet iemant, na St. Thomas, ons te toonen
Een kercktrompret, die wyder wert gehoort
Daar 't licht ter zonnepoort'
Komt uitgerêen, en al het Oosten kroonen;

Ik wijs verder naar ‘Op het Eeuwgetijde van den H. Ignatius’, (1654), vs. 37 vlg (W.B.
VIII, 210):
Nu ziet het Roomsche Rijk Gods vanen,
Op deze kercktrompet, zoo hoog
Gevlogen, als geen arent vloog
In Oost en West, bij d'Indiaenen.

en (zonder compleet te willen zijn) naar het epigram uit 1659 op Quellinus'
marmerbeeld van Fr. Xaverius (W.B. VIII, 757):
Xaverius, een kruisgezant geworden,
Voert Christus kruis, noit moe,
Den Indiaenen toe:
Nu sticht hy noch in marmer Jesus Orden.

Vondel had ruimschoots gelegenheid over de missie in het oosten gegevens te
verzamelen. De Jezuiet Augustinus van Teylingen die de speciale taak had te
6)
Amsterdam voor de missie te werken, was een goede vriend . Brieven van
missionarissen, die trouwens ook bron waren van wereldse zaken, deden in een
vriendenkring de ronde. Cornelis de Nobelaer, aan wie Vondel de Zungchin opdroeg,
een verwant van de Teylingens en vader van twee zonen, die Jezuiet waren in de
zuidelijke Nederlanden, ontving zulke brieven, zoals uit het slot van Vondels opdracht
blijkt: ‘De heer van Kaban is niet ongewoon, uit den mont van godtvruchtige
letterhelden, de nieuwe maeren, uit d'andere weerelt herwaert overwaeiende, te
hooren...’. Maar, zoals we zagen, waar in Vondels gedichten vóór de Zungchin de
missie ter sprake komt, blijft het bij algemeenheden.
Anders staat het met de Chinese geschiedenis. In ‘Nootweer tegens den inbreuck
van Turckyen’, gepubliceerd zes jaar vóór de Zungchin

6)

Vgl. Allard, Aug. v. Teylingen S.J. in het Jaarboekje van Jos. Alberdingk Thijm, 51ste jaarg.
(1902), 117-181.
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(1661), vinden we het ondergangsverhaal al in details (vs 1 vvlg. W.B. IX, 393):
Toen Chinaes rijxmuur open lagh
Borst's Tarters heir verwoet
Ten rijcke in, zonder stoot en slagh,
Gelyck een weereltvloet.
De vorst van 't Indiaensche Euroop
Verrâen van inheemsch zaet,
En overrompelt, zonder hoop,
In dien benauden staet,
Verhing zich zelven op den troon
Aen eenen zijden strick.
Aldus streeck Chams gebroet die kroon,
In eenen oogenblick.
7)

De Leidse sinoloog Duyvendak heeft zeer aannemelijk gemaakt , dat Vondel niet
alleen gegevens maar ook inspiratie voor zijn Zungchindrama ontving in gesprekken
met de Jezuiet-missionaris Martino Martini, toen deze in 1654 te Amsterdam
vertoefde om zijn atlas van China bij Blaeu te laten drukken en waarschijnlijk bij
pater van Teylingen logeerde, Oude Zijds Voorburgwal no 17. De opgaven van
Duyvendak zijn waarschijnlijk niet geheel juist. Hij laat Martini te Amsterdam
vertoeven van eind 1653 tot begin juni 1654, dus een vol half jaar. Henri Bernard
8)
gaf over het Europees verblijf van Martini gedetailleerde gegevens . Volgens hem
debarkeerde Martini 7 nov. 1653 te Amsterdam, waar hij door de Amsterdamse
kamer van de O.I.C. en door de Heren Zeventien met geschenken werd onthaald.
Al vroeg in 1654 begaf hij zich naar Antwerpen; op 13 februari geeft Fr. Engelgraeve
daar zijn approbatie voor de Plantijndruk van De Bello Tartarico. Hij reist dan voor
verdere approbaties (ook van de Novus Atlas Sinensis) naar Leuven en Brussel
(een brief vandaar is gedateerd 27 febr. '54) en is begin juni in Antwerpen terug,
vanwaar hij naar Rome vertrekt om daarna naar China terug te keren. Duyvendak
had aangenomen,

7)
8)

J.J.L. Duyvendak, China in de Nederl. letterkunde, Jaarb. Mij. d. Ned. Lett. 1938.
Henri Bernard, Les Sources de l'Atlas Martini, Monumenta Serica, vol. XII, 1947.
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dat Martini schriftelijk om de approbaties der kerkelijke autoriteiten verzocht en zelf
in Holland bleef; de gedateerde brief uit Brussel bewijst echter, dat hij eind februari
zich daar bevond. Volgens de berekeningen van Bernard was Martini slechts van
7 nov. '53 tot begin februari '54 in Amsterdam; dat is nog altijd ± 3 maanden, waarin
overvloedig gelegenheid was bij Blaeu of van Teylingen Vondel te ontmoeten. In
een noot constateert Bernard dan ook zelf ‘sans doute, rencontra-t-il alors le grand
dramaturge hollandais Vondel’. Ook Bernard is niet in alle opzichten betrouwbaar;
hij noemt bijv. de Oliphant, waarmee Martini van Batavia reisde, een Engels schip;
het behoorde echter tot een Hollandse flotille onder Andries Frisius. En de hoogleraar
Golius had te Leiden een gedenkwaardig gesprek met Martini, die op doorreis was
naar Antwerpen, en dateert dit ‘sub initium proximae aestatis’, dus eind mei of begin
9)
juni 1654, zodat Martini in ieder geval naar Holland moet zijn teruggekeerd . Wanneer
precies en hoe lang Martini nu in Holland en Amsterdam verblijf gehouden mag
hebben, Duyvendak had het volste recht te schrijven: ‘bij de reeks tafrelen uit Vondels
leven...zou ik dit ene, hem alleszins waardige willen toevoegen: Vondel in ernstig
gesprek met den beminnelijken en geleerden Martini, over de gebeurtenissen in
China en de werkzaamheid van de missie aldaar...’ Het ligt voor de hand, dat de
dichter na deze gesprekken zich verdiepte in Martini's De Bello Tartarico, waarin
de ondergang van Zungchins heerschappij behandeld is. Het werd een zijner
voornaamste bronnen, Worp heeft zelfs aangewezen, dat Vondel hier en daar de
10)
tekst van Martini letterlijk volgt .
Tussen de ontmoeting met Martini en de verschijning van diens De Bello Tartarico
enerzijds en de publicatie van Vondels Zungchin anderzijds, liggen dertien jaren!
Is het niet alleszins aannemelijk, dat het plan een stuk te wijden aan dit Chinese
treurspel (en hij zou de eerste Europese dichter zijn, die zulk een stof koos!) tijdens
het persoonlijk verkeer met de geschiedschrijver ervan is ontstaan, toen hij

9)
10)

Vgl. de bespreking van Bernard's boek door Duyvendak in T'Oung Pao, vol. XXXIX, livr. I-3,
blz. 199 vlg.
Worp, De bronnen van Vondels Zungchin, T.v.T. en L. dl. XXII.
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hem zijn eigen vragen kon stellen? En dat hij zich daartoe vervolgens verdiepte in
Martini's boek, dat dan ook vrijwel alle feiten bevat die in de Zungchin worden
verhaald? Uitgewerkt of gereed gekomen is het drama toen in ieder geval niet en
het blijft een open vraag, of Vondel er toen zelfs reeds aan heeft geschreven.
Aanleiding om er tevens een missie-drama mee te versmelten was er toen niet; de
ernstige vervolgingen komen immers pas aan de orde in 1665. En ik neem aan dat
onze dichter bij het bekend worden van die vervolgingen het zo lang sluimerende
plan weer heeft opgevat, of misschien een ouder ontwerp pas heeft uitgebouwd en
omgewerkt tot zijn gepubliceerd stuk. Dit laatste zou verklaren dat de partijen waarin
Schall optreedt als losse inleidingen vóór de eigenlijke dramatische bedrijven zijn
gesteld en het slot met de verschijning van Xaverius, dat bij het historisch spel van
Zungchins ondergang eigenlijk een aanhangsel is, werd toegevoegd. Tevens
maakten deze nieuwe elementen het schrijven van het stuk voor Vondel
bevredigender, omdat hij niet had te volstaan met de schildering der lotswisselingen
van heidense machthebbers, maar Gods souvereine voorzienigheid, waarop de
missiepaters vertrouwen, er tegenover kon stellen. De naden van deze bewerking
bleven dan echter al te zeer zichtbaar; de dichter was niet in staat de elementen tot
een organische eenheid te doen kristalliseren. In 1665 kreeg hij bovendien aanvullend
bronnenmateriaal. Van Joan Nieuhof verscheen toen Het gezantschap der
Neerlantsche Oost-Indische Compagnie aan den grooten Tartarischen Cham, een
buitengewoon boeiend boek, waaraan Vondel allerlei, ook van Martini afwijkende
11)
details ontleende . En in hetzelfde jaar kwam uit Historica Narratio de Initio et
Progressu Missionis Societatis Jezu apud Chinenses ex litteris Rev. P. Joh. Adam
Schall (Viennae 1665), belangrijk om zijn gegevens over de missie en over Schall
zelf.
Men pleegt als vierde bron te noemen Athanasii Kircheri China, monumentis qua
sacris, qua profanis illustrata (A'dam 1667), maar het is de vraag, of Vondel aan
Kircher nog iets van belang heeft ontleend.

11)

Moller in de W.B. uitgave X, blz. 767 noemt als jaartal 1670, maar neemt op grond van Duitse
en Engelse uitgaven van '69 aan, dat het werk al vroeger bekend was. Inderdaad is de eerste
uitgave van 1665.
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Duyvendak betwijfelde dit al, omdat de dichter, naar hij meent, na bestudening van
Kircher zeker wel een toespeling zou hebben gemaakt op de Nestoriaanse inscriptie
van 781, in China illustrata bekend gemaakt en vertaald, de inscriptie die bewees
dat het christendom reeds in de 7de eeuw China was binnengekomen. Dit bezwaar
is weinig steekhoudend, want zowel in de opdracht (‘Het apostolische licht der
waerheit hadde in zijnen opgang niet alleen de Oostindiën, maar ook Tartarije, naer
de ghetuigenis van hunnen eigen keizer, bescheenen...’) als in de eerste toespraak
van Schall (‘gelyk St. Thomas leering / Den grondsteen leide van der heidenen
bekeering’) blijkt bekend, wat die inscriptie meldde. Toch pleit dit omgekeerd niet
voor een benutten van Kirchers boek, want de Nestoriaanse inscriptie was al
belangrijk vroeger gepubliceerd. (In 1625 verscheen een Latijnse vertaling, in 1628
een incomplete Franse, in 1631 een complete Italiaanse. En in 1636 beschreef
Kircher de ontdekking in zijn Prodromus captus sive Aegyptiacus, dat Vondel, die
een uitvoerig gedicht wijdde aan Kirchers Edipus of Teeckentolk (W.B. V, 562 volg.)
allicht gekend heeft. (Vgl. P.Y. Saeki, The Nestorian Monument in China, London
1916, blz. 28/29). Ik twijfel aan China illustrata als bron op andere gronden. In de
Aantekeningen van Moller bij de Zungchin in de W.B.-uitgave worden enige
wendingen verklaard als ontleningen aan Kircher. Maar ten onrechte. Bij vs. 487
tekent hij aan: ‘Saffraenstroom, aldus bij Kircher: flumen croceum’ en bij vs. 663:
‘Kiang, de zoon der zee, zo noemt ook Kircher deze rivier’, maar de laatste zegswijze
vindt men al bij Martini en Nieuhoff noemt de gele rivier reeds saffraenstroom, wat
Vondel dus niet uit Kirchers Latijn behoefde te vertalen. Détails in het stuk, die alléén
aan Kircher ontleend kunnen zijn, kan men bezwaarlijk aanwijzen. terwijl er
verscheidene zijn, die alleen uit Nieuhof kunnen stammen. Ik zie dan ook niet op
welke grond Sterck aangaande Kircher beweert: ‘Aan dit werk...heeft Vondel ook
vele bijzonderheden voor zijn treurspel Zungchin ontleend, dat hij in hetzelfde jaar
12)
gereed had’ . Kircher had een hoofdstuk gewijd aan Adam Schall, maar van de
positie die deze aan het Chinese hof innam kon

12)

J.F.M. Sterck, Oud en Nieuw over Joost v.d. Vondel, blz. 78.
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Vondel ook zonder het daar vermelde op de hoogte zijn en in bijzonderheden gaat
hij niet. Schall is bij hem eenvoudig, in overeenkomst met zijn gezag, de mond
waardoor de priesters-missionarissen spreken. Dat hij van oude adel was,
sterrekundige, tot mandarijn verheven, dat hij om zijn wetenschap en technische
kennis in groot aanzien stond, de Chinese kalender had hervormd enz., niets van
dat alles komt aan de orde. In hem worden eenvoudig de missie-priesters om
voorbede verzocht; als wijs geestelijk vader vermaant hij keizerin en prinses geen
voortekenen te vrezen. In allerlei commentaar is de betekenis van zijn rol overdreven,
omdat men nu eenmaal stelde, dat Vondel ter zijner ere zijn Zungchin schreef.
Opvallend is, dat Schall noch in de Opdracht, noch in de Inhoudt met name wordt
genoemd; nòg opvallender, dat wanneer de priesters voor de overwinnaar Lycungzus
verschijnen en vlak daarop de geest van Xaverius de slotrede houdt, zelfs van zijn
aanwezigheid niet wordt gerept, hij verdwijnt er naamloos in de rei. Wanneer de
W.B.-uitgave dan ook uit Kircher het portret van Schall overneemt en vóór het drama
reproduceert, het portret waarop hij uitgerust staat met al de emblemen van zijn
kunde en waardigheden, dan kan men dit als een alleraardigste illustratie waarderen,
maar dan krijgt deze figuur daarmee veel te veel relief.
13)
Sterck is in zijn opstel over Zungchin in Oud en Nieuw over Joost van den Vondel
op bedenkelijke wijze aan het fantaseren geslagen in zijn zucht voor Vondels verering
van Schall bijzondere redenen te geven. Hij haalt uit Schalls eigen Historica narratio
het aardige verhaal aan, dat de keizer, in chinese trant, om de voortreffelijkheden
van de Jezuiet te belonen aan diens grootmoeder de titel verleent ‘Vrouwe van
zeldzame deugd’. De naam van die grootmoeder blijkt dan Vrouwe Wolff te zijn. Op
grond daarvan zou Vondel Schall als familie van zijn vrouw, Mayken de Wolff,
beschouwd hebben en daarom bijzondere sympathie voor hem hebben gevoeld.
Bovendien, Schall was evenals Vondel Keulenaar van geboorte en geboren in 1591,
dus ± 4 jaar jonger dan Vondel. Dan kunnen zij elkander in hun jeugd in Keulen
hebben gekend, zegt Sterck. Hoe dwaas dit is, springt in 't oog, als

13)

J.F.M. Sterck, o.c. blz. 77 vlg.
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men bedenkt, dat Vondel 7 à 8 jaar oud was, toen zijn vader Keulen verliet en Schall
dus 3 à 4 jaar. Maar nog meer, als men daarbij in 't oog vat dat Schall, die volledig
14)
Schall von Bell heette, tot een geheel ander, adellijk Keuls milieu behoorde , dat
bovendien Rooms was, terwijl de oude Vondel als doopsgezinde balling uit
Antwerpen was gekomen. Zelfs met Schalls voorganger in de Chinese missie,
Nicolaas Trigault (in het stuk Trigau) zou er verre familieverwantschap zijn, meent
Sterck, want Vondels schoonzuster Anna de Wolff was gehuwd met Jan Trigau, die
tot de familie Trigau behoorde, die uit Antwerpen naar Keulen was gevlucht! Door
zulke hoogstens theoretisch mogelijke verre familierelaties van zijn vrouw behoefde
Vondel waarlijk niet tot belangstelling en liefde voor de missie te worden gewekt!
Toch oefenen zulke zogen. ontdekkende vondsten grote aantrekkingskracht uit. In
het hoofdstuk over Vondel in Gesch. v.d. Lett. der Nederlanden, deel V, van de hand
van A.J. de Jong leest men (blz. 94): ‘'t Is mogelijk, dat hij zich bijzonder voor de
gebeurtenissen in het Chinese missiegebied kort te voren voorgevallen interesseerde,
omdat enige van de daar werkzame paters-Jezuieten kennissen of zelfs verre
verwanten van hem waren’. Mij komt die mogelijkheid niet alleen zeer dubieus, maar
ook onbelangrijk voor; het enige wat in Vondel een bijzondere sympathie voor Schall
kon wekken, was dat hij evenals Vondel zelf Keulenaar was, want naar alles wat
Keuls was trok zijn hart. Voorts was de aandacht in 't bijzonder op Schall en zijn
langdurig Chinees missiewerk (vanaf 1622!) gevestigd door diens overlijden op zijn
post in 1666.
Ik zie de ontstaansgeschiedenis van dit drama van de ‘Ondergang der Sineesche
Heerschappye’ dus als volgt.
o

1 Sedert zijn ontmoetingen met Martini en de lectuur van diens de bello tartarico
liep Vondel met het plan van zijn teurspel rond. Misschien maakte hij een ontwerp
en zette hij sommige tonelen op. Wij weten hoe Vondel in verscheidene andere
gevallen lang bij een aanzet bleef. Na de lezing van Hoofts Baeto wenste hij deze
stof in

14)

Vgl. Alfons Väth S.J., Johann Adam Schall von Bell S.J., Köln 1933, een boek dat Sterck dus
nog niet kon kennen.
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een epos te behandelen (zie de opdracht Parnasloof van zijn Vergiliusvertaling). Of
er van dit epos ooit iets op papier kwam, weten we niet, maar vier jaar later werd
de stof verwerkt in Batavische Gebroeders. In 1662 verschenen de Bespieghelinghen
over Godt en Godtsdienst, doch in Onderwijs van het Geloofspunt der H.
Dryeenigheit, uitgegeven in 1659, lezen we al: ‘zoo achten wij niet onstichtigh in het
licht te geven dit onderwijs, gelijck het getrocken is uit het vijfde boeck mijner
bespieghelinghen van Godt en den Godtsdienst, die nog ongedruckt zijn’, wat haast
doet veronderstellen dat die Bespieghelingen in 1659 al gereed waren. Van de
Jeptha weten we hoe lang het gekoesterde plan onuitgewerkt bleef door de
moeilijkheid aan de eenheid van tijd vast te houden. Bij de Zungchin kan de
uitwerking zeker geremd zijn doordat een drama van alleen aangrijpende
lotswisselingen de christelijk denkende Vondel niet bevredigde. Bovendien, gaat
men de vele werken na, die hij tussen 1654 en 1666 publiceerde, dan waren er
telkens redenen om andere stoffen voorrang te geven boven Zungchin. Er zijn enige
reeksen van samenhangende stukken, waarbij vanwege uiterlijke of innerlijke
oorzaken het een en ander opriep, zoals Lucifer, Salmoneus, Samson; De
David-dramas, Adonias; Lucifer, Adam in Ballingschap (vgl. Verwey, Vondels Vers);
Bespieghelingen, Heerlyckheit der Kercke. Een aantal andere waren reeds geruime
tijd in statu nascendi of wel ze werden ernstig verlangd: Jeptha, Batavische
Gebroeders, het epos Johannes de Boetgezant. Nog weer andere mogen we wel
niet volledig beschouwen als welbewuste obiectivening van persoonlijke
levenservaringen, maar de geboden gelegenheid die levenservaringen mede uit te
spreken, verklaart toch Vondels voorkeur: Harpzangen, David in ballingschap,
Koning David verlost, Faëton.
Het is maar al te begrijpelijk, dat door deze verschillende oorzaken een
Zungchin-drama na 1654 voorlopig niet tot uitwerking kwam. Toch zou het mij niet
verwonderen, wanneer ooit bleek, dat Vondel er mee bezig is geweest. Niet het
minst om de sterke reminiscenties in ons stuk aan Vergilius, die voor de hand lagen
in de tijd dat hij diens poëzie in Nederlandse verzen overbracht (de jaren vóór 1660).
In de Noah, in hetzelfde jaar 1667 uitgegeven als Zungchin, zijn zulke reminiscenties,
na de zinspreuk bij de titel ‘tantaene animis caelestibus irae!’ veel
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geringer. Zungchin wordt hem echter een nieuwe Priamus. Ik vraag in dit verband
bijzondere aandacht voor vss. 262-265, die buiten kijf ontleend zijn aan Aen. IX, 59
sqq. In de Zungchin schreef de dichter:
Gelijk een winterwolf, bykans in sneeu gesmoort,
Van magren honger voor de schaepskoy huilt, beladen
Om met onnooslen roof zich zelven te verzaeden;
Zoo spookt Lykungzus vast, na d'ondergaende zon,
Of hij met list of kracht ter poorte inbersten kon, ...

en in zijn Aeneïs-vertaling lezen we (vs. 90 vlg.):
en gelyck de wolf, verlegen
Van bittren honger, om de volle schaepskoy loert

Een andere opmerkelijke overeenstemming is die van verschillende partijen aan
het slot met Sophocles' Oedipus Rex, waarvan Vondel ook juist in 1660 een vertaling
uitgaf. Het verhaal van de hofdame Xaianga over het sterven van de keizer, de
keizerin en Pao wekt sterke herinneringen aan het bodeverhaal in de Oedipus over
het zich verhangen van Iocaste en de zelfverblinding van de koning.
Er is tenslotte nog een anderssoortig argument, dat ik echter aarzelend te berde
breng, omdat hier gevaar is voor subjectieve interpretering. Ik sluit daarbij aan bij
het slot van Verweys Vondels Vers (hoofdstuk VI), waar hij wijst op de boven de
problemen uitstijgende blijheid van de oude Vondel, het op de voorgrond treden
van zijn zingend dichterschap. Bijv. naar aanleiding van Noah: ‘De tijd was ver toen
hij dergelijke tafrelen opriep als boetgezant of als voltrekker van een rechtvaardig
godsgericht. Lang was het zelfs geleden toen hij, als in de Lucifer, zulk een treurspel
opzettelijk voorhield aan de vorsten en volken, zijn tijdgenoten, omdat hij zo
hartstochtelijk deelnam aan hun verrichtingen. Hij was nu niets dan een kunstenaar
die zijn laatste werken schiep’. Verwey noemt naast Noah hier de Zungchin niet.
Begrijpelijk, want hier vindt men, althans in de schildering van het eigenlijke drama
weinig van dit bevrijde zingen, maar wel toespelingen op het Turkse gevaar. Het
schijnt tot een oudere periode te behoren. Maar had
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Verwey niet naar prachtige reien kunnen verwijzen? Bovenal die melodisch-zingende
over de heerlijkheid van Asië, aan het eind van het derde bedrijf, die zo stralend
inzet:
Gelukkigh Asie, betreden
Van Godt, den hovenier in Eden
En Engelen, en Godt den zoon...?

Welnu deze reien behoren geheel tot het missie-drama en zijn dus juist uit die laatste
jaren. Hiermee kom ik vanzelf op het tweede punt van mijn voorstelling van de
ontwikkelingsgeschiedenis.
o

2 ) Van 1654 af had het historische Chinese drama Vondel geboeid. Daarnevens
ging bij voortduur zijn liefdevolle belangstelling uit naar het lief en leed der missie,
zoals menig lyrisch gedicht getuigt. Een spel over het leven dier missie moet hem
hebben aangetrokken, maar hij kreeg er pas de volle stof voor, toen de berichten
doordrongen over de vervolgingen van 1666. En nu greep hij naar zijn oude
Zungchinplan of reeds tendele uitgewerkt ontwerp terug en combineerde dat met
de schildering van strijden, lijden en in God overwinnen der missie. Daarmee kon
hij ook aan het Chinese politieke drama van Zungchin-Priamus de achtergrond
geven, die hij had gemist en zonder welke dat stukje wereldgeschiedenis voor hem,
de getuigende christelijke dichter, geen goed spel worden kon. De twee helften van
zijn Opdracht zijn er de spiegel van; de eerste had al jaren gereed kunnen liggen.
Bovendien had hij voor de prediking van het christendom, maar ook voor het
historisch gebeuren nieuwe en belangrijke bronnen verkregen vooral door de
verschijning in 1665 van Nieuhoff, ook door Schalls Historica Narratio. Schall, de
leider der Jezuitenmissie, die hij uit diens eigen boek leerde kennen, werd
vanzelfsprekend de drager van het geloof der missionarissen, en diens sterven na
lange dienst vroeg misschien nog extra aandacht voor zijn figuur. Vooral in de reien
der priesters kon hij zijn christelijke visie uitleven.
Maar de combinatie van twee proiecten werd geen levende eenheid. Het
historische drama werd ingevat tussen de wijze vermaningen van Schall, die er toch
als inleidingen te los bij bleven hangen en de koorliederen, die helemaal bij het
missie-plan behoorden. De verschijning
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van Xaverius als slotapotheose, te vergelijken met die van Rafaël aan het eind van
de Gijsbrecht, was zinvol in het drama der missie, maar vormde voor dat van
Zungchin een storende overtolligheid. Het gaat immers niet om de herrijzenis van
het nu geteisterde rijk, als in de Gijsbrecht, en de allessamenvattende slotregel ‘Het
licht komt, na den nacht, veel schooner voor den dagh’, is slechts een gelofte voor
de missionarissen die zich ‘uit ootmoedt en ontzagh aan Godts voorzienigheit
gevangen geven’. Een schone en rijke belijdenis van Vondel, maar Zungchin, de
inzet van zijn spel, is hier al vergeten.
P. MINDERAA
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Boekbeoordelingen
o

P. Brachin, La littérature néerlandaise. Paris, A. Colin z.j. (1962), kl. 8 .
208 blz.
In de ‘Collection Armand Colin’, waarin reeds een aantal talen en literaturen in
beknopte monografieën is behandeld, is van de hand van prof. Brachin thans ook
een deeltje over de Nederlandse letterkunde verschenen dat de reeks, die over het
algemeen op hoog peil staat, alle eer aandoet. De behandeling is, in verband met
de beperkte omvang van de deeltjes, uiteraard beknopt, maar men kan zeggen dat
er niets van enig belang vergeten is. Alle belangrijke figuren komen tot hun recht in
voortreffelijke korte karakteristieken van persoon en werk en het hele overzicht
heeft, mede door korte historische inleidingen tot de verschillende hoofdstukken,
voldoende reliëf. De middeleeuwen zijn verdeeld in drie perioden: 1170-1275, met
Veldeke, de Reinaart, Karel en Elegast, Beatrijs en Hadewych als hoogtepunten;
1275-1430 met Maerlant, Ruysbroek en de abele spelen als exponenten; en
1430-1550 als overgangstijd, met de opkomst der rederijkerskamers, Mariken van
Nieumegen, Elkerlijc en Anna Bijns. Verdere hoofdstukken zijn gewijd aan het eind
van de 16de eeuw (de renaissance), de Gouden Eeuw, met de ‘grote vier’ Bredero,
Hooft, Huygens en Cats, en Vondel als aparte figuur buiten het kader die uitvoerig
besproken wordt, terwijl ook de Zuidelijke Nederlanden niet worden vergeten; het
classicisme; de overgang van de 18de op de 19de eeuw met Bilderdijk en het Réveil
als belangwekkendste punten, en de periode van 1830-1880, met onvermijdelijk
Multatuli als ‘le seul grand écrivain’, al moet ook Brachin erkennen dat ‘la pensée
de Multatuli n'a rien d'orignal ni de profond’. Daarmee is op blz. 108, op de helft van
het boekje, reeds de beweging van '80 bereikt. De moderne literatuur beslaat dus
bijna de hele tweede helft; dit is wel karakteristiek voor het verschil in opvatting
omtrent de litteraire geschiedschrijving van heden en die van 75 jaar geleden, toen
in een vergelijkbaar werk als de ‘Geschichte
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der Niederl. Literatur’ van Lina Schneider van de 824 blz. er 678 werden gewijd aan
de tijd tot en met Bilderdijk: wat toen de moderne literatuur was, kreeg slechts
ongeveer ⅙ van de plaatsruimte toegewezen! Brachin geeft van de periode sinds
'80 een zeer volledig en zeer up to date overzicht, tot en met Achterberg en Anna
Blaman. Aan het slot wordt een beknopte bibliografie gegeven, die zich echter
beperkt tot werken in het Frans of een der andere moderne talen, daar het werkje
bestemd is voor een Frans publiek; zij krijgt daardoor wel een wat fragmentair
karakter. Aan zijn doel een niet-ingewijd publiek een duidelijk overzicht te geven
van een der minst bekende literaturen van Europa beantwoordt het boekje ten volle
en men moet bewondering hebben voor de beheersing van de stof die deze
niet-Nederlandse auteur hier aan den dag legt.
Leiden, Juni '62
C. KRUYSKAMP

Woordeboek van die Afrikaanse Taal, Vierde deel H-I. Pretoria, Die
Staatsdrukker, 1961.
Slechts vier jaar na het derde is in 1961 dit vierde deel van het W.A.T. verschenen,
dat twee gehele letters bevat. De relatieve omvang is ten opzichte van het W.N.T.
weer toegenomen: dit laatste wijdde aan de letters H en I 3214 kolom, het W.A.T.
heeft er 2145 voor nodig, plus een ‘voorlopig bijvoegsel’ van 45 kolom; de verhouding
is dus ruim 2 op 3, terwijl die bij de G 1 op 2,4 was. Deze toeneming wordt zowel
veroorzaakt door een bredere behandeling als door verdere groei van het materiaal,
en dit geldt zowel voor het taalkundige als voor het encyclopedische gedeelte. In
dit laatste gaat men zeer ver; men zal hier veel behandeld vinden dat men zelfs in
uitgebreide encyclopedieën niet (althans niet als lemma) zal tegenkomen. Onze
bezwaren hiertegen hebben wij al eens uiteengezet; wij zullen deze dus hier niet
herhalen. Gelukkig kan men constateren dat deze encyclopedische preoccupatie
niet gaat ten koste van de aandacht voor de taalschat zelf; dit deel bevat vele zeer
uitvoerige en degelijke artikelen over basiswoorden als hand, hê, hou, terwijl de
letter I natuurlijk grotendeels in beslag wordt ge-
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nomen door de samenstellingen met in-. Doordat bij deze laatste meer dan in het
Nederlands het bijwoord herhaald wordt (‘in 'n gebou, grot etc. inloop’) doet zich
niet zo vaak de vraag voor, die in het Nederlands zo dikwijls moeilijk te beantwoorden
is, of men nu met een samenstelling te doen heeft of niet. In een geval als ‘jy het
met toe oë daar ingeloop’ kan men toch wel twijfelen. Bij de als bewijsplaats gegeven
aanhalingen stuit men nogal eens op uit het Nederlands in het Afrikaans
overgebrachte teksten, d.w.z. door de redactie op eigen gezag in het Afrikaans
getransponeerde citaten. De vraag doet zich voor welke waarde deze citaten kunnen
hebben. Bij een woordenboek als het W.N.T. zou een dergelijke handelwijze, b.v.
met betrekking tot het Fries, natuurlijk volkomen ontoelaatbaar zijn. Bij het W.A.T.
ligt de zaak anders omdat het niet alleen registrerend, maar zeer bewust ook
taalscheppend te werk gaat; het W.A.T. is bepaaldelijk ook bedoeld als een
hulpmiddel waardoor het Afrikaans zich als volwaardige taal constitueert. Uit dit
oogpunt is de handelwijze van de redactie o.i. zeer wel te verdedigen. Jammer is
wel dat zij aan het historische en etymologische wel heel radicaal voorbijgaat; dat
b.v. in een artikeltje -iel, achtervoegsel, formaties als hidroksiel en futiel over één
kam geschoren worden, is toch wel een beetje bar. Enigszins bevreemdend is ook
dat soms wetenschappelijke lat. namen van planten of dieren, die geen volksnamen
naast zich hebben, ‘vertaald’ zijn, b.v. ‘Halsopbergers’ voor een onderorde Cryptodira
van de reptielen, terwijl meestal alleen (en terecht) de lat. vorm als lemma gegeven
wordt.
Dit zijn slechts enkele incidentele opmerkingen bij een werk dat niet bestemd is
om doorgelezen te worden; het maakt als geheel een uiterst degelijke indruk en
men kan slechts respect hebben voor de ijver van de bewerkers.
Leiden, Maart 1962.
C. KRUYSKAMP

M. Gysseling, Toponymisch Woordenboek van België, Nederland,
Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland (vóór 1226) (Bouwstoffen
en Studiën voor de geschiedenis en de lexicografie van het Nederlands
VI, 1-2, uitgegeven door het Bel-
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gisch Interuniversitair Centrum voor Neerlandistiek, 1960). Te bestellen
bij Drukkerij G. Michiels te Tongeren.
Dat Förstemanns Altdeutsches Namenbuch, tot nu toe hèt repertorium voor de
vermeldingen van oude plaatsnamen, allerlei gebreken had, was genoegzaam
bekend en reeds lang spreekt men over de samenstelling van een ‘nieuwe
Förstemann’, die dan op het peil van de huidige taalkunde en geschiedbeoefening
zou moeten staan. Dit werk, dat van zeer lange adem zal zijn, heeft Gysseling niet
af willen wachten; hij heeft ons verblijd met een boek, dat voorlopig het
standaardwerk zal zijn, dat men zal moeten gebruiken, om de vroegst vermelde
Nederlandse plaatsnamen aan de vaderlandse filologie dienstbaar te maken.
Het werk bevat een Glossarium, een Synthese en indices. Het Glossarium beperkt
zich tot de Franse departementen Nord en Pas-de-Calais, België, Nederland,
Luxemburg en de vroegere Rijnprovincie (ongeveer van de lijn Nahe-Main tot aan
Westfalen), met dien verstande, dat uit de klassieke bronnen ook de germaanse
1)
2)
namen buiten dit gebied zijn opgenomen . Chronologisch beperkt G. zijn terrein
door alle namen op te nemen, die in bronnen van vóór 1200 of copieën daarvan te
vinden zijn en verder slechts die uit originelen van 1200 tot 1226. Deze beperking
was wel nodig, niet alleen omdat het bronnenmateriaal in de 13e eeuw zeer sterk
toeneemt, maar vooral ook omdat G. het bestaan heeft, al zijn bronnen in de
archieven in handschrift zelf te lezen. G. kan goed lezen en zo was het hem mogelijk,
om een reeks foute spellingen, die in oude bronnenpublicaties stonden en langs
die weg in de naamkundige litteratuur geraakten, te verbeteren. Het is inderdaad
verbazingwekkend te zien, met hoeveel vertrouwen filologen steeds weer gebruik
maakten en maken bv. van de lijst van Gelderse namen, die Anspach in Nomina
Geografica Neerlandica, III publiceerde, terwijl iemand, die maar enigszins geschoold
is in het gebruik van de oudste bronnen, toch met een oogopslag kan zien, dat die
lijst niet deugt. Het

1)
2)

en de als zodanig beschouwde!
Daarnaast ook de plaatsen buiten dit gebied, die in de door hem geraadpleegde stukken
voorkwamen. Veel hiervan is van geringe waarde.
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werk van Gysseling heeft hierin nu een belangrijke verbetering gebracht en alleen
al door de betrouwbaarheid van zijn lezingen heeft zijn werk grote, blijvende waarde.
Bovendien heeft G., geverseerd in het oude schrift als hij is, belangrijke emendaties
3)
kunnen voorstellen bv. bij Linge, Petten, Striene en Wieringen .
Behalve op de betrouwbaarheid van de lezingen berust de waarde van het
Glossarium vooral ook op de zorgvuldigheid, waarmee G. de oude vormen
gelocaliseerd heeft. Grondig houdt hij opruiming onder die oude identificaties, die
slechts op een vage klankovereenkomst steunden bv. Hunsetti/Heusden,
Pulmeri/Purmer, Waganwega/Wageningen en Withmundheim/Wimmenum. Hierbij
steunde G. zowel op zijn taalkundig inzicht als op de context, terwijl vroeger het
eerste ontbrak bij historici, het tweede vaak verwaarloosd werd door filologen.
Tegen het Glossarium zijn echter ook bezwaren in te brengen, bezwaren, die
voor een groot deel voortkomen uit het feit, dat G. te veel alleen heeft willen doen.
Dit wreekt zich vooral bij de localiseringen, waarbij toch hulp van kenners van de
streekgeschiedenis vaak onontbeerlijk is en bij de etymologieën, die tenslotte dikwijls
niet alleen op enkele oude vermeldingen opgebouwd kunnen worden, maar waarvoor
ook de vermeldingen van na 1226 en zelfs de dialectische uitspraak van belang
zijn.
Verder treft me een zekere slordigheid, die zich vooral uit in de inconsequentie,
waarmee een etymologie al dan niet gegeven wordt. Het is niet aan te nemen, dat
G. de etymologie van Heemskerk, Kortrijk (U), Leksmond, Spekholz en Ter Vate
niet zou kennen, doch hij geeft ze niet. Verder ontbreekt nogal eens bij een reeks
gelijke namen de verwijzing naar de etymologie, onder het eerste lemma gegeven.
4)
Elders heb ik uitvoerig uiteengezet, dat G. een vrij groot aantal bronnen waaronder zeer belangrijke - verwaarloosd heeft en dat

3)

4)

Maar waarom ook niet bv. Thelingi, lees Thesingi (Tezinge), UUerken, lees UUerkundia
(Werkhoven, vroeger steeds Werkonden genoemd; in de bron staat in UUerken dua ecclesiae!).
Ook miste ik Brunstings emendatie Flenio = Helinio (Mnemosyne, III, 1935/6, 289 vv.)
Tijdschr. v. Gesch. 75 (1962), 176 vv, alwaar ook de slordigheden nader aangeduid worden.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 79

140
dus het Glossarium lang niet volledig is. Bovendien moest ik in een aantal gevallen
reserves maken ten opzichte van G.'s bronnencritiek. Ik wil dit vooral voor historici
belangrijke punt hier verder laten rusten en me nu vooral richten op twee voorname
en nauw samenhangende aspecten van het Glossarium, de localiseringen en de
etymologieën.
Ik zei reeds, dat G. voor zijn localiseringen beter te rade had kunnen gaan bij
kenners van streekgeschiedenis en bij de lang niet onbelangrijke litteratuur. Dat
neemt niet weg, dat G. als eenzaam werker nog bijzonder veel gepresteerd heeft
en dat men steeds goed zal doen, zijn mening zorgvuldig te overwegen. Voor ons
land wil ik de volgende opmerkingen maken, opmerkingen, die berusten op een
eerste lezing van het Glossarium; van een zorgvuldig onderzoek van iedere plaats
afzonderlijk kon natuurlijk geen sprake zijn.

Aalburg en As: de vermeldingen van 889 zijn zeer onzeker; Gosses' (B.V.G.O. V,
2, 1915, 112vv.) localisering in Noordholland is ook mogelijk; Assel: de localisering
van Hasle kan alleen goed zijn, indien de H in 814 onjuist is (vgl. in hetzelfde stuk
Hisla voor IJsel) en dus ook de etymologie van G. fout is; Attingahem lag aan de
Utrechtse Vecht volgens de Vita Gregorii; Barenbroek ligt in Angerlo en heet 1620
Barbroeck naar de aangrenzende heerlijkheid Baar. Het middeleeuwse Berenbroek
bis
lag dus elders; Berenwerde lag in de Vijfherenlanden volgens Sloet 1073 ;
Bijlmermeer: Bendelmerbruc is eerder het broek ten Z. van de Bijlmermeer; Brokhem:
niets bewijst, dat de twee vermeldingen in O.U. 49 op dezelfde plaats betrekking
hebben; Domburg: de genoemde vermelding moet een fout zijn (ook originelen zijn
minder betrouwbaar dan men denkt, zie beneden); er staat Philips van Duvenburg,
vlak na de heer van Wassenaar (O.H.Z. I, 301, anno 1226); een geslacht van
Domburg is niet bekend, terwijl daarentegen Philips van Duivenvoorde, familie van
de heer van Wassenaar, ± 1220 in veel oorkonden voorkomt; of Duvenburg is een
fout, of men heeft getracht het slot Duivenvoorde aanvankelijk Duivenburg te noemen:
5)
de eerste leenbrief van het slot uit 1226 zou apocrief zijn ; Ede: de vermelding Heoa
(G. emendeert in Heda) slaat niet op Ede of G.'s etymologie is onjuist, zie Assel;
Elden: ook de identificatie van Elti (855) is twijfelachtig wegens de -t-; de context
meldt slechts de ligging in de Betuwe-gouw; Fornhese: er is geen reden de
identificatie met Vernheze (O.U. 48) af te wijzen; Fortrappa: indien het in Zeeland
lag (zoals Gosses wilde), dan is het juist niet onbekend, maar is het Voortrap bij
's-Gravenpolder (zie van der Aa, IV, 348); nu nog wijst men het punt De Vier Linden
op de grens van Kloetinge als zodanig aan; maar de ligging in Zeeland is zelf
volkomen onzeker; Gottingamora: waarom deze naam op -more, zo typisch voor
westelijk Friesland,

5)

S.J. Fockema Andreae e.a., Kastelen enz. in Rijnland (Leiden 1952), 73.
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niet daar gelocaliseerd? Harten: Herodna (O.U. 63, anno 838) is eerder Heerde;
Heemstede: de vermelding uit f. 1083 is Heemstede bij Kastrikum; Herem ligt niet
bij Heilo, maar ten Z. van Egmond, ja, het zal grotendeels door Egmond-Binnen zijn
opgeslokt. Gebruik van de overige Egmondse bronnen wordt hier node gemist;
6)
Hiabeke: waarom is het niet met Jabeek geïdentificeerd? Veertig Hoeven is Wilnis ;
Hostsagnem en Westsagnem: alles wijst op identificatie met Sassenheim, dat later
naar het oosten tot Aalsmeer reikte, met verlezing van -g- voor -s- (vgl. Digena i.p.v.
7)
Disena = Diessen en waarschijnlijk Suegon i.p.v. Sueson = Zwesen ; Haffen:
Havinum anno 814 lag in de Betuwe en kan dus niet Haffen zijn; Hunne is een erf
8)
te Borgelo (Deventer) ; Huoltena is misschien Outena bij Vianen; Iodichem staat
naast Bunninchem = Bunnik; het is dan toch wel zeker Odijk, waarbij dan de eerste
9)
I- een fout is, waarschijnlijk omdat in de oorspronkelijke schenking vóór Odichem
een getal (bv. mansa III) stond, waarvan de laatste I bij de naam getrokken werd;
Kampthorpa moet wel Kamp bij Schoorl zijn of erbij gelegen hebben; Langerak is
Langerak onder Brakel, zoals ook Loffna uit dezelfde oorkonde een verdwenen
10)
Leuven aldaar is (nog Leuvenerveld ; Leiden: Leithon is Leiderdorp in een tijd, dat
11)
Leiden nog niet bestond ; Loet: de Loet is een drassige, lage plek in de
Krimpenerwaard en draagt een naam, die ook elders voor drassig terrein voorkomt.
Niets wijst erop, dat deze naam ooit voor de hele waard gegolden heeft. Bovendien
is vroege bewoning hier onaannemelijk. Ik zie in Lote uit de Utrechtse lijst een
verdwenen Leut bij het Leuterveld bij Wijk-bij-Duurstede (de tres ecclesiae zijn een
12)
foute lezing van gecontraheerd terris, ecclesia enz. ); Losser: hier lag later een erf
Luderink, dat misschien ook met Lutheri bedoeld kan zijn; Occenvorth moet een
voorde door de Rekere zijn; Opburen: er is geen enkele reden, om hierin niet, zoals
iedereen deed, Opburen bij IJselstein te zien; dit is een vroeg voorkomende naam
en vroege bewoning was hier zeker. Opburen bij Maarsen was niet meer dan een
huis en komt in de middeleeuwen niet voor; Opgooi is hetzelfde als het Gooi bij
Houten; Opperdoes: Those, Thosa uit f. 1083 moet in Noord-Kennemerland gezocht
worden; Pas: voor deze identificatie van Pascua 1156 ontbreekt iedere grond;
Renhem: de eerste aanhaling silva Renhem is waarschijnlijk het Renense bos, nu
13)
de Achterbergse Maten , de tweede kan best Rhenen zijn met beïnvloeding van
de -hem-namen; Rinesmuthon: alle litteratuur zoekt dit elders;

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

H. v.d. Linden, De Cope (Assen 1956), 168 v.
Zie verder mijn artikel in Meded. Veren. Naamk. 33 (1957), 103.
H.J. Moerman in Tschr. Aardrk. Gen. II, 65 (1948), 39.
Zie over de bronnen van de goederenlijst mijn noot 46 aangehaald artikel.
Zie mijn aantekening in Driemaandelijkse Bladen 11 (1959), 20 vv.
S.J. Fockema Andreae, Burggrafelijk Leiden, Leids Jaarboekje 1955, 51.
Zie mijn bijdrage in het weldra te verschijnen gedenkboek Wijk-bij-Duurstede.
Van Iterson, De historische ontwikkeling van de rechten op de grond in de prov. Utrecht I, 1
(Leiden 1932), 8 v.
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14)

waarschijnlijk is het de plek, waar de Mije in de Rijn komt ; Ruurlo: de identificatie
met Ritherlo (indien dit niet een foute spelling is) is twijfelachtig; alle latere vormen
hebben o en u, de huidige uitspraak is eu; Schipluiden: op de aangehaalde plaats
is een water bedoeld, niet het dorp; Selm: Salehem anno 801, is zeker Zelhem (Gl.).
Het bewijs wordt geleverd door het plaatsje Wideplo, in de 13e eeuw bij Zelhem
gelegen (Kötzschke I, 225), dat samengesteld is met de naam UUidapa, in het stuk
van 801 bij Salehem genoemd. G. had op zijn minst deze mogelijkheid moeten
15)
noemen, want ook Zelhem was eigendom van Werden; Oostergo en Sudergo : uit
O.U. 339 kan niet geconcludeerd worden, dat eenmaal twee dorpen van die naam
bij Zwolle gelegen hebben; illorum de Sudergo kan ook slaan op immigranten uit
de Friese landschappen; Suthrem: er waren twee plaatsen van die naam, één in
16)
Zuid-, één in Noordholland (vgl. Brokhem); Swanesdrifth lag volgens O.U. 374
aan de Gouwe; Tafelberg: volgens Fockema Andreae worden met Tafelbergon de
17)
heuvels bij Maarsbergen bedoeld ; Teilingen: 1143 Teilen is onjuist. De genoemde
Cŏnradus de Teilen is de proost van Tiel; Tessel: Thesla 814 zal eerder in Gelderland
gelegen zijn; Thescelinc zal wel het erf Teeselink in de buurschap Broeke (Nede)
18)
zijn; Tiel: vgl. Aalburg en As; Trenscoten moet Drinschoten bij de Vuurse zijn (met
foute t- voor th-); Ukele: de kerk aldaar wordt aan de dom geschonken; het zal dus
Heukelom zijn, waarvan de kerk later aan de domproost behoorde; Upwilcanhem
zal, gezien de volgorde van de Utrechtse goederenlijst, bij de Wilk ten O. van
Hazerswoude gelegen hebben; Up- betekent dan ‘hogerop, dichter bij Utrecht’ ter
onderscheiding van Wilkenhem bij Voorhout; Vrouwenakker: hier kan men in de
12e eeuw toch waarachtig geen kerk met drie kapellen plaatsen; bedoeld is
19)
Franeker ; Wapegelde is wel Wapenvelde bij Heerde; we mogen zo nu en dan
toch wel eens een gewone fout aannemen; Willere, Fiscolo en Buochem worden
20)
door Oediger bij Krefeld geplaatst; Suegon: zie Hostsagnem; Wedene: het stuk
van 1169 gaat over tiend bij Wiltenburg. Het is dus wel Wede iuxta Wiltenborch
1338, apud Wedan iuxta Coppel vóór 1337, d.i. de Wedetiend ten N. van
Oud-Wulven, in Houten; Westerbeiran en Vronanslat: men geve beter aan ‘in het
21)
Westland’, want ze hoeven niet bij Schipluiden te liggen ; Wichmond: het
oorspronkelijke dorp is weggespoeld; het huidige is jong en over de etymologie zegt
de ligging dus niets; Widapa: zie Selm; Wihtmundhem: ‘op Tessel’ is niet exact. Het
lag in de Tesselgouw, die vroeger groter was dan het

14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

H. v.d. Linden, a.w. 260 v.
Waarom wordt hier wél een stuk van 1245 (een copie nog wel) gebruikt?
Vgl. Tschr. v. Gesch. t.a.p.
Meded. Veren. Naamk. 37 (1961), 45 vv.
Vgl. K. Heeringa, Inventaris v.h. Archief v.h. Kapittel ten Dom (Utrecht 1929), 1144; B.V.G.O.
VI, 8 (1929), 198.
Vgl. S. Muller Hzn., De kerkelijke indeling omstreeks 1550, I Het bisdom Utrecht ('s-Gravenhage
1921), 558.
Das Gold-blaue Buch Geldrischer Geschichte, Kevelaer 1921, 21.
Zie mijn aantekening in M-Gysseling-D.P. Blok, Studies over de oudste plaatsnamen van
Holland en Utrecht (Amsterdam 1959), 19 n.
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huidige eiland; Wirthum: mijn localisering (Hoge en Lage Woerd bij Naaldwijk) had
toch zeker genoemd kunnen worden; Zaandam is een jonge plaats; Saden lag
zuidelijker aan het IJ.
Over de etymologieën is meer te zeggen. G. zelf zegt in zijn voorwoord, dat hij hierin
niet het essentiële van zijn boek ziet. ‘Etymologieën zijn broos’ zegt hij en hij is zich
bewust van de kwetsbaarheid van veel, wat hij hierover te berde brengt. Dit neemt
niet weg, dat ze van belang zijn, vooral omdat G. zich bij zijn belangrijke
onderzoekingen op het gebied van de oudnederlandse grammatica dikwijls op het
namenmateriaal moet beroepen. Dan gaan de beneden besproken verklaringen
van Ek en Vinkt zwaar wegen. Bij zo weinig vaststaande gegevens als de namen
bieden, loopt men dan steeds gevaar, in de vicieuse cirkel terecht te komen, dat
men bepaalde klankevoluties afleidt op grond van onzekere etymologieën, om
vervolgens deze ‘wetten’ weer verder toe te passen. Hoewel G. in het algemeen
een gelukkige terughoudendheid aan de dag legt, geeft hij toch nog heel wat
verklaringen en is hij daarbij zuinig met vraagtekens.
G. voert de germaanse namen steeds terug op de veronderstelde germaanse
oervorm der woorden, waarbij hij zich natuurlijk wel bewust is, dat die namen daarom
nog niet zo oud zijn als de veronderstelde oudgermaanse taalperiode. Ik kan mij
hiermee best verenigen, maar er zitten een paar bezwaren aan deze methode vast,
die G. niet steeds omzeild heeft. Een voorbeeld: Münsterhausen (12e eeuw
Mulseterhuson), Mursaterland en Rijnzaterwoude bevatten een element -sater
‘bewoner’, dat in ons land wel vaker in namen voorkomt. Daar echter de nomina
agentis op -er niet oergermaans zijn, veronderstelt G. als oervorm van dit element
gen. plur. sāētjana zonder de -r- in deze namen te verklaren. Zo leidt de dwang van
22)
zijn systeem hem tot een foute etymologie . In nog groter moeilijkheden komt G.,
als hij de betekenis van die etyma moet vaststellen. Dat germaans wāēla- ‘gat
ontstaan door dijkdoorbraak’ betekende, is moeilijk aan te nemen, daar de dij-

22)

Zo tenminste kan ik de zaak slechts interpreteren. Uitleg ontbreekt meestal bij de etymologieën.
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kenbouw pas in de 11e eeuw begon. Het germaanse woord zal ‘kolk’ betekend
hebben, een betekenis, die pas veel later gespecificeerd werd in de boven
aangehaalde zin. Zo kan men ook aan gm. *skaurnō- moeilijk de betekenis geven
van ‘aangeslibd land, dat rijp is om ingedijkt te worden’. Hierbij sluit aan, het bezwaar
tegen de eenvormigheid, waarmee die etyma vertaald worden: een werf is altijd
‘een kunstmatige heuvel in zeekleigebied’, een hal altijd ‘een bocht van het hoogland’,
een laar ‘bosachtig moerassig terrein’, een veld ‘een woeste vlakte’. Zelfs al zou
het G. gelukt zijn, met juistheid de oorspronkelijke betekenis van die woorden vast
te stellen, dan nog hebben wij bij de naamgeving niet met die betekenis te maken
maar met de afgeleide betekenissen, die op het moment van de naamgeving golden
in de betreffende streek. Het woord veld bv. kreeg in een groot deel van het Rijnland
de betekenis ‘bouwland’ en Warnsveld zal dan ook ‘bouwland van Warin’ en niet
‘woeste vlakte van Warin’ betekend hebben. Voor vele namen op -laar komen we
met de door G. gegeven betekenis absoluut niet uit, zoals de inwoners van het
23)
Gooise Laren zullen begrijpen. De oorspronkelijke betekenis zal veeleer zijn: een
deel van een al dan niet moerassig bos, dat door de mensen speciaal gebruikt werd
om te kappen of om vee in te weiden en dat daardoor een open plek in het bos
werd. Deze naam is geen natuurbeschrijving, maar een directe aanduiding van
menselijke activiteit in het bos. In een groot deel van ons land werd laar dan ook de
aanduiding voor een open plek in het bos. Zo vloeit uit G.'s methode voort, dat wij
de ware betekenis van een naam op het moment van zijn ontstaan vaak niet te
horen krijgen. De etymologie krijgt een abstractheid, die G. zelf toch ook niet aan
zal staan.
G. liet bij alle etyma die hij reconstrueerde de asterisk weg, waarschijnlijk, omdat
iedereen kan weten, dat het maar reconstructies zijn. Het is niet nodig hem daarom
hard te vallen. Maar het is toch onaangenaam, als we voor reconstructies komen
te staan, die alleen aan G. bekend zijn, en waarvan de juistheid soms met recht
betwijfeld kan

23)

Vgl. J de Vries in Meded. Veren. Naamk. 34 (1958), 63 vv.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 79

145
worden. Dit geldt voor ana- ‘hoger gelegen’ (Andel bv.), bōn ‘riet’ (Boelare bv.; bōn
naast oe. bunne vindt nergens steun), *burgōn-‘berk’ (Borgele bv.; de verhouding
24)
tot berk is niet duidelijk), indoeur. *komdo (Drente ), farod ‘vaart’ (Farodini; het
25)
etymon van vaart is *far-di), gaƀera ‘moeras’ (Gaver), geldan ‘klinken’ (Gellep ),
gen- ‘samen’ (Genappe bv. 25)), erma- (Hemiones, Ermanduri; grieks ὀρμενος en
germaans irmina- hebben -men-suffix), hogna-‘zwijn’ (Hoksent; oudengels hogg is
26)
ontleend aan het keltisch ), kaptaz- ‘veulen’ (Cactelegavre; het is eerder een
leenwoord), kole uit latijn culina ‘oven’ (Kolem bv.; eerder een germaans woord voor
27)
‘kop, schedel, hoogte’ ), krāējon- ‘kraai’ (Kraainem bv.; het etymon is eerder krāēon-;
28)
de -j- is hiaatdelging , maskōn- ‘heks’ (Maschenholt; dit is alleen in het longobardisch
bekend), masu- ‘modder’ (Mellier bv.), skaldu- ‘riet’ (Scaldmeda; vroeger sprak G.
slechts over ‘meers-benaming’, hetgeen veiliger is; dit, ondanks engels skalder,
waarvan de semantische voorgeschiedenis niet bekend is. Vgl. oudengels skeal en
oudnoors skalli).
29)
Nog enige algemene opmerkingen over G.'s etymologieën ). Hij kiest nogal eens
eenzijdig voor een germaanse verklaring, als een keltische - althans niet-germaanse
- ook mogelijk is (Abée, Doeveren). Dit geldt vooral voor de volksnamen. Ceutrones
is toch zeker niet-germaans, daar het ook in Gallia Narbonensis voorkomt. Van geen
van de blz. 1114 germaans genoemde volksnamen is dit overtuigend aangetoond.
Trouwens de meeste etymologieën van volksnamen zijn brozer dan broos. Met de
verhouding tussen g en k en in het algemeen

24)

25)
26)
27)
28)
29)

Wat zou hier -do achter het voorzetsel kom moeten zijn? Verband met het woord ‘honderd’,
zoals door anderen werd voorgesteld, lijkt ook niet mogelijk, daar de honderdschap een te
kleine eenheid is, dan dat Drente ‘drie honderdschappen’ zou zijn.
Zie mijn opmerking in Meded. Veren. Naamk. 38 (1962), 56.
M. Förster, Keltisches Wortgut im Englischen (Halle 1921), 18 v.
Falk-Torp, Norwegisch-dänisches etymologisches Wörterbuch (Heidelberg 1910), 561; R.E.
Zachrisson in Studia Neophilologica, V (1932/3), 9 vv.
H. Suolahti, Die deutsche Vogelnamen (Straszburg 1909), 179 v.
De dativus pluralis op -inum (Brummen en Gehrden) moet een vergissing zijn.
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tussen media en tenuis wordt raadselachtig omgesprongen. O, ik weet wel, dat we
hier met de eenvoudige handboekenregels niet uitkomen, maar het is toch sterk om
zonder meer Ek uit *agjo-, Akersloot uit *Aggiharisslauta en omgekeerd Bruggelen
30)
uit *brakolauha en Wiglo uit *Wikjonlauha te verklaren. G. heeft zijn vroegere vondst
van de mogelijke overgang van l of r vóór g of h tot lk en rk sterk veralgemeend
(Alkmaar kan, maar *burgjōn- verplaatst de moeilijkheid, want waar komt de g
vandaan?) en naar het schijnt uitgebreid tot de dentale mediae en spiranten
(Appeltern, Bourthes, Elden (?), Harten (?), Molter). In dit verband noem ik ook zijn
verklaring van Fliestede, Flittard (beide uit *flethar), Ittersum (uit *Iddaharishaim),
Lampernisse (uit *lambaz-) en Sittard (uit *sigidrothu-), allemaal etymologieën, die
ik zonder meer niet kan aanvaarden. Algemeen is ook het werken met een overgang
(vóór umlautsfactor) van -ang over -eng tot -ing (Vinkt, Dwingelo), hetgeen alleen
in bepaalde streken voorkomt en dan nog vaak met -eng in de oudere vormen. Ware
G.'s verklaring van het element vink uit *fangja juist geweest, dan hadden we ook
de vormen venk en veng moeten aantreffen, hetgeen we niet doen. Omgekeerd
weer wordt een ontwikkeling van -i- vóór gedekte nasaal to -e- verondersteld in
Fengrimahuson en Lent! Beroep op Zenderen, 10e eeuw Sindron, 1206 Sinderen
kan hier niet baten, daar we hier te maken hebben met de Twentse rekking van
-nd-; de uitspraak ter plaatse is dan ook Zēndern.
Er volgt nu een greep uit mijn bezwaren tegen afzonderlijke etymologieën. Achel:
waarom een -lo-naam? Almsvoet: het tweede deel is ‘voet’ in de betekenis van
31)
uiteinde van een waterloop als oudengels fōt ; Amerongen: het eerste deel kan
een waternaam *Amaro- zijn; oude namen op -ungen zijn dikwijls van waternamen
32)
afgeleid ; Appeltern (zie boven); het tweede deel is tere ‘boom’; Assendelft: een
33)
andere etymologie, nl. verband met Assum, is mogelijk en waarschijnlijk ; Baardwijk:
waarom is het eerste lid hier Longobarden en

30)
31)
32)
33)

Etymologie van Walcheren, Handel. Comm. voor Toponymie en Dialectologie 20 (1946), 49
vv., later verbeterd door F. de Tollenaere, Ts. 67 (1950), 128 vv.
A.H. Smith, English Place-name Elements, (Cambridge 1956), I, 185.
Vgl. H. Bahlow in Korrespondenzbl. d. Ver. f. niederdtsche Sprachf. 67 (1960), 42 vv. maar
daarnaast ook A. Bach, Deutsche Namenkunde, (Heidelberg 1953), II, 1, 162 v.
M. Schönfeld, Nagelaten Opstellen (Amsterdam 1959), 19 v.
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bij Badenborn een persoonsnaam? Beemd: kan *banu-maetha wel ‘gemeentelijk
hooiland’ betekenen? Bel: waarom is dit een -lo-naam? Benes heeft in de
middeleeuwen bijna steeds -sch; Berendrecht e.a.: de etymologie van -drecht is
34)
onaannemelijk ; Bergswick: in de persoonsnaam steekt eerder Bero- dan Bernu-;
Bernis: het eerste deel is de naam van de abdij Bern; Binderveld: gezien de -r- kan
35)
het eerste deel moeilijk *bilim zijn; Bremen: waarom niet de etymologie van Bach
uit brem ‘rand’ overgenomen? Bruggelen: de latere vormen spreken G.'s etymologie
absoluut tegen; Braclog zal fout overgeleverd zijn; Burg (Zl): één blik op de kaart
36)
toont ons al de sporen van de ronde burcht, waarnaar het dorp heet ; Chaimae is
volgens velen uit Chaimavi bedorven; Caulci: het is onzeker, dat dit de Kalonkones
zijn en het is onzeker, dat het lemma juist is; Cherusci: aangezien de lange vocaal
uit griekse bronnen stamt, bewijst ze niet veel; Doeveren: de germaanse verklaring
is onzeker; de verspreiding van dit namentype wijst eerder op verwantschap met
37)
het zuiden; bovendien is er nog een andere indoeuropese wortel mogelijk ;
Doornenburg is eerder van hetzelfde ras als Dormagen; Drewer: de etymologie (uit
priu būri) is zeer onwaarschijnlijk wegens de -w-; Dries: de betekenisontwikkeling,
38)
die Lindemans voorstelt, is aannemelijker ; Dubbel: Schönfeld's verklaring is
39)
waarschijnlijker ; Espt: eerder uit *aspithja; Fize: voor de semantische ontwikkeling
40)
van feodum, zie Niermeyer's Lexicon ; de afleiding van fehu- ‘vee’ is even
41)
aannemelijk; Fleurbaix, Floreffe e.a. kunnen eerder bij een waternaam Vloer
behoren; Freisenbruch: kan evengoed uit *Frisionobroka ‘broek der Friezen’ ontstaan
42)
zijn; Genappe, Gennep e.a.: deze etymologie is onmogelijk , evenals de eerst
gegeven verklaring van Gent; Gesperden: de eerste vermelding en daarmee de
etymologie is te verwerpen; Grandhan: vermeld had moeten worden, dat de gegeven
oude vorm Chambo een Galloromaanse vertaling (of omgekeerd) is; Halberg,
Halderberg: de etymologie houdt geen rekening met de -r-; Heesbeen: dit kan niet
43)
de naam der Hessen bevatten, die altijd -ss- heeft ; Heimond: de vergelijking met
44)
Hooimille is niet nodig ; Heukelom, Hucalhem, Hukilhem, Hukilheim wijzen duidelijk
45)
op een etymon hukila- naast hugila ; Hindelopen: hlaupi- is beter met sprong te
vertalen, vgl. Hennesprong te Houten, 1247 Hin-

