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Herdenking van Albert Verwey

Wij zijn, Dames en Heren, hier vanavond bijeengekomen, in dit academische
auditorium, om samen het eeuwgetijde te gedenken van de oud-hoogleraar Albert
Verwey, geboren te Amsterdam in het jaar 1865, overleden te Noordwijk aan Zee
in 1937, en professor aan deze Leidse universiteit van 1925 tot 1935. Als ik dit zo
vaststel, moet onmiddellijk de vraag bij u opkomen, of dan de universiteiten in het
algemeen, en deze Leidse in het bijzonder, er een gewoonte van maken hun
oud-hoogleraren, honderd jaar na hun geboorte en dertig na hun aftreden op de
pensioengerechtigde leeftijd, plechtig te herdenken. Zijn professoren in het algemeen,
en Leidse professoren in het bijzonder, ambtshalve onsterfelijk? Het zou voor de
professorenstand, waar ook uw spreker van hedenavond zich toe mag rekenen,
ongetwijfeld een blij en strelend vooruitzicht zijn, als dit zo was. Maar het is helaas
niet zo. Als wij in onze verbeelding de stoeten van onze voorgangers langs ons
heen zien trekken, weten wij meteen dat het altijd maar zeer weinigen onder de
meesters der wetenschap zijn geweest aan wie een eeuwfeest der gedachtenis te
beurt is gevallen en ook dat die weinigen dan nog niet eens zozeer herdacht zijn
omdat zij in hun tijd op een verdienstelijke manier professor waren, alswel omdat
zij in hun leven en werken nog iets anders en iets meer hebben voorgesteld.
Professoren moeten, om zinvol herdacht te kunnen worden, nog tot ons spreken
lang nadat zij hun academisch spreekgestoelte verlaten hebben, en dat doen zij,
hoe groot en gewichtig ook in hun eigen tijdsgewricht, maar zelden. Zal bijvoorbeeld
- om nu maar een van de allergrootsten te noemen die ooit de Leidse faculteit der
letteren hebben gesierd - zal in oktober van het volgende jaar op deze plaats een
oud-leerling staan van Christianus Cornelius Uhlenbeck, om het beeld te doen
herleven van zijn leermeester, geboren in 1866 en in 1926 al te vroegtijdig met
emeritaat gegaan? Ik wil gaarne hopen dat ik ongelijk krijg, maar
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Voordracht gehouden op 20 mei 1965 in het Klein-Auditorium van de Leidse Universiteit.
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ik zie het niet gebeuren. En toch was Uhlenbeck in zijn tijd een
wetenschapsbeoefenaar van bijna legendarische grootheid, die een hele nieuwe
Nederlandse linguistiek en ethnologie als het ware van zich uit deed gaan. Heeft
Uhlenbeck met zijn veelomvattend werk de onsterfelijkheid kunnen verdienen? Hij
is stellig een herinnering gebleven, maar geen herinnering die onze verbeelding nu
nog bevrucht. Ik zou mij wèl kunnen voorstellen dat de historicus Johan Huizinga
u in 1972 zal inspireren tot een eeuwfeest van zíjn geboorte, maar Huizinga was
dan ook meer dan enkel een beoefenaar der historische wetenschappen, hij was
bovendien een geïnspireerd en inspirerend artist, een schepper van leven, een
levensleider. En hiermee, Dames en Heren, heb ik dan aangeduid waarom wij
vanavond Albert Verwey herdenken. Wij herdenken hem weliswaar in universitair
verband, maar toch niet als iemand op wiens nagedachtenis de Leidse universiteit
bij uitsluiting, of zelfs maar in de eerste plaats, recht zou kunnen doen gelden. Hij
noemde zich bij zijn intrede in de kring der academische geleerdheid, sprekend tot
hen wier collega hij werd, ‘nauwelijks broeder’, ‘eerder een gast en dan nog wel uit
2)
een vreemde wereld’ . In deze woorden sprak tegelijk zijn nederigheid en zijn
hoogheid. Hij was immers een dichter, hij was als dichter professor geworden en
zou als professor dichter blijven. Als zodanig, als dichter die professor was geworden
maar als professor dichter bleef, moet ik hem vanavond in uw midden herdenken.
Ik ben van 1928 tot 1935 leerling geweest van deze universiteit. Ik heb toen aan
de voeten gezeten van verschillende eminente meesters die mij ieder hun
persoonlijke gave hebben meegegeven op mijn levensweg. Ik gedenk dankbaar het
historische divinatievermogen van een Huizinga, de kritische integriteit van een
Kern, de inspirerende welsprekendheid van een De Vries, de superieure intelligentie
van een Van Wijk, ook de, aanvankelijk van verre tot mij komende, frisse
avontuurlijkheid van de jonge Kloeke, bij wie ik later, nadat hij Kerns opvolger was
geworden, mocht promoveren. De herinnering aan hun voorgaan begeleidt mijn
werk. Maar als ik mijn leven overzie, moet ik
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Keuze uit het proza van zijn hoogleraarstijd, blz. 31.
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toch zeggen dat de enige van wie ik mij levenslang de leerling ben blijven voelen
Albert Verwey is. Ik heb het voorrecht gehad de leerling te mogen zijn van een
dichter die professor was geworden en die als professor dichter is gebleven. Toen
ik in 1928, aangelokt door de naam van Verwey, in Leiden kwam studeren, wist ik
niet hoe volledig dat mijn leven zou gaan bepalen. Ik wist niet hoe volledig en
voorgoed het mij tot een Leienaar zou maken en nog minder hoe volledig en
voorgoed het mij tot een Verweyenaar zou maken. Zeker, Verwey was al wel iets
meer dan een naam voor mij, ik wist al wel iets van hem af. Ik had, sinds ik als jong
gymnasiast in mijn vaders boekenkast de Veertien jaar literatuurgeschiedenis had
ontdekt, enkele jaren intensief met de jonge Tachtigers geleefd, ik had mij met hen
geïdentificeerd. Die Veertien jaar waren voor mij, in mijn jeugdige bezetenheid van
de poëzie, tot een bijbel der poëtica geworden, ze hadden mij tot een medegelovige
gemaakt in de door Kloos geproclameerde mythe van het dichterschap. Ik had alles
wat ik maar van de jonge Tachtigers te pakken kon krijgen gelezen. Daarbij was nu
toevallig niet zo heel veel van Verwey geweest. Maar wat ik wel van hem had gelezen
was zijn Leven van Potgieter. Potgieter was voor mij als Zwolse jongen van
kindsbeen af een, tegelijk verre en nabije, geheimzinnige dichtergestalte geweest.
Op de Potgietersingel in Zwolle, waar ik dagelijks langskwam op mijn wandeling
naar school, stond het borstbeeld met het intrigerende opschrift ‘Onsterflijk maakt
d'oorspronklijkheid’. Door zijn Leven van Potgieter was Verwey voor mij iemand
geworden die de gedichten en de dichters uit het verleden kon laten doorspreken
tot net zo'n levende werkelijkheid als de poëzie van mijn eigen tijd voor mij was.
Want ik had intussen, in mijn laatste gymnasiumjaren, ook de poëzie ontdekt die
helemaal die van mijn eigen tijd was. De jonge Tachtigers hadden voor mij toen niet
meer het laatste en enige woord, ja ze waren zelf al historische gestalten voor mij
geworden, dichters die uitgesproken waren, dichters van een afgesloten periode.
Dat bleek toch ook duidelijk uit het actuele literaire leven waarmee ik contact had
gekregen. Ik las de Nieuwe Geluiden van Dirk Coster, ik hoorde, met de volle
overtuigingskracht van een tijdgenoot, Minderaa spreken op een cursus van de
Zwolse volksuniversiteit over dichters
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als Marsman en Slauerhoff, en vooral Nijhoff. Met déze dichters was ik mij gaan
identificeren, déze dichters waren in mij gaan dichten. Had Verwey trouwens zelf
niet, door in 1919 De Beweging op te heffen, geabdiceerd als literair leider? Daarna
was een nieuwe periode van literair leven begonnen, onze eigen periode. Zo kwam
ik dan in 1928 naar Leiden om in Verwey het literaire verleden, de tot
literatuurgeschiedenis geworden Nederlandse dichtkunst, van aangezicht tot
aangezicht te ontmoeten. Ik was helemaal niet van plan om mij nog eens met de
Tachtigers in het algemeen en met Verwey in het bijzonder te gaan identificeren. Ik
had mijn eigen standpunt tegenover hem, het standpunt van mijn eigen tijd, mijn
eigen generatie.
Het was toevallig ditzelfde auditorium waar ik, in september 1928, Verwey het
eerst ontmoette. Hij gaf daar in dat jaar zijn openingscollege. Ik zag hem van terzijde
binnenkomen, ik zag hem voor mij staan, vóór deze katheder, klein, gesloten, met
zijn grijze gestileerde kop, puntig baardje, puntige wenkbrauwen, puntig aureool
van uitstaande haren boven zijn hoge brede voorhoofd. Hij had dit openingscollege
opgeschreven en begon zich over te geven aan zijn tekst, telkens het hoofd even
schuin houdend, telkens met de hand even een papier opheffend om het terzijde
te schuiven. Zijn stem was gemoedelijk en indringend, wel tegemoetkomend maar
toch ook afstandbewarend, plaatsbepalend. Hij bepaalde in dit auditorium zijn eigen
plaats als leermeester en onze plaats als leerlingen. Hij was wat hij zei en wij waren
wat hij zei. Van de inhoud van dat eerste college zou ik niets meer kunnen
navertellen, behalve een terloopse, glimlachend gemaakte opmerking over dit
‘eerwaardig lokaal’ waar hij maar toevallig deze eerste maal optrad en dat niet zijn
gewone collegeruimte zou zijn. Toch was er in dat uur voor mij iets gebeurd. Ik had
Verwey zijn eigen woorden horen spreken, ik had hem ontmoet, ik was door hem
op mijn plaats gezet. Hij leidde ons door zijn woorden. Onze studie? Ja, die ook,
maar nog meer ons leven, onze omgang met de poëzie. Hij sprak als een
machthebbende. Hij sprak met de zekerheid van iemand die al sprekend zichzelf
is. Hij sprak met de nederigheid en de hoogheid van iemand die al sprekend in
dienst staat van de allerhoogste en allernederigste macht in het leven, de macht
van het woord
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dat het leven schept en de wereld beweegt. Hij sprak als dichter van ‘de beweging’,
de beweging van '80, die in hem tegelijk een zeer persoonlijke èn een alle leven
omvattende, nimmer eindigende beweging geworden was.
Dat was het bewustzijn dat hij in de jaren die ik onder zijn gehoor heb gezeten in
mij wist te wekken en te bevestigen: de beweging van '80, die ik in de jeugdige
eigenwijsheid van mijn generatiebesef als een afgesloten periode had beschouwd,
wás niet afgesloten, wás niet voorbij, maar duurde, althans in Verwey, voort en ikzelf
was erin opgenomen. Het gaf niets of ik mij al tegenover hem wilde plaatsen, als
kind van mijn eigen tijd, als gegenereerde door mijn eigen generatie, hij wees mij
eenvoudig mijn plaats aan, in zíjn ‘beweging’, in dé ‘beweging’. Met mijn verstand
mocht ik dan al vaststellen dat die ‘beweging’ toch maar een verhaal, een mythe
was, met mijn verbeelding moest ik erin meegeloven, omdat het zíjn verhaal, zíjn
mythe was, waarop hij, als de dichter die hij was, recht had. Ik werd wéér, nee, ik
werd voor het éérst een échte Tachtiger, niet meer een Tachtiger gegenereerd door
de mythe van Kloos, zoals ik was geweest in de tijd toen de Veertien jaar mijn bijbel
waren, maar een Tachtiger in de mythe zoals die werd geïnterpreteerd en
verderverteld door Verwey, een Tachtiger in de enige legitieme interpretatie van de
mythe, de enige legitieme geloofstraditie. Dat wil zeggen: ik werd die Tachtiger en
werd hem tegelijk ook niet, want ik bleef ook die ik was, een dichter die zijn plaats
moest innemen in zijn eigen generatie, in zijn eigen wereld. Maar het was zo
ongelofelijk boeiend te mogen meegeloven met Verwey. Het was ook heerlijk door
het geschiedverhaal van de beweging van '80, dat hij ons als het ware autobiografisch
vertelde, het gevoel te mogen hebben te behoren tot de uitverkoren weters, de kring
der ingewijden, die precies wist wat er in die begintijd van de moderne Nederlandse
literatuur allemaal was gebeurd en wat daarvan de eigenlijke betekenis was geweest.
In mijn studententijd begon de historische bronnenpublicatie over de beginjaren van
De Nieuwe Gids nog maar pas op gang te komen. Alle Tachtigers leefden nog en
de voornaamste kennisbron van hun ‘beweging’ was het verhaal dat zij er zelf, ieder
op zijn eigen wijze, over vertelden.
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Ik moet u dat verhaal - en dat wordt dan natuurlijk het verhaal zoals Verwey het ons
heeft verteld - met enkele trekken in de herinnering terugroepen. Het verhaal van
Verwey was stellig een stuk objectiever dan dat van Kloos en zijn kring, maar het
bleef toch een persoonlijk verhaal, bepaald door de persoonlijke levensgang van
de verteller. Verwey was, nadat hij zich van Kloos had gedistantieerd om ‘zichzelf’
te worden, en daartoe ook de redactie van De Nieuwe Gids had verlaten, als
medeoprichter formeel medeëigenaar van het tijdschrift gebleven. Maar dat niet
alleen, hij bleef zich ook de wettige erfgenaam, ja de wezenlijke drager, de
belichaming van de beweging van '80 voelen. In de Perkuitgave van 1882 heeft die
‘beweging’ voor het eerst een duidelijke eigen en onverwisselbare stem gekregen
en met de oprichting in 1885 van het tweemaandelijks verschijnende
jongerentijdschrift wordt die stem voor iedereen verstaanbaar en begint hij het hele
land der letteren te vervullen. Wanneer De Nieuwe Gids in 1894 te gronde gaat aan
de zelfontbinding van Kloos' dichterschap - Kloos heeft inderdaad veertien jaar
literatuurgeschiedenis kunnen maken, maar ook niet méér - grijpt Verwey de
ondertitel van het oude tijdschrift vast om er een nieuw orgaan mee te benoemen,
het Tweemaandelijksch Tijdschrift, waarin de ‘beweging’ zoals die in hem leeft
voortgang kan hebben. Hij is, nadat hij in 1889 met de uitgave van zijn Verzamelde
Gedichten zijn veelszins experimentele, door ‘aandoeningen’ geleide jeugd heeft
afgesloten, in 1890 met Kitty van Vloten getrouwd en heeft zich dan, ver van zijn
jeugdstad Amsterdam met de daar rondzwalkende kunstenaarsbent, gevestigd in
Noordwijk aan Zee, in ‘het huis op de helling van 't duin’, Villa Nova. Was Kloos zijn
aanvankelijke bondgenoot geweest in De Nieuwe Gids, in het Tweemaandelijksch
Tijdschrift wordt het Karel Alberdingk Thijm, in de ogen van het grote lezerspubliek
van die tijd stellig nog meer de verpersoonlijking van de tachtiger vernieuwing dan
Verwey zelf, voor deze echter een bondgenoot van wisselvallige trouw, wisselvallige
trouw met name aan de beginselen van ‘de beweging’ zoals Verwey die verstond.
Tien jaar later - het Tweemaandelijksch is inmiddels, met de eeuwwisseling,
omgedoopt in De XXe Eeuw - wordt dan ook het teleurstellende bondgenootschap
met Thijm definitief verbroken en
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sticht Verwey, in 1905, geheel alleen zijn meest persoonlijke tijdschrift, helemaal
bepaald door zijn persoonlijke, maar tegelijk zeer algemeen geziene ‘beweging’.
Het kan uiteraard niet anders heten dan De Beweging. Meer dan met de wisselvallige
Thijm is de noordelijke Hollander Verwey zich in de jaren van het Tweemaandelijksch
Tijdschrift en De XXe Eeuw verbonden gaan voelen met de zuidelijke Rijnlander
Stefan George, Duitser maar door de Fransen geschoold. De vriendschap met
George is voor Verwey na zijn vriendschap met Kloos wel het menselijke verbond
met de grootste dichterlijke betekenis geweest. De innerlijke creatieve invloed van
George op Verwey is echter evenmin gemakkelijk te doorgronden als die van Verwey
op George. In ieder geval heeft Verwey zijn zelfstandigheid, zijn eigen richting
volkomen weten te bewaren. Er is zeker enige gelijkenis tussen de kring van
geestverwante dichters die zich al vóór, maar vooral ná de stichting van De Beweging
om Verwey heen heeft gegroepeerd èn de kring om Georges tijdschrift Die Blätter
für die Kunst. Maar George had de behoefte om als profetisch heerser, als ‘verehrter
Meister’, in een soort zelfchristificatie een uiterst select gevolg van uitverkoren
jongeren tot zich te roepen, terwijl Verwey in het geestelijke rijk van zijn verbeelding
nooit heer en meester heeft willen zijn, maar enkel mentor en voorganger. De kring
om De Beweging was, gegeven de scheppende persoonlijkheid van de Tachtiger
Verwey, een natuurlijke consequentie van de beweging van '80. Hij heeft zijn jongeren
altijd vrij willen laten in hun geloof, maar moest tegelijk, zijnde die hij nu eenmaal
was, hen deelgenoten maken aan zijn persoonlijke mythe die hij ‘Idee’ noemde.
Hield deze kring om De Beweging metterdaad op te bestaan, toen het tijdschrift in
1919 om economische redenen moest worden opgeheven? Kùnnen economische
motieven ooit de verbeelding van een dichterlijke ‘beweging’ wezenlijk beïnvloeden?
Verwey moest als gelovige de opheffing van zijn meest persoonlijke tijdschrift anders
zien. De medewerking verminderde en hij was teleurgesteld in de dichterlijke trouw,
de durende scheppingskracht van zijn liefste jongeren. Er is een wat trieste uitlating
van hem van september 1919: ‘ik werd versterkt in de overtuiging dat het laatste
geslacht van dichters waarop ik verwachtingen vestigde: hij (d.i. Van Eyck),
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Bloem, Gerretson, noch als voortzetting, noch als vernieuwing krachten zal
3)
ontwikkelen’ . Het was hem blijkbaar door een hogere macht, door de ‘Idee’,
opgelegd - zo mogen wij zijn gedachten omstreeks 1919 waarschijnlijk wel
interpreteren - dat hij geheel alleen, zonder tijdschrift, zonder kring van jongeren,
4)
in zijn dichterlijk werk ‘de beweging’ zou voortzetten . Toch zouden wij er, naar ik
meen, verkeerd aan doen wanneer wij deze caesuur in Verwey's verbeeldingsleven
als al te diep zagen. In de laatste jaargang van De Beweging had de jonge Marsman
5)
als dichter gedebuteerd en deze had - dat weten wij uit een door Uyldert
6)
gepubliceerde brief - de erkenning van zijn dichterschap door Verwey als een
onderscheiding en een steun gevoeld, zoals alle jongeren van 1905 en 1910 vóór
hem. Verwey is Marsman ook met zijn aandacht blijven volgen en prees in 1925
7)
Penthesileia als ‘zeer goed’ . Er traden dus nog wel degelijk jongeren op op wie hij
verwachtingen kon vestigen. ‘De beweging’ duurde voort, ‘de beweging’ kon niet
ondergaan. Het verhaal van ‘de beweging’ was nog onvoltooid, onvolsproken, toen
Verwey in 1925 in een nieuwe kring van jongeren trad, de kring van zijn studenten.
Toen Verwey zijn, door de universitaire traditie voorgeschreven, inaugurele oratie
als Leids professor hield, presenteerde hij daarmee in feite ‘de beweging’, zíjn
‘beweging’ aan de wereld van de wetenschap. Van Jacques Perk tot nu is de titel
van deze oratie, want ‘de beweging’ is in Verwey's voorstelling bij Jacques Perk
begonnen

3)
4)

5)
6)

7)

Maurits Uyldert, Naar de Voltooiing, blz. 80, noot.
Verg. Proza I, blz. 4: ‘Toen toch, in 1919, omstandigheden het raadzaam maakten mijn
tijdschrift De Beweging te laten ophouden, kon ik daartoe enkel overgaan omdat, terwijl de
aandrang van de medewerkers verminderde, mijn eigen persoonlijke taak was afgelopen’.
Naar de Voltooiing, blz. 80.
Naar de Voltooiing, blz. 113: ‘Destijds heeft U, door het publiceren van enkele gedichten, die
ik nu in mijn eerste bundel opnam, mijn zelfvertrouwen gesteund, en, door de “sanctie” die
deze daad - het doen verschijnen in de Beweging - stilzwijgend inhield de eerste aandacht
erop gevestigd, en vooral een bres geschoten in de ‘muur’ van bezwaren, die zich onmiddellijk
rondom optrok’ (Marsman aan Verwey, 17 nov. 1923).
Naar de Voltooiing, blz. 145.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 82

9
en duurt ‘nu’ nog voort. Oraties dienen, dat weet ook deze ‘gast’ in de universitaire
gemeenschap, ‘om algemeene denkbeelden en beginselen te kennen te geven’ die,
terwijl ze de strekking van het onderwijs van de nieuwoptredende hoogleraar
aanduiden, tevens de schetslijnen vormen van zijn persoonlijkheid. En dan gaat hij
op deze wijze verder: ‘toen ik besloot dit voorbeeld te volgen werd het mij al ras
bewust dat ik hier weinig uit mijn eigen naam en ter teekening van mijn eigen
persoonlijkheid zou hebben te spreken, doch veel uit naam en ter teekening van de
8)
dichterlijke beweging met welke ik ben opgegroeid’ . Het is bijzonder treffend, en
karakteristiek voor zijn vroomheid, het geloof in de bovenpersoonlijkheid van zijn
mythe, dat Verwey hier een uitdrukkelijke tegenstelling maakt tussen de tekening
van zijn eigen persoonlijkheid en de tekening van de dichterlijke beweging waarmee
hij was opgegroeid. Zeker, men kan zeggen dat hij de mythe van ‘de beweging’ in
eerste instantie niet zelf heeft uitgedacht of -gedicht, maar dat hij ermee is
opgegroeid, dat hij hem als jongen heeft overgenomen en leren meegeloven van
Kloos. Maar er was intussen, ‘van Jacques Perk tot nu’, toch wel een en ander met
‘de beweging’ gebeurd en dat was niet buiten de persoonlijkheid van Verwey om
gebeurd. Hij heeft niet beseft dat ‘de beweging’ die hij in zijn inaugurele oratie wilde
tekenen voor het allergrootste deel zíjn ‘beweging’ was, die haar literairhistorische
werkelijkheid dankte aan zijn eigen optreden. En die literairhistorische werkelijkheid
werd nu door zijn optreden als professor ook nog opeens iets als een actuele
werkelijkheid! Wij hebben dat als studenten ervaren: met Verwey beklom een dichter
de professorale katheder om die tot het spreekgestoelte te maken van zíjn
‘beweging’! Hij droeg de kring - ik zou, in Verweyse terminologie, haast zeggen ‘de
idee van de kring’ - zozeer in zich, dat de groep studenten die hij door zijn faam tot
zich riep, wel de natuurlijke voortzetting moest worden van de kring die indertijd om
het tijdschrift De Beweging bestaan had. Wij, studenten in de Nederlandse letteren
aan de Leidse universiteit tussen 1925 en 1935, vormden als het ware de laatste
Beweging-generatie!

8)

Keuze uit het proza van zijn hoogleraarstijd, blz. 12.
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Wij voelen ons nu nog steeds door het gezamenlijk luisteren naar zijn woorden aan
elkaar verbonden, wij herkennen elkaar daaraan, wij zijn Verweyenaars. Hoezeer
wij ook in onze eigen generatie mogen staan, en in onze studententijd al gestaan
hebben, in ons leerling-zijn van Verwey duurt ‘de beweging’ nog steeds voort. Hij
was een groot man, een groot dichter, een groot mens. Hij heeft ons ontvangen in
zijn huis en een plaats gegeven in zijn geestelijk rijk.
Dat is dus de Verwey zoals mijn tijdgenoten en ik hem in de collegezaal en in het
persoonlijke gesprek hebben ontmoet. Maar ik mag mij hier niet bepalen tot een
herdenking van de Verwey van mijn persoonlijke ontmoeting, ik moet ook proberen
een algemener beeld van Verwey, de dichter, voor u op te roepen. En nu voel ik
een moeilijkheid, om niet te zeggen een verlegenheid. Want Verwey heeft ons wel
allen - onopzettelijk, eenvoudig omdat hij nu eenmaal Verwey was - tot Verweyenaars
gemaakt, maar niet tot Verwey-kenners. Enkelen van ons, zoals Weevers en
9)
Zaalberg, zijn dat wel geworden , maar dan op eigen gelegenheid, achteraf. Ik ben
het mij bij de voorbereiding van deze herdenking scherp bewust geworden dat ik
géén Verwey-kenner ben. Verwey gaf ons weliswaar, in zijn persoonlijk verhaal van
de dichterlijke beweging waarmee hij was opgegroeid, voortdurend de gelegenheid
om hem als dichter te ontmoeten, maar heeft, bij mijn weten, nooit anders dan
incidenteel, in het kader van het algemene verhaal der literaire gebeurtenissen uit
de begintijd van '80, gesproken over zijn eigen werk. Hij heeft nooit moeite gedaan
om populair te worden bij het algemene lezerspubliek, hij heeft ook geen moeite
gedaan om onder zijn eigen studenten lezers van zijn gedichten te winnen. Hoezeer
hij zich ook interesseerde voor ons werk - als ik scripties e.d. een ogenblik ‘werk’
mag noemen -, het scheen hem niet te raken of wij ons al dan niet voor het zijne
interesseerden. ‘Ik houd...niet

9)

Th. Weevers, Het blank Heelal van Albert Verwey en zijn polaire bouw (in Tijdschr. v. Ned.
taal- en letterkunde 69, blz. 188 vgg.); Th. Weevers, Albert Verwey's ultimate understanding
of Stefan George (in The Modern Language Review, Vol. XLIX, No. 2, blz. 129 vgg.); C.A.
Zaalberg, Het lachende Raadsel van Albert Verwey (in N. Taalg. 42, blz. 174 vgg.). Nu ook:
Th. Weevers, Mythe en vorm in de gedichten van Albert Verwey. Tjeenk Willink, Zwolle, 1965.
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van...tegemoetkoming’, lezen wij in een aantekening van 1934. ‘Ieder dichtwerk dat
meer bedoelt dan oppervlakkige streling is een gesloten schrijn, die maar door
weinigen kan worden geopend. Daartoe helpt niet een vingerwijzing, maar alleen
de meest overgegeven aandacht...(Ik) geloof...dat er altijd enkelen zijn die ook tot
de geslotenste gedichten doordringen en dat op den duur elk goed werk die enkelen
vindt. Maar het blijven enkelen en niemand moet menen dat de dichter er velen
10)
verwacht’ . Zelfs een zo voordehandliggend publiciteitsmiddel als een bloemlezing
heeft Verwey consequent afgewezen, bij nader aandringen zelfs niet zonder een
11)
zekere geïrriteerdheid . Hij deed dat in de overtuiging dat zijn dichterlijk levenswerk
één geheel vormde dat zich alleen als geheel aan de lezer - die enkele aandachtige
lezer waarop hij hoopte - kon openbaren. Verwey geloofde in een hogere leiding bij
zijn dichterlijke werkzaamheid, een goddelijke leiding. Dat was geen hoogmoed,
maar vroomheid. ‘Ik dicht niet’, schrijft hij ergens, ‘de liefde dicht. De liefde is alles,
uit haar volgt alles. Onze geest, kunst en dichting - alles is de liefde die 't heelal
12)
beweegt’ . En veel vroeger, in 1896, had hij al geschreven: ‘Geloof me, als het
nodig is dat een vers gemaakt wordt, gebeurt het, door de hand van ons of van een
ander, en onze wensen of meningen hebben daar niet veel bij in te brengen. Als
één mens reden heeft zich nederig en afhankelijk te voelen dan is het de dichter,
13)
want hij kan niets goeds uit zichzelf’ . Een dichterlijk levenswerk dat uit dit geloof
ontstaan is, blijft rustig op zijn lezers wachten. Door dit gebrek aan
tegemoetkomendheid tegenover zijn lezers - merkwaardig bij een in het gewone
menselijke verkeer zo tegemoetkomend man - is Verwey een van de grote
ongelezenen van onze literatuur geworden. Een kwarteeuw na de dood van Verwey,
in 1962, heeft de dichter Schulte Nordholt, die hem spontaanweg was gaan lezen
omdat hij hem als dichter herkend had, even spontaanweg een bloemlezing, ja tòch
een bloemlezing, uit

10)
11)
12)
13)

Naar de Voltooiing, blz. 302 (‘Naschrift’ bij Het lachende Raadsel).
Verg. Naar de Voltooiing, blz. 232: ‘Ik heb me telkens afgevraagd hoe het komt dat die zaak
me zo irriteerde’ (10 maart 1935).
Naar de Voltooiing, blz. 201 (aantekening van dec. 1930).
Maurits Uyldert, Dichterlijke Strijdbaarheid, blz. 106.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 82

12
14)

zijn werk samengesteld met de titel Een op de onsterflijkheid gerichte wil . Ik moet
zeggen dat ik als Verweyenaar verrast ben geweest door Schulte Nordholts moed
om de nadrukkelijke wens van mijn leermeester even nadrukkelijk te trotseren. Maar
het is een moed waar ik hem bijzonder dankbaar voor ben. Verwey's gedichten
vróegen er eenvoudig om, dat zij door deze bloemlezing, die een voortreffelijke is,
zouden kunnen doorspreken. Wat heeft deze dichter, zou ik kunnen zeggen - door
Schulte Nordholts moed op mijn beurt stoutmoedig geworden, - wat heeft deze
dichter tenslotte over zijn eigen gedichten te vertellen? Hij heeft ze immers, naar
zijn eigen woorden, niet eens zelf gedicht? Laat de ‘Idee’ hem dan nog, zolang hij
leefde, tot een beheerder en bewaker van zijn ‘gesloten schrijn’ geroepen hebben,
met zijn dood heeft hij zijn levenswerk toch definitief moeten overgeven aan het
nageslacht? Verwey heeft geen kerk gesticht en zijn werk is geen bijbel. De
gemeente van de getrouwe Verweyenaars, de directe oor- en ooggetuigen van
Verwey's verkondiging en de uitvoerders van zijn wil, wordt kleiner en zal binnen
enkele tientallen jaren zijn uitgestorven. Het nageslacht dat Verwey's werk heeft
geërfd, is verplicht dit open te leggen, door wetenschappelijke studies, zeker, maar
ook door bloemlezingen. Het moet sleutels laten aanmaken om zich dit machtige
dichtwerk metterdaad te kunnen toeëigenen. Men kan een dichter niet op waardige
wijze herdenken, als men hem niet eerst ten volle in bezit heeft genomen.
Meen niet, Dames en Heren, dat ik vanavond een poging zal wagen om het
gesloten werk van Verwey voor u te ontsluiten. Daarvoor is de sleutelbos van mijn
interpretatiekunst al te slecht voorzien. Ik kan er niet eens mee rammelen. Het enige
wat ik nu kan doen, is u dát gedeelte van het werk in herinnering roepen dat al voor
u open ligt, het jeugdwerk dat Verwey in 1889 bijeen heeft gebracht onder de titel
Verzamelde Gedichten en dat hijzelf ook nooit heeft beschouwd als een hecht en
gesloten geheel maar als een verzámeling van gedichten. Het stond voor hem als
‘aandoeningskunst’ tegenover de

14)

Albert Verwey, Een op de Onsterflijkheid gerichte Wil. Een keuze uit zijn lyriek, samengesteld
en ingeleid door J.W. Schulte Nordholt. Den Haag, 1962 (Ooievaar 158).
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‘geestelijke kunst’ van zijn latere jaren. Het was voor hem geen poezie die de ‘Idee’
hem had doen schrijven, en vormt met zijn latere werk dus geen ‘ideologische’
eenheid. Het vormt met dat latere werk echter wel een eenheid van leven en vooral
ook - en daarop wil zich mijn herdenking nu in het bijzonder richten - een eenheid
van geloven. Het herdenken van juist deze vroege gedichten van Verwey heeft
bovendien nog deze functie, dat het meer kleur kan geven aan mijn wel heel globaal
gebleven schets van ‘de beweging’. Het zijn immers deze gedichten die de geboorte
van ‘de beweging’ hebben begeleid. Ik heb het telkens gehad over Verwey's geloof
en over zijn vroomheid. Daarmee heb ik geenzins deze dichter naar mijzelf toe willen
trekken, ik heb enkel gesproken van hemzelf uit. Wij weten uit de gedichten waarin
Verwey later zijn jeugd heeft herdacht, hoe bepalend voor zijn leven, en dus ook
voor zijn dichterschap, de gestalte van zijn vroegoverleden vader geweest is.
Ofschoon Verwey nooit lid van een kerk heeft willen worden, hebben toch het geloof
en de vroomheid van zijn alleszins kerkelijke vader hem levenslang begeleid, ja
geleid. Er moet een merkwaardige verbondenheid hebben bestaan tussen deze
vader en deze zoon, die in zijn gedicht Van het Leven, doelend op zijn vader, kon
15)
schrijven: ‘Al wat ik schrijf, dat is Zijn Openbaring’ . Bij een andere uitlating van
Verwey is het niet duidelijk of hij aan zijn vader denkt danwel aan zijn nog eerder
overleden moeder. Hij zegt daarin: ‘Ik ben geboren uit een gelovige, ik mag haast
16)
zeggen dat het geloof met mij meegeboren is’ . Behoefte aan bewaring en drang
tot een nieuwe vormgeving van het geloof klinken tezamen in deze uitspraak van
1919: ‘Ik heb van jongsaf als mijn taak beschouwd het religieuze gevoel dat ik van
17)
mijn ouders erfde opnieuw te belichamen’ . En in een omstreeks diezelfde tijd
ontstaan gedicht, uit de bundel Goden en Grenzen, spreekt hij aldus over de bijbel:
18)
‘Dat Boek, die Wereld, is het beeld gebleven / Dat mij beheerste’ . Verwey's geloof
was een geloof in het Leven -

15)
16)
17)
18)

Oorspronkelijk Dichtwerk 1, bl. 87.
Dichterlijke Strijdbaarheid, blz. 192.
Naar de Voltooiing, blz. 87 (brief van Verwey aan Thomson, 15 juni 1919).
Oorspronkelijk Dichtwerk 2, blz. 96.
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‘Leven’ is voor hem de meest geladen, de meest heilige Godsnaam - en vanuit dat
geloof in het Leven kon hij ook geloven in het Dichterschap. Dat is nu niet direct
een bijbels geloof te noemen - Verwey had meer bijbels dan alleen de bijbel der
kerk -, maar het is voor hem kennelijk een behoefte des harten geweest om de
christelijke geloofsvoorstellingen, althans een aantal daarvan, door een associërende,
reïnterpreterende ‘verbeelding’ in zijn Levensgeloof op te nemen. Zo ook met name
wanneer hij de eenheid van leven en dood beleed, een kernpunt van zijn
eenheidsgeloof: de dood kan het leven niet overwinnen, maar moet zelf weer leven
19)
voortbrengen, de macht van de dood is een schijnmacht . Het christelijke
geloofsverhaal van het leven dat zich in de wereld van de dood handhaaft, vinden
we al bijzonder duidelijk in regels als: ‘Op Goeden Vrijdag / Is Hij begraven, / Niet
in een graf - zijn graf was het hellevuur - / Doch Zondagmorgen / Was Hij weer
opgestaan, / Ging door de velden, / Glimlachend vredig / Naar den hemel van
20)
blinkend blauw’ . Maar de vroegste, merkwaardig complete en uitgebalanceerde
verbeelding waarin de jonge Verwey dit geloof heeft uitgeschreven, is de
grieksmythologische Persephone geweest. De dichter van de ‘Idee’ heeft later iedere
symbolische interpretatie van dit meesterwerk van zijn jeugd afgewezen. Zo in een
collegeaantekening van 1932: ‘Persephone wil niets zijn dan volmaakte plastiek en
dat is het...Het (doet) er hier niet toe of de verplaatsing van Persephone naar de
Onderwereld, en de wijs waarop ze daar binnenkomt, een symbool is van de wijs
waarop de dichter met het leed in aanraking kwam. De dichter zelf dacht daar ook
21)
niet aan’ . Ten aanzien van dit gedicht, dat als ‘aandoeningskunst’ min of meer los
stond van het wezenlijke geheel van zijn werk, is de dichter nu eens bij uitzondering
wel ‘tegemoetkomend’ geweest en heeft hij een ‘vingerwijzing’ gegeven! Moeten

19)
20)
21)

Dichterlijke Strijdbaarheid, blz. 35: ‘Er zijn graden van leven, maar er is geen ophouden van
leven. Wat is dat voor een dood, waaruit leven voortkomt?’ (1892).
Begin van het gedicht Pasen, Oorspronkelijk Dichtwerk 1, blz. 573.
Naar de Voltooiing, blz. 299 (Verwey citeert in de eerste zin het oordeel van Kloos, Veertien
jaar, blz. 129).
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we hem nu op zijn woord geloven? Omdat de jonge dichter zelf niet aan een
symbolische betekenis heeft gedacht - dat zal de oude dichter ons stellig wel naar
waarheid berichten! - wàs die symbolische betekenis er daarom ook niet, on- danwel
onderbewust? Het was Kloos geweest die hem dit gedicht had doen schrijven, toen
de levende jonge Verwey in Kloos' vriendschap de plaats en de functie mocht
overnemen van de dode Perk. De gestalte van de vader is in Verwey's bestaan dan
tijdelijk verdrongen door de gestalte van de vriend. Of misschien kan men nog beter
zeggen: de gestalte van de vader is dan opgegaan in de gestalte van de vriend.
Alles wat Verwey tussen 1882 en 1885 heeft geschreven is niet Vaders Openbaring,
maar Kloos' Openbaring geweest, niet alleen de vriendschapssonnetten, waarin de
jongere zijn oudere vriend rondweg christificeerde, maar ook de meesterlijke
Persephone, waarmee hij in 1883 zeker zijn mentor als dichter overtrof. ‘De jongen
22)
is een mirakel!’ schreef Kloos in die tijd, terecht, over zijn zes jaar jongere vriend .
Voor Verwey was Kloos een bron van mysterieuze inspiratie. In 1892 schrijft Verwey,
op deze periode terugziend: ‘Altijd keert de dichter zich naar het donkere, naar wat
zwaar is van ondoorgrondbaarheid. Daaruit duikt hij als paarlen uit zee het schone,
't zo nooittevoren zó en zó-schoon gekende beeld van de geheimzinnigheid van de
duisternis. - Kloos was zo'n nacht voor me. 't Ene beeld na het andere heb ik eruit
23)
gehaald’ . Het is een mirakel, deze Persephone van de nog niet tenvolle 18-jarige
Verwey, het is een van de merkwaardigste gedichten van de Nederlandse literatuur,
omdat het enerzijds opgeroepen is door Kloos, anderzijds zelf weer de Mei van
24)
Gorter heeft helpen oproepen . Het is bovenal merkwaardig omdat het, ondanks
zijn inspirator, toch tenvolle hèt gedicht van de jonge Verwey is geworden. Het is
dat zowel door de impressionistische volheid van leven in de

22)
23)
24)

De briefwisseling Vosmaer-Kloos, uitgegeven door Stuiveling, blz. 187.
Dichterlijke Strijdbaarheid, blz. 34.
T.J. Langeveld-Bakker, Herman Gorter's dichterlijke ontwikkeling in Mei, Verzen en eerste
sonnetten, blz. 107 vgg. (Corr. noot: zie nu ook G. Kazemier, Verwey en Gorter. Rede
uitgesproken...op 18 September 1965. Noordhoff, Groningen.)
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beschrijving van de jonge Kora op de bloeiende aarde, als door het suggestieve
tafereel in de onderwereld, wanneer de wezenloos neerliggende Kora opeens haar
naam hoort en dan plotseling oprijst op de wagen die haar meevoert, en náást de
doodsgod, hóger dan hij, de teugels grijpt - eenheid van dood en leven:
Doch nauw sloeg door den nevel Kora's naam
En trilde langs de bleke 't spottend woord,
Toen ze oprees op den wagen, naast en hoog,
Hoger dan Aïdoneus, daar hij stond!
En naast hem nam zij met de linkerhand
25)
De teugels...

De gestalte van de vader is in de dichter wel tijdelijk verdrongen geweest door die
van de vriend, maar het geloof in het Leven, dat Verwey, naar zijn eigen getuigenis,
van kindsbeen af had bezeten en dat zijn verbeelding afleidde van het geloof van
zijn vader, heeft hem ook niet verlaten toen hij in de ban van Kloos' machtige,
ondoorgrondelijke persoonlijkheid leefde. Persephone, al was het dan niet gedicteerd
door wat hij later, in een bewuster en ‘geestelijker’ tijd, zijn ‘Idee’ zou noemen, was
niet alleen een volkomen ‘natuurlijk’ gedicht, maar bovendien als verbeelding rustend
in zichzelf en in zichzelf compleet.
De eerste tekenen van een doorbrekend bewustzijn constateren we bij Verwey,
wanneer hij in het voorjaar van 1885 genoeg begint te krijgen van het werken aan
het, samen met Kloos ondernomen, ‘Boek van Mysterie’, het boek van de
vriendschapssonnetten. Deze blijven buiten de bundel Persephone en andere
gedichten waarmee hij zich in het najaar van '85 als zelfstandig jong dichter aan het
publiek zal presenteren. In de laatste gedichten van deze bundel, die hij in de zomer
en de vroege herfst van dat jaar heeft geschreven, zien we de gestalte van de vader
nadrukkelijk terugkeren, in 't bijzonder in In memoriam patris. Voordat ik daarover
kom te spreken, moet ik het echter eerst nog hebben over Demeter, dat thematisch
een vervolg is

25)

Oorspronkelijk Dichtwerk 1, blz. 17.
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op Persephone en na de voltooiing van de bundel, in oktober 1885, geschreven
werd. Verwey heeft deze Demeter, ofschoon het gedicht geschreven werd met een
techniek die hij volkomen beheerste, en het door zijn vrienden in hoge mate werd
26)
bewonderd - haast nog meer dan Persephone -, nooit afgemaakt, dat wil
waarschijnlijk zeggen: hij heeft het door een innerlijke remming niet kúnnen afmaken.
Waarom niet? Het drukte niet voldoende uit wat hij op dat ogenblik eigenlijk te
zeggen had. Men kan, zoals ik gedaan heb, Demeter thematisch een vervolg noemen
op Persephone, maar men kan ook zeggen dat het latere gedicht na het in zichzelf
afgeronde eerste in feite overbodig was. De Kora behoefde na de dichterlijke
verbeelding in Persephone niet meer door haar moeder naar het leven op aarde te
worden teruggehaald, want zij, het levende aardekind, had zich in de onderwereld
zelf, op eigen kracht, tegenover de doodsgod kunnen handhaven. Dat Verwey
Demeter tóch heeft willen schrijven, en wel in regels die, in tegenstelling met
Persephone, vrijwel uitsluitend geaccentueerde slotsyllaben hebben - wat formeel
vooruitgrijpt op Cor cordium, van het volgende jaar 1886 -, lijkt mij te verklaren uit
een uitdrukkelijke behoefte om zich verder van Kloos te distantiëren. Dat is niet
helemaal inlegkunde van een eigenwijze sleutelaar, want Verwey geeft zelf, in een
sonnet van 1895, het eerste van een trits met de titel Vrienden, aanleiding tot deze
interpretatie. Hij vergelijkt hierin zich zelf met de Kora, Kloos met de doodsgod die
haar uit de bloemenwei van Enna was komen roven. In de laatste terzine bidt
Persephone-Verwey tot Levensmoeder-Demeter om verlossing uit het uitzichtloze
droeve donker:
En als Persephone, toen rond hen beiden
De nacht sloot die geen morgen op komt klaren,
Schudde ik eerst trots mijn onbeschenen haren:
Toen droef, als zij in asfodillen-weiden,
Heb ik Demeter in mijn hart gebeden
27)
Dat zij mij slaakte uit dat bedroefd beneden .

26)
27)

Maurits Uyldert, De jeugd van een Dichter, blz. 141: ‘Dit staat in mijn oogen in zijn geheel
veel hooger dan zelfs de beste brokken uit Persefone’ (Veth aan Verwey, 21 dec. 1885).
Oorspronkelijk Dichtwerk 2, blz. 684.
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Verwey moge dan in 1883 de Persephone geschreven hebben zonder enig
bewustzijn van een symbolische betekenis, enkel gedreven door ‘een passie van
28)
schoonheid’ , in 1893 heeft hij er wel degelijk, achteraf, een symbool in gezien.
Alleen was dit m.i. niet de oorspronkelijke, onbewust gebleven, symbolische
betekenis. Toen de 17-jarige zijn meesterwerk af had, was hij er oprecht blij mee,
zoals we dit van een opgewekte, levenslustige, ja avontuurlijke jongen als Verwey
was, verwachten kunnen. Hij schreef het gedicht verschillende malen af en nam
29)
een van de afschriften mee op zijn Amerikaanse reis - hèt grote avontuur van zijn
jonge leven - als een soort legitimatiebewijs van zijn dichterschap, een
rechtvaardiging van zijn bestaan voor God. Dichten had niet met dood te maken,
dichten had met leven te maken. Wanneer hij daar in het verre Amerika doodziek
komt te liggen, ziet hij - wij weten het uit zijn sonnet Musa salvatrix - zijn Muze om
30)
redding van zijn leven opvliegen tot God . Ja, poëzie was levenwekkend,
levenreddend en zeker was dat zéér in het bijzonder het geval met de Persephone
wanneer de jonge dichter - en daar houd ik het toch maar op, ondanks de
tegenspraak van de oude Verwey - hierin de druk die het vroege overlijden van zijn
ouders op hem had gelegd, op de wijze der verbeelding van zich heeft afgeschreven.
De interpretatie die hij in het sonnet van 1895 aan Persephone heeft gegeven, wordt
bepaald door de betekenis die de supplementaire Demeter in de herfst van 1885
voor hem moet hebben gehad. Demeter was inderdaad een rouwgedicht, een
doodsgedicht, waarin éven het licht doorbreekt als Aphrodite, de liefdesgodin, tegen
de rouwende Levensmoeder zegt:
Neen, ween niet, lieve Moeder: Ze is niet dood...

Demeter is te vergelijken met die andere rouwgedichten, die toch ook alle weer
troostgedichten zijn: Rouw om het jaar, In memoriam patris, Dode uren, Lachen en
schreien. Het zijn de laatste gedichten van Verwey's eerste bundel, ik zinspeelde
er al op, en ze zijn vlak

28)
29)
30)

Naar de Voltooiing, blz. 299.
De jeugd van een Dichter, blz. 113.
Oorspronkelijk Dichtwerk 1, blz. 19.
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voor Demeter geschreven. Verwey heeft dan het ‘Boek van Mysterie’ voorgoed
dichtgeslagen. Het is hem bewust geworden dat hij in zijn intieme omgang met Kloos
- de studie van de sonnetten van Shakespeare is misschien een eerste poging
31)
geweest om zich van deze omgang rekenschap te geven - eenvoudig niet ‘zichzelf’
kon zijn. Het Levensgeloof van zijn vader had hem in wezen nooit verlaten.
Persephone is wel als verbeelding bepaald geweest door Kloos, maar niet naar zijn
geloofsinhoud. Kloos had er dan ook, naar zijn eigen woorden, geen ‘fonds’ in
32)
kunnen ontdekken . Nu, in In memoriam patris, blijkt de gestalte van de vriend
weer geheel te zijn opgegaan in die van de vader. De jonge dichter voelt zich
gedrongen zijn vader niet alleen uitdrukkelijk te herdenken, maar hem ook, van de
eeuwige overzijde, uitdrukkelijk vermanend te laten spréken:
Geen hart kan ooit het hart eens mensen toebehoren:
33)
Wie aan zichzelf ontviel bezit een andre niet.

Deze vermaning van de vader aan de zoon, om niet aan zichzelf ontrouw te worden
in de binding aan een ander, is vervat in alexandrijnen, een metrische vorm die voor
de jonge Verwey van 1885 in feite een stuk dood verleden vertegenwoordigde,
doorklinkend met een hiëratische dreun. De plechtstatige versregels van de vader
vallen bovendien nog dubbel op, doordat zij worden omrankt door de zeer
bewegelijke ritmen van de zoon. Het moet voor iedere lezer duidelijk zijn: hier wordt
een boodschap uitgesproken die gehoord wil zijn en niet mag worden misverstaan.
De dood moet opnieuw en nadrukkelijk overwonnen worden door het leven, in de
dood van het oude jaar dat opstaat in het nieuwe, en ook in de dood van de vader
die als een lichtende herinnering opstaat in het gedicht van zijn zoon:
Daar zijn bloemen, mijn bloemen van zang:
Zij spreiden een licht om Zijn hoofd,

31)
32)
33)

Naar de Voltooiing, zlz. 300: ‘Die lezing (van de sonnetten van Shakespeare) was een gevolg
van het schrijven (van de vriendschapssonnetten)’ (Verwey aan De Vooys, 1 dec. 1926).
De briefwisseling Vosmaer-Kloos, blz. 199.
Oorpsronkelijk Dichtwerk 1, blz. 30.
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Een schijnsel om lokken en wang,
33)
Dat nooit zal worden gedoofd.

In 1886 volgt dan Cor cordium, dat onmiddellijk aansluit bij de vermaning van de
vader in In memoriam patris. Ik herinner aan regels als:
Zó zal hij schreien, die zijn Zelf vergeet,
34)
En meer dan Zelf liefde van mensen mint.

Die ‘liefde van mensen’ is natuurlijk de liefde van de eenmaal hartstochtelijk
verheerlijkte, ja vergoddelijkte vriend. Nu, in Cor cordium, houdt de dichter zichzelf
bezwerend voor: er ís geen andere God dan ‘Zelf’. De enige en eeuwige God heet
hier dus het ‘Zelf’, d.i. het ‘Zelf’ van Verwey, het ‘Zelf’ van het Leven. Men behoeft
daar helemaal geen invloed van een hyperindividualistisch, solipsistisch denken in
te zien. De Godsnaam ‘Zelf’ kán eenvoudig zijn opgeroepen door de vermanende
verzen van de vader: ‘wie aan zichzelf ontviel...’ Evenmin wijst trouwens later het
veelvuldig gebruik van de Godsnaam ‘Idee’ op een bijzonder sterke invloed van de
idealistische filosofie. Verwey wás geen filosoof, maar een dichter. De woorden die
hij gebruikte verwezen dus niet naar filosofische begrippen, maar waren dichterlijke,
mythische namen. Zonder námen kwam hij in deze tijd al niet meer uit. Daarom had
hij zijn Demeter niet kunnen afmaken. Om tot het Leven bevrijd te kunnen worden,
om de banden van het doodsrijk te kunnen slaken, had hij meer nodig dan een verre
mythische verbeelding als Demeter. Hij moest zich direct kunnen uitspreken in een
bewogen betoog, in een onverbloemde geloofsbelijdenis, hij moest God bij zijn
‘ware’ naam kunnen noemen.
De voor Verwey meest ‘ware’ Godsnaam is - ik herinnerde er al aan - ‘Leven’
geweest. Die meest ‘ware’ Godsnaam is, niet toevallig, het minst filosofisch gekleurd.
Verwey heeft hem met grote nadrukkelijkheid geproclameerd in de meest heftige
en pathetische geloofsbelijdenis die hij ooit heeft geschreven, de sonnettencyclus
Van het Leven. U kent allen de biografische achtergrond van deze

33)
34)

Oorpsronkelijk Dichtwerk 1, blz. 30.
Oorspronkelijk Dichtwerk 1, blz. 69.
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religieuze explosie. U ként hem, want het is met de Nederlandse
literatuurgeschiedenis tussen '80 en '95 als met de geschiedenis van de grote
politieke revoluties die de moderne Westeuropese democratie hebben bepaald: in
beide gevallen heeft de opsomming der kleine en kleinste feiten de meerwaarde
van een geboorteverhaal, een oorsprongsmythe gekregen. Wij kennen als
deelgenoten aan het leven dat met de hier verhaalde geboorte is begonnen, van
jaar tot jaar en soms van maand tot maand de gebeurtenissen van het begin, de
persoonlijke lotgevallen van hen die het leven voor ons hebben bevochten. Men
kan natuurlijk vragen of de allerkleinste biografische bijzonderheden van het enkele
individu - moge het dan al een koryfee der letteren zijn - inderdaad wel zo zeer
mythisch vergroot mogen worden dat zij hele bladzijden in onze
literatuurgeschiedenissen gaan vullen. Worden wij in onze kendrift geen slachtoffers
van onze nieuwsgierigheid, van onze roddelzucht? Maar Verwey, die wij toch waarlijk
niet van nieuwsgierigheid kunnen verdenken, heeft zelf eens geschreven: ‘Van
jongsaf had ik dat zekere hunkeren om persoonlijkheden aan wier werk ik iets te
danken had, ook in hun levensomstandigheden na te gaan, al haatte ik de
35)
hebbelijkheid de toevalligheden van hun leven te ontrafelen’ . Hij trekt hier duidelijke
grenzen: het moet ten eerste gaan om persoonlijkheden aan wier werk we iets te
dánken hebben, het moet ten tweede níet gaan om de ‘toevalligheden’ van hun
leven. De verloving van Verwey met Kitty van Vloten in de zomer van 1888 is zeker
geen ‘toevalligheid’ van zijn leven geweest, maar integendeel een gebeurtenis die
zijn leven en zijn werk - waaraan wij zeker wel iets voor óns leven te danken hebben!
- in hoge mate heeft bepaald. Het is een gebeurtenis die niet alleen tot de essentiële
context van zijn eigen levenswerk behoort, maar die ook context is van een
hoogtepunt, ja van hét hoogste hoogtepunt in het werk van Kloos. Het is dus een
gebeurtenis die, hoe particulier ook op zichzelf genomen, rechtmatig verteld móet
worden in het verhaal van ‘de beweging’ dat ons aller bezit is. U weet het allen, hoe
de verloving van Verwey voor Kloos iets als een

35)

Uit 1923. Plaats niet aangetekend.
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aanslag op zijn leven is geweest, hoe het bericht van deze verloving hem heeft
gebracht aan de rand van de dood. Ook al had Verwey zich toen al drie jaar innerlijk
van Kloos gedistantieerd, toch was deze voor zijn creatieve bestaan volkomen
afhankelijk gebleven van zijn jongere vriend. Het is misschien nooit goed tot Kloos
doorgedrongen dat hij voor Verwey allang niet meer hetzelfde betekende als in de
tijd toen zij tezamen ‘één mysterie’ waren. Kloos, meester van vers en volzin en de
wezenlijke schepper van de mythe der tachtiger vernieuwing - eerst in het In
memoriam voor Perk van november '81, daarna in zijn inleiding bij de Perk-uitgave
van '82 -, had bij al zijn jeugdige genialiteit en superieur vormvermogen steeds de
stimulans, de aanspraak, het materiaal van een scheppende vriendschap nodig
gehad. Die stimulans had hij eerst gevonden in de omgang met de levende Perk tot die er genoeg van kreeg -, later in de gedichten van de dode Perk. Hij had die
gedichten na Perks dood niet zonder listigheid in handen weten te krijgen en was
ze vervolgens, in dienst van de droom der ‘beweging’, zíjn ‘beweging’, scheppend
gaan herschikken. De nog heel jonge Verwey kwam hem in de tijd dat hij daarmee
bezig was al min of meer geregeld opzoeken en is daardoor getuige geweest van
Kloos' herschikkende en herscheppende activiteit, ja heeft, door als bezoeker mee
te luisteren en te helpen kiezen, daaraan zelfs een zeker aandeel gehad. In alle
opzichten is Verwey daarna trouwer gebleven aan de door Kloos gecreëerde
‘beweging’ dan Kloos zelf. Hij heeft Kloos' oorsprongsoorkonde van de vernieuwing
tot zijn eigen blijvende uitgangspunt gemaakt en Kloos' bewerking van Perks
nalatenschap blijvend verdedigd als een daad van dichterlijke rechtmatigheid.
Verwey, die de levende Perk nooit had gekend, heeft het dichterlijk oeuvre van Perk
alleen maar willen érkennen in de versie van Kloos, dus in een gemythiseerde vorm,
waarin aan de historische Perk onrecht werd gedaan. Nu, na zijn verloving in 1888
en de onherstelbare breuk met zijn vroegere vriend die hier het gevolg van was,
werd Verwey op zijn beurt, maar op een andere wijze dan destijds Perk, een
slachtoffer van Kloos, de mythenmaker. Nadat de stimulans van Perk was uitgewerkt,
ging Kloos in Verwey enerzijds zijn geliefde zien, die
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een levensvoorwaarde was voor zijn poëzie, anderzijds zijn dichterlijke zoon, het
kind dat hij door zijn mythe van het dichterschap had verwekt, om niet te zeggen
gebaard. Alles wat Verwey sinds 1882 gedicht had, niet alleen de
vriendschapssonnetten maar ook de Persephone, verstond Kloos als een zang die
afgeleid was van zijn eigen stem. Hij, Kloos, had de vlam van het dichterschap in
Verwey aangestoken. Vermat ‘het kind’ Verwey zich nu, door zich tegenover zijn
‘vader’ Kloos te stellen, die vlam eigenwillig te doven? Wat zou er dan nog van zijn
eenmaal zo lichtende poëzie kunnen overblijven dan donkere kool? Het beeld van
de vlam is van Kloos zelf, uit zijn bespreking van Verwey's Verzamelde Gedichten
36)
van 1889 . Met deze negatieve mythe van de gedoofde vlam hebben Kloos en zijn
paladijnen Verwey jarenlang vervolgd. Verwey heeft voor die vijandschap het hoofd
gebogen en nooit tegen Kloos gepolemiseerd. Hij, de levende, voortlevende, zich
ontplooiende, kon tegenover die negatieve mythe trouwens de werkelijkheid van
zijn latere gedichten stellen, wat Perk tegenover de, overigens positieve mythe van
Kloos' inleiding en uitgave nooit had kunnen doen. Maar al had Verwey dan het
leven en de toekomst aan zijn zijde, het heeft niettemin heel lang geduurd voor de
werkelijkheid van zijn poëzie de mythe van de Kloosiaanse interpretatie heeft kunnen
ontkrachten.
De na 1888 ontstane negatieve mythe van Kloos over Verwey heeft al een zeer
vroeg en onbewust gespeeld voorspel gehad in Kloos' negatieve interpretatie van
Verwey's Persephone. We hebben Verwey nog in 1932 op college horen zeggen:
‘Persephone wil niets zijn dan volmaakte plastiek en dat is het’, en we hebben de
juistheid van deze uitspraak betwijfeld. Het was nl. nog steeds de stem van Kloos
die hem dit zo zeggen deed. Het was Kloos geweest die het eerst gezegd had - en
zo overtuigend gezegd dat de toen nog geheel onder zijn invloed staande Verwey
het wel geloven móest - dat de Persephone géén symbolisch gedicht was, dat het
37)
niets dan plastiek was, dat het geen ‘fonds’ had . Ook toen al, in 1885, had de
oudere vriend niet kunnen zíen

36)
37)

Veertien jaar literatuur-geschiedenis 1, blz. 131.
Veertien jaar literatuur-geschiedenis 1, blz. 129.
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- omdat hij het innerlijk niet kon hebben - dat Verwey iets uit zichzelf had, buiten
hem, Kloos, om, een eigen geloof in het leven waarvoor geen dood bestaan kon.
In 1888 was het ‘kind’ Verwey echter zo duidelijk op een leeftijd gekomen waarop
‘vader’ Kloos hem niets meer kon ‘inspreken’, en niets meer kon wijsmaken, hem
niet en ook zichzelf niet, dat hij als iedere vader van grootgeworden kinderen zijn
‘verlies’ wel moest beseffen. Nog ingrijpender, nog aangrijpender evenwel dan het
verlies van zijn ‘kind’ Verwey is voor Kloos het verlies van zijn geliefde Verwey
geweest. Kloos verwachtte met al de egocentrische volstrektheid van zijn romantisch
gemoed dat hij aan het verlies van zijn geliefde zou sterven. Maar hij wilde toch nog
eenmaal voor zijn dood een groot artist zijn en het moest de verloren geliefde zijn
die hem het materiaal zou leveren voor zijn laatste en hoogste artistieke
zelfverwerkelijking. Dat werd toen het Boek van Kind en God, geschreven in
september 1888. Daarop móest Verwey wel antwoorden, uiteraard niet op de wijze
van de polemiek, maar wel met de meest positieve en directe geloofsbelijdenis
waartoe hij in staat was, en dat werd de cyclus Van het leven. Kloos mocht dan
eenmaal zijn God geweest zijn, zijn Christus van de schoonheid, nu was alleen nog
het Léven zijn God. In het geloof aan het Leven was zijn vader hem voorgegaan.
In die dode vader zag hij het Leven, in de levende Kloos met zijn fatale
doodsgedachten had hij de Dood herkend, de rover Aïdoneus uit de droeve
onderwereld:
Mijn vader, die nu dood is, schreef meermalen,
Dat al wie niet met overdankbre handen
Neemt wat het Leven geeft, éenmaal zou branden
38)
Van spijt en als een zonde in 't graf zou dalen

Het besef in de lijn van zijn vader te leven, en te dichten, was voor Verwey een
inspirerende werkelijkheid geworden, een volle werkelijkheid der verbeelding. Het
geloofsleven van zijn vader was dichterlijklegitiem in het zijne opgenomen. Alles
wat hij door zijn verbeelding in zijn eenheidsbesef kon opnemen, kon hem, de
verbeelder, ook wederkerig kracht toevoeren en in zijn geestelijk bestaan schragen.

38)
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Kloos heeft, ik duidde het al aan, na de breuk Verwey zoveel mogelijk gekleineerd,
genihiliseerd. Hij heeft geprobeerd hem uit zijn bestaan te schrappen. Verwey van
zijn kant heeft echter Kloos, als een ‘gestalte van zijn levenstijd’, een plaats in zijn
verbeeldingsbestaan laten behouden. De vriend was teruggetreden achter de gestalte
van de vader, maar daarmee ook als het ware opgegaan in de vader, zoals de dood
weer kan opgaan in het leven. In deze trouw van Verwey's verbeelding steekt stellig
ook een stuk eenvoudige menselijke trouw, maar meer was het toch een trouw aan
‘de beweging’, en nóg meer een trouw aan een eenmaal beleden geloof. Van een
eenmaal beleden geloof moest Verwey, met zijn behoefte aan een eenheid van
geloven van jeugd tot ouderdom, de essentie levenslang en totterdood bewaren.
Hij kon wel zijn vroege vergoddelijking van Kloos door latere meeromvattende
geloofsbelijdenissen vervangen, wij constateren niettemin dat zijn verbeelding
bepaalde elementen van geloof waarin Kloos hem had leren meegeloven, nooit
meer heeft kunnen prijsgeven: zo de mythe van het dichterschap der schoonheid,
de mythe van de vernieuwing, de mythe van een ‘beweging’ die in Jacques Perk
begonnen zou zijn, zélfs de negatieve mythe van de betekenisloosheid van zijn
eigen grote jeugdgedicht Persephone. Er is in Verwey's dichterlijk leven ontwikkeling,
ontplooiing van bewustzijn, er is een voortdurende wisseling van beelden en
gestalten, maar er is, zij het dan wel met de nodige reïnterpretatie en aanpassing,
een vaste eenheid in zijn geloof, er loopt door zijn hele handel en wandel, verbeelding
en bezinning een lijn van onveranderlijke vroomheid.
Ligt er dus zéker geen breuk in Verwey's geloof, er ligt er even zeker wel een in
zijn stijl. Het lijkt aanvankelijk voor ieder die Verwey bestudeert een onoplosbaar
probleem, hoe het mogelijk is geweest dat een dichter die blijkens zijn jeugdwerk
toch zo'n volheid van levende woorden tot zijn beschikking had, zich op een gegeven
ogenblik gedrongen heeft kunnen voelen tot een afstotende deformatie van taal en
vers. Het is echter waarschijnlijk minder juist van ‘een gegeven ogenblik’ te spreken,
want bij goed toezien blijkt in dat jeugdwerk de hardere, cubistische dictie eigenlijk
al heel vroeg te ontkiemen en geleidelijk aan te groeien. Moeten we als het
onopvallende en onbewuste
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beginpunt van deze ontwikkeling het ogenblik aanwijzen waarop Verwey begonnen
is zich innerlijk van Kloos te distantiëren? Heeft de verlaten vriend, die tenslotte een
scherpziend criticus was, misschien toch niet geheel en al ongelijk gehad met zijn
visie op de vermindering van Verwey's poëtische vormkracht tegen het einde van
de jaren '80? Heeft tenslotte niet het doven van de vlam der Kloosiaanse
aandoeningskunst het vers van Verwey ‘verkoold’? Of moeten we het verschijnsel
niet zo persoonlijk maar in breder verband zien? De scherpziende Kloos is niet veel
later ook zelf bijzonder slecht gaan schrijven - ‘Kloos' gevoel was na zijn dertigste
39)
uitgeput’, schrijft Verwey - en Gorter heeft na zijn Mei en Verzen niet minder met
de vorm moeten worstelen. Was de verharding van het vers dus een algemeen
tijdsverschijnsel, dat bij Verwey alleen wat eerder is opgetreden dan bij de anderen?
Maar met een woord als tijdsverschijnsel verschuift men enkel maar het probleem
en verklaart men niets. Nog raadselachtiger eigenlijk dan het ontstaan van deze
gedeformeerde gedichten is het feit dat Verwey ze heeft gepubliceerd en is blijven
herdrukken, ook toen hij allang weer veel betere verzen was gaan schrijven. Hoe
is het mogelijk, vragen wij ons hierbij af, dat een zo groot criticus en verzenlezer als
Verwey toch was, zo onkritisch heeft kunnen staan tegenover zijn eigen werk? Wij
moeten de verklaring zowel van het ontstaan als van het bewaren van deze
gedichten, die niemand ooit mooi heeft gevonden, waarschijnlijk weer zoeken in
zijn geloof, in zijn vroomheid. We moeten dan zeggen: Verwey schreef en publiceerde
39)
in die overgangstijd van ‘schaarse verbeelding’ - het zijn zijn eigen woorden - deze
lelijke gedichten omdat het een hogere macht was geweest die ze hem had doen
schrijven, omdat ‘het’ toen nu eenmaal zo, en niet anders, in hem gedicht had. Als
we het zo mogen zien, is zijn levenswerk als geheel - en Verwey zag het zelf steeds
als geheel - een indrukwekkend document van gehoorzaamheid aan zijn ‘daimoon’.
We hebben mét de dichter zelf dat werk in zijn geheel te aanvaarden. Maar dat kan
nooit betekenen dat wij het ook in zijn geheel mooi hebben te vinden. Wij kunnen
de vroomheid van de dichter be-

39)
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wonderen en zijn geloof op de wijze der inleving met hem meegeloven, maar
vroomheid en geloof kunnen geen gezag hebben over ons oordeel, het getuigenis
van ons oor. De bloemlezing is de consequentie van de lezing met het oor. Zij is
onontkoombaar en onmisbaar. Ook bij de latere gedichten, waarbij wij ons terdege
bewust zijn dat de geslotenheid ons bij eerste, en zelfs bij herhaalde lezing parten
kan spelen, zullen wij er toch goed aan doen niet slechts met een
aandachtigindringende geest, maar ook met een aandachtig-kiezend oor te blijven
lezen. Wij zouden deze stellig grote dichter als lezers te kort doen wanneer wij in
gehoorzame gelovigheid alles maar mooi gingen vinden wat de ‘Idee’ hem in gelovige
gehoorzaamheid deed neerschrijven. Een onbewuste ‘aandoeningskunst’ scherpt
het oor van de dichter waarschijnlijk meer dan een bewuste ‘geestelijke kunst’.
‘Aandoeningskunst’ heeft, ‘natuurlijk’ als zij is, de neiging om zich vanzelf te voegen
naar de ademhaling van de ‘natuurlijke’ taal. ‘Geestelijke kunst’ heeft daarentegen
de neiging de taal te veranderen en draagt daardoor misschien altijd wel de kiem
van een deformatie in zich. Wij moeten als lezers dus juist bij ‘geestelijke kunst’
bijzonder op onze hoede zijn en luisteren met een bij uitstek waakzaam oor.
Met deze enkele opmerkingen over de dichter Verwey, die door alle fases van
zijn leven heen dichter is gebleven, moet ik hier wel volstaan, wil mij nog enige tijd
overblijven voor een nadere karakteristiek van de dichter die professor is geworden.
Ik wil u de overgang van de dichter naar de professor vergemakkelijken door u een
van zijn latere gedichten in de herinnering te roepen, en wel dát gedicht dat Verwey
heeft geschreven toen hij áls dichter professor was geworden. Het begint zo:
Dat ik altijd weer opnieuw geboren,
Ongeleerd,
Nooit tot het gelukkig volk kon horen
40)
Dat zijn schat verzamelt en beheert!