34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)

Zie mijn opstel in Meded. Veren. Naamk. 35 (1959), 12 vv.
Deutsche Namenkunde, II, 1, 303.
A.I.J.M. Schellart, Ronde burchten in Nederland I (Wassenaar 1955), 7.
J. Pokorny, Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch, I (Bern-München, 1959), 267 v.
Meded. Veren. Naamk. 27 (1951), 15 vv.; 28 (1952), 89 v.
Nederlandse Waternamen (Amsterdam 1956), 49 vv.
J.F. Niermeyer, Mediae Latinitatis Lexicon Minus, 414 vv.
M. Schönfeld, a.w. 69.
Zie mijn opmerking in Meded. Veren. Naamk. 38 (1962) 59.
A. Bach in Hess. Jb. f. Landesgesch., IV (1954), 1 vv.
Vgl. Gysseling-Blok, Studies..., 20 n.
Zie ook Mansion, Oud-Gentse Naamkunde ('s-Gravenhage 1924), 98.
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densprunc; Ittersum: een persoonsnaam Iddahar klinkt ongeloofwaardig (zie verder
boven); Kalfvliet kan ook gesplitst worden in kal-vliet (vgl. Calmere); Klapschitte:
ook een boertige verklaring is mogelijk, nl. schitte - scheet (zoals split naast spleet;
vgl. eng. to shit); Krabbendijke: een andere mogelijkheid vindt men bij Beekman,
Dijk- en Waterschapsrecht, s.v.; Ter Lips: gezien het voorzetsel is Lippinge een
waternaam evenals Wadding, welk water later nog meer dan eens genoemd wordt;
Loel: er is geen umlaut, dus het etymon is *lauhula-; Mol: waarom moet dit een
-lo-naam zijn? Monicesloe wordt in die oorkonde pas aan Werden gegeven; het
eerste lid kan dus niet monnik zijn, maar is de persoonsnaam Muniko; Monster: hier
is geen klooster bekend, dus de betekenis was ‘kerk’; Moersel: -isk achter een
adjectief is zeer zeldzaam en vermoedelijk jong; Niftarlake: waarom zou de -s- van
het verder in het germaans onbekende nebas- verdwijnen? Nister- moet toch wel
fout gelezen zijn voor Nifter-. Aan de andere kant is Schönfeld's verklaring (nifter
als bijvorm naast neven) ook niet aannemelijk gezien de etymologie van neven. De
naam zal wel met Nifterik samenhangen; Paveie is zeker een migratienaam en wel
46)
Pavia ; vlakbij lag Prijs = Parijs; bovendien zou ik hier geen steenweg zoeken!
Pijnakker: hier verwacht men geen pijnbomen; Rijkhoven: hierbij had toch (mét
Mansion) volksetymologie vermeld moeten worden; Rüblinghoven: de etymologie
is juist voor de oude vormen; het interessante ligt daarnaast, nl. dat er een bijvorm
Rübilinghofen bestaan moet hebben naar de vleinaam Rubilo. Er bestond dus een
deftige naam naast de gangbare volksnaam; Schalkwijk: het eerste lid zal enkelvoud
hebben en duiden op een ondergeschikte van een machtig man, die door deze in
de ontginning betrokken is. De samenstelling met het in West-Nederland typische
47)
ontginningswoord -wijk spreekt vanzelf ; Schoudee zal eerder met de naam Schelde
samenhangen dan met een verondersteld *skalder ‘lis’; Slochteren: de etymologie
48)
van Schönfeld verdient verre de voorkeur; Spiezand: indien uit *speuta-, dan is
de verwijzing naar eng. spit onbegrijpelijk; Stapel kan ook de gerechtsplaats
aanduiden, zoals uit de Lex Ribuaria blijkt; Starkerode: betekent de verwijzing naar
Boudelo, dat sterk hier ‘slecht’ zou betekenen? Waarom kan het niet het
oostnederlandse woord sterke ‘jonge koe’ zijn? Stilingahagamundi: zou ook gesplitst
kunnen worden in Stilinga en hagamundi; het laatste zou dan hengmeng kunnen
49)
zijn, waarvoor op de Veluwe in 1328 de vorm heegmunde voorkwam ; Tiel: de
verwijzing naar Tekelia is zinloos; Valkenisse: waarom zou het eerste lid geen
persoonsnaam zijn? Veken, Veden: de etymologie van Veken (uit *fapikīna-, bij
50)
fapō- ‘omtuining’) lijkt me onjuist en onnodig revolutionair; het etymon is *Fakina- ;
Veluwe: de verklaring (samenhang met de naam der Falen) is apart, maar gezocht
en houdt geen rekening met de frequente

46)
47)
48)
49)
50)

Bach, Deutsche Namenkunde, II, 1, 95.
Vgl. F. Beyerle, Ortsnamen der Landnahmezeit und karolingische Personennamen, Festschr.
K. Haff (Innsbrück 1950), Sonderabdr. blz. 18.
Driemaand. Bladen III (1951), 65 vv.
E. Heeringa, Tynsen op de Veluwe (Groningen 1931), 139.
M. Schönfeld, a.w. 101.
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51)

veldnaam Veluwe ; Vlaardingen: de verwaarloosde Egmondse bronnen hadden
kunnen leren, dat het naar een water de Vlaarding heet; Vlodrop: volgens de
geologische kaart is daar geen rotslaag; Waaienberg: hier had toch zeker wel een
vraagteken bij gekund; m.i. is het een vertaling van Mont Ventoux, zoals zo veel
namen op -berg vertalingen uit het Frans zijn in het kader van een feodale
namenmode; Warmond: er is heel wat wringen voor nodig, om dit met Hooimille,
Heimond en Laupendahl te verbinden; Welmithe: hiervan is de ligging onbekend;
hoe is dan zo een verklaring mogelijk, als men niet weet of het aan een water, laat
staan een ‘kokend’ water lag? Wiers: een verklaring is mogelijk: zie Heeroma,
Driemaand. Bladen, 1957, 73 v en W. de Vries, Nomina Geogr. Neerl. IX, 42 vv,
waar ook een betere etymologie voor Wieringen gegeven wordt; Wijtschate: hierin
-skaga te zien, gaat te ver; de vorm Wiscath voor Wijshagen, waarop G. zijn mening
grondt, staat in twee bullen, waarvan de eerste de vooroorkonde voor de tweede
was en waarin kennelijk t voor c geschreven staat; Zeddam: de bron is vals; y kan
korte i zijn (denk aan spellingen als sygillum, ydoneus) en alle volgende vermeldingen
hebben e, zodat de oorspronkelijke vorm geen lange i gehad kan hebben; Zuilen is
52)
volgens Kettner een migratienaam; Zundert: ook hier zou een vraagteken niet
misplaatst zijn; moeten we aannemen, dat de naam van de godin met -ig-suffix
53)
afgeleid is van een plaatsnaam? Zie eerder bij Gutenbrunner , wiens suggestie
van ablaut overigens minder waarschijnlijk is dan die van analogie. Bij namen als
Alleur, Ergste, Ernage, Eyll, Fumal en Taarlo vraag ik me af, waarom zulk een
etymologie zelfs maar geprobeerd is. Bestaan verder de germaanse persoonsnamen
Furhto (Forceville), Kūri (Kuringen), Stut (Stuthof) en Swatto (Suattingaburim)?
In verschillende gevallen is mijns inziens te veel waarde gehecht aan de toevallig
oudste overlevering. Neem bv. Hasselt (Overpelt). Als twee vormen onverenigbaar
zijn, dan is diegene de juiste, die het best met de latere overeenstemt. Dat is in dit
geval Hasloth en deze vorm had aan de etymologie ten grondslag moeten liggen
en niet Haeslaos, al is die de oudste. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor Blehen,
54)
Drewer, Duist , Gesperde, Holtsele en Warmond. Bij Kalslagen was G. zelf zo
verstandig, de oudste vorm te verwaar-

51)
52)
53)
54)

J.H. Huisman - C.H. Edelman, De namen Betuwe en Veluwe (Amsterdam 1958).
Bijdr. Gesch. Nederl. 12 (1957), 4.
S. Gutenbrunner, Die germanische Götternamen der antiken Inschriften (Halle 1936), 96 vv.
Na 1167 kunnen we geen wegval van n meer verwachten. Duist is een meer voorkomende
naam voor houtbegroeiing en was in Eemland in de 15e eeuw nog een appellatief.
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55)

lozen . In dit verband wil ik er nog op wijzen, dat wij in de veel geroemde originele
oorkonden voor ons doel ook geen blind vertrouwen moeten hebben. Dat, wat wij
juridisch-diplomatisch ‘originelen’ noemen, zijn - technisch gezien - ook vrijwel steeds
afschriften, nl. van vooroorkonden en van concepten. Dat - om een uiterste te
noemen - in de pauselijke oorkonden de naamsvormen soms flink verhaspeld
werden, is G. welbekend. Doch ook in andere stukken moeten we met die
mogelijkheid rekening houden, zoals onlangs nog is aangetoond door een vergelijking
56)
van de oudste oorkonden voor Sankt-Gallen met hun concepten .
Men mene na deze opmerkingen niet, dat mijn samenvattend oordeel over het
Glossarium nu negatief zal uitvallen. In tegendeel! Bij een grondige bespreking gaat
men noodzakelijk voorbij aan al datgene in deze 1109 bladzijden, dat niet anders
dan waardevol te noemen is. We kunnen slechts dankbaar zijn voor dat, wat ons
geboden wordt en daarbij betreuren dat het niet méér, completer is. Maar gaat bij
zulk een werk de volledigheid niet de krachten van één man te boven? Ook een
critisch gebruiker zal in de localiseringen en etymologieën veel vinden, dat als
definitieve aanwinst voor de wetenschap beschouwd kan worden, al ligt op deze
punten toch misschien wel het grootste verschil met de ‘nieuwe Förstemann’ waarop
wij wachten. Intussen lag het allerminst in G.'s bedoeling, om - zelfs maar voor een
deel van diens gebied - een nieuwe Förstemann te geven. Wat wel zijn bedoeling
was, is aanvankelijk niet duidelijk, maar blijkt later bij het lezen van de Synthese,
een samenvatting van de taalhistorische conclusies, waartoe G. op grond van het
door hem verzamelde materiaal gekomen is. Men krijgt dan de indruk, dat het
uitgangspunt van G.'s werkzaamheid is geweest een onderzoek naar de
voorgeschiedenis van het Nederlands en dat de samenhang tussen de
praehistorische toponymie van Nederland en België met die van de omringende
landen hem

55)
56)

Een verwant bezwaar is, dat te weinig rekening werd gehouden met vormen van nà 1226.
St. Sonderegger in Zeitschr. f. Mundartf. 28 (1961), 251 vv. Zie mijn bijdrage in Meded. Veren.
Naamk. 38 (1962), 58.
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er geleidelijk toe gebracht heeft, zijn terrein uit te breiden. Het is de voorgeschiedenis
van onze taal en vooral het ontstaan van zijn zuidelijke grens, die men steeds als
voornaamste preoccupatie achter G.'s arbeid aanvoelt. Deze grote belangstelling
voor het taalgrens-probleem blijkt ook wel uit het feit, dat G. in deze Synthese nog
niet toekwam aan een bespreking van het kustgermaans en speciaal van het fries,
volgens Heeroma het kernprobleem van onze taalgeschiedenis. We mogen op dit
gebied echter nog veel van G. verwachten.
De Synthese is zo compact geschreven - iedere litteratuuropgave en discussie
ontbreekt -, dat het niet mogelijk is nog eens een samenvatting ervan te geven. Veel
van de hier ontwikkelde ideeën kennen wij al uit vroeger werk of hebben we daarin
57)
zien groeien , maar nog nimmer werden ze met zoveel gevatheid en met zoveel
vergelijkingsmateriaal voorgedragen.
Allereerst ontwikkelt G. in den brede zijn theorie over de praehistorische toponymie
van het door hem behandelde gebied, die wortelt in een praegermaanse, met het
italisch verwante taal. Het noorden en het centrum van dit gebied moet al vroeg
gegermaniseerd zijn, zeker al vóór de germaanse klankverschuiving, daar de oudste
toponiemen deze hebben meegemaakt. Deze germanisering deed zijn invloed
gelden tot in Luxemburg, Zuid-België en Pas-de-Calais. Tenslotte werd ze
opgevangen en gedeeltelijk teruggeslagen door een keltische tegenstoot, die
gekenmerkt werd door de typische tweedelige keltische namen van het type
Mediolanum en Noviomagus. Wat het bestaan van praegermaanse toponiemen
58)
betreft, komt deze theorie overeen met die van H. Kuhn , al zijn er in de uitwerking
59)
diepgaande verschillen .

57)

58)
59)

o.a. Inleiding tot de studie van het oude Belgisch, Meded. Veren. Naamk. 28 (1952), 69 vv.;
Vercoulli en de oude Belgen, Taal en Tongval, IX (1957), 24 vv.; Germaans contra Keltisch
in Oud-België, Wetensch. Tijdingen, XVII (1957), 99 vv.; De Germaans-Romaanse namen
op -(in)iacas, Album Blancquaert (Tongeren, 1958), 425 vv.; De oudste plaatsnamen in Holland
en Utrecht in Bijdr. Meded. Naamk.-Comm. XVII, 1959.
Vor- und frühgermanische Ortsnamen in Norddcutschland und den Niederlanden, Westf.
Forsch. XII (1959), 1 vv.
Die verschillen zijn veel groter dan G. in zijn noot op blz. 1112 doet uitkomen.
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Volgens Kuhn vond de germanisering pas laat plaats en dan nog het eerste langs
de kust en ver in het oosten tot in Hessen. In het tussenliggende gebied bleef de
praegermaanse taal hangen tot na de klankverschuiving, zodat wij nog onverschoven
vormen in plaatsnamen in Oost-Nederland en Westfalen kunnen aantreffen. De
beslissing in deze controverse tussen Gysseling en Kuhn zal grotendeels afhangen
van de juiste datering van de Germaanse klankverschuiving, waarover de laatste
tijd weer revolutionnaire geluiden te horen zijn. Het blijft echter de vraag, of die
datering, die men op grond van polyinterpretabel namenmateriaal tracht te bereiken,
wel ooit mogelijk is. Hoe dit zij, aan de door G. aangetoonde praehistorische
samenhang van het door hem genoemde gebied (en misschien nog daarbuiten)
valt moeilijk nog te twijfelen. Een paar opmerkingen n.a.v. zijn bewijsvoering wil ik
nog maken.
blz. 1113: de kwestie van de D- in Demer, Dijle enz. moet nog nader onderzocht
worden. Het Dilsen-argument is knap, maar wankel.
blz. 1114: Of men mag zeggen, dat ‘de autochthone traditie’ (een vaag begrip)
teruggaat op germaans -a- en niet op praegermaans -o-, is de vraag en hangt o.a.
af van de datering van de overgang van -o- tot -a-. Bovendien worden vele namen,
die -o- behielden verwaarloosd: Bonn, Neusz, Neumagen, Keulen, terwijl voor
60)
Vogezen - Wasgenwald de redenering toch maar half opgaat . Bij Condrusi
(bewaard in Condroz) zou de autochthone traditie toch ook juist op het niet-germaans
wijzen. De verwijzing naar de zgn. germaanse volksnamen voldoet ook niet, daar
de meeste ook niet-germaans kunnen zijn.
61)
blz. 1116: Het is uit G.'s materiaal niet bewezen, dat -apa een suffix is .
blz. 1118: wat is er toch tegen, om Deventer te zien als een migratienaam,
meegebracht door Lebuïnus, die in Daventry studeerde?
62)
blz. 1120: voor het -st-suffix had toch naar Krahe verwezen moeten worden;
verder is het superlatief-suffix -st- waarschijnlijk ontstaan uit de comparatief + -to
en is dus, indien een -i- vooraf gaat wel formeel eraan gelijk, maar toch van andere
herkomst.
blz. 1121: er is geen bewijs, dat Lopik en Odijk (zie boven) -iacum-namen zijn, al
is het verleidelijk, het te geloven.
Verreweg het meesterlijkste deel van de Synthese acht ik toch dat

60)
61)
62)

Vgl. H. Krahe in Abh. Akad. Mainz, Geist- u. Sozialwiss. Kl. 1959, 1, blz. 15 vv.
Zie mijn aantekening in Meded. Veren. Naamk. 38 (1962), 54 vv.
H. Krahe, st-Bildungen der germanischen und indogermanischen Sprachen, P.B.B. 71 (1949),
225 vv.
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gedeelte, dat de tijd van de volksverhuizing en later behandelt. Hier komt G. bij het
zo omstreden probleem van het ontstaan van de taalgrens en met eigen materiaal
en onafhankelijke redenering, bouwt hij een beeld op, dat mij, wat de verschillende
63)
chronologische lagen betreft, overtuigt . Nog nimmer werd het toponymisch
materiaal voor deze kwestie zo diepgaand uitgebuit en voor de relatieve chronologie
zal dit onderzoek zeker een blijvende waarde hebben. Interessant is verder, dat G.
aantoont, dat ten zuiden van de grens germaanse en ten noorden romaanse
taaleilanden bestaan bleven, dat bij Aken-Vaals tot in de 10e eeuw. Aan het
westelijke einde van de taalgrens komt G. tot de belangrijke conclusie, dat
Pas-de-Calais en aansluitend Vlaanderen al vroeg (4e-5e eeuw) gegermaniseerd
zijn, niet door de Franken, maar van over zee, door dezelfde stammen, die ook
Engeland bezetten. Op deze wijze wordt telkens een weinig licht geworpen op een
tijd, waarover wij zo bijzonder slecht zijn ingelicht.
Deze Synthese vormt zo een fraaie afsluiting van het Toponymisch Woordenboek,
een afsluiting, die tegelijk doel en bekroning van het werk is.
D.P. BLOK

Automatisering en Taalkunde. Stichting Studiecentrum voor
administratieve automatisering. Amst. 1961. 48 blz. Prijs ƒ 5.25.
Op 8 maart 1961 organiseerde de stichting Studiecentrum voor administratieve
automatisering, in samenwerking met het ‘Woordenboek der Nederlandsche Taal’,
een colloquium onder de titel ‘Automatisering en Taalkunde’. De gehouden referaten
en een kort verslag van de discussie worden in deze brochure gepubliceerd.
In grote trekken schetst de heer A.B. Frielink de mogelijkheden van de
automatisering voor de taalkunde. Nadat in 1880 de ponskaart ont-

63)

Ik maakte Tijdschr. v. Gesch. t.a.p. een voorbehoud aangaande de absolute datering.
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wikkeld was, heeft men later de mogelijkheid der electronische informatiedragers
gerealiseerd, waarbij nu reeds gewerkt kan worden met een snelheid van 5.000.000
basisbewerkingen per seconde. De heer Frielink zet daarbij uiteen dat voorlopig de
9

grens wel bij 10 per seconde moet blijven liggen. Overigens memoreert hij ook nog
de research voor de constructie van pneumatische computers. Nadat hij op blz. 12
en 13 in het algemeen enkele mogelijkheden voor de automatisering op het terrein
der linguistiek en der filologie opgesomd heeft, waarschuwt hij voor overschatting
daarvan. Economisch gezien zal de electronische apparatuur het soms tegen het
ponskaartensysteem moeten afleggen. De allerbelangrijkste moeilijkheid is volgens
hem in het programmeren gelegen, dat een voorafgaande zeer gedetailleerde en
grondige analyse van de hele te onderzoeken materie vereist. Het wil mij voorkomen
dat dit punt voor alfabetische woordenboeken weliswaar minder klemt, maar dat
men voor betekeniswoordenboeken en grammatische problematiek eigenlijk nog
niet aan een voldoend bevredigende analyse toe is.
Van de drie linguisten die verder in de brochure aan het woord zijn, heeft prof.
dr. A. Reichling zich met de meeste reserve geuit. In zijn voordracht Mogelijkheden
en grenzen van de machinale vertaling gezien vanuit linguistisch standpunt stelde
hij zich ten doel te bewijzen dat de machine niet alles kan waartoe de menselijke
vertaler in staat is. Een apparatuur die rekening zou kunnen houden met gegevens
die pas enkele zinnen later komen, stelt technisch toch wel te hoge eisen. Met name
is het probleem van de syntactische homonymieën voor de machine een crux. Bij
afbreking van het gespreksthema ontbreekt zelfs vaak elke aanwijzing voor de
oplossing. Reichling schrijft op blz. 22-23: ‘Een grote, of liever dé grote moeilijkheid
voor de specialisten op dit gebied is, dat de linguistiek tot nog toe volslagen in
gebreke gebleven is een bruikbare formalisatie van welke taal ook te leveren’. Wie
niet in de absolute mogelijkheid daarvan gelooft, zal ook beseffen dat aan de
mogelijkheid van automatische vertaling grenzen gesteld zijn. Wij denken daarbij
dan nog niet eens aan de moeilijkheid der woordspelingen, voor welker vertaling
men wel nooit aan een machine zal beginnen.
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Met groot enthousiasme pleit dr. F. de Tollenaere daarna niet alleen voor
Automatisering in de lexicologie, maar zelfs (zie blz. 32), wat het Nederlands betreft,
voor monopolisering daarvan te Leiden. Als hij dat zo bedoelt dat, wanneer er in
Nederland slechts één lexicologisch centrum met een permanent woordarchief
economisch verantwoord is, het WNT hiervoor biezondere mogelijkheden biedt, zal
ik hem dat niet bestrijden. Met zijn uitgangspunt, dat de mechanisering van het
lexicologische apparaat de binding aan één dimensie, de alfabetische, opheft, ben
ik het gaarne eens. Dat echter de zo belangrijke andere dimensie, die der betekenis,
eerst nog beter bestudeerd zal moeten worden voor men tot de inwerkingstelling
van de machine overgaat, zal naar ik meen, ook dr. De Tollenaere met mij eens
zijn.
In zijn uiteenzetting over Codering van grammaticale gegevens begeeft prof. dr.
L. Kukenheim Ezn zich ten dele weer op de terreinen die de andere sprekers ook
al betreden hebben. Daarnaast geeft hij echter een enigszins uitgewerkt voorbeeld
hoe grammaticale gegevens op woordkaarten de machine in kunnen. Het is slechts
één van de vele mogelijkheden. Voor de morfologie lijkt de ontworpen proeve mij
niet ongeschikt. Maar of het de meest doelmatige weg naar een syntaxis zal zijn,
kan niet geheel duidelijk worden. De woordorde, die toch een der belangrijkste
syntactische elementen is, komt in deze uiteenzetting beslist niet aan haar trekken.
Bovendien geldt hier meer dan ooit dat iedere gedachtefout in de machine blijft tot
die er door denken weer uit wordt gehaald. De indeling bijwoord - bijvoeglijk
naamwoord lijkt heel eenvoudig, maar zelfs over de toekenning, van bv. ziek in de
zin Jan is ziek is men het nog lang niet eens. Hetzelfde geldt voor de onderscheiding
bijv. tussen voorzetsel en voegwoord bij te voor infinitieven. Op syntactisch terrein
klemt de moeilijkheid van de keuze bij het programmeren wel heel erg. De
mogelijheid van onjuiste betitelingen is er beangstigend groot.
De brochure Automatisering en Taalkunde is interessant om het tonen der
mogelijkheden. Zoals ik al zei, is de ‘technicus’ Frielink daarbij zeer nuchter. ‘Dat
willekeurige gedrukte of getikte bladen aan de machine kunnen worden toegevoerd
lijkt weinig waarschijnlijk. De kans op mogelijke machinale herkenning van handschrift
is voorals-
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nog vrijwel nihil, evenals die op machinale herkenning van het gesproken woord’,
zegt hij op blz. 15. Ik geloof dan ook dat hij dr. De Tollenaere's rekening houden
met de mogelijkheid dat de ponstypiste binnen korte tijd zelfs overbodig zal zijn,
wanneer nl. de machine in staat zal zijn zeer snel een gedrukte tekst foto-electrisch
te lezen (zie blz. 34), weinig realistisch zou vinden. Dat men echter voor
lexicologie-in-het-groot moeilijk meer buiten de automatisering kan, daarvan ben ik
overtuigd.
Nijmegen
A. WEIJNEN

Verschuerens Modern Woordenboek en Atlas. Geheel nieuwe druk. Met
medewerking van Dr. W. Pée en Dr. A. Seeldraeyers. Z.p. en j. (Turnhout,
o
1961), Brepols (voor Nederland: uitgeverij Helmond, Helmond). 8 . (IV)
en 1391 blz. Atlas van 100 bl. met register van 71 blz. Prijs niet vermeld
(ƒ 55. -; 750 fr.).
Op de titel van dit woordenboek staat alleen vermeld dat het een ‘geheel nieuwe
druk’ is, niet de hoeveelste en ook verder ontbreekt ieder gegeven omtrent de
stamboom. Dit zal wel hieraan liggen dat er in feite twee uitgaven zijn van
Verschuerens woordenboek, het ‘Modern Handwoordenboek’ en het ‘Modern
Woordenboek’. Ter vergelijking staat alleen tot mijn beschikking het ‘Modern
Handwoordenboek’ van 1940 (volgens de titel) of 1941 (volgens het omslag),
waarvan de inhoud klaarblijkelijk de grondslag gevormd heeft van de later onder de
titel ‘Modern Woordenboek’ verschenen uitgaven, laatstelijk in twee delen. Deze
nieuwe uitgave is in één deel, met drie kolommen per bladzijde en, naar wij menen,
een iets grotere bladspiegel. Van eventuele bekortingen wordt in de inleiding geen
rekenschap gegeven; dat zij er zijn, blijkt uit vergelijking met de eerste uitgave van
het Handwoordenboek, die 1648 bladzijden telde en waaruit nogal wat verdwenen
is. Op
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de titel staan drie namen; wat elks aandeel is, wordt nergens vermeld.
In de Inleiding, die alleen door P. Verschueren ondertekend is, van deze nieuwe
uitgave wordt gezegd dat het M.W. ‘op taalkundig gebied’ geeft ‘de woorden van
het Algemeen Beschaafd Nederlands’, zonder iets meer. In de eerste uitgave was
dit nog: ‘behalve de woorden van het Algemeen Beschaafd ook gewestelijke woorden
die in ruimeren kring bekend zijn’, benevens het Zuidnederlands, ‘vertegenwoordigd
door de woorden die algemeen of zoogoed als algemeen in Zuid-Nederland of
Vlaamsch België gehoord worden’. In feite is er in deze opzet niets veranderd in de
nieuwe uitgave; men vindt er de zndl. woorden als gazet en goesting met de
aanduiding ‘Z.N.’ en b.v. gonst ‘(Gew.) kracht van de mest, na de oogst in het
bouwland overgebleven’, een opgave, (via Van Dale) ontleend aan Weiland, die
zegt dat het ‘op de Veluw gebruikelijk’ is (verg. Wanink, Twents-Achterhoeks Wdb.
(1948): g o o n s , groeikracht, voedsel. D'r zit niks gen goons mer in de oole eerpele’).
Waarom mocht dit niet gezegd worden?
Verder wordt beloofd van de woorden van het Alg. Beschaafd te geven ‘de’
etymologie. Enige alinea's verder wordt dit gereduceerd tot ‘de etymologie wanneer
ze met voldoende zekerheid bekend is’. Op de eerste bladzijde kan men dan lezen
dat aal (de vis) ‘msch.’ verwant is met ‘Oudindisch ali, streep’ en dat het eerste lid
van aambei ‘msch.’ te verbinden is met ‘Oind ama, pijn doen’. Dat zijn van die
wijsheden waarmee men indruk maakt op het grote publiek, maar waaraan in deze
vorm niemand iets heeft, zeker niet de taalkundige leek die in een woordenboek als
dit voorlichting zoekt omtrent taalgebruik en taalbegrip. Als men al in zo'n
woordenboek voor het grote publiek aan etymologie wil doen, waarom zich dan niet
beperkt tot de inwendige etymologie, de verklaring van de taalvormen binnen de
behandelde taal zelf? Met de aanwijzing hoe b.v. een woord als aanvallig of beducht
in elkaar zit is de leek meer gebaat dan met geleerdheden uit het Sanskrit. Dat bij
de vreemde woorden de taal vermeld wordt waaraan ze zijn ontleend, is natuurlijk
ook een welkome bijdrage.
‘De uitspraak is zo nauwkeurig mogelijk aangegeven...Naast het eerste woord
van een paragraaf b.v. anijsappel staat de uitspraak (a'nijz); bij de volgende
samenstellingen in diezelfde paragraaf, spreekt

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 79

158
men vóór sommige letters (sic) ook z, vóór andere letters s. Daar men dit echter
doorgaans vanzelf goed doet, is niet telkens weer opnieuw aangeduid of men z of
s moet zeggen’. De aanduiding van de uitspraak pretendeert dus normatief te zijn:
wat men zeggen m o e t . Het voorbeeld is dan wel bijzonder slecht gekozen, want
er is geen sprake van dat anijsappel in het alg. beschaafd met een z wordt
uitgesproken; het kan voorkomen, maar er is zeker evenveel kans dat er een s
gerealiseerd wordt. En het treft ook wel ongelukkig dat het hele woord anijsappel
in het woordenboek niet voorkomt! Het is blijkbaar een relict uit een vorige uitgave;
in de druk van 1940 staat inderdaad een hele alinea samenstellingen met anijs, van
anijsappel tot anijszaad, die in deze nieuwe uitgave ontbreekt, wat wel jammer is:
dat anijszaad was nu eens een mooi voorbeeld om erbij aan te geven wat men
‘moet zeggen’.
‘Het geslacht der woorden is het geslacht opgegeven door de Wdl.’. Dit is bepaald
niet zo zonder restrictie het geval. Achter bediende leest men in de Woordenlijst:
‘m.-v., -n en -s’; bij Verschueren: ‘m. en v. (-n).’ De Wdl. maakt bij de woorden met
dubbel genus onderscheid tussen zulke waarbij het genus wisselt naar de situatie,
d.w.z. met de sekse, zoals bediende, dove, die al naar het verband op mannelijke
of vrouwelijke personen kunnen slaan, en zulke waarvan het genus wisselt naar de
taalgebruikers, d.w.z. dat ze voor de een mannelijk en voor de ander vrouwelijk zijn,
zoals schotel, valk. Deze laatste krijgen de aanduiding ‘m. en v.’, de eerste ‘m.-v.’.
Dat dit verschil bij Verschuren verwaarloosd is, is nog tot daar aan toe (al had het
wel even gesignaleerd mogen worden), maar er zijn ook principiële afwijkingen, t.w.
betreffende woorden als bedilal, vuilik, die in de Wdl. uitsluitend als m. worden
opgegeven en bij Verschueren als m. en v., zoals ook in de eerste uitgave het geval
was. Hier wordt dus een door de Wdl. als verouderd afgewezen standpunt
gehandhaafd. Men zal opgemerkt hebben dat ook de meervouden in de Wdl. en bij
Verschueren niet gelijk zijn.
De spelling is die van de Woordenlijst, maar onder protest. De officiële spelling
wordt gekwalificeerd als onredelijk, inconsequent en onvermijdelijk voerend tot
‘spellingchaos’. Prof. Verschueren heeft een veel beter systeem, volgens hetwelk
men b.v. zou moeten schrijven ‘De
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zjoviale kapitijn stelde met een rwajaal gebaar zijn luuksueuze hut tot onze dispozisi’.
Zijn systeem heeft maar één regel: ‘zelfde klank, zelfde letter’. Jammer maar dat
deze regel niet omkeerbaar is; de drie verschillende vocalen in evenmens krijgen
ook bij prof. V. maar één teken en de eu's in ‘eudeem’ en ‘kwafeur’ worden niet
onderscheiden. Door een zeer bevoegde hand is dit systeem reeds gekwalificeerd
als ‘het aan alle werkelijkheidszin vreemde ontwerp’ en ik wil het dan ook evenals
bedoelde criticus laten voor wat het is, maar slechts de mentaliteit signaleren waaruit
zo'n ontwerp voortkomt. Het is de opvatting dat het bestaande systeem te moeilijk
is en dat er een quasi-fonetisch stelsel uitgedokterd moet worden dat ook de domste
leerlingen van de lagere school kunnen leren. Het is een poging tot nivellering naar
beneden waarvoor het hele taalsysteem moet worden aangepast aan het
begripsvermogen van de minst begaafde achtjarigen, in de ijdele veronderstelling
dat zij dat wel goed zullen leren schrijven. Maar dat doen zij toch niet. Er blijft altijd
een harde kern van onbegaafden die nooit aan enigerlei schriftelijke taalbeheersing
toekomen, hoe ‘makkelijk’ men het systeem ook maakt. En terwille dáárvan moet
dan alle continuïteit, elk historisch element en elke zichtbare binding met de andere
cultuurtalen overboord geworpen worden. In zijn principiële anti-historiciteit is dit
een cultuurnihilisme van het ergste soort. Maar de moderne, vooral de katholieke
taalpedagogen zijn niet afkerig van zulk nihilisme. Het is een symptoom van de
thans alom waar te nemen vijandigheid jegens alles wat historisch is, die een der
bedenkelijkste verschijnselen is van onze tijd. Reeds nu klaagt de jongste generatie
dat boeken in de spelling van vóór 1947 moeilijk te lezen zijn. Wat zou er dan
gebeuren in het geval dat een systeem als dat van Verschueren aanvaard werd?
Binnen een generatie zou alles wat vóór haar geschreven was ontoegankelijk
worden. Maar wat geeft dat? Dat is voor de moderne taalpedagogen toch geen taal,
dat zijn maar ‘teksten’ en ‘documenten’, waarmee de sufferds zich mogen bezig
houden die nog aan historie geloven. Gelukkig maar dat de maatschappij toch in
sommige opzichten nog zichzelf corrigeert en dat de K.P.S., de ‘konsekwent
progressieve spelling’ van Verschueren, beter ‘karikaturaal parodistische spelling’
genoemd, geen schijn van kans heeft om algemeen aanvaard te worden.
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Laten wij thans eens kijken hoe dit woordenboek in de uitwerking er uit ziet. Ik heb
daartoe enkele steekproeven genomen, hoofdzakelijk uit de letters K en V.
k o l e n a a k . Er wordt niet vermeid dat de Wdl. bij deze en de volgende
samenstellingen ook de vorm met kool- als eerste lid als gelijkwaardig erkent (Koenen
doet dit ook niet).
k o l i b r i e . ...‘prachtig gekleurde, zeer kleine vogel’. Uit de omschrijving blijkt niet
dat het de naam van een hele groep van vogels is.
k o l o m , II, 2. ‘gedeelte van een in de lengte verdeelde bladzijde’. Deze definitie,
die woordelijk gelijk is aan die van Koenen, behoort tot de soort van omschrijvingen
die alleen begrijpelijk zijn als men al weet wat er bedoeld is. - 3. ‘de vijfde kolom
(term uit de Spaanse burgeroorlog)’. In deze vorm is de uitdrukking in N.-Nederl.
volstrekt onbekend; men spreekt uitsluitend van de vijfde colonne.
k o l o m b i j n t j e . 1. Eig. kolibrie. - Waar berust dat op? Deze bet. is niet gangbaar.
k o l o n i s e r e n ...‘een kolonie vestigen’. Deze omschrijving past niet of slechts ten
dele; koloniseren is in beginsel een overgankelijk werkwoord: men zegt een gebied,
een landstreek koloniseren, wat te omschrijven is met ‘in een gebied, een landstreek
een kolonie vestigen’. Het is de gewone fout van vele lexicografen dat de definitie
het omschreven woord niet in zijn functie kan vervangen.
k o m a f ...daar is geen komaf aan. - Er wordt niet vermeld dat dit een zuidnederlandse
uitdrukking is.
k o m e e t . Alleen omschreven als ‘staartster’ met verwijzing naar de plaat
Sterrenkunde. Maar op de voorgaande bladzijde staat een uitvoerig encyclopedisch
kaderartikel Komeet, waarnaar in het artikel niet verwezen wordt. Ook in
overeenkomstige gevallen is dit niet geschied; er is geen verband tussen het
encyclopedische gedeelte en het eigenlijke woordenboek.
k o m e n i j ...‘kruidenierswinkel’. Er staat niet bij dat dit geheel verouderd is.
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k o m e s t i b e l e n ...‘eetwaar’. Deze omschrijving is veel te ruim; komestibelen zijn
fijne kruidenierswaren.
k o m f o r t . De uitspraak wordt aangegeven met ‘('fort)’. Dit is stellig niet de alg.
beschaafde uitspraak; deze is -foor. Er is geen verwijzing naar of vermelding van
comfort, dat de Wdl. als gelijkwaardig erkent.
k o m i j n e k a a s . Het accent is niet aangegeven; dit valt echter zeker niet op het
eerste lid, zoals men uit het achterwege-blijven van de aanduiding zou moeten
opmaken.
k o m m a l i e b e h o e f t e ...‘aarden en glazen keukengerief aan boord’. Maar ook
messen, lepels en vorken behoren ertoe.
v a n d o e n . De Wdl. erkent dit niet als één woord; in de bet. ‘nodig’ is het vrijwel,
in die van ‘uitstaande’ geheel beperkt tot Z.-Nederland.
v r o u w e n h a n d ...2. ‘geschrift van een vrouw’. Geschrift in de zin van handschrift
is onbekend en wordt dan ook niet vermeld in het artikel Geschrift; het is een
verkeerde vertaling van écriture.
v u i l a k , m. en v.(!), ‘vervorming van vuilik’. Maar wat voor een vervorming? Het is
een emfatische vorm die alleen als apostrofe of scheldwoord gebruikt kan worden.
Men kan zeggen: ‘vuilak!’, of ‘zo'n vuilak!’, maar niet ‘het is een vuilak’.
v u i l b l i k en v u i l k a r worden gekenmerkt als Z.N., maar men bezigt ze in
N.-Nederl. even goed als vuilbak en vuilemmer.
g e d i c h t , ‘o. (-en; -je) 1. Eig. Min. het aanhoudend dichten.... 2. Metn. in dichtmaat
of dichterlijke stijl opgesteld stuk’. In de bet. 1. is er geen mv. of verkleinvorm (ook
elders wordt deze verschillende toepasselijkheid genegeerd); en gedicht voor
dichtstuk een ‘metonymische’ toepassing van ‘het aanhoudend dichten’?!!
g o e d l e v e n in de uitdr. een patertje goedleven. Het accent valt niet op le, maar
op goed.
g o o i II ‘andere vorm voor gouw’, zonder iets meer. Op zichzelf is dit woord echter
volstrekt onbekend. Er volgt dan nog een artikel
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‘G o o i [gooi (II)] Gooiland’, maar Gooiland ontbreekt, terwijl de afleidingen
Gooilander en Gooilands wel zijn opgenomen!
Dit zijn slechts enige, bij het doorzien van een paar bladzijden opgemerkte
tekortkomingen, die bij voortgezette lezing gemakkelijk te vermeerderen zouden
zijn. Het eindoordeel over dit woordenboek in deze nieuwe uitgave kan dan ook niet
gunstig zijn. Het is bruikbaar voor de taalkundige leek die vlug even wil zien wat iets
betekent en die zakelijke informatie zoekt, maar op de keper beschouwd vertoont
het vele gebreken en onnauwkeurigheden. Het is, ondanks de gewekte schijn, niet
in alle opzichten in overeenstemming met de geldende voorschriften van spelling
en woordgeslacht en in de finesses van het woordgebruik niet volkomen betrouwbaar.
Uit lexicografisch-technisch oogpunt is het hier en daar nogal dilettantisch en het
‘A.B.N.’, dat de samenstellers zo nadrukkelijk als enig houvast aanprijzen, beheersen
zij niet ten volle. Wij zien dan ook niet dat er, naast de ruime bestaande keuze van
handwoordenboeken, in Nederland plaats is voor deze uitgave. Dit geldt ook voor
het encyclopedische gedeelte: er zijn hier reeds populaire encyclopedieën in een
of twee delen te kust en te keur. Alleen zij die beslist een woordenboek en
encyclopedie in énen willen hebben, kunnen hier hun gading vinden in een publicatie
die het Nederlandse pendant van de ‘petit Larousse’ wil zijn en die in opzet althans
ook wel daaraan beantwoordt, maar het gebrek heeft van al dit soort uitgaven, nl.
dat het een altijd ten koste gaat van het ander. Uit typografisch oogpunt is het zeker
een bewonderenswaardig werkstuk.
Leiden, Juli 1962
C. KRUYSKAMP
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Dr. D.A. de Graaf, Het Leven van Allard Pierson. Gron., J.B. Wolters,
1962. 184 blz. Prijs ing. ƒ 12.50.
In 1924 verscheen Boersema's lijvige ‘cultuur-historische studie’ over Allard Pierson
en niemand die zich met deze figuur bezighoudt zal diens boek ter zijde kunnen
schuiven, laat staan overbodig maken. Dit is ook zeker niet wat Dr. De Graaf met
zijn nieuwe boek bedoelt, zoals hij uitdrukkelijk toegeeft, al heeft hij hier en daar wel
iets recht te zetten. Zijn boek is veeleer een complement op dat van Boersema, een
aanvulling die leven en geest van zijn bewonderde voorvader van een intiemer
standpunt, a.h.w. van binnen uit, volgt en belicht. Hij heeft toegang gehad tot
familiearchieven en citeert daaruit rijkelijk, brieven en dagboeken, o.a. van Piersons
zwager A. Gildemeester. Aan de hand daarvan tracht hij zijn evolutie duidelijker te
maken, althans toe te lichten. Groei, progressie is met Piersons levensbeeld
onafscheidelijk verbonden, en soms zo snel en onverwacht is deze progressie dat
zij eer mutatie genoemd kan worden. Maar blijvende elementen zijn er toch ook. In
de kring van reveil en piëtisme is Pierson opgegroeid; het piëtisme en het
dogmatisme heeft hij afgeworpen, maar ‘toch zou de réveil-geest, zij het niet meer
het réveil-geloof, dat leven blijven kleuren’ (blz. 24). Van Da Costa heeft hij geleerd
met het hoofd én met het hart te denken, en dat is hij zijn hele leven blijven doen.
Van idealist wordt hij empirist, van romanticus realist, van mysticus een socialist
(blz. 44); dit laatste reeds in 1850, al zegt hij dan nog ‘ik wil geen socialist zijn, maar
sta het Socialisme voor’ en komt zijn socialisme vooral uit sociale bewogenheid
voort. Niet alles wordt in deze nieuwe biografie duidelijk; zij is daarvoor te
fragmentarisch en het ‘stirb und werde’ was voor Pierson zo'n doorleefd beginsel,
dat hij toch in veel opzichten een Januskop blijft, iemand die steeds zijn vorige
gestalte verloochent om zich staande te houden. Maar onmiskenbaar leidt deze
groei toch tot rijpheid in de laatste jaren, die ons zijn ‘Oudere Tijdgenooten’ en
‘Geestelijke Voorouders’ geschonken hebben. Als toelichtende begeleiding van
Boersema's boek is deze met grote liefde
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geschreven biografische studie van Dr. De Graaf daarom welkom. Jammer is wel
dat hij zijn bronnen zo weinig preciseert en dat zijn taalgebruik nogal eens slordig
is, zoals het verfoeilijke ‘niet zozeer...dan'’ (blz. 117). Op blz. 79 spreekt hij van eèn
‘welsprekende pastor - die behalve in Leuven ook te Tyrlemont...zijn publiek wist te
boeien -’. Het zou toch beter gestaan hebben dan ook maar van ‘Louvain’ te spreken.
Juli 1962
C. KRUYSKAMP

Ingekomen boeken
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(Zwolse reeks van Taal- en letterk, studies nr. 12). Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink,
o
1962. 8 , 200 blz., geïllustreerd. Prijs geb. ƒ 8,75.
SMIT, Dr. W.A.P., Van Pascha tot Noah. Dl. III: Koning David-speler - Noah
(Zwolse reeks van taal- en letterk. studies nr. 5 C). Zwolle, W.E.J. Tjeenk
o

Willink, 1962. 8 , 618 blz. Prijs geb. ƒ 30, -.
ARENTS, PROSPER, Cervantes in het Nederlands. Bibliografie (Kon. Vl. Academie,
o

reeks IV, nr. 16). Gent, Secr. d. Academie, 1962. 8 . XLVIII en 474 blz. Prijs niet
vermeld.
PASSEN, Dr. ROBERT VAN, Toponymie van Kontich en Lint (Kon. Vl. Academie,
o

reeks VI, nr. 86). Gent, Secr. d. Academie, 1962. Gr. 8 . 665 blz. Prijs niet
vermeld.
KRAAN, Dr. R.G.K., Ons Tijdschrift 1896-1914. Een literair-historisch onderzoek.
o

Gron. J.B. Wolters, 1962. 8 . VII en 271 blz. Prijs ing. ƒ 17,50.
NUIJTENS, Dr. E., De tweetalige mens. Een taalsociologisch onderzoek naar
het gebruik van dialect en cultuurtaal in Borne (Studia Theodisca I). Assen,
o

Van Gorcum & Comp., 1962. 8 . (VI en) 339 blz. Prijs geb. ƒ 19,50.
GIPPER, H., und H. SCHWARZ, Bibliographisches Handbuch zur
Sprachinhaltforschung. Lief. 1-2 (Aakjaer-Carnap). (Wissenschaftl. Abh. d.
Arbeitsgemeinschaft f. Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, Bd. 16a).
Köln u. Opladen, Westdeutscher Verlag, z.j. (1962). Per afl. DM 19,60.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 79

165

Structuurgeografie en structuurhistorie
De meeste onderzoekers die zich met fonologie hebben bezig gehouden, hebben
zich bepaald tot het vaststellen van de foneeminventaris in één enkele taal of één
enkel dialect op het ogenblik van het onderzoek. Aan structuurvergelijking van na
of naast elkaar optredende systemen is nog weinig gedaan. In Nederland is één
van de vroegste pogingen in die richting die van Weijnen geweest in zijn Studies
over het Achthuizens dialect [1946], waarbij de structuurvergelijking moest dienen
om de plaats van het Achthuizens dialect te helpen formuleren. De structuurgeografie
werd nadrukkelijk aan de orde gesteld op het symposion van de Dialectencommissie
der Kon. Ak. v. Wet., dat op 9 april 1960 gehouden is en waarvan de voordrachten
(van Fokkema over Consonantgroepen in de zuidwesthoek van Friesland, van mijzelf
over De Oostnederlandse langevocalensystemen) in 1961 onder de titel
Structuurgeografie verschenen zijn. Een onderzoek van de omvang en diepgang
als The Short Vowel Systems of Northern Switzerland (in Word, vol. 16, 155 vgg.
[1960]) van de Amerikaanse germanist Moulton is bij ons echter nog niet verricht.
Men behoeft niet lang te zoeken naar de oorzaak van deze ogenschijnlijk zo geringe
activiteit: er is nog lang niet voldoende materiaal verzameld om een enigermate
betrouwbare structuurkaart te kunnen tekenen. De vaststelling van één enkel systeem
vergt al zo'n uitgebreide materiaalverzameling en roept al zoveel problemen op, dat
men aan historische verdieping en geografische verruiming van de structurele
probleemstelling meestal niet meer toekomt.
Men mag intussen niet zeggen dat de belangstelling ontbreekt. Dat kan trouwens
moeilijk, want bijna ieder systeem bevat in zichzelf al een uitnodiging tot een
onderzoek naar zijn historische achtergrond. Maar zelden is een systeem volkomen
afgerond en in evenwicht, maar zelden ontbreken de problematische elementen
waarvan men niet zeker
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weet of zij nóg, of ál, fonemen genoemd kunnen worden. De foneemsystemen zijn
kristallisaties van historische fonetische processen, maar de kristallen zijn dikwijls
weinig stabiel. Zij kunnen gedeeltelijk uiteenvallen en hun elementen hergroeperen.
Ieder onzeker foneem, ieder wankel element in het systeem stelt een synchronisch
gerichte onderzoeker voor het diachronische probleem: hoe heeft dit systeem zich
gevormd en waar groeit het naar toe? Meer dan welke andere beschouwingswijze
ook laat de structurele analyse ons zien, dat het synchronisch in zichzelf rustende
en complete systeem een fictie is en dat de werkelijkheid van het spreken steeds
terugwijst naar het verleden en vooruitwijst naar de toekomst. Achter ieder systeem
dat uit onze directe waarnemingen te abstraheren is, staan, dat voelt iedere
onderzoeker, vroegere verschijningsvormen en vroegere systeemabstracties die
om reconstructie vragen. Structuurregistratie die niet puur mechanisch wil blijven
komt onvermijdelijk tot structuurhistorie. Een eeuw dialectologische ervaring heeft
ons echter geleerd, dat een van de belangrijkste hulpmiddelen der taalhistorie de
taalgeografie is. Wat wij náást elkaar in de ruimte waarnemen, mogen wij ons in
vele gevallen ná elkaar in de tijd voorstellen. De structuurhistorische problemen die
de locale structuurregistratie bij ons oproept, zijn dus ook een directe uitnodiging
tot structuurgeografisch onderzoek. Structuurhistorie en structuurgeografie,
diachronische en synchronische systeemvergelijking, hebben elkaar voortdurend
nodig en gaan voortdurend in elkaar over. Wie uitgaande van een enkel locaal
dialect vroegere fases van het foneemsysteem wil reconstrueren zonder te letten
op het getuigenis der buurdialecten, zonder de taalbewegingen te kennen die het
grondpatroon van het taallandschap hebben bepaald, kan zich gemakkelijk vergissen
en fonemisaties over het hoofd zien of verkeerd dateren. De taalgeografie heeft
overigens ook van haar standpunt belang bij de structuurgeografie, want de
mogelijkheid bestaat dat men door vergelijking en begrenzing van samenhangende
structuren taalbewegingen op het spoor komt die zich bij de geografische registratie
der afzonderlijke structuurelementen niet duidelijk aftekenen.
Wil men het structuurvergelijkend onderzoek der foneemsystemen aanpakken
zonder eerst te wachten tot er enige honderden systeem-
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beschrijvingen van Nederlandse dialecten beschikbaar zijn, dan kan men
waarschijnlijk het beste beginnen met de groep fonemen die ik eenvoudigheidshalve
maar de ‘korte’ vocalen zal blijven noemen. Men weet dat deze aanduiding niet
correct is, want de bedoelde vocalen worden fonetisch lang niet altijd kort
gerealiseerd en sommige vocalen die wél fonetisch kort gerealiseerd plegen te
worden, behoren niet tot de groep die fonologisch ‘kort’ heten. Maar terminologie
is een kwestie van afspraak en de termen ‘lang’ en ‘kort’ hebben het voordeel van
hun traditionele verstaanbaarheid. In het systeem der z.g. ‘korte’ vocalen is tussen
het oude Germaans en het moderne Nederlands veel minder veranderd dan in dat
der z.g. ‘lange’, ja voor een niet onbelangrijk deel nemen de ‘korte’ elementen al
die eeuwen door dezelfde plaats in. Als men bijvoorbeeld de woorden (ik) val, (het)
vel, (ik) vil en vol vergelijkt met hun Gemeengermaanse equivalenten, constateert
men dat ook deze reeds een korte a, e, i, o bevatten (*falla, *fella, *fillia, *folla). De
Gemeengermaanse u in gesloten syllabe heeft, zonder dat er enige geconditioneerde
klankverandering optrad, weliswaar een duidelijk andere kleur gekregen, maar is
ook zijn zelfde plaats in het vocaalsysteem blijven innemen. In het systeem der
lange vocalen is daarentegen maar één enkel element op zijn oorspronkelijke plaats
gebleven en de kleur van dit ene element is nog aanzienlijk veranderd
(Gemeengermaanse /ä:/ > Nederlandse /a:/). Als structuur is het systeem der korte
vocalen dus beslist veel conservatiever dan dat der lange. Daarom was het eigenlijk
niet zo verstandig, dat ik in 1960 mijn eerste proeve van structuurgeografie heb
gegeven aan de hand van ‘de Oostnederlandse langevocalensystemen’, die in hun
historische opbouw rijkelijk gecompliceerd zijn. Moultons onderzoek heeft mij de
ogen geopend voor de grotere doorzichtigheid van het korte systeem. Ik wil nu,
voorzover de zeer onvolledige gegevens het toelaten, een eerste poging wagen om
de verschillende varianten van het Nederlandse korte systeem in hun historische
bepaaldheid en geografische spreiding te overzien.
Het Oergermaans had een bijzonder eenvoudig en doorzichtig vocalensysteem
van in totaal slechts 12 verschillende elementen. Men kan het als volgt formuleren:
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ä

a

i

u

ä:

å:

i:

u:

äi

ai

äu

au

Zowel in het korte als in het lange systeem waren vier elementen, die op twee
manieren verdeeld konden worden in tweemaal twee: de twee bovenste waren wijd,
de twee benedenste nauw, de twee linkse waren palataal, de twee rechtse velaar.
Elke korte wijde kon met een korte nauwe gecombineerd worden tot een z.g.
standdiftong. De vier diftongen konden dus ook op twee manieren verdeeld worden
in tweemaal twee: twee met /ä/ als eerste lid tegenover twee met /a/ als eerste lid,
dan wel twee met /i/ als tweede lid tegenover twee met /u/ als tweede lid. In het
Oergermaans traden een aantal combinatorische varianten op, die, zoals Van
Coetsem in zijn boek Das Systen der starken Verba uiteen heeft gezet, alle het
gevolg waren van de fixatie van het dynamische accent op de beginsyllaben der
woorden. De korte vocalen der betoonde syllaben trokken de wijdheid of nauwheid
van de vocalen der volgende onbetoonde syllaben naar zich toe. Zo ontstond een
nauwe variant van de /ä/ en een wijde variant van /i u/. Misschien kan men zeggen,
dat Oergermaanse /ä/ en /i/ op deze wijze samengroeiden tot één foneem dat
bestond in twee varianten, een wijde en een nauwe. Aangezien de /a/ geen nauwe
variant ontwikkelde - de achtergrond daarvan is niet duidelijk, maar het feit zelf
onweerlegbaar -, bleef hij als foneem zelfstandig. Naast een variatieloos foneem
/a/ en tegenover een foneem /ä-i/ met twee varianten kwam dus een foneem /u/ met
twee varianten te staan. In het latere Gemeengermaans ontwikkelden de beide
varianten van /u/ zich tot zelfstandige fonemen en hetzelfde gebeurde met de beide
varianten van het foneem /ä-i/. Dit latere Gemeengermaans had dus een kort systeem
met vijf elementen, waarvan de /a/, het enige foneem dat alle herschikkingen
onaangetast overleefd had, het wijdste was en dat verder zowel aan de palatale als
aan de velare kant twee fonemen had, een dat de wijdere en een dat de nauwere
variant van het vroegere foneem voortzette. Het korte systeem van dit latere
Gemeengermaans laat zich als volgt formuleren:
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a
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o

i

u

Volkomen parallel met dit korte systeem ontwikkelde ook het lange zich tot een
met vijf elementen, doordat de standdiftong /äi/ twee varianten kreeg, /ee/ en /ii/,
waarvan de tweede zich aansloot bij het oude foneem /i:/ en het eerste een nieuw
foneem /e:/ werd. Men kan dit alles bij Van Coetsem nalezen. Het oude foneem /å:/
werd vernauwd tot /o:/ en zo kan men het lange systeem van het latere
Gemeengermaans als volgt formuleren:
ä:
e:

o:

i:

u:

In de dialecten die uit dit Gemeengermaans ontstonden, traden een eeuw of wat
later een aantal nieuwe combinatorische varianten op, ditmaal door de invloed van
de z.g. i-umlaut, d.w.z. de palatalisatie van /a ä:/ en de velare fonemen in betoonde
syllaben door i of j van een volgende onbetoonde syllabe. Deze i-umlaut deed zich
bij de korte vocaalfonemen /a/ en /u/ sterker gelden dan bij de lange /ä: o: u:/. In
alle Germaanse dialecten ontwikkelden de varianten van /a u/ zich daardoor tot
zelfstandige fonemen, terwijl dat bij de varianten van /ä: o: u:/ maar ten dele het
geval was (niet bv. in het zuidwesten van het latere Nederlandse taalgebied). De
/o/ ontwikkelde aanvankelijk nergens een gepalataliseerde variant, doordat op een
syllabe met Gemeengermaanse /o/ oorspronkelijk alleen een /a/ kon volgen. Het
korte systeem der Oudgermaanse dialecten - ik laat het lange nu verder rusten had dus na de fonemisering der gepalataliseerde varianten zeven elementen, die
men als volgt kan ordenen:
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ä

a

e
i

o
ü

u

Hierin is /ü/ natuurlijk de gefonemiseerde palatale variant van de /u/, maar anders
dan men zou verwachten is de /ä/ niet het nieuwe foneem dat door de i-umlaut van
de /a/ is ontstaan, maar de voortzetting van het Gemeengermaanse foneem /e/, en
is de /e/ in het bovenstaande structuurschema juist het nieuwe element, het
umlautfoneem. In de dialecten die de beide fonemen nog heden ten dage
onderscheiden is de ‘oude’ e nl. steeds wijder dan de umlauts-e. Het Oudgermaanse
korte systeem zoals het na de fonemisering der umlautsvarianten moet zijn ontstaan,
is in geen enkel Nederlands of Nederduits dialect onveranderd bewaard. Het had
blijkbaar elementen te veel of te weinig in zich om een werkelijk stabiele structuur
te kunnen zijn. De meest voorkomende en dus waarschijnlijk ook wel stabielste
structuur die uit het Oudgermaanse ontstaan is, ziet er als volgt uit:
a
e