Dit gedicht zal ons als lezers niet in moeilijkheden brengen door zijn geslotenheid.
De verbeelde situatie is ook zonder sleutel of vinger-

40)
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Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 82

28
wijzing geheel duidelijk: de dichter, de ‘ongeleerde’, treedt, professor geworden, in
de kring van de geleerden die in hun geleerdheid gelukkig zijn. Wij hebben het in
de toespraak aan het slot van zijn inaugurele oratie al eerder gehoord, dat Verwey
zich in de kring van zijn nieuwe collega's niet ‘broeder’ wilde noemen, maar alleen
‘gast’. Hij zal dan ook zeker niet, in schijn- of halfgeleerdheid, proberen zich als
geleerde te vermommen. Toch heeft het professoraat wel degelijk een nieuwe
levensfase voor Verwey betekend, een periode van nieuwe verwijding van zijn
geestelijke activiteit, ja van zijn dichterschap. Iedere waarlijk scheppende activiteit
was voor hem altijd in wezen een dichterlijke activiteit geweest. Een dichterlijke
‘beweging’ mocht zich naar zijn opvatting nooit isoleren, nooit beperken tot een
vernieuwing van de poëzie alleen. Zij moest ook de andere kunsten, de geschiedenis,
de wijsbegeerte, de godsdienst, de politiek zelfs, in haar alomvattende eenheidskring
betrekken. De Nieuwe Gids was daar al mee begonnen, het Tweemaandelijksch
Tijdschrift en De Beweging waren er welbewust mee verder gegaan en hadden de
kring der vernieuwing steeds ruimer getrokken. Zou dan - zo kon Verwey zich terecht
afvragen toen de roepstem van de universiteit tot hem kwam -, zou dan ook niet
eindelijk de wetenschap der Nederlandse taal- en letterkunde haar legitieme plaats
gaan innemen in ‘de beweging’? Zou hij als dichter geen persoonlijk aandeel mogen
gaan nemen in de geestelijke vernieuwing van de wetenschappelijke filologie? Hoor
hoe hij zijn nieuwe collega's in het gedicht De ongeleerde verder toespreekt:
Waan niet dat ik mij heb omgebogen
Nu ik tot uw wereld koom'.
Uit het midden van mijn denken
Schoot een straal,
En ik zag die wereld wenken
Of zij mij ook binnenhaal'.
Niet als zulken die terecht daar woonden
Trad ik in haar koele licht,
Maar op hoop dat zij me in nieuwe breking toonden
Mijn inwendig droomgezicht.
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Verwey is als professor inderdaad altijd dichter gebleven, maar hij is tegelijk, ‘altijd
weer opnieuw geboren’, opgetreden in een geheel nieuwe verschijningsvorm. Toen
ik hiervóór de studenten die onder hem studeerden karakteriseerde als een laatste,
min of meer met de nachtschuit gekomen Beweging-generatie, heb ik de hoogleraar
Verwey als nieuwgeboren dienaar van het hoger onderwijs eigenlijk onrecht
aangedaan. Want het is bepaald Verwey's bedoeling niet geweest om nu, gedekt
door de beschuttende muren der universiteit, nog eens voor het allerlaatst een nieuw
gewas van dichters, critici en essayisten op te kweken. Hij had de ondergang van
zijn persoonlijkste tijdschrift, De Beweging, gezien als van hogerhand bestemd. Hij
had, in een gelovig vertrouwen op wat de toekomst hem brengen zou, welbewust
afstand gedaan van het literair leiderschap, want hij wist: ‘Anders ook kan ik weer
41)
zijn’ . Daarna was dan dit professoraat gekomen, daarna was hij naar Leiden
gekomen. ‘Ik kom hier om geen andere reden dan om u van dienst te zijn’, had hij
aan het slot van zijn oratie tegen de studenten gezegd. Hij, de levenslange dienaar
van het Leven, wilde in de jaren die nu zouden volgen zeer in het bijzonder de
dienaar zijn van de studenten in hun studie. Dat in deze studenten de kring die
eenmaal om De Beweging bestaan had, min of meer herleefde, dat deze studenten
Verweyenaars werden, het was zeer bepaald ondanks Verwey zelf. Hij kon het ook
niet helpen dat de studenten die hem ontmoetten op dezelfde wijze door hem
geïmponeerd werden, op dezelfde wijze op zijn dichterschap en geestelijk leiderschap
reageerden, als zovele jonge dichters in de voorafgegane veertig jaren gedaan
hadden. Die studenten waren dan wel, voor het merendeel, geen jonge dichters,
maar zij waren aan de dichters verwant, want zij waren tot hun studie gekomen uit
liefde voor de poëzie Zij moesten wel in de dichter Verwey een levensleider
ontmoeten. Maar Verwey, van zijn kant, heeft na 1925 géén Verweyenaars meer
willen kweken, nee, hij heeft alleen goede filologen willen vormen, d.w.z. goede
lezers.
Ik heb Verwey hiervóór een groot verzenlezer genoemd, en dat was hij. Als
professor heeft hij het in de eerste plaats als zijn taak gezien
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om zijn verzenleeskunst over te dragen op zijn studenten. Als hij in zijn
afscheidscollege van 1935, Het lezen en schatten van gedichten, rekenschap aflegt
over zijn onderwijs, maakt hij uitdrukkelijk onderscheid tussen het op oordelen
gerichte lezen dat de criticus doet, en het enkel op verstaan gerichte lezen dat de
student in de filologie zich moet trachten eigen te maken. Een criticus spreekt tot
en namens zijn tijd, bepaalt een tijdssmaak en wordt erdoor bepaald. Zo'n tijdssmaak
mag voor studenten in de filologie, die de betrekkelijkheid van álle tijdssmaken
moeten leren inzien, niet het laatste woord hebben. Maar maak dát aan die studenten
maar eens duidelijk! ‘Ik moet bekennen’, zo zegt Verwey in zijn afscheidscollege,
‘dat ik bij de bestrijding van die tijdssmaak nog al eens nadeel heb gehad van het
feit dat ikzelf, in mijn jeugd en later, een militant bestrijder van vroegere smaken
geweest ben. Begrijpelijkerwijs had men soms geen lust zich in te laten met dichters
die ikzelf verworpen had. Maar dit was een misverstand. Dat uitvoerende kunstenaars
een nieuwe smaak willen vestigen, en daartoe een oude bestrijden, mag voor
studenten in de letteren geen oorzaak zijn om van die oude niet met aandacht kennis
42)
te nemen’ . Natuurlijk heeft Verwey zich bij het kiezen van zijn collegestof ook wel
laten leiden door zijn dichterlijke voorkeur, maar het was beslist niet zijn bedoeling
de Nederlandse literatuur te reduceren tot een esthetische bloemlezing. Zijn
werkwijze was tegengesteld aan die van een Dirk Coster.
Ik heb zelf, u heeft het uit mijn mond kunnen horen, aan Coster bij uitstek dankbare
herinneringen. Hij is immers eenmaal de man geweest die mij door zijn Nieuwe
Geluiden dichterlijk in mijn eigen tijd heeft geplaatst. In een herdenking van Verwey
mag ik het echter niet verhelen, dat deze aan Coster onverbloemd het land heeft
43)
gehad, ja dat hij hem heeft beschouwd als een bederver van de kritische stijl .
Verwey wilde geen bloemlezing uit het levensgeheel van zijn eigen werk, hij wilde
evenmin een bloemlezing uit het levensgeheel van de Nederlandse literatuur. ‘Laten
wij ons verbeelden’, zo schrijft hij in

42)
43)

Keuze uit het proza van zijn hoogleraarstijd, blz. 261.
Naar de voltooiing, blz. 195.
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een collegeaantekening, ‘dat de kunst van dichten en schrijven één groot Nederlands
werk heeft opgeleverd, omstreeks 1300 begonnen, ook nu nog niet voltooid, dat wij
telkens weer, overal waar het ons lust, zullen openslaan, om erin te lezen, om naar
44)
aanleiding van en over het gelezene te spreken’. . Perioden van ‘schaarse
verbeelding’ namen voor hem in dit ene grote werk der Nederlandse literatuur stellig
een even rechtmatige plaats in, als zijn eigen, nooit verloochende, tussenperiode
in het verbeeldingsgeheel van zijn dichterlijk leven, zíjn ‘ene grote werk’.
Men zou zich kunnen afvragen of een dergelijke brede aanvaarding van een
historisch geworden literatuur niet een wat té verregaande concessie is geweest
aan de tradities der geleerde filologie. Dat bij het schikken van zijn eigen levenswerk,
het verzamelen en beheren van zijn eigen schat - ja, dichterlijke inconsequentie
was ook Verwey niet vreemd! - een dichter zijn esthetisch oordeel tot op zekere
hoogte kon uitschakelen, het was te begrijpen en te verklaren uit zijn eerbied voor
de goddelijke geest die hem bij het dichten had geleid. Maar die dichter, Verwey,
bleef daarom ten aanzien van de Nederlandse literatuur toch wel een tot kiezen
geborene, een criticus die leiding moest geven aan de keuze van zijn lezers. Kon
hij zijn studenten een betrekkelijk voorkeurloos, historisch lezen van de hele
Nederlandse literatuur bijbrengen zonder ontrouw te worden aan zichzelf? Hij was
dan toch maar, in zijn jeugd en later, een militant bestrijder van vróegere smaken
en een militant verdediger van zijn éigen smaak geweest, hij had dan toch maar
allerlei dichters radicaal verworpen, Bilderdijk bv., en vooral Beets. Betekende deze
verwerping nu opeens niets meer? Had de dichter nu op zijn oude dag, uit
tegemoetkomendheid of zelfbehoud, de historische schutkleur aangenomen van
zijn academische omgeving?
Dit laatste is in ieder geval een volkomen dwaze veronderstelling, dat weet ieder
die Verwey gekend heeft. Hij was toen hij, zo tegen zijn 60ste, professor werd nog
in zijn volle kracht en van een ‘oude dag’ is bij hem tot aan de dag van zijn dood
nooit sprake geweest. Het is

44)

Naar de voltooiing, blz. 294.
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ook ondenkbaar dat hij uit tegemoetkomendheid of zelfbehoud zijn beginselen
verloochend zou hebben. ‘Waan niet dat ik mij heb omgebogen / Nu ik tot uw wereld
koom'’, hebben wij hem horen waarschuwen bij zijn intrede in de academische
wereld. Nee, Verwey's leesonderwijs is weliswaar een leerschool der academische
filologie geworden, maar ex cathedra docerend betrok hij tegelijk de filologie in de
kring van zijn dichterlijke ‘beweging’. Dat is nu juist de merkwaardige betekenis
geweest van deze dichter die professor geworden was, én voor zijn studenten én
voor de wetenschap der filologie. Hij bleef, door zijn eigen wijze van lezen en leven,
in de wereld van de wetenschap de dichter die hij altijd geweest was en krachtens
aanleg en roeping ook zijn moest. Zo, als dichter, als verzenlezer, werd hij géén
academisch geleerde, maar wel een filoloog. Hoor hem nogmaals spreken in
datzelfde afscheidscollege: ‘Ik heb wel eens een filoloog horen beweren dat men
geen enkel gedicht verstaan kan, zolang er nog één woord in overblijft dat men niet
begrijpt. Van onze kant gezien is dat oordeel niet houdbaar. Wie de toon van een
werk in zich heeft opgenomen, zijn verbeelding ziet, zijn gedachten denkt, kan
zeggen dat hij het verstaat, beter dan hij die elk van zijn woorden verklaren ken,
maar oor, verbeelding en gedachte mist. De filologische ἀϰρίβεια wordt niet
afgewezen; integendeel, ze is noodzakelijk; maar ze komt aan het eind, en niet aan
het begin. Zij is de laatste dienares van die ene grote vorstin van het lezen, die
45)
Aandacht heet’ . Verwey heeft niet zijn best gedaan om, zo goed en zo kwaad als
hem dat zonder wetenschappelijke opleiding mogelijk was, zich aan de traditionele
filologie te assimileren. Hij behoefde zich daarom ook niet te laten inperken door de
spelregels van een wetenschappelijk volkomen verantwoorde filologische methode.
Hij kwam als dichter, als verzenlezer tot de filologie om iets aan de werkwijze der
filologen toe te voegen: het lezen met het oor, het lezen met de verbeelding. Wanneer
wij, studenten in de Nederlandse letteren aan deze universiteit tussen 1925 en 1935,
ons nu nog steeds met elkaar verbonden voelen, dan is dat, nu ja, ook wel een
beetje omdat wij tot de stand der Verweyenaars

45)

Keuze uit het proza van zijn hoogleraarstijd, blz. 259.
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behoren en als zodanig een kring van uitverkorenen vormen - Verweyenaar ríjmt
op Leienaar! -, maar het is toch vooral omdat wij samen van Verwey lezen hebben
geleerd. ‘Toon’ is geen exact filologisch begrip en zelfs ‘verbeelding’ is dat niet. Dat
is wel een beetje vervelend, want een filoloog houdt nu eenmaal van nauwkeurigheid.
Wij hebben de dichter Verwey zelf de ἀϰρίβεια der filologen als noodzakelijk horen
prijzen. Toch hebben wij er als Verweyenaars merkwaardig weinig hinder van gehad,
wanneer Verwey zulke woorden als ‘toon’ en ‘verbeelding’ gebruikte, integendeel,
zij overtuigden ons. Geleid door zulke woorden leerden wij immers allerlei dingen
opmerken, leerden wij werkelijkheden van taal en poëzie ontdekken, die ons bij een
exacte stilistische analyse met statistisch registreerbare resultaten verborgen hadden
moeten blijven. Wij waren dankbaar voor die weinig exacte termen, omdat zij ons
bijzonder nauwkeurig leerden luisteren en bijzonder aandachtig leerden lezen. Zij
openden ons de oren en de ogen. En dan was er ook nog dat woord ‘idee’, dat
Verwey zo graag in de mond nam. Ook daarmee hebben wij als zijn leerlingen nooit
moeite gehad. Wij leerden in de school van Verwey niet alleen om teksten te lezen,
maar ook om onze aandacht in het bijzonder te richten op de persoonlijke context
van die teksten. Die persoonlijke context was het hele creatieve denken en leven
van de auteur, de heel- of half-onbewuste samenhang tussen zijn verschillende
verbeeldingswerken. Wij konden, als we ons orthodox, op z'n Verweys, wilden
uitdrukken, zo'n samenhang, zo'n verbeeldingseenheid een ‘idee’ noemen, maar
wij konden er ook een andere, wij konden er ook helemaal géén naam aan geven.
Het belangrijkste was voor ons, alweer, dat we een stukje werkelijkheid, een stukje
artistieke ‘waarheid’ zágen, een werkelijkheid en een ‘waarheid’ die een
formeel-wetenschappelijke methode van onderzoek niet uit zichzelf ontdekken kon.
Verwey was niet alleen als dichter en criticus een groot leider, hij was ook als
professor een groot leermeester. Hij vormde ons, zijn leerlingen, tot waarachtige
filologen, tot taalontdekkers.
Ik ben mijn herdenking van Verwey met een persoonlijke herinnering begonnen
en u zult mij, hoop ik, toestaan dat ik ook in een persoonlijke toon eindig. Ik kwam
in 1928 in Leiden Nederlands
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studeren, ik kwam van Zwolle naar Leiden, omdat ik was aangelokt door de naam
van Verwey. Het was de naam van de dichterlijke geleerde - of ‘ongeleerde’ - die
een kwarteeuw tevoren het leven had beschreven van de grootste Zwolse dichter,
onsterfelijk omdat hij oorspronkelijk was. Als dichter was Verwey voor mij weliswaar
een figuur uit de literatuurgeschiedenis geworden, bij wie ik, als dichter in mijn eigen
tijd, geen direct belang meer had, maar ik hoopte en verwachtte van hem, dat hij
door zijn inlevings- en evocatietalent in het algemeen de dichters uit het verleden
tot net zo'n levende werkelijkheid zou kunnen maken als de poëzie van mijn eigen
tijd voor mij was. Verwey hééft gedaan wat ik van hem verwachtte: hij hééft de
Nederlandse dichters uit het verleden tot een levende werkelijkheid voor mij kunnen
maken, tot mensen met wie ik verkeren kon. Maar hij heeft méér gedaan: hij heeft
mij zelf leren lezen. En hij heeft nóg meer gedaan: hij heeft zichzelf tot een levende
werkelijkheid voor mij gemaakt, tot een leven waaruit ik leven kon. Hij heeft mijn
leven bepaald op een wijze als ik niet had gedacht dat ooit een academische
leermeester het leven van een leerling bepalen kon. Hij is na en naast mijn vader
mijn meest wezenlijke levensleider geworden. En toch, ofschoon Verwey alles voor
mij gedaan heeft wat ik van hem verwachtte, en veel meer dan dat, toch heb ik hem
als leerling niet met mijn aandacht verwend. Ik heb als student, na een eerste sterke
indruk van hem ontvangen te hebben, zijn omgang eerder gemeden dan gezocht.
Ik werd tegelijk naar hem toegetrokken en op een afstand gehouden door de behoefte
om in de ontmoeting mijzelf te blijven en tegenover hem mijn eigen plaats te bepalen.
Daarom ben ik blij dat ik hem nu herdenken mag op de plaats waar ik, van alle
plaatsen, hem wel het meest herdenken móet: in dit auditorium van de Leidse
universiteit. Wat ik voor mijn wetenschappelijk werk aan zijn wijze van lezen, die
een wijze van léven was, te danken heb, kan ik u evenmin nauwkeurig aanwijzen
als ik zijn onderwijs volledig heb kunnen karakteriseren. Laat ik alleen dit mogen
zeggen, dat ik mijzelf niet als zijn navolger zie en dat ik mij toch mijn eigen werk
eenvoudig niet voorstellen kan zonder zijn voorgaan. Wat ik aan Verwey dank, hoe
ik mij met Verwey verbonden voel, heb ik symbolisch willen uit-
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drukken toen ik, 16 jaar geleden, zelf professor werd. Een van mijn vrienden heeft
toen voor mij een strofe uit Verwey's gedicht De ongeleerde bij wijze van wandspreuk
gecalligrafeerd en die hangt sedertdien in mijn werkkamer:
Altijd weer opnieuw geboren,
Ongeleerd,
Kan ik nooit tot het gelukkig volk behoren
Dat zijn schat verzamelt en beheert.

Ik ben er mij wél van bewust dat ik in zekere zin geen recht heb op deze woorden,
want ik bén geen ‘ongeleerde’ zoals Verwey die in zijn gedicht tekende, ik behoor
als vakspecialist wel degelijk tot ‘het gelukkig volk dat zijn schat verzamelt en
beheert’. Maar ik meen dat ik mij toch over mijn reïnterpreterende toeëigening van
Verwey's woorden geen al te grote zorgen behoef te maken. Heeft hij zelf ook geen
verzen en andere uitspraken van zijn vader door reïnterpretatie pasklaar gemaakt
voor zijn eigen levensverband? Ik heb trouwens ook al even aangeduid dat Verwey's
woorden niet eens tenvolle van toepassing zijn op zijn eigen levenspraktijk, omdat
hij als díchter wel degelijk tot een ‘gelukkig volk’ behoorde, als díchter wel degelijk
een schat bezat die hij zorgvuldig verzamelde en beheerde. En zo heel erg
‘ongeleerd’ was hij nu ook weer niet: hij verzamelde en beheerde niet minder dan
de hele schat der Nederlandse letteren als één enkel werk. Dichters líegen altijd, u
weet het, maar, u weet het ook, zij liegen de wáárheid. De kernwaarheid van de
verspreukte strofe ligt in de eerste regel: ‘Altijd weer opnieuw geboren’. Ik voel mij
niet alleen deelgenoot van het ‘gelukkig volk’ der geleerden, ik voel mij ook, ‘altijd
weer opnieuw geboren’, staan in de ruimte van Verwey's ‘beweging’. ‘Een mythe
toch?’ zegt u? En ik antwoord: ‘Wat dan nog!’ Verwey heeft mij in zijn ‘beweging’
mijn plaats aangewezen, de plaats van de dichter. Het meest wezenlijke wal Verwey
voor mij gedaan heeft doordat hij mij geplaatst heeft in het mythische verband van
zijn ‘beweging’, is dat hij mij de moed heeft gegeven in de wereld van de wetenschap
als dichter mijzelf te blijven. Zijn voorbeeld heeft mij de overtuiging gegeven dat ik
door als dichter mijzelf te blijven de wetenschap niet te
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kort doe, maar er integendeel iets aan toevoeg, een nieuw kenmiddel, een nieuw
soort kennis.
Het is in het algemeen eigen aan de goede, de oorspronkelijke dichters om iets
toe te voegen aan de literatuur, dat is aan de eigenlijke taalkennis der mensheid,
zoals die wordt doorgegeven van geslacht op geslacht, tot aan het einde der tijden.
Zal deze kennis ook gekend zijn over dat einde heen? Verwey noemde als de grond
van zijn dichterlijke levensbedrijf ‘een op de onsterflijkheid gerichte wil’. Het staat
op zijn grafsteen. ‘Onsterflijk maakt de oorspronklijkheid’, leerde ons Potgieter. Het
staat op zijn borstbeeld. Ja, wat kunnen wij, sterfelijke geleerden, met zulke klanken
in onze ongelovige oren, aan het slot van onze herdenking, die tegelijk ook iets
geworden is als een óverdenking van onze eigen levenswil en levensbestemmig, wat kunnen wij anders doen dan verzuchten: ‘Heilige Everhardus, heilige Albert,
bidt voor ons’?
Ik dank u, Dames en Heren, voor uw Aandacht.
K. HEEROMA
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Perks Iris

In zijn boekje over Perks Iris merkt Stuiveling op, dat zich bij dit gedicht juist het
omgekeerde voordoet van wat met de Mathilde het geval is. Terwijl wij de externe
geschiedenis van deze cyclus vrij goed kennen, weten we van de interne slechts
weinig af; hoe bijv. de oudste versie tot stand kwam, bleef ons onbekend.
Daartegenover kunnen wij de wording van Iris uit niet minder dan vijf handschriften
en een tweetal drukproeven bestuderen, maar blijft de externe geschiedenis van
de tekst een vrijwel gesloten boek; er is geen enkel document bewaard dat enig
licht zou kunnen werpen op de omstandigheden waarop Iris betrekking heeft. We
komen wat dat betreft niet verder dan veronderstellingen en waarschijnlijkheden,
1)
zoals Stuiveling opmerkt .
Wat de datering van het gedicht aangaat, valt dit nog wel mee. Het staat immers
vast, dat Iris geschreven werd tussen einde april en midden juli 1881. Maar zelfs
als men de datering tot op weken nauwkeurig berekend wil hebben, kunnen we nog
wel vooruit. Er is namelijk geen reden, ook voor Stuiveling niet, de juistheid van de
2)
door Willem Kloos opgegeven ontstaanstijd: juni 1881, in twijfel te trekken .
Wat de bron betreft is de onzekerheid veel groter. Stuiveling acht het
onwaarschijnlijk dat een eerste kennismaking met de mythe van Iris en Zephyros
‘hetzij in het Grieks bij Alkaios of Nonnes, hetzij in de een of andere vertaling,
bewerking of samenvatting’ Perk in 1881 tot zijn gedicht geïnspireerd zou hebben.
Hij vermoedt dat Perk het verhaal reeds kende uit de klassieke colleges die hij in
het universitaire studiejaar 1880-1881 bezocht, mogelijk zelfs al uit de lessen

*
1)

2)

Voordracht in 1965 gehouden voor de Katholieke Leergangen te Tilburg.
G. Stuiveling, De wording van Perks ‘Iris’ met facsimile's van alle handschriften, Zwolle 1963,
p. 6 vlg. Deze uitgave verder aangeduid als: Stuiveling, Iris. Voor de tweede drukproef, d.w.z.
de tweede revisie van Iris zie A. Greebe, De varianten van Perks Iris, Ts. 1913.
id., p. 10.
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3)

van dr. D.E.W. Wolff één jaar eerder . Maar kan hij het verhaal ook niet via Kloos
hebben leren kennen? Toen Donkersloot bij de voorbereiding van zijn proefschrift
bij Kloos naar de bron van Iris informeerde, antwoordde deze dat Perk de mythe
4)
vermoedelijk gekend heeft uit Prellers Griechische Mythologie . Men vindt daar het
volgende uitsluitend aan Iris gewijde paragraafje. ‘Der Regenbogen, das schöne
Symbol des Verkehrs zwischen Himmel und Erde, in welchem Sinne er nicht allein
der Genesis in der Geschichte der Noachische Fluth, sondern auch den indischen
Veden und zwar diesen unter einem dem griechischen verwandten Namen bekannt
ist. Bei Hesiod th. 266 ist sie Tochter des Thaumas und der Okeanine Elektra, eine
Schwester der Harpyien. Gewöhnlich erscheint sie als Götterbotin und dringt als
solche von einem Ende der Welt zum andern, selbst bis zur Styx und bis in die Tiefe
des Meeres. Vorzüglich wird sie vom Zeus und von der Hera gesendet, doch
bisweilen auch von anderen Göttern, auch ist sie nicht blos Botin, sondern auch
Führerin und Beratherin. Immer ist sie windesschnell (ποδήνεμος, πὸδας ὼϰέα,
ἀελλòπος) und sie fährt daher wie Schneegestöber und Schlossen im Sturme des
Boreas. Dazu hat sie goldne Flügel oder rothschimmernde und ist voll Thau, worin
die Sonne mit tausend Farben spielt, wie spätere Dichter das Bild weiter ausführen.
Ja man hielt sie wegen dieser bunten Pracht ihrer Farben für verliebter Natur, daher
Alkaeos gedichtet hatte dass Eros ihr und des Zephyros Sohn sei. Natürlich steht
sie als Götterbotin dem Hermes besonders nahe, ja sie ist als solche der weibliche
Hermes, daher sie auch dessen Stab führt. Merkwürdig ist dass sie in der Ilias oft,
in der Odyssee gar nicht erwähnt wird, wohl aber Hermes, woraus alte Erklärer mit
falscher Etymologie gefolgert haben dass dieser ein Bote des Friedens, Iris des
Streites (ἔρις) sei. Vielmehr ist letztere mit der Zeit immer mehr zur Dienerin der
Hera und blos dieser geworden. Im Bilde ist sie der Nike ähnlich und oft schwer von
5)
ihr zu unterscheiden’ . Als

3)
4)
5)

id., p. 7.
Anthonie Donker, De episode van de vernieuwing onzer poëzie (1880-1894), Utrecht 1929,
p. 84; zie ook noot 78 op p. 97.
Griechische Mythologie von L. Preller, dritte Auflage von E. Plew, Band I, Berlin 1872, p.
409-410. In verband met Zephyros komt Iris nog ter sprake op p. 386. Op p. 388 en p. 394
wordt Zephyros genoemd in verband met Chloris.
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student in de klassieke letteren was Kloos uiteraard met Prellers werk bekend, hij
vermeldde het ook in zijn bespreking van Lina Schneiders Frauengestalten der
griechischen Sage und Dichtung van februari 1880. Het is dan ook best mogelijk
dat Perk in de periode van zijn vriendschappelijke omgang met Kloos (sinds mei
1880) Prellers handboek der Griekse mythologie in handen kreeg en vandaar de
6)
weg vond naar Alkaios, de zanger van Lesbos, naar wie Preller verwijst . De kwestie
is overigens vrij onbelangrijk, zoals met dit soort literairhistorische vraagstukken
doorgaans het geval is. Iris krijgt bovendien aan het slot zo duidelijk het karakter
7)
van ‘een subjectieve, schokkend openhartige lyrische belijdenis’ , dat men zich vóór
alles afvraagt op welke situatie, op welke ervaringen en omstandigheden in de
voorzomer van 1881 de dichter de mythe van Iris en Zephyros toepaste of toepasbaar
maakte. Veel belangrijker en zeker veel interessanter dan de vraag naar de bron
van Iris is de kwestie van de toepasbaarheid van het gedicht.

II
Voor zijn antwoord op deze vraag gaat Stuiveling er vanuit, dat gelet op de
ontstaanstijd van Iris (tussen eind april en midden juli 1881) als diepere oorzaak en
aanleiding alleen een gesprek, een brief, een feit betreffende Joanna C. Blancke in
aanmerking kan komen. Hij voegt hier echter onmiddellijk aan toe, dat er uit deze
periode geen enkele aanwijzing is om het gedicht vóór zijn voltooiing met deze jonge
vrouw in verband te brengen en na zijn voltooiing aanvankelijk al evenmin. Toen
Perk het naar de Gids-redactie zond, was het nog niet van een opdracht voorzien
en al acht Stuiveling het niet uitgesloten, dat Perk Joanna pas om toestemming voor
een opdracht wilde vragen nadat hij zekerheid verkregen had, dat het gedicht
geplaatst zou worden,

6)

7)

Volgens Donkersloot heeft Perk de Iris-mythe zoals ze gevonden wordt in het 13e fragment
van Alkaios zeer waarschijnlijk niet gelezen, o.c. p. 84. Het is niet duidelijk of hij daarmee ook
de mening van Kloos weergeeft.
Stuiveling, Iris, p. 32.
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toch lag, naar hij meent, een opdracht aan haar toen ‘naar alle waarschijnlijkheid
8)
niet in de bedoeling’ . Vermoedelijk heeft Perk haar pas om toestemming gevraagd
toen Van der Kulk hem op 20 augustus bericht had, het gedicht spoedig in De
Tijdspiegel te zullen plaatsen. Deze gang van zaken duidt niet bepaald op een innig
verband tussen Iris en Joanna. Daar komt nog bij, dat Kloos zeer nadrukkelijk
ontkend heeft, dat het gedicht ook maar iets met haar te maken zou hebben, terwijl
hij bovendien zeer duidelijk suggereerde dat het alles te maken had met hém. Op
25 februari 1882 schreef hij Vosmaer: ‘“Iris” zooals ieder reeds uit den inhoud kan
opmaken, maar zooals ik stellig weet, heeft hoegenaamd niets met Johanna te
maken. Er ligt een tragoedie achter Iris, die volspeeld was, toen hij Johanna
nauwelijks had leeren kennen, en die 't voor mij te pijnlijk is om weer op te rakelen.
Het heeft lang geduurd, eer hij zijn aandoeningen tot kunst kon verheffen, en Johanna
was de toevlucht, de haven, waar hij rust voor zijn lijden hoopte te zullen vinden.
De opdracht is ook een nagedachte, daar het handschrift van den Tydspiegel,
volgens welk Iris gedrukt is, ze nog niet heeft. Eerst bij de correctie is ze er aan
9)
toegevoegd’ . Stuiveling merkt hierbij op, dat de laatste twee zinnen als argument
niet houdbaar zijn. Al voegde Perk, bedoelt hij, de opdracht pas later toe (bij de
correctie en korte tijd daarvóór al bij de vervaardiging van het voor Joanna bestemde
afschrift), hij kan al lang het voornemen hebben gehad het gedicht aan haar op te
dragen. Stuiveling merkt bovendien op, dat we bij de beoordeling van Kloos' bewering
niet mogen vergeten dat Iris geschreven werd na de breuk met Kloos (april 1881),
zodat deze niets uit directe ervaring kon weten. Toch brengt deze duidelijk
uitgesproken reserve hem er niet toe, Kloos' bewering zonder meer als
onbetrouwbaar naast zich neer te leggen. Toen hij zijn brief aan Vosmaer schreef,
was Kloos immers nog niet aan zijn ‘Mythisierung’ begonnen en afgezien van Perk
10)
zélf waren allen die hem controleren konden nog in leven . Het is volgens

8)
9)
10)

id., p. 8.
De briefwisseling Vosmaer-Kloos, uitgegeven en ingeleid door Dr. G. Stuiveling, Groningen,
Batavia 1939, p. 139.
Stuiveling, Iris, p. 9.
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Stuiveling dan ook zeker niet uitgesloten dat Kloos en Joanna Blancke beiden hun
aandeel hebben gehad in de melancholie waarvan Perks gedicht vervuld is: ‘dat de
hier verzinnebeelde absolute eenzaamheid Perk bewust is geworden na een dubbele
ervaring: de zelf gewilde, maar daarom niet minder pijnlijke breuk met Kloos,
waardoor déze en ook hijzelf vereenzaamd raakten; en de niet gewilde, daardoor
nog pijnlijker verwijdering van Joanna, die zonder dat Jacques het wist al niet meer
vrij was, hem omstreeks Pinksteren eigenhandig mededeling deed van haar
verloving, en toen zij deze een week later verbrak, nóg onbereikbaar voor hem bleef.
De brief aan Vosmaer van 13 augustus 1881 is dienaangaande duidelijk genoeg.
Door zulke ervaringen moet de eenzaamheid Perk zijn voorgekomen als het menselijk
noodlot bij uitstek, zijn eigen eenzaamheid en die van anderen, van álle anderen
11)
misschien’ .
De brief van Kloos aan Vosmaer van 25 februari 1882 is overigens niet het enige
document dat in dit verband onze aandacht verdient. Ook in zijn inleiding tot de
Gedichten van Jacques Perk van datzelfde jaar schreef hij over de persoonlijke
achtergrond van Iris. ‘Jacques Perk had geleden, wat hij zong, en er lacht door de
M a t h i l d e eene idylle uit het leven, zooals er van achter I r i s de tragoedie van
een menschenhart wenkt. De idylle verruischte in eene elegie, die dan in de breedere
tonen van den hymnus overging, en de tragoedie treurde in 's dichters ziel, totdat
de dood haar, voor zijn deel ten minste, ter ruste voerde. Maar mededeelingen te
doen over beider oorsprong en verloop, is noodig noch wenschelijk. Niet de mindere
kunstenaars zijn zij, bij wie verbeelding en gevoel zoo innig tezamensmelten, dat
de werkelijkheid tot fantasie, maar tevens de fantasie weer tot werkelijkheid wordt.
En de korte ontmoeting, toen twee harten elkander groetend voorbijgleden, was
slechts het effen weefsel, waarin de dichter met gouden draden zijn droombeelden
12)
en bepeinzingen werkte’ . Welke tragedie er volgens Kloos van achter Iris wenkt,
daaraan laat zijn brief aan Vosmaer van 25 februari 1882 geen twijfel bestaan. Hij

11)
12)

id., p. 9-10.
G. Stuiveling, Jacques Perks gedichten volgens de eerste druk (1882), Zwolle 1958, p. 61.
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bedoelde de tragedie van de vriendschap waaraan Perk in april 1881 een einde
had gemaakt. Over de dramatische gevolgen daarvan schreef hij Vosmaer al in een
brief van 25 november 1881, drie weken dus na Perks dood. ‘Ik ben tegenwoordig
rampzalig te moede, en eigenlijk al het geheele jaar, sinds Jacques en ik zich van
elkander wendden. Hem heeft het ook geen goed gedaan: ik heb onder zijn papieren
v.d. allerlaatsten tijd, een briefbegin gevonden aan my, aldus: “Neen, ik houd het
niet langer uit. Ik moet met je spreken, ik moet je schrijven, of ik word gek. Al te
13)
lang...”. Toen kwam zijn trots weer boven, en hij ging niet verder’ . Wanneer wij
mogen aannemen dat dit alles op waarheid berust, dan bewijst dit briefbegin dat de
breuk met Kloos ook Perks gemoedsleven zeer diep bewogen heeft, dan is het
inderdaad heel goed denkbaar dat het ontstaan van Iris in de voorzomer van 1881
daarmee verband houdt.
Ook Van Eeten, die deze passage citeerde in zijn Charaxes aan Rhodopis of
Kloos aan Perk? acht het niet onmogelijk dat Iris mee onder indruk van de breuk
met Kloos geschreven werd. Veel verder wil hij niet gaan gezien de consequente
onverzoenlijkheid waarvan Perks houding tegenover zijn vroegere vriend tijdens
14)
zijn laatste ziekte getuigde . Maar trekken we deze houding niet al te zeer in het
vlak van het vijandige wanneer we haar als onverzoenlijk karakteriseren? Perks
consequent afwijzende houding kan zeer wel zijn samengegaan met een gevoel
van vriendschap, van liefde zelfs voor de dichter wiens gevoelens jegens hem hij
niet beantwoorden kon zoals deze verlangde. Kort voordat hij zijn vriendschappelijke
omgang met Kloos verbrak, schreef hij nog aan Vosmaer: ‘Hij is mijn vriend en ik
15)
houd veel van hem’ .

III
Wanneer we voor een antwoord op de vraag of Iris op Perks verhouding tot Kloos
betrekking heeft, door gebrek aan afdoende docu-

13)
14)
15)

Briefwisseling Vosmaer-Kloos, p. 94.
Peter van Eeten, Dichterlijk Labirint, A'dam 1963, p. 33-34.
brief van 13 maart 1881, in: Jacques Perk, Brieven en dokumenten, bijeengebracht en
uitgegeven door Garmt Stuiveling, A'dam 1959, p. 313.
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menten niet verder komen dan veronderstellingen en waarschijnlijkheden, is de
zaak daarmee nog niet afgedaan. We zullen ook het gedicht moeten ondervragen.
We zullen moeten nagaan of de tekst ons misschien zekerheid verschaffen kan of,
als dit niet het geval is, de juistheid van een bepaalde veronderstelling waarschijnlijk
maakt én in welke mate. Om dit met enige kans op succes te kunnen doen dienen
we ons echter eerst een beeld te vormen van de vriendschap die beide dichters
verbond. Ik ga daarvoor in dit verband nu eens uit van de betekenis die Shelley voor
Perk als dichter van Iris heeft gehad. Zij is onverbrekelijk verbonden met de betekenis
16)
die Kloos, deze grote Shelleyaan, zoals Vosmaer hem eens noemde , voor Perks
dichterlijke ontwikkeling op het laatst van diens korte leven gehad heeft.

IV
Op zoek naar de bron van Iris vroeg Stuiveling zich o.a. af, of Perk zijn gedicht
misschien schreef na en door de kennismaking met Shelleys gedicht The Cloud.
Hij verwierp echter deze mogelijkheid, en terecht, dunkt me. Perk las dit gedicht
immers zeker niet voor het eerst in de voorzomer van 1881. Hij had Kloos
waarschijnlijk al in 1880 een complete Shelley cadeau gedaan, bezat het werk van
de Engelse dichter in meer dan één editie en kende The Cloud zo goed als zeker
17)
reeds lang uit een of andere bloemlezing . Het was tenslotte wat Gossaert een
echt ‘paradegedicht’ genoemd zou hebben. ‘The Cloud’, schreef John Todhunter
in 1880, ‘is just the kind of poem to be popular in a Golden Treasury, where readers
18)
might get it by heart and fancy they knew Shelley’ .
Stuiveling meent nu dat Shelleys gedicht, evenals de poëzie van Keats en
Wordsworth, voor Perk niet meer dan ‘bezonken herinnering’ is geweest, ‘geen
19)
acute aanleiding; schatkamer, geen vondst’ . Met respect voor deze fraaie
formulering vraag ik me af, of daarmee aan de betekenis van Shelleys gedicht voor
Perk niet tekort wordt gedaan.

16)
17)
18)
19)

brief van 4 november 1881, in: Briefwisseling Vosmaer-Kloos, p. 75.
Stuiveling, Iris, p. 8.
John Todhunter, A Study of Shelley, London 1880, p. 189.
Stuiveling, Iris, p. 8.
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Als Perk zijn Iris niet onder de indruk van zijn kennismaking met The Cloud
geschreven heeft (en dat is wel zo goed als zeker het geval geweest), dan stelt dit
juist de betekenis die het gedicht voor hem heeft gehad, wel bijzonder duidelijk in
het licht. Hij greep er anders gezegd al dan niet uit zijn herinnering welbewust op
terug. Hij liet er zich niet alleen in metrisch opzicht door inspireren, maar ontleende
er ook het rijmschema aan met het in de oneven verzen optredend binnenrijm. Het
inspireerde hem daarenboven herhaaldelijk bij de keuze van woord en beeld.
Ik breng wat dit laatste betreft slechts het een en ander in herinnering. Iris'
zelfvoorstelling in de befaamde aanhef van het gedicht werd Perk ingegeven door
de zelfpresentatie van de wolk bij Shelley: ‘I am the daughter of Earth and Water,
20)
And the nursling of the Sky’ . Van Shelley afkomstig is het beeld van de ‘diepte
omhoog’ uit de aanhef van het tweede deel:
Met tranen in 't oog, uit de diepte omhoog,
Buig ik ten kus naar beneden.

Perk zelf herinnerde aan ‘the depth of heaven’, toen hij de verwante voorstelling
van de hemel als een ‘rondende afgrond’ in het sonnet Hemelvaart tegenover
21)
Vosmaer verdedigde . Voor Kloos stond het vast, dat het beeld van de ‘diepte
omhoog’ aan The Cloud werd ontleend:
And when Sunset may breathe, from the lit sea beneath,
Its ardours of rest and of love,
And the crimson pall of eve may fall
22)
From the depth of Heaven above.

Als Iris sprekend over Zefier, die zij liefheeft, zegt:
wij willen gestaâg

20)
21)
22)

Ik citeer Shelleys poëzie naar de door Thomas Hutchinson bezorgde Oxfordeditie van The
Complete Poetical Works van 1917.
brief van Vosmaer van 22 augustus 1881, in: Brieven en dokumenten, p. 362.
vgl. Briefwisseling Vosmaer-Kloos, p. 169.
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Maar wij kunnen nòch kussen, nòch sterven,

dan herinnert dit althans gedeeltelijk aan wat de wolk zegt:
I change, but I cannot die.

Het vers:
Dan drenkt mijn smart het dorstende hart

doet even denken aan de aanhef van Shelleys gedicht:
I bring fresh showers for the thirsting flowers,

het ‘donzige wolkengewemel’ herinnert even aan de ‘fleece-like floor’, de wolkenlaag
die wel een schapenvacht lijkt, zoals het ‘zwermen’ van de sterren doet denken aan
het snelle draaien en vluchten van de sterren bij Shelley: ‘like a swarm of golden
bees’. Het beeld van de maan zich koesterend in de zilveren lach des hemels lijkt
op Shelleys voorstelling van de wolk in het tweede deel van zijn gedicht:
And I all the while bask in Heaven's blue smile.

En dan de iris zelf, de ‘boog van tintlende kleuren’,
the million-coloured bow,

zoals Shelley zegt,
een boog van duizende kleuren,

zoals Perk oorspronkelijk schreef. Van bijzonder belang voor hem was ook de
beschrijving van de liefde van de ‘pilot’, de geleigeest van de wolk voor de genii op
aarde. Het zou ook vreemd zijn als we in een zo sterk erotisch gedicht als Iris daarvan
niets zouden terugvinden. Het is de enige enigszins uitvoerige erotische passage
uit Shelleys gedicht.
Sublime on the towers of my skiey bowers,
Lightning my pilot sits;
In a cavern under is fettered the thunder,
It struggles and howls at fits;
Over earth and ocean, with gentle motion,
This pilot is guiding me,
Lured by the love of the genii that move
In the depths of the purple sea;
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Over the rills, and the crags, and the hills,
Over the lakes and the plains,
Wherever he dream, under the mountain or stream,
The Spirit he loves remains;
And I all the while bask in Heaven's blue smile,
Whilst he is dissolving in rains.

De lichtende pilot hoog in de lucht, wiens liefde uitgaat naar de genii die bewegen
in de diepten van de zee. Iris die zich vanuit de hoge hemel ten kus vooroverbuigt
naar Zefier, die lachend vóór haar opdoemt uit de golven van de zee. De
overeenkomst is onmiskenbaar en dat te meer, omdat binnen het kader van de
erotische voorstelling zowel bij Perk als Shelley ook de motieven van zon en regen
verschijnen.
Er is bij alle overeenkomst zelden of nooit van volledige overeenstemming sprake.
Van Hall noemde Iris een poging van de dichter om in de vorm van The Cloud ‘en
parafraseerende op enkele motieven uit deze fraaie compositie, een eigen gedicht
23)
te leveren’ . Hij had in plaats van parafraseren beter van variëren kunnen spreken.
Perks fantasie ging duidelijk haar eigen gang. Toch werd zij anderzijds wel zo sterk
door de verbeeldingswereld van The Cloud geïmpressioneerd, dat wij Iris een
Shelleyaans gedicht mogen noemen.
Wij mogen dat te meer omdat het ons behalve aan The Cloud aan allerlei andere
gedichten uit Shelleys poëzie herinnert. Ik geef ook daarvan enkele voorbeelden
zonder daarmee overigens maar in het minst te pretenderen evenzovele invloeden
aan te wijzen. Ik herinnerde al bij de verzen:
Dan drenkt mijn smart het dorstende hart
Van de bloem, die smacht naar mijn leed

aan de aanhef van The Cloud (I bring fresh showers for the thirsting flowers), maar
veel treffender is de overeenkomst met het beeld van de verdorde, dorstige bloem
uit The magnetic Lady to her patient:

23)

geciteerd naar Stuiveling, Iris, p. 44.
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'Like a cloud big with a May shower,
My soul weeps healing rain
On thee, thou withered flower!

of met dat uit Music, waar de dichter zichzelf voorstelt als een bloem smachtend
naar de regen van de muziek:
My heart in its thirst is a dying flower.

Het beeld van de hemel als een ‘diepte omhoog’ komt behalve in The Cloud ook in
de Ode to Liberty voor:
The Sun and the serenest Moon sprang forth:
The burning stars of the abyss were hurled
Into the depths of Heaven,

het verwante beeld van de hemel als een abyssus, door Perk oorspronkelijk in
Hemelvaart toegepast, verschijnt in Shelleys poëzie herhaaldelijk, in The Woodman
and the Nightingale bijv.:
the abyss
Of heaven with all its planets,

in Prometheus Unbound, acte 3:
Soon as the sound had ceased whose thunder filled
The abysses of the sky and the wide earth,

in Prometheus Unbound, acte 4:
Filling the abyss with sun-like lightenings.

Het motief van het niet kunnen sterven herinnert niet slechts aan het
I change, but I cannot die

uit The Cloud, maar ook aan Epipsychidion, waar Shelley sprekend van de geliefde
zegt:
a mortel shape indued
With love and life and light and deity,
And motion which may change but cannot die.

We vinden het motief van het niet kunnen minnen terug in de karakteristiek van de
eenzame als
that poor wretch who cannot, cannot love
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uit Shelleys jeugdgedicht The Solitary. Ook bij Perk is de eenzaamheid een moment
van essentiële betekenis en oorspronkelijk sprak ook Iris niet van kussen, maar van
minnen:
Maar wij kunnen nòch minnen nòch sterven.

Men ontwaart verder in Perks Iris hier en daar iets van het gouden zilver- en
parelkleurige van de natuur in Shelleys poëzie. Iris' gewaad ‘doorweven met parels
die beven’ herinnert aan de
(white) robe, woof of ethereal pearl,

waarin het gevleugeld kind uit Prometheus Unbound gekleed gaat. De maan baadt
zich koesterend in de zilveren lach van de hemel en als Iris op haar mooist is,
verschijnt zij in het goud, zoals de dageraad en de dauw, de lucht, de regen en de
wolken in Shelleys poëzie zo vaak in het goud verschijnen: a golden dawn, golden
dew, aerial gold, golden clouds, enz.
‘De goudene Iris lacht!’...

roepen de stervelingen als zij haar ontwaren.
Perk kende de Iris-figuur uit de wereld der Griekse mythologie, maar zij verschijnt
in zijn gedicht dadelijk als een gepersonifiëerd natuurverschijnsel, dat ons dadelijk
ook herinnert aan Shelleys verbeelding van de wolk en de ‘million-coloured bow’
die daarbij aan de hemel verschijnt. Het natuurverschijnsel van de regenboog is in
Shelleys poëzie om zo te zeggen niet van de lucht.
I feed the clouds, the rainbows and the flowers
With their aethereal colours,

zingt Apollo in de hymne die Shelley hem wijdde.
A rainbow's arch stood on the sea,
Which rocked beneath, immovably,

zingt het koor der Spirits in Prometheus Unbound. Evenals in The Cloud fungeert
de iris als een triomfboog in The Triumph of Life:
A moving arch of victory, the vermilion
And green and azure plumes of Iris had,
Built high over her wind-winged pavilion.
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‘What news abroad? how looks the world this morning?’, vraagt de koningin aan
Archy, de hofnar, in Charles the first. ‘Gloriously as a grave covered with virgin
flowers’, antwoordt hij dan,
There's a rainbow in the sky.

Het is het begin van een hele regenboogpassage. Om het irismotief in Shelleys
poëzie tenvolle recht te doen zou men ook de vele met rainbow gevormde
samenstellingen (rainbow-clouds, rainbow-pinions, rainbow-locks, enz.) en het zeer
frequente epitheton rainbow-winged (insects rainbow-winged, rainbow-winged
showers, enz.) in zijn beschouwing moeten betrekken. Ik laat dat nu achterwege
om er nog even op te wijzen dat we bij Shelley, die in zijn poëzie een herleving van
de Griekse schoonheid beproefde, zoals Verwey eens zei, de iris ook als een
mythologische figuur aantreffen:
And still before me on the dusky grass,
Iris her many-coloured scarf had drawn
till like a willow
24)
Her fair hair swept the bosom of the stream .

In de mythische natuurwereld van Shelleys poëzie verschijnt verder meer dan eens
Iris' partner Zefier. In To Sophia:
thoughts of tender gladness
Which, like zephyrs on the billow,
Make thy gentle soul their pillow,

in The Solitary:
Dar'st thou amid the varied multitude
To live alone, an isolated thing?
To see the busy beings round thee spring,
And care for none; in thy calme solitude,
A flower that scarce breathes in the desert rude
To Zephyr's passing wing?

24)

The Triumph of Life.
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in het fragment gebleven Zephyrus the awakener:
Come, thou awakener of the spirit's ocean,
Zephyr, whom to thy cloud or cave
No thought can trace! speed with thy gentle motion!

in Epipsychidion:
Veil after veil, each hiding some delight,
Which Sun or Moon or zephyr draw aside,

wat misschien even herinnert aan:
't nevelgordijn Dat mijn Zefier verscheurt, als hij vliegt -

Men zou over het lokkig hoofd van Perks Zefier heen nog kunnen wijzen naar ‘the
locks of the approaching storm’ uit de beroemde Ode to the Westwind, maar men
moet tenslotte ergens stoppen. Uit wat ik citeerde is intussen wel duidelijk gebleken
hoe verwant niet alleen, maar ook hoe vertrouwd met Shelley Perk was toen hij zijn
Iris dichtte. Het is in de sfeer van Shelleys poëzie als gedrenkt, het heeft er al de
glamour van.

V
‘Weemoed, vreugde, daartoe is alles te reduceeren. Dat regelt ook de voetmaat der
gedichten. Vreugde, blijdschap, droefheid, smart...’, schreef Perk in 1878 in een
25)
beschouwing over de dichter . Met deze romantische opvatting van smart en
vreugde als de grondtoon van alle poëzie preludeerde hij als het ware op de
stemming waarin hij twee jaar later zijn Iris dichten zou. Van een extatische genieting
van de schoonheid als in Δεινη Θεος is hier geen sprake. De vreugde is er
onafscheidelijk van de smart als het licht van het donker. De stervelingen zouden
bij het zien van Iris' droevige gestalte verbleken van schrik, als de zon haar geen
pauwepronk geschonken had, zodat zij een vreugde werd voor het oog. Regenvlagen
vertolken haar onsterfelijke weedom, haar tranen drenken de smart van de dorstende

25)

Jacques Perk, Proeven in dicht en ondicht. Naar de handschriften uitgegeven door Garmt
Stuiveling, A'dam 1958, p. 139.
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harten der bloemen op aarde, maar als zij lacht, spreidt zij over de vale vallei een
gloed van zonnig smaragd. Aan het einde van het gedicht spreekt zij opnieuw níet
alleen van eenzaamheid, van leed en tranen, maar van de liefelijkheid ook van haar
lach als zij lijdt: Iris staat in het teken van de smart die zich als schoonheid openbaart.
‘Uit leed en eenzaamheid is de Iris geboren’, schreef Donkersloot in zijn proefschrift,
‘maar alleen in schoonheid vertoont zij zich op aarde, en dit is de eenige maar rijke
troost van den dichter dat uit zijn smart zelfs schoonheid ontstaat. Aan den leegen
hemel van zijn eenzaam hart verwerkt zijn droevig verlangen den regenboog der
schoonheid, en wie het op aarde aanschouwen, zeggen: de goudene Iris lacht.
Oneindig fijner en dieper dan Δεινη Θεος is Iris een verheerlijking der onsterfelijke
26)
schoonheid, en een vergoddelijking der poëzie’ .
Ook in dit opzicht, thematisch dus, doet het gedicht ons aan Shelley denken. Ook
voor hem waren smart en genot onafscheidelijk verbonden en was de weemoed
zoveel als de grondtoon van alle schoonheid. ‘Our sincerest laughter /With some
pain is fraught; / Our sweetest songs are those that / tell of saddest thought’. En ik
denk behalve aan deze beroemde verzen uit de Skylark aan deze zeker niet minder
beroemd geworden regels uit zijn Defence of Poetry ‘It is difficult to define pleasure
in its highest sense; the definition involving a number of apparent paradoxes. For,
from an inexplicable defect of harmony in the constitution of human nature, the pain
of the inferior is frequently connected with the pleasures of the superior portions of
our being. Sorrow, terror, anguish, despair itself, are often the chosen expressions
of an approximation to the highest good. Our sympathy in tragic fiction depends on
this principle; tragedy delights by affording a shadow of the pleasure which exists
in pain. This is the source also of the melancholy which is inseparable from the
sweetest melody. The pleasure that is in sorrow is sweeter than the pleasure of
27)
pleasure itself’ .

26)
27)

o.c., p. 85.
Shelley's Defence of Poetry. Browning's Essay on Shelley, edited by L. Winstanley, 1911, p.
44-45.
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Aan deze passage dacht Lodewijk van Deyssel toen hij in zijn inleiding tot Boutens'
Verzen op die voor de romanticus zo karakteristieke verbinding van droefenis en
vreugde wees, die wij weemoed noemen en op de innige verwantschap van
weemoed en poëzie. Ik herinner hieraan, omdat ook Van Deyssel de overeenkomst
die er in dit opzicht tussen Shelley en Perk bestaat, niet ontgaan is. ‘Wat is
weemoed? Hoe komt het, dat zoo dikwijls weemoed en poëzie ons toeschijnen twee
benamingen voor het zelfde te zijn? En dat, wat wij den klank, de melodie van een
gedicht noemen, de tot muziek geworden weemoed lijkt te wezen? Is het niet om
dat het vermogen onze smart schoon te zien en er van te genieten, een bode is,
welke alleen daalt van de hellingen, die tot het boven-menschelijke reiken? Is daarom
de regenboog de eerepoort van den weemoed en te gelijk het teeken, dat God de
wereld niet zou laten vergaan? Is het om dat onze aardsche oogen de tegenstelling
der donkerte behoeven om de heerlijkheden van het licht te proeven? ‘Het genot
dat in smart is, is zoeter dan 't genot van genot zelf’, zegt Shelley. ‘Dit is ook de
28)
bron van de zwaarmoedigheid die onafscheidelijk van de zoetste melodie is’ . Ter
illustratie van de symbolische betekenis van de regenboog in dit verband verwees
hij behalve naar Boutens' regenbooggedicht naar Perks Iris.
Het zou onjuist zijn te zeggen dat Perk het thema van zijn Iris, de verbinding van
vreugde en smart, van weemoed en schoonheid aan Shelley ontleende. Toen hij
in zijn beschouwing over de dichter (1878) in poeticis alles tot een wisseling van
vreugde en smart reduceerde, kende hij het werk van de Engelse dichter nog niet.
Er was hier kennelijk sprake van een verwantschap, die hem later voor juist dit
aspect in Shelleys poëzie ontvankelijk zal hebben gemaakt.
Ik weet niet of Perk bij het dichten van zijn Iris ook Shelleys Orfeus voor de geest
heeft gespeeld. Orfeus was voor Shelley zoveel als het oerbeeld van de dichter die
smart in schoonheid doet verkeren. Zijn lied stijgt ‘from the deep and overflowing
spring / Of his eternal ever-moving grief’ toornig ten hemel, ‘a sound of angry song’.
Het

28)

P.C. Boutens, Verzen. Met een voorreden van L. van Deyssel, 5e dr., A'dam 1925, p. 9-10.
Van Deyssel citeert de Defence in de vertaling van Verwey.
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stort neer als een cataract, die een damp van fijne druppels doet opspatten,
glinsterend in alle tinten van de regenboog. ‘And as it falls casts up a vaporous spray
/ Which the sun clothes in hues of Iris light. / Thus the tempestuous torrent of his
grief / Is clothed in sweetest sounds and varying words / Of poesy’. Orfeus' ‘eternal
evermoving grief’ keert haast woordelijk in Iris' ‘onsterflijken weedom’ terug, de ‘hues
of Iris light’ zijn ook in Perks gedicht als een door de zon geschonken kleed en
fungeren ook daar als een symbool van de smart die zich in schoonheid vertoont.
Het is allesbehalve onwaarschijnlijk dat hier van ontlening sprake is, maar zelfs
wanneer dit niet het geval zou zijn, dan nog stelt deze overeenkomst het Shelleyaans
karakter van Iris, Perks verwantschap met Shelley helder in het licht.

VI
Zelfs wanneer Iris álles met Joanna en níets met Kloos te maken zou hebben, dan
zou het gedicht ons toch, zei ik al, door zijn Shelleyaans karakter naar Kloos
verwijzen, naar de betekenis die hij had in de ontwikkeling van Perks dichterschap.
Kloos' verering voor Shelly komt behalve in enkele publicaties in deze jaren vooral
in zijn correspondentie met Vosmaer duidelijk tot uitdrukking. In augustus 1880 nam
Kloos zich voor naar aanleiding van A Study of Shelley van John Todhunter in De
Nederlandsche Spectator een artikel over de Engelse dichter te schrijven. Hij vroeg
Vosmaer om toezending van Todhunters boek. ‘Het zou, dunkt mij, als grondslag
kunnen dienen van een artikel, waarin het boek kan worden aangekondigd,
besproken en waar het noodig mocht zijn aangevuld. De aandacht van het publiek
zou zoo op de study en daardoor tevens op Shelley in het algemeen gevestigd
worden, wat toch het hoofddoel bij zulke niet al te uitgebreide stukken moet wezen.
Het aantal kolommen laat ik aan uw oordeel over, maar minder dan 8 in 't geheel
zou toch wel niet gaan, of u moest volstrekt geen plaats hebben. Ik tracht dan mijn
reeds verzamelde bouwstoffen wat dichter in elkander te persen of ga alleen de
29)
voornaamste punten behandelen .

29)

brief van 15 augustus, in: Briefwisseling Vosmaer-Kloos, p. 50.
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Er kwam niets van, Vosmaer kreeg er althans niets van te zien en vroeg daarom
Jacques Perk bij Kloos op enige spoed aan te dringen. Op 21 december berichtte
hij Vosmaer: ‘Kloos zit tegenwoordig zoo hoog bij Plato, dat hij voor 't oogenblik
niets anders begeert te doen, dan luisteren naar diens dichters wijsheid. Ik zal hem
echter porren, net zoo lang tot hij eens over Shelley loskomt. Dat moet een goed
stuk worden, te meer omdat het door liefde en niet - als sommige vroegere opstellen
30)
- door haat, wordt ingegeven’ .
Een paar maanden later bracht G. Valette met zijn opmerking dat Shelley niet
veel meer dan de herinnering aan een naam had achtergelaten, Kloos tot de felle
reactie van zijn door Vosmaer voor de Spectator geweigerd Pluksel. Hij noemde
Shelley hier ‘de halfgod, die met Goethe den heerschersstoel der 19e eeuwsche
31)
poëzie deelt’ en in een brief van 8 maart, zijn Pluksel tegenover Vosmaer
verdedigend, sprak hij over hem als een dichter die in zijn vers ‘“seiner Seele innerste
Musik enthüllt” in versvormen, die, hetzy aan de Grieken ontleend, hetzy aan
anderen, en hier en daar door hem gewijzigd, verstaanbaar zijn voor ieder oor, dat
gewoon is, poëzie te hooren - voor de anderen schrijft een groot dichter toch waarlijk
niet - en waarvan S(helley) zich daarbij op zoo'n uitmuntende wijze bedient, dat hij
wellicht voor den grootsten rhytmicus der geheele Engelsche poëzie kan gehouden
32)
worden’ . Kloos bleek ook uitstekend geïnformeerd met betrekking tot de
Shelley-edities en de moderne Shelley-literatuur. ‘In 4 jaren tijds’ - schreef hij
Vosmaer - ‘verschenen drie zorgvuldig bewerkte uitgaven zijner dichtwerken, en nu
o

nog onlangs de eerste eenigszins compleete uitgave van zijn proza in 4 groot 8
deelen, ongerekend de herdrukken van vroegere edities. Men kan bijna geen
jaargang van eenig Engelsch tijdschrift ter hand nemen, waarin niet éen of meer
artikels over zijn leven of zijn werken staan, en de levende Engelsche dichters, met
Swinburne en Browning aan het hoofd vereeren hem met een liefde, die aan
aanbidding grenst. In het buitenland is hij natuurlijk niet zoo bekend, maar toch veel
meer, dan V(alette)

30)
31)
32)

Brieven en dokumenten, p. 269.
Briefwisseling Vosmaer-Kloos, p. 55.
id., p. 59.
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en ook u, schijnt het, meenen. In de Revue des Deux Mondes en andere Fransche
en Duitsche tijdschriften werd hy herhaaldelijk besproken, zijn werken zijn door A.
Strodtmann in 't Duitsch vertaald, in de poëzie van Hamerling kan men zijn invloed
nagaan, en ook in ons land begint er een strooming te komen in het intellectuëele
33)
leven van het jongere geslacht, die zich naar zijn verheerlykte gestalte wendt’ .
Tot die jongere generatie behoorde ook Jacques Perk in zijn laatste levensjaar.
Voor Kloos was Perk een aan Shelley verwante natuur. Al kende hij van de
Engelse dichter niet meer dan The Cloud en de Skylark, toen hij in juni 1880 zijn
Sanctissima Virgo schreef, toch deed dit sonnet Kloos aan Shelley denken: ‘dezelfde
subtiele en toch statige toon, als een die boven onze hoofden in den hemel zou
gehoord worden, waarin ook het ideaal-realistische niet ontbreekt en die aan het
34)
slot in een apotheose uitloopt, waar ons binnenste blij-stil van wordt’ . Ook Dekker
wees later op deze verwantschap. ‘Hierdie verwantskap sien ons byna nêrens so
sterk as by Jacques Perk nie - so sterk en so suiwer, want byna nie vermeng met
invloed nie’, schreef hij in zijn proefschrift over de invloed van Keats en Shelley in
35)
de Nederlandse literatuur der vorige eeuw .
Veel dichter bij Shelly stond Perk toen hij in 1881, misschien nog in 1880 het
sonnet schreef, waarmee hij Kloos een Shelley-editie cadeau deed.
Rampzalig wie - waar in zichzelf verzinkt
Wat zielloos is - door niets zich voelt gekluisterd,
Maar zalig wien een zonne tegenblinkt,
Waarvoor wat is in niet-zijn henenduistert.
Hem is een ziel, hij knielt, zijn zon doordringt
En koestert hem, en als hij biddend luistert

33)
34)

35)

id., p. 60-61.
Jacques Perk en zijn beteekenis in de historie der Nederlandsche Literatuur, A'dam 1909, p.
221, ook geciteerd door G. Dekker, Die invloed van Keats en Shelley in Nederland gedurende
die negentiende eeu, Groningen, Den Haag 1926, p. 102.
o.c., p. 101.
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Naar 't lied dier zon, dat diep in hem weerklinkt,
Dan is 't of daar een godheid in hem fluistert.
Aanbidden en bezield beminnen, gij
Vermoogt het, vriend, u zaligt dat vermogen
Gij maakt uw hart, door het te vinden, vrij
Ge aanzaagt een hooge ziel, een zon - en hieft
U in haar vrijheid op, wil dan gedoogen
Dat vriendschap biedt wat gij het meeste lieft.