ö

o

i

ü

u

Dit systeem is het gewone in het noordoosten van Nederland (Groningen, Drente)
en het aangrenzende Nederduitse gebied, maar komt incidenteel ook wel in Holland
(Wieringen, Marken, Volendam) of in Friesland (Hindelopen) voor. De ‘oude’ e en
de umlauts-e zijn hierin samengevallen, maar tegenover het verlies van dit ene
foneem staat de winst van een ander, nl. een /ö/, een geronde palataal van
gemiddelde wijdheidsgraad. Deze /ö/ kan van oorsprong even goed een
gelabialiseerde variant zijn van /e/ als een gepalataliseerde variant van /o/. In
Noordoost-Nederland en Nederduitsland heeft vooral een jongere umlaut, die niet
fonetisch-klankwettig maar grammatisch-analogisch bepaald was, veel tot het
ontstaan van de /ö/ bijgedragen. In streken
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waar diminutief- en pluralis-umlaut vrijwel of geheel onbekend waren, zoals Holland,
was de kans op fonemisering van de /ö/ veel geringer. Dat het foneem /ö/ in Holland
plaatselijk toch ontstaan is, bewijst de ‘behoefte’ die het systeem eraan heeft gehad.
Het normale systeem in het noordwestelijk deel der Nederlanden - ten noorden van
de grote rivieren, ten westen van de IJsel - dat niet aan dit foneem /ö/ toegekomen
is moet als volgt voorgesteld worden:
a
e

o

i

ü

u

Dit, blijkbaar niet geheel evenwichtige, zes-fonemensysteem geniet de steun van
de beschaafde omgangstaal op Hollandse grondslag en dus ook van de school.
Hoogeveens leesplankje heeft vele generaties schoolkinderen bewust gemaakt van
het onderscheid tussen ò en ó (/o/ en /u/). Maar dit foneemverschil moet zich in
Holland handhaven zonder spellingsverschil en zonder belangrijk uitspraakverschil.
Wanneer het als minder beschaafd, als te ‘noordelijk’, gaat gelden om /o/ en /u/
fonetisch even duidelijk te onderscheiden als /e/ en /i/, wordt daarmee de ‘natuurlijke’
grondslag van het zesfonemensysteem ondermijnd. Men kan dus gevoegelijk zeggen,
dat het zesfonemensysteem, voorzover het zich dialectisch niet tot een
zeven-fonemensysteem mèt /ö/ ontwikkelt, bezig is zich te bewegen in de richting
van een beschaafd vijf-fonemensysteem, waarin ‘oude’ /o/ en ‘oude’ /u/ in één
foneem samenvallen. De vraag is nu, hoe men deze vijf korte vocaalfonemen
structureel moet opstellen. Neemt het nieuwe ‘eenheidsfoneem’ /o/ de plaats van
de oude /o/ of van de oude /u/ in? In beide gevallen krijgt men een figuur die er op
het eerste gezicht weinig evenwichtig uitziet, namelijk:
a
e

o

i

ü
of
a

e
i

ü

u
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Terwijl het zes-fonemensysteem echter voor het ‘taalgevoel’, het taalgeheugen, een
ietwat dubieuze zaak is - hoe weinig beschaafde Nederlanders zouden er zonder
herinneringen aan Hoogeveens leesplankje nog in slagen de zes elementen van
dit systeem op te sommen! -, maakt het vijf-fonemensysteem op ons taalbewustzijn
wel de indruk van vast gestructureerd te zijn. Voorzover men kan spreken van een
beschaafde omgangstaal op Vlaamse grondslag, geniet het vijf-fonemensysteem
daarvan de steun. Het systeem met de vijf elementen hoort thuis in het zuidwestelijk
deel der Nederlanden - Vlaanderen, Zeeland, het zuiden van Zuid-Holland, het
westen van Brabant - en is waarschijnlijk bezig via de grote Zuidhollandse steden
ook de algemene omgangstaal van het noorden, althans van het noordwesten, te
veroveren. Wij herinneren ons dat ook het Gemeengermaans vijf korte
vocaalfonemen bezat /a e o i u/ en vragen ons af, of het moderne Nederlandse
vijf-fonemensysteem op Vlaamse grondslag /a e o i ü/ daarmee niet structureel
identiek kan zijn. Het structuurschema van dit moderne vijf-fonemensysteem zou
er dan als volgt uitzien:
a
e

o

i

ü

Hoe is dit systeem ontstaan? Gezien het tegenwoordige verbreidingsgebied - dat
zeker verdient nog eens gedetailleerd in kaart te worden gebracht - zal men de
oorsprong ervan wel mogen zoeken in Vlaanderen, misschien meer in het bijzonder
Westvlaanderen. Door de Vlaamse expansie, waarvan wij nog weinig weten, maar
die ouder en krachtiger geweest moet zijn dan de meer bekende Brabantse, heeft
de structurele vernieuwing die de zeven elementen /a ä e o i ü u/ terugbracht op
vijf, /a e o i ü/, zich van het uiterste zuidwesten uitgebreid in noordelijke en oostelijke
richting. Als de overeenkomst met het Gemeengermaanse vijf-fonemensysteem
meer is dan een toevalligheid, moet zij betekenen dat de structurele gevolgen van
de i-umlaut in het oude Vlaams van omstreeks het jaar 1000 consequent zijn
weggewerkt. Maar dit had
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ook heel goed kunnen gebeuren door alleen het umlautsproduct van gm. a te laten
samenvallen met de normale voorzetting van gm. e en het umlautsproduct van gm.
u met de normale voortzetting van gm. i. Er is behalve dit kennelijk nog iets meer
gebeurd, nl. de spontane palatalisering van de normale voortzetting van gm. u,
parallel met de spontane palatalisering van gm. û. Deze laatste is door de Vlaamse
expansie ver in oostelijke en noordelijke richting verbreid, de eerste oppervlakkig
gezien veel minder ver (al weerspiegelen Hollands zeun en dergelijke woorden toch
ook wel de directe expansie van in open syllabe gerekte gepalatiseerde gm. u).
Maar indirect doet de spontane palatalisering van gm. u zich gelden in haar
structurele gevolgen: de /ü/ die in het Vlaams de plaats van de /u/ had ingenomen
dreef buiten het Vlaams de /u/ naar de /o/ toe. Wellicht is de consequente spontane
palatalisering van korte gm. u alleen maar Westvlaams geweest en is onder invloed
van de Westvlaamse structuurverandering in het Oostvlaams /u/ naar /o/
toegedreven. De verbreiding van het nieuwe vijf-fonemensysteem buiten Vlaanderen
zou dan een soort veroostvlaamsing van de aangrenzende gebieden zijn. Dit alles
moet echter in afwachting van nader historisch onderzoek taalgeografische speculatie
blijven. De structuurgeografie kan ons niet verder brengen dan het vermoeden, dat
het systeem der vijf korte vocaalfonemen op een tamelijk vroege Vlaamse
vernieuwing berust, die, omdat zij blijkbaar een innerlijke structurele logica bezat,
na vele eeuwen nog in staat bleef een conservatiever, maar niettemin wankeler,
Hollands zes-fonemensysteem aan het Vlaamse te assimileren.
Oost-Brabant en Limburg zijn, evenals aanvankelijk Holland, buiten het bereik
der vroege Vlaamse vernieuwing gebleven. Zij zijn consequenter conservatief
gebleven dan Holland, omdat zij het onderscheid tussen /ä/ en /e/, dat na de
fonemisering der umlautsvarianten in het kortevocalensysteem was gekomen,
hebben bewaard. Terwijl in het Hollands echter slechts hier en daar het systeem
met een nieuw foneem /ö/ gecompleteerd, is, is dat in het Oostbrabants en Limburgs,
evenals in het Noordoostnederlands, het Nederduits en het Rijnlands, overal gebeurd.
Het zeven-fonemensysteem is dus in het Oostbrabants-Limburgse relictgebied een
acht-fonemensysteem geworden, dat men als volgt kan voorstellen:
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Hoe moet men dit relictgebied begrenzen? Evenals het Vlaamse
vernieuwingsgebied verdient het een gedetailleerde cartografische registratie, maar
zolang die er nog niet is, moeten wij ons behelpen met aanduidingen en vermoedens.
Van Wijk heeft in 1914, dus lang voor het structuralistische tijdperk, ons relictgebied
ontdekt en globaal begrensd. Hij noemt in zijn artikel De umlaut van a in Ripuariesen Salies-Frankiese dialekten van België en Nederland (in Ts. 33, 203 vgg.)
Maastricht, Tongeren, Leuven en Oost-Noord-Brabant als behorende tot een gebied
waar de ‘oude’ e en de umlauts-e op verschillende wijze gerepresenteerd worden.
Of zijn opvatting dat ook Aalst, Antwerpen en de Bommelerwaard ertoe behoren bij
nader onderzoek juist zal blijken, betwijfel ik. Voor Oost-Brabant en Limburg zijn er
echter sinds 1914 tal van gegevens bijgekomen die Van Wijks analyse bevestigen
en op een fonemensysteem met een /ä/ naast een /e/ wijzen. De dissertatie van
Houben, waaruit Van Wijk zijn kennis van het Maastrichts moest putten, is opgevolgd
door Tans, Isoglossen rond Maastricht [1938]. Dezelfde situatie als in Maastricht
treffen we aan in Roermond (zie Kats, Het phonologisch en morphonologisch systeem
van het Roermondsch dialect [1939]) en Sittard (zie Dols, Sittardse diftongering
[1953]). Voor Aarschot blijkt de oppositie van /ä/ en /e/ uit Pauwels, Het dialect van
Aarschot en omstreken [1958], voor Oerle uit De Bont, Dialekt van Kempenland
[1962]. Van Wijks Oostnoordbrabantse gegevens worden ook bevestigd door de
1)
scripties (berustend in het Ned. Instituut van de R.K. Universiteit te Nijmegen ) over
het dialect van Woensel (van de hand van J. Renders) en het dialect van Zeeland-N.
Br. (van de hand van A. van Gerwen). Van Wijk had op grond van de dissertatie
van Bruyel al vastgesteld, dat het dialect van Elten-Bergh

1)

Ik zeg hier de directeur van het instituut Prof. Weijnen, die mij deze scripties ter inzage heeft
gegeven, hartelijk dank!
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geen oppositie van /ä/ en /e/ kende en dus buiten het relictgebied viel. Hetzelfde
blijkt uit de beschrijvingen van andere dialecten in het gebied der grote rivieren, nl.
Van de Water, De volkstaal in het oosten van de Bommelerwaard [1904] (ook al
door Van Wijk gebruikt, maar m.i. niet juist geïnterpreteerd), Jacob, Het dialect van
Grave [1937] en Ausems, Klank- en Vormleer van het dialect van Culemborg [1953].
Blijkens de Nijmeegse scripties van H. Schurink en H.J. Dohmen vallen de dialecten
van Venlo en Kerkrade al evenzeer buiten het relictgebied met het
acht-fonemensysteem. De grens van dit gebied moet dus lopen tussen Maastricht
en Kerkrade, oostelijk van Sittard en Roermond, westelijk van Venlo, tussen
Zeeland-N. Br. en Grave. Er ligt niet alleen ten westen van dit relictgebied een
Vlaams vernieuwingsgebied (met een vijf-fonemensysteem), maar ook ten oosten
ervan een uit het zuiden opdringend Keuls vernieuwingsgebied (met een
zeven-fonemensysteem), dat over het algemeen de Maas niet bereikt, maar soms
- in de buurt van Venlo - toch blijkbaar ook wel eens passeert.
Ten noorden van Venlo, wellicht in de buurt van Arcen, passeert de grens van
het relictgebied echter waarschijnlijk nogmaals de Maas om oostwaarts recht op de
Rijn af te gaan. Dit moet men wel opmaken uit een mededeling van Hanenberg, die
in zijn Studien zur niederrheinischen Dialektgeographie zwischen Nymegen und
Uerdingen [1915], blz. 221, naar aanleiding van de oppositie tussen /ä/ en /e/ schrijft:
‘Die Unterscheidung in zwei phonetische Qualitäten...scheint sonst fremd zu sein;
wenigstens handelt keiner meiner Vorgänger über diese eigenartige, scheinbar ganz
regellose Erscheinung. Sie gilt auch für mein Gebiet nur im Norden, etwa bis zu
einer Linie Orsoy, Rheinberg, Issum, Geldern. Eine genaue Abgrenzung liesz sich
wegen der zahlreichen Vocalabstufungen nicht durchführen.’ Tot de voorgangers
van Hanenberg die het verschijnsel niet hebben opgemerkt of niet de moeite van
het beschrijven waard hebben gevonden, behoort ook Frings, die in zijn Studien zur
Dialektgeographie des Niederrheins zwischen Düsseldorf und Aachen [1913] het
gebied ten oosten van Limburg tussen Sittard en Venlo dialectgeografisch heeft
geïnventariseerd. Aangezien de staatsgrens vlak ten oosten van Sittard loopt en
deze stad, te oordelen naar het foneemsysteem dat Dols opgeeft, tot het relictgebied
behoort,
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moet de grens van het relictgebied tenminste voor een klein deel wel door het
onderzoekingsareaal van Frings lopen. In het dialect van Dülken, zijn uitgangspunt,
komt echter stellig alleen de /e/ voor en daardoor is hij waarschijnlijk niet op de
aanwezigheid van een gecompliceerder foneemsysteem in de periferie van zijn
gebied bedacht geweest. Ook Neuse rept in zijn Studien zur niederrheinischen
Dialektgeographie in den Kreisen Rees, Dinslaken, Hamborn, Mülheim, Duisburg
[1915] met geen woord over een oppositie tussen /ä/ en /e/. Zijn uitgangspunt was
het dialect van Aldenrade, dat vermoedelijk juist buiten het relictgebied ligt. Alleen
Hanenberg heeft het foneemverschil kunnen noteren, omdat hij het dialect van
Kalkar als uitgangspunt heeft genomen. Ook bij hem is de begrenzing van het
relictgebied met de acht korte vocaalfonemen echter waarschijnlijk niet compleet.
Hij geeft nl. alleen een zuidelijke grens, van Orsoy tot Geldern. Moeten we daaruit
opmaken, dat het hele noorden van zijn onderzoekingsareaal, tot en met Kranenburg,
Zyfflich en Schenkenschans, de oppositie tussen /ä/ en /e/ kent? Zou men zich de
grens van het relictgebied dan precies moeten denken tussen Schenkenschans en
Elten, dat er immers volgens de dialectbeschrijving van Bruyel buiten valt? Het lijkt
niet erg waarschijnlijk. Ik verdenk ook Hanenberg van een lichte onoplettendheid
op een punt dat hem weinig belangrijk zal zijn voorgekomen.
Al met al blijft de oostgrens van het Brabants-Limburgse relictgebied (of, als men
wil, de westgrens van het Rijnlandse vernieuwingsgebied) een onduidelijke zaak
en dit is te meer jammer, omdat de verhouding tussen het Brabants-Limburgse
acht-fonemensysteem en verwante systemen in de Gelderse Achterhoek en Overijsel
hierdoor moeilijker te formuleren wordt. Van Wijk rept in zijn artikel niet over die
verwante systemen, waarvan in zijn tijd ook nog maar weinig bekend was. Hij neemt
op grond van Bruyel en Van Schothorst eenvoudig aan, dat het Brabants-Limburgse
gebied zich niet ten noorden van de Rijn voortzet. Dat kan ook bij voortgezet
onderzoek best juist blijken, maar een probleem ligt hier zeker. Dat probleem wordt
ons niet opgegeven door het dialect van Zelhem, beschreven door Broekhuysen in
zijn Studies [1950], noch door dat van Deventer, beschreven door Fijn van Draat in
Ts. 42 [1923], want deze beide dialecten kennen het ‘normale’
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kortevocalensysteem van zeven elementen, dat we telkens ten oosten en noorden
van het Brabants-Limburgse relictgebied zijn tegengekomen. Raadplegen we echter
het Woordenboek van het Rijssens dialect [1959] van K.D. Schönfeld Wichers, dan
merken we onmiddellijk, dat we hier weer met een dialect met acht korte
vocaalfonemen te doen hebben. Tussen Deventer en Rijssen ligt dus een
structuurgrens, niet anders dan tussen Kerkrade en Maastricht. Deventer heeft /a
e ö o i ü u/, Rijssen heeft /a ä e ö o i ü u/. De /ä/ is in Rijssen en verder in Overijsel
misschien wel een wankel foneem te noemen, maar in het door Hanenberg
beschreven Nederrijnse gebied leek zijn positie ook niet zo erg stevig. In het
algemeen maken het vijf- en het zeven-fonemensysteem een stabieler indruk op
ons dan het zes- en het acht-fonemensysteem.
Het is niet onmogelijk de grens van het Gelders-Overijselse gebied met acht korte
vocaalfonemen enigermate te schetsen, al moet onze voorstelling uiteraard wel
vaag blijven zolang wij niet over een gedetailleerde cartografische registratie
beschikken. Wij kunnen bij het schetsen van deze grens vooral steunen op Kloeke,
die in Taallandschap 29 vgg. [1955] /ä/ naast /e/ vermeldt voor Vollenhove,
Genemuiden, Zwartsluis, Staphorst, Hasselt, Kampen, Zwolle, Gramsbergen en
Schonebeek. In Zuidwest-Drente is daarentegen, blijkens Sassen, Het Drents van
Ruinen [1953], de /ä/ onbekend. Op grond van het Heerder Woordenboek [1940]
van L. Bosch mogen we vermoeden dat de noordpunt van de Veluwe in ieder geval
tot en met Heerde tot het gebied van het achtfonemensysteem behoort. Verdere
getuigenissen bezitten we voor Vriezenveen, Hellendoorn, Kerspel Goor en Gelselaar
(zie G.H. Wanink, Twentsch-Achterhoeksch Woordenboek [1948]). De /ä/ heeft in
het aldus begrensde gebied ten dele eenzelfde historische achtergrond als in het
Brabants-Limburgse relictgebied, nl. voor zover het foneem de secundaire umlaut
van gm. a representeert (diminutiefumlaut, pluralisumlaut). Dat de oppositie van /ä/
en /e/ in Overijsel echter iets te maken zou hebben met een oude tegenstelling
tussen gm. e en primaire umlaut van gm. a (de oude, klankwettige i-umlaut) blijkt
niet overtuigend. Dat in Overijsel, anders dan in Brabant-Limburg, de
rekkingsproducten van gm. e en gm. a met primaire umlaut niet te onderscheiden
zijn, pleit er zelfs bepaald tegen. Er zijn bovendien heel wat woorden met /ä/ uit a
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die onder geen enkele historische formule te brengen zijn (verg. Kloeke t.a.p.). Van
taalhistorisch standpunt zijn er dus niet voldoende argumenten aan te voeren om
het Gelders-Overijselse acht-fonemenareaal te beschouwen als een relictgebied.
Zolang het geografische verband met het Brabants-Limburgse acht-fonemengebied
niet duidelijk gebleken is, lijkt het dus voorzichtiger in het Gelders-Overijselse een
vernieuwingsgebied te zien met jongere /ä/ uit een variant van /a/.
Van geheel andere aard is het kortevocalensysteem in enkele plaatsen vlak bij
de Nederlands-Duitse staatsgrens. Zowel in Tilligte (verg. de driedelige Phonologie
des Dialektes von Tilligte in Twente [1933-39] van Ribbert en Baader) als in
Winterswijk (verg. G.H. Deunk, De streektaal van de gemeente Winterswijk [1935],
binnenkort te publiceren door het Nedersaksisch Instituut te Groningen) bestaat
een kortevocalensysteem met niet minder dan tien elementen. Het kan als volgt
worden voorgesteld:
a
ä

ɔ̈

ɔ

e

ö

o

i

ü

u

Een zo ingewikkeld systeem kan natuurlijk niet zo heel oud zijn, maar zijn relatieve
ouderdom ten opzichte van het naburige acht-fonemen-systeem is niet zo eenvoudig
te formuleren. Het systeem met de acht elementen kan zich uit een met zes
elementen hebben ontwikkeld door fonemisering van de door secundaire umlaut
ontstane varianten /ö/ en /ä/. Het systeem met de tien elementen kan zich weer uit
dat met de acht elementen hebben ontwikkeld als gevolg van de monoftongering
der stijgende tweeklanken / ä ü̯ ɔ̈ u̯ɔ/ tot /ä ɔ̈ ɔ/, waarbij de aldus onstane /ä/ zich
kon aansluiten bij de al in het acht-fonemensysteem aanwezige /ä/. De
monoftongering der stijgende diftongen is stellig jonger dan de
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secundaire umlaut, ja in een conservatieve dorpstaal als die van Tilligte is zij bij de
oudere generatie zelfs nog nauwelijks voltooid (verg. Phonologie 3, 78: ‘Die kurzen
monophthongischen Phoneme...der jüngeren Generation erscheinen...bei der älteren
Generation mit ungleichem Spannungs- und Oeffnungsverlauf, wobei der grösste
Druck zugleich auf dem Ausgang des Phonems liegt...Es sind nur seltene, vereinzelte
Beispiele dieser Art, die sich mit dieser Lautung aus historisch gegebener alter
Kürze in offener Silbe uns darboten..., für uns ein Beweis, dass es sich hier um
Restformen handelt und auch Tilligte früher zum “Crescendo-Diphthonggebiet”
gehört hat’.) In een nog conservatiever dialect dan dat van Tilligte, het Vriezenveens,
zijn de stijgende diftongen zelfs nu nog in volle fleur en is het systeem der acht korte
vocalen dus nog niet aan de fonemisering van een negende en tiende korte
toegekomen. Maar aan de andere kant zien we in een progressievere stadstaal als
het Enschedees (beschreven door Bezoen in zijn Klank- en Vormleer [1938]), die
anderhalve eeuw geleden ongetwijfeld nog een duidelijk tien-fonemensysteem bezat,
het aantal elementen op het ogenblik ‘bij de oudste generatie’ al gedaald tot op zijn
hoogst negen en ‘bij de jongeren’ tot acht of zelfs zeven. Bezoen constateert op blz.
1, 2, 5 en 6 van zijn boek immers nog wel het naast elkaar voorkomen van een
‘gesloten’ en een ‘open’ e, maar ‘het verschil is bij de jongeren in de stad en op het
land gering of verdwenen ten gunste van de gesloten klank’. En de ‘open o’ als
representant van gm. o in open syllabe vindt, hij alleen nog maar bij de oudste
sprekers (blz. 8). In andere Overijselse dialecten, verder van de Duitse grens af, is
de afbraak van het tien-fonemensysteem tot een met acht (of zeven) elementen al
geheel voltooid en weet ook de oudste generatie zich geen ‘open o’ meer te
herinneren. Een acht-fonemensysteem kan dus evengoed jonger als ouder zijn dan
een met tien korte vocalen. Het is een kwestie van historisch-geografische speculatie
om voor elke plaats in Overijsel afzonderlijk de relatieve ouderdom van het thans
functionerende acht- of zeven-fonemensysteem te bepalen.
Dialecten als die van Tilligte, Winterswijk en Enschede, die dus nog een systeem
met tien korte vocaalfonemen of althans de herinnering daaraan bewaard hebben,
zijn bijzonder belangrijk voor het juiste inzicht

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 79

180
in de geschiedenis van de oude korte vocalen in open syllabe. In de westelijker
dialecten is de representatie van deze vocalen in open syllabe dikwijls fonetisch
gelijk geworden aan die in vanouds gesloten syllabe en dit zou ons op de gedachte
kunnen brengen, dat hier nooit rekking in open syllabe had plaats gevonden. Maar
de grensdialecten tonen onmiddellijk de onjuistheid van een dergelijke gedachte
aan. Daar zijn immers de representanten van de oude korte vocalen in open syllabe
doorgaans wijder dan die in gesloten syllabe. Dat dit in de westelijker dialecten niet
meer het geval is, kan geheel en al op rekening van de systeemafbraak, al dan niet
onder westelijke, Hollandse invloed, gesteld worden. De wijdere representanten,
die de conservatieve grensdialecten in open syllaben kennen, zijn de voortzetting
van de laatste gedeelten der stijgende tweeklanken, die zich op hun beurt via dalende
tweeklanken hebben ontwikkeld uit de oude korte vocalen. De diftongering is een
soort rekkingsverschijnsel, of, beter gezegd, diftongering en rekking zijn beide het
gevolg van dezelfde verandering der accentuatie die omtrent de 11de eeuw bij oude
korte vocalen in open syllabe is opgetreden. Overijsel is geenszins een relictgebied
waar verschijnselen uit de Oudgermaanse tijd zich zuiverder dan in de omgeving
zouden hebben kunnen handhaven, maar integendeel een gebied dat zich zeer
ontvankelijk heeft betoond voor allerlei vernieuwingen van Westfaalse herkomst.
Een van deze vernieuwingen was de stijgende diftong als ontwikkelingsproduct van
de oude korte vocaal in open syllabe. Hoever westelijk hebben de Westfaalse
stijgende diftongen, die door ‘Brechung’ uit korte vocalen ontstaan waren zich
eenmaal uitgestrekt? Ik citeer graag de samenvatting die Rakers in zijn boek Die
Mundarten der alten Grafschaft Bentheim [1944], blz. 139 van de Westfaalse
bewegung en de Hollandse tegenbeweging geeft: ‘Die Brechung - es waren wohl
in der Regel Kurzdiphthonge - reichte einmal vom Münsterlande her weit nach
Norden und Nordwesten, d.h. über die ganze Grafschaft Bentheim und einen groszen
Teil von Overyssel, mutmaszlich bis zur jetzigen Grenze ętṇ: ę̄tṇ/ĕtṇ, sicherlich aber
über ganz Twente. Unter westlichem, niederländischem Einflusz wurde diese
Brechung in der Grafschaft Bentheim und der Twente groszenteils verdrängt. Das
westliche Monophthongierungsprinzip siegte, aber in
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der einfachen Kürze zeigt sich die alte westfälische Eigenart.’ De structuurgeografie
staat ons toe nog een fase meer in de verwestelijking, de ontwestfalisering van het
Overijsels te onderscheiden dan de traditionele klankgeografie. De westelijke
monoftongering van de Westfaalse stijgende diftongen bestond achtereenvolgens
uit: 1. monoftongering tot zeer wijde korte vocalen (van een tien-fonemensyseem);
2. samenval van deze zeer wijde korte vocalen met iets nauwere (van een acht- of
zevenvocalensysteem); 3. rekking van deze iets nauwere korte vocalen tot lange
van dezelfde wijdheidsgraad; 4. aanpassing van deze lange wijde vocalen aan het
westelijke foneemsysteem (wat neerkwam op verdere vernauwing).
Bij de afbraak van het systeem der tien korte vocalen tot een achtfonemensysteem
spreekt het vanzelf dat de zeer wijde korte fonemen /ɔ̈ ɔ/, die vrijwel uitsluitend
waren ontstaan en bestonden bij de gratie van de monoftongering der Westfaalse
stijgende diftongen, aansluiting zochten bij /ö o/. Men vraagt zich echter af, waarom
de /ä/ die op dezelfde wijze ontstaan was als /ɔ̈ɔ/, nl. door de monoftongering, ook
aansluiting moest zoeken bij de /e/, wanneer er in het foneemsysteem (met acht
korte vocalen) toch een foneem /ä/ beschikbaar bleef. Het zou logisch geweest zijn,
wanneer de monoftongerings- /ä/ samen met de secundaire-umlauts-/ä/ tot /e/ was
geworden dan wel /ä/ gebleven. Het is eigenlijk niet logisch, dat de monoftongerings/ä/ tot /e/ is geworden, terwijl de secundaire-umlauts-/ä/ bleef wat hij was. Dit kan
de vraag doen opkomen, of de (jongere) monoftongerings-/ä/ werkelijk altijd geheel
en al met de (oudere) secundaire-umlauts-/ä/ is samengevallen. Uit de beschrijvingen
die Ribbert en Baader van het Tilligter dialect en Deunk van het Winterswijkse
hebben gegeven kan men weliswaar geen andere conclusie trekken dan dat jongere
en oudere /ä/ volkomen zijn samengevallen, maar men zou kunnen vermoeden, dat
in de Twentse en Sallandse dialecten waar de monoftongering der Westfaalse
stijgende diftongen vroeger heeft plaatsgevonden, de monoftongerings-/ä/ iets
nauwer of de secundaire-umlauts-/ä/ iets wijder is geweest. Daarin zou dan tijdelijk
een kortevocalensysteem van elf elementen bestaan kunnen hebben:
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ä

a

ae

ɔ̈

ɔ

e

ö

o

i

ü

u

Dit moet weliswaar een speculatie blijven, maar het is geen onredelijke speculatie
te noemen. Wij zien immers herhaaldelijk dat in de loop van een diftongische
ontwikkeling het toondragende element steeds wijder wordt en dat bij vroege
monoftongering van een diftong het resultaat dus minder wijd is dan bij latere
monoftongering. Wat de absolute datering van de monoftongering betreft, hebben
we voor het Enschedees enig houvast aan het bruiloftslied van 1812, dat Halbertsma
in 1836 gepubliceerd heeft. Hierin is de monoftongering al een feit. Het systeem
met de tien korte vocaalfonemen moge dan uit de aard van zijn structuur niet al te
stabiel zijn, het heeft zich niettemin zeker een 150 jaar kunnen handhaven. De
Twenten die ten westen van Enschede woonden moeten een eeuw geleden hetzij
een elf-, hetzij een achtfonemensysteem hebben bezeten. Anders hadden zij immers
geen reden gehad om de Enschedeërs te bespotten met de oude ‘kenspreuk’ die
Bezoen uit de mond van de dialectschrijfster Cato Elderink optekende: oonz gejtjaan
ev'n schetəlkən met batər in de gate laotn valn. Het dialect van de mensen die dit
spotzinnetje hebben gecreëerd had als wijdste korte vocalen kennelijk een /ä/ en
een /a/. (De e van dit schetəlkən zal nl. wel een /ä/ voorstellen; Bezoen had voor
dit foneem geen apart teken.) De Enschedese /ɔ̈/ werd aangepast aan het palatale
wijdste foneem, de /ä/, de Enschedese /ɔ/ aan het velare wijdste foneem, de /a/.
Bij deze voorlopige aanduidingen over de geografie en de historie der Nederlandse
kortevocalensystemen moet ik het hier laten. Ik hoop dat zij anderen mogen verleiden
tot een opzettelijker onderzoek om mijn vermoedens hetzij te bevestigen. hetzij te
corrigeren.
K. HEEROMA
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De Franse leenwoorden in de kluchten en blijspelen van G.A.
Bredero
Naast Salverda de Grave's algemene studie over de Franse leenwoorden in het
Nederlands (1906) beschikken we slechts over een tweetal onderzoekingen die aan
dit overzichtswerk voor een bepaalde periode meer gedetailleerde gegevens
toevoegen, te weten J.J.B. Elzinga's studie Les Mots français et les gallicismes dans
1)
le Hollandsche Spectator de Justus van Effen en H.J. Vieu-Kuik: Het Gebruik van
2)
Franse woorden door Wolff en Deken . We mogen dus zeggen dat we, met
uitzondering van de XVIIIde eeuw, nog onvoldoende zijn ingelicht over de opneming
van Franse woorden in het Nederlands na 1600. Salverda groepeerde zijn materiaal
in een viertal zeer ongelijke categorieën, zich daarbij baserend op het tijdstip van
ontlening. Hiervan omvatten de eerste twee de middeleeuwen, de derde de jaren
1500-1600, de vierde tenslotte de gehele periode vanaf 1600 tot het begin van de
XXste eeuw. Alle Franse woorden dus die ná 1600 in het Nederlands werden
opgenomen - tijdelijk of voorgoed - zijn zonder nadere temporele precisering in één
groep bijeengezet. En omdat voor het vraagstuk van de ontlening juist het tempus
quo zo belangrijk is, zou een nader onderzoek zeer gewenst zijn. Vanzelfsprekend
moeten we dan eerst het oog richten op de XVIIde eeuw. Het moet mogelijk zijn
door een desbetreffend onderzoek van de woordenschat gevolgtrekkingen te maken
in verband met de vraag, of bepaalde leenwoorden reeds toen tot de Nederlandse
woordenschat behoorden.
In dit kader hebben we een onderzoek verricht naar de Franse leenwoorden in
de kluchten en blijspelen van Bredero. De heterogeniteit van dit werk, juist op het
stuk der leenwoorden, konfronteerde ons met verschillende aspekten van het
vraagstuk. In de kluchten, het blijspel Moortje en de komische intermezzi van de
tragi-komedies biedt Bredero

1)
2)

Diss. Amsterdam. Leiden 1923.
Deel 1. Diss. Groningen. Arnhem 1951.
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ons een tamelijk natuurgetrouwe weergave van de overigens intern zeer
3)
geschakeerde Hollandse, Amsterdamse volkstaal , zodat we hieruit bepaalde
conclusies konden maken met betrekking tot het voorkomen van leenwoorden in
die volkstaal; in de Spaansche Brabander vinden we zulks eveneens, maar
bovendien legt de schrijver Ierolimo een sterk geparodieerd zuidelijk taalgebruik in
de mond. Het materiaal van ruim 450 woorden is dus hierom interressant, dat het
zowel een sociale, als ook in zekere mate een lokale differentiatie vertoont. De
vraag, in hoeverre Br. bij zijn parodiëring de werkelijkheid in het oog hield hebben
wij eveneens in het onderstaande trachten te beantwoorden. Vooraf echter schenken
we aandacht aan de leenwoorden in de volkstaal.
Uiteraard is het onderzochte materiaal te gering van omvang om er kategorische
gevolgtrekkingen uit te halen betreffende een sociaal gedifferentieerde groepering
van de leenwoorden, althans op grotere schaal. Van het merendeel der woorden
geven de teksten hooguit twee vindplaatsen, doorgaans echter maar één. Tegen
dit bezwaar kan aangevoerd worden dat de Franse leenwoorden die Br. zijn
volkstypen in de mond legt, ook in werkelijkheid tot hun taal behoord hebben.
Wanneer b.v. Symen in de klucht van zijn naam zijn tegenstander Teuntjen de
volgende naturalistische realia toevoegt:
Segh, gy hoer, gy slet-vinck, gy ammerael van de turf-teven,
Gy karoonie, meer, varcken, wout-aep, wout-esel, lelijcke pry
4)

Sss. 143-44

dan is het aannemelijk dat het woord karoonie (Fr. carogne) hier door de schrijver
dadelijk uit de volstaal geput is en dat het geen door hem ingeschoven nieuwigheid
is, die in deze volkstalige kontekst ook zou hebben misstaan. De kluchten bieden
ons op dit punt dan ook weinig moeilijkheden. Br. heeft het volksaardige karakter
van de spreektaal in zijn stukken tot in detail bewaard. Anders ligt het bij Moortje,
zoals in het onderstaande nog ter sprake komt. Juist bij het vaststellen van

3)
4)

Zie F.A. Stoett, G.A. Brederoo's Moortje. Zutphen 1931. pag. VII vlg.
Sss., afk. voor De Klucht van Symen sonder Soeticheyt. In A.A. van Rijnbach, De Kluchten
van Gerbrand Adriaensz. Bredero. Diss. Utrecht. Amsterdam 1926.
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het tijdstip van ontlening is deze kwestie belangrijk: veelal kunnen we eruit
konkluderen dat het betreffende woord reeds enige tijd in de volkstaal bestond,
alvorens zich de overgang van boven naar beneden voltrok, d.i. van het kultuurgoed
5)
van de hogere standen naar de volkstaal . Ook wijst dan nog vaak de verbastering,
meestal specifiek Hollands van aard, in deze richting.
Voor het doel van het onderzoek waren natuurlijk allereerst de jongere
leenwoorden belangrijk. Van de dialectische schakeringen van oudere woorden
6)
noemen we volledigheidshalve: benier (passim), onbenierlijck (Griane 2626) , benist
7)
8)
(Mo. 2036) , (Spbr. 1315) , berdiel (Griane 1548) en pardiel (Mo. 1254), betouw
9)
(Mo. 2653), betiel (passim), ferwiel (Koe 294) en flouwiel (passim), francksoys (Mo.
141, Koe 600), garsijn (Mo. 694), misschuytje (Mo. 2607), karstengen (Mo. 695),
10)
provangde (Mo. 2619), taferiel (M. 330) . Ook zonder het indicium der dialectische
vervorming kunnen we aannemen dat deze woorden voor alledaagse zaken en
begrippen in de volkstaal verstaan en gebruikt werden (Ferwiel en karstengen
11)
worden nog gebruikt in de Zaanse streektaal) .
(Mo. 141, Ko. 600), garsijn (Mo. 694), misschuytje (Mo. 2607),
12)
Bij jongere ontleningen is daarentegen voorzichtigheid geboden. Stoett spreekt
over ‘een dooreenhaspeling van litteraire zuidnederlandse taal en spreektaal’. Ook
dialectische verbastering is dan niet altijd a priori op te vatten als een beslissend
gegeven. Met deze min of meer literaire taal worden we b.v. gekonfronteerd waar
Br. zijn volk laat ‘rederijken’. Woorden als arguwatie (Koe 587), poeterije

5)
6)

7)
8)
9)
10)
11)
12)

Zie A.A. Weijnen, Nederlandse Dialectkunde, 24, 25.
Griane, afk. voor Griane. Met aantekeningen van dr. G. Kalff in De Werken van G.A. Bredero.
Volledige uitgave naar de beste oude drukken bezorgd en opgehelderd. Door Prof. J. ten
Brink e.a. Amsterdam 1890.
Mo., afk. voor G.A. Bredero's Moortje. Uitgegeven en toegelicht door dr. F.A. Stoett. Zutphen
1931.
2

Spbr., afk. voor Spaansche Brabander. Toegelicht door dr. F.A. Stoett. Zutphen 1934 .
Koe, afk. voor De Klucht van de Koe. Ed. v. Rijnbach (nt. 4).
M., afk. voor De Meulenaer. Ed. v. Rijnbach (nt. 4).
Zie G.J. Boekenoogen, De Zaansche Volkstaal (1897).
Zie Stoett, Mo. pag. VIII.
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(Koe 605), playsantie (Koe 607), nomineren (Koe 76) e.d. zijn eerder op te vatten
als individuele imitaties dan als volksaardige leenwoorden. Is dit gebruik echter in
de kluchten tamelijk beperkt, in Moortje kunnen we inderdaad wel van een
dooreenhaspeling spreken. Ik noem consequency (Mo. 2241), magnifiek (Mo. 2237),
passeren in de oude betekenis ‘overtreffen’ (Mo. 528), personagie (Mo. 2340),
13)
potentaat (Mo. 2351, eveneens Q. 113) , reguleren (Mo. 3114), reverency (Mo.
2240) en in andere stukken b.v. brageren (Robbeknol in Spbr. 550), disputeren
(Trijn Snaps in Spbr. 1361), graviteit (Robbeknol in Spbr. 954), ‘hoort onder correxcy’
14)15)
(Robbeknol in Spbr. 1631), kourtisaan (R & A 411)
, presency (Spbr. 1978),
16)
rekommandieren (Luys Bosch) , secktist (Mo. 749) enz. Niet zelden zijn het ook
rijmwoorden, waarvan de overtuigingskracht op dit punt toch al geringer is (verg.
b.v. Mo. 1056/57, Mo. 1148/49, Mo. 1186/87, Mo. 2240/41). Al deze en meer woorden
zijn door Br. in de mond van volkstypen gelegd, soms met ironische bedoeling,
meestal zonder meer. Bij vele ervan is het zeer twijfelachtig of ze op te vatten zijn
als volkstalig eelmenten. ‘Vragen als waar, wanneer en door welke personen, in
welk sociaal milieu werd een woord of uitdrukking in het begin der 17de eeuw
gebruikt, kan men wel stellen, doch niet beantwoorden. Wat behoort tot de taal van
17)
Bredero en wat niet?’ .
Bestaat deze moeilijkheid bij woorden als de bovenstaande, er zijn daarentegen
wel gevallen waarin men wat meer zekerheid heeft. Die zekerheid is er allereerst
wanneer men zijn konklusies kan bouwen op meer dan één vindplaats. Een materiaal,
groter dan het onderhavige, zal deze zekerheid natuurlijk zeer vergroten. Baseert
men zich echter op het materiaal van één schrijver, dan komt die welkome situatie
natuurlijk niet heel vaak voor. Het woord excellent vinden we in totaal 7 maal,
waarvan 2 maal in de deftige, zuidelijk gekleurde taal

13)
14)
15)
16)
17)

Q., afk. voor De Hoochduytsche Quacksalver. Ed. v. Rijnbach (nt. 4).
R. & A., afk. voor Rodd'rick ende Alphonsus. Met aantekeningen van dr. A. Kollewijn. In
Werken (nt. 6).
WNT III. 2159 vermeldt als eerste vindplaats 1584.
Luys-Bosch, afk. voor De Gheboorte van Luys-Bosch. Ed. v. Rijnbach (nt. 4).
Zie Stoett, Mo. pag. XXIII.
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van Ierolimo. Op de markt hoort men: ‘Schortje nou een excellenten Haes?’ (Mo.
649); Reynier spreekt over ‘een excellente Trijn’ (Mo. 1452); Robbeknol over een
pan met ‘excellente grutten’ (Spbr. 878) en de patriot Andries Pels over ‘goet
excellent Engels bier’ (Spbr. 1099). We mogen hieruit opmaken dat het woord
excellent in het begin van de zeventiende eeuw ingeburgerd raakte, ook bij het volk.
Hetzelfde kunnen we constateren bij het woord monsieur (b.v. Koe 206), dat
bovendien enkele malen in dialectische vorm voorkomt: moncksuer (M. 670),
mongsuer (Griane 2651) en monseur (Koe 68) hetgeen wel op inburgering mag
wijzen. Op het leven betrappen we als het ware het woord bonjour(s), dat we
uitsluitend bij Ierolimo vinden (Spbr. 1006, 1553, 1846). Het is nog duidelijk een
groet van de hogere standen, hetgeen bevestigd wordt door Kackerlacks opmerking:
‘Daer kregen wy so veel Bonsiours en Baeselmanis van de rijcke monseurs, En soo
veel goen dach van pelsers en schruers’ (Mo. 735 vlg.).
Ten anderen menen wij tot inburgering te mogen besluiten wanneer we het woord
ontmoeten in dialectvorm en tevens in een geheel volksvolkstalige kontekst. Mo.
1522 komt het woord kouranct voor, dat ik als voorbeeld wil aanvoeren:
‘So datter niet een nuw snofje komt van oosten of van brabant, of hij heefter syn
Kouranct of’
De gehele tekst is in natuurlijke volkstaal gesteld (wordt gesproken door Reynier,
18)
wiens taal wel natuurgetrouw de Amsterdamse volkstaal weergeeft en het is dus
zeker gewettigd dit woord als een normaal idiomatisch bestanddeel van deze
omgangstaal te beschouwen. Naast het bovengenoemde monsieur in dialectvorm
noem ik verder: fackseren (fr. vexer, Mo. 2707 en Spbr. 1561, 1868) en ficksert
19)
(Spbr. 467); kanjuweeltje (Claes Cloet 38) en kanjewieltje (Mo. 1292; van fr.
20)
c(h)aillouel) ; karoonie (Sss. 144); kommeer en kompeer; kustory (Sss. 58);
21)
kuuryoost (Spbr. 1678); malloot (Huysman 110) (Mo. 3052); nonforts (Koe 76);
onpersybelijck (Mo.

18)
19)
20)
21)

Zie Stoett, Mo. pag. XIX.
Claes Cloet. Ed. v. Rijnbach (nt. 4)..
Zie Stoett, Mo. pag. 163 en WNT VII 1252.
Huysman, afk. voor Van een Huys-man en een Barbier. Ed. v. Rijnbach (nt. 4).
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22)

2664 ; pay in de uitdrukking ‘een pay geven’ (Spbr. 1802); parmafoys (R & A. 385)
23)
in de uitdrukking ‘op zijn parmafoys’, naar de Franse zwier ; peupel (Q. 146);
popelency (Spbr. 1447), in de uitdrukking ‘o popelency!’; refoseren (R. & A. 489);
ryaals (Mo. 2655); siserandt (Mo. 375); venesoen (Spbr. 1429); verassureren (Mo.
517); verhasarderen (Mo. 596); verrosesoolesen (Mo. 1496, naar fr. rossolis); vysioen
als verbastering van venesoen (R. & A. 1852). Tenslotte cordegaarde (Koe 169),
sufflet (Mo. 3115), tresoor (Spbr. 545, 1341; Mo. 1997), vagebonckt (Mo. 2703) en
verset (M. 329, Claes Cloet 21). Verschillende van deze woorden zijn reeds mnl.
taalbezit. Een derde aanwijzing dat een leenwoord is ingeburgerd doet zich voor
wanneer Br. de aperte bedoeling toont om platte volkstaal weer te geven en hierin
een dergelijk leenwoord opneemt. Uiteraard komen we hier op het terrein van de
bovengenoemde groepering van min of meer misplaatste literaire woorden als
brageren, correctie, diputeren e.d., die Br. om welke reden dan ook opnam. Maar
al is op dit punt dan ook niet altijd onderscheid te maken, er zijn toch gevallen waarin
de konklusie wel getrokken mag worden (verg. hetgeen boven gezegd is over
karoonie, Sss. 144). We noemen het opmerkelijke glorejeus in de betekenis
24)
zelfingenomen, verwaand . Verder: exempel (M. 394 mogelijk lat.), kamelot (Sss.
253, Griane 27), consent geven (Mo. 2270), parlementen (Koe 442, Griane 1489,
Mo. 916), pottagie (Koe 507), schoffieren (Mo. 2508), adieu (passim), avous (passim)
brasseletten (Q. 385), braveren (Mo. 2018), matres (Mo. 2037), messieurs (Sss.
319, Mo. 1473), papist (Spbr. 1315), santé (Mo. 2037), troony (Spbr. 224),
schandalizeren (M. 567), verset (M. 329, Claes Cloet 21) enz.
Een onderzoek van de meer actuele zeventiende-eeuwse taal, zoals we die vinden
in de talrijke kluchten en blijspelen van die tijd, zou op het stuk der volkstalige
leenwoorden nog veel meer konklusies kunnen opleveren. Hoe meer materiaal we
onderzoeken, des te strikter kan de indeling zijn en des te gefundeerder kunnen we
onze konklusies vast-

22)
23)
24)

WNT X, 1763 vermeldt alleen deze vindplaats. Meyer's Woordenschat (5de dr.): Impossibil.
Zie WNT XII, 510.
Verg. Kiliaan (ed. 1599) 707: glorieus zijn. Mirari se, placere sibi.
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stellen. Ten aanzien van de Bredero-teksten moeten we met het bovenstaande
genoegen nemen. Talrijke nieuwe woorden die we in de teksten tegenkomen blijven
hier verder onbesproken. Het is vooral in Moortje dat deze maatschappelijke,
commerciële e. dgl. termen voorkomen als assignatie (Mo. 505), deliberatie (Mo.
2377), esquadron (Mo. 2282), journael (Mo. 508), kommies (Mo. 560), komparisy
(Mo. 512), konnossement (Mo. 507), participant (Mo. 512); in andere teksten:
apprenderen (Spbr. 1149), certificacy (Spbr. 1793), dyeet (Spbr. 259) cedul (Q.
25)
200) , apparency (Spbr. 1149), apprehency (Spbr. 1979), enz. Het merendeel is
zeker in de loop van de 16de eeuw, misschien pas in de 17de eeuw in het
Nederlands opgenomen, bij de geweldige toeneming van handel en internationaal
verkeer. Veelal zijn het statische, zakelijke begrippen, met een enge sociale
gebruikssfeer.

2.
Bij een nadere beschouwing van de jongere en zeer jonge leenwoorden die
voorkomen in de Spaanse Brabander heeft het zeker zin zich af te vragen hoe het
met de kennis van het Frans bij Bredero gesteld was. Over het algemeen neemt
men aan dat de schrijver met zijn opmerking in de ‘Reden aan de
Latijnsche-Geleerde’ die voorafgaat aan ‘Moortje’, de waarheid in dit opzicht vrij
goed nabij gekomen is. Zoals bekend noemt hij zich daar een ‘slechte
Amstelredammer (die maar een weynich kints-School-frans in 't hooft rammelde)’.
Alles wijst er echter op dat deze kennis toch van behoorlijk formaat geweest is. Niet
alleen is er een uitnemend gedicht van hem bewaard dat in het frans gesteld is
26)
(‘Faict par Grabant de Brederode’) en geeft hij in de Spaansche Brabander blijk
behoorlijk op de hoogte te zijn geweest van het frans, van meer gewicht in dit opzicht
is het feit dat hij bij het schrijven van zijn werk niet zelden Franse bronnen
raadpleegde, wat op zijn minst getuigt van een goede bekendheid met Franse
geschriften. Het register van Zangwijzen in het Groot Lied-Boeck bevat een tiental
Franse zangteksten, voor Moortje richtte hij zich naar de Franse uit-

25)
26)

Mogelijk een hernieuwde ontlening met betekenis recept, die ook voorkomt bij Huygens. Zie
v. Rijnbach pag. 171.
Zie J. ten Brink, G.A. Brederôô. Utrecht 1859 pag. 65.
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gave van Terentius' comediën, voor de Klucht van de Koe heeft hij zeker gebruik
gemaakt van Henri Estienne, Apologie pour Hérodote en voor de Spaanse Brabander
waarschijnlijk van een Franse vertaling van Mendoza's Lazarillo de Tormes. Ook
het minder bekende drama Lucelle werd door hem ‘uyt de Fransche Prose in
27)
Nederduytschen Ryme ghestelt’ . Deze naar men mag aannemen regelmatige
omgang met Franse geschriften, gepaard aan het feit van de voorname plaats die
deze taal innam in de Amsterdamse kringen waarin hij verkeerde, geeft ons het
recht zijn kennis van het frans hoger aan te slaan dan hij zelf nodig achtte. Ook zijn
uitgever Van der Plasse getuigt van hem: ‘met een weynigh school-fransch
28)
beschaamt hij veele van zijn tijdtghenooten’ . Hierdoor onderscheidde Br. zich toch
geenszins van vele andere zeventiende-eeuwse intellectuelen. Een grondige kennis
van het frans werd opgevat als een onmisbaar element in de opvoeding. Voor
intellectueel verkeer was men hoofdzakelijk op deze taal aangewezen. Over de
kennis van het frans in literaire en besturende kringen hoeft hier niet nader te worden
gesproken. Het is zeker dat juist door deze kringen een sterke invloed is uitgeoefend
wat betreft de verfransing van onze woordenschat. Uit deze bovenlaag zakte het
nieuwe kultuurgoed namelijk spoedig door naar de meer algemene omgangstaal
en de lagere volkstaal. Een gunstig teken vormde echter het sterke streven naar
purisme, dat juist niet zelden uitging van lieden die aan Franse taal en kultuur
verknocht waren. Het purisme van de 16de eeuw (Spieghel, Coornhert, Stevin) vond
in de 17de eeuw krachtig voortgang. Over het algemeen wordt Brederode daarbij
niet genoemd. En juist hij mag bij de vermelding van hen die de taalzuiverheid
voorstonden zeker niet ontbreken. De duidelijkste geloofsbelijdenis in dit opzicht
spreekt hij uit in een brief aan de Eglentier van enige tijd na 1613:
‘Het waer doch te jammeren, dat een so spits-sinnighe volck, dat alle
andere volckeren in 't spreecken can nabootsen, haar eighen Rijcke Taal
so reuckelóós soude verwaerlóósen. 't Is doch een geckelijcke zaeck van
eenige opgeblasen verwaande sotten, die haer redeneeringh soecken te
vercieren met Latijnsche,

27)
28)

Zie Werken, deel I pag. 305 (nt. 6).
Zie J. ten Brink, op. cit. pag. 65.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 79

191
Fransche, Spaensche ofte Italiaensche tarmen, recht oft eenighe
bevallicheyt inbrachte, het welcke by de Rechtsinnighe recht anders
verstaen wert. Lust yemant zijn wetenschap te bewijzen, die toontet in
een onghevalschte, suyvere Taal; niet als dese Nederlantsche Papegayen
die veeltijts niet en weten wat sy rabblen, als sy haer ghestolen of met
groote moeyten aenghewende wóórden spreecken...’
‘O ghy, Neder-landers! waackt op, schuurt u betóóverde óógen open,
aenschouwt u eyghen blindheyt, laat niet langer dese hoochmoedighe
onwetende duysterheyt u helder gesicht benevele: jaacht dese
vreemdelingh, die hier dus langh de meester ghemaeckt heeft, onwaardich
wederom naar huys, en haalt met Eerbiedicheyt u verjaachde en schier
ontmunte eygenaar in, ghelijck als onse oude Cameristen met gróóte
doch willighe moeyten hebben gepoocht, voor het welcke ick tot erkentenis
29)
van dese weldaet... .’
Bovenstaande filippica ten gunste van een zuiver Nederlands taalgebruik toont
een aspect van Br. dat doorgaans weinig aandacht krijgt. Zijn gebruik van vreemde
woorden, inzonderheid Franse, moet tegen deze achtergrond gezien worden. Zijn
niet in de volkstaal geschreven stukken, de zgn. tragi-comedies en enig ander werk,
vertonen een zeer zuiver, van vreemde smetten vrij Nederlands. Als manifestatie
van zijn puristisch streven zegt dit meer dan zijn taalgebruik in de blijspelen en
kluchten. Deze zijn immers in een min of meer natuurgetrouwe volkstaal geschreven
en bieden ipso facto minder gelegenheid tot het gebruik van vreemde woorden.
Maar ook de tendentie van de Spaansche Brabander komt hierdoor in een ander
licht te staan. Talrijk zijn in dit stuk de plaatsen waar Br. juist de taal van de
pompeuze Brabanders op de korrel neemt. Niet in de laatste plaats is het stuk te
zien als een satirische afrekening met de Franse-taalmode. ‘De Brabantsche tale’,
zo schrijft hij in de inleiding ‘heb ick tot gheen ander eyndt in ghevoecht, als om hare
arme hoovaardy aan te wijsen, dat sy soo wel haar lebbichheden heeft als de botte
30)
Hollanders, die sy soo wel niet en konnen volghen, als wy lieden hare mis-spraack’ .
Het centrum van deze satirische tendentie vinden we in vs. 175 e.v. waar Br. eerst
Jerolimo laat opsnijden over ‘de Brabantsche taal’ en dan Robbeknol in de mond
geeft:

29)
30)

Zie Werken deel III, pag 147 (nt. 6).
Zie Stoett, Spbr. pag. 10.
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185 ‘Ja 't is een moye mengelmoes, ghy meuchter wel van spreken,
Ghy luy hebt de Fransche, de Spanjers en d'Italianen vrij wat of ekeken,
De Brabanders slachten d'Engelsche of de spreeuwen, sy kennen van elcks wat.
190 O eelekaertjen, soudmen dat lebbighe Brabants siften
Of wannen, gelijck de kruyeniers haar kruyen, so waar as ick leef,
Ick wil wel wedden datter de helft niet over en bleef.
Dattet Hof te Bruyssel eens banden al de uytheemsche woorden,
Dat yegelijck most gaan daar sy eighen syn, of daarse t'huys hoorden,
195 Wat souwer een goetje vertrecken; gantsch lijden hoe kaal
Souwen die brabbelaars staan kijcken met haar arme jottoose taal;
31)
Maar nou zijnse hier so vermaagtschapt datmense niet sou konnen scheyen

In andere vorm zien we hier dezelfde verontwaardiging van de taalzuiveraar Br. als
in de boven weergegeven passus uit zijn brief aan de Eglentier. Het is een aspect
van zijn werk waarop in dit verband nog eens apart gewezen mag worden. Bedenkt
men nu dat de schrijver een levende kennis van het frans bezat, dan rijst de
fundamentele vraag in hoeverre de in dit stuk gevonden leenwoorden als zodanig
moeten worden opgevat. Heeft Br. ze willekeurig ingelast of geeft dit vocabulaire
een reële toestand weer?
Salverda de Grave poneert dat men bij een vreemdtalig woord in oude teksten
des te eerder tot gebruik mag besluiten naarmate het aantal vindplaatsen groter is.
Een tweetal vindplaatsen is reeds een relatief sterk bewijs van inburgering, zij het
dan wellicht in beperkte kring. Voor dit onderzoek hebben we ons naast de tekst-zelf
bediend van het Rhetoricaal Glossarium van J.J. Mak (Assen 1959) en de citaten
van het WNT; daarnaast van de bekende zeventiende-eeuwse dictionaire. de
Woordenschat van L. Meyer (5de druk) en van Kiliaan.
Het blijkt nu dat de taal van Jerolimo gekarakteriseerd wordt door:
1. oudere woorden die door hun vorm het karater van vreemd woord hebben
behouden (bij deze woorden overwege men wel dat een woord door aanraking
met het frans opnieuw ontleend kan zijn,

31)

Zie Stoett, Spbr. vs. 185 vgl.
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al noemen we het oudere leenwoorden wegens hun voorkomen in
middeleeuwse teksten). Zie onder.
2. Jongere woorden die pas zeer recent waren overgenomen. Van deze laatste
groep (ca. 75 procent) was de gebruiksfrequentie waarschijnlijk nog gering.
Bijna alle zijn ze opgenomen in Meyer's register van bastaardwoorden. Al
spreekt Salverda de Grave ten opzichte van Meyer over ‘een ongelukkige
neiging tot systematisch opnemen’ die hem veel woorden deed noteren die in
werkelijkheid wellicht nooit gebruikt zijn, dan kan men uit het voorkomen by
Meyer of elders én bij Br. tezamen toch met veel meer recht tot inburgering
besluiten.

Allereerst vermelden we dan de woorden die h e t e e r s t vermeld worden door
Meyer. We mogen eruit opmaken dat het alle nog zeer recente ontleningen waren:
Affront (vs. 1628, in de volksetymologische vorm afgront), bestiaal (vs. 230, in de
vorm beestjaal), bonjour (vs. 1006, 1553, 1846), debaucheren (vs. 241), extravagant
(vs. 215, in de vorm extruvagant), facheus (vs. 1382, in de vorm facieus), genereus
(vs. 698, 860, 1603), grandesse (vs. 1393), harmonieus (vs. 33), heroïek (vs. 176),
honneur (vs. 1391), congratuleren (vs. 1623), konsequent (vs. 1149; niet gebruikt
door Ierolimo), courtoisie (vs. 683), courtiseren (vs. 273), large (vs. 11), mechant
(vs. 1875), merveille vs. 231), modest (vs. 8, 176, 271), nonpareille (vs. 183),
observeren (vs. 261), rhapsodie (vs. 183, in de vorm robsodi), sciency (vs. 627),
somptueus (vs. 1617, in de vorm simptueus) en vulgair (vs. 273). Uit andere teksten
voeg ik hier nog bij: deliberatie (Mo. 2377; Mak 120: delibereren. Niet vermeld in
32)
WNT), cognossement (Mo. 507, in de vorm konossement en negociant (Mo. 511;
niet in WNT).
Het eerst bij Mak vermeld worden: ambitieus (vs. 24; Mak 17: ambitieuselic), devin
(vs. 213, 261, 654), elegant (vs. 210), eloquent (vs. 850), excusabel (vs. 706),
extreem (vs. 203), honorabel (vs. 707), honoreren (vs. 1624), invisibel (vs. 46, 339),
licentie (vs. 217), lignage (vs. 1602, in de vorm lingnagie), odieus (vs. 34), perfectie
(vs. 176,

32)

Door WNT III. 2059 als oudste vindplaats vermeld.
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213), pourmaneren (vs. 623; Mak 327: pourmaneringhe), pronunciatie (vs. 201),
serviteur (vs. 616), speculeren (vs. 846) en variabel (vs. 1378, in de vorm voriabel).
Verder vermelden we in het onderstaande de vroegste vindplaatsen van een
aantal andere woorden:

abondancy

(vs. 7)

1598 (WNT Suppl. I. 293)
Mak 3: Abundabel,
abunderen.

admireren

(vs. 655)

Meyer, Mak 541: admiratie.

accoutrement

(vs. 226)

1598 (WNT Suppl. I.)
Kiliaan 691: accoutréren.

animeren

(vs. 229)

1553 (WNT Suppl. I.
1166).

bizar

(vs. 225)

17de-eeuws WNT II.
2753).

discours

(vs. 273)

17de-eeuws (WNT III.
2652).

estimeren

(vs. 16)

einde 15de eeuw (zie
Salverda de Grave)

exquis

(vs. 2)

Meyer, Mak 155: exquisiit
(lat.?).

gentiel

(vs. 700)

Dit woord moeten we wel
beschouwen als een
nieuwere ontlening uit het
frans, naast het reeds
oudere gentel van lat.
gentilis (Mnl. wbk. II.
1455). WNT VII. 262
vermeldt het voorkomen
van jentiel bij Everaert.

krediteur

(vs. 28)

1531 (WNT III. 2163).

mecaniek

(vs. 701)

De hier gebruikte
betekenis: alledaags,
gemeen (Spbr. 701) houdt
wel verband met arts
mécaniques. (Oudste
vindpl. WNT IX. 326 bij
Roemer Visscher).

marquissat

(vs. 233)

17de-eeuws (WNT IX. 246
onder afl.).

modern

(vs. 2060)

bij Van Mander (WNT IX.
910).

poetiseren

(vs. 638)

17de-eeuws (WNT XII.
3006).
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procureur

(vs. 1773)

Meyer, Mak 333:
procureurscap.

provinciale

(vs. 639)

bij Everaert (WNT XII.
4557).

Van enkele dezer woorden vermeldt het WNT de onderhavige vindplaatsen in
Spbr. als de oudste, te weten: affront (WNT Suppl. I. 501), bestiaal (WNT II. 2518),
harmonieus (WNT V. 2239), modest (WNT IX. 912, de bet. ‘statig, deftig’ (Spbr. 8,
misschien ook 176) als
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oudste; de bet. ‘bescheiden’ (vs. 271) wordt eerst vermeld voor 1660) en superbe
(vs. 700, 1610: zie WNT XV 567); verder het hapax-woord mesquin (vs. 221, in de
vorm miskien; zie WNT IX. 836); monarchale (een nieuwvorming waarvoor het WNT
IX. 1054 als oudste vindplaats een citaat uit 1654 vermeldt) komt reeds Spbr. 632
voor.
Mignard (vs. 177, in de vorm minjert) wordt niet door Meyer vermeld, wel:
mignardise. Evenmin: au fait (vs. 1603, in de vorm a fe), grave (vs. 225, in de vorm
graaf), mesquin (vs. 221), pardie (vs. 180, 269), paysage (vs. 1600) en de uitdrukking
à l'improviste (vs. 1599, in de vorm int proviste). Overzien we deze lijst dan blijkt
wel duidelijk dat het voor een groot deel zeer jonge ontleningen zijn waarmee Br.
de taal van zijn Spaansche Brabander gekleurd heeft. Daarnaast verlenen ook
oudere woorden vaak glans aan zijn ‘heroïeke’ taal, als b.v. affaire (274, 1847),
amoureus (vs. 21), appetiet (vs. 929), besogne (vs. 693, 1813, 1847), gauderen en
godderen (vs. 635), glorieus (vs. 702), gaillard (vs. 177), gracieus (vs. 712, 850,
1597), jugeren (vs. 16), paisibel (vs. 45) enz.
33)
Groot onder deze woorden is het aantal zgn. konversatiewoorden , als excellent,
expres, bizar, exquis, facheus, honorabel, illuster, curieus, magnifiek, merveille,
odieus, pompeus, superbe, vulgair, enz. Hieruit blijkt dat deze groep, die volgens
Salverda de Grave ‘de gesprekstoon van de meer ontwikkelde kringen der
maatschappij kenschetst’ en waarbij hij opmerkt, ‘dat vooral in later tijd dergelijke
modewoorden zijn binnengekomen’, reeds in het begin van de 17de eeuw voor een
belangrijk deel bestond of in groei was. Als we het hierboven geponeerde bewezen
mogen achten, dat namelijk de door Ierolimo gebruikte leenwoorden een reële
toestand weergeven, en bovendien waarnemen dat vele ervan eerst door Mak bij
de Rederijkers gevonden werden, dan kunnen we geredelijk aannemen dat deze
nieuwe, 16e/17de-eeuwse stroom van Frans leengoed uit het zuiden naar het
noorden gekomen is: de taal van de Antwerpenaar Ierolimo is er een der eerste
symptomen van.
Het is de vraag of bepaalde verbasteringen van door Ierolimo ge-

33)

Zie Salverda de Grave op. cit. pag. 90/93.
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bruikte woorden ook op inburgering zouden kunnen wijzen. Men is geneigd dit te
zeggen van a fe (vs. 1603; fr. au fait), minjert (vs. 177; fr. mignard), graaf (vs. 225;
fr. grave), int proviste (vs. 1599, fr. à l'improviste) e.d. Uiteraard is dit voor zulke
nieuwe woorden die voorkomen in dit parodistische stuk moeilijk te zeggen. Het
kunnen soms opzettelijke verdraaiingen zijn, zoals b.v. charlateren (vs. 274),
indistructie (vs. 1856) en melodive (vs. 33). Dit voert ons naar een andere kwestie
die zich voordoet bij een nadere bestudering van Jerolimo's woordenschat, te weten
de betekenis die door hem aan bepaalde woorden gehecht wordt. Een gewichtig
punt hierbij is dat men vele betekenisschakeringen in dit stuk niet dadelijk als een
realiteit mag zien. Dit lijkt ook nauwelijks Bredero's bedoeling geweest te zijn. We
hebben aangetoond dat een groot deel van deze woorden jongere ontleningen
waren, die naar we mogen aannemen, nog maar in zeer beperkte kring gebruikt
werden. Zeker hebben de Hollandse, volkse toehoorders van dit stuk de exotische
termen lang niet altijd begrepen of gekend. Voor hen moet Bredero het voldoende
geacht hebben, wanneer zij door al dat vreemde geluid een goede indruk gekregen
hebben van Ierolimo's pathos en rhetoriek. Verschillende woorden zijn dan ook door
Bredero gebruikt om de taal van de hoofdpersonen te kleuren, waarbij hij zeker
meer op de klank dan op de betekenis gelet heeft; ze hebben dan vaak de betekenis
van epitheton ornans met sterk verbleekte betekenis. Verg. b.v. devine (vs. 213,
261, 654), elegant (vs. 210), gentiel (vs. 700), magnifiek (vs. 700, 1611), heroïek
(vs. 176), kouragieus (vs. 866), modest (vs. 8, 176, 271), superbe (vs. 700, 1610),
triumphante (vs. 8, 618) e.d. Voor degenen onder zijn toehoorders die deze woorden
wél op hun waarde wisten te schatten is deze indruk dan hoogstens nog versterkt.
Een ander facet van de woordbetekenis bij Ierolimo komt uit dit onderzoek eveneens
naar voren; het sluit trouwens nauw bij het voorgaande aan. Hij gebruikt vreemde
woorden die niet alleen op het moment zelve volkomen misplaatst zijn, maar die
bovendien een betekenis hebben die bijna diametraal in tegenstelling staat tot
hetgeen hij wíl zeggen. Voor de goede verstaander moet deze ironie van het
woordgebruik het satirische in de figuur van Ierolimo nog versterkt hebben. Verg.
b.v. het gebruik van beestjaal in vs. 230: ‘Ick sal ou
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promoveeren tot Docter Iuris door ou beestjaal verstant; extravagant in vs. 215: “Het
minste datse sproocken dat was een reffiereyn, en dat so extruvagant van
uytspraeck” (hij bedoelt: uitstekend); extreem in: 't is een volcxken seer exstreem’
(vs. 203); glorioos in vs. 702: ‘Voor liens van staat, als kick; zemers de glorioosen,
Die moockt hem niet ghemayn met masens en vuylnoosen’ (Mak 193: glorieus: ijdel,
praatziek, hovaardig) enz. Men vergelijke voor meer voorbeelden:
Mak 193: glorieus; ijdel, praatziek, hovaardig) enz. Men vergelijke voor meer
voorbeelden: accoutrement in vs. 226; bysart in vs. 225; charlateren in vs. 274;
rhapsodie in vs. 183.

3
Bij sommige van de door Jerolimo gebezigde leenwoorden kan men zich afvragen
of ze wel als zodanig beschouwd mogen worden. Het woord large b.v. wordt alleen
door Meyer vermeld; het voorkomen bij Bredero (Spbr. 11) is dan hoogstens een
aanwijzing dat het woord, waarschijnlijk in beperkte kring en gedurende korte tijd,
gebruikt is: het beklijfde niet in de Nederlandse woordenschat. Hetzelfde geldt voor
woorden als argent kontant, grandesse (fr.), grave, merveille, nonpareille, paysage,
vil. Een groot aantal soortgelijke termen wordt hier niet vermeld. Ofschoon in weinig
frequent gebruik, staan ze geregistreerd in moderne Nederlandse dictionnaires. Bij
sommige is het echter de vraag of ze als leenwoorden, d.w.z. als overgenomen
woorden mogen worden beschouwd (verg. facheus, courtiseren, mesquin, odieus,
variabel). Hierbij aansluitend noteren we de in de teksten voorkomende woorden,
die thans niet meer gebruikt worden. We vermelden erachter of ze voor de XVIIIde
eeuw geregistreerd staan in de studies van Elzinga en Vieu-Kuik (zie nt. 1 en 2).
Het zijn dan: admireren (XVIIIde eeuw; Elzinga 32, Vieu-Kuik 66), bataille (XVIIIde
eeuw; Elzinga 60), certain, congratuleren (XVIIIde eeuw; Elzinga 36), corromperen,
courtisan, debaucheren (XVIIIde eeuw; Elzinga 36, Vieu-Kuik 82 in de volkstalige
vorm: verdibboseren), divin (XVIIIde eeuw; Vieu-Kuik 92, 143), empecheren, engien,
fi, gauderen, gentiel (XVIIIde eeuw; Vieu-Kuik 27), hasarderen, impossible, jugeren,
lignage, mignard, murage, non force, passedix (XIXde eeuw nog bij Beets;
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zie WNT. XII, 670), paisible, pay, peine (XVIIIde eeuw; Vieu-Kuik 154), perturberen,
plaisantie, poeterie, pourmaneren, provende, quinckernel, rossolis (XVIIIde eeuw;
Elzinga 53), sisserand, sobriëren, soufflet (XVIIIde eeuw; Elzinga 64), travailleren,
trève, troocent, venesoen.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat een woord, uitgestorven zijnde in de
woordenschat van het ABN, nog voortleeft in de noordelijke en/of zuidelijke
streektalen. De woordenboeken der Zuidnederlandse dialecten bieden een keur
van Franse leenwoorden en hebben daarvan een veel grotere kollectie dan die van
andere gebieden. Vanzelfsprekend geeft deze weergave een reële verhouding te
zien: door de nauwere aansluiting bij het Franse taalgebied zijn de ontleningen uit
die taal in zuidelijker streken veel talrijker dan in het noorden. Toch zijn we voor die
laatste gebieden op dit punt veel minder goed ingelicht en misschien krijgen we
daardoor toch wel een enigszins scheef beeld van de Franse leenwoorden in de
Nederlandse dialecten; de volkstaal van het westen biedt zeker een groter materiaal
op dit gebied dan tot op heden geregistreerd is. Over deze zijde van het onderzoek
der Franse leenwoorden schrijft A. van Doorne in zijn studie over de Franse
34)
leenwoorden in het dialect van Wingene . ‘Een studie over de qualitatieve en
quantitatieve beïnvloeding van een bepaalde taal door een andere...kan geen
aanspraak maken op volledigheid en zal dus niet de basis kunnen vormen voor echt
wetenschappelijke conclusies zolang de dialecten niet mede onderzocht werden’.
Van de door ons onderzochte woorden komen alleen nog in het zuiden voor:
35)
abondantie (Van Dale; Endepols; De Bo; Tuerl. ,

34)

Arthur van Doorne: De Franse woorden in het dialect van Wingene. Overdruk uit H. Top. Dial.
XII (1939), 5.

35)

De volgende afkortingen zijn gebruikt: De Bo (L.L. de Bo, Westvlaamsch Idioticon . Gent
1892), Boekenoogen (G.J. Boekenoogen, De Zaansche Volkstaal. 1897), Broeckaert (J.
Broeckaert, Bastaardwoordenboek. Gent 1895), Corn.-Vervl. (Jozef Cornelissen en J.B.
Vervliet, Idioticon van het Antwerpsch Dialect. Gent 1899 vlg.), van Doorne (zie nt. 34),
Endepols (Dr. H.J. Endepols, Woordenboek of Diksjenaer van 't Mestreechs. Maastricht 1955),
Joos (A. Joos, Waasch Idioticon 1900), Karsten (G. Karsten, Het Dialect van Drechterland I
en II. Amsterdam 1931-Purmerend 1934), Ter Laan (K. ter Laan, Nieuw Groninger
Woordenboek. Groningen 1929), Tuerl. (J. Tuerlinckx, Bijdrage tot een Hagelandsch Idioticon.
1886), v.d. Water (A. van de Water, De Volkstaal in het Oosten van de Bommelerwaard.
Utrecht 1904).

2
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apprentie (Endepols; Corn.-Vervl.; De Bo; is nog bekend in het Noordbrabants),
brageren (De Bo; Broeckaert), couragieus (Endepols; Van Doorne; Broeckaert),
discoureren (Endepols; Broeckaert), estimeren (Broeckaert; Van Doorne), gaillard
(Endepols; Broeckaert, Ghijsen; het door Boekenoogen vermelde galjaartje wordt
door deze teruggeleid tot de dansnaam gaillarde), glorieus in de bet. trots (Endepols:
gloriol, ijdele roem; Van Doorne), kommeer (Endepols; Broeckaert; Van Doorne),
kornel voor kolonel (Corn.-Vervl.; Joos), kozijn (De Bo; Endepols), pardjie (Endepols;
voor Vlaanderen zie WNT. XII. 438; misschien hetzelfde als Brab. mardi), parmafooi
(Corn.-Vervl.), potage (Corn.-Vervl.; Endepols; ook in het Noordbrabants bekend),
refuseren (Endepols; Broeckaert; Van Doorne; ook Vieu-Kuik 81: reffeseren (‘uit de
Beemster volkstaal’), trafiek (Corn.-Vervl.; ook in Zeeland: zie WNT XVII. 1809).
Mechant wordt vermeld voor Maastricht (Endepols).
In het zuiden en elders komen voor: appetiet (Endepols; De Bo; Ter Laan), arguatie
(De Bo, Broeckaert; Ter Laan; ook in Holland: zie WNT Suppl. I. 1603), karonje (De
Bo, Ter Laan; ook in Zuid-Beveland: zie WNT), kordegaarde (Broeckaert, Van
Doorne; Ter Laan; Karsten), kompeer (Endepols; Broeckaert; Ter Laan;
Boekenoogen), minen (In het ABN op retour, al zal het nog wel gebruikt worden in
uitdrukkingen als ‘Mine maken van’; verder: Broeckaert; Endepols; Ter Laan; v.d.
Water), reguleren (Joos; Corn.-Vervl.; Tuerl.; Ter Laan). Ook menage en menageren
lijken in de dialecten nog meer te leven dan in het ABN. In het westen alleen: taflet
(zie WNT en Boekenoogen). In het noorden alleen: kannewail, een peresoort wat
zeker hetzelfde woord is als kanjuweel (fr. caillouel. Zie WNT VII. 1252).
Nijmegen
R.F.M. BOSHOUWERS
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Aantekeningen over 16 - eeuwse lexicografie
1. Over Plantijn's Dictionarium Tetraglotton van 1562.
Vierhonderd jaar geleden kwam te Antwerpen, bij Plantijn, een Dictionarium
Tetraglotton van de pers, het oudste van de overgebleven zgn. ‘Plantijnse’
woordenboeken en, naar het heet, de ‘voorloper’ van de Thesaurus Theutonicae
Linguae. In de voorrede vertelt Plantijn hoe het woordenboek samengesteld werd:
‘Voces itaque omnes Latinas ex Linguae Latinae Thesauris, partim nostra, partim
doctorum aliquot virorum diligentia collectas, & alphabetico ordine dispositas, Viro
cuidam exercitato recolligendas, castigandas, & duabus Linguis, Gallica videlicet,
& Teutonica, quam fere & re, & nomine Flandricam fecit usus, interpretandas
exhibuimus: ut totius Galliae Belgicae pubes commune habeat vernaculo idiomate
Dictionarium.’ Zeer nauwkeurig licht Plantijn ons niet in. Dat hij de ‘docti viri’ niet
noemt is mogelijk zonder belang: zij hebben slechts, samen met hem, de Latijnse
woorden bijeengelezen en alfabetisch gerangschikt. Onze nieuwsgierigheid wordt
echter geprikkeld door de vage aanduiding van de bronnen en door het verzwijgen
van de naam van de ‘vir exercitatus’, de eigenlijke bewerker van het woordenboek.
Volgens C. Ruelens en A. de Backer (Annales Plantiniennes, I, blz. 31/32) is de
Thesaurus van Estienne vermoedelijk de bron van het Dict. Tetr. en de ‘vir
exercitatus’ wellicht Kiliaan.
De vraag of Kiliaan de bewerker van het Dict. Tetr. is buiten beschouwing latend,
wagen wij het enige bedenkingen te opperen over de algehele juistheid van Plantijn's
bericht. Zoals uit de hierboven aangehaalde passage reeds blijkt, is het Dict. Tetr.
een schoolwoordenboek, dat alleen woorden - zelden een uitdrukking - in, op
weinigna, strikt alfabetische volgorde bevat. Met het kluitje ‘ex Linguae Latinae
Thesauris’ als bronnenopgave stuurt Plantijn ons in het riet. Verstaat hij daaronder
bepaaldelijk woordenboeken die de naam Thesaurus in hun schild voeren, of gebruikt
hij die benaming voor grotere woorden-
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boeken in het algemeen? Als we met Ruelens en De Backer aannemen, dat één
van de Linguae Latinae Thesauri ‘het’ woordenboek van Robert Estienne is, dan
denken we onwillekeurig aan de definitieve uitgave van 1543, waarin geen Franse
vertalingen meer voorkomen: de ‘vir exercitatus’ heeft immers de Latijnse woorden
in het Frans vertaald. Dit nu lijkt ons wat vreemd. Het is bekend, dat Robert Estienne
zelf, om de bruikbaarheid van zijn werk te verhogen, reeds in 1538 zijn Dictionarium
Latino-Gallicum in het licht heeft gegeven en het tweemaal, in 1543 en 1544 heeft
herdrukt. In 1546 bezorgde hij een veel vermeerderde tweede uitgave, die ook
herdrukt werd in 1552 en 1561. Voor schoolgebruik echter was zelfs dit Dict. Lat.-Gall.
te omvangrijk, zodat R. Estienne hiervan een uittreksel maakte, dat hij in 1542 uitgaf
onder de naam Dictionariolum puerorum. Herdrukken verschenen in 1544 en 1547;
een tweede uitgave kwam van de pers in 1550, herdrukt in 1552, en een derde
1)

de

uitgave in 1557 . Dit schoolwoordenboek vond in de 16 eeuw een buitengewoon
gunstig onthaal, zodat het nagedrukt, verbeterd, vermeerderd en uitgebreid werd.
Het vermoeden ligt voor de hand, dat ook Plantijn en (of) de ‘vir exercitatus’ met dit
werk van R. Estienne gretig hun voordeel hebben gedaan. Het lijdt geen twijfel, dat
Plantijn het Dictionariolum puerorum kende. Dit blijkt niet alleen uit zijn Journaal
maar ook uit het voorbericht van zijn Promptuarium Latinae Linguae van 1564,
waarin hij zegt: ‘Tantum affirmare possum, prius a me editum anno 1561 Latinae
linguae Promptuariolum mille & octingentis Latinis dictionibus Rob. Steph.
Dictionariolum exuperasse.’ Bij uitzondering noemt Plantijn hier een voorganger en,
al verheft hij zich op de grotere omvang van zijn Promptuarium, het mag beschouwd
worden als een vermeerderde nadruk van het Dictionariolum. Wij weten niet of er
nog een exemplaar van het Latinae linguae Promptuariolum van 1561 bestaat.
Denkelijk verschilde het niet veel van het Latijnse en Franse gedeelte van het
Dictionarium Tetraglotton van 1562, daar ze beide voor de studerende jeugd bestemd
waren. In ieder geval wijst een vergelijking

1)

Zie o.m. E.E. Brandon, Robert Estienne et le Dictionnaire français au XVIe siècle, Baltimore
1904, blz. 116 en vlg.
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van het Dict. Tetr. met het Dictionariolum puerorum uit, dat het eerste voor een groot
gedeelte met het tweede woordelijk overeenkomt. Het is moeilijk aan te nemen, dat
die overeenkomst geheel toevallig of zelfs onvermijdelijk is, en al hebben we ons
beperkt tot een vergelijking van de letter H zoals ze voorkomt eensdeels in de
herdruk van Charles Estienne (Parijs 1552) van de tweede uitgave van het Dictlm.
o

puer., anderdeels in het Dict. Tetr. met het adres van Willem Silvius, a 1562, dat
trouwens door Plantijn werd gedrukt, we menen de gevolgtrekking te mogen maken,
dat Plantijn of (en) zijn medewerker Robert Estienne hebben nageschreven.
Vooreerst is het aantal H-titelwoorden nagenoeg gelijk: in het Dictlm. puer. 432,
waaronder enkele uitdrukkingen en zegswijzen begrepen zijn, 409 in het Dict. Tetr.,
nagenoeg alleen woorden. Bijna 80% van de H-woorden in het DP. worden
teruggevonden in het DT, op zichzelf misschien niets verwonderlijks.
De 409 H-titelwoorden van het DT kunnen als volgt ingedeeld worden:
a) 57 worden aangeduid als: participium ab..., diminutivum ab..., verbale ab...,
femininum ab..., interiectio ab..., zonder meer, of er wordt naar een ander woord
verwezen;
b) 46 worden enkel in het Latijn verklaard; hieronder is er één dat gevolgd wordt
door een Latijns voorbeeld zonder verdere uitleg;
c) 306 worden in het Frans en in het Nederlands vertaald; enkele hiervan hebben
ook een Latijnse verklaring.

Groep a blijft natuurlijk buiten beschouwing.
Bij groep b rijst aanstonds de vraag hoe het komt, dat deze woorden in het Frans
noch in het Nederlands werden vertaald. Van die 46 woorden staan er nochtans 24
o

in het DP (a 1552) met een Franse vertaling of verklaring: de overige, behalve één,
komen er niet in voor.
Vermoedelijk heeft de ‘vir exercitatus’ het DP van 1552 dus niet gebruikt; anders
zou hij toch hoogst waarschijnlijk die 24 Franse vertalingen mede hebben
opgenomen. Nu kan alleen verondersteld worden, dat hij slechts de eerste uitgave
van 1542 of een van de herdrukken van
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1544 of 1547 tot zijn beschikking had. Werd zijn werk later aangevuld met onvertaald
gebleven woorden en woordverklaringen uit de Thesaurus van 1543? In die uitgave
vinden we inderdaad 45 van die 46 woorden, al verschilt voor 12 ervan de verklaring,
maar dit is natuurlijk niet voldoende om de vraag bevestigend te beantwoorden. We
waren niet in de gelegenheid een exemplaar van de Thesaurus van 1536 in te zien.
Wat tenslotte groep c) betreft: Vergelijken we het DP (1552) en het DT met elkaar,
zo bevinden we, dat voor ruim de helft van de 306 woorden de overeenkomst van
de Franse vertaling volkomen is, of althans groot genoeg om, naar onze bescheiden
mening, de conclusie te wettigen, dat de Franse equivalenten eenvoudig werden
overgenomen.
Enkele voorbeelden:
2)

DP

DT
H a b i t á b i l i s , & hoc habitábile. Cic.
H a b i t á b i l i s , is, e, Cic. - Habité. Ou
Habité, Ou on peult habiter & demeurer. on peut habiter & demourer, Habitable.
Habitable
H á b i t u s , huius hábitus, m. ge. Plaut. H á b i t u s , us, m.g. Plaut. - Le traict de
Le traict de la personne, La contenance, la personne. La contenance, La façon.
La facon, Le port. Habit, Habillement.
Le port. Habit, Habillement.
H a s t î l e , huius hastîlis, n. gen. Liu. La H a s t í l e , is, n.g. Liu. La hanse ou le
hante ou le fust d'une iaueline, ou d'autre fust d'vne iaueline, ou d'autre semblable
semblable baston.
baston.
H e r á c l i u s l a p i s . Plin. Pierre de
touche, sur laquelle on esprouue l'or.

H e r é c l i u s l a p i s , Plin. - Pierre de
touche, sus laquelle on esprouve l'or.

H í n n u l u s , hínnuli, m. gen. Plin. Vn
faon de biche, ou d'autre beste. C'est
aussi qui est engendré d'un cheual &
d'une asnesse.

H í n n u l u s , i, m.g. Plin. - Vn faon de
biche, ou d'autre beste. C'èt aussi qui est
engen dré d'vn cheual & d'vne asnesse.

H o r r é s c o , horréscis, horréscere.
H o r r é s c o , éscis, éscere. Auoir frayeur,
Virgil. Auoir frayeur, Trembler de paour, Trembler de peur, Craindre.
Craindre.

2)

De Griekse equivalenten zijn weggelaten.
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H o r t a t î u u s , Adiectîuum. Quintil.
H o r t a t í u u s , a, um. Quintilia. - Dequoy
Dequoy on use & se sert on a enhorter. on vse & se sert on à enhorter.
H o s p e s , huius hóspitis, com. g. Ouid. H o s p e s , hóspitis, com. gen. Ouid. - Vn
Vn hoste, ou l'hostelier, Celuy qui loge, hoste ou hostelier, Celui qui loge ou est
ou qui est logé. Cic. Estrangier.
logé, Estranger.
H o s p í t i u m , hospítii, n.g. Liu. Logis a
recueillir les estrangiers qui sont noz
amis & alliez. Cice. L'alliance que deux
ont ensemble de sentreloger quand ils
uont au pais l'un de l'autre.

H o s p í t i u m , ij, n.g. Cic. - Logis à
recueiller les estrangers qui sont nos
amis & aliés. Aliācé que deus ont
ensemble de s'entreloger, quand ils vont
au pais l'vn de l'autre.

Ofschoon niet even treffend, doen ook de volgende voorbeelden aan ontlening
denken:
DP
DT
H á b i t u s , hábita, hábitū, Participium ab H á b i t u s , a, um, participiū ab hábeor.
Hábeor, habêris, Plaut. Qu'on ha eu.
Plaut. Qu'on a eu, Estimé, Reputé.
Tacit. Estimé, Reputé.
H a l e c , huius halêcis, tam foeminíni
quàm neutri géneris. Plautus. Vn poisson
nommé Haran. Horat. Vne sorte de
potage faict d'entrailles de poissons.

H a l e c , écis, f. & n.g. Plaut. Horat. - Vn
poisson nommé Haran. C'êt aussi vne
sorte de potage ou sausse faicte
d'entrailles de poissons.

H a r p e , harpes, f. ge. Lucânus. Vn
braquemard, Vne simeterre.

H a r p e , es, f.g. Lucan. - Vn braquemart,
Vne cimeterre.

H a s t a , huius hastae, foe. g. Plaut.
Lance, Pique, Iaueline.

H a s t a , ae, f.g. Plaut. - Lāce, Pique,
Iaueline.

Andere voorbeelden liggen voor het grijpen; het is niet mogelijk en ook niet nodig
ze hier alle te geven.
Laten we nu de Nederlandse en de Franse vertalende woorden monsteren. Het
valt onmiddellijk op, dat het Frans meestal woordelijk in het Nederlands werd
overgezet. Ter illustratie volgen hierna alle hu-woorden die een Frans en een
Nederlands equialent hebben, waarbij
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dient te worden opgemerkt, dat deze groep enkel wegens het geringe aantal
3)
titelwoorden, in 't geheel 33, gekozen werd .
2
3
4
6
7
8
9

10
11
12

13
14
16
18
19
20
21
22
23

H u c ...Ici ou ie suis. Herwarts / Hier daer ic ben.
H u c & i l l u c ...Ca & la. Herwarts ende derwarts.
H u c u s q u e ...Iusques ici. Tot hier toe.
H u i u s c é m o d i ...& Huiúsmodi...De ceste sorte, Tel. Van deser sorten /
Deserghelijck / Dusdanich / Alsulcke /
H u m á n d u s ...Qu'on doibt enterrer. Dyemen begrauen moet.
H u m á n e ...Humainement, Comme vn homme doibt faire. Menschelick /
Beleefdelick / Ghelijck een mensch behoort te doene.
H u m á n i t a s ...Humanité, Nature humaine. Courtoisie & debonnaireté de
l'homme enuers son semblable. Science des arts liberauls. Menschelicheit /
Menschelicke nature. Beleeftheyt / vrindelicheyt ende goetherticheyt van den
mensche teghen sijns ghelijck. Sciencie van de vrije konsten.
H u m á n i t e r ...Humainement. Menschelick / Beleefdelick.
H u m á n i t u s ...Comme il auient aus hommes, A la façon des hommes. Gelijck
den menschen geschiet / Na der menschen wijse.
H u m á n u s ...Humain, Apartenant ou auenant aus hommes. Bening, Doulx,
Courtois, Debonnaire. Menschelick / Vanden mensche / Dat den menschen
toebehoort oft toecompt. Goedertieren / Beleeft / goethertich.
H u m á t i o ...Enterrement. Begrauinghe.
H u m á t u s ...Enterré. Begrauen.
H u m é c t u s ...Moite, Relent, Humide. Nat / Vochtich.
H ú m e o ...Estre moite & humide. Nat ende vochtich sijn.
H u m é s c o ...Deuenir moite & humide. Nat ende vochtich sijn.
H u m e r á l e ...Vn espauliere. Eenen schouwer lap.
H u m e r ó s u s ...Bossu, Qui a haultes espaules. Bultachtich / Dye hooghe
schouderen heeft.
H ú m e r u s ...Espaule. Schoudere.
H u m i ...A terre. Sus la terre, En bas. Ter aerden / Op de aerde / Neder.

3)

Het voor ons doel overbodige is weggelaten en vervangen door....
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25 H ú m i d u s ...Humide. Vochtich.
26 H ú m i f e r ...Ramoitissant, Humide. Dat doet weycken / Dat nat maect /
Vochtich.
28 H ú m i l i s ...Bas, baissé contre terre. Humilié. Petit. Poure. De basse condition.
De quoy on ne tient pas grand conte. Leech / Ter aerdenwarts ghehelt.
Vernedert. Klein. Arm. Van kleynen staet. Dyemen niet vele en acht /
Ongheacht. Slecht.
29 H u m í l i t a s ...Basseur. Poureté. Bas estat. Leecheit ende nederheyt. Armoede.
Leegen staet.
30 H u m í l i t e r ...Bassement, Petitement. Leechelick / Slechtelic.
31 H u m o ...Enterrer. Begrauen.
32 H u m o r ...Humeur. Vochticheyt.
33 H u m u s ...La terre. De aerde.

Uit het aangehaalde blijkt o.i. voldoende, dat de bewerker van het Nederlandse
gedeelte zijn Franse ‘voordruk’ op de voet heeft gevolgd, ook al is er nu en dan een
woord bijgevoegd of weggelaten.
Wat ten slotte de Griekse vertalende woorden betreft: van de 306 H-woorden, die
in het Frans en in het Nederlands werden overgezet, heeft een 60-tal geen Grieks
equivalent. Was het wel de bedoeling van de bewerker(s) alle Latijnse woorden in
het Grieks te vertalen? Enige twijfel is geoorloofd. Aan het eind van het voorbericht
lezen we immers: ‘Groecanicas voces Latinis aptè correspondentes, & ex probatis
Graecis Auctoribus collectas in gratiam eorum qui Graecis studere volunt, copiosè
admiscuimus.’
Plantijn besluit met de woorden: ‘Qvam aptè verò & quàm dilucidè Gallico
Teutonicoq́ue idiomatibus Latina cum Graecis sint interpretata, quantoq́ue noster
hic labor studiosis sit futurus vsui, candidi lectoris iudicio aestimandū relinquimus:
vt qui operis nostri buccinatores esse nolimus.’
Men verwachte van ons hier geen onderzoek naar de betrouwbaarheid en de
bruikbaarheid van het Dictionarium Tetraglotton. Weliswaar is er bij Plantijn geen
tweede verbeterde en vermeerderde uitgave van dit woordenboek verschenen, al
werd die, zo het schijnt, persklaar ge-
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4)

maakt . Toch zijn er ongetwijfeld afstammelingen en één ervan is het Dictionarium
Tctraglotton Novum van Matthias Martinez, Amsterdam 1679, dat nog in 1796 als
Novum Dictionarium Tetraglotton, door J. Nicolaides verbeterd en vermeerderd, te
Maastricht van de pers kwam.
5)
Is het Dictionarium Tetraglotton ook de ‘voorloper’ van de Thesaurus Theutonicae
Linguae? Men heeft gemeend, dat de oorsprong van het viertalig woordenboek
6)
uiteengezet wordt in de bekende voorrede van de TTL . Inderdaad, nadat Plantijn
verteld heeft, hoe zijn vier medewerkers te werk zijn gegaan, zegt hij: ‘Peu de temps
apres, l'un (comme pour arres de ses labeurs) me deliura les mots Latins tournez
en Flameng: desquels ie ne faisois qu'acheuer l'impression, y ayant entremis les
mots Grecs & François; quand certaine autre rencontre aduerse arresta derechef
7)
l'entier cours de mes efforts’. Een andere versie van diezelfde passage luidt als
volgt: ‘Peu de mois après l'un comme l'autre pour arres de ses labeurs me délivra
les mots latins tournés en flameng lesquels je ne faisois qu'achever d'imprimer y
ayant adjouxté les mots grecs et françois quand certaine autre rencontre adverse
arresta derechef l'entière course de mes entreprinses de quoy s'ensuivit que depuis
je n'ay rien veu de l'un de mesdicts entrepreneurs.’ In de Latijnse opdracht van de
TTL is er echter van dit alles geen sprake. Als Plantijn hier werkelijk een toespeling
maakt op zijn Dictionarium Tetraglotton, hoe rijmen we die met zijn mededeling in
de voorrede van het DT zelf en met de uitkomsten van onze vergelijking van het DT
met het Dict. puerorum?
Slechts een uitgebreid onderzoek zou licht kunnen brengen in die ‘Plantijnse’
duisternis. Mocht deze kleine bijdrage daartoe opwekken.
O. DE NEVE

4)
5)
6)
7)

Zie o.a. H.F. Bouchery in De Gulden Passer, nieuwe Reeks, 22e Jrg., 1944, blz. 72.
Aldus o.a. Colin Clair, Christopher Plantin, London 1960, p. 21/22.
Zie D.H.G. Bellaard, Gert van der Schuren's Teuthonista of Duytschlender, 's-Hertogenbosch
1904, blz. 49.
Zie Correspondance de Christophe Plantin, publiée par Max Rooses, III, blz. 292, Antw.,
's-Grav. 1911.
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2. Nog een afstammeling van het Vocabulare van Noël van Berlaimont.
Het onderzoek van R. Verdeyen naar de filiatie van onze oude gesprekboekjes heeft
uitgewezen, dat het Vocabulare van Noël van Berlaimont de basis is geweest van
bijna 150 van die werkjes; men zie de lijst ervan in dl. I, blz. XCIII-CXV, en dl. III,
blz. 139-148, van de nieuwe uitgave van de Colloquia et Dictionariolum septem
8)
linguarum gedrukt door Fickaert te Antwerpen in 1616 . De geleerde schrijver achtte
het onwaarschijnlijk - ofschoon niet onmogelijk - dat die lijst nog aanzienlijk zou
9)
verlengd worden . Nochtans heeft hij erop gewezen, dat het vooropstellen van het
Latijn, het vermelden van Cornelius Valerius' naam en het telkens weer uitgeven
van het Vocabulare met een andere titel, zoals Colloquia, Dictionarium, Dictionariolum
10)
enz., tot menige vergissing aanleiding hebben gegeven . Het is dus geenszins
uitgesloten, dat er nog meer verborgen afstammelingen van het Vocabulare voor
den dag komen en als zodanig kan nu reeds een drietalig gesprekboekje zijn plaats
o

in de rij innemen, n 96b volgens Verdeyen's classificatie. De titel - op blz. [1] - luidt:
Colloqvia ‖ Familiaria, ‖ per ‖ Cornelivm Valerivm, ‖ Cum Gallica &
Teutonica interpretatione. ‖ In v ⌠um ⌠tudio⌠ae Iuuentutis.
11)
[Drukkersmerk] Antverpiae, ‖ Apud Hieronymvm & Ioan. Bapt.
Verdvssen, ‖ Anno M.DC.LXIII. ‖ Cum Gratia & Priuilegio.
Het werkje telt 48 blz., waarvan de eerste drie en de laatste niet genummerd zijn,
o

de overige van 4 tot 47; 4 , sign. A2-F3, custoden; blz. [2]: wit, blz. [3]-47: tekst,
beginnende met de verkorte titel Colloqvia ‖ Familiaria, ‖ per ‖ Cornelium Valerium.
‖ en vervolgens in drie

8)
9)
10)

11)

Opnieuw uitgegeven door Prof. Dr. R. Verdeyen. Antwerpen-'s-Gravenhage, 1925-1935.
(Uitgave v.d. Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen nos 39, 40 en 42).
a.w., dl. III, blz. V en VI.
a.w., dl. I, blz. XXV en XXVI. - Over het aandeel van Cornelius Valerius in het tot stand komen
van de viertalige Colloquia (Ndl., Fr., Lat., Sp.) zie a.w., dl. I, blz. XX en vlgg., en de drukken
van 1551 en 1556 (Verdeyen nos 4 en 6).
Zie afbeelding bij G. van Havre, Marques typographiques des imprimeurs et libraires
anversois, Antwerpen & Gent 1883/'4, dl. II, blz. 320, no. 11).
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kolommen gedrukt: links de Latijnse, romein; in het midden de Nederlandse, gotisch;
rechts de Franse, cursief; blz. [48]: wit.
In zes hoofstukken worden de volgende onderwerpen behandeld:
I. (blz. 3-21) Convivium decem personarum,
II. (blz. 21-26) Colloquium de pilae palmariae lusu,
III. (blz. 26-31) Colloquium de lusu velitari,
IV. (blz. 31-36) Colloquium de formulis emendi & vendendi,
V. (blz. 37-39) Colloquium de appellandis debitoribus,
[VI] blz. 39-47) Ratio conscribendi epistolas, litteras obligatorias, & apochas.
ste

de

de

Het 1 , 4 , 5

de

en 6

ste

de

de

hoofdstuk stemmen resp. overeen met het 1 , 2 , 3

ste

en 8 kapittel van de Colloquia van 1616, m.a.w., wat de Nederlandse en de Franse
tekst betreft, met de ‘vier kapittelen’ van de eerste ‘partie’ van het Vocabulare van
Noël van Berlaimont, nl. het gastmaal, het marktgesprek, het gesprek tussen
schuldeiser en schuldenaar en de voorbeelden van brieven enz., evenwel zonder
12)
de ‘opschriften van brieven’ achteraan . Ingevoegd werden de hoofdstukken II en
III, twee gesprekken, die in geen enkele van de door Verdeyen vermelde drukken
schijnen voor te komen.
Is Cornelius Valerius, die de samenspraken van Noël van Berlaimont in het Latijn
heeft vertaald, de auteur van die twee colloquia en werden ze daarna in het
Nederlands en in het Frans vertaald? Enige twijfel is wel geoorloofd. Een vergelijking
13)
met de Lusus pueriles in de Colloquia Familiaria van Erasmus toont aan, dat
nagenoeg de helft van de zinnetjes in ‘Pila’, behoudens enkele lichte wijzigingen,
teruggevonden worden in Cap. II. Wat bij zo'n kinderspel gezegd wordt, moge
meestal weinig verschillen, toch kan die overeenkomst niet geheel toevallig zijn, al
de

zijn er nu vier i.pl.v. twee personages. Voor het 3 kapittel kunnen we tot nu toe
geen voorbeeld aanwijzen. Weliswaar maakt het ‘ter

12)

o

o

13)

b

a o

b

a

Zie Colloquia enz. ed. Verdeyen, dl. I, blz. XV en XVI en dl. II, f 12 -72 , f 122 -145 ,
uitgezonderd ‘De dagen vander weke. Les iours de la semaine. De diebus hebdomadis’ op
b

a

f 122 en 123 .
Zie de uitgave der Colloquia: Lipsiae, Sumpt. succ. Ottonis Holtze 1892, dl. I, blz. 38-40.
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bare-spel’ het voorwerp uit van een der schooljongensgesprekken van Antonius
14)
van Torre , die voor het eerst in 1657 vervschenen, en heeft ook Petrus Apherdianus
15)
een Dialogus de lusu velitari geschreven , maar van een eigenlijke overeenkomst
kan o.i. geen sprake zijn.
de

Enkele eigenaardigheden in dit boekje vallen op: in het 5 kap. heet het eerste
personage Michaël (Michiel, Michel) i.pl.v. Morgandus (Morgant); de brief aan Petrus,
over het niet lenen van een boek, heeft geen opschrift, waar hij in de Colloquia van
1616 ingeleid wordt met ‘Alia Epistola - Vne autre lettre - Eenen anderen brief’; de
woorden ‘Caput Primum’, ‘Het eerste Capittel’, ‘Chapitre premier’ staan onder het
opschrift en de namen der personages van het hoofdstuk - zo ook Cap. II, Cap. III,
Cap. IV, Cap. V, maar Cap VI ontbreekt; in het bovenschrift van dit laatste hoofdstuk
ontbreekt in de Nederlandse tekst het woord voor Lat. ‘litteras’, Fr. ‘conventions’; in
het eerste kapittel leert Jan Latijn spreken i.pl.v. Frans - ook in de Latijnse tekst van
de Colloquia uit het jaar 1616 staat daarentegen ‘Gallice loqui’ -; het einde van de
tekst wordt noch door het gebruikelijke Finis, noch door een streep, noch door enig
slotvignet aangeduid en er is geen approbatie.
Wat de datering van de stukken in het laatste hoofdstuk betreft, vinden we het
volgende:
1. Brief van Jan van Berlaimont aan zijn vader: 1 mei 1530,
2. Huurceel voor zes jaar, ingaande: Kerstmis [15?] 58,
3. Kwitantie van een huishuur vervallen: Kerstmis [15?] 24 en gegetekend 1
januari,
4. Kwitantie (niet gedateerd) van een schuldbrief geschreven 10 april [15?] 23.

14)

Men vgl. J.W.P. Drost, Het Nederlandsch kinderspel vóór de zeventiende eeuw, 's-Gravenhage
1914, blz. 17-23. - Een uitgave van de Dialogi familiares, Antv. Apud Martinum Verdussen,
in foro Calceorum sub signo Aviarij, z.j. heeft ook het Colloquium de lusu velitari, dat niet
overeenkomt met Cap. III. Volgens de Biographie nationale t. 25, col. 452-453, verschenen
de Dialogi familiares voor het eerst in 1657. H. Sermon in de Versl. en Med. Kon. Vl. Acad.
1891, blz. 282 vermeldt een uitgave van 1657 met in de titel: ‘Editio novissima’.

15)

Zie Tyrocinium linguae latinae, Antverpiae, Ex officina Henrici Loëi, Anno 1576, bl. 100 v -103

o

o

v .

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 79

211
De afmetingen van het hier beschreven exemplaar zijn. br. 154 × h. 203 mm; het
is, als tweede en laatste stuk, samengebonden in een perkamenten band met een
ander taalboekje:
Pvb. Terentii ‖ Florvm ‖ Selectiorvm ‖ Pars Prima. ‖ In vfum ∊tudio∊ae
16)
Iuuentutis. ‖ [Drukkersmerk ] ‖ Antverpiae ‖ Apud Hieronymum
Verdu⌠⌠ium. ‖ Anno M.DC.XLIII. ‖ Cum gratia & Priuilegio.
o

4 , sign. A2-I3, custoden, 70 blz. waarvan de eerste twee niet, de overige van 3
t/m 70 genummerd zijn, laatste blad van het laatste katern weggescheurd, vooraan
een schutblad. Het werkje bevat talloze zinnetjes uit Terentius in het Latijn, het
Nederlands en het Frans, in drie kolommen gedrukt. De tekst van de Pars I gaat
van blz. 3 tot blz. 45. Van blz. 46 af hebben we Sententiae Terentianae selectiores,
bewerkt zoals het voorgaande gedeelte. Een nadere bespreking van dit tweede
werkje menen we achterwege te mogen laten.
Het bandje heeft toebehoord aan Willem de Vreese (zie het ex-libris vooraan) en
is nu in het bezit van Mevrouw W. de Vreese-v.d. Poll in Voorschoten, die het ons
bereidwillig geleend heeft. Het is ons een aangename plicht haar hiervoor onze
*)
oprechte dank te betuigen .
O. DE NEVE

16)
*)

Zie G. van Havre, a.w., dl. II, blz. 312 (Hieronymus Verdussen I, no. 7).
Het onverwachts overlijden van Mevr. De Vreese op 27 jan. 1963 maakt dat deze dank haar
helaas niet meer kan bereiken (noot bij de correctie).
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Boekbeoordelingen
Knuvelder, Dr. G.P.N. Beknopt Handboek tot de Geschiedenis der
Nederlandse Letterkunde. 's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg, 1962,
o
gr. 8 . 799 blz. Prijs geb. ƒ 35. Het grote - en welverdiende - succes van Knuvelders Handboek, waarvan de tweede
druk van 1957 tot '61 verschenen is, heeft er, zoals wel te verwachten viel, toe geleid
dat de schr. daarvan nu ook een verkorte uitgave heeft bewerkt, die wordt aangeduid
als ‘Beknopt Handboek’. Het is niettemin een statig boekdeel van bijna 800 bladzijden
geworden, vrijwel van dezelfde omvang dus als indertijd Prinsens veel gebruikt
boek. De vier delen van de oorspronkelijke uitgave telden samen 1760 bladzijden,
zodat de reductie ongeveer 60% bedraagt, en wel voor elk deel vrij nauwkeurig op
deze schaal: deel I is van 400 blz. gereduceerd tot 170 en de overige, die iets dikker
waren, tot 200 blz. elk. De bewerking is dus zeer gelijkmatig geweest en zij is ook
in feite niets anders dan een bekorting: de gehele indeling en alle opschriften zijn
onveranderd gebleven. Wel zijn de literatuuropgaven bijgewerkt en zijn er kleine
correcties aangebracht. Zo onderscheidt schr. nu drie in plaats van twee
‘tegenbewegingen’ tegen de ‘heerschappij van de rede’; als derde nl. de
‘twintigste-eeuwse irrationalistische stromingen’, maar daar het boek, evenals het
hoofdwerk, slechts tot 1916 loopt, komen deze eigenlijk nauwelijks aan bod. De
goede kwaliteiten van het Handboek zijn in deze kortere bewerking ten volle
gehandhaafd en voor elk die de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde wil
bestuderen zonder daar zijn hoofdvak van te maken, is dit een betrouwbare gids
en voor de belangstellende leek een lezenswaardig en zeer leesbaar boek.
C. KRUYSKAMP
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Aandacht voor Cats bij zijn 300ste sterfdag. Studies naar aanleiding
van de herdenking op 12 sept. 1960 bijeengebracht door Prof. Dr. P.
Minderaa (Zwolse Reeks van taal- en letterk. studies Nr. 12). Zwolle,
Tjeenk Willink, 1962. Prijs geb. ƒ 8,75.
Hoewel uitgegeven naar aanleiding van een herdenking is dit meer dan een
gelegenheidsgeschrift. De bundel bevat, naast de tekst van drie toen gehouden
toespraken, nog acht andere studies, waarvan er zeven verschillende aspecten van
Cats' werk en leven belichten, terwijl de bijdrage van Minderaa aan een epigoon
van Cats is gewijd, aan G.J. Quintijn. Van Es' rede, waarmee de bundel opent, is
het meest algemeen en tevens fundamenteel van opzet. Hij betoogt dat een
herdenking van Cats op haar plaats is omdat hij als dichter dat werkelijk waard is,
mits men hem maar in het juiste licht beschouwt, wat hij in de titel van zijn voordracht
reeds aanduidt: ‘Cats als moralist en dichter’, en verderop uitdrukkelijk formuleert:
‘Zijn kunstenaarschap is niet te scheiden van zijn zedemeesterschap. Als moralist
is hij dichter en als dichter is hij moralist’. Hij is en wil zijn een opvoeder van zijn
tijdgenoten en hij toont zich daarbij een realist, ‘met alle hebbelijkheden en
onhebbelijkheden van een zo op de tastbare omgeving gerichte kunstenaar’. De
rede van Van Es - en trouwens dit hele boekje - heeft niet de strekking te komen
tot een eerherstel, maar tot een juistere bepaling van zijn plaats in zijn tijd en tussen
zijn tijdgenoten. Cats zal nooit meer voor het Nederlandse volk kunnen worden wat
hij geweest is; maar wat hij in zijn tijd geweest is, verdient de volle aandacht en
moet uit zijn tijd begrepen worden. ‘Cats blijft ondanks kennis, hoge ambten en
rijkdom geestelijk een vertegenwoordiger van de middenklasse. Hij past zich aan’
(blz. 24). Voor de heroriëntering van de burgerklasse op velerlei gebied ‘heeft het
dichtwerk van Cats enorme betekenis gehad...vooral zijn kunstenaarschap is daarbij
beslissend, zijn uitbeeldingskracht, zijn fantasie, zijn taal- en vormvermogen.’. In
het artikel van Prof. Kuiper worden de bekende uitspraken van Potgieter en Huet
over Cats ontleed; zijn conclusie is: ‘Hun beider aandeel aan de vernietiging van
Cats' populariteit is even groot, hun kritiek echter komt duidelijk van zeer
verschillende personen en is noch van
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inhoud, noch van gehalte gelijk’ (blz. 114). Het tweede gedeelte van deze uitspraak
wordt duidelijk geadstrueerd; het eerste lijkt ons niet zo evident. Wat Potgieter en
Huet ‘vernietigd’ hebben is niet Cats' populariteit (daar zorgde de tijd wel voor), maar
zijn positie in de literatuurgeschiedenis. En deze is het die zeker een revaluatie
behoeft, zoals in deze bundel op voortreffelijke wijze gedemonstreerd wordt. Ook
voor zijn kwaliteiten als staatsman geldt dit; het artikel van Prof. Scholten maakt dit
zeer duidelijk. Een geheel verwaarloosd aspect wordt - zeer voorlopig nog maar belicht in de bijdrage van Prof. Smit over Cats' proza. Zijn betekenis voor de
emblematische literatuur wordt voortreffelijk toegelicht in het artikel van Dr.
Vermeeren. Mr. Fockema Andreae handelt over Cats en de Landaanwinning; dit
zeer gedocumenteerde artikel laat zien wat er allemaal schuil gaat achter de simpele
vermelding in de handboeken dat Cats fortuin maakte door inpolderingen; ‘fortuin’
blijkt hier wel zeer sterk de bijsmaak van avontuur en risico gehad te hebben die dit
woord van ouds aankleefde. Het slotartikel van Mr. A. Goekoop is gewijd aan
‘Sorghvliet’ en laat zien hoe weinig concreets er in Cats' werken over dit zijn
buitenverblijf te vinden is; de gegevens moeten moeizaam uit zeer verspreide
bronnen bijeengebracht worden.
Deze bundel verdient ten volle zijn titel van ‘Aandacht voor Cats’; uit werkelijke
aandacht kan alleen een gefundeerde waardering voortkomen en het is te hopen
dat deze aandacht hierdoor gestimuleerd zal worden.
C. KRUYSKAMP

J. Landwehr, Dutch Emblem Books. Utrecht, Haentjens Dekker &
o
Gumbert, z.j. (1962). gr. 8 . XII en 98 blz. met XX pl. en gegrav. initialen.
Prijs geb. ƒ 52,50.
Als een uitvloeisel van de grote belangstelling waarin alle iconografische
onderwerpen zich tegenwoordig mogen verheugen hebben ook - en zelfs in het
bijzonder - de emblemata thans de volle aandacht van kunst- en literatuurhistorici.
Herinnerd moge slechts worden aan
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het belangrijke werk van M. Praz op dit gebied (Studies in Seventeenth Century
Imagery, 1939-'47) en aan R.J. Clements' Picta Poesis (Rome, 1960), terwijl voor
Nederland de recente bloemlezing Van De Dene tot Luiken in de Zwolse reeks valt
te noemen. Bijzonder welkom is als aanvulling daarop de hier aangekondigde
bibliografie, al moet direct gezegd worden dat dit boekje zich ook alleen en uitsluitend
tot de bibliografie beperkt, zulks in tegenstelling tot het in 1899 verschenen befaamde
werk van A.G.C. de Vries, De Nederlandsche Emblemata, dat een uitvoerige
litterairhistorische inleiding behelsde. Anderzijds geeft Landwehr echter meer doordat
hij zich geen chronologische beperkingen heeft opgelegd (De Vries gaat maar tot
het eind van de 17de eeuw) en ook niet in het Nederlands gestelde werken van
Nederlandse auteurs opneemt. De Vries heeft 245 nummers, maar hij geeft elke
uitgave van een zelfde boek een apart nummer; in feite behandelt hij slechts ca. 90
diverse werken. Landwehr nummert de verschillende werken en geeft de drukken
met letters aan; hij komt zo tot 261 nummers, waarbij er zijn met 10 of 12 drukken;
het hoogste aantal heeft J.C. Mayvogels Gulden Spiegel ofte opweckinge tot
christelijcke deughden, dat 28 drukken beleefde van 1659 tot 1801. Het is daarmee,
voor zo ver ik zie, het enige emblemaboek dat nog in de 19de eeuw herdrukt is;
voor de overige geldt dat alleen Luiken in de tweede helft van de 18de eeuw nog
een noemenswaardig aantal uitgaven kent, de rest gaat in die periode snel te gronde.
De beschrijvingen zijn bij Landwehr kort, ook dit in tegenstelling tot De Vries, die
elk bibliografisch detail registreert; bij herdrukken beperkt L. zich tot de opgave van
plaats, jaartal, drukker en de collatie. Voor de praktijk, d.w.z. voor de identificatie
van drukken, is dit echter voldoende. Zeer nuttig is ook dat hij het aantal bekende
exemplaren vermeldt, voor zover geregistreerd in de Centrale Catalogus en in de
Bibliotheca Cathologica Neerlandica Impressa. Evenals zijn voorgangers stond de
schr. voor de moeilijkheid dat het genre bezwaarlijk nauwkeurig af te bakenen is.
Dat hij de dodendansen principieel buiten beschouwing liet, lijkt ons juist. Of
anderzijds beschrijvingen van vorstelijke intochten met allegorische prenten of
deviezen (nr. 19 en 101) hier op hun plaats zijn, betwijfelen wij.
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Daar het boek van De Vries reeds sinds jaren uitverkocht is en tot de gezochte
zeldzaamheden behoort, is deze nieuwe bibliografie een ook voor literatuurhistorici
hoogst welkome aanwinst; jammer echter dat de hoge prijs voor velen een bezwaar
zal zijn, al moet gezegd worden dat de uitvoering bijzonder fraai is.
Leiden, Oct. '62.
C. KRUYSKAMP

Gipper, Helmut, und Hans Schwarz, Bibliographisches Handbuch zur
Sprachinhaltsforschung. Lief. 1 (Aakjaer-Beughem) en 2.
(Bevere-Carnap). Westdeutscher Verlag, Opladen, z.j. (1962). Prijs DM
19,60 per afl.
De doelstelling van dit breed opgezette bibliografische werk is volgens het ‘Geleitwort’
de uit het inzicht ‘dass jede Sprache im Gefüge ihrer energetisch-begrifflichen
Ausdrucksmittel die Welt auf eigene Weise einfängt’ voortvloeiende plicht voor de
taalonderzoeker ‘diese verborgenen Grundlagen der gesamten Kultur (die in de taal
liggen) in ihren Eigentümlichkeiten und Wirkungen sichtbar zu machen’. De gewone
semasiologie en onomasiologie ‘bekommen den Sprachinhalt nicht richtig in den
Griff’ omdat zij de ‘Sprachgebundenheit der Begriffe und ihrer Ordnung’ over het
hoofd zien. De taak van de ‘Inhaltsforschung’ is het te onderzoeken ‘wie in grosseren
synchronen Ausschnitten desselbem (nl. van de “Sprachinhalt”) die aussersprachliche
Wirklichkeit durch das Zusammenspiel der sprachlichen Zugriffe und Sehweisen
geistig anverwandelt, gegliedert und gestaltet ist’. Daarvoor is het echter nodig eerst
de tot nu toe verkregen resultaten der ‘Inhaltsforschung’ te overzien en dus te
registreren. Dit nu wil deze bibliografie doen, waarin ‘ohne Streben nach
Vollständigkeit das einschlägige Schrifttum des In- und Auslandes in einer Auswahl
von rund 20 000 Arbeiten mit besonderer Berücksichtigung der letzten fünf
Jahrzehnte’ zal worden geordend. En wel in twee gedeelten: een alfabetisch deel
op de auteursnamen, en een systematisch deel. Daarbij beperken de bewerkers
zich niet tot het zuiver bibliografische, maar geven ook korte kritische aanduidingen
van de inhoud en soms meer uitvoerige besprekingen.
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Men ziet, het is nogal een ambitieus plan. De omvang wordt dan ook alleen voor
het eerste deel al geschat op 20 afleveringen van 8 vel elk. Wat het criterium geweest
is voor het al of niet opnemen van titels blijft enigszins in het duister en het
voorbehoud dat niet gestreefd is naar volledigheid geeft natuurlijk een zekere
dekking, maar soms krijgt men toch wel een idee van willekeur en toeval. Zo zijn
b.v. vrijwel alle boeken van Bally vermeld (Précis de stylistique, Traité de stylistique
française, Linguistique générale et linguistique française etc.), maar niet Albalat, Le
travail du style, noch Bremonds Poésie pure. Het Zaansch Woordenboek van
Boekenoogen is opgenomen, maar niet De Bo (dat deze nog onder De zou volgen
lijkt niet waarschijnlijk, want De Bont staat wel onder de B). Ten aanzien van
woordenboeken vraagt men zich in elk geval af waar de grens getrokken kan worden,
als men eenmaal begint ze op te nemen, en ook of men daarvoor niet beter had
kunnen verwijzen naar de zeer uitvoerige bibliografie van Zaunmüller (1958),
eventueel met aanvullingen. De dissertaties zijn zeer volledig geregistreerd; zowel
Van Bakel over de klompenmakers (zij het verminkt) als Brouwers over de vlasserij
worden vermeld. De keuze van de tijdschriftartikels lijkt willekeuriger; van de vele
artikels van A. Beets wordt alleen dat over kweesten genoemd, van die van
Boekenoogen geen enkel. Aan Brehms Tierleben is een uitvoerig artikel gewijd,
wegens de zakelijke informatie die dit werk geeft en de benamingen van dieren; als
men eenmaal daaraan begint vraagt men zich toch af waar überhaupt de grens
getrokken is.
Voor het gebodene kan men niettemin zeer dankbaar zijn. Evenwel doet zich toch
nog een ernstige bedenking op tegen de opzet. Voor wie wil naslaan welke literatuur
er bestaat over een woord, een woordgroep, een uitdrukking enz. is het toch van
meer belang dat hij kan vinden óf er icts over geschreven is dan wie dat heeft
gedaan. Een rangschikking van de gegevens op het onderwerp had dus meer voor
de hand gelegen dan een volgens de auteurs. Er wordt wel een systematisch deel
in het vooruitzicht gesteld, maar geen alfabetisch. Het is toch te hopen dat er
tenminste een register op de behandelde
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woorden zal komen. Als dat inderdaad gegeven wordt, zal het geheel een zeer
nuttig naslagwerk kunnen worden.
Leiden, Nov. '62.
C. KRUYSKAMP

Per karos naar St.-Petersburg. Reisdagboek van Willem de Clercq uit
het jaar 1816. Ingeleid en toegelicht door zijn achterkleindochter Dr.
E.M. Kluit, Lochem, De Tijdstroom, z.j. (1962). 241 blz. prijs geb. ƒ 9,90.
Twintig jaar nadat zij het reisdagboek van Jacob van Lennep uit het jaar 1823 voor
het publiek toegankelijk maakte, heeft mejuffrouw Kluit zich thans wederom bijzonder
verdienstelijk gemaakt door het soortgelijke dagverhaal van Willem de Clercq uit
1816 uit te geven. De Clercq was even oud als Van Lennep toen hij zijn reis
ondernam, maar hoeveel gelijkenis er ook is in de toon en trant van hun respectieve
verhalen, de achtergrond is bij De Clercq wel heel wat serieuzer. Van Lennep en
Van Hogendorp reisden voor hun vermaak en binnen het vaderland, al tonen zij
zich ook weetgierig en belangstellend; De Clercqs reis was een zakenreis, waarbij
evenwel de genoegens en de ‘sightseeing’ niet ontbraken, en zij strekte zich uit
door heel Noord-Duitsland, Koerland, Estland en Litouwen tot Petersburg. Het was
ook niet zijn eerste reis; in 1813 had hij reeds Overijsel, Groningen, en Friesland
bezocht, in 1814 Oost-Friesland en Bremen. De reis van 1816 had tot doel
handelsbetrekkingen die door de gebeurtenissen van de Franse Tijd afgebroken
waren te herstellen en nieuwe aan te knopen. In het reisverhaal vindt men daar
evenwel niets van; de zaken werden alleen per brief behandeld. Het dagboek vertelt
van zijn dagelijkse belevenissen en van al wat hij gezien heeft aan
merkwaardigheden en on-merkwaardigheden. Hij geeft zijn ogen goed de kost en
in iedere plaats bezoekt hij alles wat men gezien moet hebben. Dat zijn dan niet
alleen de ‘monumenten’, kerken, kastelen en musea, maar ook sociëteiten en andere
oorden van vermaak, zoals de ‘Sallon d'Apollon’ in Hamburg waar de ‘priesteressen
der ongewijde Venus’ vrijelijk rondwandelen, maar hij zich ‘als een waar Hollander
tot den
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passief handel (bepaalt) anderen den actief handel overlatende’ en zich een plaats
uit Tollens herinnert, die spreekt van ‘'t gruwzaam gift, De ingeschapen toverdrift’.
In het algemeen toont hij zich zeer gevoelig voor vrouwelijk schoon en noteert steeds
als hij een paar knappe herbergiersdochters e.t.q. gezien heeft. Hij noteert niet
alleen, maar geeft ook, zij het met terughoudendheid, oordelen. ‘De Deutschers
(sic) zijn over het algemeen groter liefhebbers der vermaken dan wij; zij maken meer
wind van hunne Geschäfte, maar zij moeten ook meer verstrooijing hebben, en in
't geheel genieten zij beter het leven’ (24). In Stettin kan hij ‘niet nalaten aan te
merken, dat reeds in deze stad ik opmersaam gemaakt wierd op het character der
Pruisen, en dat dit eigenlijk in eene grote mengeling van kruipende laagheid en
domme trotsheid bestaat’ (98). In Petersburg vindt hij zeer veel te bewonderen
(Berlijn, dat hij later bezoekt, valt hem daarbij af), maar hij ziet door de façade heen:
‘Alles is hier uiterlijk, alles schijn. Men wenscht geene Europeesche beschaving.
Men wil dezelve alleen tonen te bezitten’. Profetisch klinken woorden als: ‘Terwijl
het (t.w. Rusland) nog met uiterlijken glans de oogen der volken verblindt, zal het
inwendig bederf langzamerhand de zuilen des staats slopen. Burgerlijke oorlogen
zullen misschien ontstaan’ waardoor ‘dit rijk in den chaos der verwarring zal
verzinken’. Curieus en actueel is ook zijn opmerking bij een bezoek aan de
Hermitage: ‘Een Rus met zijn nied, nied, 't geen deze steeds in den mond hebben,
weigerde ons de intrede’ (189). Reeds hier toont De Clercq zijn grote belezenheid;
zijn verhaal is doorspect met aanhalingen en litteraire zinspelingen, die de uitgeefster
1)
niet altijd herkend heeft . De aantekeningen aan het slot zijn afgestemd op een
volstrekt onontwikkeld publiek: alle mythologische namen, van Apollo tot Venus,
alle historische figuren, van Willem Tell tot Frederik de Grote, alle schrijversnamen,
van Horatius tot Poot en Voltaire worden verklaard, waarbij de formulering weleens
bevreemdt (Metastasio in de tekst wordt in de aantekening tot ‘Pierre Bonaventure
Métastase’). Op dit publiek is klaarblijkelijk ook de mal-

1)

B.v. bij het bezoek aan Klopstocks graf, waarbij de ontboezeming ‘Eere zij den waren, den
groten dichter’ stellig een zinspeling is op Dantes ‘Onorate l'altissimo poeta’.
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lotige titel berekend; dat deze gekozen werd is te meer te betreuren omdat de auteur
zelf zijn verhaal uitdrukkelijk van een (trouwens gereproduceerde) titel voorzien
heeft, nl. ‘De Hollander in het Noorden of Aantekeningen op eene Handelsreize van
Amsterdam na Petersburg en terug’. Deze titel geeft inhoud en toon van het boek
zo volkomen weer dat er geen passender te bedenken viel, en of het grote publiek
het met de opgeplakte titel waarderen zal, is zeer de vraag. Om het met zijn hele
sfeer en achtergronden te appreciëren is toch wel enige geestelijke bagage nodig;
voor wie die heeft is het om van te smullen.
Afgezien van dit vlekje verdient de uitgeefster alle lof voor deze publicatie, die
een welkome bijdrage is tot het beeld van die interessante en gecompliceerde figuur:
Willem de Clercq. Ook om de vorm is zij van belang: het verhaal is geschreven in
een losse, geheel onbestudeerde dagboekstijl, zoals zijn ervaringen het den schrijver
van dag tot dag ingaven, met slordigheden en fouten, maar natuurlijk en levendig
en daarom van betekenis voor de kennis van de informele omgangstaal uit die tijd.
Dec. 1962.
C. KRUYSKAMP