Het gedicht getuigt zeker niet van een diep inzicht in Shelleys poëzie, maar geeft
36)
toch wel te verstaan dat Perk bekend was met Shelleys liefdesideaal . Dekker acht
het zelfs mogelijk, dat het beeld van de zon mee door Epipsychidion werd ingegeven,
al zou de toon van het sonnet het niet doen vermoeden. ‘Die ekstatiese gedig van
37)
Shelley het Perk dan altans nie tot 'n bron van sterk besieling gestrek nie’ . Het
geeft ons vóór alles echter te verstaan, dat Perk wist hoezeer Kloos de Engelse
dichter werkelijk als een god adoreerde.
Het was zeker niet op de laatste plaats aan zijn vriendschap met de grote
Shelleyaan te danken, dat Perk zich op het laatst van zijn leven tot Shelleys
verheerlijkte gestalte wendde. Hij bezat diens werk in meer dan één editie en toen
zijn schoonheidsverlangen in Iris - om met Verwey te spreken - nog eenmaal tot
een hymne werd, klonk die hymne uitgesproken Shelleyaans.
Kloos heeft niet nagelaten op Perks verwantschap met Shelley nadrukkelijk de
aandacht te vestigen. In zijn In Memoriam Jacques Perk van november 1881 bracht
hij Perks bezieling als dichter van de Mathilde in verband met de lofprijzing van Eros
door Plato en Petrarca, maar vooral toch met de erotische verrukking van de dichter
die hij als geen ander vereerde. ‘...maar in ‘Mathilde’ verschijnt de godheid (der
liefde) ook eindelijk òns volk, als wie zij bij alle groote dichters van alle tijden geweest
is. Bij allen - hetzij men haar als de

36)
37)

id., p. 102, noot 5.
id., p. 103.
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δετνή θεό , als de Moeder der Muzen en der philosophie, als de Macht, die de
sfeeren des hemels beweegt, of als de ziel van het Al meende te moeten aanroepen,
met een hulde, wier vloed, door de eeuwen heen ruischend, zijn steilsten golfslag
over de lippen van den stoutsten zanger onze dagen stuwde. En hiermede heeft
onze literatuur zich vastgeknoopt niet aan het gebabbel en gezucht over de minlijke
oogen onzer vaderlandsche Agnietjes en Maria's, maar aan het liefelijkste en
verhevenste van wat de verzonken geslachten hebben gezongen, aan de ideeën
en de idealen van een Plato, aan de bedwelmend-zoete mystiek van den vader der
Italiaansche humanisten en aan de verrukkingen en adoraties van den schoonsten
hymnus, die ooit ons aller Moeder een sterveling heeft ingefluisterd, van die
eeuwig-vloeiende wel van aandoening en zaligheid, den onvergelijkelijken
38)
‘Epipsychidion’ . En vervolgens op Iris overgaande verwees hij, na Alkaios en
Nonnes vermeld 'te hebben, opnieuw naar Shelley. ‘Deze aangrijpende klacht om
verloren liefde is gehuld in het kleed eener mythe, die, bij Alkaios bewaard en door
Nonnes weder opgenomen, niet aan een loutere speling der fantasie, maar aan de
waarneming der natuur haar oorsprong te danken had. Als Zefier gaat waaien en
Iris onder een vruchtbaarmakenden regen opkomt, dan wordt de levenskracht der
aarde uit haar sluimer gewekt, en de bodem begint weder te groenen. Daarom
stelde de Lesbische zanger het ook voor, alsof Eroos, de machtigste aller goden
en de oorsprong van alle leven, uit de vereeniging van Iris en Zefier geboren was.
Zulk een vergeestelijking van natuur-verschijnselen was voor de Hellenen een
poëtisch geloof, maar wordt voor ons dikwerf, vooral in het geval van navolgingen,
een op het woord geloofde poëzie. Wellicht Shelley slechts heeft in zijn “Prometheus
Unbound”, in zijn “Witch of Atlas” en in zijn “Cloud”, dat voor het metrum hier als
model diende, die klip geheel weten te vermijden. Des te meer moeten wij den
jongeling bewonderen, die door de aanschouwelijkheid en natuurgetrouwheid zijner
voorstelling, en door die onscheidbaar te versmelten met den gloed van zijn innigst
zielsgevoel,

38)

Jacques Perks gedichten volgens de eerste druk, p. 24. Kloos nam deze passage over aan
het slot van zijn inleiding voor de uitgave van 1882.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 82

58
39)

de grootsten heeft kunnen natrachten, in wat geen onzer had durven bestaan...’ .
De hulde Perk door Kloos gebracht culmineert wel bijzonder duidelijk in de
vaststelling dat zijn poëzie aanknoopt bij die van Shelley, meer in het bijzonder bij
diens verheerlijking van Eros in Epipsychidion.

VI
Narrow
The heart that loves, the brain that contemplates,
The life that wears, the spirit that creates,
One object, and one form, and builds thereby
A sepulchre for its eternity.

In zijn Study of Shelley - het boek dat Kloos voor Vosmaer bespreken zou - citeerde
Todhunter deze befaamde verzen uit Epipsychidion om de platonische inslag van
dit grote liefdesgedicht in het licht te stellen. ‘That is to say, every particular image
of beauty should be regarded merely as an image, through which the spirit should
press on to closer contact with the eternal Spirit of Beauty. Otherwise that which
should be merely a vestibule becomes a sepulchre. Each individual form is but a
40)
rung of Plato's divine ladder’ . Zo een ‘image’ was Emilia Viviani, die Shelley
verscheen als de belichaming van het wezen dat hij zich van jongs af als de ‘soul
out of my soul’, de ‘soul within the soul’ gedroomd had. Hij bedoelde ermee, om
Ackermann weer eens te citeren: ‘eine Seele, die das Complement einer andern
ihn entsprechenden, homogenen Seele ist, aber an höherer Stelle und von höheren
Rang; oder, wie Brooke erläutert: ‘a hightened, externalised personality of himself,
41)
conceived as perfect’ . Emilia was zoveel als de zusterziel die hem dichter dan ooit
tot de ‘eternal Spririt of Beauty’ vervoerde. Men zou echter aan de platonische inslag
van Shelleys opvatting van de eros tekort doen als men daarbij alleen maar lette
op zijn verhouding tot de vrouw. In de ‘preface’ van zijn

39)
40)
41)

id., p. 25.
p. 238-239.
geciteerd door G. Dekker, o.c., p. 162 naar R. Ackermanns uitgave van Shelleys Epipsychidion
en Adonais, Heidelberg 1900, p. XIV.
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Epipsychidion stelt hij het voor, alsof het gedicht geschreven werd door een jongeman
die in Florence stierf juist toen hij zich gereed maakte naar een van de Sporadische
eilanden te vertrekken om er in een gerestaureerde ruïne een ideaal leven te leiden.
In een der ‘early drafts’ van deze ‘preface’ sprak hij echter van ‘a young Englishman
with whom the Editor had contracted an intimacy at Florence, brief indeed, but
sufficiently long to render the Catastrophe by which it terminated one of the most
painful events of his life’. In de Fragments connected with Epipsychidion wordt
behalve van een boek voor een vrouw óók van een boek voor een vriend gesproken.
‘Here, my dear friend, is a new book for you; / I have already dedicated two / To
other friends, one female and one male...’. In die fragmenten verwijst Shelley
bovendien naar de beroemde sonnetten die Shakespeare voor zijn zielsvriend
schreef én naar Plato's Symposion:
If any should be curious to discover
Whether to you I am a friend or lover,
Let them read Shakespeare's sonnets, taking thence
A whetstone for their dull intelligence
That tears and will not cut, or let them guess
How Diotima, the wise prophetess,
Instructed the instructor, and why he
Rebuked the infant spirit of melody
On Agathon's sweet lips, which as he spoke
Was as the lovely star when morn has broke
The roof of darkness, in the golden dawn,
Half-hidden, and yet beautiful.

Shelley doelt hier op Agathons lofrede op Eros als de schoonste en deugdzaamste,
jongste en teerste aller goden, die ieder die hij aanraakt, tot dichter maakt. Hij doelt
vóór alles echter op de rede waarin Socrates, onderricht als hij werd door Diotima,
over de Eros spreekt, die bij de hemelse Afrodite hoort, die geen deel heeft aan het
vrouwelijke, maar enkel aan het mannelijke, - de daimoon die strevend naar ware
onsterfelijkheid naar verwekking en bevruchting in het schone dringt. ‘Die dan nu
zaadzwanger zijn naar het lichaam, wenden
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zich bij voorkeur tot vrouwen en zijn in die richting verliefd, daar zij door middel van
kinderverwekking onsterfelijkheid en nagedachtenis en geluk, naar zij meenen, zich
voor al den komenden tijd verschaffen. Maar die naar de ziel zaadzwanger zijn, want zulken zijn er, die in hun zielen zaadzwanger zijn, en nog meer dan in hun
lichamen, aan wat der ziel past te verwekken en te baren - waar behooren dezen
zwanger aan te gaan? Aan inzicht en alle verdere deugd. Van welke dingen dan
ook al de dichters verwekkers zijn en al die bedrijfsbeoefenaars die scheppende
kunstenaars heeten...Zoodat dezulken veel grooter gemeenschap met elkander
krijgen en houden dan die van lijfelijke kinderen en een hechteren vriendschapsband,
42)
aangezien zij schoonere en onsterfelijkere kinderen gemeen hebben’ .
Tegen de achtergrond van deze homoërotische bezieling van het ook door Shelley
vertaalde Symposion begrijpen wij nu beter, waarom Kloos in december 1880 zijn
studie van Shelley voor die van Plato onderbrak en zo hoog bij de Griekse wijsgeer
was gezeten, dat hij toen niet anders meer verlangde dan enkel naar diens dichterlijke
wijsheid te luisteren, zoals Perk Vosmaer rapporteerde. Aan Kloos' homofiele
genegenheid voor Perk kan na de studies van Van Eeten moeilijk nog getwijfeld
worden. Hij zal in zijn brief aan Vosmaer van 3 november 1881 zeker mede gedoeld
hebben op het onderscheid dat er tussen hem en Perk in sexueel-erotisch opzicht
bestond, toen hij schreef: ‘Hij was de eenige mensch, dien ik oprecht en meer dan
voorbijgaande heb liefgehad. Wij waren ook de eenigen, die met elkander overweg
konden, en elkander begrepen: wij stonden overigens geïsoleerd. Totdat de dwang
der omstandigheden en onze eigene ἄτη ons van elkander scheidden, schoon onze
43)
harten hetzelfde bleven’ . Maar zijn homoërotische genegenheid was meer dan
verliefdheid alleen. Kloos voelde zich met Perk verbonden door de eros die Plato
de daimoon der kunstenaars noemde, de eros die ook de dichter van Epipsychidion
vervoerde, als geen ander door hem vereerd. Wat hij in zijn vriendschap met Perk
beleefde herhaalde zich een paar jaren later in zijn vriend-

42)
43)

P.C. Boutens, Platoons Drinkgelag, in: Verzamelde Werken dl. IV, p. 164-165.
Briefwisseling Vosmaer-Kloos, p. 73.
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schap met Verwey. Ook toen ging hij zich weer in Shelley verdiepen om een
44)
uitvoerige studie over hem te schrijven , en was Shelleys Epipsychidion weer zoveel
als zijn evangelieboek. Het Boek van Mysterie dat Verwey en hij samen schreven,
zou verschenen zijn met als motto de eerste vier verzen uit de
Epipsychidion-fragmenten die ik al citeerde: ‘If any should be curious to discover /
Whether to you I am a friend or lover, / Let them read Shakespeare's sonnets, taking
45)
thence / A whetstone for their dull intelligence...’ . De naar de schoonheid strevende
eros bracht Kloos en Perk als kunstenaars samen. Zij herkenden elkaar als
zielsverwanten (‘soul out of my soul’) in hun liefde voor de poëzie. Perk getuigde
ervan in een van zijn voor Kloos geschreven vriendschapssonnetten:
Rhodopis met het blozend rozenaanschijn
Legde onze handen heimlijk in elkander
Toen vonden wij opeens den eendren ander
En zonnig werd door vriendschap ons het aanzijn.

Kloos zag Perk als de eerste ziel die hem de Muse had gzonden, zoals hij het
uitdrukte in sonnet LVI. Het gedicht legt meteen echter het tragische in hun
vriendschapsverhouding bloot: terwijl hij zich in de platonische zin van het woord
erotisch met Perk verbonden voelde, haatte hij hem omdat Perk sexueel-erotisch
niet wezen kon als hijzelf.
‘Wee mij dat ik geen ziel op aarde vond’,
- Kreet ik -, eer mìjne ziel geheel verbloede',
Toen ijlings de eenig Schoone, Reine, Goede
Met kus op kus mij sloot den bleeken mond.
‘Zie op’, zoo sprak zij teêr, en zie, Gij stondt
Ter zijde, en lachtet mij, maar ik, in woede

44)
45)

Maurits Uyldert, De jeugd van een dichter, A'dam 1948, p. 205 en p. 207.
Mea Nijland-Verwey, Verwey en Kloos I: Het Boek van Mysterie, NTg 58 (1965), p. 83. Verwey
bleef dus in de sfeer van Kloos' lievelingsgedicht toen hij zich in zijn vriendschapssonnetten
door Shakespeares sonnets inspireren liet. - Over Verweys verwantschap met Shelley schreef
Mevr. B.M. Baxter M.A. in haar Albert Verwey's translations from Shelley's poetical works,
Leiden 1963, p. 3 vlg.
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Greep trillend naar de snerpendste addren-roede
En smoorde 't lachen snel, in wond op wond...
O eerste ziel, die mij de Muze zond,
En éénge in eeuwigheid, zoo 'k recht bevroede,
Vergeef mij dat ik ooit die liefde schond, Vergeef mij dat ik ooit, die liefde moede,
U haatte, daar Ge als ík niet wezen kondt,
46)
En bid de Muze, dat zij mij behoede

En wat Perk betreft: Wie zijn beschouwing over de dichter kent, verbaast zich niet
over de nogal geëxalteerde manier waarop Kloos en hij samen Rhodopis lezend
vrienden werden. De als goddelijk ervaren schoonheid der poëzie was voor hem
het middel bij uitstek tot gemeenschap, hét middel om mensenzielen,
kunstenaarszielen vooral met elkaar te versmelten. ‘Als ge dreigt weg te duizelen
bij het staren in de oogen eener geliefde’, schreef hij in De Dichter, ‘dan voelt ge de
gewaarwording, die de kunst heeft in hare macht. Alle vormen in kunst zijn gelijk
aan zulk een menschenoog. Maar daaruit straalt de ziel, de goddelijke menschenziel
in een ongekenden luister. Meer dan ooit voelt men dat de kunst het middel is voor
gemeenschap, voor samensmelting van menschenzielen, en hij die voor de kunst
leeft, die kunst-gevoel heeft smelt gaarne uit liefde samen met de kunstenaarsziel.
Die ziel van den kunstenaar, die zich uiten moet, omdat zij zoo groot is, te groot om
binnen een lichaam te worden besloten. Ieder kunstgewrocht schijnt me een
verkwikkenden stroom toe die doordringt naar buiten en ingrijpt in de menschheid.
Geen kunstenaar kan daarom menschhatend zijn want hij is door zijne werken voor
eeuwig samengesmolten met en leeft verbonden aan het edelste deel van het
47)
menschdom’ .
Perk stelde deze eros boven de zinnelijke liefde voor de vrouw. Als Van Eeten
de bijna onleesbare verzen van het vriendschapssonnet Nu is de lente ontwaakt en
lacht van weelde goed gelezen heeft, dan

46)
47)

vgl. Van Eetens commentaar bij deze teksten, o.c. p. 19 vlg.
Proeven in dicht en ondicht, p. 135.
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zegt Perk daar tot Kloos: ‘Ons maakt de lente die nu in het land is / tot vrienden
48)
vriend mijn vriend thans dunkt de min / Bij onze vriendschap ons een slavernij’ .
Misschien dat Perk daarmee bij Kloos bepaalde verwachtingen wekte, maar hij bleef
zichzelf in zijn erotische bezieling trouw. De min mocht dan bij deze vriendschap
vergeleken een slavernij lijken, dat was bepaald niet het geval met de liefde die hij
voor Joanna Blancke opvatte. Ook in deze liefde openbaarde zich de naar
schoonheid strevende Eros met daimonische macht. ‘Wat nu Eroos - de albedwinger
aangaat, tegen wien ik onlangs zeide te zullen te velde trekken’ - schreef Perk
reagerend op een welgemeende waarschuwing van Vosmaer - ‘ik ben hem vijandig,
omdat hij niet alleen zijn pandamatoorschap met Hupnos gemeen heeft, maar ook
omdat hij ‘aphuktos’ is en aan mijmerij verslaaft.
U heeft mijn schrijven verkeerd uitgelegd. Geen sprake van impasse! Nog minder
dat hij over gaat.
Dacht U dat Eroos mij zoo maar eventjes aanraakte en niet voor eeuwig mijn ziel
stal? Daar is een leven meêgemoeid - althans bij mij.
Vindt U het eene ongelukkige liefde om lief te hebben waar geen kans op huwelijk
bestaat? Ik niet. Waar zou de dienst der Schoonheid blijven, de vereering, de
vergoding, waaruit die soort liefde is geweven, die leeft van honger en wel in de
zinnen haar oorsprong vindt, maar niet in de laagste zinnen, niet in zinnelijkheid.
Ik ben overtuigd dat als Paap of een andere jongen ‘de fond’ mijne Joannapoesie
leest; hij er in het eerste uur daarna niet aan zal denken zich ‘met vrouwen in
49)
liefdeloozen bijslaap te vermengen’ .
Dat Perk niettemin Eros vijandig gezind was, wijst erop dat het hier om een diepe,
gevaarlijk diepe aandrift ging. Vosmaer begreep dat, hij herkende niet zonder schrik
de daimoon die zijn jonge vriend bezielde. ‘Ik geloof dat gij - evenals ik - “een van
die schoonheids-sensitieven zijt, die door een of ander gelaat, lichaams-vorm, trek,
soort van oog of mond, mond vooral, hevig worden aangedaan; die op het zien van
sommige vrouwen, die een ander of mooi of minder mooi

48)
49)

o.c., p. 104-105.
Brieven en dokumenten, p. 351-352.
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vindt, dien stupor, dien heiligen schrik, waarvan Ficinus spreekt, ontwaren; voor wie
zulk een wezen demoniesch wordt” (Ik haal mij zelven aan uit schets omtrekken die
ik maakte van een man die in mijn ontworpen werk voorkomt) -’. En terugkomend
op zijn waarschuwing wees hij toen het ‘demonische’ ook bij Perk zelf aan.
‘“Ongelukkige” liefde - misschien toch ja; uit een oogpunt van verstand beschouwd
en verstand is niet verwerpelijk; maar - dit is demoniesch, en uit zulke liefde is, als
gij zegt “de vereering, de vergoding”, - het is de volle, hartstochtelijke liefde, tot den
50)
poëtisch hoogsten top gevoerd’ . Vosmaer vergiste zich niet. Perks schoonheidsdrift
kende geen grenzen. Joanna's portretje was voor hem ‘de bron van al (z)ijn
bovenmenschelijke zaligheid...geworden’, zoals hij haar verzekerde, het straalde
alle nachten in zijn dromen, het prijkte alle dagen in de wolken, zodat hij aan niets
laags of onedels meer denken kon. ‘Vroeger bad ik wel eens. Als ik nu naar dit
verhemeld gelaat tuur, gevoel ik mij biddende, nietig, versmolten’. En hij citeerde
uit het sonnet dat hij bij dat portretje geschreven had: drie verzen uit een oudere
lezing van Δεινή Θεòς, waarmee hij zijn Helle- en Hemelvaartcyclus besluiten zou:
‘Nu kan ik sterven, want ik heb genoten
Het hoogst genot. Ik heb mij blind gestaard
51)
Op 't licht der schoonheid...’ .

Ook Kloos citeerde deze verzen (uit de definitieve tekst van het sonnet) toen hij
Perk herdacht in De Nederlandsche Spectator van november 1881. Hij
karakteriseerde de dichter van Iris als een kunstenaar ‘die zoo ten minste éen vrucht
heeft mogen zien rijpen van de bloesempracht, die zijn lente doorgeurde, steeds
getrouw blijvende, zelfs tot bitter wordens van onze zijde toe, aan het woord, dat hij
eenmaal gesproken had:
‘Schoonheid,
Wie éenmaal u aanschouwt, leefde genoeg:

50)
51)

id., p. 353-354.
brief aan Joanna van 30 maart 1881, id. p. 324-325.
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Zoo hem de dood in deze stond' versloeg...
52)
Wat nood? Hij heeft genoten 't hoogst genot!’ .

Verraadt die verbittering de man die door Perk sexueel-erotisch werd teleurgesteld?
Het is mogelijk, maar afgezien daarvan: Kloos kan zich zonder meer als mens in
Perk teleurgesteld hebben gevoeld. Er school in een zo hevige, uitsluitend op de
schoonheid gerichte erotische bezieling als die van Perk inderdaad iets onmenselijks.
Men merkt het in zijn correspondentie met Joanna Blancke, als hij bijv. schrijft dat
er voor hem twee Joanna's bestaan. ‘De eene zie ik met onstoffelijke oogen, altijd;
de andere in het dagelijksch leven zoo nu en dan. De laatste ben jij eigenlijk, mijne
vriendin, Jo uit Arnhem; de eerste is je verengeling, mijne godin of liever afgod,
waarop ik verzen kan maken, tot wie ik bid etc, Jo in de wolken. Je zoudt me stellig
désillusionneeren, wanneer ik de wolken Jo hoopte te ontmoeten en jou slechts
aanschouwde, de Arnhemsche vriendin, die dagelijks geld en spijs verteert, zich
53)
alle nachten, half omhuld, in horizontale houding, tusschen lakens bergt’ . Perk
was niet op Kloos, hij was op Joanna verliefd, maar in zijn liefde voor haar werd hij
evenals in zijn vriendschap voor Kloos gedreven door de eros die tot schoonheid
bezielt. Het onderscheid van vrouw en vriend was zó gezien geen wezenlijk verschil.
Symbolisch als het ware daarvoor is het sonnet Sanctissima Virgo, waarmee de
voor Joanna samengestelde Helle- en Hemelvaart cyclus opent. Het culmineert in
de verschijning van de Jonkvrouw:
Daarboven, in een kolk van licht te pralen,
Stond reuzengroot de Jonkvrouw, en een lach
Voelde ik van haar verengeld aanschijn stralen.

Oorspronkelijk echter maakte dit sonnet deel uit van Perks vriendschapssonnetten
voor Kloos en culmineerde het in de verschijning níet van de jonkvrouw, maar van
de als een vrouw voorgestelde vriendschap:

52)
53)

Jacques Perks gedichten volgens de eerste druk, p. 25.
brief aan Joanna van 2 april 1881, in: Brieven en dokumenten, p. 327.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 82

66
54)

Stond reuzengroot de Vriendschap...

Een niet onbelangrijk gegeven, dunkt me, voor wie een antwoord zoekt op de vraag
of het aan Joanna opgedragen Iris misschien ook iets met Kloos te maken kan
hebben.

VII
Wie zich afvraagt of de tekst zelf naar bepaalde omstandigheden in Perks leven
van omstreeks 1881 verwijst, zou voor een antwoord op die vraag kunnen denken
aan de laatste vier verzen van het gedicht. ‘M i j is gemeenzaam, wie even eenzaam
/ Het leven verlangende slijt / En die in tranen zijn Vreugde zag tanen.../ Doch liefelijk
lacht, als hij lijdt’. Voor een toepassing van deze verzen op het leven van de dichter
zou men kunnen denken aan zijn wanhopig verdriet om het feit dat zijn afgodisch
vereerde Joanna ook na de verbreking van haar verloving voor hem onbereikbaar
bleef. Hij stelde zich Iris in deze situatie dan als een lichtend voorbeeld voor ogen.
Dat kán. Maar niets verhindert ons hetzelfde te zeggen van Perks verdriet om de
verbreking van zijn vriendschap met Willem Kloos, met wie hij zich door de liefde
tot de schoonheid zo innig verbonden voelde. Ook dat kan. De vier laatste verzen
geven ons geen uitsluitsel. Maar hoe zouden ze ook? Ze tillen het gedicht immers
juist naar het niveau van het algemeen menselijke. De toepasbaarheid van Iris strekt
zich uit tot iedereen die van liefdesgemeenzaamheid verstoken een blijdschap kent,
die zelfs de smart der eenzaamheid nog in schoonheid verlicht. Die mens vindt in
Iris om zo te zeggen zijn oerbeeld.
Voor een antwoord op de vraag of de tekst naar bepaalde omstandigheden in
Perks leven verwijst, rest ons niets anders dan ons op de Iris-voorstelling van het
gedicht te bezinnen. Zij vráágt daar zelfs om. Zij vertoont namelijk twee opvallende
eigenaardigheden die er wel bijzonder duidelijk op wijzen dat Perk bij zijn conceptie
van deze voorstelling iets anders dan de uitbeelding van een natuurver-

54)

vgl. Van Eeten, o.c., p. 105. Stuiveling geeft op: ‘Mijn vrienschap’. Zie Jacq. Perk, Verzamelde
Gedichten, 1958, p. 175.
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schijnsel, iets anders ook dan een verbeelding van de klassieke natuurmythe voor
ogen heeft gestaan.
Dat is allereerst de grote onnatuurlijkheid in de uitbeelding van de natuur, die des
te sterker opvalt omdat Shelley als dichter van The Cloud in die uitbeelding, óók
waar hij mythologische wezens in zijn voorstelling opnam, juist zo natuurgetrouw
bleef. Ik denk bijv. aan Perks voorstelling van de wind (Zefier) die opsteekt vanuit
een onder de zee als het ware speciaal voor de gelegenheid gekloofde aarde. Men
kan er een verbeelding in zien van het ‘aardse’ dat Zefier van de ‘hemelse’ Iris, kind
van zon en zee, onderscheidt. Men kan er onmogelijk een natuurgetrouwe weergave
van de natuur in zien. En dan de regen, zij valt in Iris niet uit de wolken, het regent
er uit een zo volmaakt irreëel iets als een regenboog die aan het oog der stervelingen
onttrokken is. Stutterheim heeft hierop in zijn Iris-studie destijds al zeer nadrukkelijk
de aandacht gevestigd. ‘De regendroppen zouden dus de tranen zijn van een
onzichtbare regenboog en van boven de wolken door de wolken heen naar omlaag
vallen. Maar dit is toch onnatuurlijke fantasie, die met directe waarneming van de
natuur niets heeft uit te staan. Perk mag over Iris, de vrouw, vertellen wat hij wil,
55)
maar laat hij niet trachten ons dit als een natuurbeeld voor oogen te stellen’ . Het
zijn niet de enige voorbeelden waaraan Iris' onnatuurlijkheid te demonstreren valt.
Stutterheim heeft er nog veel meer aangewezen door het hele gedicht heen: de
goudkleur van de regenboog, de voorstelling van de iris als een oog met tranen,
het verschijnen van de iris vanachter wolken door een scheur in die wolken, enz.
‘Niet alleen veel rijker, maar ook veel aanschouwelijker zijn de beelden in The Cloud’,
concludeerde hij, ‘elke vergelijking, elke metaphoor is in de natuur verantwoord.
Hier vinden wij inderdaad de grootse en objectieve uitbeelding van een
56)
natuurverschijnsel, die wij in “Iris” zo node missen’ . Al is er m.i. geen reden Shelleys
gedicht om zijn zoveel grotere natuurgetrouwheid nu ook zoveel hoger te waarderen
dan Perks Iris, - op de juistheid van het hier geconstateerde verschil valt niets af te
dingen. Volkomen terecht wees Stutterheim

55)
56)

Perk's ‘Iris’ en Shelley's ‘The Cloud’, NTg. 30 (1936), p. 121.
id., p. 123.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 82

68
Kloos' bewering af, dat de mythe van Iris en Zefier zoals Perk haar verbeeldde, niet
aan een loutere speling der fantasie, maar aan de waarneming der natuur haar
oorsprong te danken zou hebben. Perks ‘innigst zielsgevoel’ deed hem wel degelijk
en heel duidelijk van de objectief waarneembare werkelijkheid der natuur afwijken
omwille van een wel zeer antropomorfe voorstelling.
Het deed hem bovendien afwijken van de mythe. Zowel bij Alkaios als Nonnes is
Iris de vrouw van Zephyros. Het kind dat uit hun liefdesvereniging geboren wordt,
heet bij Alkaios Ἔρως, bij Nonnes Πόϑος, dat wil zeggen het Verlangen. Bij Perk is
Iris zélf de personificatie van het verlangen. Het is een verlangen bovendien dat
onbevredigd blijft. Van een liefdesvereniging is niet alleen geen sprake, zij wordt
zelfs voorgesteld als onmogelijk.
Valt deze dubbele afwijking van natuur en mythe misschien te verklaren uit Perks
opzet het verhaal van Iris en Zephyros toe te passen op de een of andere situatie
waarbij hij omstreeks 1881 op de een of andere manier persoonlijk betrokken was?
Het is een vraag die zich als vanzelf aan ons opdringt en die wij alleen dan
bevredigend kunnen beantwoorden als we ons van het essentiële in Perks
Iris-voorstelling helder bewust zijn.
Drie elementen bepalen het wezen van deze voorstelling. Ten eerste: het tragische
in de verhouding van de beide partners, die elkaar liefhebben, maar wier
liefdesverlangen onvervulbaar is. Ten tweede: de oorzaak daarvan, die niet van
psychische, maar van natuurlijke aard is; er is sprake van een natuurlijke afstoting,
het toegeven aan haar genegenheid voor de ander betekent voor de hemelse Iris
zelfs een wegzinken in duisternis. Er is ten derde: de smart om de onvervulbaarheid
van haar liefde en het oplichten van haar liefelijke lach uit de droefenis van haar
eenzaam bestaan.
Dit eenmaal vastgesteld herkennen wij gemakkelijk genoeg de toepasbaarheid
van deze voorstelling op Perks in 1881 verbroken vriendschapsverhouding met
Kloos. Hij voelde zich met hem erotisch verbonden in en door de liefde voor de
schoonheid. Schoonheid was voor hem zoals hij zelf getuigde hét middel om
mensenzielen, kunstenaarszielen vooral met elkaar in liefde te versmelten. De
verbeelding van
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dit erotisch verlangen in de gestalte van een vrouw was als het ware al voorbereid
door de verschijning van de reusachtige vrouwefiguur die in Sanctissima Virgo de
vriendschap van beide dichters verbeeldt. In zijn verhandeling over de mens had
Perk bovendien uitdrukkelijk gezegd, dat de kunstenaarsziel, strevend naar goedheid
en schoonheid, voor hem een vrouwelijke ziel was. ‘De vrouw, wier ziel we wenschen,
dat over de aarde moge heerschen, wordt langzamerhand beschouwd als verhevener
dan de man’, schreef hij daar in 1878. ‘Het vrouwelijke is het goede, het schoone.
En de kunstenaar? Zie! Aan mannenaard paart hij vrouwengemoed. Zie zijn zijdenen
lokken, zijn smachtende oogen, zijn zucht tot sieraad en zwier en erken daarin geen
afspiegeling van zijn vrouwenziel, als ge kunt!...Hij, de vereeniging van vrouw en
57)
man, maar grootendeels vrouw’ . We behoeven de (zinnebeeldige) figuur van Iris
nog niet in al haar aspecten met Perks persoon te vereenzelvigen om in haar toch
de Perk zo dierbare vrouwelijke kunstenaarsziel te herkennen, die, bewogen door
liefde tot het schone en goede, naar versmelting met haar zusterziel verlangt.
Ook wat de onvervulbaarheid van het verlangen betreft is de Irisvoorstelling
bijzonder treffend op hun vriendschapsverhouding van toepassing. Er was in deze
verhouding een niet in de geest, maar in de natuur gelegen oorzaak die hen
uiteendreef. Er was bij alle genegenheid, die ondanks alles bleef, inderdaad van
een natuurlijke afstoting sprake. ‘...daar Ge als ík niet wezen kondt’, schreef Kloos
in sonnet LVI zich tot Perk richtend, doelend op zijn homoërotische aanleg. ‘Totdat
de dwang der omstandigheden en onze eigene ἄτη ons van elkander scheidden,
schoon onze harten hetzelfde bleven’, schreef hij Vosmaer over het einde van zijn
vriendschappelijke verkeer met Perk.
En wat het derde element betreft: Zoals Iris zich terugtrok van Zefier, zo trok Perk
zich terug van Kloos en als wij Kloos geloven mogen, dan heeft Perk onder deze
scheiding evenzeer geleden als hijzelf. ‘Neen, ik houd het niet langer uit. Ik moet
met je spreken, ik moet je schrijven, of ik word gek. Al te lang...’. En men behoeft
zich maar Sanctissima Virgo te herinneren om te weten dat ook het beeld

57)

Iets over den mensch, in: Proeven in dicht en ondicht, p. 111.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 82

70
van Iris' aan de hemel oplichtende lach ons naar Perks vriendschap met Kloos
verwijst:
een een lach
Voelde ik van haar verengeld aanschijn stralen.

Het is de lach van de in de hemel verschijnende vrouwefiguur die oorspronkelijk de
personificatie van hun beider vriendschap was.
Wanneer we rekening houden met wat in de Iris-voorstelling van essentiële
betekenis is, dan zien we verder gemakkelijk genoeg in, dat deze voorstelling niet
van toepassing kan zijn op Joanna Blancke, althans niet op haar relatie met Perk.
Er is in die betrekking niets wat de voorstelling zou kunnen verklaren van een Zefier
die de hem toegenegen Iris (Joanna) van zich wegblaast, wanneer ze zich tot hem
buigt, ja haar op de vlucht jaagt zelfs, zoals er oorspronkelijk stond. Perk hield van
Joanna, maar zij niet van hem. Er was in tegenstelling tot wat de Iris-voorstelling
inhoudt, in hun relatie geen sprake van wederzijdse liefde. In zoverre had Kloos
volkomen gelijk met zijn bewering dat alleen de inhoud van Iris al uitwijst dat het
gedicht hoegenaamd niets met Joanna te maken heeft.
Toch is daarmee over Iris en Joanna niet alles gezegd. Kloos heeft kennelijk niet
gedacht aan de mogelijkheid dat de Iris-voorstelling in een ander opzicht op haar
van toepassing zou kunnen zijn. Ik denk hierbij aan het feit dat deze jonge vrouw
zich in 1881 officieel verloofde en - geenszins omwille van haar Amsterdamse poëet
- een dag later deze verloving verbrak. Wij weten van deze trieste historie maar
weinig af, maar dat weinige is in dit verband toch belangrijk genoeg. We weten het
uit een mededeling van Betsy Perk, die het weer wist uit een brief van Jacques aan
haar: ‘De Joanna aan wie hij zijn Iris toewijdde en wie hij noemde in zijn
Sonnettenkrans, en die hij mij in Mei al zoo geestdriftig had besproken, was korten
tijd verloofd geweest, en leed nog zoo onder de noodzakelijkheid haar woord te
hebben moeten terugnemen, dat het hem een misdrijf scheen haar van liefde te
spreken bij het volle vertrouwen, dat hij van haar genoot bij zeer veel samenzijn.
Innige deernis met haar smart deed hem dubbel lijden en terugdeinzen voor wat
een ander allicht kon gedaan hebben:
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58)

winst zoeken voor zichzelven in de gegeven omstandigheden’ . Ook in deze
verhouding was dus sprake van iets dat de vervulling van het liefdesverlangen beslist
onmogelijk maakte, van een tragische noodzaak. Van welke aard deze was deelde
Betsy Perk helaas niet mee en evenmin of de partners na de verbreking van hun
verloving van elkaar zijn blijven houden. Wij weten dus niet of de Iris-voorstelling
ook wat de wederzijdse liefde, die zij impliceert, op deze liefdesgeschiedenis van
toepassing is. Maar alleen al het gegeven van de tragische noodzakelijkheid in deze
liefdeshistorie moet ons toch ernstig rekening doen houden met de mogelijkheid
dat Perk bij zijn Iris-voorstelling aan Joanna Blancke heeft gedacht. Ondanks het
feit dat deze voorstelling zo duidelijk en zo volledig op zijn verbroken
vriendschapsverhouding met Kloos toepasbaar is, dienen wij ook deze andere
mogelijkheid zo ver mogelijk na te gaan.