A.P.L. Vermeersch, De taalschat van het laat-middelnederlandse
‘kuerbouc van Werveke’, Gent, 1962. (Kon. Vl. Acad., reeks VI, nr. 85).
De door de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde bekroonde
studie van Vermeersch, die na een inleiding een spelling en klankleer benevens
een glossarium van termini technici uit de weefnijverheid bevat, is door A. van Loey
in N.Tg. 55, 187 zeer koel aangekondigd. De klankleer - zegt Van Loey - brengt
‘bitter weinig nieuws’. Fouten zijn er misschien wel niet zoveel in aan te wijzen, maar
de betekenis kan toch maar uiterst bescheiden genoemd worden.
Toch heeft, naar ik meen, de constante vergelijking met het dialect wel enkele
nieuwe aanwijzingen voor de uitspraak van het middelnederlands opgeleverd. Dat
ei voor ē op een ei-achtige dialectklank be-
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2

rust, is inderdaad niet volkomen nieuw - men zie bijv. Van Loey Mnl. Sprkk. II , par.
49 - al komt Vermeersch op blz. 31 met nieuw materiaal uit het moderne Werviks.
Met grote belangstelling vernamen wij echter op blz. 44 vlg. van een moderne
diftongische representant van ogerm ô vòòr velaren (en labialen) in een groot gebied
tussen Schelde en Leie (Zulte, Olsene, Wakken, Avelgem, Heestert, Tiegem, Helkijn,
Outrijve, St.-Denijs, Moen). Met de ook reeds door Hellinga voor Noordwijk, Katwijk
en Oud-Beierland bijeengezette gevallen van ou < ô voor labiaal of velaar prikkelt
deze constatering toch wel tot de vraag of ou < ô in deze posities eenmaal niet zeer
verspreid is geweest. Dat zou niet onmogelijk zijn, ook al is er bij de
spraeckkonstenaren niet veel over te vinden.
Een ander feit dat mij volkomen nieuw lijkt, bestaat hierin dat de mnl. spellingen
gone en goene voor gene met in het neutrum ghont en ghoont in bepaalde gevallen
toch met velare vocaal te interpreteren zijn, aangezien de Schr. op blz. 33 op een
2

moderne Wervikse uitspraak met o wijst. Van Loey, Mnl. Sprkk. II , par. 57 gaf hier
alleen nog een eu als mogelijkheid aan.
Voor het thans verdwenen zijn van het in de M.E. bestaan hebbend onderscheid
tussen zachtlange en scherplange oo, terwijl overigens het Werviks niet de samenval
van zachtlange en scherplange ee kent, ziet de Schr. (blz. 40-41) een parallel in de
aangrenzende Franse dialecten. Voor de bedoelde samenval in Wervik neemt hij
invloed van het (omringende) Frans aan. Men zou zich echter kunnen afvragen of
het spellingonderscheid in de M.E. ter plaatse niet enkel een schrijftraditie was en
of het moderne omringende Frans, waaraan een ouder Nederlands is voorafgegaan,
niet veeleer door het Vlaamse fonologische systeem beïnvloed is.
A. WEIJNEN

Dr. L. Koelmans, Teken en klank bij Michiel de Ruyter. Assen, Van
Gorcum & Comp. N.V., 1959. (Geb. ƒ 16.50).
In het voetspoor van Carons Klank en teken bij Erasmus en onze oudste grammatici
(1947) heeft Dr. L. Koelmans een onderzoek ingesteld naar de relatie tussen teken
en klank bij Michiel de Ruyter en
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pogen vast te stellen, welke klanken De Ruyter bedoeld heeft met de lettertekens
die hij neerschreef. Het Algemeen Rijksarchief bezit van hem een aantal eigenhandig
geschreven reisjournalen en bovendien bestaan er brieven die de grote admiraal
zelf geschreven heeft. De Ruyter was een volksjongen, in Vlissingen geboren uit
een Bergen op Zoomse vader en een Middelburgse moeder, en is tot omstreeks
zijn 48ste jaar Vlissinger gebleven. In zijn jeugd heeft hij Vlissings gesproken, daarna
is zijn taal en spraak misschien beïnvloed door taal en spraak van anderssprekenden,
zeelieden en anderen met wie hij op zijn vele reizen in aanraking kwam. Toen hij
op de maatschappelijke ladder omhoogklom en zelfs heel hoog klom, zal hij de voor
de hand liggende neiging hebben gevoeld, zijn taal en spraak een beetje aan te
passen aan die van de Amsterdamse en Haagse regenten en kooplieden, in wier
midden hij verkeerde. P.J. Blok, zijn jongste biograaf, schrijft dat hij tijdens de slag
1)
van Plymouth nog ‘dapper Zeeuwsche taal’ sprak , maar noemt geen bron - aan
Brandt is dit citaat voor zover ik kon nagaan niet ontleend - en men mag zich afvragen
of men dit letterlijk of figuurlijk moet opvatten, waarbij ik naar het laatste overhel.
Dr. Koelmans constateert hier en daar verschillen in spelling (en dus ook in
uitspraak?) tussen zijn Vlissingse en zijn Amsterdamse periode; zo spelt hij zijn
voornaam tot omstreeks 1650 op zijn Zeeuws Machiel (Mach(g)yel), daarna op zijn
Hollands Michiel (Michyel).
Met een variant op het gezegde dat de taal er is om de gedachten te verbergen,
zou men kunnen zeggen dat de letters er zijn om de klanken te verduisteren. Het
geschreven woord is een uiterst gebrekkig hulpmiddel voor onze kennis van de
gesproken klank, zeker voor een tijd die enkele eeuwen achter ons ligt. De Ruyter
heeft op school leren schrijven, hij heeft zijn leven lang gelezen en hij moet zich ook
uit zijn lectuur een indruk hebben gevormd van de transcriptie van de gesproken
taal. Niettemin is zijn spelling die van een ongeletterde, zij het van een ongeletterde
die, wetend dat zijn journalen onder ogen

1)

P.J. Blok, Michiel Adriaanszoon de Ruyter ('s-Gravenhage. 1928), blz. 71.
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zullen komen van meer ontwikkelden dan hijzelf is, zijn best doet om zo goed mogelijk
te schrijven en dan ook van tijd tot tijd correcties in het geschrevene aanbrengt.
Terecht merkt Dr. Koelmans op dat we waarschijnlijk uit brieven van een eenvoudig
Zeeuws matroos meer over het zeventiende-eeuwse Zeeuws te weten zouden
komen dan uit de brieven en scheepsboeken van De Ruyter.
Bij de waardebepaling van de door hem genoteerde klanken stuiten we op deze
moeilijkheid, dat onze kennis van de zeventiende-eeuwse gesproken taal maar
gebrekkig is, al hebben we er ons uit allerlei bronnen toch wel een globale voorstelling
van kunnen vormen. Aan deze voorstelling, en dan met name van het Zeeuws,
wordt het schrift van De Ruyter getoetst. Dit voegt er geen nieuwe elementen aan
toe, laat staan dat het er correcties in aanbrengt. Wanneer daartoe een enkele keer
aanleiding is, aarzelt Dr. Koelmans terecht om een conclusie te trekken; zo wanneer
hij constateert dat De Ruyter vóór een gutturale nasaal of n, gevolgd door een
consonant, naast het gebruikelijke e-teken ook vrij vaak ey-spelling heeft (eyngelse,
breynckt, eyngel enz.). Hoewel hij het voor zeker houdt dat hier sprake is van een
klankverschijnsel, doet de veelvuldigheid bij De Ruyter hem toch vreemd aan, omdat
zijn tijd- en gewestgenoten Cats, Van Borsselen en de beide De Brune's deze
spelling niet kennen en ze bij Maria van Reigersberch zeldzaam is. Misschien, voegt
hij er aan toe, is die schaarsheid bij deze auteurs aan ingrijpen van de drukker toe
te schrijven (§ 21). De conclusie dat het Zeeuws in de eerste helft van de zeventiende
eeuw eingelse, eingte en braamsteingen zei, durft Dr. Koelmans klaarblijkelijk niet
uit te spreken, al schijnt hij er wel in te geloven.
In de spelling van een aantal klanken verraadt De Ruyter onmiskenbaar zijn
Zeeuwse afkomst. Evenals Cats, De Brune Sr. en Maria van Reigersberch
onderscheidt hij de zgn. ui2 door deze met eu of euy te schrijven (deuyt, leuhychet,
verreult enz.; § 91). De ontronding van de u (styck, pyttych enz.; § 81) komt
verscheidene keren voor. Als rechtgeaard Zeeuw laat hij de h aan het begin van
een woord of een lettergreep herhaaldelijk weg (ellevoet sluys, bealven, beoeften
enz.), terwijl hij anderzijds veel hypercorrecte h's plaatst (hemden = Emb-
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2)

den, overhal = overal enz.; § 144) . De representatie van h door g (govelynck, op
syn goede = op zijn hoede, begouden = behouden; § 145) is daarentegen maar tot
deze drie gevallen beperkt, met dat al toch een aanwijzing dat De Ruyter in een
andere cultuurkring was opgevoed dan Maria van Reigersberch, bij wie dergelijke
vormen geheel ontbreken. Daarentegen komt het onderscheid tussen de scherplange
en de zachtlange e en o, door Cats zo consequent toegepast en in het huidige
Zeeuws nog duidelijk waarneembaar, in De Ruyters spelling niet duidelijk tot uiting
(§§ 27 en 50). Merkwaardig is dat deur (= door) heel zeldzaam voorkomt, terwijl de
geletterden Cats en De Brune Sr. vele eu-vormen kennen (§ 51). Opmerkelijk weinig
windt men in zijn spelling ook een aanwijzing van een gedekte vocaal in de vormen
van het werkwoord komen: commende komt maar drie maal voor (§ 54). Nog
merkwaardiger is dat de voor het Zeeuws zo typische ou-spelling vóór een labiaal,
die bij Cats en Maria van Reigersberch hethaaldelijk voorkomt, bij De Ruyter
nauwelijks wordt aangetroffen (§ 61). Minder opmerkelijk is dat geronde vormen als
bluven en wuuf nergens voorkomen (§ 79), maar wel valt het weer op dat
ondubbelzinnig op een monoftong wijzende spellingen zowel bij ij/ie als bij uu/ij in
de journalen en brieven minder voorkomen dan men zou verwachten (§§ 72 en 83).
Met grote toewijding heeft Dr. Koelmans zijn materiaal verzameld, gerangschikt
en toegelicht. Zijn conclusies, die van een helder inzicht in het zeventiende-eeuws
en de moderne dialecten getuigen, zijn in 't algemeen aannemelijk. In een
slotbeschouwing heeft hij ze samengevat; daaruit krijgt men een indruk hoe een
ongeletterd zeventiendeeeuwer schreef en in welke mate het dialect van zijn jeugd
hem levenslang bijbleef. Het lijkt me wat overdreven om wanneer De Ruyter kanoon
(= kanon) schrijft, aan invloed van ital. cannone te denken, omdat het journaal waarin
deze vorm voorkomt tijdens een langdurig verblijf in de Middellandse zee bijgehouden
is (§ 55). Dat

2)

Voor het weglaten van de h en voor de hypercorrecte h geeft Blok, t.a.p., blz. 422, noot 33,
nog een aantal sprekende voorbeelden: amburgers, onden, ase (hazen), aven; hetmaal,
hergo, hanker, hoostelijk, Habram, Heyngelschen, heyland, hys.
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vormen als vrodt (= verrot), gley (= galei), prykel (= perikel) e.a. doen denken aan
een vocaal die onder omstandigheden sterker gereduceerd was dan een ‘beslist
ongeronde en niet-kleurloze vocaal’ (Caron), lijkt me weinig gemotiveerd (§ 107).
De Ruyter schreef nu eenmaal slordig, zo slordig als men van een ongeciviliseerde
zeven-tiende-eeuwer mag verwachten, en het weglaten van letters is een der eerste
fouten waaraan weinig geoefende schrijvers zich schuldig maken. Evenmin behoeft
bij spellingsvormen als walgeren, wallegeren en walchgeren naast walcheren aan
de mogelijkheid gedacht te worden dat De Ruyter bij de klank van de tweede
consonant weifelde (§ 140).
Het ligt in de bedoeling van Dr. Koelmans, op deze studie (eerst als Utrechtse
dissertatie en vervolgens als no. IX van de reeks Neerlandica Traiectina verschenen)
een onderzoek naar de vormleer en de syntaxis van De Ruyters taal te laten volgen
en daaraan een uitvoerige woordenlijst toe te voegen. Op grond van dit eerste deel
kunnen we er met vertrouwen naar uitzien.
P.J. MEERTENS

A.P. de Bont, Dialekt van Kempenland, meer in het bijzonder d'Oerse
taol. Deel I Klank- en vormleer en enige syntaktische bijzonderheden.
Van Gorcum en Comp. N.V., Assen 1962. XCII en 468 blzz. Prijs ingen.
ƒ 32,50, geb ƒ 35, -.
Twee jaar nadat De Bont zijn Vocabularium van het dialect van Oerle, op anderhalf
uur afstand van Eindhoven gelegen, voltooide, verschijnt deze Klank- en Vormleer,
voorafgegaan door een uitvoerige Inleiding, waarin hij het Oerles dialect in het
algemeen karakteriseert. Schrijver ziet het als zuidelijk (p. XXXII), inzonderheid
Brabants (p. XXXVII), hoewel ‘ook oostelijk gericht’ (p. XLI), terwijl hij tenslotte ook
‘enige verwantschap’ met de ‘westelijke taal’ aanwijst. Het valt daarbij op - en
verontrust ons ook wel enigszins - dat de bewijzen voor de oriëntatie op het oosten
ongeveer evenveel pagina's vullen als die voor het zuidelijke, inz. Brabantse,
karakter. Verscheidene van de verschijnselen die de auteur zuidelijk noemt, zijn
trouwens niet tot het zuiden beperkt, wat hij in een noot verdoezelt: -ke(n) als
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deminutiefsuffix; het suffix -er i.p.v. -aar. Van de andere kant zijn ze meer dan eens
niet algemeen zuidelijk: -kə(n) als deminutiefsuffix, het pers. vnw. gij, het suffix -er
i.p.v. -aar. Voorts spreekt Schr. over het alom bekend verschijnsel van het
‘verdwijnen’ van het dialect, in de woordenschat o.a. een gevolg van gewijzigde
opvattingen over geneeskunst, kleding, enz. Naast de grote hoeveelheid Franse
woorden signaleert hij in het bijzonder de invloed van de weverstaal en het contact
met de geheimtaal.
Het doel dat de Schrijver zich in eerste instantie gesteld schijnt te hebben, een
nauwkeurige klank- en vormleer van een plaatselijk dialect, heeft hij volkomen
bereikt. Een leven lang heeft hij geluisterd en opgetekend; meer dan eens blijkt hij
een vorm slechts een enkele maal gehoord te hebben. Niet minder intens heeft hij
de Nederlandse en Vlaamse dialectliteratuur en de germanistische handboeken
doorvorst, om zijn dialectgegevens tegen deze achtergronden te plaatsen en te
interpreteren. Om maar een voorbeeld te noemen moge ik volstaan met te verwijzen
naar § 202, waar het indringen van een epenthetische t in infinitieven behandeld
wordt.
In het dialect van Oerle heeft de schrijver ons in contact gebracht met een tongval
die alleszins de studie waard was. Hoe zuidelijk ook gelegen, heeft het het oude
germaanse woord zieë(n) = zieden pas enige tientallen jaren geleden laten verdringen
door het romaanse kouke(n) = koken (blz. LXXIII). Op het terrein van de klank treffen
wij er de uit zuidelijke streken meer bekende palatalisatie van oergerm. au aan (§
134 en 275), mogelijk een uitvloeisel van een algemenere palatalisatietendens
waarvan De Bont in § 272 gewaagt. Noot 3 op blz. 65 brengt ons in kennis met een
bijzondere ontwikkeling van ā > o:, voor liquida en nasaal. Blijkens § 254 zit de n
niet alleen los na de sjwa, maar ook aan het eind van adnominale woorden als geen,
één, klaen, schŏon, waar het al-dan-niet-afvallen zelfs morfonologisch functioneert,
ja zelfs in een eigennaam als Jan en in preposities. Daartegenover levert § 180 een
bijdrage omtrent woorden die in n-apocoperende dialecten toch de n behouden:
de.kən, re.gən, te.kən, ze.gən. Zoals Kats het reeds voor het Roermonds
geconstateerd had, is er volgens De Bont (§ 338, 339 en 340) geen fonologische
oppositie
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aanwezig tussen f en v, s en z, en x en g, het marginale gebruik dan buiten
beschouwing gelaten. Uit het oogpunt van sandhi is vermeldenswaard dat het
onzijdig lidwoord vóór vocaal als d verschijnt: daauw = het oude, dänd = het eind;
cfr. § 250 en 257. Het was van het Vlaams al wel bekend dat woorden op er of el
soms een paragogische e ontwikkelen. Vanzelf denkt men hieraan, als men in Oerle
(zie § 149), overigens onzijdige, vormen ontmoet van het type: bi. kɔ.pərə, bo̤sələ,
pluxka.tərə, r nsələ, vendələ, vεnstərə, v ndərə, vɔ.'zələ, vüre.zərə, weizələ. Het wil ons voorkomen dat wij hier met een oud -n-suffix te doen hebben; dan is
overigens De Bonts formulering dat hier een ə ontstond, minder gelukkig.
Zeer interessant zijn verder de talrijke voorbeelden (bötsə, brats, bröts, kläts,
nätsə enz.) die De Bont § 232 voor Oerle geeft van de mouillering van k > ts. Op
een andere manier wordt hier bevestigd wat K. Heeroma, Nasalering en mouillering
(N.Tg. 52, 129 vlg.) schreef: ‘het Frankisch heeft evengoed mouilleringsverschijnselen
gekend als het Ingweoons’. Nu wij het woord ingweoons toch gebruiken, wil ik in dit
verband nog wijzen op vormen als bled en däk (p. LXV).
De overgang van kt > xt in een woord als na.xt = naakt (§ 231) staat niet alleen
in onze dialecten. In de romaanse leenwoorden is het een biezonder vertrouwd
fenomeen (dicht, pacht, trechter).
In ons land zal men niet gemakkelijk een tweede werk kunnen aanwijzen dat in
de combinatie van vocabularium, klank- en vormleer en taalhistorisch apparaat het
werk van De Bont, dat menig academisch proefschrift overtreft, weet te evenaren.
De goede kwaliteiten zijn trouwens hiermee nog niet gezegd. Moge de titel: Dialekt
van Kempenland iets te weids zijn - in tegenstelling bijv. met die van Het dialect van
Aarschot en omstreken. van J.L. Pauwels, waar ‘de omstreken’ inderdaad
systematisch onderzocht zijn -, toch geeft de schrijver ons meer dan eens
aanvullende inlichtingen over de omgevende dialecten, niet zelden zelfs in kaartvorm.
Beslist mag hem ook als verdienste worden toegeschreven dat hij meer dan eens
in zijn dialectmateriaal ontwikkelingen en systemen ontdekt heeft, waarvoor hij in
de vakliteratuur geen of zo goed als geen voorbeelden vond. Zo vestigt hij bij
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de behandeling van ogm. ô (§ 112), ai (§ 127), au (§ 133) en eo (§ 139) de aandacht
op de verkortende invloed van de volgende scherpe spirant en beschouwt hij in §
105 en 121 de ontwikkeling van î > ει en û > ɔu in hetzelfde licht.
Met ere mag ook genoemd worden zijn poging in § 265 vlg. om een verklaring te
geven waarom o.a. voor st, ft en cht, voor r + heterorgane niet-spirant, voor f, s, ch
en voor rst de gesloten vocalen minder, de open vocalen het meest aan rekking
onderhevig zijn. ‘Er is - schrijft hij - een tendens om alle onder een dynamisch aksent
van normale sterkte liggende lettergrepen met eenzelfde hoeveelheid energie voort
te brengen’. Inderdaad komt hij met dit beginsel heel ver, al kan ik de indruk niet
geheel van mij afzetten dat hij toch enigszins eclectisch te werk gaat. Tegelse
rekkingen als draaf < draf en graaf < graf komen hem natuurlijk goed van pas, maar
deze Limburgse rekkingen zijn werkelijk niet beperkt tot de oude a. Houben noteerde
bijv. voor het Maastrichts blē.k = blik, šē.p = schip, smē.d = smid, tē.n = tin, gevallen
waar men met oude i te doen heeft; men zie hiervoor mijn Nederlandse Dialectkunde
§ 62 en verder bijv. J.H.H. Houben, Het dialect der stad Maastricht (1905), § 47,
68, 76 en 86. Ook bevredigt het ons aan het eind van § 268 niet, dat hij de rekking
in bo.rt, ko.rt, mo.rt, no.rt, o.rt en wo.rt uit het AB wil verklaren. In het AB zelf is
immers ook de ontwikkeling van ŏ voor r + dentaal niet onder een klankwet te vangen,
5

getuige Schönfeld 49.
Een andere koene greep waagt de auteur § 121 vlg. door de ɔ̈. in woorden als
kɔ̈.l = kuil, dɔ̈ f = duif niet op te vatten als teruggaande op y., maar als palataliseringen
van ɔu, waarvoor hij zich, niet zonder grond, beroept op palataliseringen van ook
op andere wijze ontstane ɔu's. Zeer verassend is ook zijn behandeling van de
verbindings-n in samenstellingen (§ 253). Het naast elkaar voorkomen van bv.

enen bŏerenhéft

de binnehaei

'n bŏerendɔ̈.rp

'n bŏerebrúlleft

verklaart hij uit soortgelijke factoren als ook bij de flectie werkzaam zijn. De
verklaring moet hierin gezocht worden ‘dat het...eerste lid van de samenstelling
(samenkoppeling) als bepalend element bij het
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volgende substantief staat en als zodanig vóór een enkelvoudig manlijk en onzijdig
znw. (met de bepaalde klanken in anlaut) wel, vóór een enkelvoudig vrouwelijk
substantief en vóór een meervoudig znw. - ongeacht het genus - niet de n bewaart,
anders gezegd: het gevoel voor verbuiging (genus en getal) is sterker dan de
bindende kracht van de n’. Hoewel schr. zelf het niet expressis verbis opmerkt,
menen wij dat uit zijn voorbeelden van § 452 blijkt dat de adverbiale superlatieven
zich ten aanzien van de behandeling van de n analoog gedragen.
Van algemeen belang is de opmerking over de n-epenthesis uit § 179: ‘Een
uitvoeriger, minutieus onderzoek zal o.i. aantonen, dat de door ons bedoelde
n-epentesis dominerend Brabants is, in mindere mate Vlaams en nog minder
Limburgs’. Wat de schrijver in dit verband reeds bijeenbracht, is in staat onze adhesie
te verwerven. In § 63 en 88 geeft Schr. voorts een aantal belangrijke opmerkingen
die ons een inzicht geven in de vraag welke dialecten bij de Ausgleich tussen praet.
enkv. en praet. mv. der sterke werkwoorden het enkelvoud laten prevaleren.
Overwegenswaard is ook zijn suggestie (zie § 33 vlg.) om aan de dentalen een
palataliserende - hij spreekt van umlautende - invloed toe te kennen. In dit verband
zou ik echter een vraag willen stellen. Uit de §§ 9 en 43 blijkt duidelijk dat Schr. bij
de in open syllaben gerekte a aan de dentalen palataliserende invloed toeschrijft:
bətɔ'.lə(n), bc'.n, hɔ'.s, hɔ.t enz. Zou in deze combinatie de dentaal echter zelf niet
een biezonder week karakter dragen? In § 168 meent Schr. voor verschillende
dialecten te mogen opmerken dat (in een aantal woorden) anlautende b een r achter
zich krijgt. Schr. brengt dit met de syllabestructuur in verband. Zouden de
voorbeelden ook niet op emotionaliteit als mede-constituerende factor wijzen?
Op het terrein van het geslacht signaleert De Bont voor zijn dialect een tendens
tot masculinisering. ‘Regel is in ons dialekt - schrijft hij § 371 - dat ontleende woorden
manlijk zijn; blijkens p. 325 geldt dat echter slechts in het algemeen. Bovendien zijn
bepaalde diernamen zoals pärd, kalf, vaerke(n) en moeierbĕest, hoewel adnominaal
onzijdig, pronominaal beslist manlijk’ (§ 370).
Belangrijk is verder de opmerking in § 452 dat bij bepaalde bijwoor-
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den van graad de ə een buigingsuitgang is, wat uit de ən-varianten en de varianten
zonder ə duidelijk bewijsbaar is.
Met een zeer merkwaardig, en nog helemaal niet bestudeerd, feit confronteert
ons § 430, het gebruik van groepen als de man, de mins, i.p.v. een voornaamwoord.
Schr. geeft als parallel een plaats uit Maerlant. Het zou interessant zijn, het
verschijnsel verder te onderzoeken.
De schrijver moge het ons echter niet euvel duiden wanneer wij op een aantal
tekortkomingen wijzen. Dat de buitenlandse literatuur zelden tot haar recht komt in § 34 bij de behandeling van de umlautsvorm dät misten wij bijv. Th. Frings, Das
Märkische det ‘das, dass’, in Niederd. Mitt. 3, 5 - kan hem amper kwalijk genomen
worden. Maar Schrijvers kennis van de Nederlandse literatuur vertoont leemten.
Dat Pauwels' reeds genoemd in 1958 verschenen meesterwerk niet meer v e r w e r k t
kon worden, is nog te begrijpen, maar het blijft toch vreemd dat De Bont dit werk,
dat zulke ongeëvenaarde kwaliteiten bezit, zelfs nergens vermeldt. Op blz. LXXXIV
wijst Schr. op de min of meer katholieke kleur van het Oerles dialect. Het
verwonderde ons dat daar geen melding gemaakt wordt van een opstel Het
Katholicisme weerspiegeld in de Brabantse volkstaal, verschenen in Donum lustrale
catholicae universitati noviomagensi oblatum 1923-1948, blz. 195-229. Evenmin
schijnt de auteur bekend met Fr. van Coetsem, Das system der starken Verba und
die Periodisierung im älteren Germanischen (1956). Anders zou hij zijn uitlatingen
2

over de ê o.a. in § 103 vermoedelijk wel herzien hebben. In § 55 verwijst Schr. voor
de diftongering van ē > ει uitsluitend naar het Amsterdams als parallel. Veel
doeltreffender ware echter een verwijzing naar de vele zuidelijke dialecten die
hetzelfde verschijnsel kennen, geweest; men zie hiervoor mijn Nederlandse
Dialectkunde § 66. Bij § 457 noemt Schr. heel wat bronnen die hij nakeek voor de
kwestie van als na comparatief, maar waarom ontbreekt hier het bekende artikel
van P.C. Paardekooper, Als en dan bij vergelijkingen, NTg. 43, 160 vlg? Ook de
leer over de diftongen (zie § 298) lijkt niet geheel bij. Ik mis er zelfs de eerste druk
van de Fonologie van het Nederlands en het Fries (1959) van A. Cohen, C.L. Ebeling,
P. Eringa, K. Fokkema en A.G.F. van Holk.
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Ook afgezien echter van deze tekortkomingen in Schrijvers belezenheid valt er nog
wel een en ander aan te merken.
Het etymologiseren van Tooterfout uit 't oote(r) woud achten wij een in meer dan
een opzicht mislukte poging. Zowel de t als de r als vooral de f maken de suggestie
onwaarschijnlijk.
In § 409 schrijft De Bont: ‘Volken die op een primitieve trap van ontwikkeling staan
kenmerken zich door “een gemis aan akstraktie”’. Deze voorstelling is nu toch
werkelijk wel verouderd. ‘Dient de taal dan het denken - hekelt Wils -, zoals men dit
b.v. kent uit de europese theoretische wetenschap, een bedrijf dus van op zijn hoogst
enkele uren per dag voor de specialisten, of wel het concrete en reële leven, dat
doelgericht is en zich voortdurend aanpast?’; cfr. J. Wils Comparatieve preambula
bij de opbouw der ‘nieuwe’ grammatica (Levende Talen 1961, blz. 30) en E.M.
3

Uhlenbeck, Taalwetenschap 1961, 32-33. De Bont beschouwt ook het gebruik van
possessiva bij verwantschapsnamen en namen van lichaamsdelen als een gevolg
van ‘aangeborenheid tot konkreet denken’. Maar veel dieper en een andere richting
uit gaan de beschouwingen hierover van E. Nuytens, De tweetalige mens (Assen
1962, 5.11): ‘Bij het gebruik van een bezittelijk voornaamwoord valt vooral de nadruk
op de bezitsrelatie en indirect op de bezitter...Men zou kunnen zeggen, dat bij een
“dativus possessivus” de nadruk meer op de persoon valt en bij een bezittelijk
voornaamwoord meer op de relatie als zodanig’.
In § 151 waagt de Schr. een poging om het kort vocalisme in 't Is täi genóg en kó
uit de zwakke klemtoon te verklaren. In het aangrenzende Peellands ken ik echter
met kó identieke vormen in volkomen onafhankelijkheid van het accent; zie mijn
Onderzoek naar de dialectgrenzen in Noord-Brabant 1937 § 137.
Evenmin kunnen wij het eens zijn met de poging die De Bont in § 269 doet om
een stukje gevestigde historische grammatica omver te werpen. In gevallen als etter
en emmer wil hij nl. niet van consonantgeminatie maar alleen van klinkerverkorting
weten. M.i. echter wijzen schrijfwijzen als os. akkar, ofr. ekker, os. ettar, ohd. luzzel,
os. luttel met hun dubbele consonant ondubbelzinnig op het bestaan van gerekte
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medeklinkers. Historisch zouden die schrijfwijzen immers anders niet te verklaren
zijn.
Uit § 143-144 krijgt men de indruk dat de wgn. ui in dɔ̈.dələk en dɔ̈. lək klankwettig
is, immers bədi.jə(n), ki. kə(n), sti. t en bəditsəl worden ‘Westelijk gerichte vormen’
genoemd. Ik geloof echter dat dɔ̈dələk gezien zijn d veeleer een ontlening is en dat
bədi.jə(n) en bəditsəl klankwettig zijn.
Het verwondert mij verder dat De Bont in zijn fonologische paragrafen, § 276 vlg.,
zich zo slecht van de onjuiste formuleringen van Van Ginneken heeft weten vrij te
maken. Zo begin hij § 278 met het lijstje

bant

:

ba'nt

bas

:

ba's, enz.

en concludeert dan aan het eind dat de a en de a' ‘twee verschillende fonemen
zijn’. Uit deze lijstjes volgt echter helemaal nog niet d a t a en a' fonemen zijn, alleen
dat er een oppositie tussen beide bestaat. Uiteindelijk komt alles wel op zijn pootjes
terecht, maar de formulering laat hier te wensen over.
Foutief is Schrijvers' mening uit § 258 dat in vormen als tɔ en to de t van tot
verdwenen zou zijn. Het zijn rechtstreekse representanten van een oud enkelvoudig
*tô. Ook moet men in Zegers beslist geen beroepsnaam zien, zoals Schr. blz. XXXIX
doet. De naam gaat terug op een voornaam waarvan het eerste element sigiz- is;
men vergelijke P.J. Meertens, Zeeuwse familienamen (1947), 51. Voorts vergist
Schr. zich als hij p. XXXIX van mening is dat de Reuversen hun naam aan een
minder eerbaar beroep van een voorvader te danken zouden hebben. Ook hier
hebben we oorspronkelijk met een voornaam te doen, van het type: Rodfried; cfr.
J. Winkler, Studiën in Nederlandsche namenkunde (Haarlem 1900), 191.
In § 211 wil de Schr. de overgang van d > r ‘aan de algemene tendens tot
vereenvoudiging van moeilijke medeklinkers toeschrijven’. Maar ìs een d een
moeilijke medeklinker? Trouwens dat men beter niet aan een saxonisme denkt,
waar de Schr. ook een ogenblik over spreekt, blijkt ook al uit het feit dat het Slavisch
deze overgang evenzeer kent, zoals de schrijver zelf blijkbaar ook bij Van Ginneken
gelezen
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heeft, en dat de overgang ook in het Spaans en Italiaans voorkomt, zoals men reeds
kon vinden in Fr. Diez, Grammatik der romanischen Sprachen (1856), 219.
Dat, zoals voorgesteld wordt in § 210 sub b, in bv. da:tələk en nö.-tələk de d tot
t zou verscherpen omdat ze voor l en r staat, lijkt mij niet erg waarschijnlijk. Ik geloof
bij het suffix -lijk niet zo gauw aan sonantische l. M.i. is de verscherping van d een
gevolg van auslautende positie: *da.d-lək, *nö.d-lək.
Niemand zal het de auteur kunnen kwalijk nemen, dat hij, wanneer een ogerm.
klank in het dialect op meer dan een wijze gerepresenteerd wordt, niet steeds de
condities kan achterhalen. Maar wel betreuren wij het, dat de Schr. de
onklankwettigheid niet steeds met name gesignaleerd heeft. In § 105 wil hij ons
doen geloven dat wgm. î voor scherpe spirant ε werd, bv. in ε s; maar toch vinden
wij in § 109 ane.s voor anijs en pətre.s voor patrijs, en op geen enkele manier wordt
op deze uitzondering de aandacht gevestigd. In § 29 staat dat umgelautete a voor
gedekte nasaal of liquida tot i werd, maar blijkens voorbeelden uit § 28 is dit toch
lang niet algemeen, veeleer slechts een zeldzaamheid. Iets dergelijks geldt voor de
in § 23 gseignaleerde overgang van a tot ɔ voor χ (g), als men in § 22 de talrijke
voorbeelden met rekking tot a. in dezelfde positie ziet; men vergelijke wɔχtə met
bəsla.χtə.
Ook in andere opzichten had de Schr. o.i. verder kunnen gaan met zijn toelichting.
In § 386 bespreekt hij een heel groot aantal woorden die in het Oerles tot suffix
geworden zijn. Het valt ons op dat er zoveel namen van lichaamsdelen,
kledingstukken, gereedschappen en dieren onder te vinden zijn: -kleut, -beurs,
-bakkes, -zak, -broewk, -eur, -gat, -kop, -nuis, -start, -täs, -triejn, -pot, -ɔ̈.l, -wolf,
-bĕeest. De sk in biskop, het enige woord dat de klankverbinding sk bewaarde,
wordt minder uitzonderlijk als men bedenkt dat de accentstructuur van het woord
van de overige woorden met oude sk afwijkt. In § 226 behandelt Schr. de woorden
krɔ̈fəl, van der Rande(n) (geslachtsnaam) en Ammerooiə (plnm.), waar volgens zijn
zeggen de z in r is overgegaan. Het wil mij voorkomen dat in alle drie de gevallen
als tussentrap aan een suizende r gedacht moet worden, welke suizende r dan zelf
weer
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op r + z teruggaat; uit kazuifel was dan in eerste instantie kərzuifel ontstaan. Ondanks
de afwijzende houding van Colinet zou ik toch in het in § 446 besproken type goŏn
roept ze mär, dat ook Aalsters en met een variant Zaanlands is (zie Boekenoogen
40 en Colinet § 54), een imperatief goŏ met de conjunctie en zien. Op blz. XX ontkent
de Schr. dat Eindhoven op het dialect van Oerle kan hebben ingewerkt. Waar hij
echter toegeeft dat men er al van ouds ter markt ging, ware een bewijs voor de
stelling welkom geweest.
Vooral in syntaktische aangelegenheden is de beschrijving van de betrokken
verschijnselen soms onvoldoende. Uit de voorbeelden als ed aepel, ed ons, ed öllie
van § 412 meen ik wel te mogen opmaken dat ed ook voor meervoudige kernwoorden
voorkomt, maar tot welke omstandigheden zich dat beperkt, blijft duister. In § 469
komt Schr. met zijn karakteristieken niet verder dan formuleringen als ‘Een
merkwaardige onderwerpszin vindt men in’ en ‘Aandacht verdient verder de zin’.
Bij die zgn. ‘merkwaardige onderwerpszin’: ‘Ze zullen et genog hao'len die et zeen
is’, weet men niet zeker of het pronominale et als onderwerp ontbreekt, vermoedelijk
omdat in de begingroep die et zeen reeds een ander et voorkomt dan wel of er
haplologie van et et is. Ook is de vorm van de zin Kŏoren dü nie gaauw koo'd (§
466) met ‘een pregnante wijze van zeggen’ onvoldoende gekarakteriseerd.
Omgekeerd betekent het zinnetje Nie gŏon!, dat Schr. in dezelfde paragraaf
bespreekt, stellig meer dan alleen ‘Je moet niet denken dat de kip het huis uit gaat
hoe ik ook jaag!’ De taalbeschrijving komt hier met deze spraakvermelding stellig
te kort. Waarom § 470 een afzonderlijke paragraaf moet vormen, is mij niet duidelijk.
Schr. zegt: ‘Bij de werkwoorden schrijven, roepen en zeggen komt de imperatief
soms achter den voorwerpszin’. We hebben hier dan gewoon te doen met
vooropplaatsing van het lijdend voorwerp in een imperativische zin, zoals dat in §
461 beschreven is.
Ook buiten de syntaxis laat de formulering soms te wensen over. In § 23 noot 3
staat: ‘Met deze a vóór χ viel de â samen die voor de konsonantenverbinding χt (ft)
reeds in het mnl. was verkort tot a en omgekleurd werd tot ɔ: brɔχt brocht’. De ɔ-kleur
is echter toch wel reeds voor de verkorting aanwezig geweest. ‘Het dialekt van Oerle
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schijnt in het algemeen geen i-umlaut van Westg. û te kennen,’ lezen we in § 119,
‘de eventuele representanten ervan...zijn althans volkomen dezelfde als die welke
op vormen zonder zo'n umlautsfaktor teruggaan’. Het feit dat men een bepaald
gevolg niet meer kan onderscheiden, wil echter nog geenszins zeggen dat het er
niet is. Met meer recht kan men volhouden dat de û in Oerle wèl door de umlaut
getroffen is.
Van de kleinere onvolkomenheden meen ik het volgende te moeten signaleren.
Op blz. 458 noot 3 staat Marereel voor Mazereel, op blz. 232 regel 12 moet langer
i.p.v. lang gelezen worden. In de conclusie van § 302 is sprake van ei waar wel ε
bedoeld is. In § 385 regel 2 is kennelijk 1) overbodig. Allervreemdst is de schrijfwijze
‘idg. dugnió’ in § 84. Heeft de auteur hier de q uit Franck-Van Wijk verkeerd
geinterpreteerd? Zo schrijft hij al even onbegrijpelijk in § 128 got. wraigs i.p.v. wraiqs.
Op het punt van de germanistiek staan er trouwens wel meer ontsporingen in. In §
82 werkt de auteur voor hɔrt met een germ. stam *χursi-; dit moet *χurpi- zijn. In §
84 herleidt hij hut tot oergerm. *χuđjô(n)-; dat kan toch alleen met deze restrictie dat
hut een Duits leenwoord is. Schr. vindt vormen als kleuf en kluif voor kloof moeilijk
te beoordelen (§ 80 noot 5). Met het (mannelijke) ono. klofi voor ogen lijkt mij het
palatale karakter van het vocalisme echter gewoon uit umlaut verklaarbaar. In § 51
bespreekt Schr. de ontwikkeling van de uit ë gedepalataliseerde a ‘nadat metatesis
had plaats gehad’; de behandeling van het ww. wɔrdə(n) in dat verband is dan niet
geheel correct. Volkomen raadselachtig is in § 231 opm. 1 de vermelding van nācht
= nacht bij de ‘spirantisering’. Is nacht misschien een verschrijving voor naakt? In
§ 376 noemt de auteur dochter onder de relikten van de sterke verbuiging. Het is
al vreemd, de idg. tr-stammen tot de sterke verbuiging te rekenen. In ieder geval
gaat het niet aan, deze vorm op te nemen onder de voorbeelden ‘waarbij in de loop
der tijden de meervoudsuitgang ə is verdwenen’. Hetzelfde geldt trouwens ook van
de langsyllabige neutrale a-stammen. Blz. 397 regel 21 toont een vlekje inzoverre
er bij kŏoiserse en schŏonserse geen sprake is van -ers als nieuwe superlatiefvorm
maar van -sers.
Tenslotte is er nog één ding dat ik niet helemaal begrijp. Op blz.
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XCI zegt De Bont dat op de eerste plaats voor een Brabander geldt ‘dat hij in het
algemeen véel práat maar wéinig dóet’. Nu wil ik niet verhelen dat ik steeds huiverig
sta tegenover dit soort volkerenpsychologie-in-zakformaat. Men zou hier
ogenblikkelijk bv. een uitlating van K. Heeroma tegenover kunnen zetten uit zijn De
Nijmeegse nederlandistiek (1960) p. 10: ‘Uit mijn statistiek blijkt, dat Zeeland en
Limburg nog geen enkele hoogleraar in ons vakgebied hebben voortgebracht
tegenover Noord-Brabant zeven’ (op de 49, waaronder dan nog de ‘frisisten’ en de
‘saxonisten’ begrepen zijn). Maar ik wil over Schrijvers algemene these verder
zwijgen. Minder echter als ik verder op dezelfde bladzijde lees: ‘Deze slechte
eigenschap manifesteert zich in het dialekt-onderzoek van zijn gewest...In zake
dialektonderzoek staat Noord-Brabant...daadwerkelijk op een van de laatste plaatsen,
staat het in ieder geval ten achter bij Groningen, Noord-Holland, Zeeland en Limburg’.
Het werk van Roukens, Jacob en Elemans wordt daarbij wel even genoemd, maar
eigenlijk niet belangrijk genoeg geacht om dit vonnis te helpen temperen. Kan de
schrijver echter één Nederlandse provincie noemen waarvan de isoglossenstructuur
zo uitvoerig onderzocht is als van Noord-Brabant? De Bont zelf citeert het Onderzoek
naar de dialectgrenzen in Noord-Brabant, grof geteld, trouwens niet minder dan 89
maal. Het is waar: voor het Noordbrabants zijn er niet veel plaatselijke monografieën,
maar zijn ze in de provincies Zeeland, Utrecht, Gelderland, Drente talrijker? En
mogen we alleen naar het aantal plaatselijke monografieën kijken? Kent één van
de Nederlandse gewesten een atlas als die van Roukens met ongeveer 90
woordkaarten, die ook ¾ van de provincie Noord-Brabant omvatten? Heeft de
enquête van Schrijnen, Van Ginneken en Verbeeten ook niet een groot deel van
oostelijk Noord-Brabant omvat?
De Bont blijkt de term dialektonderzoek wel een zeer beperkte betekenis toe te
kennen. Daar deze kwestie echter niets met taalwetenschap te maken heeft, wil ik
De Bonts uitlatingen in dezen verder maar laten voor wat ze zijn.
Ik geloof dat Schr. hier te zeer door een ‘Oerse’ bril kijkt. Dat kan immers ook
alleen de verklaring leveren voor andere krachtuit-
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latingen als: ‘Van Es...vergist zich grotelijks’ (pag. 468) en ‘De “grote verwondering”
om niet te zeggen “ernstige twijfel” waarvan Van Haeringen in Neerlandica blz. 266
blijkt geeft t.o.v. een door Overdiep in een dicht bij Katwijk gelegen Zuidhollands
dorp wel eens gehoord Ik en doe 't niet is volkomen ongemotiveerd’ (§ 465), waarbij
beide geleerden blijkbaar kwalijk genomen wordt, dat ze vóór de verschijning van
De Bonts boek nog geen Oerles kenden.
A. WEIJNEN

Didactische handleiding voor de leraar in de moedertaal. Uitgegeven
door J.M. Meulenhoff, Amsterdam; J. Muusses, Purmerend; Erven P.
Noordhoff, Groningen; 1962; prijs geb. ƒ 8.90.
Dit goed verzorgd uitgegeven boek van 252 bladzijden, met Bibliografie, die daarvan
76 beslaat, is op uitnodiging van ‘Levende Talen’ (in samenwerking met de drie
pedagogische studiecentra in ons land) geschreven door een commissie van
negentien leraren- en oudleraren-Nederlands, onder voorzitterschap van Dr. L.M.
van Dis. Het resultaat van particulier initiatief dus, geen staatszaak, zoals zijn
voorganger, het ‘Rapport-van den Ent’ van 1941. Hier, dientengevolge, geen
‘voorstellen’, aangaande leerplan, lessentabellen, eindexamen (wel een informatief
hoofdstuk over de inrichting ervan), de opleiding van leraren, zelfs geen pleidooi
voor uitbreiding van het toch vrij schamele urenaantal voor ons moedertaalonderwijs.
Weliswaar stijgt uit blz. 107 de bittere vraag op, hoe een leerling achting voor de
eigen taal en letterkunde zal kunnen krijgen en zich daarvoor willen inspannen, als
de volwassenen zo duidelijk blijk geven voor beide niet veel over te hebben en
tegelijk verontrust doen over de gevolgen, en klinkt er protest uit: ‘De klachten over
de gebrekkige kennis van de moedertaal en van het moderne letterkundige leven
(wordt daar zo over geklaagd?) zullen pas verstommen, als men de leraren ook de
tijd geeft die moedertaal en die letterkunde te onderwijzen’ (107), maar de commissie
heeft beseft dat het moedertaalonderwijs meer dan door vermeerdering van het
aantal lesuren gediend zou zijn door een verantwoorde
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didactiek (16). De leraren moeten zich eerst maar eens afvragen wat ze er zelf aan
kunnen doen: ‘Wij vleien ons met de hoop, dat onze leidraad velen zal brengen tot
bezinning op het doel en de mogelijkheden van het onderwijs in de moedertaal en
dat een gemotiveerde aandrang tot vermeerdering van het aantal lessen in het
Nederlands hiervan het gevolg zal zijn’ (16). Het is te hopen dat dit genereuze
gebaar van hand in eigen boezem in elk geval de scholieren zal aanspreken,
overbelast als die reeds zijn, zij het niet in de eerste plaats door de school: ‘Kon
men voor enige decenniën misschien spreken van overlading, veroorzaakt door de
categorische eisen van de school, nu is er voor menige scholier reeds sprake van
overlading, vóórdat de school zich laat gelden’ (145). Het is trouwens de vraag of
de school niet nog altijd te veel van de leerlingen vergt: ‘Dan (te weten: als de
neerlandicus niet schroomt bij voortduring contact te zoeken met zijn collega's om
in het werk van andere vakken aanwijzingen te vinden die hem helpen de taalgroei
der leerlingen te bevorderen) kan wel eens blijken dat op onze scholen aan de
leerlingen van nu eisen worden gesteld, waaraan zij op hun leeftijd feitelijk niet
kunnen voldoen, omdat zij er geestelijk niet aan toe zijn, ook al ontbreekt het hun
niet aan intellectuele vermogens. (...) Het is onvruchtbaar in dezen te spreken van
infantilisme, ook al zou deze constatering juist zijn.’ (147) Dit staat in het hoofdstuk
‘De leraar-Nederlands in het geheel van de school’, dat door het lettertype van zijn
opschrift ten onrechte de indruk wekt een paragraaf te zijn van het afzonderlijke
hoofdstuk over het onderwijs in het Nederlands op de kweekschool. Het handelt
overigens niet zozeer over de samenwerking van de neerlandicus met en de taak
van de leraren in de andere vakken, zoals hfst. IX van het ‘Rapport-Van den Ent’,
als wel - vrij uitvoerig - over de veranderde functie van school en leraar in de
samenleving: de gemeenschap als drager en overdrager van normen op de jongere
generatie is grotendeels weggevallen, in vele gezinnen hebben, door de verminderde
persoonlijke binding, normen hun vanzelfsprekende geldigheid verloren, het
autoritaire gezag heeft aan invloed ingeboet en daarmee wordt ook de
onproblematische autoriteit van de leraar als overdrager van kennis en cultuur zelden
meer als vanzelfspre-
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kend erkend en ervaren (144/145). In deze overbekende kwestie van ‘instruction’
en ‘education’, opleiding en vorming, pleit dit hoofdstuk vóór de omstreden opvatting,
dat de school de opvoeding tot volwassenen ‘die niet hulpeloos staan in een wereld
van onvermoede mogelijkheden en dreigingen’ (146), als gezin en maatschappij
tekortschieten, op zich zal moeten nemen, met name door een sterk persoonlijk
contact tussen opvoeder (leraar) en jongeren: ‘hij ervaart dat hij bewust moet pogen
een gemeenschap te vormen met zijn leerlingen, die buiten de school steeds in
mindere mate hun normen vinden’ (145). In deze opvoedende taak van de school,
die blijkbaar vooral gezien wordt in het verschaffen van normen(?), neemt de leraar
in de moedertaal een bevoorrechte plaats in, in zoverre dat speciaal op hem een
beroep wordt gedaan (146). Dit betreft ook zijn bemoeienis met debatingclubs (dat
hij daar de juiste man op de juist plaats is behoeft geen nader betoog, 148),
improvisatieavonden, de voorbereiding van toneelopvoeringen, de schoolkrant e.d.,
activiteiten die volgens de commissie abusievelijk als ‘buitenschools’ bekend staan
(149).
We kunnen op dit, met een sympathiek idealisme geschreven hoofdstuk niet
uitvoerig ingaan. Het beperkt zich niet tot de vakdidactiek in strikte zin. We volstaan
hier met op te merken dat het de aankomende leraar-Nederlands, voor wie deze
handleiding in het bijzonder bestemd is (7), een taak op de onervaren schouders
legt, die nog aanzienlijk verzwaard wordt door een omstandigheid waarvan op
andere bladzijden wél maar hier niet gewaagd wordt: de tegenwoordige bezetting
der klassen (en daarbij de vaak monsterachtige omvang van de scholen), die het
bepleite persoonlijke contact zo niet onmogelijk maken dan toch in ieder geval niet
begunstigen. Als gezegd wordt dat het persoonlijk contact in onze tegenwoordige
samenleving grotendeels dreigt verloren te gaan, zulks in tegenstelling tot de periode
waarin de volwassenen van nu zijn opgegroeid (143), dan geldt dit laatste natuurlijk
niet de aankomende leraar die in déze tijd is opgegroeid. Eist die, behalve van de
leerling, ook van de leraar geen aandacht, belangstelling en energie voor allerhande
zaken ‘buiten de school’? Daarbinnen valt nog, volgens blz. 106, de televisie: ‘Vooral
voor de culturele vorming van de middelbare scholieren op het platte-
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land kan de televisie (huur van een toestel is mogelijk) van groot belang zijn. Hierbij
valt in het bijzonder te denken aan die streken van ons land die van goed toneel
verstoken zijn. Voorwaarde voor een juist gebruik van dit hulpmiddel is, dat de leraar
een gevormde smaak heeft, behoorlijk geïnformeerd is en het bijwonen van de
uitzendingen goed voorbereidt’. Hoe de commissie zich dit bijwonen van
televisieuitzendingen (van Nederlandse, ‘literair verantwoorde’ stukken?) in de
praktijk precies voorstelt is niet helemaal duidelijk. Loopt zij hier alvast vooruit op
een toekomst waarin de t.v. ook overdag in de ether zal zijn? Of heeft zij hier een
vorm van huisonderwijs in de avonduren op het oog?
De bekende klachten, van universiteit en maatschappij, over de gebrekkige
beheersing van hun moedertaal door gewezen ‘middelbare scholieren’ worden in
dit rapport dus wel gesignaleerd, ze zijn echter geen uitgangspunt geweest, zoals
indertijd voor de commissie-Van den Ent. Wat zijn dan wél de overwegingen geweest
om deze nieuwe leidraad het licht te doen zien? Na uitgebreide bespreking van de
factoren die de ‘Nederlandicus’ (9) (overigens steeds Neer-, telkens ten onrechte
met een hoofdletter) een geheel eigen plaats op de middelbare school doen innemen,
o.a. zijn radicale afhankelijkheid van de wetenschappelijke neerlandistiek, worden
er drie genoemd (14 e.v.). Een daarvan is, dat ‘de habitus van middelbare scholieren
uit ± 1940 en van heden’ sterk veranderd is. Ook zonder training in tekstinterpretatie
begrijpt de lezer dat het hier niet gaat om scholieren uit ± 1940 die heden ongeveer
middelbaar zijn. Wel zal hij geneigd zijn zich de vraag te stellen: hoe kan het feit
dat de puber van nu zo heel anders is dan die van 20 jaar geleden, als dat dan zo
zou zijn, een nieuwe didactiek voor een van de middelbare-schoolvakken
noodzakelijk maken en in welke zin moet die didactiek dan anders zijn dan in 1941?
In het reeds genoemde hoofdstuk over de leraar-Nederlands in het geheel van de
school, als ook in de daaraan voorafgaande bladzijden over de eigenlijke didactiek
van het vak, kan hem duidelijk worden dat hij de ten gevolge van die veranderde
habitus noodzakelijk geachte wijziging in het moedertaalonderwijs in verband zal
moeten brengen met het bij alle onderdelen sterk beklemtoonde belang van
‘samenspel’ tussen
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leraar en leerlingen, van klassegesprekken, discussies, forums, toneelopvoeringen,
samenzang, en vooral ook het scheppen van een genoeglijke, ja vrolijke sfeer van
spel en beweging: Nederlands is een vak waarbij de leerlingen van tijd tot tijd hun
mond, maar ook hun armen en benen kunnen bewegen (104). Wel zal, zo wordt
gezegd, de beginnende leraar die nog veel aandacht moet besteden aan de orde
tijdens de les (hij moet overigens geen orde houden, maar iemand zijn die orde
heeft, 145), moeten vrezen dat al zulk acteren, zingen en declameren gemakkelijk,
al of niet met opzet(!), zal overgaan in geschreeuw en gejoel zonder belang voor
het onderwijs(!), maar dat risico zal hij met de klas(!) onder ogen moeten zien en
als het niet lukt, welnu, dan kan een dergelijke proefneming voorlopig niet herhaald
worden (104)! Voor het overige jongleert hij met grappige combinaties van een
bijvoeglijk naamwoord met een zelfstandig naamwoord en geestige gevallen van
verkeerde samentrekking (ze vuren allen aan tot het verzamelen van goede
voorbeelden), wekt hij gespannen aandacht door ‘de man zit op het kolen’ letterlijk
op het bord te laten tekenen (51), deelt hij speelse opdrachten uit (55), oefent hij
enige pressie vol humor op een leerling die bezwaar heeft tegen publikatie van zijn
opstel in de schoolkrant (65), laat hij een slecht gelezen passage als spelletje
verbeteren (90), kortom, is hij de homo ludens bij uitstek, wiens ‘leren’ (hij legt niet
uit, hij verklaart niet! 108) spelen is, en: bovenal ook minzame welwillendheid: fouten
mogen slechts met welgezindheid, dus niet op berispende toon worden behandeld,
zo vermaant blz. 56, ze moeten met veel tact en geduld bestreden worden, daar
dwang het goede pogen zou kunnen verwoesten (sic, 57), al kan dwang tegen
presentatiefouten (bv. een opstel op onbehoorlijk papier kleiner dan het
minimum-formaat van een schriftvelletje, 58) wel heilzaam zijn, maar dan is het
onjuist om de leerlingen erin te laten lopen (57), want: de neerlandicus dient alles
in het werk te stellen om frustraties bij zijn leerlingen te voorkomen als hun gevraagd
wordt om zelf iets in te kleden of te schrijven (40). Laat hij, bij tekstinterpretatie,
intussen wel op zijn tijd passen: het is een boeiend spel (waarbij de leraar ook nog
wel eens iets van de jongens op kan steken: hoe dikwijls gebeurt het niet dat de
leerling een verrassende visie blijkt te
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bezitten, 108), dat niet gauw te lang valt aan wie er in thuis is, wel aan wie er nog
in getraind wordt. Die valt het na enige tijd zwaar (109). Dit laatste geldt natuurlijk
de leerling, niet de leraar. Deze speelse vrolijkerd, krijgen we de indruk, huppelt
leerkrachtig de ene les uit de andere in, met openheid van geest, vindingrijkheid,
aanpassingsvermogen en creativiteit (146), van uur tot uur tot leerzame entertainment
in staat en bereid, en mocht hij al eens niet met de klas mee kunnen doen - men
kan nu eenmaal niet van iedere leraar verlangen dat hij kan zingen, declameren(?),
fluitspelen en acteren (105) - geen nood: de leerlingen vinden het best als de leraar
wat met de jongens meebromt (105)!
Het is duidelijk, welke ‘metabletische’ consequenties de veranderde habitus van
de schooljeugd voor de leraar-Nederlands met zich mee heeft gebracht. Meent de
commissie werkelijk - om bij dit alles één vraag te stellen - dat de beginnende leraar
zich tegenover de scholieren van heden, zulks in tegenstelling tot die van 1941, het
mislukken van experimenteren met een dergelijke onderwijsmethode zonder
onherstelbare schade voor zijn ‘gezag’ (we durven het woord nauwelijks in de mond
te nemen) zou kunnen permitteren?
Er worden nog twee andere overwegingen voor het opstellen van nieuwe richtlijnen
voor de didactiek van het moedertaalonderwijs genoemd: de wetenschappelijke
taal- en literatuurstudie heeft in de laatste twintig jaar niet stilgestaan, en - een van
de grote wijzigingen die zich in het moedertaalonderwijs voltrokken hebben (15) -:
de verdeling van ons vak van onderwijs in allerlei aparte onderdelen wordt veel
minder geaccepteerd, we kennen niet meer de heterogene bestanddelen: lessen
in lezen, spreken, spraakkunst, stijl, stellen en literatuur (15). Nu is dit laatste niet
helemaal juist. Niet alleen werken lang niet alle neerlandici met een ‘synthetische’
methode, ook voorzover dat wel gedaan wordt komt, bij de meeste schoolboeken
van die soort, de praktijk toch veelal neer op een achtereenvolgens behandelen van
de verschillende bij een tekst gegeven vragen en opgaven, en daardoor op
afzonderlijke lessen in stijl, spraakkunst etc. Ook in de handleiding zelf worden de
onderdelen apart behandeld, al komen bepaalde aspecten in meer dan één hoofdstuk
ter sprake. Een synthetische aanpak wordt
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ook niet speciaal aanbevolen. Wat de grammatica betreft - het meest aangevochten
onderdeel! - zegt blz. 70 dat een bepaalde leergang te prefereren is. Het schema
van de urenverdeling (126-128) laat zich zowel ‘analytisch’ als ‘synthetisch’
interpreteren: ‘een kwart van de beschikbare tijd wordt aan spraakkunst en spelling
besteed’ enzovoort, waar het ‘Rapport-Van den Ent’ (in het hoofdstuk over de
urenindeling) spreekt van ‘2 uur lezen met inbegrip van spreekoefeningen’ etc.
Opvallend, in dit verband, is de ruimere aandacht voor het spreekonderwijs, in het
‘Rapport-Van den Ent’ het minst bedeelde onderdeel. Aanbevolen wordt weliswaar
oefeningen in mondelinge taaluiting (het desbetreffende hoofdstuk geeft een rijke
scala van mogelijkheden) 2 à 3 keer per week aan het begin van de les te plaatsen,
maar als op spreekbeurt of declamatie klassebespreking of discussie volgt of de
bandrecorder - terecht een noodzakelijk leermiddel genoemd (29; vlg. ‘Rapport-Van
den Ent’ blz. 36) - er bij tepas komt, zal in de praktijk met dit onderdeel toch wel
dikwijls een heel lesuur gemoeid zijn. Hetzelfde geldt voor forums, samenspraken
en dergelijke. Het advies om de opdracht tot prepareren van de leesles tot enkele
leerlingen te beperken - ‘hoe minder er zijn die de leestekst kennen, des te beter
de stemming in de les’ (90), hoewel ‘het einddoel niet de laatste bladzij, maar goed
lezen is’ (91) - heeft niet de bedoeling dat de leesles tot een deel van een lesuur
beperkt blijft. Van opzet synthetisch zou men het hoofdstuk ‘Het stelonderwijs’
kunnen noemen, in zoverre dat het stijlonderwijs er een wat onduidelijk onderdeel
van vormt. Het is hoofdzakelijk ondergebracht in een paragraaf die ‘Taalcultivering’
heet. De opmerking dat oefeningen in taalkeuze en lexicologie op hun best van een
noodzakelijke (lees: onvermijdelijke?) kunstmatigheid zijn (55) bevestigt de indruk
dat de opstellers van dit gedeelte met het bekende soort ‘stijloefeningen’ niet goed
raad hebben geweten, ondanks of misschien juist ten gevolge van hun overtuiging,
dat in stilistische tekorten zich iets scheefgerichts of armelijks van de persoon
vertoont, vechten tegen een ‘stijlziekte’ is: pogen een eind te maken aan een foutieve
gezindheid of een tekort aan zelfkritiek (56). Aanbevolen wordt onder meer, aan het
verzamelinstinct der leerlingen op ruime schaal tegemoet te komen en ‘moeilijke
woorden’ in alfabe-
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tische volgorde te laten leren, dat heeft het voordeel dat de vindplaatsen in het
woordenboek dicht bij elkaar liggen (54). Het schrijven van ‘waarnemingsopstellen’
komt hierop neer, dat de leraar met de klas, gewapend met kladblocs (en
klapstoeltjes vermoedelijk) naar buiten trekt en neerstrijkt in een herfsttuin, een park
of aan een rivier, om er de karkteristieke bijzonderheden vast te doen leggen (42)!
Het eerstgenoemde motief - de vorderingen van de wetenschappelijke taal- en
literatuurstudie - sluit min of meer aan bij de hiervóór geciteerde uitspraak, dat de
neerlandicus zich van zijn collega's in de andere vakken o.a. onderscheidt door
radicale afhankelijkheid van de wetenschappelijke beoefening van zijn vak. Het is
moeilijk in te zien, ook met de historische uiteenzetting die het wil illustreren (9 e.v.)
dat dit juist is, of gewenst zou zijn. Natuurlijk wordt de neerlandicus geacht veel te
weten omtrent de structuur van de moedertaal (12). Maar dit kan toch niet betekenen
dat hij zijn behandeling van de ‘klankleer’ structureel zal gaan inrichten naar, laten
we zeggen: de Fonologie van het Nederlands en het Fries, of structuurkenmerken
van het Nederlands bloot zal gaan leggen op de manier van, laten we zeggen:
Paardekoopers syntactische voorstudies. Als hij niet (weer) verzeild wil raken in het
aanbrengen van allerlei weetjes over de taal, maar in het oog houden, ‘dat de
moedertaal niet een vak is dat geleerd en gekend, doch dat beoefend moet worden’
(15), dan zal hij juist onafhankelijkheid t.o.v. bepaalde aspecten van zijn wetenschap,
hoe interessant op zichzelf, moeten betrachten, immers het doel van het
moedertaalonderwijs is nog altijd: de zowel actieve als passieve beheersing van
het Nederlands (15) (en niet: een grondslag te leggen voor verdere wetenschappelijke
studie, zoals bv. bij de ‘exacte’ vakken).
Nu moet erkend, dat er van de vorderingen op het gebied van taalen
literatuurwetenschap in de didactische behandeling van de verschillende onderdelen
vrijwel niets te bespeuren valt, niet bij spreken, lezen en stellen (hoe zou dat ook
kunnen), maar ook niet in het hoofdstuk ‘Het spraakkunstonderwijs’, waar men dat
dan wellicht nog het eerst zou verwachten. ‘In vrijwel alle schoolgrammatica's van
de laatste dertig(!) jaar, ook al handhaven ze het schema uit de 19e eeuw, tref-
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fen we vernieuwingen aan die uit wetenschappelijke studies afkomstig zijn. De
klankleer wordt soms zeer uitgebreid besproken; men geeft zelfs in een van de
spraakkunsten het allervoornaamste van de fonologie. Veel aandacht wordt besteed
aan accent en intonatie. De modaliteit krijgt een ruime plaats. Er is een apart
hoofdstuk over de woordgroepen, of de hele zinsleer wordt vanuit de woordgroepen
opgezet. Men spreekt zelfs over zinsgroepen’ (66). Dit geeft wel een heel
‘optimistische’ en daardoor wat misleidende voorstelling van zaken, het is ook niet
allemaal waar wat er staat, bv., voor de stilistische grammatica (waarvan blz. 62 de
principes bespreekt), want die is te onzent als schoolboek gestart; hoe dit zij, de
handleiding zelf heeft in elk geval de gesignaleerde aandacht voor fonologie,
modaliteit, woordgroepen e.d. niet overgenomen. Dit is bv. de enige plaats waarnaar
het Register onder modaliteit verwijst (het fungeert in meer gevallen als een soort
index verborum). Het hoofdstuk over de grammatica is zelfs heel traditioneel van
opzet. Wel komen er termen als bindvormen, bindmiddelen, bindwoorden in voor,
naar hun inhoud even klassiek als evolutief, over woordschikking wordt, bv. bij de
begrippen hoofd- en bijzin, niet gesproken. De manier waarop over zindsdeel-bijzin
gehandeld wordt is eerder uit dan bij de tijd. De bepaling van gesteldheid, terecht
niet als zinsdeel geëlimineerd (waarom dan ook maar niet de term gebruiken?) is
foutief gekarakteriseerd als bijwoordelijke bepaling die tevens bijvoeglijk is (73).
Hiermee wil niet gezegd zijn dat er ook in dit hoofdstuk niet het een en ander te
waarderen zou zijn, juist ook door zijn ‘traditionele’ behandeling, bv. van de
woordsoorten: vanuit de eisen van goed schriftelijk taalgebruik (bij het werkwoord
ontbreekt het veelvuldig voorkomend verschijnsel van het ‘door elkaar heen halen
van de tijden’); maar met de resultaten van recent taalonderzoek heeft het niets te
maken.
Het enige hoofdstuk waar van invloed van wetenschappelijke studie gesproken
zou kunnen worden, is dat over het literatuuronderwijs, in zoverre namelijk dat de
tekst er uitdrukkelijk centraal wordt gesteld. Op dit punt vertoont het een duidelijke
verschuiving t.o.v. het ‘Rapport-Van den Ent’ (vgl. aldaar blz. 80, 81). Dit is het
hoofdstuk dat ook in andere opzichten het meest een eigen signatuur draagt,
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door de nadruk op zang, voordracht en spel, de aandacht die het vraagt voor de
eigentijdse literatuur (van de 4e klas af regelmatig een uur per week, 107, blijkens
blz. 112 ná de behandeling van de middeleeuwen), en vooral door de eis van
actualisering, ‘vertaling’, benadering van de wereld der jonge mensen uit. Het doel
van het literatuuronderwijs is niet in de laatste plaats beleving, met lichaam en ziel
(103), letterkunde moet voor de kinderen iets zijn dat bij het actuele leven hoort en
bij henzelf (103). ‘De poëzie is zowel uitdrukking als openbaring van de belangrijkste
waarden der samenleving’ (J.C. Brandt Corstius, Forum der Letteren III (1962),
267). Typerend in dit verband is, dat begrippen als ‘esthetisch’, literaire schoonheid’
en dergelijke in dit hoofdstuk niet voorkomen. Enigszins in strijd met het principe
van actualisering en beleving en met de uitspraak dat het onderwijs in de
geschiedenis van de letterkunde steeds gegeven moet worden op grond van literaire
teksten (107) is de aanbeveling regelmatig een beknopt overzicht dat de samenhang
van werken en auteurs duidelijk aangeeft, te laten leren (107). Als, in
overeenstemming met de Urenverdeling, van de beschikbare drie uur ook nog een
uur wordt uitgetrokken voor schriftelijke en mondelinge taaluiting, blijft er voor de
behandeling van oudere literatuur wel heel wenig tijd over. Maar dit is dan ook het
hoofdstuk waarin de aan het begin geciteerde klacht over het te geringe urenaantal
voor Nederlands voorkomt. De vraag is of die actualisering het best geschiedt door
Reinaert als een middeleeuwse supergangster voor te stellen (100), Apollion, Belial
en Belzebul als regisseurs van de koude oorlog etc. (113) of door middel van plaatjes
van standbeelden en gevelstenen (112, 113), maar toepassing van het bedoelde
beginsel is zeker in staat ook voor oudere literatuur belangstelling, persoonlijke
geïnteresseerdheid, te wekken; alleen zou het o.i. niet juist zijn aan het werk van
vroegere auteurs slechts aandacht te besteden voorzover het zich voor eigentijdse
toepassing leent.
Intussen hebben ook deze principes van actualisering en uitgaan van de tekst,
in dit hoofdstuk - wel eens ten koste van de homogeniteit - soms beurtelings aan
het woord, met voortgeschreden wetenschappelijke studie niet zo heel veel uit te
staan. Dat spreekt ook wel van-
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zelf: een werkelijke vernieuwing van de didactiek van het moedertaalonderwijs is
niet van de wetenschappelijke beoefening van de neerlandistiek te verwachten,
maar van wetenschappelijke research op het gebied van de algemene didactiek.
Zolang er niet meer bekend is over het leerproces, de samenhang van taalbeheersing
en geestelijke rijping, de wijze waarop het moedertaalonderwijs het natuurlijke proces
van taalverwerving het meest ‘efficiënt’ kan begeleiden, sturen en intensiveren,
zolang is elke didactische handleiding niet veel meer dan een onzeker pogen tot
het geven van enig houvast in de wassende vloed van tegenstrijdige methodes, het
geven van praktische wenken, het opperen van ideeën, het wijzen op mogelijkheden.
De commissie is zich hiervan bewust geweest. Ze heeft echter gemeend dat het
onjuist zou zijn daarom over de didactiek zoals wij die bedrijven te zwijgen, en dat
het zinvol zou zijn een nieuwe poging te doen tot het geven van didactische richtlijnen
(14). Met het relativeren van haar motieven daarvoor hebben we deze poging niet
bij voorbaat als mislukt, zelfs niet als prematuur willen kwalificeren. Waarom zouden
een aantal neerlandici in onderlinge samenwerking niet eens hun didactische
inzichten en klassepraktijk, desnoods als ‘richtlijnen’ te boek stellen? Het staat wel
vast dat de aankomende (ook de ervaren) leraar-Nederlands in het ‘Rapport-van
Dis’ tal van behartenswaardige wenken en ideeën, hoogst nuttige aanwijzingen en
praktische informatie kan vinden. Verschillende, deskundig, geïnspireerd geschreven
bladzijden, hoewel ze wel eens wat ver doordraven of ontsierd worden door al te
goed bedoelde dierbaarheden als hiervóór geciteerd, rechtvaardigen de op blz. 16
uitgesproken hoop, dat het velen zal brengen tot bezinning op het doel en de
mogelijkheden van het onderwijs in de moedertaal. Ongetwijfeld zal het als geheel
- het bijzonder geslaagde hoofdstuk over de kweekschool buiten beschouwing
gelaten - ook velen meer of minder teleurstellen, bv. in hun verwachting van een
meer zakelijk handboek, vooral zakelijker, reëler, met minder ‘theorie’, minder
aandacht voor en uitweiding over allerhande vanzelfsprekende zaken waarvoor de
praktijk vanzelf de weg wijst, meer uitgewerkte demonstratie van het hoe en wat,
aan de hand van veel concreet materiaal. Zij hadden daarvoor wellicht graag enkele
pagina's van de zeer
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omvangrijke bibliografie (ruim 1400 titels, voor een groot deel van vóór 1941) - een
prachtig apparaat, meer voor de vakdidacticus dan voor de aanstaande leraar - zien
ontbreken. Dat het op diverse punten aanleiding geeft tot ernstige kritiek is in het,
voorgaande niet onder stoelen of banken gestoken. Wij hebben bezwaar tegen de
voorstelling dat van ‘interactie’, hoe belangrijk op zichzelf, ook pedagogisch, van
‘samenspel’, met het accent op ‘spel’ als hier gelegd, voor de eerstvolgende twintig
jaar nu álle heil te verwachten zou zijn, en hebben vooral weinig waardering voor
de hier en daar onmiskenbare neiging om toe te geven aan een tendens tot
‘infantilisering’ van ons middelbaar onderwijs, voor de vanzelfsprekendheid waarmee
speciaal de leraar in het moedertaalonderwijs een verantwoordelijkheid voor de
opvoeding van de scholier wordt opgelegd, die althans in het huidige onderwijsbestel
zeker niet van hem kan worden gevraagd. De eisen die hier t.a.v. zijn vak aan hem
worden gesteld (het onderwijs als zodanig, het voorbereiden van de lessen, dat nog
wel iets meer omvat dan alleen maar ‘preparatie’, de niet geringe hoeveelheid
correctie) - we zien dan nog af van ‘buitenschoolse activiteiten’, gesprekken met
ouders en leerlingen, werkweken, enz. - zijn al van dien aard, dat het onmogelijk
moet lijken dat de neerlandicus op z'n eentje volbrengt wat de samenstellers van
dit rapport met hun negentienen van hem vragen. Hij zal er verstandig aan doen
het advies dat hem inzake het literatuuronderwijs gegeven wordt (118), voor zijn
hele onderwijs, ook wat betreft zijn eigen werkzaamheden, ter harte te nemen.
Menen we aldus de (aanstaande) leraar-Nederlands een beetje tegen de
commissie in bescherming te moeten nemen, we willen het ‘omgekeerde’ ook niet
nalaten, en wel door op te komen tegen het vonnis dat elders (Levende Talen 1962,
625 e.v.) geveld is over spelling en stijl van dit rapport. Het is schromelijk onbillijk.
Een zevental afwijkingen van de voorkeurspelling (met nog enkele uit te breiden),
bijna alle betreffende c-k, is toch niet voldoende voor het oordeel dat er ‘eenvoudig
met de spelling wordt gesold’; het aantal ‘stijlbloempjes en vergrijpen tegen de
grammaticale voorschriften’ ook niet zodanig dat nu ‘een ernstige onvoldoende voor
deze kant van
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het werk’ op z'n plaats zou zijn, al komen er inderdaad stilistische slordigheden in
voor die er niet in voor mochten komen.
Tenslotte zij opgemerkt dat het ‘Overzicht van de grammatica's’, onder meer
bekend door uit de vernietigende kritiek van een van de leden van de commissie
(Forum der Letteren II, 1961, 138 e.v.), in de bibliografie een aanbeveling ter eerste
kennismaking heeft meegekregen.
Haren (Gr.)
A. SASSEN

Cervantes in het Nederlands. Bibliografie door Prosper Arents. Gent,
1962, 474 bladzijden. (Koninklijke Vlaamse Academie voor taal- en
letterkunde, Reeks IV, Nr. 16).
Reeds meer dan een eeuw geleden slaakte een Utrechts jurist, Mr. C.L. Schuller
tot Peursum, die een voor zijn tijd niet onverdienstelijke vertaling van Don Quichot
op zijn naam heeft staan, de verzuchting dat ‘wellicht nergens in Europa het
kunstgewrocht van Cervantes minder gewaardeerd wordt dan in Nederland’. Met
het ‘kunstgewrocht’ wordt natuurlijk ‘El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha’
bedoeld.
Trouwens ook thans, nu er sedert honderdtwintig jaar verstreken zijn, kan men
in de Lage Landen niet spreken van een bijzondere waardering van Spanje's grootste
prozaschrijver. Wat er dan al aan belangstelling bestaat en bestaan heeft, is praktisch
gesproken beperkt gebleven tot de Don Quichot. Voor een volledige vertaling van
een zo belangrijke novellenbundel als de ‘Novelas Ejemplares’ was noch in vroeger
noch in later tijd een uitgever te vinden. En over de mogelijkheid van het publiceren
van een Nederlandse vertaling van het dramatisch oeuvre van de grote auteur en
van zijn troetelkind, de Trabajos de Persiles y Segismunda, zullen we maar zwijgen.
Dit neemt niet weg dat hier een lijvig boekdeel voor ons ligt, dat de titel draagt
Cervantes in het Nederlands en weinig minder dan vijfhonderd bladzijden telt. Het
is een met veel zorg samengestelde bibliografie, waaraan de auteur Prosper Arents
vijftien jaar lang zijn
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beste krachten heeft gewijd. In 1947, ter gelegenheid van het vierde eeuwgetijde
van de geboorte van Miguel de Cervantes Saavedra, organiseerde namelijk de
Stadsbibliotheek van Antwerpen een herdenkingstentoonstelling. De heer Lode
Baekelmans, Ere-Direkteur der bibliotheken van de Scheldestad, verzocht toen de
heer Arents het in de Stadsbibliotheek aanwezige materiaal dat voor deze
tentoonstelling in aanmerking kon komen, bijeen te brengen. Aldus is geschied. En
ook nadat de Cervantes-tentoonstelling te Antwerpen gesloten was, heeft haar
organisator, toen eenmaal zijn belangstelling voor het onderwerp goed gewekt was,
met onverflauwde ijver zijn wat hij noemt ‘opzoekingen’ voortgezet, en het resultaat
daarvan ligt dan nu vóór ons.
Met het uitermate consciëntieus samenstellen van deze bibliografie heeft de
auteur ongetwijfeld velen aan zich verplicht: hispanisten en neerlandici, zo goed als
onderzoekers die zich bezighouden met de vergelijkende literatuurgeschiedenis. In
een zeer overzichtelijk geheel wordt de lezer - beter gezegd degene die het werk
raadpleegt, want waarschijnlijk zal niemand zulk een boek van de eerste tot de
laatste bladzijde lezen - ingelicht over geschriften van en over Cervantes, aangaande
tijdschriften waarin werk van de Spaanse auteur opgenomen is, over vertalers en
bewerkers, illustrators en drukkers, ja zelfs over bezitters van Nederlandse
Cervantes-uitgaven, zowel in Nederland en Vlaanderen als in het buitenland.
Het zal menige gebruiker van deze bibliografie misschien gaan zoals de schrijver
van deze regels, bij wie bij het bestuderen van Cervantes in het Nederlands af en
toe de vraag is opgekomen: is dit nu niet een evident geval van excès de zèle? En
is het wel juist dat de Koninklijke Vlaamse Academie voor taal- en letterkunde haar
fondsen beschikbaar stelt voor een werk dat zozeer in details treedt als het
onderhavige? Men vergete echter niet dat het hier gaat om een bibliografie, en het
is duidelijk dat de samensteller toekomstige onderzoekers, voor wie hij zich zonder
enige twijfel grote opofferingen heeft getroost, niet het geringste of schijnbaar
onbelangrijkste detail heeft willen onthouden.
Nu zal geen ernstig onderzoeker zich door deze stroom van bibliografische,
jammer genoeg niet kritisch gesorteerde gegevens laten misleiden. Spoedig genoeg
zal hij zich er van overtuigen dat de wezenlijke
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betekenis van Cervantes voor het Nederlandse taalgebied nog altijd verre van
indrukwekkend is.
Het spreekt vanzelf dat men van een bibliografie niet meer mag vergen dan zij
zelfs in het gunstigste geval bieden kan, namelijk betrouwbare bibliografische
gegevens. Bij het doorlezen van de details over de oudste Nederlandse vertaling
van de Don Quichot, van de hand van de Dordtenaar Lambertus van den Bos (1657),
die niet minder dan zeven drukken beleefde - de laatste is van 1732 -, vraagt men
zich af, of het niet interessant zou zijn het Nederlands van deze oude overzetting
te vergelijken met het origineel en met de vertaling van Schuller tot Peursum
(1854-1859) b.v., waarmede belangstellenden die geen Spaans kenden in de tweede
helft van de 19de eeuw, ja tot in onze tijd toe, genoegen moesten nemen. Wij houden
ons er van overtuigd dat zulk een collationeren van teksten uitermate leerzaam zou
zijn, zowel voor de hispanist als voor de neerlandicus.
Als iemand de lust mocht bekruipen steekproeven te nemen ten einde na te gaan
of bij het bijeenbrengen van de 1.458 items, die zich over een drietal eeuwen
uitstrekken, niet een enkel detail aan Prosper Arents' speurzin is ontgaan, geven
wij hem niet veel kans op succes. Het is ons niet gelukt de auteur op een omissie
te betrappen. Ons rest niets meer dan de schrijver geluk te wensen met de voltooiing
van dit met moeitevol geduld en pijnlijke nauwkeurigheid tot stand gekomen geschrift
en een woord van hulde te brengen aan het adres van de Vlaamse Academie voor
de keurige wijze waarop zij deze uitgave verzorgd heeft.
Utrecht, januari 1963
C.F.A. VAN DAM
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Het taalspel van de probatio pennae
Reeds velen hebben zich bezig gehouden met vorm en inhoud van de probatio
1)
pennae, die Kenneth Sisam in 1932 achter een Oudengels manuscript vond. In
2)
1954 heb ik in een artikel ‘Quid expectamus nunc?’ de voornaamste tot dat tijdstip
3)
verschenen literatuur genoemd, waarin over Sisam's vondst geschreven was , maar
zelf vrijwel niets nieuws over het bekende zinnetje geboden. Wel heb ik daarin een
poging gewaagd de onleesbare resten daarachter te ontcijferen met behulp van de
veronderstelling, dat zij zouden passen bij het nog niet in vertaling aangewezen
overige Latijn van deze probatio pennae: quid expectamus nu(nc). Het laatste woord
was hiermee natuurlijk niet gesproken, wat ook niemand zal verwonderen, die
bedenkt, hoe schaars de gegevens zijn, hoe moeilijk zulk een zin, die ook als er
een bijkomt toch buiten elk ruimer verband gegeven is, kan worden verstaan, en
hoe belangrijk de opgeworpen kwesties voor de Nederlandse taal- en literatuurstudie
zijn.
Nog geen jaar na deze poging verscheen er een artikel van J.M. de Smet, dat
4)
zich bezig hield met de bedoeling en de datering van het penneprobeersel . Had
Sisam gedacht aan colloquia uit het onderwijs

1)
2)
3)

4)

Ms. Bodleian 340 f. 169 v.; zie The Review of English Studies, Vol. IX (1933).
Taal en Tongval VI (1954), 62-67.
De bijdragen van M. Schönfeld, Een Oudnederlandse zin uit de elfde eeuw, in Ts 52 (1933)
met facs. - Th. Frings, Ein altniederländischer Satz des 11. Jahrhunderts, in Beiträge zur
Geschichte der deutschen Sprache und Literatur, 58 (1934). - J. van Ginneken, Het oudste
gedichtje in de Nederlandsche taal, in OTt V (1936). - J. van Mierlo, De Letterkunde van de
Middeleeuwen tot omstreeks 1300, bl. 100. - W. Krogmann, Altenglisches in einem
altniederfränkischen Satz? in Niederdeutsches Jahrbuch LXIX-LXX (1943-1947). - C.
Tavernier-Vereecken, Nog over hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hi(c) anda thu,
in H Top Dial XXII (1948).
Het oudste zinnetje in onze moedertaal, in Leuv B 1954, 98-113; in voetnoot 1. sprak de schr.
eveneens de veronderstelling uit, door te vragen of het onleesbare laatste gedeelte der pr.
p. zou kunnen overeenkomen met het Latijn quid expectamus nunc. In een mij gezonden
brief deelde De Smet mij mee, dat hij van het bestaan van mijn artikel niet afwist, toen hij zijn
vraag neerschreef. Des te meer blijkt, hoe plausibel de hypothese van de overeensteming
tussen quid expectamus nunc en de onleesbare woordresten is.
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in het Latijn, Schönfeld aan heimwee van geëmigreerde monniken naar het Vlaamse
vaderland, Sisam in tweede instantie aan een bijbelse passage, of aan fabelliteratuur,
was Van Ginneken van oordeel, dat hier een minnedicht met smachtende
h-alliteraties omhoog welde, De Smet betoogde tegenover deze meningen met
klem, dat ‘vogala’ geroepenen Gods zijn, die geestelijke rust zoeken in het
kloosterleven.
Van de hierna verschenen literatuur noem ik een artikel van J. van Mierlo, die De
Smet's opvatting niet kon delen, maar van mening was, dat het Diets een
reminiscentie moest zijn van een oud minnelied, daarin blijvend bij de verklaring
5)
van Van Ginneken, maar ontdaan van haar romantisme .
6)
Voorts verscheen er een artikel van mijn hand ‘Oudnederlands’ en een van A.
7)
Sizoo , dat zeer belangrijk was, omdat Sizoo erin slaagde de herkomst aan te wijzen
van een andere Latijnse probatio pennae, die vlak voor de Oudnederlandse
geschreven staat.
In 1958 sprak ik op het Filologencongres te Leiden over ‘De Oudnederlandse
8)
pennekrabbels van Oxford’ , waarin ik mij in hoofdzaak bezig hield met het vragend
voornaamwoord quid en hetgeen ik na een persoonlijk onderzoek te Oxford van
een overeenkomst met uuat meende te kunnen vaststellen.
Meer uitvoerig dien ik in te gaan op een tweede artikel van Schönfeld ‘Hebban
9)
olla vogala...’, na zijn betreurd verscheiden in dit tijdschrift verschenen . Het heeft
de bedoeling een algemeen critisch overzicht te leveren van de discussie over de
probationes pennae juist vijf en twintig jaar na de publicatie van Schönfeld's eerste
artikel. Van mijn Leidse lezing wist de schrijver echter niet af, daar hij het con-

5)
6)
7)
8)
9)

Een oud penneprobeersel, in Med V A 1955, 554-559.
Studentenalmanak van de Studentencorpora der Vrije Universiteit 1956, 333-338.
Het ‘age iam’ op de probatio pennae, in Leuv B 1957, 121-125.
Hand. 25ste Ned. Filologencongres 1959, 28-30.
Ts LXXII, 1-9.
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gres niet bezocht had en het verslag ervan nog niet was verschenen. De volgende
punten roert Schönfeld aan:
a) wat is de juiste lezing van het eerste deel der pr.p.? Schönfeld acht ‘Hebban olla
10)
vogala nestas bigunnan hinase hi(c) (e)nda thu’ van Gijsseling en Koch ‘een
verbeterde, men mag aannemen definitieve lezing’, daar zij gebruik gemaakt hebben
van een foto, genomen bij ultra-violette belichting. Hij laat eigen lezing ‘hagunnan’
en ‘anda’ geheel varen, wat wel enige verwondering wekt, daar Gijsseling en Koch
onder hun reproducties deze foto, die toch het bewijs moest leveren, niet opgenomen
11)
hebben.
b) in welk dialect geschreven? Het antwoord luidt: in het Westvlaams. Ook Mevr.
Tavernier-Vereecken is van deze mening, en eveneens W. Krogmann, die echter
de mogelijkheid van anglicismen aanneemt. Gijsseling en Koch spreken van
Oudwestnederlands en door mij is de term Oudwestnederfrankisch gebruikt. Bij de
laatste twee termen wil Schönfeld zich wel aansluiten, om ‘geheel veilig’ te zijn.
Anderzijds heb ik er geen bezwaar tegen Schönfeld's benaming over te nemen,
daar het Westvlaams onder het Oudwestnederfrankisch valt en veel voor de engere
benaming pleit.
c) wanneer werd de pr.p. geschreven? Sisam meent in de tweede helft der 11de
eeuw, Gijsseling en Koch in het derde kwart ervan. De Smet oordeelt op grond van
een antifoon tot Sint Nikolaas, in de eerste helft der 12de eeuw. Schönfeld vindt de
hele kwestie van weinig betekenis ‘indien onze regels een citaat zijn uit een ouder
geschrift’. Voor het hele onderzoek acht hij het nodig, teneinde zekerheid te verkrijgen
over allerlei hangende kwesties, dat men zoekt naar een grondtekst. Van Mierlo
dateert zeer vroeg, namelijk 9de of 10de eeuw, daar hij het geheel een reminiscentie
van een oud minnedicht acht.
Wanneer het gemaakt is, kan ik niet met zekerheid zeggen; neer-

10)
11)

Diplomata Belgica ante annum millesimum scripta 1950, I, 397 vlg.
In Dipl. Belgica werd de foto niet gepubliceerd, omdat het resultaat, naar Gijsseling meedeelde,
toch weinig beter zou geweest zijn dan de bestaande facsimile uitgaven.
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12)

geschreven werd het in ieder geval na de eerste helft der 11e eeuw. Een der
probationes vermeldt zelf reeds het bekende jaar 1066. Ouder dan het
Middelnederlands zijn wel: de uitgang -as van nestas, de th van thu, de u van
hagunnan en unbidan. Maar de a als eenheidsvocaal in zwak geaccentueerde
13)
positie treft men ook in het Mnl. aan.
d) wat is de inhoud van de pr.p.? Schönfeld wijst de mening van Van Ginneken af,
dat er een stafrijmende dichtregel geschreven staat en eveneens die van De Smet,
dat deze pr.p. een verlangen naar het kloosterleven behelst. Schönfeld betoogt
echter, dat alle probationes ‘bijna zonder uitzondering losse fragmenten (zijn) uit
geschriften die geen uiterlijke samenhang hebben, maar wel een innerlijke eenheid
verraden: de vrome geestesgesteldheid van de schrijver’, hieruit besluitend dat dit
ook met Abent (Hebban) enz. het geval moet zijn, wat hij zelfs ‘a priori aannemelijk’
acht.
e) wat te denken van het tweede deel der pr.p. achter thu? Na De Smet's suggestie
te hebben weergegeven, dat het een vertaling zou kunnen zijn van quid expectamus
nunc, schrijft Schönfeld, dat deze gedachte ‘in stelliger en uitgebreider vorm
14)
is...ontwikkeld door Caron’. Tegen mijn reconstructie uuat umbidan (unbidan) uue
i

nu, te lezen in uug.....mb ạda....e nu (de letters die Gijsseling en Koch meenden te
bespeuren), heeft Schönfeld de volgende bezwaren:
1) het feit dat nu het enige woord is, dat overeenstemt met het manuscript, vormt
een smalle basis voor verregaande gevolgtrekkingen;
2) ‘zeer bedenkelijk’ is het ‘wegwerken’ van de g van uug;
3) ‘niet minder bedenkelijk’ is de reconstructie uue, een angel-

12)

13)
14)

Naar Dr. G.I. Lieftinck mij meedeelde, vermeldt de Summary Catalogue of Western Manuscripts
II, part I p. 351 (Oxford 1922; auteurs F. Madan en H.H.E. Craster) het Ags. ms. met de
toevoeging: ‘written in the first half of the 11th century in England’.
Zie voorbeelden als saka, enda, dusentach, bagaerte bij Dr. A. van Loey, Middelnederlandse
Spraakkunst, II. Klankleer, § 97, Gron.-Antw. 1962.
Schönfeld schijnt te menen, dat De Smet's artikel reeds voor het mijne zou zijn verschenen.
Iets dergelijks ook in H Top Dial 1954; in jrg. 1955 werd echter een rectificatie geplaatst.
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saksische eigenaardigheid waarbij dan alleen de afwijking (e) in 't ms. staat;
4) ‘Maar bovenal ondermijnt Caron de gehele theorie van het oudste Nederlandse
minnedicht’. Hoe dit het sterkste van alle bezwaren kan zijn, is niet duidelijk, daar
Schönfeld niet wilde weten van deze theorie. De inhoud van de pr.p. is bovendien
in mijn eerste artikel slechts even ter sprake gekomen. Met Schönfeld kan ik zeggen,
dat het mij er om te doen was het taalkundig karakter ervan vast te stellen. Op de
andere bezwaren zal ik straks nader ingaan.
Ofschoon ik mij vroeger nauwelijks met de bedoeling van het zinnetje heb ingelaten
- ik achtte de interpretatie van Van Ginneken verre te verkiezen boven die van
anderen -, zal ik thans mijn betoog ermee beginnen.
Heel opzettelijk doe ik dat, omdat ik ervan overtuigd ben, dat de bedoeling van
de zinnetjes ten nauwste samenhangt met de vormgeving. Om die te vinden is een
voorafgaand onderzoek naar een origineel waarop het Latijn teruggaat, zoals Sizoo
dat zo succesvol gedaan heeft voor het Age iam enz., niet noodzakelijk. Het valt
sterk te betwijfelen, of er wel een ‘grondtekst’ bij behoren kan, omdat onze pr.p.
kennelijk een zelfstandige taalkundige eenheid vormt. Is het niet heel opmerkelijk,
dat geen van de andere probationes ‘tweetalig’ is? De onze is dat wel en blijkbaar
speelt die vertaling hier een specifieke rol.
De eerste vraag die we moeten stellen, is: Waarom die ‘tweetaligheid’?
Laat ons aannemen, dat de schrijver der pr.p. slechts vluchtig enige flarden van
herinnering heeft neergeschreven, toen hij een nieuw gesneden pen probeerde.
Hoewel het zeer natuurlijk mag genoemd worden, dat een geestelijke zich religieuze
stof herinnert, mogen we toch niet zeggen, dat nu al zijn herinneringen a priori
geestelijk van aard moeten zijn. Indien de schrijver niet creatief bezig is - dit te
veronderstellen is ten volle verantwoord door de situatie en wordt ook door de
meeste onderzoekers niet betwijfeld -, dan kan hem louter toevallig van alles in het
hoofd schieten. Dat behoeft ook volstrekt niet ‘autobiografisch’ van aard te zijn. Met
Schönfeld kan ik het wel eens zijn, als hij in zijn laatste artikel schrijft, dat het een
soort ‘ge-
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heugenoefening (is), wanneer hij opschrijft wat hem te binnen valt’, maar ik zou er
niet aan toe willen voegen ‘uit vroeger bestudeerde teksten’, daar men zich zeer
wel iets anders dan een fragment uit eerder onderzochte literatuur kan herinneren,
b.v. de een of andere mondelinge overlevering. Het heeft zin dit alles zo te stellen,
omdat de vraag blijft klemmen, waarom de schrijver enkel in ons geval een tweetalige
pr.p. geeft. Ik laat in het midden, of het Nederlands de vertaling is van het Latijn dan
wel omgekeerd het Latijn van het Nederlands. Men heeft zich hierover druk gemaakt,
maar belangrijk is de vraag niet, daar er een andere omstandigheid is, die veel te
weinig aandacht ontvangen heeft en niettemin primair is, namelijk de vertaling woord
voor woord. Het doet er niets toe, welke tekst tot vertaling geproclameerd wordt.
Het Latijn staat voorop uitsluitend uit reverentie voor de taal der geleerden. Het
Latijn is vertaling van het Nederlands, maar tegelijkertijd is het Nederlands vertaling
van het Latijn, aangezien de schrijver niet anders bedoeld heeft dan door een kunstig
spel een etymologische grap vertonen. Hij speelt met de taal en toont ons hoezeer
het Nederlands in zinnen, die hij daartoe gecomponeerd heeft, overeenstemming
heeft in vorm en betekenis met het Latijn. Hij heeft natuurlijk wel geweten, dat het
aantal woorden van een Latijnsen grondtekst en een Nederlandse vertaling (of
omgekeerd) doorgaans niet gelijk is, en evenmin het aantal geaccentueerde syllaben
en de zinsbouw, ook al zal hij nooit van analytische en synthetische taalstructuur
gehoord hebben. Wie met vertalen uit het Latijn niet onbekend is, gelijk onze schrijver
van zoveel Latijnse probationes pennae, weet dit uit ervaring. Daarom kunnen wij
ons indenken, dat het heel plezierig voor hem moet geweest zijn een taalkunstje
neer te schrijven - wie weet hoe oud het reeds voor hem was! -, waarin het gelukt
tegenover elk Latijns woord een Nederlands woord te plaatsen met gelijke betekenis
en bovendien met treffende klankovereenkomst, terwijl tevens het totaal aantal
geaccentueerde syllaben precies gelijk is. Dat er ondanks al die voorwaarden,
waardoor de schrijver zich gebonden had, toch nog een paar alleraardigste zinnetjes
konden ontstaan, zelfs met een gelijk aantal alliteraties, vervult ons met geen geringe
bewondering voor het kunstwerk en zijn maker.
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Naast al deze strikte gelijkheden moeten we wellicht ook noemen de
merkwaardigheid, dat de etymologische verwantschap van de woorden, waarmee
onze scribent een zin formeert, nog des te sterker voor hem kan geaccentueerd zijn
door de aanwezigheid van consonanten, die wel niet gelijk zijn, maar toch wel tot
dezelfde articulatorische groep behoren: de labialen b en p, de dentalen d en t
(eventueel th), de gutturalen g en c, de ‘semivocales’ van zijn tijd l, n, m en r.
Telling van het aantal ongeaccentueerde syllaben levert evenmin volstrekte
gelijkheid. We zien, dat het Nederlands er een meer heeft dan het Latijn. Misschien
gevoelen wij dit als een foutje in het patroon, maar we dienen dan toch te bedenken,
dat in het alliteratievers wel het aantal geaccentueerde, maar niet het aantal
ongeaccentueerde syllaben geteld werd.
Wij moeten om dit alles te doorzien en er mede van te genieten, ons inleven in
de gedachten van zo'n middeleeuws taalkundige. Natuurlijk mogen we geen
wetenschappelijk verantwoorde etymologie verwachten. Ook weten we niet langs
welke lijnen de maker geredeneerd heeft; we zien alleen resultaten voor ons. Hij is
getroffen door overeenkomst van allerlei aard en de stand van het wetenschappelijk
denken van zijn tijd inzake etymologie wordt weerspiegeld door het taalvergelijkend
werk, dat hij levert. Wij kunnen met een modern etymologisch woordenboek in de
hand de rekening wel opmaken van wat hij juist of niet juist gezien heeft, maar dit
zou geen immanente critiek mogen heten. Als hij bij hagunnan, vogala en unbidan
gewogen, maar te licht bevonden wordt, zegt dit niets over het welslagen van zijn
taalkunst naar het oordeel van zijn eigen tijd. Wij zelf kunnen trouwens geen zekere
Latijnse etymologische aequivalenten van deze woorden aanwijzen. En in de overige
woorden is zonder twijfel ook volgens ons modern inzicht min of meer verwantschap
met het Latijn der pr.p. aanwezig.
Laat ons dan nu in de juiste stemming om deze grap te verstaan, en zonder
etymologische ‘misgrepen’ uit de hoogte te veroordelen, dit geraffineerde taalspel
trachten mee te spelen, het spel van de formatie der overeenkomstige Latijnse en
Nederlandse zinnen met gebruikmaking van etymologisch verwante woorden. Om
de bespreking
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wat overzichtelijker te maken deel ik de zinnen als volgt in: Abentomnes
volucres-nidos inceptos-nisi- ego et tu-quid-expectamus-nu(nc), parallel aan:
Hebban-olla vogala-nestas hagunnan-hinase-hi(c) (e)nda thu-uu(at)-(u)nbida(n)
(uu)e-nu.
Abent-Hebban: met treffende overeenkomsten, die we niet alleen moeten zien,
maar vooral ook horen. Ons valt al dadelijk op het tweesyllabische der woorden met
klemtoon op de eerste lettergreep. De a en de e hebben stuivertje gewisseld. De b
en de n blijven gelijk. Het woordbegin is vocalisch: het Latijn zonder h en het
Nederlands mét de h (die deze Vlaming wel niet zal hebben uitgesproken). Blijkbaar
acht de schrijver de spelling van het vocalische begin voor het Latijn zonder h juist,
tegenover het Nederlandse met h.
omnes volucres - olla vogala: weer met gelijk ritme. We letten op het gelijke aantal
lettergrepen, het vocalische begin met dezelfde vocaal. De ‘semivocales’ mn komen
voor hem overeen met de ‘semivocales’ ll. De erbij behorende substantieven hebben
een sterk sprekend gelijk begin vo- en vo-, te meer omdat de hoofdklemtoon erop
valt. De l domineert duidelijk in beide woorden, als beginletter van een syllabe. De
velaar g kan corresponderen met de velaar c (is k).
nidos inceptos - nestas hagunnan: het gelijke ritme is weer zeer duidelijk, evenals
het gelijke aantal syllaben. Het begin van beide woorden heeft opvallende
overeenkomsten, consonantisch en vocalisch. Dat ik hier tot de lezing hagunnan
terugkeer, geschiedt niet in de eerste plaats om de parallellie van inceptos hagunnan met Abent - Hebban, maar op andere gronden, zoals ik straks zal
toelichten. Reeds nu blijkt hagunnan beter dan bigunnan bij inceptos in het taalspel
te passen door het vocalische begin (de h is weer stom); voorts ziet men de c en
g, de versprongen nasaal n. De overeenkomst van nidos en nestas is evenzeer
evident: behalve het gelijke woordbegin en -eind met n en -s zien we de zeer
verwante klinkers i en e, de dentalen d en t. Misschien kan zo ook het slot van nestas
met s-pluralis hier een verklaring vinden. Dit betekent niet, dat de schrijver een
onverantwoorde meervouds-s hier bezigt om de zaak etymologisch er steviger te
doen uitzien. Schönfeld betoogt, dat de uitgang -as in 't Oud-Gents voorkomt bij
mannelijke a-stammen en dat nestas geen Ags. vorm kan zijn, daar in geen
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ander dialect van het Westgermaans nest mannelijk is dan alleen in het
15)
Middelnederlands . Dit laatste is echter onjuist. Het toeval wil, dat hetzelfde woord
nestas in acc.masc.plur. voorkomt in de evangeliën van Lindesfarne. Ook C.W.
Grein vermeldt in zijn Angelsächsischer Wortschatz het woord nestas uit Luc. 8:20
met de toevoeging ‘also auch masculinum’. Al is het dus wel mogelijk nestas als
een anglicisme op te vatten, we kunnen dat beter niet doen, daar het niet noodzakelijk
is, gezien de door Schönfeld aangevoerde voorbeelden uit Mansion's Oud-Gentsche
Naamkunde (geldindas, Grifningas, Humas).
nisi - hinase: hier is nu het aantal ongeaccentueerde syllaben ongelijk. Ritmisch
is er echter geen enkele storing, aangezien de -a- slechts weinig geaccentueerd is,
terwijl -se geen lange î heeft, hoewel het uit sî ontstaan is. We moeten hínase lezen
met klemtoon op de eerste syllabe. Onjuist zou zijn hináse, daar men dient uit te
gaan van het normale ontkenningspartikel en niet met Schönfeld van de versterkte
16)
ontkenning; deze zou in deze syntactische agglutinatie niet op haar plaats zijn. In
ni- en hin- zag de auteur weer een letterverspringing, waardoor het Vlaamse woord
met een vocaal aanving, die als zo vaak met een h geschreven werd en daarmee
in het alliteratie-systeem van den puzzelaar paste.
ego et tu - hi(c) (e)nda thu: het ritme van deze drie woorden is beiderzijds gelijk.
De h van hi(c) doet wel geforceerd aan en onderstreept daarmee nog eens het
spelkarakter van het geheel. De u's van tu en thu, evenals de e's van et en enda
spreken voor zichzelf; evenzo wellicht de gutturalen g en c, de dentalen t en d, t en
th.
quid - uuat: de uu, die bilabiaal werd uitgesproken, past bij de labiovelaar qu.
Andere elementen om zich als puzzelaar in te verheugen zijn de korte,
geaccentueerde klinkers en de slotconsonanten.
expectamus - unbidan uue: het pronomen uue behoort bij het verbum finitum en
heeft geen lange î, waarschijnlijk omdat het slechts bijtoon heeft. Het staat met -e
geschreven en is heel goed te vergelijken met de -e van hínase, die ook op î
teruggaat en bijtoon heeft. We tellen

15)
16)

Ts 52,2.
Zie Mnl W II, kol. 633.
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gelijkelijk vier syllaben, waarvan de eerste in beide gevallen vocalisch begint. De
beide a's zijn gelijk. Verwante labialen zijn p en b, verwante dentalen t en d. Het
deel -tamus is gezien als overeenkomend met -danwe. Dat de m kan corresponderen
met nw, kon deze Vlaming in feite zien in assimilaties van zijn moedertaal als game
17)
(voor gaen wi) en mare, maer (voor ne ware).
nu(nc) - nu: weer is de overeenkomst doorzichtig. Van de c is in het hs. geen
spoor aanwezig; na de u ziet men slechts een puntje van de volgende letter. Hoewel
nunc is opgebouwd uit num + ce en num ook wel zelfstandig voorkomt, durf ik toch
niet aan te nemen, dat onze puzzelaar hier num geschreven heeft, daar in het
klassieke Latijn num steeds als eerste woord van een vraagzin optreedt.
Wat de alliteratie betreft zien we, dat de Latijnse zin viermaal stafrijm heeft van
een klinker en de Nederlandse eenzelfde aantal malen van de h + vocaal. Dat de
h van habent achterwege gebleven is, zal met opzet geschied zijn, evenals de
toevoeging van h aan agunnan en ic. De twee Nederlandse regels hebben bovendien
nog eindrijm in thu en nu.
Met zoveel opmerkelijke spelelementen mogen we niet meer aan toeval denken,
zelfs al zouden we voorlopig moeten aannemen, dat de auteur van deze zinnen bij
het verwerken van de voor hem ongetwijfeld verwante woorden alleen maar oog
en oor gehad heeft voor de strikte gelijkheden, en (nog) niet bekend was met de
verwantschap in de consonantenparen p-b, t-d, c-g, We zouden dit eerder mogen
aannemen, als vaststond, dat de auteur op de hoogte was van de Hebreeuwse
grammatische traditie, die onderscheiding in labialen, dentalen en gutturalen kent.
Het antwoord op deze vraag is niet te geven. Wel mogen we ervan uitgaan, dat door
een verschijnsel als verscherping in auslaut of sandhi, waarmee de auteur in
aanraking kwam, als hij zijn eigen taal schreef, hem het verwante van c en g (cf.
mnl. ric ‘rug’), vooral van t en d (hant, alstu) bekend was. Met meer stelligheid, zelfs
met zekerheid mogen we aannemen, dat hij in de alom

17)

Zie Franck, Mittelniederländische Grammatik, Leipzig 1910, § 114 Anmerkung.
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verbreide Latijnse grammaticale traditie geschoold was en derhalve de groep
semivocales terdege kende; dat wil hier zeggen, dat hij de l, n, m en r als
articulatorisch bijeenbehorend beschouwd heeft. Zo konden de woorden olla en
omnes als etymologisch verwant gelden.
Het hele taalbouwsel getuigt van groot raffinement. De taalvormen zijn alle echter
zeer reëel. Dat behoort zo tot de spelregels, al veroorlooft de schrijver zich
syntactische vrijheden en het gebruik van anglicismen.
Die taalvormen staan voor ons nog niet alle vast: hagunnan vraagt in de eerste
plaats wel een nadere toelichting. Gijsseling en Koch hebben bigunnan voorgesteld,
zonder echter de foto te publiceren. Nadien heeft men dat critiekloos overgenomen.
Ook ik deed dat in mijn eerste artikel, daarbij gebruik makend van dezelfde foto,
genomen met ultra-violette belichting. Dit artikel handelde echter over de onleesbare
resten achter thu, niet over de vormen van het eerste deel der pr.p. Het werd mij
toen reeds duidelijk, dat zelfs de meest moderne foto niet toereikend was om de
aanschouwing te kunnen vervangen. Aan het slot van het artikel sprak ik dan ook
de wenselijkheid uit, dat het stuk zelf zou bekeken worden. Enkele jaren geleden
heb ik, daartoe in staat gesteld door de Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk
Onderzoek, een nader onderzoek te Oxford ingesteld. Het resultaat was niet minder
dan verrassend. Uit de eigen aanschouwing en de dertien foto's die ik heb laten
18)
maken, bleek mij, wat hagunnan betreft, dat er alle reden is terug te keren tot
Sisam's en Schönfeld's lezing. Het onduidelijke woordbegin (men zie de foto) leidt
gemakkelijk tot het aannemen van een vorm bigunnan, die zo aardig in verband
kon gebracht worden met het Nederlandse begonnen, maar toch is de eerste indruk
die tot hagunnan geconcludeerd had, zeker de zuiverste geweest. Deze hoeft ook
niet het zonderlinge ‘ophaaltje’ aan de zogenaamde i te ‘verklaren’ als verschrijving.
Bovendien heeft Schönfeld reeds aannemelijk gemaakt, dat hagunnan geen
onbegrijpelijk woord

18)

Met en zonder belichting door ultra-violette stralen, bovendien gefiltreerd met rode, blauwe,
gele en groene filters om zoveel mogelijk aan de corrupte plaatsen van het hs. te kunnen
ontwringen. Het blauwe filter gaf het duidelijkst de inktresten weer; het rode was het minst
duidelijk.
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is. Hij wees erop, dat het prefix a- in het Ags. gevonden wordt (uit on-) juist bij dit
19)
werkwoord. Daar in het oudere Ags. het deelwoord ook op -an kan uitgaan en het
prefix a- in plaats van on- buiten het Ags. niet bekend is, doet men het best hier
hagunnan te blijven lezen. Aanschouwing en foto steunen deze conclusie. Het is
waar, dat Schönfeld zijn denkbeeld ook weer losgelaten heeft, maar hij deed dit
louter op gezag van anderer onderzoek. Zo verdween voor hem tevens een der vier
‘smachtende’ h's, evenals het Angelsaksische vergelijkingsvoorbeeld, dat hijzelf zo
verdienstelijk had toegelicht, zij het onder de voor mij wat vage benaming van
Ingvaeoons.
Er komt nu nog wat bij. In de pr.p. is de zwak geaccentueerde vocaal door a
20)
aangegeven; men zie hebban, vogala, nestas, hinase (geen klemtoon op -na-,
vgl. het en zij), enda (niet anda; men zie verderop), unbidan. Hierbij nu past heel
precies hagunnan met tweemaal een a (beide zijn zwak geaccentueerd) en met
hetzelfde metrum als inceptos. De vorm agunnan behoort ook als deelwoord bij het
Ags. aginnan. Dat er in een kladhandschrift, geschreven door een in Engeland
woonachtig geestelijke, wel anglicismen gevonden worden, kan allerminst vreemd
heten. Ook Schönfeld was niet geheel afkerig van deze gedachte en W. Krogmann
heeft die eveneens uitgesproken. Het gereconstrueerde uue zou hier nog als
voorbeeld kunnen dienen, want niet de e is gereconstrueerd, maar de uu; de e is
zeer duidelijk leesbaar, en past bij die van Ags. uue. Aanvaardt men dus mijn
hypothese, dat quid expectamus nunc overeenkomt met het Nederlands achter thu,
dan volgt hieruit, dat uue moet aangenomen worden.
Wat enda betreft zijn we spoedig gereed. Van de eerste letter is niets zichtbaar;
ze heeft wel veel doorschijnsel als achtergrond. Men zou dus even goed anda
kunnen aannemen. Daar zulk een begin-a echter minder frequent voorkomt dan
een begin-e en daar we zeker niet met een zwak geaccentueerde vocaal te maken
hebben, bestaat er geen enkele reden aan anda de voorkeur te geven. Integendeel,
het

19)
20)

Evenals adraédan, acunan, awoc; zie R. Girvan, Angelsaksisch Handboek, Haarlem 1931,
p. 129; vgl. ook het hedendaagse Eng. abide, awake.
De eerste a van vogala is een svarabhakti-vocaal, gelijk uitgesproken als de zwak
geaccentueerde tot de eenheidsvocaal verkleurde klinkers.
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is dan beter gewoon enda te reconstrueren. De slot-a heeft wél zwak accent, is
tevens duidelijk leesbaar en past bij de gewoonte van den schrijver.
Nu resten nog de gereconstrueerde vormen uuat unbidan, in betekenis
overeenkomend met quid expectamus. In wat men tot nu toe gelezen heeft als
i

mb ada is de a in de middensyllabe geëxpungeerd, zoals Gijsseling en Koch reeds
hebben aangegeven. De i staat duidelijk hoger geschreven en moet een latere
toevoeging (correctie) zijn ter vervanging van die a. Het enige dat door mij
gereconstrueerd is, is de slot-n en één ‘pootje’ aan het woordbegin. De aanschouwing
heeft me geleerd, dat ik unbidan moet reconstrueren, niet umbidan. De niet geringe
winst is, dat het nog niet in vertaling aangewezen, maar er toch kennelijk bij
behorende Latijn nu ook een Nederlandse weergave bezit, zodat het taalspel weer
tot zijn recht komt. De ruimten waar de gereconstrueerde letters moeten staan,
worden zuiver opgevuld (men zie de foto); de nieuwe foto's laten nog iets van het
begin ener u zien, alsmede het begin van een slot-n.
Het moeilijkste punt schijnt ten slotte uuat te vormen. Schönfeld gaat er namelijk
van uit, dat er werkelijk uug te lezen is in het ms. Wie de foto echter goed beziet,
zal niet kunnen erkennen, dat er een g geschreven staat. Integendeel, wat we
duidelijk kunnen lezen, is een u en daarachter nog een halve u. Meer niet. De
zogenaamde g bestaat totaal niet, ook al drukken Gijsseling en Koch haar af.
Schönfeld heeft ook dit te gemakkelijk geloofd. Reeds in 1954 heb ik die zogenaamde
g niet kunnen erkennen, daar het vage streepje dat voor staart van die g moest
dienen, niet stijlvol naar achteren gebogen is, zoals bij alle g's van het ms. het geval
is. De nieuwe foto's tonen, dat deze gissing juist was. De aanschouwing van het
ms. heeft treffende dingen aan het licht gebracht. Om dit duidelijk te maken moet
ik eerst een ander misverstand wegnemen, namelijk de opvatting, dat al die
probationes op een schutblad zouden geschreven zijn. Ook van dat verhaal moeten
we af. Men vindt ze op de laatste pagina van het ms., precies gezegd op f. 169
verso, dat is op p. 339. Op verscheidene plaatsen van het dunne materiaal komt
vagelijk de tekst van p. 338 er doorheen schijnen. Dat is de oorzaak van veel
mistasten geweest,
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want men heeft voor een letter op p. 339 aangezien wat in de werkelijkheid slechts
een doorschijnsel van de vorige pagina was; wel een letter, maar uiteraard in
spiegelschrift. Zo is het fabeltje van die g te verklaren. Het vlekje dat men als g
interpreteerde, is niets anders dan een vaag spiegelbeeld van een tamelijk grote
letter e, de middelste van het woord Seo. De vorm ervan heeft slechts weinig van
een g, maar heeft meer weg van het cijfer 9, daar de staart niet naar achteren
gebogen is. Om dit duidelijk vast te leggen publiceer ik hier enige van de nieuwe
foto's, namelijk van:
1. De Latijns-Nederlandse probatio pennae, genomen met blauw filter;
2. een stukje tekst (Ags.) op p. 338, dat zich precies achter onze pr.p bevindt.
Men zoeke op de hoogte van het pijltje naar het woord Seo. Het gaat om de e van
dit woord;
3. datzelfde stukje tekst, maar nu in spiegelbeeld;
4. onze pr.p. op p. 339, niet liggend, maar rechtopstaand gefotografeerd met veel
doorvallend licht, zodat de letters van p. 338 zichtbaar werden; de grijze kleur ervan
steekt goed af tegen de zwarte van de letters op p. 339.
Men behoeft nu slechts deze foto's te vergelijken om met zekerheid te concluderen,
dat door mij indertijd geen reële g ‘weggewerkt’ is, maar wel iets dat men ten onrechte
21)
voor een g heeft aangezien. Hiermee is dus het bezwaar om in de reconstructie
van het tweede zinnetje uuat als vertaling van quid op te nemen, verdwenen.
Wat de slotconsonant van dit woord betreft, kunnen we het best uuat, en niet
uuad reconstrueren. In mijn eerste artikel (p. 67) verkeerde ik hieromtrent nog in
twijfel, maar ik meen thans, dat de Oonfr. bijzondere vorm uuad met een d voor het
Westvlaams niet behoeft aangenomen te worden, te meer nog omdat de foto totaal
geen rest van een d laat zien, maar wel iets dat als ‘dak’ van een t kan gelden.

21)

Zo heeft Van Mierlo een bijzondere betekenis menen te moeten hechten aan de schuine
streep onder onze pr.p. Het bleek mij echter, dat het perkament hier eenvoudig doorgesneden
is. De foto's geven die snede inderdaad weer door een ‘streep’, maar op de foto met
doorvallend licht kan men duidelijk dat licht door die snede zien dringen.
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Foto 1. De Latijns-Nederlandse probatio pennae, genomen met blauw filter.

Foto 4. De probatio pennae, genomen met sterk doorvallend licht, zodat de tekst van de
achterzijde (foto 3) zichtbaar geworden is. De e van Seo valt precies op de plaats van de
zogenaamde g.
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Foto 2. Gedeelte van het Ags. ms. achter de probatio pennae.

Foto 3. Spiegelbeeld van foto 2.
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De beide zinnen vormen een hechte eenheid, daar ze gebouwd zijn volgens hetzelfde
principe, de overeenkomst woord voor woord met het Latijn.
En hun inhoud? Moeten we a priori aannemen, dat deze religieus van aard is?
Die Vlaamse geestelijken waren, zoals blijkt, plezante mensen, vernuftig en
intelligent, en niet altijd meditatief bezig. Wij zien ze krabbeltjes maken over het
beroemde jaar 1066, over de Sint-Nikolaasverering, over het spannen van de snaren
en het tokkelen van de cither. Het laatste in leoninische hexameters, die wel niet
helemaal correct zijn, maar wat doet dat ertoe: er staat een uitbundig lied, besloten
met alleluia. Een ander maal schrijven ze een regeltje van Prosper van Aquitanië,
dat zich richt tot de echtgenote, de standvastige metgezellin in 's dichters lotgevallen,
gedicht in een prachtige anakreontische maat. Of ze krabbelen met welgevallen
een onberispelijke hexameter (waar komt die van daan?) over mensen die ze hoog
vereren: scribere qui cupiunt sensum deus augeat illis. Zo ook heeft onze probator
weer eens kunnen genieten van het hem bekende, zo frappante taalspel. Straks is
hij er weer los van en schrijft hij heel conscientieus verder aan het wachtende
manuscript.
Eén ding is wel zeker, dunkt mij, het etymologische spel is de hoofdzaak, niet de
zinsinhoud. Wel is deze onmisbaar. Hoe meer echter dit spel gebonden wordt aan
voorwaarden van vormgeving, des te moeilijker zal het zijn een redelijke gedachte
er in verwoord te krijgen.
In een woordspeling als ‘Dergelijke Kitsch produceert enorme schandlappen van
landschappen’ is de binding van het taalspel niet sterk. De gehele zin is er immers
niet aan onderworpen, terwijl de inhoud van de woordspeling onmiddellijk begrepen
wordt uit het geheel. Men vindt er wel iets gemaniereerds in, maar toch zal men de
gedachte niet als iets secondairs gevoelen. Dat blijkt ook hieruit, dat men haar nader
zal willen overwegen en onderzoeken. Een sterke binding aan een gestelde
voorwaarde toont de palindroom: gelezen van achteren naar voren moet dezelfde
zin terugkeren van de gewone lezing. De zin wordt als het ware omgeklapt om een
denkbeeldige as, die draait tussen twee letters of binnen in een letter. Bekend is de
retrograde van H.L. Spiegel ‘Neder sit wort trow tis reden’. De zinsinhoud is zeer
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aannemelijk, hij staat vrijwel op zichzelf en dat kan heel goed, daar hij een algemene
strekking heeft. Anders schijnt het te zijn met een meer moderne retrograde als
‘Mooie zeden in Ede zei oom’. Deze suggereert een ruimer verband. Evenals een
Duitse als ‘Eine treue Familie bei Lima feuerte nie’, of een Latijnse als ‘Amor tibi
subito motibus ibit Roma’. Wanneer we daarentegen een Griekse bezien als ‘Νίψον
22)
ἀνομήματα μὴ μόναν ὄψιν,’ , dan constateren we, dat de uitgesproken gedachte
zo algemeen is (Was je gebreken niet alleen je gezicht), dat we geen behoefte
gevoelen aan enig ruimer verband te denken. Het vernuftige taalspel ontvangt dan
des te meer aandacht en bewondering. Het zinnetje ‘Mooie zeden in Ede zei oom’
suggereert wel een situatie waarin het past, maar het is toch niet meer dan een
suggestie. Wie het primaire van het zo sterk geconditioneerde woordbouwsel voor
ogen houdt, zal inhoud en situatie wel als een alleszins waardeerbare vondst
beschouwen, maar toch geen tijd aan een ernstig onderzoek daarvan verspillen
door vragen te stellen als: Wat zouden dat voor mooie zeden zijn? Wat is er in Ede
gebeurd? Waarom juist in Ede? Wat zou die oom er meer van weten? Wie is die
oom eigenlijk?
Zo staat het ook met de Oudnederlandse zinnetjes van Oxford. Ze danken hun
ontstaan aan een taalspel en daarom moeten we niet eisen, dat men naar een oud
Latijns citaat zal zoeken, waarop het Latijn van deze middeleeuwse ‘taalvergelijking’
zou teruggaan. De schrijver heeft bij elkaar passende Latijnse en Nederlandse
woorden in gelijkgebouwde zinnen weten te gebruiken. Hij is niet uitgegaan van
reeds lang bestaande, zonder enig verband met het Nederlands geschreven zinnen.
Dat de Latijnse en Nederlandse zinnen syntactisch naar elkaar toegewerkt zijn,
zodat ze woord voor woord precies tegenover elkaar kwamen te staan, is toe te
schrijven aan de spelregels, die zulks eisten. Het kunstje moet kloppen en het is
verbazingwekkend te zien, hoeveel overeenstemming tussen Latijn en Nederlands
de schrijver in dit ongelooflijk knappe kunststukje weet te suggereren.
Aan dit taalspel moet wel een inhoud verbonden zijn, zo het geslaagd

22)

Men vindt het kunststukje reeds bij Christiaen van Heule vermeld; zie de reeks Trivium, I,
deel 2, p. 101 vlg.; op p. 102 staat ook een Latijnse palindroom: Signa te signa temere me
tangis et angis.
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wil heten. Die inhoud vormt juist zijn bijzondere charme, maar hij komt er secondair
uitvallen, gelijk dat bij taalspel pleegt te geschieden. Alle tot dusver gepubliceerde
opvattingen over de betekenis hebben dan hun waarde, al geloof ik wel, dat de
schrijver een glimlach niet zou hebben kunnen onderdrukken als hij geweten had,
dat er eenmaal over de enig-juiste bedoeling van zijn kunstig taalbouwsel op zo
verschillende wijzen zou geschreven worden. Welke betekenis zou hijzelf er in de
eerste plaats aan toegekend hebben? Wij weten het niet, maar voor mij persoonlijk
blijft de opvatting van Van Ginneken zoals die door Van Mierlo enigszins
gemodificeerd is, het meest in overeenstemming met het speelse karakter van deze
Oudnederlandse zinnen.
W.J.H. CARON

Monster passeren
Op 15 augustus 1627 schrijft Hooft aan Huygens (v. Vloten I, 302): ‘Ik heb eens
gehoort van zekeren diamant, dien niet gebrak als hardigheit en hoogheit van
geboorte: want my dunkt hy ujt Noorweegen was. Om d'oneer van zijn' afkoomst
ende vaderlandt te bewimpelen, noemde men hem Boriëntael. Toen scheeld' hy
maar eenen letter van d'allereedelste. Waar de weekheit met eenen geholpen
geweest, hy had misschien monster gepasseert.’ Klaarblijkelijk is monster passeren
hier gebezigd in de betekenis ‘niet afgekeurd worden, genade vinden bij iemand’,
die men in het W.N.T. (IX 1087) vindt onder Monstering. Daarentegen wordt voor
monster passeren deze beteekenis niet opgegeven, noch onder Monster (IX 1084),
noch onder Passeeren (XII 678 e.v.): men vindt daar alleen aanhalingen waar de
betekenis ‘de revue passeren’ toepasselijk is.
C.A. ZAALBERG
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Een manuscript met rederijkerspoëzie uit de boekerij van
Constantijn Huygens
(Koninklijke Bibliotheek - 's-Gravenhage - Hs 134 C 55)
De dichter Constantijn Huygens behoort tot de weinige Nederlandse
zeventiende-eeuwers van wier boekerij men zich een behoorlijke voorstelling kan
vormen. Dit vloeit voort uit het gelukkig toeval, dat de auctiecatalogus van de uit
zijn verzameling verkochte boeken - 15 maart 1688 ‘op de groote Zael van 't Hof’
te Den Haag geveild - in één exemplaar bewaard gebleven is. De titel daarvan luidt:
Catalogus variorum & insignium in omni facultate & lingua librorum,
bibliothecae...Constantini Hugenii...Hagae - Comitis, apud Abrahamum Troyel,
Bibliopolam, 1688. In 1903 werd dit unicum - onder signatuur 112 D 12 berustend
in het Museum Meermanno - Westreenianum te 's-Gravenhage - ten grondslag
gelegd aan een nieuwe, honderd exemplaren tellende editie, bezorgd door W.P.
van Stockum & Zoon te 's-Gravenhage. Deze diplomatische editie geeft ook naar
het uiterlijk (letter, papier, zetspiegel) een goed beeld van het oorspronkelijke boekje;
alleen het formaat van het blad (255 × 205 mm) is in vergelijking met dat van het
zeventiende-eeuwse exemplaar (220 × 170 mm) wat groot uitgevallen.
De catologus van 1688 telt in zijn geheel 2850 nummers, beantwoordend aan
1)
3186 delen. Gelijk reeds uit de verhandelingen van S.G. de Vries en P. Leendertz
2)
Jr. bekend is, bevat hij slechts een gedeelte van Constanters rijke boekenbezit. In
3)
een jongere studie hebben A. van Elslander en W. Schrickx terecht opgemerkt,
dat van deze

1)

2)
3)

S G. de Vries, De ‘Musyck-boecken’ in het bezit van Const. Huygens. Handelingen en
mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde 1899-1900. II; blz. 36
vlgg. Leiden, 1900.
P. Leendertz Jr., Een merkwaardige catalogus. Ts XXIV (1905) 197 vlgg. (Verder geciteerd:
Leendertz, Catalogus.)
A. van Elslander en W. Schrickx, De Engelse werken in den catalogus van C. Huygens.
Tijdschrift voor levende talen XVIII (1952) 136 vlgg. en 180 vlgg. (Verder geciteerd: Van
Elslander en Schrickx, Engelse werken.)
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boekenlijst onvoldoende gebruik gemaakt is, hetgeen wel daarmede samenhangt,
dat de erin voorkomende, veelal beknopte titelbeschrijvingen niet altijd even duidelijk
zijn. De catalogus bevat de drie gebruikelijke afdelingen: libri theologici, libri juridici
en libri miscellanei; elk onderverdeeld in werken in folio, quarto, octavo en
duodecimo. De laatste twee pagina's vermelden de te veilen ‘Musyck-boecken’.
Afgezien van de onder de laatste rubriek geplaatste manuscripten worden in de
catalogus de volgende handschriften genoemd:

a)

pag.
4

nr.
65

titel
G. le Faulx à
Monsieur Huygens,
manuscript.

b)

5

119

Speculum
Humanae Miseriae
Manuscr.

c)

19

38

Livre de la Theorie
& pratique des
ordres
d'Architecture,
Manuscript, & les
Figures aussi fait a
la main, tres
curieux.

d)

21

94

Relation de la
conduite de la
France, manuscript,
en veau.

e)

21

114

Tractatus de
Republica Auth. AB.
manuscript. 1638.

f)

21

115

English Poems of
divers Autors,
manuscript.

g)

26

288

Diplomata de
Molendius Lanei in
Regni Neapolit.
Manuscript.

h)

31

153

The Gypsies
Metamorphs'd,
manuscript.

i)

38

457

Regole della Lingua
Toscana, manuscr.

j)

39

479

Inscriptions
soubscriptions &
Suscriptions du Roi,
Ec. manuscript.
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k)

40

538

Oude Hollandtsche
Dichten/manuscript.

l)

41

557

Contentement
Comedie Morale,
manuscript, par Mr.
Calendrin.