VIII
Herinneren we ons de door Kloos genoemde en ook door Stuiveling voor
waarschijnlijk gehouden ontstaanstijd van Iris (juni 1881), dan valt ons om te
beginnen op, dat dit de maand was, waarin Perk de tragische liefdesgeschiedenis
van zijn Arnhemse vriendin vernam. We komen zelfs vrij dicht bij Stuivelings
precisering van die ontstaanstijd: omstreeks 10 juni 1881. Overwegend dat Perk
bijzonder aan data gehecht was, dat verjaardagen en oudejaarsavonden voor hem
gemakkelijk aanleidingen tot rekenschap en zelfbeschouwing werden, viel Stuivelings
aandacht namelijk op het onvoltooide autobiografische gedicht dat Perk bij
gelegenheid van zijn twintigste verjaardag op 10 juni 1879 schreef:
Zoo is dan twintigmaal een zomerzon geboren,
Zoo schoot dan twintigmaal de lindeboom in bloei,
Sinds ik in 't middaglicht den eersten lach deed hooren
Den eersten vrijen lach bevrijd van d'eersten boei.
Mijn moeder, met dat hart steeds zwanger van de blijheid

58)

Betsy Perk, Jacques Perk geschetst voor 't jong Nederland der XXste Eeuw, A'dam, Hilversum
1902, p. 178.
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Zag lachend uit naar mij en mijn geboortedag - Een schaterlach - - een kreet - - ik had opeens de vrijheid:
Een lach schonk 't leven mij, mijn leven werd een lach.
Een zoon, des vaders beeld, was reeds van hier gescheiden
Toen hij den vadernaam nog nauwelijks staamren kon,
En toen zijn moeders lach van heuchelijk verbeiden
In tranen stierf...maar rees als uit de zee de zon.

‘Hoe ver’ - aldus Stuiveling - ‘de afstand mag zijn tussen de wat geforceerde
juichkreet: “mijn leven werd een lach” en de doorleefde weemoed van Iris: woord
en beeld van de laatst geciteerde versregel komen met aanhef en slot van de Iris
59)
verrassend overeen’ . De opmerking getuigt van de aandacht waarmee Stuiveling
zich ook in breder verband met de wording van Perks Iris bezig hield, maar is voor
de datering van het gedicht toch niet zo bijzonder bewijskrachtig. Voor een aan
Joanna Blancke opgedragen gedicht, dat mogelijk op haar tragische
liefdesgeschiedenis van toepassing is, ligt immers nauwelijks een week later in
diezelfde maand een minstens zo waarschijnlijke datum te wachten. De door Joanna
noodgedwongen reeds na een dag verboken verloving vond namelijk plaats: midden
juni 1881. Perk was er spoedig van op de hoogte. Hij schreef er tante Betsy al over
in een brief die van 20 juni dateert. De mogelijkheid dat het onstaan van Iris met
Joanna Blancke in verband staat, blijkt dus ook in chronologisch opzicht allesbehalve
irreëel. Dat Kloos deze mogelijkheid niet overwoog, is niet verwonderlijk. Het is wel
uitgesloten dat hij van alle contact met Perk verstoken destijds al van deze tragische
liefdesgeschiedenis op de hoogte is geweest.
Moeten wij nu de mogelijkheid dat Iris met Joanna verband houdt zo reëel blijkt
te zijn, het verband tussen Iris en Kloos in twijfel trekken?
Integendeel. Stuivelings opmerking dat Perk voor zijn gedicht van juni 1881
beelden aan zijn vroegere juni-poëzie ontleende, wijst ons de weg naar een wel
zeer evident verband met Kloos. Perk ontleende voor zijn Iris namelijk niet enkel
beelden aan zijn poëzie van juni 1879,

59)

Stuiveling, Iris, p. 10.
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maar hervatte daarvoor ook beelden uit zijn poëzie van juni 1880. Ik denk weer aan
het sonnet dat hij met een enkele wijziging (van Vriendschap in Jonkvrouw) in de
zomer van 1881 in de voor Joanna samengestelde Helle- en Hemelvaart-cyclus
opnam, maar dat oorspronkelijk een vriendschapssonnet voor Kloos was.
't Was bladstil, en een lauwe loomheid lag,
En woog op beemd en dorre weî, die dorstten;
Zwaar zeeg en zonder licht een vale dag
Uit wolken, die gezwollen onweêr torsten.
Toen is het zwijgend zwerk uit-een-geborsten
En knetterende donders, slag op slag,
Verrommelden en gromden. Vol ontzag
Look ik mijne oogen, die niet oogen dorsten.
Een schelle schicht schoot schichtig uit den hoogen
En sloeg mij. Ik bezwijmde...ontwaakte en zag
De lucht geschraagd door duizend kleurenbogen.
Daarboven, in een kolk van licht te pralen,
Stond reuzengroot de Vriendschap, en een lach
Voelde ik van haar verengeld aanschijn stralen.

Perk hervatte in juni 1881 voor zijn Iris de beelden van zon en zee, van lach en
tranen uit het verjaringsgedicht van juni 1879, hij hervatte daarnaast uit zijn
vriendschapssonnet van juni 1880 de voorstelling van de reusachtige vrouwefiguur
aan de hemeltrans, het beeld van de hemelse lach en, last but not least, het beeld
van de regenboog. Hij ontleende, anders gezegd, de centrale beelden van zijn
gedicht aan een gedicht op hemzelf en aan éen dat op hem en Kloos betrekking
had. Hij vatte ze als het ware alle in de figuur van Iris samen. Het heeft er veel van,
dat Perk de Iris dichtte als een soort vervolg op het sonnet waarin zich het beeld
van de vriendschap - zijn vriendschap met Kloos - lachend, boven duizend
regenbogen uit tot in de hemel toe verhief. Stond de iris in 1880 nog in het teken
van een hemelse
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vreugde en schoonheid, na de verbreking van de vriendschap in 1881 werd zij het
symbool van een schoonheid en vreugde die oplichten uit smartelijke eenzaamheid.
Natuurlijk kan men nu nog veronderstellen dat Perk zijn Iris-voorstelling van meet
af aan concipiëerde met het oog zowel op zijn verbroken relatie met Kloos als op
de zo tragisch verbroken liefdesverhouding van Joanna Blancke. Maar zolang we
niet zeker weten dat deze voorstelling op haar tragische situatie volledig van
toepassing is en zolang we evenmin met zekerheid kunnen zeggen wanneer het
gedicht precies ontstaan is, moet dit toch een veronderstelling blijven. Het feit dat
Perk de centrale beelden van zijn Iris aan een autobiografisch gedicht en daarnaast
aan een vrienschapssonnet voor Kloos ontleende, wijst er veeleer op, dat hij althans
oorspronkelijk slechts aan zichzelf en Kloos gedacht heeft. In deze richting wijst
bovendien het feit dat er uit de maanden mei, juni en juli 1881 geen enkel stuk is,
dat ons het recht geeft Joanna met Iris in verband te brengen alvorens het voltooid
60)
werd en daarna aanvankelijk al evenmin . Het is dan ook vooralsnog het
waarschijnlijkst dat Perk, eenmaal met Joanna's tragische liefdesgeschiedenis
bekend geworden, getroffen werd door de toepasbaarheid van zijn Iris-voorstelling
op haar tragische situatie en toen besloot zijn gedicht door middel van een opdracht
op zinvolle wijze met haar en haar droevig lot in verband te brengen.

IX
O vrouwe! ik weet niet of de sterren weenen, Hun licht 't gezicht in zilvren tranen baadt,
Of liefde's lach is over 't klaar gelaat,
Van wie zichzelf alleen hun lust ontleenen, Want hel als tranen ruischt de lach daarhenen...
Maar - sterrennacht rijst, waar Gij stralend staat,
En diep in 't hart den gloed dier oogen slaat,
Die traan en lach en leed en lust vereenen.

60)

Stuiveling, Iris, p. 8.
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En 'k peins - wanneer Uw lange blikken stroomen,
Waarheen der mijmring beeldenstoet hen trekt,
Die, beurtlings blijde en bleek, al vliedend komen:
Tot iedre blik in mij de bede wekt:
‘Ach! mochten ze eeuwig dus, onwetend, droomen,
Of 't waas des lachs, of 't floers der smart hen dekt’ -

Ik citeer dit sonnet van Kloos - nr. LVIII in de bundel Verzen - naar de
handschriftversie in een poëziealbum van Perks zuster Henriëtte. Het is daar getiteld:
Sterfelijke Sterren en gedateerd: 25 november 1881.
H. Michaël, die erover schreef in zijn Letterkundig bodemonderzoek, acht het
uitgesloten dat het gedicht werkelijk voor Perks zuster bestemd is geweest: ‘zou de
vriend van de op de 1ste van die maand gestorven dichter aan diens zuster nog
wel in die voor beiden zo droeve tijd dít sonnet geschreven hebben zo hij inspiratie
61)
had gehad?’ . Volgens Michaël schreef Kloos het voor Jacques Perk, maar paste
hij er bij opneming in Henriëttes poëziealbum zijn bekende camouflagetechniek op
toe en veranderde hij in de aanhef ‘vriend’ in ‘vrouwe’. Ook van Eeten vond dit
aanvankelijk niet onaannemelijk, maar toen Michaël ontdekt had, dat Kloos in 1881
een relatie had met een vrouw (Dora Jaspers), voor wie hij zo goed als zeker de
sonnetten Madonna en Moisa schreef, bracht dit nieuwe gegeven Van Eeten tot
andere gedachten. Hij vond het toen wél zo waarschijnlijk dat Kloos voor Dora
62)
behalve die twee sonnetten ook het sonnet Onsterfelijke Sterren dichtte .
Is dat werkelijk zo waarschijnlijk als het lijkt? Ik geloof het niet. Daar is om te
beginnen de datering: 25 november 1881. Dat was de dag dat Kloos aan Vosmaer
schreef hoe rampzalig hij zich voelde na Perks dood en hoe ook zijn vriend bijna
tot krankzinnig wordens toe onder hun scheiding had geleden. Van ellende over
diens vroege dood vervuld zond Kloos Vosmaer diezelfde dag zijn sonnetten voor
Dora,

61)
62)

Roeping 35 (1960), p. 490, ook geciteerd door Van Eeten, o.c., p. 40.
o.c., p. 41.
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zijn op Beatrice Cenci lijkende ‘arme, kleine Madonna-af’ toe. ‘Ik weet, welke
bezwaren zich tegen die opname verzetten, maar in den laatsten tijd heeft de
Spectator zich aanmerkelijk gebeterd van zijn pekelzonde tegen de poëzie, en
misschien zijn de anti-vers-mannen nu een weinig vermurwd door mijn laatste
prozastuk, zoodat zij voor dit kleine vrachtje contrabande een oogje luiken, en het
passeeren laten. Het zal wel gaan, niet? Zegt u ze maar, dat het heusch mijn laatsten
zijn, dat ik voortaan mijn krachten uitsluitend aan deftige kritische artikelen en
“superbe” in Memoriam's ga wijden - mijn God, wat word ik jolig! Ik heb een gevoel,
63)
alsof ik op zijn graf dans. Laat ik maar eindigen’ . Met geen woord maakte Kloos
bij deze gelegenheid op die 25ste november van zijn Sterfelijke Sterren gewag.
Maar dat niet alleen: hij bestemde het voor de poëziealbum van Henriëtte Perk en
dateerde het daar op de dag die voor hem zo kennelijk in het teken stond van
wanhopig verdriet om Perks dood. Het minste wat wij hieruit mogen concluderen is
wel, dat het best wel eens met de jonggestorven dichter zelf te maken zou kunnen
hebben.
Wie het gedicht nu vanwege deze mogelijkheid met het in de oktoberaflevering
van De Tijdspiegel verschenen Iris vergelijkt, wordt getroffen door de grote
overeenkomst die de woordenschat van beide gedichten vertoont: sterren
(sterrennacht), (bloem-) hart, gelaat (gezicht), ogen, blik, lach, tranen, leed, eenzaam
(zich zelf alleen). Maar nog opvallender is dat in Sterfelijke Sterren hetzelfde thema
klinkt als in Perks Iris. Het klinkt er veel te nadrukkelijk zelfs. Ik bedoel het Perk zo
dierbare, romantische, als men wil Shelleyaanse thema van de wisseling en
versmelting van vreugde en smart. Het verschijnt dadelijk al in de aanhef van het
sonnet om dan in het tweede kwatrijn hervat te worden (de lach die hel als tranen
henenruist, ogen die traan en lach, leed en lust verenen). Het wordt vastgehouden
in het eerste terzet, waar zich bij de wisseling van blijdschap en bleekheid nog die
van komen en vlieden voegt: komen en vlieden, neigen en vluchten, neerbuigen en
terugwijken naar omhoog bepalen ook de beweging van Iris in Perks gedicht. En
tot in het laatste terzet toe wordt het thema

63)

Briefwisseling Vosmaer-Kloos, p. 96.
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van vreugde en smart volgehouden, het wordt er in de slotverzen op klassieke wijze
aangeduid als de kern van het hele gedicht: ‘“Ach! mochten ze eeuwig dus,
onwetend, droomen, /Of 't waas des lachs, of 't floers der smart hen dekt” -’.
Er is voor Michaëls opvatting dat Sterfelijke Sterren op Jacques Perk betrekking
heeft, inderdaad wel zeer veel te zeggen. Een gedicht dat afkomstig uit een
poëziealbum van Perks zuster en daar gedateerd op 25 november 1881 zó innig
met Iris verband blijkt te houden, kan haast niet anders dan als een weerklank van
Perks laatst verschenen gedicht worden beschouwd. Het zou ook vreemd geweest
zijn als Kloos niet gereageerd had op een gedicht waarvan hij zo duidelijk
suggereerde dat het alles te maken had met hem en zijn verbroken vriendschap
met Perk en dat in elk geval zo volledig op hun beider ‘tragedie’ toepasbaar blijkt
te zijn. Bedenkt men dat Perk in zijn Iris als een vrouw aan de hemel verschijnt, dan
behoeft men zelfs niet eens aan te nemen dat Kloos zijn sonnet ‘ontmannend’ in
de aanhef ‘vriend’, in ‘vrouwe’ veranderd heeft.
K. MEEUWESSE
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Boekbeoordelingen
M. Gysseling-A. Verhulst, Het oudste goederenregister van de
Sint-Baafsabdij te Gent (Eerste helft XIIIe eeuw). = Werken uitg. door de
Fac. van de Lett. en Wijsbeg. van de Rijksuniv. te Gent, 132 Afl. Brugge
1964. 227 pp.
Tot voor kort gold als het oudste niet-litteraire Nederlandse document de bekende
schepenoorkonde van Boechoute uit 1249. Dank zij enige mooie vondsten
beschikken we nu over ouder en uitgebreider materiaal, materiaal bovendien, dat
in originali en vrij nauwkeurig dateerbaar overgeleverd is en in dit opzicht dus van
directer waarde is dan vele litteraire teksten. Genoemde vondsten komen alle uit
Gent: De statuten van de Gentse leprozerie van 1236 (uitg. d.M. Gysseling Studia
Germanica Gandensia V, 1963), een handschrift uit 1237 met de Nederlandse
vertaling van keuren voor de stad Gent (uitg. d. A.C.F. Koch, Vroeg Middelnederlands
ambtelijk proza, Groningen 1960) en tenslotte het goederenregister van de
Sint-Baafsabdij, grotendeel in het latijn geschreven, maar waarin althans enige
handen (H en L) zoveel Nederlandse zinsdelen vlochten, dat we beduidend meer
informatie hierover krijgen dan van de geïsoleerde Nederlandse namen en woorden,
die in dergelijke teksten gebruikelijk zijn. Genoemde drie werken zijn voor ons het
begin van de Vlaamse teksttraditie en geven ons een inzicht niet alleen in de
spellingsgewoonten van deze periode, doch ook in de ontwikkeling hiervan. Dit
laatste geldt voor het goederenregister, dat door verschillende schrijvers tussen ±
1210 en ± 1250 is geschreven. Gysseling, die op voortreffelijke wijze de
palaeografische en taalkundige inleiding verzorgde, onderscheidt 20 handen, bepaalt
de tijd van hun werkzaamheid en beschrijft de door hen gevolgde spelling. Hierbij
beschikte hij, behalve bij de handen H en L, alleen over de namen en geïsoleerde
Nederlandse termini technici, meestal maten en gewichten. Voor enkele handen,
waarvan de bijdrage niet meer dan één à twee regels beslaan, is dit een al te gering
materiaal, om hun karakter te bepalen. Bovendien bedenke men dat juist op
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namen een grote last van schrijftraditie en voorbeeldwerking rustte. Dat neemt niet
weg, dat wij in het geheel van het werk van deze monniken toch duidelijk het streven
zien - zij het hier en daar met duidelijk terugvallen naar het archaïsche - een
vernieuwing in de spelling te brengen ten opzichte van de XIIe eeuw. Het duidelijkst
is dit in het globaal toenemen van het aangeven van lange vocaal in gesloten, later
(sinds hand O, 1227-1239) ook in open lettergreep, al bereikt geen der schrijvers
nog een volkomen consequentie hierin. Als lengte-aanduiding vinden we sinds de
oudste hand e, weldra ook i (B, ± 1212-1223), sinds hand O ook de acutus, en bij
P (± 1240) zelfs de verdubbeling. De lange i wordt bij D (± 1220; pag. 79; ten
onrechte geeft Gysseling blz. 27 de eer aan hand O) soms als y gespeld. Verdere
conservatismen of vernieuwingen leest Gysseling af aan de spelling van v (u), w
(uu), ou, rg (rh e.d.), cht (ct, th, ht enz.), sch (sc) en g vóór e of i (ghe, ghi). Hierbij
mis ik een bespreking van de neiging bij enige latere schrijvers (N, O, P, S) om h
verder te laten woekeren; N: Lho, Ivethe; O: -broch, Buch Néthen, Lho, Ivethe,
thedrotene; P: Therenpolre; S: -donch.
Interessant is de veronderstelling, dat de i als lengteteken door B. zou zijn bedacht
op grond van de ontwikkeling oi > ô in Franse leenwoorden en dat dit dus een
Vlaamse uitvinding zou zijn, die zich in de XIIIe eeuw over Holland verbreid zou
hebben. Nochtans vinden we bij B. deze spelling niet voor ô maar wel voor â en
huidige û. Overigens mis ik bij de bespreking van de handen een verwijzing naar
de pagina's in de tekst, waar men hun werk vinden kan. Met dat al geven inleiding
en uitgave ons een indruk van deze schrijvers en hun problemen. De schrijvers, die
achter de letters A.B.H en O verborgen zitten, krijgen contouren; vooral B. en O.
kunnen we bewonderen.
Men bedenke echter wel, meer dan spellingsgeschiedenis hebben we hier nog
niet. De fonetische achtergrond wacht nog op behandeling en dan wel in het kader
van de andere monumenten. Onze bron biedt hiervoor zeker stof. Indien we
bijvoorbeeld de behandeling van h in anlaut nagaan en zien hoe B rustig schrijft
Hostackere (2 ×) naast Ostacker (3 ×), Hactine naast Achtine, J. Willem v.d. Harde
naast v.d. Arde, K. ofstat naast hofstat, dan vragen we ons af, of Gysseling
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gelijk had toen hij naar aanleiding van de Gentse keuren van 1237, waarin de
onetymologische h zeldzaam is, schreef: ‘Bij het begin van de Middelnederlandse
teksttraditie leefde de klank h in Vlaanderen dus nog op een of andere wijze in de
uitspraak voort’ (T.e.T. XV, 31). Bij vrijwel al onze handen is een ‘onjuist’ gebruik
van h te constateren, bij de een wat meer dan bij de andere: zeer sterk bij H, vrijwel
niet en dan nog in zijn laatste jaren bij O. Daar staat tegenover, dat L (blz. 86)
Annekino verbeterde in Hannekino, maar die twee namen bestonden nu eenmaal
en zorgvuldigheid was dus gewenst. Misschien, dat bij zorgvuldig taalgebruik die h
nog waarde had en dat dit Gysselings ‘op een of andere wijze’ is en dus zijn uitspraak
rechtvaardigt. Zo biedt deze tekst nog stof genoeg ter overdenking, zoals bv. de
vraag, waarom A het nodig vond de naam Godescald de Putte te verbeteren in
Godescald de Pitte en dus de Vlaamse ontronding weer te geven of de ‘tweetaligheid’
van H. die volkomen natuurlijk zijn Nederlands met latijn en zijn latijn met Nederlands
mengt.
Het hier gezegde moge het belang van deze uitgave voor de neerlandistiek
duidelijk gemaakt hebben. Het grote belang voor de agrarische geschiedenis, ons
door de voortreffelijke inleiding van Verhulst ontvouwd, dient zeker genoemd, zij
het elders ten volle in het licht gesteld te worden.
D.P. BLOK

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 82

81

Nieuwe Maerlantproblemen
In ‘Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Taal- en
Letterkunde’ heeft J. van Mierlo in 1957 zijn mistevredenheid uitgedrukt omdat af
en toe literatuur-historici de oude voorstelling, dat Jacob van Maerlant voor enkele
jaren naar Voorne uitweek om er het ambt van koster waar te nemen, dreigden
1)
ongedaan te maken . Hij had het vooral tegen de voorstelling dat Jacob van Maerlant
geboren was te Maerlant in het Brugs Ambacht en dat hij De Coster heette. ‘Deze
in zeker opzicht zo verlokkelijke theorie’, aldus J. van Mierlo, ‘is nu wel voor goed
gebleken te berusten op een misverstand -’. Na de tekst te hebben geciteerd uit het
obituarium van Snellegem, waarin wij vernemen dat er voor de ridder Geeraard van
Roden en zijn vrouw Margareta een jaargetijde werd gesticht waarvan de last werd
gelegd op een huis, binnen het atrium, waarin Jacob de Coster woonde, schrijft J.
van Mierlo dan nog:...‘en dat die Jacob koster was, wordt bevestigd door het feit,
dat het enige huis op het kerkplein steeds nog in de XVIIde eeuw het “kosterhuis”
is geweest. Op ons tegenbetoog, heeft E.H. Noterdaeme, die deze nieuwe theorie
had voorgedragen, ondanks vriendelijke uitnodiging, zelf nooit geantwoord, zodat
2)
we hieruit mogen besluiten, dat ook hij zijn vergissing heeft ingezien’ .
De plaats is natuurlijk een obiit. Niemand betwist dit, vermits de tekst in een
obituarium of jaargetijdenboek voorkomt en men in een obituarium slechts
vermeldingen van jaargetijden aantreft. Of men nu de uitgave die elk jaar moest
worden gedaan voor het celebreren van het jaargetijde een jaarlijkse rente of
stipendium noemt is bijzaak. Waar het om gaat is: woonde de koster van de kerk
in de mansio binnen het atrium of woonde er iemand die De Coster heette. Er
behoefde niet te worden geantwoord op de uitnodiging van J. van

1)
2)

J. van Mierlo: De ontwikkelingsgang van Jacob van Maerlant, in ‘Verslagen en Mededelingen
der Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1957, blz. 120 en 136-137.
Van Mierlo, ibidem, blz. 121 en 122.
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Mierlo. Reeds in 1955 verscheen in ‘Wetenschappelijke Tijdingen’ een artikel waarin
werd betoogd dat het huis binnen het atrium vóór 1619 het huis was...daer eertijds
placht up te wuenen de capellaen deser kercke...en verder in het obituarium, waarin
deze tekst voorkomt: huyseken waarmede de kercke belast blijft om den pastoor te
betalen, ende es de koster toegelaten er te wuenen zonder pacht te geven. De
mansio binnen het atrium werd dus pas in de 17de eeuw het kosterhuis, vermits de
kapelaan er voordien inwoonde. Het is niet waar, dat het enige huis, zoals Dr. Van
Mierlo schreef, op het kerkplein steeds, tot nog in de XVIIde eeuw, het kosterhuis
is geweest. De door hem genoemde verlokkende theorie berustte dus niet op een
misverstand.
Een degelijk antwoord op gans het betoog van Dr. Van Mierlo in 1957 in ‘Verslagen
en Mededelingen’ verschenen, vroeg veel tijd en opzoekingen in de archiefstukken,
doch het antwoord kwam. In 1959 verscheen een artikel over het geslacht De Coster
3)
te Maerlant in Houtave . Een tweede verscheen in 1960 over het Maerlant in het
4)
Brugs Ambacht , een derde in 1961 over het atrium van Snellegem, het obituarium
en Jacobus custos-, een vierde in het zelfde jaar over Jacob van Maerlant en de
5)
Kasselberg , en nog in 1961 een zesde in de ‘Handelingen der Koninklijke
Zuidnederlandse Maatschappij’, waarin de bezwaren van J. van Mierlo werden
6)
verworpen . Een zevende artikel verscheen in 1964 in het ‘Album De Smet’ over
7)
de ridders van Roden in de eerste helft van de dertiende eeuw , en een achtste in
hetzelfde jaar over de ridders van Roden en Jacob de Coster

3)

4)
5)

6)
7)

J. Noterdaeme: Jacob de Costere van Maerlant, in ‘Wetenschappelijke Tijdingen, 1955, blz.
313 en vlg. en: J. Noterdaeme. Jacob de Costere van Maerlant, in Ons Heem, 1959, blz.
147-152.
J. Noterdaeme: Het Maerlantprobleem, in Ons Heem, 1960, blz. 203-219
J Noterdaeme: Het atrium van Snellegem, het obituarium en Jacobus custos, in ‘Het Brugse
Ommeland’, 1961, nr 4, en Jacob van Maerlant en de Kasselberg in ‘Ons Heem’, 1961, blz.
132.
J. Noterdaeme: Jacob de Coster van Maerlant, in: Handelingen der Koninklijke Zuidnederlandse
Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, 1961, blz. 233-272.
J Noterdaeme: De ridders van Roden, in Album Jos. De Smet, 1964, blz. 273 tot 307.
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8)

van Maerlant . In beide laatste artikels werd een groot aantal oorkonden opgenomen
die nooit waren uitgegeven. Die oorkonden stonden in verband met de ridders van
Roden en Jacob de Coster. Op die overvloed van bewijsstukken werd er in België
noch in Nederland gereageerd. De archiefstukken spraken luider dan de bezwaren,
die men tegen de voorstelling: Jacob was geen koster doch heette De Coster, had
ingebracht. Op zoveel overtuigend materiaal had men niet gerekend.
‘Men neme het mij ten slotte niet kwalijk’, schreef J. van Mierlo in 1957, ‘dat ik
nog eens mijn hart lucht tegen een opvatting van de wetenschap die ik niet kan
billijken; een opvatting die liefst met schone en daarom zoveel mogelijk met nieuwe,
9)
verrassende, hypothesen werkt’ . Wij gaan hiermede akkoord, doch als degelijke,
oorspronkelijke en onbekende archiefstukken op tafel worden gelegd, dan moet er
rekening mede worden gehouden. Nooit heeft Van Mierlo de oorkonden in het
rijksarchief te Brugge onderzocht, nooit de geschiedenis van de ridders van Roden
doorgewerkt, nooit het Maerlant te Houtave bezocht. Het is dan ook niet te
verwonderen dat hij in zijn tegenbetoog slechts die gegevens aanvaardde die
strookten met zijn opvatting, en de andere afwees.
Wij weten nu veel meer dan 10 jaar geleden. Wij kennen precies de ligging van
de mansio. Ze stond in de dertiende eeuw binnen het atrium en oost van de kerk.
Naast het huis, ten zuiden ervan, lag er een hoveke, het capelleriehoveke. Huis en
hof behoorden in het begin van de dertiende eeuw toe aan de ridder van Roden die
naast het atrium op het ridderhof, het Oosthof genaamd, woonde. De weduwe van
Geeraard van Roden, Margareta van de Woestine, of haar zoon Geeraard, schonk
bij de stichting van het jaargetijde de mansio aan de kerk van Snellegem. De mansio
werd in de loop van de eeuwen herbouwd en zelfs nu nog staat er een huis op
dezelfde plaats. Ook het hoveke naast het huis ligt er nog. Gans het complex is
hetzelfde

8)
9)

J Noterdaeme: De ridders van Roden en Jacob de Coster van Maerlant, in het heemkundig
tijdschrift: ‘Appeltjes van het Meetjesland’, 1964, blz. 3 tot 71.
J. van Mierlo, a.w. 1957, blz. 136-137.
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gebleven als in de dertiende eeuw en behoort nu nog toe aan de kerk van Snellegem.
De mansio werd in de dertiende eeuw aan de kerk geschonken met de bepaling
dat dit huis moest dienen als waarborg voor het uitkeren van het stipendium aan
de pastoor en aan de koster. In de 17de eeuw schrijft men nog dat dit huis moest
dienen om de pastoor te betalen (natuurlijk voor het celebreren van het jaargetijde).
Er is geen sprake van het betalen van de koster, omdat pas dan de koster in dit
huis mag wonen, en geen pacht moest betalen. Vóór die tijd woonde de kapelaan
in dit huis en de koster buiten het atrium. In het licht van die gegevens kunnen wij
nu de tekst van het obiit beter begrijpen. Deze luidt: Obiit dominus Gerardus myles
et Margareta uxor ejus, qui contulit presbytero 2 s., custodi 12 d. par. supra
mansionem Jacobi custodis infra atrium. Wij staan dus voor een obiit, waarin wij
vernemen dat voor Geeraard van Roden en zijn vrouw Margareta van de Woestine
een jaargetijde werd gesticht en dat de last van het jaarlijks uit te keren stipendium
gelegd werd op het huis waarin Jacob de Coster woonde. Waar het op aankomt is:
wie woonde in dit huis - de koster van de kerk of iemand die Jacob De Coster heette?
Wij hebben er vroeger reeds op gewezen dat de tekst van het obiit in telegramstijl
werd geschreven. Het oorspronkelijk stuk van de stichting was ongetwijfeld veel
langer. Slechts het essentiële ervan werd in het obituarium overgeschreven. In al
de andere obiits is er een vergoeding voorzien voor de kerk. Hier niet. Waarom?
Omdat de kerk de eigendom kreeg van de mansio. Ook de namen Van Roden en
Van de Woestine vielen weg. Als alles nu zo beknopt wordt weergegeven in het
obiit, waarom schrijft men dan: supra mansionem Jacobi custodis? Wat komt die
naam Jacob daar doen, in de veronderstelling dat hij de koster van de kerk was?
Die vermelding was totaal overbodig. Het is toch al te duidelijk dat het had volstaan
te schrijven: supra mansionem custodis, en dan had iedereen eruit verstaan dat er
sprake was van het kosterhuis. Wat belang had het immers te weten of de koster
Jan of Pieter of Jacob heette? Geen de minste. Waarom schrijft men dan Jacob de
Coster? Om die persoon, die Jacob de Coster heette, duidelijk te onderscheiden
van de koster van de kerk. J. van Mierlo
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heeft dat niet ingezien. Die Jacob mocht niet De Coster heeten, want dit was al te
gevaarlijk voor zijn stelling. Daarom schreef hij dat het stipendium uit te betalen was
op het huis van den toenmaligen koster. Hij loochende zelfs het bestaan van een
geslacht De Coster te Houtave en zulks zonder verder onderzoek. Het had volstaan
het archief te Brugge te raadplegen om tot de overtuiging te komen dat er wel een
geslacht De Coster te Houtave en dan nog in het Maerlant aldaar, woonde. Zelfs
het Maerlant moest onbewoonbaar worden verklaard, en daarom werd het als een
moerassige streek voorgesteld. Wie ter plaats het Maerlant heeft doorlopen, komt
tot een gans ander besluit. Het is zeer vruchtbaar, althans nu. Ook in de dertiende
eeuw was het zo. Men heeft slechts de registers van de Wateringen van
Blankenberge na te gaan om deze overtuiging te delen. En dat het zo was in de
dertiende eeuw, blijkt uit de oorkonden van die eeuw, waarin men dezelfde hofsteden
terugvindt met dezelfde naam en op dezelfde plaats als in de registers van de
wateringen uit de 15de eeuw. Zelfs het bodemkundig onderzoek, dat heel recent
is, komt tot hetzelfde besluit: Maerlant was reeds in de dertiende eeuw een
vruchtbare streek. Gans het betoog van Dr. Van Mierlo valt daardoor uiteen: het
steunde op loutere veronderstellingen, die hij als werkelijkheid voorstelde.
De hypothese: Jacob van Maerlant heette De Coster en was geboren te Maerlant
in Houtave bij Brugge, werd in de tweede helft van de 19de eeuw verdedigd door
Karel Versnaeyen, C.A. Serrure en W.H.J. Waele. Ze werd heftig bestreden door
Dr. J. Jonckbloet, Dr. Jan te Winkel en anderen. Toen allen zich hierbij neerlegden,
werd de thesis van K. Versnaeyen onlangs opnieuw opgerakeld, fris leven ingeblazen
en uitgewerkt tot die van: Jakob van Maerlant, klerk van de Heren van Roden. J.
Noterdaeme werd hierin flink geholpen door Dr. W.G. Hellinga, Dr. Anna Kampstra
en vooral door Dr. Mr. H.P. Schaap. Pater Maximilianus betuigde zijn instemming
in zijn ‘Sint Franciscus Leven’ en Dr. J. Janssens in zijn ‘De Mariale persoonlijkheid
van Jacob van Maerlant’. Slechts Dr. Van Mierlo bleef volhouden met ze te bestrijden.
Sedert zijn laatste bijdrage in 1957 in ‘Verslagen en Mededelingen’ scheen iedereen
in Noord en Zuid zich,
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voorlopig althans, met de hypothese Versnaeyen-Noterdaeme te verzoenen. En
toch...
Onlangs heeft Dr. H.C. Peeters in ‘Nieuwe inzichten in de Maerlant-problematiek’
10)
ze bekampt . Ik zal niet ontkennen dat zijn studie op mij, bij een eerste vluchtige
lezing, indruk heeft gemaakt. Bij een nader onderzoek kwam ik echter tot de
overtuiging dat ik hem niet kon volgen. Dr. Peeters schrijft op het einde van zijn
betoog: ‘Ook E.H.J. Noterdaeme ben ik dank schuldig. Indien hij in dit artikel een
aantal fouten niet meer weervindt, dan mag dat wel een bewijs zijn, dat onze
gesprekken vruchtbaar waren’. Hieruit mag men niet besluiten dat ik met de ‘Nieuwe
inzichten’ in alles instem en dat het Van Maerlantprobleem nu voorgoed is opgelost.
Elke poging om de sluier op te lichten waarachter de dichter zich nog altijd verschuilt,
dient te worden aangemoedigd. In dit licht gezien heeft Dr. Peeters verdienstelijk
werk verricht. Vanzelfsprekend sluit dit echter niet uit, dat de nieuwe gegevens op
de weegschaal worden gelegd en de waarde ervan wordt gewogen en mogelijk te
licht bevonden.