Van deze handschriften vindt men bij Leendertz vermeld b (met de toevoeging:
4)
‘waarschijnlijk wel een middeleeuwsch handschrift’) en k . Van Elslander en Schrickx
noemen f en h, met nadere bepaling van het laatste als een afschrift van een der
5)
‘masques’ van Ben Jonson .
Tot nog toe is van deze manuscripten geen enkel teruggevonden, dit in
tegenstelling met de gedrukte boeken, waarvan er verschillende in grote Nederlandse
bibliotheken - en in het Huygensmuseum, door de Vereniging Hofwijck op
Constanters buitenverblijf te Voorburg ingericht - berusten. Gewoonlijk dragen deze
exemplaren op het titelblad, meestal - indien dit voorhanden is - boven het
drukkersmerk, de

4)
5)

Leendertz, Catalogus 202 en 205.
Van Elslander en Schrickx, Engelse werken 185 en 189.
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handtekening Constanter, vergezeld van het - vaak beneden het drukkerswerk
vermelde - jaar van verwerving.
In 1957 ontving nu de Koninklijke Bibliotheek van Mevrouw E.A.P.L.S.
Blink-Lagerwey ('s-Gravenhage) een manuscript ten geschenke, dat geopend wordt
6)
met het als volgt luidende titelblad :
Spelen van sinne bijde xix, Gecon,, ‖ firmeerde Cameren van
Rethorijcken ‖ Binnen der Stadt van Ghendt, ‖ comparerende, volghende,
de ‖ Octroije, vande, K, Maiesteijt, ‖ Graeff van Vlanderen, ‖ Onsen
gheduchten Heere, ‖ Schepenen der seluer ‖ Stede ende Camere ‖ van
Rhetorijcke ‖ vander heijlegher ‖ Drievuldicheyt, ‖ Gheseyt De fonteijnisten
‖ verleent / ende der ‖ Charte vuijtghe,, ‖ sonden op dese ‖ questie ‖
Welck den Mensche steruende, meesten, troost is; ‖ de selue Spelen
beginnen bij ‖ Ordre, soe hier nae ‖ volcht den xijen ‖ Iunij int iaer ‖
M.C.C.C.C.C.XXXIX, ende vverden ‖ volspeelt ende gheeijndt den ‖
xxiiien vanden iaere ende ‖ maendt. voorseyt:
Het manuscript dateert uit de eerste helft der zeventiende eeuw, en is in staand
schrift door één hand geschreven. Het is voorzien van een gelijktijdige gladde
perkamenten band met als rugtitel in cursieve hand: Spelen van Sinne van Cameren
van Rhetorijcken. Daaronder met dezelfde hand het nummer 638.2. Omtrent de
herkomst van het manuscript heeft de schenkster indertijd niets meer kunnen
mededelen dan dat het afkomstig was van wijlen haar grootvader Mr. H.E.E.
Lagerwey.
Op het eerste gezicht heeft men hier te doen met afschriften naar de in 1539
gedrukte bundel voor welks uitgaven allereerst verwezen wordt naar het Ter Inleiding
7)
van L.M. van Dis en B.H. Erné tot hun tekstuitgave der Gentse spelen . Is het
manuscript reeds daarom

6)
7)

Voor een korte beschrijving vgl. Bijlage II van het Verslag omtrent de Koninklijke Bibliotheek
over 1957. 's-Gravenhage, 1958; 23.
De Spelen van Zinne vertoond op het landjuweel te Gent van 12-23 Juni 1539. Uitgegeven
en toegelicht door L.M. van Dis en B.H. Erné. Groningen, 1939; V. - Beide editeurs bezigen
in hun titel de toenmaals gebruikelijke term ‘landjuweel’ voor het Gentse ‘rederijkersfeest’.
Sedertdien is echter gebleken, dat het landjuweel onder de festiviteiten en wedstrijden der
rederijkers een eigen plaats inneemt. In de eerste plaats onderscheidt het zich organisatorisch
sterk van de andere feesten, en daarenboven moet sprake zijn van een geografische beperking
tot Brabant. Vgl. voor een en ander: G. Jo Steenbergen, De betekenis van de benaming
landjuweel. Leuv B XXXIX (1949) 10 vlgg.; Idem, Het landjuweel van de rederijkers. Leuven,
[1950].
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op zichzelf van betekenis, daarbij komt dat het behalve een opmerkelijke keuze uit
deze Spelen van Sinne bovendien nog andere - ten dele onuitgegeven(?) rederijkerspoëzie bevat, en...eigendom is geweest van Constantijn Huygens, die
het - gezien handtekening en datum - in 1654 verworven moet hebben. (Vgl. de
hierbij gevoegde reproduktie.)
Het is in de auctie van 1688 niet geveild en ontbreekt dus in de daarop betrokken
Catalogus Huygens. Het zojuist vermelde eigendomsmerk (handtekening en datum)
zal door ieder die kennis draagt van exemplaren uit Constanters boekerij voldoende
worden geacht. Maar er is nog een tweede bewijs dat het manuscript werkelijk in
zijn bezit is geweest. Daartoe dient de geschiedenis zijner bibliotheek nog wat verder
te worden nagegaan. Leendertz heeft aannemelijk gemaakt, dat het grootste deel
der in 1688 niet geveilde boeken van Constantijn Sr. wel in het bezit van Constantijn
8)
Jr. gekomen is . Diens verzameling nu werd enkele jaren na zijn overlijden (1697)
in 1701 te Leiden door P. en B. van der Aa geveild. Ook toen is een auctiecatalogus
in het licht gegeven, onder de titel: Bibliotheca...Zuylichemiana, rarissimorum
exquisitissimorumque librorum, in omnibus facultatibus & linguis...Constantini
Huygens, Toparchae ab Zuylichem...Lugduni Batavorum, apud Petrum & Balduinum
van der Aa, Bibliopol. MDCCI.
Van deze catalogus zijn twee exemplaren - beide met prijzen - bekend; een
berustend in de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Leiden (signatuur 751 F 13), de
ander ter Koninklijke Bibliotheek (signatuur 474 G 39). De catalogus bestaat uit twee
delen. Het eerste telt 182 bladzijden en omvat de boeken in folio (1376 nummers)
en quarto

8)

Leendertz, Catalogus 197 vlgg. - Constantijn Jr. erfde ook de belangrijke Justus
Lipsius-verzameling, waarvan de codices - in 1722 te 's-Gravenhage geveild - thans het fonds
van Lipsius in de Bibliotheek der Rijks-Universiteit te Leiden uitmaken. Vgl. daarvoor S.G. de
Vries, De codices Hugeniani (Zulichemiani) der 17de-eeuwsche philologen. Handelingen van
het Tweede Nederlandsche Philologen-congres. Leiden, 1900; 52 vlgg.
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(1570 nummers); het tweede telt 148 bladzijden en omvat de boeken in octavo
(1656 nummers) en duodecimo (1087 nummers), alsmede enkele verboden en
vergeten werken. Ook in deze catalogus komen een aantal manuscripten voor (aan
het einde van dit stuk in een Toevoegsel vermeld), en daaronder figureert nu op
bladzijde 162 van het eerste deel (Libri miscellanei in quarto, nummer 1261) het
thans onder signatuur 134 C 55 in de handschriftenafdeling der Koninklijke
Bibliotheek opgenomen manuscript, dat in de veilingcatalogus van 1701 als volgt
omschreven wordt: Spelen van Sinne by de XIX Geconfirmeerde Cameren van
Rhetorijcke binnen der Stadt van Gent 1539. MS. De vermelding van dit handschrift
is indertijd - gelijk verwacht kon worden - niet ontgaan aan de speurende blik van
Willem de Vreese. In de Index van schrijvers en werken op zijn ter
Rijksuniversiteitsbibliotheek te Leiden ondergebrachte Bibliotheca Neerlandica
Manuscripta vindt men dan ook in de afdeling ‘Spel (zonder titel - verzameling
ongedefinieerd)’ een fiche met verwijzing naar de genoemde plaats van de Leidse
veilingcatalogus.
De tweede en derde bladzijde van het in moderne tijd, maar vóór de verwerving
door de Koninklijke Bibliotheek, met potlood gepagineerde (niet gefolieerde)
manuscript bieden een nadere inhoudsopgave die ik hier in transcriptie (met
oplossing van de afkortingen) doe volgen.
hier nae volghen die Regulen, Solutien, vande XIX Cameren van
Rhetorijcken, in somma ghegeuen, op de vraghe voorgenoemt nae
dordenantie dat die haer spelen vertoocht hebben etc.
.10.

Leffijghe
Hope der ghenade Christi

.8.

Brughe
Tbetrouwen door twoort, op Christum
alleene Meseene [doorgehaald en
vervangen door]

.1.

Antvverpen
De verrijsenisse des vleesch
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.2.

VVijnocx Berghe
Tbetrouwen dat dij Christus ende sijnen
gheest gegeuen is

.3.

Thielt
Tbetrouwen dat met Christo, alle ding
gegeuen is

.4.

Loe In Vueren Ambacht
Jhesus Christus, aduocaet ende
voldoende, voor Godt den vader

.5.

Bruessele
De beloeftenisse Godts

.6.

Corterijcke
Gods ontfermherticheyt, int onderdanich
maken des vleesch onder den gheest

.7.

Deijnse
Hope doer Schriftuere

.9.

Ypere
Tleuende woort Godts

.11.

Meenene
De roeringhe sgheests, betuijgende, den
prijs met Godt

.12.

Oudenaerde
De getuijgenisse des geests, dat wij
kynderen Godts syn
Mitsgaders noch andere Spelen, Refereynen Rondelen, schoone
Leeringhe brieue Gedenckvvaerdighe spruecken, Leeringhe ende vraech
stucken. Voorde Jonckheyt, Jae twaer wel te wenschen dat die oude
Lieden die al van buijten conde ende vvisten.
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De bundel houdt dus twaalf Spelen van Sinne in, te weten de zes op het Gentse
rederijkersfeest bekroonde spelen en een daarmede in getal overeenkomende
keuze uit de niet-bekroonde spelen. De toegevoegde nummers in de boven
afgedrukte inhoudsopgave hebben betrekking op de volgorde der spelen in het
manuscript; tevens geven I tot en met 6 de rangorde der uitgereikte prijzen aan. In
het volgend lijstje wordt een en ander samengevat; daarbij is de paginering
aangegeven en de ter plaatse gebruikte spelling der namen van steden en dorpen
gevolgd.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 79

277

Pag. 5:

Antvverpen } bekroonde spelen

Pag. 23:

Sinte Wijnocx berghe } bekroonde spelen

Pag. 39:

Thielt } bekroonde spelen

Pag. 57:

Loo in Vuerne Ambocht } bekroonde
spelen

Pag. 73:

Bruessele } bekroonde spelen

Pag. 89:

Cortrijcke } bekroonde spelen

Pag. 104:

Deijnze } niet-bekroonde spelen

Pag. 119:

Brugghe } niet-bekroonde spelen

Pag. 135:

Ipre } niet-bekroonde spelen

Pag. 150:

Leffinghe } niet-bekroonde spelen

Pag. 167:

Meenene } niet-bekroonde spelen

Pag. 182:

Audenaerde } niet-bekroonde spelen

Deze opbouw komt - vooral wat de bekroonde spelen aangaat - overeen met de
onder nummers 1927, 1928 en 3890 in het eerste en tweede deel van Nijhoff en
Kronenberg Nederlandsche Bibliographie vermelde postincunabelen. Alle drie edities
openen na het voorwerk eveneens met de bekroonde spelen (in boven aangegeven
volgorde) zodat gevoeglijk aangenomen mag worden, dat aan handschrift 134 C
9)
55 een exemplaar van een dezer edities ten grondslag heeft gelegen .
De onbekende kopiist en verzamelaar heeft daarbij dit voorbeeld geenszins slaafs
gevolgd. Het duidelijkst komt dit tot uiting in zijn keuze uit de niet-bekroonde spelen,
waarbij hij zich op generlei wijze door de volgorde van de druk heeft laten leiden.
Te veronderstellen valt dat hier persoonlijke overwegingen bij keuze en rangschikking
de doorslag hebben gegeven.

9)

Wouter Nijhoff en M.E. Kronenberg, Nederlandsche bibliographie van 1500 tot 1540. I, 688
vlg. ('s-Gravenhage, 1926); II, 792 vlg. ('s-Gravenhage, 1940). - De drie Antwerpse
octavo-uitgaven van oktober 1539, worden voorafgegaan door de Gentse geïllustreerde editio
princeps in quarto uit augustus 1539. (Nijhoff en Kronenberg I, 687 vlg., nr. 1926.) Vgl. over
al deze uitgaven tevens het door L.M. van Dis bewerkte Utrechtse proefschrift Reformatorische
rederijkersspelen uit de eerste helft van de zestiende eeuw. Haarlem, 1937; 25 vlgg. Ook
daar (blz. 27) is reeds opgemerkt dat de octavo-edities een andere volgorde der spelen geven
dan de Gentse quarto-uitgave. De eerstgenoemde beginnen met de teksten der prijswinnaars;
daarna volgen zij de rangschikking van de quarto-uitgave.
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Nog duidelijker blijkt dit uit zijn afschriften van de Refereynen int wijse en int sotte,
die de bladzijden 198 tot 228 van handschrift 134 C 55 beslaan. Naar bekend zijn
eveneens de Refereynen van het Gentse rederijkersfeest nog in 1539 (in oblong te
Gent) en in 1540 (in octavo te Antwerpen) uitgegeven. (Ook daarvoor wordt verwezen
naar het eerste deel van Nijhoff en Kronenberg Nederlandsche Bibliographie
nummers 1785 en 1786.) Andermaal wijkt nu de kopiist van de volgorde der
refereynen in beide af, door ook hier de rangschikking aan te houden die hij voor
de spelen verkoos: dus de zes prijswinnaars voorop en daarna de zes andere
volgens het rijtje als op bladzijde 277 vermeld. Maar wat meer is: hij beperkt zijn
keuze steeds tot twee soorten van refereynen, te weten die int wyse en die int sotte;
10)
van die int amoureuse is door hem geen enkel overgenomen .
Intussen is met deze refereynen-collectie de Haagse verzamelbundel niet
afgesloten. Onmiddellijk daarna (blz. 230 tot 253) volgt het Speel der Lieffde, een
stuk van Iacob Duym, als tweede deel gedrukt in diens Een Spiegelboeck, bij Ian
11)
Bouwensz. te Leiden in 1600 verschenen . Het spel - gebaseerd op het thema der
kinderliefde - voegt zich bijzonder wel in de verzamelbundel. Als ‘Tragi-Comedie’
(Duym is - voorzover bekend - de eerste, die - naar Frans voorbeeld - deze term
bezigt) sluit het goed aan bij de opgenomen zinnespelen. Want al blijkt de hard
werkende voorganger der Leidse Vlaamse rederijkerskamer ‘D'oraigne Lelie’ als
overgangsfiguur een naar het nieuwe georiënteerde rederijker, toch zijn de zes
Spiegels - ongeacht opmerkelijke verschillen - als dramas met morele didactische
strekking

10)

11)

Vgl. hierbij A. van Elslander, Het refrein in de Nederlanden tot 1600. Gent, 1953; 197 vlgg.
Aldaar een uitvoerige uiteenzetting over deze refreinen, uitgesproken op het refreinfeest van
20 april 1539 te Gent, dat waarschijnlijk als voorspel tot het zes weken later gehouden
rederijkersfestijn bedoeld was.
De juiste titel dezer uitgave luidt: Een Spiegelboeck inhovdende ses Spiegels, vvaer in veel
deuchden claer aen te mercken zijn. Seer cortvvijlich ende stichtelijck voor alle Menschen
om te lesen. Nieu gevonden, ende Speelvvijs in Dicht ghestelt door Iacob Dvym. Tot Leyden,
by Ian Bouvvensz. Anno M.DC.-Hierin, met afzonderlijke titelbladen maar doorlopende
paginering en signaturen: Den spieghel der eerbaerheyt; Den spieghel der liefden; Den
spieghel der rechtvoordering; Den spieghel der trovwicheyt; Den spieghel der reynicheyt;
Den spieghel des hoochmoets.
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aan de zinnespelen verwant. Zij vertonen wel naar de uiterlijke vorm moderne trekken
en verraden daarenboven klassieke invloed - met Duym doet trouwens voor het
eerst Seneca in onze literatuur zijn intrede -, maar naar inhoud en allegorische
12)
voorstelling blijven zij toch traditioneel .
Konden tot hier voor de in manuscript 134 C 55 verzamelde rederijkerspoëzie de
gedrukte bronnen worden aangewezen, voor de teksten die de rest van het
handschrift (blz. 254-292) beslaan zijn - enkele uitzonderingen daargelaten - aan
de schrijver dezer regels geen andere redacties noch vindplaatsen bekend. In
verband daarmede is bij de vermelding ietwat meer uitvoerigheid betracht.

A) blz. 254-261
Een Taeffel spel van twee personagien Een man stadelijck gecleet ende
Een wachter
Incipit:

Die Noach inde arcke sont
benendidinghe
Die Niniue dreijchde met castidinghe
Die in Sodoma Solphur heeft gesonden...

B) blz. 262-278 - een twaalftal refereynen
1) blz. 262
Stokregel: Int woort was meest, smenschen salicheijt ghelegen
Incipit: Door Adams val, wert inden mensch gegenereert
2) blz. 263
Stokregel: Den sijnen en sal Godt inden noot niet verlaten
Incipit: O dierbaer ziel, naer Godts beelde gheschapen
3) blz. 264
Stokregel: compt wie dorst en neemt water des Leuens om niet
Incipit: Staet op wort gecleet, met cleederen der eren

12)

De figuur van Jacob Duym verdient een herwaardering in de canon der letterkundige
overlevering, zulks te meer omdat de laatste studies over hem van rond 1900 dateren. Nieuwe
onderzoekingen liggen ten grondslag aan de voortreffelijke samenvatting van G.A. van Es in
De letterkunde van de renaissance, derde deel van de Geschiedenis van de letterkunde der
Nederlanden. Antwerpen-'s-Hertogenbosch, [1949] 298 vlgg.
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4) blz. 266
Stokregel: men mach godt wel met vruechden in duechden eeren
Incipit: Weest vrolijck verhuecht u, ghij edel gheesten
5) blz. 267
Stokregel: dit is tsalichste werck, dat Godt oeyt vrachte
Incipit: O zalich werk Godts onmetelijck
6) blz. 269
Stokregel: In meeste weelden, siet alderwijsselicxste toe
Incipit: Tvolck is ter taeffele om voetsel geseten
7) blz. 270
Stokregel: Dit is den wijn, die den man meest verhuecht can maecken
Incipit: Den heyligen gheest, die in zijn jongeren daelde
8) blz. 272
Stokregel: O doot, mij grouwelt, dat ick u vermane
Incipit: O, doot ‖ seer groot ‖ is v bedwanck ‖ stranck
9) blz. 273
Stokregel: wensche ick u broeder voor een nieuwe jaer
Incipit: Abels rechtueerdicheijt des quaets onschuldich
10) blz. 274
Stokregel: wie volstandich blijft tot den eynde sal salich wesen
Incipit: Nu hoort ghij Christenen al tesamen
11) blz. 276
Stokregel: Dat waer al goet, socht elck hem seluen niet
Incipit: Ghij paus, Cardinalen, prelaten, pastoren
12) blz. 277
Stokregel: want die op godt betrout sal niet verlooren sijn
Incipit: Genaed en vreed, door godt, die in shemels troen, leeft

Dr. F. Kossmann, die manuscript 134 C 55 in handen heeft gehad vóórdat het door
de Koninklijke Bibliotheek verworven werd, was zo vriendelijk mede te delen dat hij
enkele stokregels van deze refereynen (maar toch niet dezelfde gedichten)
teruggevonden had in de Refereinenbundel van Jan van Stijevoort. Dit geldt
achtereenvolgens voor:
nr. 5)

dit is tsalichste werk dat Godt oeyt
vrachte, waaraan bij Van
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Stijevoort nummer LXIV beantwoordt met
de regel: Dat is tsalichste werck dat god
noijt wrachte;

nr. 8)

O doot, mij grouwelt dat ick u vermane,
waaraan bij Van Stijevoort nummer CI
beantwoordt met de regel: O doot my
13)
eyst dat uws vermane .

Nadere vergelijking heeft tot de gevolgtrekking gevoerd dat bij nr. 5 toch tot op
zekere hoogte van een zelfde gedicht sprake kan zijn. In handschrift 134 C 55 gaan
vier strofen de aan ‘Prince’ gewijde regels vooraf; in Van Stijevoorts bundel zijn er
dit drie. Deze laatste stemmen overeen met de tweede, derde en vierde strofe uit
het ter Koninklijke Bibliotheek berustende manuscript. - Nog dient hier aan
toegevoegd dat de stokregel van nr. 5 ook genoemd wordt in de voorafgaande
inhoudsopgave tot Jan van Doesborchs Refreinenbundel; het gedicht is in deze
14)
verzameling echter niet afgedrukt .
Op een derde verzameling werd gewezen door dr. L. Roose, die enkele jaren
geleden aandacht vestigde op Voorlopers van de Dordtse bundel met schriftuurlijke
15)
refreinen . Naar bekend zijn een drietal decennia geleden een aantal specimina
16)
uit deze verzameling naar de uitgave van 1592 gepubliceerd . Er bleek nu dat aan
de editie van 1592 nog een oudere was voorafgegaan (1580/1581), ja dat beide in
verband moeten worden gebracht met een nog oudere editie uit 1558,

13)

14)
15)

16)

Vgl. Jan van Stijevoorts Refereinenbundel Anno MDXXIV. Naar het Berlijnsch handschrift
integraal en diplomatisch uitgegeven door Frederik Lyna en Willem van Eeghem. Antwerpen,
[1929-1930]. 2 dln. Vgl. I, 122 vlgg. en 199 vlgg. Men lette erop dat de in deel II afgedrukte
Tafel (blz. 259 vlgg.) naar de folia van de codex en niet naar de refereinennummering verwijst.
Vgl. De Refreinenbundel van Jan van Doesborch uitgegeven door C. Kruyskamp. Leiden,
1940 (2 dln) II; 6. De regel luidt daar: Dit is dat salichste dat god oyt vrochte.
L. Roose, Voorlopers van de Dordtse bundel met schriftuurlijke refreinen. Spiegel der Letteren
IV (1960) 210 vlgg. - Ik zeg de Heer Roose, die daarover met mij in briefwisseling getreden
is, hartelijk dank voor zijn belangstelling en medewerking. Hij heeft mij zeer verplicht door de
onbekrompen wijze waarop hij de boven samengevatte gegevens te mijner beschikking heeft
gesteld.
C.G.N. de Vooys, Een onbekende verzameling refereinen uit de eerste helft van de zestiende
eeuw. Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis. Nieuwe serie XXI (1928) 191 vlgg.
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waarvan slechts één (onvolledig) exemplaar bekend is, dat op de
Universiteitsbibliotheek te Amsterdam berust. (Signatuur 2350 G 5).
Hier volgt nu een overzicht van de refereynen, die èn in handschrift 134 C 55 èn
in de uitgave van 1558 voorkomen, met opgave van stokregel en incipit zoals zij in
de laatste zijn afgedrukt.
Aan nr. 2) beantwoordt in uitgave 1558 nr. 28
Stokregel: De zijne en sal Godt inder noot niet laten
Incipit: O Dierbaer siele na Godts beelde gheschepen
Aan nr. 7) beantwoordt in uitgave 1558 nr. 24
Stokregel: Dits den wijn die den man meest verhuecht can maecken
Incipit: DEn heylighen gheest die in zijn iongeren daelde
Aan nr. 8) beantwoordt in uitgave 1558 nr. 6
Stokregel: O doot doot my gruwelt dat ic uws vermane
Incipit: O Doot | seer groot | es v bedwanc | en stranc
Aan nr. 9) beantwoordt in uitgave 1558 nr. 45
Stokregel: Wensche ic v broeders voor v nieuwe Jaer
Incipit: ABels rechtueerdicheyt | des quaets onschuldich
Aan nr. 10) beantwoordt in uitgave 1558 nr. 10
Stokregel: Wie volstandich blijft totten eynde sal salich wesen
Incipit: NV hoort ghy Christenen altesamen
Een aantal dezer refereynen zijn ook opgenomen in de bundels van 1580/1581 en
1592, die een gelijke nummering voeren.
Uitgave 1558
nr. 24

beantwoordt aan

Uitgaven 1580/1581 en
1592
nr. 22

nr. 6

beantwoordt aan

nr. 6

nr. 45

beantwoordt aan

nr. 34/35

C) blz. 279-281 - een veertiental rondelen
Als proeve volgt hier het eerste:
Die hooghe duecht alleen verhuecht, naer myn verstant
Wiltse aen vaten, sy sal u baten
Die verneerderde verheft zy vuyten zant
Die hooghe duecht alleen verhuecht naer myn verstant
Vanden misdadigen, maeckt sy een sant
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Een rechter van tlant, die nieman can haten
Die hooge duecht alleen verhuecht, naer myn verstant
Wiltse aen vaten, sy sal u baten.

D) blz. 282-292 - stichtelijke beschouwingen in proza en rijm
282:

Een schoone leeringhe wt de Edel Doctor
Johan Taulerij (proza)

285:

Desen brieff heeft pilatus
gescreuen...(proza)

286:

Den oudt vader Augustinus, eens gaende
lancs den oever der zee...(proza en
strofen)

289:

Een leeringhe die Aristoteles de
vermaerste philosoph den Coninck
Alexander magnus toeschreff (proza)

290:

Men sal oock de joncheyt tot goede
manieren ende geleertheyt
ghwennen...(proza)

292:

Cicero den grooten Orateur heeft oock
vande joncheyt beschreuen...(proza)

292:

Oock Origenes noch een kint
wesende...(proza).

Opm.: Het laatste stuk eindigt aan de voet van bladzijde 292 midden in een zin.
Aan het einde dezer opsomming stel ik dat de teksten van bladzijde 254-292 (voor
zo ver zij werkelijk onbekend zouden zijn) uitgave verdienen. Ik laat dit echter gaarne
over aan op dit terrein bevoegder onderzoekers, die ongetwijfeld met C.F.P.
Stutterheim van oordeel zullen zijn, dat elke Middelnederlandse tekst, van welke
vorm of inhoud ook, van belang is voor onze kennis van de Middelnederlandse
17)
taal .
Het zojuist vermelde afbreken van de tekst op blz. 292 hangt samen met het feit,
dat - alhoewel de katernenbouw van manuscript 134 C 55 vrij regelmatig is - het
slotblad van het laatste quarto-katern ontbreekt.
Men kan volledig instemmen met het in de voorrede (blz. V) tot zijn heruitgave van
de Catalogus der bibliotheek van Constantyn Huygens door W.P. van Stockum Jr.
betoogde, te weten: ‘De cata-

17)

Vgl. zijn daarop betrokken uiting in de inleiding (blz. 5) tot Twee onbekende tafelspelen met
inleiding en aantekeningen uitgegeven door C.F.P. Stutterheim. Amsterdam, 1946.
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logus van Constantyn Huygens geeft een getrouw beeld van zijn persoon: een type
van zoo groote veelzijdigheid als geen zijner tijdgenooten in den lande. Er is geen
Bibliotheek-catalogus van zijn tijd aan te wijzen van zulk eene verscheidenheid op
het gebied van alle vrije kunsten; waaruit U op elke bladzijde zoo de persoon
toespreekt en dadelijk herkenbaar is’. Maar hoe bij deze persoon te verklaren, dat
hij in 1654 een manuscript met rederijkerspoëzie in zijn boekerij opnam? Voorzover
wij Huygens menen te kennen is hij immers een man van de nieuwe tijd, die als
aanhanger, ja theoreticus der renaissanceliteratuur toch nauwelijks enige waardering
voor de kamers van retorica gekoesterd kan hebben. Zijn eigen kunst herinnert
nergens aan de edele conste, en in de door dr. J.J. Mak bijeengebrachte
zeventiende-eeuwers die niet zagen hoezeer zij zelf nog rederijkers waren ontbreekt
18)
dan ook de prinsensecretaris . Evenwel, het handschrift met de Gentse spelen is
niet het enige werk van retorike dat in de Catalogus Huygens figureert. De
dichter-staatsman bezat ook een exemplaar der Antwerpse editie (1562) van de
19)
Spelen van sinne...ghespeelt...binnen...Andtwerpen...1561 . Meer: tot tweemaal
toe wordt een exemlaar van de Konst van Rhetoriken vermeld.
De schrijver dezer regels ziet de laatste in vorige alinea bijeengebrachte gegevens
slechts als aantekeningen in margine. Nochtans acht hij het niet uitgesloten, dat
zorgvuldige bestudering van de Catalogus Huygens - met het accent op de daarin
voorkomende rederijkers- en aanverwante publikaties - verrassingen zou kunnen
opleveren, ja wellicht tot andere arcering van Constanters literaire portret zou kunnen
voeren. Daartoe dient echter beschikt te worden over een nieuwe, toegelichte - dus
van volledige titelbeschrijvingen voorziene - uitgave van de catalogus, in de trant
20)
van Geoffrey Keynes' The library of Edward Gibbon . Met een dergelijk hulpmiddel
in de hand zou

18)
19)
20)

J.J. Mak, De rederijkers. Amsterdam, 1944; 142.
Vgl. daarover het belangrijke uitvoerige stuk in Bibliotheca Belgica. Première série. Tome
XXIII (Gand-La Haye, 1880-1890) S 224.
The library of Edward Gibbon. A catalogue of his books. With an introduction by Geoffrey
Keynes. London, 1950. (The Bibliographical Society.) - Vanzelfsprekend moet hierbij gebruik
gemaakt worden van de door Van Elslander en Schrickx in hun Engelse werken geleverde
arbeid.
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nader onderzoek wel eens tot de gevolgtrekking kunnen leiden, dat - afgezien van
hun literaire werkzaamheden - Huygens de rederijkers vooral hoog stelde, omdat
21)
zij allen - naar Busken Huets treffende woord - ‘goede Nederlanders’ waren.
's-Gravenhage
P.J.H. VERMEEREN

Addendum
Lijst van handschriften voorkomende in de auctie-catalogus der verzameling van
Constantijn Huygens Jr., geveild te Leiden in 1701.

Deel I

a)

pag.
31

nr.
573

titel
Plans van
verscheydene
Fortificatien van
den Staet 1643.
MS.

b)

51

888

Jo. Fr de Leonardis
P.C. Neapolit.
Libellus de Titulis &
Praestantia Philippi
III. Hispaniarum
Regis. M.S.

c)

53

919

Memorial ded.
Francer de
Quevedos a una
Academia de
Poetas. M.S.

d)

73

1200

Le Vite de Cardinali
Viventi s'anno 1650
M.S.

e)

102

283

Dictata H. Coccey
in Grotium de jure
Belli ac Pacis,
Trajecti 1690. Nitid.
Manuscriptum.

f)

114

490

Notae Cl. Doctiss.
Theol. Cranen Phil.
& Med. Doct.
earundemque
Facultum ut &
Matheseos Proff.
ordin. in Tractat. de

21)

Cd. Busken Huet, Het land van Rembrand. Vijfde druk. Eerste deel. Haarlem z.j.; blz. 550.
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Animae
Passionibus Nob.
Cartesii.
g)

114

491

Handeling
aangaande God
Schepping/en
Schepsel
Manuscript.

h)

114

492

Cocey Philosophia
of waarhʓ weet
betragting
Manuscript.

i)

114

493

Leenhof van de
Geest en
Conscientie der
Menschen
Manuscript.

j)

141

927

Manuscriptum
Collegii Privati
Clarissimi
Professor. Perizonii,
in Turcelinum.

k)

141

928

Manuscriptum
Criticum in Lucium
Florum.

l)

141

929

- In Historiam
Veteris Testamenti.

m)

162

1261

Spelen van Sinne
by de XIX
Geconfirmeerde
Cameren van
Rhetorijcke binnen
der Stadt van Gent
1539. MS.

n)

176

*1490

Liber Pergamenus
Manuscriptum cum
Nitidissimus Litteris
& Coloribus
Deauratis.
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Deel II

o)

pag.
91

nr.
1604

titel
Manuscriptum
Gentis Suenomiae
Vetustas &
Antiquitat. Egypt.
Graecor. &
Romanorum. &c.

p)

91

1605

Manuscriptum
Antiquitatum
Romanorum.

q)

146

h

Het Boeck der
Engelen / Bruss.
1517. Item Spiegel
der Kersten gelove
M.

r)

148

**136

Manuscripta
Curiosa locurum
Communium
Sanctae
Theologiae. 3 voll.

Schoondochter ‘stiefdochter’
Volgens het W.N.T. (XIV, 844) is een Schoondochter: ‘De vrouw van iemands zoon,
aangehuwde dochter, behuwddochter’. Een van de voorbeelden is ontleend aan
een brief van Hooft (ed. v. Vloten II, 216) aan Tesselschade: ‘De schilder heeft, nae
't zeggen van meest alleman, mijn' schoondochter te leelijk gemaelt’. Van Vloten
heeft bij ‘schoondochter’ een noot geplaatst: ‘Stiefdochter.’ Hij heeft gelijk. De brief
is van 1 nov. 1631, en toen was Arnout Hellemans Hooft, de enige zoon die niet als
kind gestorven is, nog geen twee jaar oud. De ‘schoondochter’, die blijkens de brief
vindt dat Tesselschade haar in een gedicht te veel heeft geflatteerd maar die ‘dit
ongelijk in suiker (wil) opneemen’ en zelfs eigengemaakte perenjam stuurt, ‘zeker
queevleesch, onlanx toegestelt’, is ongetwijfeld de toen 18-jarige Susanna Bartolotti,
Tesselschades vereerster en Hoofts oudste stiefdochter.
Er is een kleine mogelijkheid, dat het W.N.T. t.a.p. onder behuwddochter mede
‘stiefdochter’ verstaat. Onder het artikel Behuwen (II, 1532) vindt men namelijk een
aanhaling uit Willem Leevend (I, 50: Paulus Helder aan Willem), die enigszins
uitgebreid als volgt zon luiden: ‘Springt gy, myn Vriend, met het karakter uws behuwd
Vaders niet wat te vry om? Vergeet gy ook, dat hy uw Moeders Man is? dat zy hem
uit verkiezing nam?’ Hier is met behuwdvader ‘stiefvader’ bedoeld; opmerkelijk is,
dat het W.N.T. zonder toelichting onmiddellijk een citaat uit deel VIII van Willem
Leevend laat volgen, waar behuwdmoeder weer niet ‘stief-’, maar ‘schoonmoeder’
betekent.
Meer dan klein is die mogelijkheid echter niet, want in de betekenisomschrijvingen
van Schoonmoeder, Schoonvader, Schoonzoon en Schoonzuster staat de koppeling
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met behuwd- steeds op de plaats, waar in het artikel Schoonbroeder de betekenis
‘zwager’ staat (W.N.T. XIV, 843. 851. 853). Men moet dus haast wel aannemen dat
de betekenis ‘stiefdochter’ de bewerker van het artikel Schoondochter niet bewust
is geweest.
C.A. ZAALBERG
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Noodlot en romanstructuur bij Louis Couperus
Iedere lezer kan gemakkelijk constateren, dat een goed deel van het werk van
Couperus in het teken van het noodlot staat; talrijke directe uitspraken in het oeuvre
laten dienaangaande geen enkele twijfel bestaan. Maar belangrijker dan deze
meestal weinig genuanceerde uitspraken van verteller of verhaalfiguren is de
doorwerking van de noodlotsidee in de romanstructuur en het is de moeite waard,
daar het een en ander van te demonstreren. Ik zal hier overigens niet meer doen
dan een eerste stap op een terrein, dat op exploratie wacht, en me beperken tot de
1)
bespreking van een tweetal romans. Hiervoor koos ik Eline Vere , als eerste der
2)
romans, en De Berg van Licht , die ongeveer op de helft van Couperus'
schrijversloopbaan ligt, en door Nijhoff terecht gekarakteriseerd is als ‘een moment
3)
van geestelijke bewustwording in zijn meest volledige vorm’ . Een korte algemene
beschouwing over noodlot in samenhang met romanstructuur moge aan deze
bespreking voorafgaan.
Onder ‘noodlot’ verstaat men zowel het onvermijdelijk, onafwendbaar, persoonlijk
of collectief lot, als de duistere macht, die onvermurwbaar en zonder aanzien des
persoons een mens of groep naar zijn ondergang voert. Het rampzalig lot heet alleen
noodlot, als men het ziet als noodzakelijk gevolg van in elkaar grijpende oorzaken,
als er als het ware een plan te ontdekken valt. Hier ligt de organische verbinding
met de term Noodlot als aanduiding van een - overigens vaag blijvende - macht,
van een besturende instantie, die voor het plan verantwoordelijk is. Het geloof in
deze macht maakt het mogelijk, ook daar een orde te veronderstellen, waar deze,
uitgaande van een zedelijk

1)
2)
3)

Louis Couperus, Eline Vere (Amsterdam 1889).
Louis Couperus, De Berg van Licht (Amsterdam z.j. (1905)).
2

M. Nijhoff, Gedachten op dinsdag (Brussel 1931) pag. 13. Vergelijk voor het belang van
deze roman als psychisch document ook vooral: H.W van Tricht, Louis Couperus (Den Haag
1960) pag. 140 vlg.
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wereldsysteem, niet begrijpelijk is. De grenzen tussen beide opvattingen van noodlot
worden zelden bewust getrokken; in feite onttrekt deze materie zich goeddeels aan
rationalisering, is ze vooral werkzaam als gevoel, te ervaren aan concrete situaties.
In het literaire kunstwerk kan er, door verteller-persona of verhaal-figuren, over
het noodlot gespeculeerd worden. Er kan ook bij de lezer door het verhaal een
noodlotservaring worden opgeroepen zonder dat er een noodlotsbesef in de
verhaalfiguren aanwezig blijkt, of door de verteller-persona wordt uitgesproken.
Maar in ieder geval is het noodzakelijk, dat het ‘plan’, de onvermijdelijkheid van de
ondergang, wordt waar gemaakt, en dit kan op verschillende manieren geschieden.
Er kan gebruik gemaakt worden van een bekende fabel; daardoor staat voor de
lezer de afloop van het gebeuren vast en ervaart hij alles wat daaraan vooraf gaat
als een reeks schakels in een keten. Verwant hiermee is het procédé, waarbij men
het einde van de reeks gebeurtenissen geeft vóór hetgeen daar chronologisch aan
voorafgaat. In deze gevallen neemt de lezer een positie boven het gebeuren in,
4)
‘shares the privileged position of the Gods’ en ervaart de tragische ironie, omdat
hij meer doorziet dan de verhaalfiguren.
Indien het einde niet van tevoren vaststaat, leeft de lezer als het ware met het
gebeuren en de verhaalfiguren - en de uitingen van de verteller-persona - mee. De
noodlotservaring kan dan achteraf met een schok tot stand komen bij het overzien
van het gehele gebeuren. Maar het is ook zeer goed mogelijk, dat de
noodlotssuggestie al tijdens de afwikkeling van het gebeuren tot stand is gekomen,
o.a. door toekomstverwijzingen en verwachtingen, die eventueel door tussentijdse
verwerkelijking van sommige van die verwijzingen of verwachtingen aan kracht
gewonnen kunnen hebben.
De toekomstverwijzingen kunnen min of meer ‘objectief’ zijn in de mond van de
verteller-persona, of ‘subjectief’ bij de verhaalfiguren en variëren van onbestemde
angstgevoelens tot regelrecht profeteren - eventueel weer versterkt door tussentijdse
inlossingen.

4)

W.Ch. Greene, Moira. Fatc Good and Evil in Greek Thought (Cambridge, Mass. 1944) pag.
101.
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En ook in de lezer, die het einde niet kent, kan door de aangeboden gegevens een
noodlotsverwachting ontstaan, zonder dat verhaalfiguren of verteller deze
verwachting blijken te koesteren. We hebben dan te maken met een positie van de
lezer ten opzichte van het verhaal, die ligt tussen die van de ‘geprivilegeerde’ en
die van de geheel ‘meelevende’ lezer.
Het spreekt overigens haast wel vanzelf, dat wat hier als aparte mogelijkheden
is opgesomd, in de praktijk vrijwel altijd in combinaties voorkomt, in combinaties
met ook andere dan de reeds opgesomde middelen.
Ten aanzien van de overtuigingskracht van de toekomstverwijzingen zou ik nog
willen opmerken, dat deze verschilt naar gelang o.a. van de cultuurkring waartoe
het verhaal behoort. Zo heeft in het sprookje de voorspelling een absolute geldigheid.
In Eline Vere is geen sprake van een bekende fabel of werken naar een reeds
gegeven einde. Hoe wordt dan tijdens het verhaal de verwachting van een
onontkoombare neergang gewekt?
Objectieve toekomstverwijzingen ontbreken, wel zijn er talrijke subjectieve. Deze
zijn van zeer gevarieerde actie-radius en functie. Er zijn er die verwijzen naar een
partijtje van een dag later, naar een logeerpartij van een maand later. Dit soort
brengt stuwing in het gebeurde, maakt de ook in deze roman al voornamelijk
5)
scenische werkwijze van Couperus mogelijk . Daarnaast zijn er de verwachtingen
van en angst voor een fatale toekomst en deze vervullen een belangrijke functie in
het oproepen van de noodlotservaring.
Eline heeft vanaf het begin het gevoel, dat ze niet gelukkig zal worden, b.v. bij
een bezoek aan mevrouw van Raat:
(I, 56) En zij, Eline, was nu reeds niet gelukkig; o, hoe zoû ze zich
gevoelen, wanneer ze ook oud was, en leelijk en verschrompeld! Dan
zoû ze zelfs geen herinneringen hebben, om zich te troosten, dat het
geluk bestond, voor haar bestaan had, dan zoû alles droevig-grijs zijn,
grijs als die lucht!
Verschillende malen nemen die verwachtingen het beeld aan van een

5)

Vergelijk voor het begrip scenisch en andere structuur-analytische termen: mijn
structuuranalyse van De Berg van Licht in Hand. v.h. 26e Ned. Filologencongres (Groningen
1960) pag. 162-65.
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fataal gedreven-worden op een hellend pad naar een afgrond. Dit is b.v. het geval,
als ze niet weet of ze Otto's aanzoek moet aannemen:
(I, 237) Zij wilde niet meer nadenken, zij zoû zich laten medeslepen
door de onzichtbare machten, die haar op haar hellend pad dreven, zij
6)
zoû zich geheel overgeven aan den drang der omstandigheden;
We zien, hoe verwachtingen die op kortere termijn hun inlossing vinden, een
affirmerende werking hebben voor de ‘langlopende’ verwachtingen. Zo vreest Eline
op het hoogtepunt van haar geluk op de Horze, dat het anders zal worden en deze
vrees wordt maar al te gauw bewaarheid. Hetzelfde zien we, als Otto na Eline's
opwinding over Vincents flauwte op haar neerziet, terwijl ze met haar hoofd op zijn
knie is ingesluimerd:
(II, 118) Hij verroerde zich niet, maar bleef onbewegelijk op haar staren
en voor het eerst sedert hij haar liefhad, rees iets als een twijfel in hem
op, of alles wel worden zoû, zooals hij het zich voorstelde.
Otto's zusje Frédérique waarschuwt haar broer:
(I, 177) ik verzeker je, geloof mij, je moet niet meer aan haar denken,
je zoû nooit gelukkig met haar kunnen zijn...

en ook zijn schoonzuster Truus spreekt haar twijfel uit, of Eline ooit in de familie zal
passen (II, 72). In de laatste Brusselse periode zegt St. Clare, die Eline zijn liefde
heeft aangeboden:
(III, 179) Ik zoû gaarne bij u willen blijven, altijd bij u willen blijven om
u te beschermen....Ik huiver er voor, van u weg te gaan: het wordt me,
als ik aan mijn vertrek denk, of u een ongeluk kon gebeuren.

6)

Hetzelfde beeld, als haar liefde voor Otto begint te vervluchtigen: (II, 133) ‘Eene
doodelijke angst, dat haar geluk zich niet binnen hare ziel zoû laten dwingen, een
doodelijke angst, dat onzichtbare machten haar een hellend pad zouden afjagen, terwijl
zij opwaarts wilde, opwaarts...’ En in de laatste periode (III, 131): ‘Eline wist, dat er
niets aan haar te veranderen was: zij was steeds willoos van een hellend vlak gedaald,
zij was steeds naar omlaag geduwd, en hoewel zij den afgrond had zien gapen, had
zij nooit omhoog kunnen stijgen’. Men ziet hier tevens een ander geliefd middel van
Couperus in dienst van de noodlotswerking: de herhaling.
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Het zijn vage, niet op een bepaald gebeuren gerichte voorstellingen en angsten; de
bedreiging komt bij Eline van binnenuit. Haar noodlot is gegeven met haar karakter,
dat in overeenstemming met het naturalistische dogma in de eerste plaats bepaald
is door erfelijkheid. Daarnaast komen de omstandigheden, het milieu, waardoor de
aangeboren ‘ontzenuwing’ in hoge mate wordt versterkt. In Eline ziet men zich zo
onvermijdelijk de ondergang voltrekken van een karakter, dat in vrijwel stoorloos
voortvloeiende jaren het precair evenwicht van een leeg bestaan wist te handhaven,
maar dat na enkele psychisch en ook physiek schokkende episoden reddeloos aan
zichzelf te gronde gaat. De gegevens die worden aangeboden door deze aanleg
en ontwikkeling zijn in deze roman van groter betekenis voor de oproeping der
noodlotservaring dan de verwijzingen.
Al direct aan het begin van de roman wordt Eline's ‘immanente’ noodlot gegeven,
in trapsgewijze opbouw en progressieve dosering. Bij de allereerste vermelding van
de titelfiguur wordt haar psyche als terloops belicht; Betsy heeft haar bij mevrouw
Verstraeten verontschuldigd.
(I, 13) - Wat heeft ze?
- Ach, ik weet niet, ze was zenuwachtig, geloof ik.
- Ze moet heusch niet zoo toegeven aan die buien. Met een beetje energie
kom je die nervoziteit wel te boven.
- U weet het, tante, het is de ziekte van het jongere geslacht! zeide Betsy,
met iets als een treurigen glimlach.
Nervoziteit en gebrek aan energie als een ziekte waaraan Eline lijdt zijn zo,
onopvallend, geïntroduceerd. In het tweede hoofdstuk zien we dit geconcretiseerd
in het optreden van Eline zelf, en horen we haar klagen over haar doelloze, nutteloze
bestaan. Het derde hoofdstuk geeft daarna een beschrijving van Eline en een
panoramisch overzicht over haar jeugd, waarin de gegeven noties worden uitgewerkt
en aangevuld. De loomheid, het kwijnende, het gebrek aan energie worden nu in
het perspectief der erfelijkheid geplaats en daarmede feitelijk als onveranderlijk
gegeven. Als nieuw element leren we het fantazeren en romantizeren in Eline
kennen, de voorkeur voor de schijnwereld van Ouida. En met deze drievoudige
introductie is Eline's noodlot in
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potentie gegeven: haar onveranderlijke psychische gesteldheid, die zich in vele
scènes nader zal concretiseren, verfijnen of modificeren, spiegelen en herhalen. Al
hier aan het begin krijgen we het gevoel, dat het niet goed zal kunnen gaan. De
fataliteit van haar aanleg, verdiept door het erfelijkheidsperspectief, wordt weldra
nog verder versterkt door het optreden van de neef Vincent, in wie het familienoodlot
zich ook in de breedte vertakt toont. Hij is bovendien op een beslissend moment
katalysator in het proces van terugval in haar eigenlijke aanleg, dat zich in Eline
voltrekt na haar terugkeer van de Horze.
De spanningscurve in de geschiedenis van Eline wordt bepaald door de schijnbare
ontsnappingsmogelijkheden uit de noodlotslijn van haar leven. De verijdeling der
ontsnappingen maakt het noodlot als zodanig manifest. Eerst is er de romantizerende
hartstocht voor de operabariton Fabrice, die een schijnvulling van klatergoud in haar
leven brengt. Daarna de met veel weifeling aanvaarde liefde van Otto, die een
tijdelijke ontspanning, een ‘blauw meer’, een ‘Nirwana’ van geluk brengt. Wat zich
daarna nog aanbiedt, de medelijdende liefde van mevrouw Van Raat en die van St.
Clare, vermag niet eens meer de suggestie van ontsnapping te geven, maar
onderstreept eens te meer de noolottig vastliggende ondergang.
In de St. Clare-episode zien we bovendien een ander middel in dienst van de
noodlots-oproeping: de analogie. St. Clare wordt evenals Otto gekenmerkt door rust
en het wekken van vertrouwen. In haar laatste periode van zinsverbijstering haalt
Eline beide figuren dan ook door elkaar. Maar terwijl Otto's aanzoek, temidden van
de feestelijkheid der vertrouwde Haagse côterie, de grote opgang markeert, maakt
St. Clare's ‘verklaring’ in het wonderlijke, quasi-bohémienne milieu te Brussel alleen
fataal bewust, dat de dingen voorbijgegaan zijn. Analogie zien we b.v. ook in de drie
Haagse perioden: tot tweemaal toe keert Eline terug om steeds meer de
vervreemding te constateren. Aan het begin leeft ze, als jong, gevierd meisje, in het
huis van haar zwager aan het Nassauplein, een middelpunt van gezelligheid. Als
ze de oude mevrouw Van Raat bezoekt, maakt haar dat melancholiek. Haar tweede
verblijf is bij mevrouw Van Raat, en dan zoeken twee ongelukkige, zich vereenzaamd
gevoelende mensen wat warmte bij
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elkaar. De geforceerde poging van Eline tot aansluiting bij het leven - haar
charitatieve bevlieging - loopt op nieuwe ontgoocheling uit. Haar derde verblijf, in
een pension, eindigt in zinsverbijstering en dood....
De onvermijdelijkheid van de ondergang wordt onderstreept door de afgeslotenheid
der ruimten, waarin hij zich afspeelt. De reizen van Eline krijgen alleen een zeer
vluchtige vermelding in enkele gespreksflarden; verder gebeurt alles meer en meer
binnenskamers. De circulatie in de kennissenkring, functioneel in haar levenswijze
aan het begin van de roman, wordt tot enkele zinloze rudimenten beperkt aan het
einde. De enige werkelijk zinvolle verplaatsing in een andere ruimte was die op de
Horze, het hoogtepunt van geluk in haar leven, dat herhaaldelijk in haar herinnering
7)
terugkeert, om de diepte waarin ze zinkt te duidelijker te markeren.
Voorts wil ik nog even wijzen op het medespel der meteorologische
omstandigheden, die herhaaldelijk als versterking van het psychisch gebeuren
optreden. Dit is trouwens een constant, en romantisch, verschijnsel bij Couperus.
Behalve bovengenoemde elementen in het oproepen der noodlotservaring vinden
we in Eline Vere ook enkele expliciete uitspraken over het noodlot. De belangrijkste
treffen we aan bij Vincent, in wie het familiekarakter een ietwat filosoferende variant
bezit. De eerste is een overpeinzing, die helpt het gebeuren in de roman in een
bepaald licht te plaatsen, en die verder een voorbereidende functie heeft voor de
tweede, die, geuit tegenover Eline, van betekenis is voor de neerbuiging van haar
8)
levenslijn.
(I, 150) Er was geen goed en geen slecht in de wereld; alles was, zooals
het wezen moest en een gevolg van een aaneenschakeling

7)
8)

Vergelijk b.v. pag. II, 132; II, 144; II, 155; III, 59; III, 125; III, 242.
Voor die voorbereidende functie is o.m. van belang, dat deze eerste overpeinzing gevolgd
wordt door een bijna-flauwte; de echte flauwte, die op de tweede passage volgt, speelt een
belangrijke rol in de fatale invloed die Vincent - overigens ongewild - op Eline krijgt. Deze
gehele invloed, door zijn verblijf bij Betsy, is trouwens het duidelijkste voorbeeld in deze roman
van een noodlottige samenloop van uiterlijke omstandigheden, een samenloop, die zorgvuldig
is voorbereid.
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van oorzaken en redenen; alles had recht van bestaan; niemand kon iets
veranderen aan wat was of zijn zoû; niemand had een vrije wil; ieder was
een gestel, een temperament en kon niet anders handelen, dan volgens
de eischen van dat temperament, overheerscht door omgeving en
omstandigheden;
En dan, tegenover Eline,
(II, 110) zij zoû het zelve ook wel eens ondervinden; men kon zich zijn
leven zoo maar niet maken; het een hing af van het andere, alle
omstandigheden schakelden zich samen, (...) het leven was een keten,
die het noodlot van al deze toevalligheidjes en catastrofes smeedde......
Deze gedachten zijn noch origineel, noch briljant geformuleerd, maar wel
opmerkenswaardig, omdat de eerste geheel en al de formulering blijkt van het
naturalistisch ‘immanent’ noodlot van Eline, terwijl in de tweede iets doorklinkt van
de gedachte aan het Noodlot als een duistere macht. Een dergelijke suggestie zagen
we ook in Eline's angst, dat onzichtbare machten haar een hellend pad zouden
afjagen. Toch vermag het een met het ander in deze roman geen ‘metafysische’
noodlotsdreiging op te roepen; deze zou trouwens nauwelijks passen in de
cultuurhistorische atmosfeer van dit milieu.
De noodlotservaring in de Eline-lijn wordt versterkt door enkele andere stemmen
in deze typisch ‘polyfone’ roman. Mevrouw Van Raat, in haar donkere kamer zittend
met het grijze hoofd op de borst gezonken, is een (nog) levend symbool van de
doem van de ouderdom. In het trieste vrouwtje Jeanne Ferelijn, wier
geluksverwachtingen de kille werkelijkheid niet hebben overleefd, heerst een
beklemmende en gerechtvaardigd blijkende angst voor wat de toekomst zal brengen.
Onafwendbaar voltrekt zich in het grote huis van Henk en Betsy het noodlot van
hun enig kind, in wie de ‘doezeligheid’ van zijn vader zich steeds duidelijker tot
achterlijkheid ontwikkelt. Al deze stemmen versterken op hun tijd de noodlotssfeer
van de Eline-geschiedenis.
Maar aan de andere kant zijn er ook de gelukkige verbintenissen, het gelukkig
gezinsleven, zij het meermalen getemperd door weemoedige omstandigheden.
Deze maken, dat de roman als geheel van een levensvolheid en openheid is, als
Couperus slechts zelden heeft gegeven.
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9)

Eline Vere in zijn totaliteit is in de termen van Aldous Huxley ‘whole life’ en geen
‘tragedy’, geeft léven en geen ‘chemical pure’ essénce van leven.
In De Berg van Licht is in zekere zin wèl sprake van een bekende fabel; we hebben
hier een historische roman. Anderzijds is deze historie weer niet zó bekend, dat de
lezer haar van stadium tot stadium herkent. Maar wel is het zo, dat in een historische
roman de toekomstverwijzingen een speciale dwingende kracht hebben, zeker de
verwijzingen door de verteller-persona. Ze spelen daardoor een belangrijke rol in
de oproeping der noodlotservaring.
Ook in deze roman is er sprake van partiële verwijzingen, met hun eigen reeds
besproken functie, en finale verwijzingen naar het noodlottige einde. We zullen ons
met deze laatste bezighouden.
We treffen in De Berg van Licht zowel objectieve als subjectieve verwijzingen
aan. Eerstgenoemde categorie is echter veel kleiner dan laatstgenoemde, en
bovendien valt het op, dat de verteller-persona soms bijzonder dicht bij de
10)
verhaalfiguren gaat staan. Het komt voor, dat zijn woorden haast vervloeien met
de monologue intérieure der optredenden, een andermaal herhaalt hij hun woorden.
Er zijn echter ook zeer objectieve, feitelijke opmerkingen, als de volgende:
(II, 14) Hij liep tusschen Antiochianus en Aristomachos, den praefekt
en den tribuun, die hem te Rome gered hadden tijdens het oproer in het
Kamp, en wier trouw, wier liefde hem bij zouden blijven tot zijn dood.
Hier toont de verteller-persona duidelijk, dat hij een overzicht heeft over het gehele
11)
gebeuren, hier is hij historieverteller. Dichter bij de verhaalfiguren staat hij in:

9)
10)

11)

3

Vgl. Tragedy and the whole truth in Music at night (Penguin Books, no. 748).
In het derde deel gaat de verteller enkele malen vrijwel in het verhaal staan: (148-49) Zie...zie...:
wat is dàt? Wat zijn daar, aan de wallen en linksche poort van het zomerpaleis, aan het einde
der eucalyptuslaan voor walmingen van flambouwen, (..) Hoor...hoor...: wat is dàt...?
Aangebruisch van stemmen, etc.
Even verderop vervloeien zijn woorden haast onmerkbaar met de monologue intérieure van
Hydaspes; zie pag. 134-35.
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(I 130-32) Het was of hij de waarheid voelde en zàg - zoo als hij haar
steeds aanzweemde in den toren, op de terrassen onder den
stertriltintelenden hemel, of in de mystieke binnenvertrekken......Hier was
hem alles zielesympathiesch aan de sensueele mysticiteit van zijn ziel
(...) óvergeplant zoû zij noodlottig, kort maar hevig, vergiftigen zìch, en
allen, die zij bekoorde.......
Soms ook geeft hij niet zelf een toekomstverwijzing, maar geeft hij een voorspelling
weer, die aan een verhaalfiguur gedaan is, en die als zodanig natuurlijk ‘vrijblijvend’
is. Maar door de plaatsing op een belangrijk punt in het verhaal en de verbinding
die ze aangaat met andere voorspellingen kan zo'n verwijzing een bijzonder gewicht
krijgen. Dat is b.v. het geval met de passage, die het hoofdstuk besluit, waarin de
eerste ontmoeting heeft plaats gehad tussen Heliogabalus en zijn latere ‘gemaal’,
de wagenmenner Hierocles.
(II, 69) Maar was hij niet geloovig aan velerlei voorteekenen, vàst geloofde
hij aan zijn star, en een Chaldeeuwer had hem voorspeld, dat hij machtiger
dan een keizer zoû worden, en dat hij de zon op zijn hart zoû dragen, en
hoe bloedrood ook de glans was, waarin zijn star onderdook, hij geloofde
aan diè voorspelling met onwrikbaar geloof (...)
En deze voorspelling aan Hierocles krijgt daarom des te meer betekenis, omdat we
in het eerste deel al hebben gezien, dat ook Heliogabalus' ster ‘bloedrood omneveld’
12)
is.
Beiden gaan onder in dezelfde hecatombe, waarvoor juist hun relatie een der
belangrijke oorzaken was.
Veel talrijker zijn de subjectieve toekomstverwijzingen, die tonen, hoe het
noodlotsbewustzijn ook in sommige verhaalfiguren leeft. Nog voor Heliogabalus'
uitroeping zag Hydaspes, samen met zijn leerling, in de sterretoren:
13)