De chronologische ordening
Dr. Peeters schijnt geen belang te hechten aan de nieuwe chronologische ordening
van de eerste werken van de dichter. Hij wijst er zelfs niet op dat Jacob van Maerlant
zelf de ordening heeft aangeduid en dat niemand tot nu toe dit had ingezien. Hij
schrijft: ‘Dezelfde onderzoeker heeft zich ook ingelaten met de chronologische
ordening van de eerste werken van de dichter. Feit is het evenwel dat hij hier slechts
weinig meer bracht dan de bevestiging van wat men met W. Jonckbloet reeds
driekwart eeuws aanneemt’. De waarheid is, dat men reeds driekwart eeuws verveeld
zat met de opsomming die in de Ystorie van Troyen voorkomt, en dat de grote Van
Maerlantkenners (ik bedoel W. Jonckbloet-J. te Winkel en J. van Mierlo) de
chronologische ordening niet hebben aanvaard die de dichter zelf in zijn Ystorie van
Troyen heeft aangeduid. In dit werk schrijft de dichter:

10)

H.C. Peeters: Nieuwe inzichten in de Maerlantproblematiek, in Handelingen van de Kon.
Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis 1964, blz. 249-285.
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Hier voren dichte hi Merlijn,
Ende Alexander uten Latijn
Toerecke ende dien Sompniarijs
Ende den corten Lapidarijs.

en in zijn Merlijn:
Ende nu biddick, dat is waer,
Jacob de coster van Merlant,
Dien gy te voren hebbet becant
In des Konincs Alexanders jeesten.

Jonckbloet heeft geheel de opsomming van de eerste vier verzen in twijfel getrokken.
Zelfs de laatste vier verzen kwamen hem verdacht voor. Van Mierlo schrijft
uitdrukkelijk van de eerste vier verzen: ‘Toch doet die opsomming enigszins vreemd
aan: de volgorde is niet de chronologische’. Uitdrukkelijker kan het toch niet worden
gezegd. Driekwart eeuws heeft men de volgorde niet gevonden die door de dichter
werd aangeduid, omdat hij in schijnbare tegenspraak was met zich zelf. In de Ystorie
van Troyen schijnt hij te zeggen dat hij de Alexander na de Merlijn heeft gedicht en
in de Merlijn zegt hij dat hij reeds de Alexander had geschreven. En toch is er geen
tegenspraak en is de opsomming van de eerste werken van de dichter wel
chronologisch. Jacob van Maerlant begint - zoals de woorden ‘Hier voren’ het
aanduiden - in de opsomming met de Merlijn, die hij onmiddellijk vóór de Ystorie
van Troyen had geschreven; daarna vermeldt bij de Alexander, die hij vóór zijn
Merlijn had gedicht en klimt zo verder op, om te eindigen met het werk dat het eerst
het licht zag: de corte Lapidarijs. Het is normaal dat hij zijn dichtersloopbaan niet
met een groot werk heeft begonnen, doch met een klein, een kort werk. De dichter
noemt zijn eerste werk het laatst. De chronologische ordening van de eerste werken
van Jacob van Maerlant is dus:
Corte Lapidarijs
Sompniarijs
Torec
Alexander
Merlijn
Ystorie van Troyen.
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Wat dacht J. te Winkel over de volgorde van de werken van de dichter? Hij schrijft
onomwonden: ‘Maerlants eerste werk was de Alexander...’ en ‘Hadde Maerlant toen
hij de Merlijn dichtte, reeds iets anders geschreven, dan de Alexander, hij zou dit
wel niet onvermeld gelaten hebben’. Drie kwart eeuw lang hebben de beste Van
Maerlantkenners, te beginnen met Dr. Jonckbloet, gezocht naar de volgorde van
de werken van de dichter en geen enkel onder hen heeft ze gevonden. Door de
woorden ‘Hier voren’ anders uit te leggen dan tot nu toe werd gedaan, is er geen
betwisting nopens de prioriteit van het een of het ander werk meer mogelijk. Niemand
beter dan Van Maerlant zelf wist in welke volgorde hij zijn werken had geschreven.
Die volgorde is nu teruggevonden. De nieuwe interpretatie van ‘Hier voren’ heeft
dit mogelijk gemaakt. Ik begrijp niet hoe Dr. Peeters het belang ervan niet heeft
ingezien. Men zal echter toegeven dat ze voor de voorstelling van het Brielse
Maerlant en het kosterschap op Voorne zeer ongelegen komt. Wellicht daarom heeft
Dr. Van Mierlo ze dan ook doodgezwegen.

Alexanders Geesten
L. Delfos heeft getracht te bewijzen dat de Alexander vóór de dood van Willem II (†
28 januari 1256) werd geschreven. Dr. Peeters sluit zich aan bij de traditionele
stelling en acht het waarschijnlijk dat de Alexander in de periode 1257-1260 werd
geschreven. Nieuwe inzichten krijgen wij hier dus niet.
De standaard van Alexander krijgt in het betoog van L. Delfos een bijzondere
vermelding. Hij schrijft: ‘Dat Maerlant onder 't schrijven de Hollandse vorst voor ogen
had, blijkt onmiskenbaar uit de manier waarop hij Châtillon's beschrijving van
Alexanders standaard ‘naa 's landts gelegentheydt verduitscht’. Deze vlag beschrijft
de Fransman naar het bekend model van de rode standaard der Romeinse
veldheren, als ‘een blakend (vuurrood) vexillum; aan de spits van de vaandelstok
prijkt (zoals bij de Romeinen de adelaar) een “leeuw”, waarschijnlijk een gouden
beeld. Het is beslist geen “toeval”, dat Maerlant hier de kleuren verwisselt, en als
Alexanders teken precies het wapen van koning Willem beschrijft: op een gouden
veld een staande rode
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11)

leeuw - “een lyoen rampant van kelen root” op “die scilt van goude” .’
Op die standaard van Alexander werd reeds meer dan eens de aandacht
gevestigd. Het is een feit, dat de beschrijving van het wapen bij Van Maerlant afwijkt
van de beschrijving van Wouter van Châtillon en overeenstemt met deze van het
Hollands wapen. Maar heeft de dichter de bedoeling gehad, aan Alexander het
Hollandse wapen te geven? Dr. Van Mierlo schrijft: ‘Weliswaar heeft men het
Hollands wapen willen zien in het gouden schild met een roden leeuw dat aan
Alexander wordt toegekend; men is echter genoodzaakt aan te nemen dat dit louter
toeval zou kunnen zijn. Inderdaad de beschrijving werd de dichter ingegeven door
12)
zijn voorbeeld zelf’ . Op het schrijven van Dr. Delfos, dat door Dr. Peeters wordt
overgenomen, kan worden geantwoord dat Willem II reeds overleden was toen de
Alexander werd geschreven en dat Wouter van Châtillon, ook Wouter van Rijsel
geheten, geen Fransman was. Hij werd geboren te of in de omstreken van Rijsel,
dat toen in het graafschap Vlaanderen lag. Het was hoogstwaarschijnlijk omdat hij
Vlaming was dat hij de Romeinse adelaar verving door een Vlaamse leeuw en niet
door een Franse lelie. Is Van Maerlant nog een stap verder gegaan? Hij heeft in elk
geval het vuurrood vexillum vervangen door het gulden veld- door het ‘scilt van
goude’, dat in het Vlaams wapen wordt aangetroffen, Vanzelfsprekend kon hij dan
het gouden beeld- de gouden leeuw, niet bewaren. Hij heeft het vuurrood van het
vexillum overgebracht op de lyoen rampant van kelen root. Het is dan ook niet zo
zeker, wel echter mogelijk, dat de dichter ooit aan het Hollands wapen heeft gedacht.
Dr. Peeters schrijft: ‘Zulk toeval mag wel al te toevallig lijken, wanneer men weet
dat Maerlant het beste deel van zijn werken, zoniet alle, voor het Noorden heeft
geschreven’. Als bewijs heeft dit argument geen waarde. Toen de dichter de
Alexander schreef, had hij nog

11)
12)

L. Delfos: Maerlant's ‘scone die mi peisen doet’ in Wetenschappelijke Tijdingen, 1955, blz.
201 en vlg.
J. van Mierlo: Jacob van Maerlant - zijn leven - Zijn werken - Zijn betekenis, 1948, blz. 23.
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geen enkel werk voor het Noorden geschreven. Wat meer is: in de Alexander zelf
denkt hij nog niet aan het Noorden. In de lof der vaderlandsliefde schrijft hij:
Owi, here god, hoe macht sijn,
Dat elken minsce int herte sijn,
So soete dunct sijns selves lant?
Die Branbantsoen prijst Brabant,
Ende die Fransois Vrankerike;
Die Baertoene prisen Baertanien,
Die Tsampanoise Tsampanien.
Also mint die vogel dwout
Daer hi in hevet grote ghewout;
Al dademene in ene waerme mute,
Mach hi, hi vlieghet ute.
Dus priset elkerlyc sijn lant.
Maer seidi dat hi noit en vant
Also goed lant alse Bruxambocht,
Ic waens hem daerbi heeft ghedocht
Omdat hiere in was gheboren.
Bedi prijst hijt te voren.

De dichter - die in het Brugs Ambacht was geboren en er de Alexander schreef richt zijn blikken naar het oosten, naar Brabant en het Duitse keizerrijk. De klerk
van de Heer van Roden denkt aan het land van Roden, dat in keizerlijk Vlaanderen
lag. De ridders van Roden hadden hun Brabantse herkomst niet vergeten en
aanzagen hun land van Roden als ‘in Brabantia sita’. De dichter richt ook zijn blikken
naar het zuiden, naar Frankrijk, en naar het Westen, naar Engeland. Waarschijnlijk
is door Baertanien niet Bretagne, doch Engeland bedoeld, daar de dichter in de
Spieghel Historiael schrijft: In tlant, dat Albion hiet...Baertaengen genoemt. Hij
vermeldt dan nog een graafschap van Frankrijk. Een zeer eigenaardige vermelding
van een graafschap dat zelfs niet paalde aan Vlaanderen. Wij komen hier later nog
op terug. Van Maerlant richt zich dus naar het Oosten, het Westen en het Zuiden.
Het Noorden zegt hem niets. Hij heeft er geen belangstelling voor. Het laat hem
onverschillig. Zeeland en Holland
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zeggen hem niets. Hij had immers nog geen opdrachtgevers gevonden in het
Noorden. Waarom zou hij dan het Hollands wapen hebben gegeven aan Alexander?

De roveren van Rupelmonde
Ware sulc een coninc te Parijs,
Hi soude bejaghen groten prijs
Al heidenesse soude hi dwinghen.
Men soude van sinre doghet singhen
Al van daer die sonne up staet
Tot daer soe weder neder gaet;
Ware oec die hertoghe van Brabant
Sulc een ridder becant
Dien roveren van Rippelmonde
Souden dunken grote sonde
Tol te nemene met ghewelt
Den ghenen die varen up die scelt.

‘De onderzoekers’, aldus Dr. Peeters, ‘hebben het altijd voorgesteld alsof de auteur
in de geciteerde verzen een bitter verwijt richt aan het adres van de hertog, die zijn
verantwoordelijkheid niet zou hebben opgenomen in de geschillen tussen Vlaanderen
en Holland. Die interpretatie lijkt ons niet de beste. Er is o.i. geenszins sprake van
ene vijandige verwijtende houding t.o.v. de hertog. Evenmin wordt de Franse koning,
Lodewijk de Heilige, aangespoord tot een nieuwe kruistocht tegen de Islam...De
dichter wenste echter maar dat die grote vorsten, die geen halfgoden waren de
13)
macht hadden van de niet te evenaren Alexander. Een onvervulbare wens’ .
Aan welke interpretatie dient de voorkeur te worden gegeven? Zouden allen tot
nu toe zich hebben vergist? Met welk inzicht heeft Jacob van Maerlant de koning
van Frankrijk en de hertog van Brabant in zijn Alexanders Geesten vermeld? Zijn
werk was geen oorspronkelijk werk, het was slechts een vertaling. Geen beter middel
om de geciteerde verzen te interpreteren, dan op te klimmen naar de

13)

H. Peeters, a.w. blz. 13.
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Alexandreis en na te gaan met welke bedoeling de dichter zich daar tot de koning
van Frankrijk richt. Alexander stond, volgens Wouter van Châtillon, torenhoog boven
alle beroemde koningen en keizers, boven Julius Caesar en Keizer Augustus. Hij
schrijft dan:
Si gemitu commota pio, votisque piorum
Flebilibus, divina daret clementia talem
Francorum regem, toto radiaret in orbe...

Waarop zinspeelt de dichter? De Alexandreis verscheen na de verovering van de
stad Jerusalem door de Saracenen. De val van de heilige stad had een geweldige
indruk gemaakt op de ganse kristenheid in het Westen. Een nieuwe kruistocht werd
in het vooruitzicht gesteld. Wouter van Châtillon schrijft: Indien God in zijn mildheid,
bewogen door het gezucht en de tranen van zoveel kristenen, aan Frankrijk een
koning gaf van het gehalte van Alexander, dan zou die koning roem verwerven in
de ganse wereld. Jacob van Maerlant had die verzen voor ogen toen hij schreef.
Talem regem Francorum wordt bij hem: Ware sulc een coninc te Parijs, en toto
radiaret in orbe wordt bij hem: Men soude van sinre doghet singhen al van daer die
sonne up staet tot daer sie weder neder gaet. In de verzen van Wouter van Châtillon
kan men niets anders lezen dan een aanwakkering, een aansporing tot een nieuwe
kruistocht en Jacob van Maerlant heeft er ook niets anders in gelezen. Wouter van
Châtillon heeft zonder twijfel de koning van Frankrijk niet willen vernederen. De
betekenis van de woorden die tot de koning werden gericht was niet: wij wensen
allen dat gij zoudt het heilig land bevrijden, doch gij zijt er niet toe in staat, omdat
gij niet van het gehalte zijt van Alexander - die wens is een onvervulbare wens. Zijn
woorden hadden echter wel zin, als de dichter hem een vererende opdracht gaf:
als een nieuwe Alexander op te trekken om het Oosten te veroveren. Nooit zou de
Alexandreis in Frankrijk zoveel bijval hebben gekend, nooit zou de Hogeschool van
Parijs de Alexandreis zo warm hebben aanbevolen, indien men erin had kunnen
lezen dat koning Filip August het heilig land niet zou hebben kunnen bevrijden omdat
hij moest onderdoen voor Alexander.
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Toen Jacob van Maerlant zijn Alexanders Geesten schreef was de toestand in het
heilig land nog dezelfde gebleven: de kristenen leefden er nog onder het juk van
de Saracenen. Jacob richt zich vanzelfsprekend niet tot de koning Filip August, doch
tot de toen regerende koning Lodewijk de Heilige en wakkert hem aan om als een
nieuwe Alexander het heilig land van het juk van de Saracenen te bevrijden. Jacob
van Maerlant maakt van de gelegenheid gebruik om er ook de hertog van Brabant
bij te betrekken. Het betreft hier een plaatselijke aangelegenheid. Hij wakkert de
hertog aan om de roveren van Rupelmonde te bedwingen, zoals hij de koning van
Frankrijk heeft aangewakkerd om al heidenesse te bedwingen. De hertog had
ongetwijfeld niet manu militari op te treden, doch had als scheidsrechter erover te
waken dat het verdrag van Péronne niet zou worden geschonden en kon door een
uitspraak, door een dictum, de bezetting van het kasteel van Rupelmonde erop
wijzen dat zij ten onrechte tol had genomen op de Schelde. Hij trok het zich echter
niet aan en liet de roveren van Rupelmonde rustig hun gang gaan. Dr. Peeters
schrijft: ‘De onstuimige jonge Jacob wenste zelfs dat Hendrik III gewapenderhand
een einde zou maken aan de moeilijkheden’. Niemand weet of hij dat wenste. De
hertog kon geen sancties treffen en manu militari optreden. Hij kon echter, en dat
was de wens van de heren van Roden en zelfs van Gwijde van Dampierre die Heer
van Dendermonde was, de bezetting van het kasteel van Rupelmonde, die
eigenmachtig optrad, door een openbare uitspraak in het ongelijk stellen. Daarop
heeft de dichter gewezen. Of men dit nu een verwijt noemt of niet, heeft geen belang.
Ware de hertog van Brabant ‘sulc een ridder becant’ (als Alexander), schrijft Jacob,
hij zou zijn verantwoordelijkheid opnemen in het tolgeschil te Rupelmonde. Hij
wakkert de hertog aan de roveren te bedwingen, zoals hij de koning van Frankrijk
heeft aangewakkerd de Saracenen te bedwingen.

Waar werd de Alexander geschreven?
J. Franck sprak zich uit voor Vlaanderen, Jonckbloet en Te Winkel meenden dat de
dichter reeds Vlaanderen had verlaten. Van Mierlo oordeelde dat het tamelijk vast
stond dat de dichter zich toen nog in
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het Brugs Ambacht ophield. ‘Zijn woorden’, schrijft hij bij de interpretatie van de lof
der vaderlandsliefde, ‘zijn eerder van iemand die in zijn vaderland verblijft en het
daar goed vindt, dan van iemand die er van verwijderd is en er naar verlangt...Zou
hij, schrijvende en verblijvende in Holland en daar zijn vaderland, het Brugsche
Ambacht, prijzend als het beste land ter wereld, nergens een woord van verlangen
naar dit verre vaderland hebben gehad? Nu denkt hij er niet eens aan. Integendeel,
de wijze waarop hij zich uitdrukt zou eerder als kwetsend voor zijn Hollandsche
beschermers worden gevoeld. Hij zou immers zoveel zeggen als: dat het in elk geval
beter was in het Brugsch Ambacht dan in Holland...en verder: Het ware trouwens
als een beleediging aan het adres van zijn gunners: alsof zij hem in Holland als in
14)
een warme mute (als in een kooi) gevangen hielden’ .
Dr. Peeters schrijft: ‘Jacob van Maerlant zal zijn Alexander niet in Vlaanderen
geschreven hebben; wel in het Noorden, meer bepaald in Voorne....De feiten die
zich voordeden te Rupelmonde ten nadele van Zeeuwse en Hollandse schippers
15)
moest de dichter ook in het Noorden vernemen’ . Waarom in het Noorden?
Rupelmonde lag toch in Vlaanderen? Kon de dichter in Vlaanderen, van de heren
van Roden b.v., niet vernemen dat er te Rupelmonde tol werd genomen met geweld
op de Schelde? Dr. Peeters schrijft dat de dichter in de twist tussen Vlaanderen en
Holland-Zeeland het standpunt steunt van het Noorden. Maar er was geen twist
meer in 1257 tussen Vlaanderen en Holland. Gwijde van Dampierre zocht rechtzinnig
de verzoening tussen beide graafschappen. De dichter denkt nog niet aan het
Noorden; het boezemt hem geen belangstelling in. Waarom zou hij niet het standpunt
hebben kunnen verdedigen van zijn heren, van de heren van Roden, die te Gent
en te Schelderoden tol mochten nemen op de Schelde?
Als bewijs dat Jacob zijn Alexander in het Noorden zou hebben geschreven,
brengt Dr. Peeters nog aan dat de dichter de standaard

14)
15)

J. van Mierlo, Jacob van Maerlant, a.w., blz. 22.
H. Peeters, a.w., blz. 262.
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wijzigde van de Alexander. Wij hebben boven reeds geschreven dat dit bewijs in
de grond niets bewijst. Alles samen genomen zijn de argumenten voor het verblijf
in het Noorden eerder zwak.
De dichter noemt zich in de Alexander slechts Jacob. Van een Merlant is er nog
geen sprake, dus zeker niet van een Merlant op Voorne. Dat is, aldus Dr. Peeters,
geen reden om te aanvaarden dat hij (Jacob) nog niet in het Noorden vertoefde.
Het is best mogelijk en zelfs waarschijnlijk, dat hem het passend ambt van koster
in Merlant aan het Voornse hof werd aangeboden, nadat hij reeds enige tijd in het
16)
Noorden had verbleven . Nieuwe problemen stapelen zich op: de dichter zou dus
in het Noorden hebben verbleven vóór hij koster werd te Merlant! Niemand weet
waar. Niemand weet wat hij daar kwam doen, wie hem daar heeft geroepen. Nergens
in zijn werken maakt de dichter daar de minste zinspeling op: hij noemt zich slechts
J. de coster van Merlant. Het zal veiliger zijn zich te houden aan hetgeen Van Mierlo
schreef dat de dichter in het ‘so goede lant als Brux Ambacht’ woonde toen hij zijn
Alexander heeft gedicht.

Wie was de opdrachtgeefster?
Een zeer betwiste vraag. De dichter deed de lezer zoeken naar haar naam en men
zoekt reeds lang en heeft na zoveel eeuwen haar naam niet gevonden.

Gheile
De naam van de opdrachtgeefster, schrijft Jacob, kan men terugvinden en opmaken
uit de beginletters van zes boeken. De beginletters van de eerste zes boeken zijn
GHTILA of GHEILE, al naar gelang het derde boek begint met Tiersten of met
Eersten. ‘Op grond van Maerlant's taaleigen mag men voor Tiersten wel Eerst lezen,
en in dat geval krijgt men (voor de eerste zes letters) Gheile, zoals reeds vermoed
was door K. Versnaeyen en later ook is aangenomen door Mr. C.A. Serrure, Dr. J.
17)
Franck en Dr. Jonckbloet’ . Ook Van

16)
17)

H. Peeters, a.w., blz. 262.
J. te Winkel: Maerlants werken, spiegel van de dertiende eeuw, blz. 38.
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Mierlo dacht aan een Gheile en schreef: Wie deze Gheile mag zijn geweest is men
18)
nooit te weten gekomen . Er zijn dus vele en vooraanstaande voorstanders van
de naam Gheile, of Heile.
Wie was deze Gheile? Aan een vrouw Gheile, die land bezat te Zuienkerke,
waaraan vroeger werd gedacht, valt niet meer te denken. Zij is voor goed
afgeschreven. Voor enkele jaren werd een Heila van Roden teruggevonden. Zij
woonde te Schelderoden en had er belang bij dat de vrije doorvaart op de Schelde
niet werd verhinderd, daar de ridders van Roden tol mochten heffen op de Schelde
te Schelderoden. De ridder Geeraard van Roden, die te Snellegem op het ridderhof
woonde, had als klerk Jacob de Coster van Maerlant. Die ridder was ook Heer van
Berlegem, dat naast Schelderoden lag. Vanzelfsprekend reisde hij dikwijls naar
Berlegem. Uit de Alexander blijkt dat de dichter zijn werk, nog vóór het was voltooid,
kon voorleggen aan zijn opdrachtgeefster. Aan het einde van zijn vierde boek schrijft
hij, dat hij met zijn werk zal voortgaan indien de scone die hem peisen doet het
goedkeurt. Het is duidelijk dat de dichter, klerk van de Heer van Roden, gelegenheid
had om zijn werk aan Heila van Roden voor te leggen.

Ghilda-Hildegonde
In 1955 schreef Dr. L. Delfos ‘Naar het voorbeeld van zijn voorganger geeft Maerlant
door middel van een acrostichon de voornaam van zijn patrones aan. Hij wordt min
of meer met zes letters gespeld, zegt hij, nl. met beginletters van zes boeken. Men
moge, er wel op letten dat hij niet spreekt van de beginletters der zes eerste boeken,
- waaruit de lezer mag besluiten dat ook initialen van de laatste boeken in die naam
optreden. De tien letters zijn dan: G.H.T.I.L.E.H.I.D.A. Voor de lezers die willen gaan
zoeken, voegt Maerlant er nog de wenk bij, dat men met de initiale G moet beginnen.
De enige naam die men met G en vijf andere letters uit die reeks kan samenstellen
is GH..IL..DA. Deze Ghilda, Hilda, zou dan Hildegonde zijn, de echt-

18)

J. van Mierlo, a.w., blz. 21.
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genote van Willem van Brederode en zuster van Albrecht van Voorne.’
Heeft L. Delfos de naam van de opdrachtgeefster vastgelegd? Wie zal het zeggen?
De gissingen die ons tot Hildegonde brengen zijn echter zo talrijk, dat men in twijfel
staat of men hem in zijn vondst kan volgen. Dr. Peeters schrijft terecht: ‘Uit
GHTILEHIDA een Hildegonde bijeen te sprokkelen was wel wat te veel gevraagd
van de lezer. Een onduidelijke en verwarring-stichtend acrostichon heeft bovendien
weinig zin. Het lijkt dan ook waarschijnlijker dat de naam van de edele en bequame
dame, die Maerlants patrones was, te vinden moet zijn, min no mee, in de zes eerste
letters van de tien, in Ghtile. Wie dan die Ghtile zal geweest zijn? Waarschijnlijk de
moeder van Willem II, Machtile van Brabant. Machteld, Machtelde, Machtilde,
19)
Mathilde, Machtile, lijkt ons goed te zijn afgekort in Ghtile’ .

Ghtile-Machteld
Hier krijgen wij dan eindelijk een nieuw inzicht in de Maerlantproblematiek. De nobilis
matrona die de Alexander bestelde, zou Machteld van Brabant zijn geweest, de
weduwe van Floris IV. Dr. Peeters is als een echte speurder nog verder gaan zoeken
en heeft er ook Aleida van Avesnes bij kunnen betrekken, de dochter van Mathilde.
De zevende letter H moet aanduiden dat wat volgt gelieerd moet worden met het
voorafgaande woord. De laatste drie letters geven Ida en zouden dan een afkorting
zijn van Aleida.
Iedereen zal toegeven dat Dr. Peeters hier zeer knap werk heeft verricht. Wij
hebben nu als mogelijke opdrachtgeefster niet enkel een Gheile of een Hildegonde,
maar ook nog een Machteld. Waarom hij aan Machteld van Brabant dacht? Dat zij
edel en bekwaam was is geen argument: er waren veel edel en bekwame vrouwen
in die tijd die Machteld heetten. Dat de dichter voor haar kleinzoon Floris V twintig
jaar later de Spieghel Historiael schreef en vroeger mogelijk de Heimelichheit, weegt
niet zwaar in de weegschaal. Het enig argument dat

19)

H. Peeters, a.w., blz. 265.
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in aanmerking kan komen is dat de dichter het Hollands wapen aan Alexander geeft,
doch ook dàt is niet zeker.
Zeer handig heeft Dr. Peeters zijn nieuwe vondst voorbereid. Vanzelfsprekend
kon de dichter in een werk, dat door Machteld van Brabant was besteld, geen verwijt
richten aan het adres van haar neef, de hertog van Brabant. Dr. Peeters heeft dan
ook gezocht naar een nieuwe interpretatie in verband met de roveren van
Rupelmonde: het terrein moest worden voorbereid. Groot belang werd ook gehecht
aan het feit dat de hertog medevoogd werd met Aleid van Holland-Avesnes over
de jonge Floris V. Hij verzwijgt echter dat die medevoogdij haar rol niet heeft kunnen
spelen en dat de hertog, vrezende dat het getwist en de naijver van de Brabantse
ridders hem in moeilijkheden zouden verwikkelen, zeer spoedig die medevoogdij
heeft laten varen.
Machteld van Brabant zou in het Noorden diets-schrijvende dichters hebben
aangeworven. Welke schrijvers? Brabantse invloeden zouden tijdens de medevoogdij
van Hendrik III in regeeringskringen te Voorne een behoefte hebben doen gevoelen
aan literatuur? Machteld van Brabant verbleef toch niet op Voorne? Gedurende die
korte periode van de medevoogdij van de hertog die in Brabant verbleef zou men
plots in het Noorden de behoefte hebben gevoeld beroep te doen op diets-schrijvende
dichters? Waarom dan niet op Brabantse dichters doch op Jacob van Maerlant?
Langs welke weg heeft de Brabantse prinses de Vlaamse dichter Van Maerlant
ontmoet? Was Jacob als dichter dan reeds zo bekend, dat hij buiten de grenzen
van Vlaanderen reeds de aandacht op zich had gevestigd? Wie heeft hem aan
Machteld van Brabant voorgesteld? Zoveel vragen en problemen die onopgehelderd
blijven!
Dr Peeters schrijft ‘Dat is het dan wat E.H.J. Noterdaeme een zeer aanvaardbare
en ongedwongen uitleg voor de bestelling noemde. Waar de onderzoeker aantoont
hoe de Alexander van hand tot hand moet gegaan zijn van Schelderode tot Voorne
20)
vindt men een opeenstapeling van losse veronderstellingen’ . Dr. Peeters maakt
het van hand tot hand gaan langer dan het werkelijk was. Heeft hij dan niet de

20)

H. Peeters, a.w., blz. 271.
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bijdrage over de ridders van Roden in het Album De Smet gelezen? Hij schrijft: ‘De
Heer van Melle krijgt een exemplaar van de Alexander in handen. Hij laat die lezen
aan zijn zoon en schoondochter.’ Weet hij dan niet dat de Heer van Melle, waarover
hij schrijft, reeds bijna dertig jaar overleden was toen de Alexander werd geschreven?
Hoe kon hij dan dit werk laten lezen aan zijn zoon en schoondochter?’ De voorstelling
van Dr. Peeters geeft geen trouw beeld van de werkelijkheid. De omweg langs
dewelke de dichter de bestelling kreeg van de Merlijn zou veel te lang zijn? Wij
hadden eenvoudig kunnen verwijzen naar de familiebetrekkingen tussen de ridders
van Roden en de burggraaf van Zeeland en dan zou die omweg zeer kort zijn
geweest. Dr. Peeters stapt over al de moeilijkheden heen voor de bestelling van de
Alexander en legt ons niet uit hoe Machteld van Brabant Jacob van Maerlant heeft
bereikt. Was die omweg niet veel langer? De jonge dichter uit het Brugs Ambacht
was haar immers totaal onbekend. Welke personen hebben haar geholpen om de
dichter te bereiken? Daarover vernemen wij niets. Wellicht mogen wij zelf een
tussenpersoon aanduiden en dan zou de omweg zeer kort zijn. Geeraard van Roden
was geen onbekende aan het Hof van Voorne: de moeder van Albrecht van Voorne
was immers zijn schoonzuster. Deze familiebanden hebben hem in contact gebracht
met de twee zonen van Machteld: Willem II en Floris. In 1248 stond hij borg met
andere riddes voor haar zoon Floris, de latere Floris de Voogd, voor een bedrag
van 7200 Vlaamse ponden, die Floris aan Margareta, de gravin van Vlaanderen,
schuldig was, en in 1250 was hij getuige voor graaf Willem II bij het verdrag dat
tussen de graaf van Holland en de gravin Margareta gesloten werd. Heeft Geeraard
van Roden aan Machteld van Brabant de jonge dichter Jacob van Maerlant
voorgesteld als een jonge kracht die veel beloofde, en reeds drie werken had
geschreven? Het ligt in de lijn van de mogelijkheden, maar dan komen wij bij Jacob
de Coster van Maerlant, klerk van de Heer van Roden te Snellegem, terecht en is
er geen sprake van Jacob de coster van Merlant bij Den Briel.
Wij hebben dus nu reeds de keus tussen drie mogelijke opdrachtgevers: Gheile
van Roden, Hildegonde van Voorne en Machteld van Brabant.
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Zo wij echter Machteld terugvinden in het acrostichon, dan is daarmede nog niet
uitgemaakt dat de opdrachtgeefster Machteld van Brabant was. Meer dan een
edelvrouw heette Machteld en kan wellicht in aanmerking komen.
Gwijde van Dampierre was omstreeks 1246 in het huwelijk getreden met Mathildis
van Bethune, erfdochter van Robrecht van Bethune, voogd van Atrecht en heer van
Bethune en Dendermonde. Door zijn huwelijk werd Gwijde, na het afsterven van de
vader van Mathilde, heer van Bethune en Dendermonde. Reeds meermaals werd
erop gewezen dat Gwijde van Dampierre, die in Vlaanderen was geboren, een
verfranst hof hield. Mogen wij daaruit besluiten dat Jacob van Maerlant geen
bestelling van het grafelijk hof te verwachten had? Van Mierlo stelde zich terecht
de vraag: Heeft Jacob dan in Vlaanderen geen opdrachtgevers gevonden, geen
steun voor zijn kunst? Steunden hier de grooten, de adellijken en graven, alleen
21)
Franse kunst? Die vraag kan inderdaad worden gesteld .
De heren van Roden hielden het land van Roden in leen van Robrecht van
Bethune. In 1226 gaf Radulphus van Roden, de vader van Geeraard, Heer van
Melle, al het land in pand dat hij van Robrecht van Bethune in leen hield. In 1257
was Gwijde van Dampierre de leenheer van Geeraard van Roden (Robrecht van
Bethune overleed in november 1248), en zijn bloedverwant, Geeraard van Roden
van Snellegem was in 1257 ‘panetier’ of broodmeester aan het hof van de gravin
Margareta en van Gwijde van Dampierre. Het is dan ook niet onmogelijk dat de klerk
van die laatste ridder, Jacob de coster van Maerlant, van Mathilde van Bethune, de
vrouw van Gwijde, de bestelling van de Alexander heeft gekregen.
Laten wij eens herinneren aan de gebeurtenissen die het schrijven van de
Alexander voorafgingen. Op de Rijksdag te Frankfort werden Margareta en Gwijde
voor vervallen verklaard (juli 1252) door Willem II, de Rooms-Duitse koning, van al
hun Rijksgebieden. Daarop werd een machtig leger in Vlaanderen op de been
gebracht: het stond onder de leiding van Gwijde van Dampierre, en ontscheepte te
Westkapelle op