(I, 134-35) in de starren en zag in Bassianus'

12)

13)

eigene oogen, dat

Dit is o.m. vermeld aan het einde van het eerste deel, dus op een wel zeer belangrijke plaats.
Daar vinden we ook een voorbeeld van het verschijnsel, dat de verteller-persona woorden
herhaalt van een romanfiguur, i.c. Hydaspes (I, 239 resp. 129): niemand wijkt van zijn
levenskring ook maar één tred links of rechts af.
Heliogabalus wordt ook aangeduid als Bassianus of Antoninus.
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het onverbiddelijke noodlot loerde op dit heerlijke kind, als op een fel
begeerde prooi.
Of, om een ander voorbeeld te noemen: in het laatste deel heeft de oude,
alles-regerende grootmoeder Moeza een vizioen van ondergang
(III, 133) Goden! Goden!! klaagriep zij uit, en hare oogen puilden als in
een tweede-gezicht. Het is altijd geweest....en het zal wéêr zoo zijn!! (..)
en Antoninus huiverde van haar sibylliesch orakel....O, wàt meende zij,
op welke noodlottigheid doelde zij!
En dit sibyllisch orakel is een pendant van het ondergangs-visioen van Hydaspes
in het eerste deel (pag. 21-22).
In de loop van het gebeuren in Rome verbinden de belangrijkste
noodlotsverwachtingen zich met de figuur van Hierocles. We vinden ze bij
Heliogabalus' moeder Semiamira, bij zijn zwarte slaafje Narr en vooral ook bij de
jonge keizer zèlf. En hiermee zijn we dan gekomen bij de belangrijkste
toekomstverwijzingen, die van de hoofdfiguur, op wie alles in deze ‘homofone’ roman
zozeer betrokken is.
Bange verwachtingen heeft hij al in het begin, als hij met Hydaspes spreekt over
zijn toekomstig keizerschap:
(I, 128-29) Als zij mij keizer uitroepen, wat zal ik doen.....? Wat geef ik
erom te heerschen, als ik dàns? Ik zal ook niet heerschen; Moeza zal
voor mij heerschen; (..)
- Kind! zeide Hydaspes. Niemand wijkt van zijn levenskring ook maar éen
tred links of rechts af!
- Terwijl als ik keizer word, herhaalde Bassianus als in bange transe; - ik
voel het! - dan zal ik het Licht niet kúnnen dienen, hoe ik mijn best zal
doen, en ik zal geen Licht meer zijn!
Dit wijst vooruit naar de mislukking van zijn religieuze plannen, die de hoofdoorzaak
voor zijn val zullen worden. Een regelmatig terugkerende soort ‘ingeklede’ verwijzing
is het feit, dat hij ‘purper’ ziet in de ogen van enkele mensen in zijn omgeving, die
‘inderdaad’ later keizer zullen worden:
(II, 145) - Purper, zei Antoninus.
- Purper? vroeg Semiamira. Het is een vizioen, dat je altijd ziet......
- Dat ik dikwijls zie, verbeterde Antoninus. Dat ik zie in Gordianus, in
onzen boozen reus Maximinus, en dat ik zie in mijn neef, den
Caezar....Purper, keizerlijk purper....
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Dit soort verwijzingen, dat men bevestigd weet over het einde van de roman héén,
is specifiek voor de historische roman.
Maar de meeste verwijzingen zijn verbonden met Hierocles. Kort na hun eerste
ontmoeting is de wagenmenner genood op een feest; het is Heliogabalus vreemd
te moede:
(II, 82-83) Maar beneden, op straat, aanbad hem het volk van Rome,
en in zijn weemoed, half dronkenschap, half heimwee en voorgevoel voor
wat eens in bloedpurperen ondergang zwijmen zoû, lachte hij getroost
en verteederd. (....) O, dat het zoo blijven zoû! Voelde hij den adem eens
noodlots? Wat was dat, die kilte over zijn rug, die loomte in zijn
leden.....Tusschen Gordus, Murissimus, Protagenes, stond Hierocles,
rozenomkransd, en zijn blikken vlijmden als dolken...O, die loomte in zijn
leden, als de mond van den auriga zoo spotte....Naast hem, Antoninus,
stonden de praefekt en de tribuun, Aristomachos, Antiochianus....Twee
getrouwen, hij voelde zich veilig tusschen hen: toch, toch streek daar de
adem eens noodlots.....?
En als hij Hierocles enige tijd later weer ontmoet, herhalen zich de
noodlotsgevoelens:
(II, 136) Een angst voor zijn noodlot beving het keizertje, dat zich
plotseling heel klein en zwak voelde. In zijn noodlot, wist hij, was deze
man getreden. Er was nog een laatste poging in het kind zich lòs te rukken
van het onvermijdelijke.....Toen voelde hij zich zóo overweldigd èn door
die onvermijdelijkheid, èn door de rozen, die stoomden, dat hij zijn oogen
sloot en den arm van Hierocles heel vast om zijn schouder duldde.
Nog verschillende malen worden deze verwachtingen in Heliogabalus herhaald
en deze herhalingen zijn tegelijk een ander procédé voor het scheppen van
noodlotsatmosfeer; ze hameren de onveranderlijkheid en onvermijdelijkheid er als
het ware in.
Als de verzwakking van de positie van het keizertje steeds duidelijker wordt en
zijn grootmoeder Moeza hem voorstelt Rome te verlaten voor Emessa, is er even
een felle vreugde in hem.
(II, 195) Maar sterker dan het smachtende heimwee was het alsterke
Noodlot over hem en de liefde voor Hierocles in hem.....Neen, hij zoû niet
meer Rome voor Emessa verlaten kunnen.
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Een aparte categorie vormen de verschillende ‘valse’ toekomstverwachtingen van
Heliogabalus, die uitgaan naar zijn dood, die hij ook voorbereidt. In zijn toren heeft
hij een heel arsenaal vergiften om een pijnloze dood te garanderen als het ogenblik
van ondergang gekomen zou zijn. Aan het einde staat hij inderdaad op het punt
zelfmoord te plegen, maar dan stormt Hierocles binnen en verhindert hem zijn lot
in eigen handen te nemen. Hydaspes' woorden: ‘Niemand wijkt van zijn levenskring
ook maar één trede links of rechts af’, worden hier verwezenlijkt.
Een tweede valse toekomstverwijzing is die van Mammea, die verwacht, dat haar
zoon Alexianus, de caezar, vermoord zal worden. Ook in dit geval is het Hierocles
die - nu onbedoeld! - tussenbeide komt door eigenmachtig optreden. Tweemaal
bedient het overmachtig Noodlot zich van Hierocles om zo reëel schijnende
verwachtingen te vernietigen en het onwrikbaar vaststaande einde te bereiken. De
van alle verwachtingen meest dominerende - dat Hierocles Heliogabalus' noodlot
zou worden - wordt volledig ingelost.
Het is door deze bespreking van een aantal toekomstverwijzingen mijns inziens
wel duidelijk geworden, hoe groot de rol ervan is in het oproepen van het
noodlotsbesef. Het einde, het noodlottige einde wordt voortdurend in het bewustzijn
gehouden en werpt zijn dreigende schaduwen over de gehele handeling, al vanaf
het begin, als Heliogabalus nog gelukkig is in Emessa. Dit beeld van Emessa wordt
trouwens gedurende de gehele periode van het romangebeuren regelmatig weer
opgeroepen, als een onbereikbaar, vervlogen geluk. We vinden deze terugblikken
al in het eerste deel, als hij nog wacht op de overtocht naar Rome, en later keren
ze regelmatig terug. De terugverwijzingen naar het stralende begin en de
verwachtingen van het noodlottige einde vormen als het ware de pijlers waartussen
het noodlottige gebeuren zich welft.
Het geliefde middel der herhaling en analogie, waarop ik in het voorbijgaan reeds
even gewezen heb, heeft ook in De Berg van Licht een belangrijke functie bij het
oproepen der noodlotservaring. Ik zal me ertoe beperken, te wijzen op een enkel
voorbeeld, en wel een reeks herhalingen met symboolwerking, waaraan tevens een
suggestieve ana-
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logie is verbonden. Ik bedoel het beeld van de pauwen in de tempeltuinen van
Emessa, dat al direct aan het begin van de roman als een integrerend deel van de
atmosfeer van die tuinen naar voren komt:
(I, 2) Een oranjegeur zweefde als een wierook, zwaar en bijna
onadembaar, en daartusschen hielden de Syrische rozen hare gillende
kreten van lustverlangen láng aan....Maar behalve dien geurwalm van
bloemen, en, twee-, driemaal de snerp van een pauw, heel ver, was geen
geluid in de tempelparken (...)
Na herhalingen van deze vermelding op pag. 5 en 48, komt op pag. 50 een zeer
belangrijke passage:
het snerpen van pauwen, meerdere, meerdere pauwen: rondom de
waterwerken sleepten zij de tinkelende oogen hunner staarten en zij
dronken tusschen de lotosbloemen, ijdel de gekroonde koppen, nuffig de
halzen, langzaam klokkend de kelen.
Als we deze vergelijken met die over de zonnepriesters op pag. 64:
Alleen de zonnepriesters, die nu allen verzameld waren in het
peristylium rondom de Magiërs, bleven kalm en laatdunkend glimlachend:
de meesten niet ouder dan knapeleeftijd, sleepten zij hunne lange samaren
over het mozaïek, allen de mitra op, wachtende op Bassianus.

zien we een duidelijke analogie. En de ondergang van de pauwen, waar we, als het
toneel zich al lang naar Rome heeft verplaatst, in enkele flitsen getuige van zijn,
heeft een noodlottige, ondergrondse verbinding met wat zich daar in Rome voltrekt.
Bij de eerste verschijning van Heliogabalus als zonnepriester in Rome, aanbeden
door het volk, vormen de regels:
(I, 232) Het schijnt, dat hij Emessa vergeten is, den Zonnetempel hem
dierbaar en nu, ach, gesloten, daar waar de vergeten pauwen in de parken
krijschen en sterven, weemoedig, ongevoederd gelaten....

een veelbetekenend contrast. Aan het einde van het eerste deel, als we Hydapas
zien staren naar Heliogabalus' bloedrode ster, krijst een pauw, ‘ver, sinister en dof...’
In het tweede deel, als Hierocles voor het eerst genood is op een feest aan het hof,
en noodlotsgedachten in Heliogabalus opkomen, denkt hij terug aan Emessa:
(II, 81-82) Een bijna hijgend verlangen naar Emessa terug, naar den
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verlaten Tempel, naar den Starretoren, naar Hydaspes. Het was of hij
den kreet der stervende pauwen hoorde.
En nog een paar maal komt dit beeld op belangrijke momenten terug (II, 198, III,
124).
Het is onmogelijk, hier met een dergelijke uitgebreidheid ook andere reeksen te
behandelen; dat is ook niet nodig, ze zijn duidelijk genoeg voor de lezer. Ik wijs
slechts op de ontwikkeling in de reeks van intochten van Heliogabalus, waarin we,
na het hoogtepunt in het eerste deel, omstreeks de helft van het tweede de omslag
zien plaats vinden, en de neergang in het derde. Hetzelfde geldt voor de reacties
der menigten en de taferelen van dienst en offer in de Zonnetempels. In deze drie
grote reeksen van analoge situaties wordt de noodlotsvoltrekking in deze roman op
zeer suggestieve wijze zichtbaar.
Ook in De Berg van Licht speelt het als onveranderlijk gegeven karakter van de
hoofdfiguur een rol in de voltrekking van het noodlot. De verteller keert met voorliefde
terug naar een beeld voor de ziel van Heliogabalus: dat van een exotische bloem;
(I, 131-132) alleen in deze atmosfeer, (...) zoû die uiterste bloem nog
in pracht hebben kunnen ontluiken in toegestane vervolmaking van hoe
ook bizondere eigenschappen: óvergeplant zoû zij noodlottig, kort maar
hevig, vergiftigen zích, en allen die zij bekoorde...
Aansluitend op deze visie van overplanting in een verderfelijke sfeer:
(II, 12) nu, eenige maanden ouder, nauwlijks zestien, scheen als met
haastigen bloei zijn mystieke man-vrouwelijkheid, te Emessa extatiesch
ernstig en devoot, zich ontwikkeld te hebben tot eene, wie dit niet
verwachtte, zeer treffende perversiteit. (...) Overgeplant sedert zoo korten
tijd, vergiftigde al de daar, in Emessa, hem eigene bloem zijner in
incarnatie geweifeld hebbende ziel.
En in deel III (8, 90) heeft hij zijn ‘volbloeiing’ al doorgemaakt, ‘als verwelkte hij
al na volbloei’. Erfelijkheid speelt zeker een rol in zijn aanleg: hij bezit de sensualiteit
van zijn moeder Semiamira; maar hij bezit niet haar uitbundige levenskracht, en
van de invloed van zijn wat apocriefe vader Caracalla blijkt helemaal niets. Zijn
karakter als gegevenheid speelt zeker een rol, maar veel belangrijker zijn hier de
omstandigheden en de kardinale daarvan is de verderfelijke verplaatsing
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naar een hem in wezen vreemde omgeving en een macht, die hij in zijn religieuze
dweepzucht, vermengd met perverse sensualiteit, gebruikt om zichzelf te gronde
te richten.
Geheel in harmonie met het feit, dat de externe gegevenheid der omstandigheden
hier van zo overwegend belang is, is het, dat het noodlot hier bepaald meer de
trekken van een metafysische macht krijgt. Vooral in het eerste deel, in de woorden
van Hydaspes, komt het Noodlot als zodanig naar voren, en hierdoor komt het hele
gebeuren in het teken van deze noodlotsopvatting te staan:
(I, 134-35) En terwijl hij neêrstaarde op het kind, wist hij, dat het zoû
zijn, en dat er niets aan te doen was, omdat de machtigste goden besloten
hadden: de machtigste, die zijn onzegbaar; die welke alle zegbare goden
zelve overheerschen....

en op pag. 136,
Bassianus van zijn Noodlot redden? Maar de fatalist in den Magiër wist
zich te eerbiedig aan het Noodlot zelve, om het kind den dolk in het hart
te drijven....Neen, redding was zoo zelden mogelijk....De onzegbare
machten, zoo zij niet wilden, zouden zijn hand, die met den dolk mikte,
kunnen verlammen....
Het slot van het eerste deel geeft een beeld van Hydaspes in de eenzame
tempelparken:
(I, 239) Nu valt, in den rozigen morgen, Hydaspes op de armen het
hoofd, zwaar van berustende wanhoop....
Want niemand wijkt van zijn levenskring ook maar eén tred links of rechts
af, en zelfs om den Onnoembaren God cirkelt, mysterie! De Ring van het
Noodlot zich rond....
Toch is er voor de magiër een zeker contact mogelijk met het noodlot in werking;
hij leest in de sterren:
(I, 18) - Let goed op....Om je gloriezon staan de starren, die haar volgen,
dat is: die zijn geweest....Die je voorgaan, zullen komen.... (..) Wij, op
deze aarde, kind, wentelen meê, vast gesnoerd in hare beweging als aan
onstoffelijke koorden....
En we zagen reeds, hoe ook vanaf een andere kant het einde-in-slachting was
gezien door de Chaldeeuwer, die Hierocles zijn levenslot
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had voorspeld. Het Noodlot in De Berg van Licht is een mysterieuze macht....
Bij een vergelijking van Eline Vere en De Berg van Licht met betrekking tot het
noodlotsaspect treden duidelijke verschillen aan de dag. Om te beginnen is De Berg
van Licht veel vollediger bepaald door het noodlotsbesef dan Couperus' eersteling.
In de roman van het Romeinse keizertje ontbreekt de polyfonie van de eerste Haagse
roman: de geschiedenis van Heliogabalus is ‘tragedy’ en geen ‘whole life’. Naast
de hoofdfiguur komen alleen anderen voor in functie van die hoofdfiguur, alles is
14)
op zijn lot betrokken. Er is om Heliogabalus heen geen gewoon leven, waar naartoe
wegen lijken open te liggen, zoals dat wel het geval is bij Eline Vere. De Berg van
Licht is een noodlotsgeschiedenis, die ‘chemical pure’ mag heten.
Bepaalde middelen, die ook in Eline Vere dienen om de noodlotservaring op te
roepen, vinden we in De Berg van Licht frequenter en intenser gebruikt terug. Dit
geldt in de eerste plaats voor het net van toekomstverwijzingen, dat mede aan het
feit, dat het hier gaat om een histórische roman een dwingend en scherp karakter
ontleent. Hetzelfde geldt voor de analogieën en herhalingen. De opvoering van
frequentie en intensiteit van al deze middelen maakt, dat een zekere indruk van
artificialiteit niet geheel vermeden wordt, een indruk die correspondeert met die van
de stijl. Maar anderzijds zijn inspiratie en gespannenheid onloochenbaar.
Het frequenter en hoogstwaarschijnlijk artistiek bewuster gebruik van
constructiemiddelen vinden we voorts ook in de contrastering van het Emessa-begin
met het noodlottige einde; dit doet denken aan de zoveel minder uitgebuite
Horze-herinneringen van Eline als contrast met haar latere rampzaligheid. In beide
romans vindt men het romantisch aandoende meespelen van de meteorologische
omstandigheden;

14)

De enige figuur van importantie, die een min of meer gedistancieerde houding aanneemt, is
de sceptische epicurist Gordianus. In hem herkennen we een van die figuren, die het meest
de auteur in het werk zelf representeren. Zijn gedachten aan het einde van de roman klinken
ons in de oren als de verzuchting van Couperus zelf: ‘maar wèl is hij, de denker, de epicurist,
zich weemoediglijk bewust...van een Antieke Schoonheid, die, helaas, verwelkte...en een
Antieke Vroomheid, die weldra wijkt...
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dit middel was in Eline Vere reeds volledig tot ontwikkeling gekomen.
Het interessantste verschil tussen beide romans is misschien wel de wijze waarop
het noodlot zich erin aandient. In Eline Vere een ‘naturalistisch’ noodlot van erfelijke
aanleg, versterkt door omstandigheden, in De Berg van Licht een ‘metafysisch’
Noodlot, dat de omstandigheden zodanig beleidt, dat een verderfelijke aanleg in
een minimum van tijd met een maximum aan intensiteit de weg afholt naar de
onontwijkbare hecatombe....
Couperus is in de allereerste plaats artiest, verteller. Zijn eigen noodlotsovertuiging
neemt in de stem van de verteller-persona de gedaante aan, die past in de
cultuursfeer van het verhaal. Zo is de noodlotsvisie adequaat aan het verhaal, is er
geen sprake van een demonstratie van ‘iets’ aan ‘iets’, maar blijft de verteller-persona
binnen zijn verhaal. Dat dit mogelijk is bij een constant noodlotsgevoel, misschien
schuldgevoel in de mens Couperus - zoals dr. Van Tricht het ziet - maakt de grootheid
uit van de romancier Couperus.
W. DROP
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Boekbeoordeling
Dr. W.A.P. Smit, Van Pascha tot Noah, een verkenning van vondels
drama's naar continuïteit en ontwikkeling in hun grondmotief en
structuur. Deel III: Koning David-spelen - Noah. N.V.
o
Uitgevers-maatschappij, W.E.J. Tjeenk-Willink, Zwolle, 1962. 8 , 618 blz.,
Geb. ƒ 30. -.
Met dit derde deel is het magistrale werk van de Utrechtse hoogleraar voltooid,
waarvan we het eerste en tweede deel met grote waardering in dit ts. mochten
bespreken, resp. in dl. 75, 1957, p. 301-317, en 77, 1959, p. 126-134. Met een
ijzeren volharding, die voor geen moeite is teruggeschrokken, zoals ten overvloede
blijkt uit het Woord Vooraf, heeft de Schr. het eenmaal op zich genomen werk tot
een gelukkig einde gebracht. Het derde deel verzwakt nergens, en het is alsof met
het vorderen van de arbeid de lust meer werd geprikkeld om de stof van alle kanten
te benaderen. Het project van twee delen groeide tot drie delen uit. Werden in het
eerste deel 15 drama's behandeld, de overige 17 kregen in het tweede en derde
deel meer dan dubbele omvang.
Dit derde deel betreft de vijfde periode, zoals in het eerste deel op p. 27-28 in
hoofdlijnen is geschetst. De ontwikkelingslijn van de eerste vier perioden is in het
derde deel strak doorgetrokken. Onder invloed van Koning Edipus, dat Vondel in
1660 vertaalde, wordt in de daarop volgende stukken de peripetie of de
staatverandering primair, waarbij het emblematisch-exemplarische op de achtergrond
geraakt. Langzamerhand verzwakt de peripetie tot in de Noah het
emblematisch-exemplarische met de staatverandering tot een gave synthese groeit.
Tegelijk verandert Vondels houding ten overstaan van de bijbel. In de Jeptha voegde
Vondel elementen toe, die in de bijbel werden gesuggereerd en door de
bijbelverklaarders, die hij raadpleegde, waren geëxpliceerd. In David herstelt, Samson
en Adonias gaan veel onderdelen niet meer op de bijbel of zijn verklaarders terug,
maar ze zijn uit Vondels verbeelding ontworpen. In Adam in Ballingschap veroorlooft
hij zich tegenover
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de bijbel nog grotere vrijheid, die haar hoogtepunt bereikt in Noah. Men ziet bij Smits
behandeling der drama's ook Vondels fluctueren tussen de absolute en relatieve
eenheid van plaats.
De uitvoerige analysen, die tegelijk interpreterend zijn, verklaren de gang der
treurspelen. Deze ontledingen hebben de stukken zozeer in scène gezet, dat ook
al daarom de spelers van Vondels drama's niet straffeloos daaraan voorbij kunnen
gaan. Alle elementen der spelen zijn nauwkeurig, haast angstvallig tegen elkaar
afgewogen om zuiver het grondmotief en de structuur te kunnen vaststellen. Veel
in Vondels drama's wordt belicht en verklaard door de bronnen waaruit Vondel geput
heeft. De Schr. heeft de grootst mogelijke zorg besteed om die bronnen op te sporen,
hoogst zelden zonder resultaat. Volle aandacht verdient wat op p. 99-100 gezegd
is over de functionele betekenis der reien.
Er is beweerd, dat Vondel geen psycholoog zou zijn. Smit neemt daartegen één
keer uitdrukkelijk stelling (p. 218-9), maar hij laat niet na bij herhaling op Vondels
psychologisch inzicht te wijzen. De reactie van Abisag op Adonias' huwelijksaanzoek
laat Smit zien als een meesterstukje op dit punt (p. 174). Het is een verdienste van
de Schr., dat hij tussen de bekende vrouwenfiguren als Badeloch, Jempsar, Filopaie,
Maria Stuart Abisag getoond heeft als een der mooiste van Vondels tragedies. Tot
nu toe werd zij amper of niet opgemerkt (Vgl. Vondelkr. 9, 1939, p. 129-136;
189-196). Het is waar, Vondel schreef geen psychologische drama's; hij volstond
met fragmenten van het psychologisch portret, want voor Vondel is de vertoonde
geschiedenis niet ter uitbeelding van een psyche, maar de psychische tekening
wordt gegeven omwille van de geschiedenis (dl. I, 20).
Er is bij de bespreking van het eerste deel de vraag gesteld, of het niet gewenst
was Vondels drama's te situeren in de dramatische stromingen van de Europese
literatuur (Ts. 75, 1957, p. 303). Wellicht onafhankelijk van deze vraag heeft de
Schr. in het Besluit ten dele aan deze wens voldaan door de plaats aan te wijzen
die Vondels drama's innemen tussen de Nederlandse treurspelen van de 17e eeuw.
Waarbij hij tot de conclusie kwam dat Vondel als tragediedichter even eenzaam als
groot is in onze literatuur.
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Er bestaat over Vondels stukken een hele literatuur. De Schr. heeft ze in zijn studies
verwerkt, voorzover het hem voor zijn opzet dienstig leek. In een register zijn ze
bijeengezet. Het zakenregister heeft heel bijzondere waarde, omdat men nu aan
de hand van de verwijzingen onder antithesen, bijbel, karaktertekening, peripetie,
universaliteit, e.d. in dit van thesen propvolle werk onmiddellijk de lijn kan volgen,
waarlangs Vondel zich wat de afzonderlijke aspecten betreft bewogen heeft.
Er is één punt in het werk van Smit, dat mij niet duidelijk is geworden en wel zijn
oordeel over Vondels verhouding tot Seneca. Smit stelt de verhouding van Vondel
tot Seneca en de Griekse tragici aldus voor. Na zijn kennismaking met Sofokles in
1639 valt Vondel Seneca af. Hij volgt in Gebroeders (1639) voor het eerst Sofokles
voluit na. Wanneer hij daarna toch nog geestverschijningen invoert naar het model
van Seneca, doet hij dit niet onder diens invloed, maar om redenen voortvloeiend
uit de bedoelingen die hij met zijn drama's had. Dit is, meen ik, de wel
ongenuanceerde, maar toch onvervalste weergave van Smits opvatting. Kan de
verhouding van Vondel tot Seneca niet anders worden gezien? Heeft Vondel na
zijn kennismaking met Sofokles Seneca wat betreft de geestverschijningen
losgelaten? Laten we kort samenvatten wat Vondel zelf zegt en wat hij doet.
In het berecht van de Elektra waardeert hij in dit drama de woeling der
hartstochten, het heldere der verhalen, de levenswijsheid, de organische structuur;
hij kant er zich tegen de holle retoriek en ongelijkmatigheid, waarbij hij Seneca op
het oog heeft zonder hem evenwel te noemen. In het berecht van Herkules in Trachin
(1668) stelt hij Sofokles' Herkules tegenover de beide Herkules-drama's van Seneca:
bij Sofokles natuurlijke karaktertekening, Seneca's drama's zijn geforceerd,
exclamatorisch en lawaaierig. Over verschijningen van hellegeesten geen woord.
Na de vertaling van Elektra doemen ondanks Vondels waardering van het Griekse
boven het Latijnse toneel in Peter en Pauwels (1641) de schimmen op van Simon
en Helymas. In de drie volgende drama's die voor dergelijke verschijningen in
aanmerking zouden kunnen komen: Maria Stuart, Salomon en Jeptha, ontbreken
ze. In David in Ballingschap echter en in Samson, Adam in ballingschap en Noah
worden de geesten naar het model van Seneca
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weer ten tonele gevoerd. Er zijn in hetgeen Vondel zegt en in hetgeen hij doet geen
aanwijzingen dat hij Seneca helemaal had losgelaten. In 1639 wendde hij zich naar
de Griekse tragici voor de schone compositie, karaktertekening, natuurlijkheid, maar
Seneca behield voor hem zijn aantrekkelijkheid. In zijn drama's na 1639 is er meer
dan alleen maar incidentele herinneringen aan Seneca (p. 151), al is dat niet zo
spectaculair als de duivelverschijningen. De Senecaanse tendentie om het
schrikwekkende en aandoenlijke te verhevigen blijft in zijn drama's en in heel het
overige werk, dat we niet van de drama's mogen scheiden. Zelfs de vertaling van
Sofokles is gecontamineerd met Seneca. Vondel hield van kernachtige uitspraken,
en in het berecht van zijn allerlaatste drama, een vertaling van Sofokles, roemt hij
Seneca nog om de geleerdheid, waarmee diens spelen gepropt zijn, om de
verrassend geformuleerde waarheden. Het barokke element van Seneca had voor
de barokke Vondel zijn grote aantrekkelijkheid behouden. In 1650 of kort daarna,
in de periode waarin er van Seneca's invloed het minst te bespeuren zou zijn, gaat
Vondel groot op zijn navolging van de Grieken, maar ook van Seneca, en hij noemt
en roemt zichzelf de dichter,
Die 't Grieksch en Roomsch tooneel in Neerlant poogt te stichten (W.B. 5, 499).
In het berecht op Salmoneus (1657) rechtvaardigt hij de keuze van zijn onderwerp
met een beroep op de Grieken èn Latijnen, in casu Seneca.
Vondel hield van bovenzinnelijke elementen überhaupt. Naast de reeds
aangeduide helse verschijningen voert hij van Hierusalem Verwoest tot Noah
hemelse geesten in. Hoe zou hij ook anders, daar Vergilius, zijn meest vereerde
dichter van de hele oudheid, hem voor al die verschijningen tot voorbeeld was. Door
heel de Aeneis waren de furiën stridentibus alis. Vergilius haalt Allecto uit de
duisternis van de hel om ze dood en verderf te laten zaaien. Verwante wezens als
de harpijen belagen en bezwadderen de Trojanen. Daarnaast zien we er goden en
hemellingen afdalen naar de aarde: Venus, Mercurius, Juturna. De
droomverschijningen zijn er talloos. En al die helse en hemelse geesten vinden we
in Vondels werk terug onder dezelfde namen als Allecto en de harpijen, Creusa of
als modellen. Bovendien was Vondel een kind van zijn tijd, en die hield van onaardse
elementen.
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H.J. Polak gaf daarvan in De Gids 56, 1892, dl. 4, p. 87-88 een reeks voorbeelden.
Smit vraagt, hoe het komt dat er in Vondels drama's tussen Peter en Pauwels
(1641) en Koning David in Ballingschap (1660) van helse geestverschijningen geen
sprake is (p. 154). Men zou even goed kunnen vragen, waarom er tussen de Elektra
(1639) en David in Ballingschap (1660) slechts één drama is met dergelijke
verschijningen. Want zo is de situatie toch. Intussen kan men de vraag, zoals Smit
ze stelt, beantwoorden met een wedervraag: waarom heeft Vondel geen helse
geestverschijningen opgevoerd in zijn Senecaanse tijd: in Hierusalem Verwoest, in
Gysbreght, en evenmin in Maeghden tussen Gebroeders en Peter en Pauwels, en
later in Adonias, Batavische Gebroeders en Zungchin? Het enige antwoord daarop
dunkt me kan zijn, omdat hij er voor die spelen geen behoefte aan had. Men behoeft
dus niet verbaasd te staan dat er na een langere periode weer een geestverschijning
à la Seneca in David in Ballingschap werd ingevoerd (p. 38) en ze behoeft daar niet
gezien te worden als een noodoplossing (p. 39). Toch is de aard van deze
verschijningen na de Elekta-vertaling veranderd. Ze zijn van dan af geïntegreerd in
het drama. Die winst dankte Vondel aan het voorbeeld van de Grieken. Smit heeft
de structurele betekenis van die verschijningen scherpzinnig aangetoond. Juist
doordat hij de geestverschijningen als onder invloed van Seneca geschreven afwees
en ze in de eerste plaats verklaarde uit de opzet der betrokken drama's, heeft hij
aan het structurele karakter van deze taferelen bijzondere aandacht geschonken:
ze is allereerst structureel in Peter en Pauwels (p. 38), Uria's geest is integrerend
in David in Ballingschap (p. 37-38), in Samson is Dagon onmisbaar (p. 162), in
Adam in Ballingschap zijn de duiveltonelen essentiëel voor de antithetische opzet
(p. 422), Apollion met zijn helse stoet in Noah is een drijvende kracht achter de
zondige mensheid (p. 559). Met de onmisbaarheid van die taferelen van helse
geesten is echter niet bewezen, dat ze voortvloeien uit de opzet, alleen maar dat
Vondel ze in zijn drama's organisch heeft weten in te bouwen. Vondel heeft in 1639
Seneca afgewezen en hij is daar nooit meer op teruggekomen, maar die afwijzing
was slechts ten dele. Ik geloof dat Vondels verhouding tot Seneca zó moet worden
gezien.
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Mogen nog enige kanttekeningen volgen van minder belang.
Terecht heeft de Schr. getracht het onderlinge verband der drama's aan te geven.
Maar wanneer hij verband legt tussen Adonias en Koning David herstelt door
woordelijke overeenkomst van een versregel: ‘Men vint geen rust in koningshoven’
(resp. vs. 1180 en 518), gaat hij dan niet te ver met de bewering dat dit vers in
Adonias aan David herstelt is ontleend? (p. 191) Evenzo, waneer hij enige regels
verder zegt, dat de overeenkomst van Adonias en Joseph in Egypten wéér wordt
geaccentueerd door letterlijke overname van het vers: ‘De dingen zijn niet als zy
schijnen?’ Bij gelijke situaties lieten bij Vondel zich zo gemakkelijk herinneringen
gelden, zelfs zonder dat hij zich daarvan bewust behoefde te zijn. Zou hij bij Adonias
vs. 1185 ‘Elck vlamt op eigen baet’ gedacht hebben aan Leeuwendalers vs. 826:
‘Eenieder vlamt op winst’, of ‘de holle boom’ waarin Adonias schuilt (vs. 1253)
hebben overgenomen uit de Leeuwendalers, waar de Wildeman in ‘een holle boom’
verblijft (vs. 78)?
Het spreekt vanzelf dat het doel dat de Schr. zich met zijn werk gesteld heeft niet
toeliet de vele invloeden na te speuren, die Vondels drama's in onderdelen hebben
ondergaan. Wat hij daaromtrent bij anderen aantrof heeft hij genoteerd. Zo heeft hij
tweemaal naar Vergilius verwezen, nl. bij de lofzang van Eva in het eerste bedrijf
(p. 382) en op p. 428 voor het Paradijslam (niet in het register). Op beide plaatsen
verwijst hij ook naar Ovidius (de tweede ook niet in register). Niettemin worden bij
Vondel termen en situaties dikwijls pas doorlicht door de klassieken.
Een voorbeeld. De stoet van heren, waarmee de kanselier in Zungchin (vs. 316)
nadert, hebben wij kennelijk als figuranten te denken, zegt Smit (p. 470). Het is de
praal, waarmee Vergilius voorname figuren omgeeft. Dido ‘incessit magna iuvenum
stipante caterva’ (Aeneis I, 497), Laocoon ‘magna comitante caterva’ (II, 40), Aeneas
‘ibat magna medius comitante caterva’ (V, 75-76), ‘Subvehitur magna matrum regina
caterva’ (XI, 478).
Smit heeft terecht gewezen op de overeenkomst van de verleidingsscènes in
Adam in Ballingschap en Noah (p. 533). Ik geloof dat er nog meer overeenkomst
tussen Eva en Urania is, dan de Schr. aangeeft,
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en wel in de manier waarop de twist van Eva en Urania met Adam en Achiman
verloopt. Beiden zijn eerst verontwaardigd over het verzet dat zij ontmoeten, daarna
ontladen zij zich fel en hevig, ten slotte wenden zij zich af om heen te gaan. Dit
proces heeft veel gelijkenis, niet in onderdelen maar in het verloop van de twist, met
hetgeen Vergilius verhaalt in Aeneis VII, 357-387. Amata gedraagt zich aanvankelijk
tegenover Latinus vrij kalm (mollius), zoals vrouwen plegen te doen, merkt Vergilius
op (solito matrum de more locuta), en tracht hem verwijtend over te halen. Als ze
daarin niet slaagt gaat ze heftig te keer (sine more furit lymphata) en ten slotte laat
ze hem in de steek (evolat). Vondel kende dat en heeft het graag gevolgd.
Op p. 429 schrijft Smit: ‘De Adam in Ballingschap verdiept ons inzicht in het wezen
van de menselijke natuur en in de tragiek van de zondeval, waarbij wij ook zelf
betrokken zijn. Maar wij kunen ons niet emblematisch aan Adam en Eva spiegelen.
Hun geval is te exceptioneel en te “einmalig” om een exempel te kunnen zijn voor
wie de erfrechtvaardigheid nooit hebben gekend’. Toch geloof ik dat in het drama
duidelijk een afschrikwekkend voorbeeld van overtreding van Gods wet wordt gesteld.
Geraeckt de zoon 't verbodt des vaders t'overtreden,
Zoo steeckt hy zich in schult:

zegt Asmode (vs. 569-570). En na de val klagen de engelen:
zy droegen zich te zwack
In Gode te behagen (vs. 1367-1368).

Vgl. Vondelkroniek 11, 1940, p. 226.
Uit het betoog van Smit is duidelijk geworden, dat volgens de voorstelling van
Vondel in Adam in Ballingschap het huwelijk van Adam en Eva pas voltrokken wordt
na de val van de engelen (vs. 439-444). In de Lucifer heeft echter hun
liefdesvereniging al plaats gehad vóór de val der engelen (vs. 131-142). Wellicht
heeft Vondel in Lucifer het huwelijksgeluk beschreven zonder bijbelverklaarders als
Salianus over de tijd van de huwelijksvoltrekking te raadplegen en pas voor de Adam
in Ballingschap dit nader onderzocht. Over deze incongruentie hadden we gaarne
het oordeel van de Schr. vernomen.
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De Schr. heeft zich alle moeite getroost om de bronnen te achterhalen waaruit
Vondel voor zijn drama's en berechten geput heeft. Hij is daar wonderwel in geslaagd.
Daaruit is weer gebleken met welk een zorg Vondel zich voorbereidde door lectuur
over en in verband met de stof van zijn onderwerp. Het is dan ook kwalijk aan te
nemen, dat Vondel niet zou steunen op anderen, wanneer voor zijn bewering of
voorstelling geen auteur kon worden aangewezen.
In het berecht van Noah zegt Vondel, dat ‘ook Plinius niet duister van dezen
watervloet’ gewaagt (W.B. 10, 395, r. 56-57). Molkenboer tekende daarbij aan:
‘evenmin als Mej. Kronenberg heb ik zijn (Plinius') vermelding van den zondvloed
kunnen vinden’. Smit verlaat zich daarop en merkt aan: ‘Wellicht moet men, nu
Plinius in Vondels bronnen niet blijkt voor te komen, aan een (onjuiste) eigen
toevoeging van de dichter denken’ (p. 513, noot 2). Evenwel komt diluvies eenmaal
voor in Plinius' Naturalis Historia, lib. IX, c.IV, op een plaats waar men ze niet zou
zoeken: ‘Maximum animal in Indico mari pristis, et balaena est: in Gallico oceano
physeter ingentis columnae modo se attollens, altiorque navium velis diluviem
quandam eructans’. Ik was niet in de gelegenheid de oude uitgave van Plinius te
raadplegen. Men kan er echter zo goed als zeker van zijn, dat hij daar diluvies
verklaard heeft gevonden niet als overstroming in het algemeen, maar als de
overstroming van de zondvloed.
Voor bijbelse namen volgt Vondel meestal de Vulgaat. Smit merkt op (p. 60 noot
3), dat Vondel steeds Manaïm schrijft voor Manahaim, ‘wellicht naar Salianus’, bij
wie Manahim voorkomt. ‘De Vulgaat vermeldt slechts de naam Castra’ zegt Smit.
Inderdaad heeft de Vulgaat (2 Sam. 17,24 en 24) Castra. Maar in Josue 13,26 en
30, 1 Kon. 4,14 en elders in de Vulgaat had Vondel Manaïm gelezen.
Vondel heeft voor de naam van de Vulgaat Bethsabee in David in Ballingschap
Bersabe. Smit vermoedt (p. 10), dat Vondel zich heeft laten leiden door het voorbeeld
van Franse auteurs, waarbij hij in de eerste plaats denkt aan Du Bartas, al verving
Vondel in zijn vertaling van La Magnificence de naam Bersabe door Bathseba.
Cornelius a Lapide merkt bij 2 Sam. 11,3 op: ‘Bethsabee, quae corrupta a Graecis
et multis Latinis nominatur Bersabee’. Ik geloof eer, dat Vondel de
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naam Bersabee langs deze schrijvers is toegekomen, te meer omdat hij de naam
die Du Bartas geeft, verandert. In de Inhoudt van David in Ballingschap en David
herstelt bezigt hij de naam Berseba. Of deze naam bij Vondel ‘spontaan’ is, dan op
een bepaalde bron berust, heeft de Schr. niet kunnen achterhalen. Het eerste is
moeilijk aan te nemen, daar we geen enkel gegeven hebben dat Vondel elders zo
iets doet. Vondel blijkt veel namen voor Bathseba ontmoet te hebben. Hij heeft
moeilijk een keus kunnen doen en gebruikt ze door elkaar, evenals Noah en Noe,
vlak achter elkaar (zie p. 509). In David in Ballingschap doen de bedgenoten van
David nog een laatste vertwijfeld beroep op Absoloms medelijden, waarvan het slot
luidt (vs. 1840-1847):
Verschoon toch vaders bedtverwanten,
Die, eenmael lasterlijck geschent,
Niets staet te wachten dan verstooten
Van vader, om dien hoon en smaet,
Te treuren, eeuwigh opgesloten.
Gy hem herstelde in staet.
Och, of de koning zich beraede!
Wy stellen ons tot uw genade.

Er is door Van Lennep, Verwey en Smit op gewezen, dat vs. 1845 onverstaanbaar
is, en dat er twee lettergrepen aan ontbreken. Smit stelt voor het vers aldus te
emenderen (p. 36, noot 2, en 67 noot 1):
Indien gy hem herstelde in staet.

David van Hoogstraten, die de hand had in de uitgave van 1720 verbeterde:
Och of gy hem herstelde in staet.

Dat geeft ook een goede zin, en het uitvallen van Och of is gemakkelijker
verklaarbaar doordat twee opeenvolgende verzen met dezelfde woorden begonnen.
Voor Cornelis de Nobelaer, aan wie Vondel zijn Zungchin opdroeg, verwijst Smit
naar de college-aantekeningen van P. Minderaa, sinds verschenen in Ts. 79, 1962,
p. 115-134, evenwel niet naar H.J. Allard, De Nobelaers ook in betrekking tot Vondel
in het jaarboekje van Thym 1896, p. 137-179. Deze studie, vermeld onder de
literatuur over Zungchin in de W.B. 10, 726, werd aangevuld in Taxandria 48, 1941,
p. 33-37.
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Smit verwijst voor tekstverklaring terecht meermalen naar de Filologische Opstellen
van L.C. Michels. Echter niet op p. 90 bij dus lang, waarover Michels uitvoerig schreef
in II, p. 157-158 en III, p. 369-373.
Mocht onze bedenking tegen de opvatting van Smit over de verhouding van
Vondel tot Seneca van enige betekenis zijn, de verdere opmerkingen zijn dat
nauwelijks en betreffen slechts enige aangelegenheden van bijkomstige aard. We
bieden ze hierbij de Schr. ter overweging aan.
We kunnen intussen niet anders dan bewondering hebben voor de helderheid
waarmee de Schr. de twee en dertig originele en vertaalde drama's van Vondel hun
plaats heeft aangewezen in Vondels dramatische ontwikkeling, tegelijk ook voor de
nauwlettende aandacht geschonken aan de talloze onderdelen, voorzover ze voor
goed begrip van de dramatische teksten en van zijn betoog van belang zijn.
Kenmerkend voor de wijze waarop Smit zijn monumentaal werk heeft tot stand
gebracht is, dat hij op p. 591 zegt uit te zien naar een studie over de verschillende
dramatische genre's in onze zeventiende eeuw, ‘die ongetwijfeld ook de door mij
aangegeven ontwikkelingslijn op allerlei punten zal preciseren en corrigeren’. Wij
mogen daaraan toevoegen, dat een dieper doordringen in het toneel van onze
gouden eeuw alleen mogelijk is gemaakt door Smits breed opgezette, indringende,
en tegelijk zonder enige zwaarwichtigheid geschreven werk over de drama's van
Pascha tot Noah. Wij wensen de Utrechtse hoogleraar en alle belangstellenden in
Vondel hiermee van harte geluk.
P. MAXIMILIANUS o.f.m.cap.

F.W. van Heerikhuizen. Het werk van Arthur van Schendel.
Achtergronden, karakter en ontwikkeling. Amsterdam, J.M. Meulenhoff,
1961.
De ambivalente houding van de romanticus ten opzichte van de verbeelding enerzijds begeerd als mogelijkheid om aan de realiteit te ontsnappen, anderzijds
gevreesd: hetzij om de leegte achter de absolute vervoering, hetzij om de terugval
op de ontvluchte realiteit achter
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elke vervulling - wordt bij Van Schendel door een ongelukkige jeugd verhevigd.
Omdat achter de romantische angst voor de ontgoocheling nog zijn persoonlijke
angst op de loer lag, is zijn pessimisme fundamenteel. Tengevolge van het
maatschappelijk, isolement waarin verwaarlozing door zijn ‘zwerfzieke en zorgeloze’
moeder hem bracht, blijft zijn werk, in tegenstelling tot dat van de meeste romantici,
opvallend antropocentrisch, en de gespannen verhouding tot de werkelijkheid om
hem heen maakt, dat de realiteit van het begin af in zijn werk aanwezig is als een
vaste grond, niet meer door de verbeelding te onderspoelen. Van Schendels werk
is ‘van binnenuit realistisch’.
Aanvankelijk poogt Van Schendel, in werken waarvan de hoofdpersoon in grote
mate hemzelf representeert, aan de realiteit te ontkomen door de politiek van in een
soort zwevende gemoedstoestand te blijven (De Zwervers) en, als dat mislukt, te
vluchten in baldadige fantasie (De Berg van Dromen). Gegeven Van Schendels
innerlijke problematiek kunnen dramatische ontwikkelingen niet uitblijven, wanneer
hij zich na een overgangsperiode met o.a. werk van minder subjectieve aard wendt
tot de ‘warme schoonheid van de wereld’ om daar een oplossing te zoeken. De
hoofdpersonen representeren nu niet meer de hele Van Schendel, maar delen van
zijn persoonlijkheid in hun gespannen verhouding tot elkaar (gedeelde projectie).
De romans worden tragedies door het identiek blijken van de ‘warme schoonheid’
met banale sensualiteit, terwijl in de verhalen het conflict alleen met behulp van
schijnharmonie en reliëfloze zoetelijkheid buiten de deur kan worden gehouden.
(Blanke Gestalten). Na een tweede overgangsfase met o.a. de overgangstragedie
Merona, die, spelend in de renaissancewereld, de problematiek van de latere romans
reeds in zich bergt, volgen de ‘Hollandse’ romans. Minder dan men tot dusver
aannam is deze ‘tweede splitsingsfase’ een algehele vernieuwing: de belangrijkste
vernieuwende elementen zijn alle reeds in ouder werk aanwezig.
Van de vrije verbeeldingsruimte, die tot een beklemming werd, wendt Van
Schendel zich nu tot de maatschappelijke, burgerlijke wereld, waar hij bescherming
verwacht. Diezelfde maatschappelijke werkelijkheid, waar Van Schendel zich zo
graag in wou inordenen, is echter een
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bedreiging voor de verbeelding, want inordening maakt de verbeelding (=
oorspronkelijk de enige mogelijkheid om aan de maatschappelijke werkelijkheid te
ontsnappen) overbodig. Zowel overgave aan de bandeloze verbeelding in de reeële
ruimte (Het Fregatschip) als consequente rechtschapenheid en beheersing (De
Waterman) eindigt daarom in eenzaamheid en tenslotte blijkt (in Een Hollands
Drama) de vereniging tussen consequente maatschappelijke inschakeling en
verbeeldingsleven katastrophaal. Na een ontwijking van het conflict d.m.v. een
hoofdpersoon die door een zekere onnozelheid wordt gekenmerkt (De Rijke Man)
en een verzachting ervan door het ten tonele voeren van een hoofdpersoon die,
tegenover twee andere, door angst bezetenen, de mogelijkheid representeert om
de spanning te weerstaan (De Grauwe Vogels), wendt v. Schendel zich van de
realistische grondslagen en een Hollands-burgerlijk milieu weer naar de ruimte van
de vrije verbeelding. (De Wereld een Dansfeest) De verbeelding, die met dit boek
tenslotte zichzelf als realisatie-mogelijkheid aangrijpt, loopt echter ook hier uit op
angst, dood en beperking. Onderwijl bevrijdt Van Schendel zich van de druk der
tragedies door de verhalen die de romanproductie begeleiden: in de
speels-fantastische door met realiteitselementen een spel te bedrijven, in de
lyrisch-romantische door het romantisch gevoelsleven zonder meer de vrije loop te
laten. Na enige romans, waarin de tragische spanning op naïeve wijze wordt
onderdrukt of ontkend, blijken in de aanvaarding van de onvastheid van het
wereldbeeld weer kansen voor de verbeelding te liggen (Een Spel der Natuur). Ook
in de daarna nog geschreven romans laat Van Schendel de diepste tragiek
onaangeroerd, dankzij kunstgrepen van meer technische aard en overgave aan
impressies van de nu sterk op de voorgrond geplaatste zinnelijke werkelijkheid. Het
laatste werk van Van Schendel, een onvoltooide roman, betekent een wending naar
het problematisch innerlijk, een poging langs de weg van bewustwording in
verbeeldingen de eigen innerlijke problematiek scherper te gaan zien.
Vooral sinds Van Schendel zich in de bespiegelende gedeelten van zijn laatste
romans een zwak denker toonde, scheen het weinig zinvol meer de samenhang
van zijn oeuvre nog te zoeken op het niveau van
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het levensbeschouwelijke. Desondanks zullen velen zich niet dan met schroom
gewonnen geven aan de psychologische visie en aanpak van Van Heerikhuizen.
Zijn dissertatie, waarvan ik de hoofdzaak hierboven samenvatte, komt aan deze
lezers niet tegemoet. De noodzakelijkheid van zijn aanpak wordt slechts op enkele
plaatsen zijdelings belicht, wanneer hij n.l. bij de bespreking van een bepaald detail
opmerkt, dat het niet ‘binnen het bewuste kader van de bouw van het boek’, en
slechts vanuit de psychologische achtergrond verklaard kan worden. Er blijft dus
ruimte voor de vraag wat bij een stelselmatige poging tot verklaring ‘binnen het
bewuste kader van de bouw van het boek’ nog voor den dag zou komen. Niet alleen
ontbreekt voorts een duidelijke verantwoording van de gevolgde methode, maar
ook heeft v.H. het door hem al analyserend gevolgde spoor naderhand uitgewist
door het boek vanuit eenmaal bereikte conclusies te herschrijven. En we moeten
hem op zijn woord geloven, wanneer hij schrijft dat wat een a priori schijnt ‘krachtens
zijn ontstaan uitdrukkelijk het karakter van een a posteriori draagt’ (8). Controle van
de mate van zorgvuldigheid waarmee de hypothesen zijn opgebouwd, is daardoor
vrijwel onmogelijk en men blijft zich afvragen of er niet van cirkelredenaties sprake
is, als v.H. b.v. schrijft: ‘Het tuinwerk moet hem in de eerste plaats een gevoel van
ergens verworteld-zijn hebben gegeven (vandaar dat hij, toen hij later een roman
ging schrijven waarin hij een relatief grote mate van innerlijke vastheid wilde
uitbeelden, daarvoor het tuindersmilieu koos)’ (60), of, n.a.v. Blanke Gestalten: ‘de
sensualiteit is steeds in vrouwen belichaamd, wat ongetwijfeld hieruit te verklaren
valt dat vrouwen voor Van Schendel zelf de belichaming waren van zijn erotische
verlangens; als hij dit deel van zijn wezen ging projecteren, projecteerde hij het
onwllekeurig in hen’ (178). Feitelijk geldt dit bezwaar het hele betoog over de
samenhang tussen leven en werk, omdat wat van het leven bekend en voor het
werk relevant is nagenoeg geheel uit het werk wordt afgeleid. In de hoofdstukken
waarin het werk vervolgens in den brede besproken wordt, wijst v.H. terug naar de
‘Jeugdervaringen’ met een verzekerdheid alsof het hier kennis betreft die buiten het
werk om tot ons kwam en als een paal boven water staat. Een betrouwbaarder
indruk zou gewekt zijn als
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hij bij een samenvattende visie op v'S.'s persoonlijke achtergronden uitdrukkelijker
gesteld had, dat het hier een werkhypothese betreft die de mate van haar
waarschijnlijkheid bewijzen moet door haar bruikbaarheid in de analyse.
Immers, wat naar mijn idee de kern vormt van v.H.'s reconstructie van Van
Schendels persoonlijke achtergronden - dat jeugdervaringen Van Schendel niet
alleen de weg der verbeelding opdreven, maar dat diezelfde ervaringen hem tevens
een fundamentele twijfel aan de verbeelding bezorgden - is en blijft een hypothese.
Temeer omdat Van Schendel zijn ‘bodemloze angst’ en een ‘trauma’ dat tot
‘pseudohallucinaties’ leidt eerder vòòr, dan, zoals v.H. wil, nà het zesde levensjaar
zal hebben opgedaan en wij van Van Schendels allereerste levensjaren zogoed als
niets weten. Een hypothese dus, maar als werkhypothese bruikbaar, gezien de
onvermoede samenhangen die v.H. aan het licht brengt, met name tussen de
tragedies in hun opeenvolging. Hij is de eerste die er in slaagt deze verbanden als
een ontwikkeling te demonstreren. Belangrijk is ook zijn beschouwing over de
betekenis van de Hollandse ruimte, m.n. voor de interpretatie van de ‘realistische’
romans, en over de positie van De Wereld Een Dansfeest als slottragedie en niet
als eerste werk van een nieuwe fase. Verrassend nieuw licht wordt op oude vragen
en tegenstellingen geworpen: de oorzaak van het ontbreken van toenadering tussen
Daniel en Marion in De Wereld Een Dansfeest; de controverse Van
Schendelromanticus (Stuiveling) - Van Schendel-klassiek (Greshof).
Bewonderenswaardig is de ondanks alles toch overtuigende doorbreking van
Verwey's visie dat de tragische afloop en de noodlottige dreiging naar een
noodlotsconceptie verwijzen, naar de stelling dat deze berusten op de
onoplosbaarheid van Van Schendels innerlijke problematiek, die in de romans
immers voortdurend op symbolische wijze aan de orde is.
Aan de bezwaren die de psychologische methode aankleven is v.H. stellig niet
ontkomen, en in zoverre is het misschien ook significant dat een verantwoording
van en bezinning op de gevolgde methode ontbreken. Stelselmatig wordt de rol van
het bewustzijn en van besturing van de verbeelding door impulsen uit de realiteit
buiten de auteur, ver-
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kleind en de betekenis opgeschroefd van het innerlijk, dat (zonder steun van buiten)
‘innerlijke motieven al vrij overtuigende gestalten geeft’, realiteitservaringen (uit de
jeugd) ‘concretiseert’, de geschiedenis (die bestudeerd wordt) ‘zeer aanschouwelijk
beleeft’, verbeeldingen ‘met hallucinatorische scherpte waarneemt’. Aan het eind
van zijn boek rondt v.H. deze visie af met de stelling dat Van Schendel aan
pseudohallucinaties leed, waarmee hij de band tussen normale verbeelding en
droom wel zeer nauw aanhaalt.
De noodzakelijkheid van deze krasse annexatie voor het innerlijk is niet zonder
meer duidelijk. Gedeeltelijk is zij stellig uitvloeisel van de psychologische methode,
die immers het object van het onderzoek - het verband tussen werk en innerlijke,
onbewuste problematiek - bepaalde. In elk geval kan ermee worden gerechtvaardigd
dat op dromen, romans en verhalen dezelfde methode en hetzelfde
begrippenapparaat (gedeelde projectie, ‘Verdichtung’) worden toegepast.
Onverklaarbaar bleef dan echter nog de aanschouwelijkheid van de in waaktoestand
geschreven verhalen, tot v.H. in de pseudohallucinatie de ontbrekende schakel
vond: aanschouwelijke verbeeldingen in waaktoestand beleefd en toch op dezelfde
wijze als dromen uitdrukking van het innerlijk.
De annexatie voor het innerlijk zal wel niet van deze vondst zijn uitgegaan. Niet
omdat de pseudo-hallucinatie pas aan het slot van het boek ten tonele gevoerd
word, maar omdat dit de minst gefundeerde hypothese van het boek is. Dwars tegen
het uitdrukkelijk advies van Freud in, laat v.H. alle reserve tegenover door een
kunstenaar weergegeven dromen schieten, vergetend dat hij Van Schendel elders
beheersing en hantering van de droomtechniek toeschreef (141). Nu blijkt Van
Schendel opeens niet in staat een droom te construeren omdat hij niet op de hoogte
is van de dieptepsychologie. Als hij dus (in het Fregatschip en in de laatste,
onvoltooide roman) dromen beschrijft die overtuigen, zijn die dromen authentiek.
De constatering dat de dromen in kwestie zo goed bij het verhaal passen of er bij
aangepast zijn, kan vervolgens dienen als argument voor de stelling dat ‘droom en
roman uit dezelfde innerlijke constellatie zijn opgeweld, en (die) alleen maar
verschillen in de mate waarin het bewustzijn tot de uiterlijke vormgeving heeft bij-
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gedragen’ (392), dat de roman, evenals de droom, een endogeen karakter heeft
(403).
Zich steeds dieper inspinnend in zijn theorie, verliest v.H. reële feiten en proporties
uit het oog. Omdat Van Schendel ‘van zijn jeugd af het leven aan boord alleen maar
van de wal af gadegeslagen’ heeft, duidt de gedetailleerdheid van een droom over
dat leven op hallucinatorische scherpte, reeds in de droombeleving (405). Van
Schendel echter heeft als klein kind de reis van Indië naar Nederland of omgekeerd
driemaal afgelegd ‘waarvan tweemaal op een leeftijd dat er iets van in zijn herinnering
kon blijven hangen’ 41).
Fratilamur (1928) vertoont in motief en strekking sterke overeenkomsten met De
Afspraak (1923) van A. Roland Holst (en met De Pen op Papier (1926) van Nijhoff,
zou men eraan toe kunnen voegen), is er misschien van afhankelijk (213). Niettemin
is de ontmoeting met de orgelman in Fratilamur ‘grotendeels hallucinatorisch’ (414).
Aan verschillende voor de hand liggende vragen gaat v.H. hier voorbij. In hoeverre
kan iemand die aan pseudohallucinaties lijdt deze als ontsnapping aan de
werkelijkheid beleven? In hoeverre is het voor hem iets beangstigends? Kan het,
zelfs voor de allernaaste omgeving, verborgen blijven dat iemand aan
pseudo-hallucinaties lijdt? Belangrijker dan de weinig zeggende opmerking van
Mevrouw Van Schendel, dat haar man de figuren in de romans scherper zag dan
de mensen in zijn omgeving, zou haar antwoord geweest zijn op de vraag wat zij
van deze diagnose denkt. Maar het is ook weer betrekkelijk zelden dat bij Van
Schendel van de - zeer aanschouwelijke - dreigende pseudo-hallucinaties gesproken
kan worden. Meestal hebben we te maken met waakdromen van onschuldiger aard,
die echter niet steeds hallucinatorisch aanschouwelijk zijn. Om dit gat te kunnen
stoppen, schrikt v.H. er niet voor terug te stellen dat bij Van Schendel het onduidelijke
soort onschuldige waakdromen minder veelvuldig voorkwam dan zijn zegsman op
het gebied der pseudo-hallucinaties voor gewoon aanneemt.
Zijn v.H.'s beweegredenen voor de annexatie voor het innerlijk moeilijk te
achterhalen, verschillende resultaten ervan vallen nog te noteren. Het levert hem
een verklaring voor de overtuigingskracht van een stuk pure verbeelding zonder
enige realistische basis, als het ver-
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haal Maneschijn en b.v. Nijhoff's Het Kind en ik, omdat ‘deze symboliek alleen maar
met deze vanzelfsprekendheid en kracht kan optreden, als er sprake is van dromen
of daarmee te vergelijken visionaire toestanden’ (121). De toppen der verbeelding
verklaard als een soort realisme: een oplossing die v.H., gezien zijn negatieve kijk
op de verbeelding en op de romantiek in het algemeen, wellicht niet onwelgevallig
is. Maar hij snijdt zichzelf in de vingers, wanneer hij door de volledige annexatie
voor het innerlijk aan het slot, het begin van het boek met de scherpzinnige analyse
van de Romantiek grotendeels overbodig maakt.
Welke rol immers blijft er over voor een objectieve achtergrond bij zoveel
subjectivisme? Hij had zich het hele gemopper over de absurde innerlijke
problematiek en de schijnoplossingen van de romanticus kunnen besparen, want
indien wil en bewustzijn inderdaad een zo klein aandeel in Van Schendels
verbeeldingen hebben als v.H. wil, zijn ook de verhalen met schijnoplossingen in
feite tragedies.
Dat ik zo kritisch sta tegenover wat ik in het voorafgaande de annexatie voor het
innerlijk noemde, betekent niet dat een ruimer erkenning van het aandeel van het
bewustzijn mij tevreden zou stellen. Hoe langer ik er over nadenk, hoe meer ik tot
de overtuiging kom, dat het protest niet moet inzetten bij de onevenredigheid
waarmee het literair scheppingsproces over ‘innerlijke problematiek’ en ‘bewustzijn’
wordt verdeeld, maar eigenlijk al eerder, n.l. bij het schema-zelf waarbinnen verdeeld
wordt. Het hinderlijke van dat schema is het kwantitatief karakter ervan. Daarmee
wordt n.l. een groter of kleiner gedeelte van het kunstwerk buiten het bereik van wil
en bewustzijn geplaatst en een tegenoverliggend deel buiten dat van het innerlijk.
Ik heb de indruk dat deze voorstelling niet strookt met de werkelijkheid. Verder wordt,
alleen al door het hanteren van dit schema, reeds bij voorbaat van elke kunstenaar
een neuroticus gemaakt. Hoe verlokkelijk vereenvoudigend ook, het kwantitatief
schema werkt misleidend en beneemt tenslotte het zicht op het raadselachtig
vermogen dat artistieke creatie heet.
W.M.H. HUMMELEN
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