21)

J. van Mierlo, a.w., blz. 144.
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het eiland Walcheren. Het werd er volledig verslagen door de veel kleiner legermacht
van Floris de Voogd. Gwijde en zijn broer Jan werden er gevangen genomen.
Margareta zette de strijd voort, niet zozeer tegen Holland, maar tegen haar zoon
Jan van Avesnes voor het heroveren van Henegouwen. De onderhandelingen te
Peronne in 1256 stelden een einde aan al dit bloedvergieten. In oktober 1256 sloot
de gravin Margareta vrede met de Hollandse regent Floris. Haar beide zonen, Gwijde
en Jan, werden tegen een aanzienlijk losgeld op vrije voeten gesteld, en Holland
erkende de leenhoogheid van Vlaanderen over Zeeland ten westen van de Schelde.
Een van de bepalingen van het verdrag van 13 oktober 1256 was, dat Margareta,
de oudste dochter van Gwijde van Dampierre, in het huwelijk zou treden met Floris
de regent: Dit huwelijk moest de verzoening tussen Vlaanderen en Holland
bestendigen. Van dit huwelijk kwam nooit iets in huis, daar Floris de Voogd op 26
maart 1258 stierf. De vrede en de rust waren met het akkoord van Peronne in
Vlaanderen teruggekeerd en dat betekende het einde van een lange nachtmerrie.
Allen die op het eiland Walcheren werden gevangen genomen, ook Gwijde, de
echtgenoot van Mathilde van Bethune, waren weer thuis. De vreugde was algemeen.
Dr. Peeters schrijft: ‘De wereld was de dichter nooit so soete geweest als toen hij
zijn Alexander schreef. Dat illustreert het dichtwerk van het begin tot het einde. Het
dichten ging als vanzelf nu; kommer en zorg kent Jacob niet meer...Waarlijk, in geen
ander werk van de dichter vindt men zulke fiere, onbezorgde, gelukkige, levensblije,
22)
onstuimige, zelfzekere en overmoedige Maerlant terug’ . Die blijde gemoedstemming
zou bij Jacob van Maerlant zeer goed te verklaren zijn, indien Mathilde van Bethune
hem met de opdracht van een groot werk heeft vereerd. Nu hij tot in het grafelijk
huis was doorgedrongen, had hij geen stoffelijke zorgen en bekommernissen meer.
Hij kon zich onbezorgd en onbekommerd aan het dichten zetten: het dichten ging
als vanzelf.
De vraag kan worden gesteld: waarom heeft de dichter in de reeds geciteerde
verzen over de vaderlandsliefde een bijzondere vermelding

22)

H. Peeters, a.w., blz. 261.
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van het graafschap Champagne? Meer dan één graafschap paalde aan Vlaanderen.
Waarom vermeldt de dichter een verafgelegen graafschap? Er moet daar een
bijzondere reden voor zijn geweest. Indien Mathilde van Methune de opdrachtgeefster
was, ligt de verklaring van die zeer eigenaardige vermelding voorhanden: de ridders
van Dampierre waren afkomstig uit het graafschap Champagne en Gwijde van
Dampierre was de echtgenoot van Mathilde van Bethune. Niet enkel Gwijde van
Dampierre stamde af van het grafelijk huis van Champagne - ook zijn moeder,
Margareta van Constantinopel, de gravin van Vlaanderen, stamde er van af. Haar
moeder was immers Maria van Champagne. De graven van Vlaanderen en die van
Champagne waren, toen Van Maerlant zijn Alexander schreef, nauw met elkander
verbonden. Het kan geen verwondering wekken dat de dichter, indien de vrouw van
Gwijde hem de bestelling deed, schrijft, dat die Tsampanoise Tsampanien prijst.
Mathilde van Bethune zal dit vers met veel genoegen hebben gelezen.
Zelfs het Hollands wapen dat aan Alexander toebedeeld wordt krijgt in Mathilde
van Bethune een onverwachte belichting. Het was het wapen van Floris de Voogd,
het wapen van haar toekomstige schoonzoon. Ook die kleine attentie kan Mathilde
en Floris niet zijn ontgaan en kon slechts de verzoening tussen Vlaanderen en
Holland bestendigen. En zo de laatste drie letters van het acrostichon Ida, zoals Dr.
Peeters schrijft, naar Aleid Van Holland Avesnes verwijzen, dan is ook die
vermelding, nu het Henegouws twistpunt te Peronne was geregeld, goed te verklaren.
Een ander bijzonderheid: de ridder Geeraard van Roden die te Snellegem woonde,
op 10 km afstand van Brugge, maakte deel uit van het hofpersoneel van Gwijde
van Dampierre. Uit de Alexander zelf blijkt dat de dichter zijn opdrachtgeefster
gemakkelijk op de een of ander manier kon bereiken. Vanuit Snellegem kon hij dit
ongetwijfeld: ofwel zelf of langs zijn heer om.
Er zijn dus evenveel en zelfs meer redenen die pleiten voor Mathilde van Bethune
als opdrachtgeefster, dan er zijn voor Mathilde van Brabant.
Dr. Peeters noteert dat Willem II in januari 1256 overleed en Jan van Avesnes,
de man van Aleid, in december 1257. Drie maanden later
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stierf Floris de Voogd aan de verwondingen opgelopen in een steekspel. De beide
weduwen, Machteld en Aleid, zouden het lot van de drie mannen die zo plots
overleden, vergeleken hebben met dit van de populaire en beroemde Alexander
wien een tragische, plotse en vroegtijdige dood te beurt viel. Een herinnering aan
het plotse afsterven van haar twee zonen kan voor Machteld, en van haar man kan
voor Aleid, geen aangename herinnering zijn geweest, daar deze opnieuw wonden
moesten openscheuren die reeds veel leed hadden veroorzaakt. Van Mierlo schrijft:
‘Alexander wordt een volmaakt ridder; zijn hof als een vorstenspiegel, al laat hij toch
23)
hooren dat hij in de hel zal terechtkomen . Beslist zou Machteld die zinspeling niet
hebben aanvaard. Het is te vermoeden dat Jacob aan dit alles niet heeft gedacht
toen hij zich aan het schrijven stelde van zijn Alexander, en dat de stof die hij
verwerkte hem niet werd opgedrongen. Hij heeft zich vrij en ongedwongen aan het
dichten gezet, zijn stof zelf uitgekozen en met liefde verwerkt. Waarom viel zijn keus
op de Alexandreis? Ver moet niet worden gezocht. Jacob leefde in de dertiende
eeuw en niet in de twintigste eeuw. Nu zou niemand in Noord of Zuid eraan denken
de Alexandreis te vertalen. In de dertiende eeuw echter was Alexander in de geleerde
wereld populair. ‘Gingen de sympathien onzer vaderen’, aldus Van Mierlo, ‘voor de
helden uit de klassieke Oudheid vooral naar Hector en de Trojanen, ook Alexander
trok hen aan. Met den eersten kruistocht kwam diens levensverhaal over naar het
Westen...Hij bleef in de Middeleeuwen de verbeelding boeien door zijn verre tochten
in wonderbaarlijke, geheimzinnige landen’.
Jacob van Maerlant heeft de Alexandreis reeds in zijn vroege jeugd leren kennen.
De Alexandreis werd aanbevolen door de Parijse Hogeschool en in de scholen
onder de klassieke boeken opgenomen. Jacob heeft er wellicht op de schoolbanken
van de kapittelschool van Sint-Donaas te Brugge Latijn uit geleerd. ‘Zeventig jaar
na zijn verschijning’, schrijft J. te Winkel, ‘was dit werk nog zozeer in de mode, dat
Maerlant bij den aanvang van zijn schrijversloopbaan, het boven andere gedichten
ter vertaling kon kiezen’.

23)

J. van Mierlo, a.w., blz. 20.
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De Grael-Merlijn
Heeft Jacob van Maerlant de Merlijn op bestelling geschreven? Dr. Peeters schrijft:
‘Uit de verzen:
Jacob de coster van Merlant
Dien gy te voren hebbet bekant
In des konincx Alexanders jeesten

kan wel men aflezen dat de dichter de Merlijn heeft geschreven ter ere van Aelbrecht
van Voorne, doch niet dat de bestelling ervan werd gedaan door het hof van Voorne.’
Door wie werd ze dan gedaan? Van Mierlo schrijft: ‘Het was dus op verzoek, of, laat
ons maar zeggen: op bestelling van Albrecht van Voorne dat Jacob de Merlijn
24)
dichtte’ . Allen die tot nu toe over de Merlijn hebben geschreven vonden het
vanzelfsprekend dat de bestelling door het huis van Voorne werd gedaan. Dat Jacob
van Maerlant voor de bestelling in aanmerking kwam, is zeer goed uit te leggen
door de familiebetrekkingen tussen de ridder Geerard van Roden en Hendrik van
Voorne, de zwager van Geeraard van Roden. Met Dr. Peeters willen wij echter graag
aanvaarden dat de Merlijn niet enkel werd geschreven voor Albrecht van Voorne,
maar voor:
Alle de gene die dese tale
Horen willen van den Grale.

De voornaamste lezer was echter wel de Heer Albrecht van Voorne. Of de dichter
in het vers hierboven geciteerd: ‘Dien gij te voren hebbet bekant’, zich rechtstreeks
tot hem of onrechtsteeks tot gans zijn lezerskring richt, kan worden betwist. Jacob
spreekt, dat kan niet worden ontkend, in dezelfde passus ook Albrecht van Voorne
aan; hij stelt hem voor in de derde persoon, doch dat is een vrijheid die de dichter
zich veroorloofde. In dezelfde passus spreekt hij ook van zich zelf in de eerste
persoon: nu biddic, en vier verzen verder in de derde persoon: dat hi volleesten
moet.

24)

J. van Mierlo, a.w., blz. 26
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Dr. Peteers schrijft verder dat Maerlant zich richtte tot het grote lezerspubliek toen
hij zei, diegene te zijn die de Alexander had geschreven. ‘Daar de schrijver zijn werk
opdroeg aan de burggraaf van Voorne verwonderde zich er niemand over dat Jacob
coster was geworden te Merlant op het Voornse Hof. Noemde de dichter echter het
wijkje Marlant in Houtave, waar hij volgens Noterdaeme geboren was en dat praktisch
niemand kende behalve de dorpelingen en de meest nabije omgeving, dan was
iedereen misleid door Maerlants mededeling, en wel bewust misleid, want het is
ondenkbaar dat de dichter, zeker wanneer hij zelf in een Marlant had gewoond, niet
zal geweten hebben van Merlant in het domein van de Heer van Voorne, voor wie
25)
hij schreef’ .
Dr. Peeters gaat uit van de veronderstelling dat de dichter in het Noorden verbleef
toen hij de Merlijn schreef en dat zijn grote lezerspubliek aldaar te zoeken was.
Maar als de Merlijn in het Brugs Ambacht werd geschreven en Jacob nooit koster
te Merlant was, waar moet men dan het grote lezerspubliek van de dichter zoeken?
Ongetwijfeld in zijn onmiddellijke omgeving, bij de ridders van het Brugs Ambacht,
de rijke patriciërs en poorters van de stad Brugge en van Damme, toen een van de
grootste, zoniet de grootste, haven van Europa. Aan Aelbrecht van Voorne, aan
wien hij zijn werk opdroeg, en aan dit lezerspubliek, maakt hij zich volledig bekend.
Als hij geen koster te Merlant was, heeft hij Aelbrecht van Voorne door zijn
naamgeving niet misleid, want het vissershaventje Merlant lag in zijn heerlijheid en
de burggraaf zal wel hebben geweten dat de schrijver van het werk dat hij had
besteld, geen koster te Merlant was. Ook het grootste deel van zijn lezerspubliek
werd niet misleid. Men kan wel schrijven dat slechts enkele dorpelingen het Maerlant
in het Brugs Ambacht kenden, maar hoe komt het dan dat het in de oorkonden, die
de officiele stukken van die tijd waren, in de dertiende eeuw meer dan eens wordt
vermeld? Voor de schepenen van het Brugse Vrije, Woutren den Wevel, Jhan den
Wevel ende Jhan den bruen, werd in 1262 - zo vermeldt een oorkonde - door Weita
die pape ende Weitkin sijn

25)

H. Peeters, a.w., blz. 273-274.
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zoene gifte gedaan aan de abt van de abdij van Sint-Andries bij Brugge ‘van sessen
ghemeten lands ende ene line die ligghen in Suenkerca in Marlant...Dit was ghedaen
26)
in den cloester van sente Donaes . Slechts enkele dorpelingen zouden dit Maerlant
hebben gekend? Dezelfde gifte werd door de deken van de kristenheid van Brugge
27)
bevestigd . Een groot gedeelte van het Maerlant lag in Houtave. De ridders van
Roden, de ridders van Gistel, waren in het bezit van landerijen, weiden en hofsteden
die lagen in het Maerlant te Houtave, en zij zouden dit Maerlant niet hebben gekend?
De abdij van Sint-Andries was er in het bezit van het Middelhof, een grote hofstede
te Houtave in Maerlant en het Magdalenahuis van Brugge van een ander grote
hofstede, ook aldaar gelegen, en dát reeds in de dertiende eeuw, en het Maerlant
zou er niet zijn gekend? De tijd dat Dr. Jonckbloet schreef dat dit gebied een
moerassige streek was, onbewoond en onbewoonbaar, is reeds lang voorbij. De
talrijke oorkonden uit de dertiende eeuw, die berusten in het Rijksarchief te Brugge,
bij de Commissie van openbare onderstand te Brugge, en in het Sint-Janshospitaal
aldaar, en oude cartularia, leveren het bewijs dat dit Maerlaat een vruchtbare streek
was, bezaaid met hofsteden en in volle bloei. In de dertiende eeuw spraken de
oorkonden reeds van de oude EE, een waterloop die doorheen het Maerlant liep,
het water van de Mare opving, en die reeds was rechtgetrokken om de Ee bevaarbaar
te maken. Door de Ee kon men van het Maerlant uit, te water, de stad Brugge
bereiken. Dwars doorheen het Maerlant liep er een voor die tijd belangrijke
verkeersweg, de weg van Brugge naar Wenduine aan

26)

27)

Rijksarchief Brugge, oorkonde nr. 7430 blauw - Er staat wel Marlant te lezen en niet Matlant,
wat trouwens op hetzelfde zou neerkomen, want Matlant = Mallant = Marlant. De grote
toponymist K. de Flou en met hem al de Rijksarchivarissen van Brugge hebben in de oorkonde
Marlant gelezen. De oorkonde werd in 1490 overgeschreven in het Cartularium van de abdij
van Sint-Andries. Ook toen heeft men in de oorkonde Marlant gelezen. In de voorpagina's
staat de beknopte inhoud van de oorkonden. Onder Zuienkerke staat heel duidelijk te lezen:
in Marlant en dan verder in de oorkonde zelf op folio 144 verso nogmaals heel duidelijk: in
Marlant. Zie: R.A. Br., Eccl. 216-2674. Zo eveneens in het cartularium van de 17de eeuw.
Zie al de vermeldingen in het Woordenboek voor Toponymic van K. de Flou, Deel 10, blz.
106.
R.A. Br., oork. nr 7429 bl.
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zee. Had Dr. Jonckbloet gans de Brugse archivalia in verband met Houtave,
Meetkerke en Zuienkerke nagezien, hij zou een ander oordeel over het Maerlant
bij Brugge hebben gehad. Waarom schrijft men nu nog dat slechts enkele dorpelingen
het kenden?
De dichter heeft vooral dáárom zijn lezers niet misleid, toen hij schreef dat hij
Jacob De Coster van Maerlant was, omdat de toenaam De Coster reeds in de eerste
helft van de dertiende eeuw in het Brugs Ambacht wijd was verspreid, vooral in het
Maerlant. De hofstede, bewoond door het geslacht De Coster, lag naast ‘Het
Middelhof’, dat toebehoorde aan de abdij van Sint-Andries. Weitkinus de Coster,
die in het Maerlant te Houtave woonde, behoorde tot de geschoolde wereld. Hij
was, zoals Jacob, een ‘clericus’- een klerk. Hij was eigenaar van grond, leenman
van de ridder van Roden van Snellegem en in onderhandelingen met de ridder
Willem van Maldegem. Wanneer de dichter zich Jacob de Coster van Maerlant
noemt, dan heeft het grote lezerspubliek uit het Brugs Ambacht in het woord De
Coster een toenaam gelezen, daar het goed wist, dat Maerlant bij Brugge geen
parochie was. Velen van zijn lezers zullen niet eens hebben geweten dat er in het
verre Noorden een wijk Maerlant bestond en zullen nooit aan een kosterschap
hebben gedacht. Zij zullen aan de dichter dan ook niet hebben verweten dat hij in
de Merlijn door zijn naamgeving verwarring had gesticht. Van Mierlo heeft er zich
over verwonderd dat, indien zijn toenaam De Coster was, de dichter slechts eenmaal
die toenaam heeft vermeld. Is het niet meer te verwonderen dat hij, als hij koster
was van Merlant, nooit zijn ware toenaam heeft vermeld?

De Ystorie van Troyen
Dit werk bevat geen opdracht. Nu de dichter reeds zo goed was bekend, wellicht
reeds een bestelling had gekregen van het grafelijk hof, kon hij het wagen een werk
voor de markt te schrijven. Indien de dichter door de burggraaf van Zeeland naar
Merlant op Voorne werd geroepen, dan is het wel zeer zonderling dat hij aldaar
geen opdrachtgever voor zijn Ystorie heeft gevonden. In zijn Spieghel Historiael,
die Jacob te Damme, in Vlaanderen, schreef, zegt de dichter dat hij zijn Ystorie van
Troyen te Maerlant heeft gedicht. Waarom die ver-
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melding? Was het omdat hij slechts dit werk te Maerlant schreef? Van Mierlo schrijft
niet zonder reden: ‘dat Jacob van Maerlant in zijn Spieghel schijnt te zeggen: Hier,
in mijn Spieghel, heb ik de zuiverste geschiedenis geschreven. Ik blijf hier bij
Vincentius. In mijn te Maerlant geschreven werk volgde ik meer het Walsch en de
28)
poëten. Maar dat is met fabelen dorsayet’ . Was het daarom dat hij schreef dat hij
zijn ystorie te Maerlant had gedicht? Jacob van Maerlant schreef zijn Ystorie in zijn
geboortestreek, te Houtave in het Maerlant. Aan die streek heeft hij zijn dichtersnaam
ontleend. De voorstanders van het Brielse Maerlant schrijven dat de vermelding in
de Spieghel Historiael: ‘Ende wi maecten te Merlant’ een herinnering was aan zijn
verblijf te Merlant bij Den Briel. Kon het dan ook geen herinnering zijn aan zijn
geboortestreek, zoals hij in zijn Dander Martijn ook nog aan de titelheilige, de patroon
van zijn parochiekerk, denkt en schrijft: ‘Zo helpe mij Sint Bave’. De heilige Bavo
was van oudsher de patroon van Houtave.
Van Mierlo schrijft dat de vermelding van Merlant in zijn Spieghel bewijst dat de
dichter zijn Ystorie schreef te Merlant bij Den Briel omdat graaf Floris niets had aan
de vermelding van een Merlant dat hij niet kende.
Welk was de passus waarin die vermelding voorkomt?
Die dat langhe wille lesen
Hoe die fabelen van desen
Dat Walsch spreect entie poeten
Ghae daer wi hem sullen heten
Ten Dietschen, dat wide es becant
Ende wi maecten te Merlant.

De geciteerde verzen tonen duidelijk aan dat de dichter zich niet richt tot Floris,
noch in de tweede noch in de derde persoon. Floris blijft er gans buiten, wat niet
het geval was in de Mcrlijn waar Aelbrecht van Voorne wèl werd vermeld. De dichter
richt zich tot zijn grote lezerspubliek van Vlaanderen. Korte tijd na zijn dood werd
de

28)

J. van Mierlo, a.w., blz. 37.
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Spieghel meermaals afgeschreven in het Karthuizerklooster bij Damme en uitgeleend.
De afnemers ervan waren Vlamingen; hun namen zijn gekend. Tot dit publiek richtte
de dichter zich toen hij schreef: ‘Die dat langhe wille lesen’, en dit publiek heeft bij
‘Merlant’ het Brugse Maerlant verstaan. Dr. Peeters kan moeilijk aannemen dat door
Maerlant het Brugse Maerlant werd bedoeld ‘omdat na de Ystorie J.v. Maerlant op
Voorne de Heimelicheit schreef voor de jonge Floris’. Wanneer men aanneemt dat
de dichter al zijn werken in Vlaanderen schreef, houdt het bezwaar van Dr. Peeters
geen stand. Het staat immers niet vast dat de dichter koster te Merlant was.

De Heimelicheit
Werd dit werk door Jacob van Maerlant geschreven? L. Willems heeft in 1935 in
een lezing in de Kon. Vlaamse Academie stellig ontkend dat Van Maerlant de auteur
van dit werk was. In een van de drie handschriften komen de verzen:
Nu ontfaent dit, lieve neve,
Van mi, Jacoppe van Maerlant

niet voor. Er staan twee andere verzen in de plaats. Het is bijna ondenkbaar, zo
betoogde L. Willems, dat een kopiist de naam van de zo beroemde dichter zou
hebben weggemoffeld. Wat belang had deze hierbij?
Het is ook niet bekend in welk jaar de ‘Heimelicheit’ geschreven werd. Men neemt
aan dat door de ‘lieve neve’ Floris V werd bedoeld, en daar Floris V in 1266
meerderjarig werd, dat de dichter het voor de meerderjarigheid van de graaf heeft
afgewerkt om het hem bij die gelegenheid als een vorstenspiegel aan te bieden. Dit
zijn echter slechts gissingen.
Laten wij aannemen dat de Heimelicheit door Jacob van Maerlant werd geschreven
en dan nog wel voor Floris V, dan nòg kan men daaruit niet besluiten dat Jacob
koster was te Merlant.
Wij hebben boven geschreven dat de opdrachtgeefster van de Alexander Mathilde
van Bethune kan zijn geweest. Het huwelijk
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tussen Floris de Voogd en Margareta, haar dochter, had niet kunnen doorgaan door
de plotselinge dood van Floris de Voogd in 1258. Gwijde, die oprecht de verzoening
zocht tussen Vlaanderen en Holland, gaf de moed niet op om door een huwelijk
beide vorstenhuizen nader tot elkander te brengen. In 1266 was zijn jongste dochter,
Beatrix, reeds 6 jaar oud. Margareta was slechts 5 jaar oud toen het huwelijk tussen
haar en Floris de Voogd reeds in het vooruitzicht lag. Gwijde heeft al zeer spoedig,
in de geest van het akkoord van Peronne, aan een nieuw politiek huwelijk gedacht
en het bewerkt, nl. een huwelijk tussen zijn jongste dochter Beatrix en Floris V. Dit
huwelijk had pas plaats in 1272, doch naar de zeden van die tijd werd er reeds veel
vroeger toe besloten. Zou het grafelijk huis van Dampierre ter gelegenheid van de
verloving van Floris met Beatrix - dit kan bij de meerderjarigheid van Floris zijn
geweest - geen vorstenspiegel aan de toekomstige schoonzoon hebben
aangeboden? Ook het jaar 1267 of 1268 kan in aanmerking hiervoor komen, indien
de verloving slechts dan plaats had. Niemand kan immers bewijzen dat de
Heimelicheit in 1266 en in geen ander jaar werd geschreven. Tot wie kon Gwijde
voor de bestelling zich beter wenden dan tot de beroemde dichter die te Damme,
op een uur afstand van Brugge, woonde? Ook de bestelling van de Spieghel
Historiael krijgt, in dit kader gezien, een nieuwe uitleg. Floris V wist ongetwijfeld dat
Jacob voor Aelbrecht van Voorne de Merlijn had gedicht en Beatrix zal aan haar
gemaal wel hebben verklapt wie de vorstenspiegel voor hem had geschreven. Floris
V kwam meermaals naar Brugge en dan over zee naar Damme. Toen hij nu een
Spieghel Historiael begeerde kwam hij als vanzelf bij Jacob van Maerlant terecht.
Ook als de dichter nooit koster was te Merlant, is de bestelling van de Heimelicheit
en van de Spieghel Historiael zeer goed te verklaren.

Der Naturen Bloeme
Jacob van Maerlant had zich reeds te Damme gevestigd toen hij ‘Der Naturen
Bloeme’ schreef, een vertaling uit het latijn van ‘De Naturis Rerum’, geschreven
door een landgenoot, Thomas van Cantimpré of beter: Thomas van Bellinghen.
Jacob droeg dit werk op aan

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 82

111
‘mijn heere Clais van Cats’, Heer van Noord-Beveland. De heren van Cats waren
in het bezit van een belangrijk leen op de tol te Damme. Wij beperken ons hier tot
nieuwe inzichten in twee argumenten die altijd werden ingeroepen en het wellicht
nog zullen worden om te bewijzen dat Jacob koster is geweest te Merlant. Daar is
vooreerst de vermelding:
In West Voorne te waren
Ne mach gheene ratte leven
Dat weet hi die dit hevent bescreven.

‘De kracht van ons argument’, aldus Van Mierlo, ‘ligt in dit laatste vers, omdat hieruit
blijkt dat onze dichter uit eigen, persoonlijke, ervaring spreekt: hij weet dat er in
West-Voorne geen ratten mogen leven. Zulk een gans toevallige bijzonderheid
veronderstelt wel een verblijf op Voorne. Men kan nu wel zeggen, dat Jacob dit op
een of ander reis kan hebben vernomen. Maar hij heeft dit persoonlijk ervaren. De
woorden: dit weet hi...laten hierover geen twijfel toe. Het is een ook te toevallige
bijzonderheid om op een reis te horen, nog wel zo, dat men daarna kan verklaren
dat men het voor zeker weet. De opmerking verraadt een bijzonder kennis van het
eiland. Het Brielsche Maerlant nu ligt juist in Voorne. En dit is hachelijk voor de
stelling van een Maerlant in het Brugse Vrije. Het is dan ook wel op eigen ervaringen
in Voorne, dat onze dichter zinspeelt. Hij moet dus wel een tijd in Voorne hebben
verbleven en dan wel te Maerlant. Zo valt geheel de stelling van een Vlaams
29)
Maerlant, waarvan onze dichter afkomstig zou zijn’ .
Het betoog schijnt ernstig te zijn, en toch is het zwak. Ook wij moeten de
30)
zienswijze, die wij in de Handelingen hebben verdedigd, opgeven. Het is nu immers
gebleken dat er geen sprake kan zijn van persoonlijke ervaring en rattenjacht of
rattenvangerij op het eiland West-Voorne, om de eenvoudige reden dat er vóór het
jaar 1760 geen

29)
30)

J. van Mierlo, in Verslagen en Mededelingen, a.w., 1952, blz. 62-63.
J. Noterdaeme, in Handelingen der Kon. Zuidnederlandse Maatschappij, a.w., 1961, blz. 245
en vlg.
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ratten op dit eiland werden aangetroffen. B. Boers, predikant te Middelharnis en
schoolopziener in het zesde district van Zuidholland, schreef in 1843 in zijn
beschrijving van het eiland Goeree (= West-Voorne) en Overflakkee: ‘Als iets
bijzonders teekenen wij hier aan, dat vóór het jaar 1760 op dit eiland geene huisratten
31)
gevonden werden, en dat aardmollen eerst zijn ontdekt na het jaar 1780 ’. Het
woord mogen heeft meer dan een betekenis. Het is nu wel duidelijk dat het in de
geciteerde verzen de betekenis heeft van: er kunnen in West-Voorne geen ratten
leven. Die bijzonderheid kan men niet de visu te weten komen. Jacob weet dus die
bijzonderheid de auditu, van horen zeggen. De dichter kan dit hebben vernomen
van geloofswaardige personen op het eiland zelf of te Damme. Op het eiland bezat
de Heer van Voorne een Heerenhof. Het is niet uitgesloten dat de dichter zijn Merlijn
zelf aan Aelbrecht van Voorne op zijn Heerenhof te West-Voorne heeft aangeboden
en er zijn honorarium heeft ontvangen. De bij Damme gelegen abdij van Ter Doest
had veel bezittingen in West-Voorne. Er was een druk verkeer tussen Damme en
dit eiland. Jacob kan die bijzonderheid over de ratten ook te Damme hebben
vernomen. Te Damme, Brugge en omliggende had men toen, zoals nu nog, veel
last van de ratten. Jacob oordeelde dat het feit dat er geen ratten op West-Voorne
werden aangetroffen merkwaardig genoeg om het aan zijn lezers mede te delen.
Een tweede argument dat uitgespeeld wordt om het verblijf van de dichter te
Maerlant bij Den Briel te bewijzen is:
Vanellus, dats die vaneel;
Een vogel wel bekent een deel;
Een kivit heetet in Oosterlant.

Van Mierlo schrijft: ook dit is wel een herinnering aan zijn verblijf te Maerlant, en
H.C. Peeters: ‘Het is inderdaad niet onmogelijk dat de dichter Duitsland bedoelde,
maar het kan best, en het is waarschijn-

31)

B. Boers: Beschrijving van het eiland Goedereede en Overflakkee. (J. Jongejan, Sommelsdijk,
1843.) Inmiddels onze beste dank aan den heer Leendert C. van der Knoop, iur. cand., voor
de vriendelijke mededeling.
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lijk, dat hij dacht aan de polder Oosterland op Oost-Voorne waar hij lange tijd had
vertoefd. Schrijvend voor een inwoner van Cats op Beveland kan hij misschien ook
het op een boogscheut afstand gelegen Oosterland op Wolfaertsdijk voor ogen
32)
hebben gehad’ .
In de Handelingen XV der Kon. Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en
Letterkunde en Geschiedenis werd afdoende bewezen dat de dichter door Oostland
of Oosterland geen polder in Zeeland doch wel Duitsland heeft bedoeld. Dr. Peeters
verzwijgt dat het Middelnederlands Woordenboek het hiermede roerend eens is en
heeft van gans het betoog slechts het Middelnederlands lied: Naar Oostland willen
wij varen onthouden.
Wat hadden de lezers van ‘Der Naturen Bloeme’, die voor het grootste deel in
Vlaanderen te zoeken waren, aan het vermelden van een verafgelegen polder in
Zeeland? Kenden zij er het bestaan van? En is Dr. Peeters er wel zeker van dat
Oosterland op Wolfaertsdijk in de dertiende eeuw reeds bestond? Het is thans b.v.
uitgemaakt dat er in 1260 nog geen sprake was van een Oosterland op Duiveland.
In de ‘Zierikseesche Nieuwsbode’ van 30 juli 1965 verscheen een artikel waarvan
de korte inhoud was: ‘Van verstrekkende betekenis voor Oosterland en van 's Heer
Jansland en middenomgeving, was vroeger het riviertje de Mairvliet, dat zijn weg
zocht door een gedeelte van 's Heer Jansland en midden door het dorp Oosterland,
om zich vervolgens een weg te banen naar het gehucht Viane. Reeds vóór de
bedijking in 1353-1354 was dit water al zichtbaar in de uitgestrekte schorren of
gorzen waaruit het nieuwe land, Oosternieuwland (het latere Oosterland) zou
ontstaan’.
Er is niet slechts het lied ‘Naar Oostland willen wij varen’. Houdt men er rekening
mede van wat aan de bron lag van dit lied? Er was ten tijde van Jacob van Maerlant
een ware exodus van Vlamingen uit de polderstreek naar Oosterland. Ze duurde
tot de jaren 1300 en had als oorzaak de verschrikkelijke transgressie tussen 1134
en 1167. Uit een causerie gehouden op 10 juli 1963 voor de Radio Volks Universiteit
(R.V.U.) door Jan van Hinte, noteren wij het volgende: Op de in-

32)

H. Peeters, a.w., blz. 282.
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woners der toen nog weinige steden na, waarvan de bewoners de grond in hun stad
regelmatig ophoogden tegen het stijgende zeewater, zijn in het midden der 12de
eeuw ongeveer alle mensen van hier moeten evacueren omdat bij vloed lange jaren
achtereen heel West Zeeuws-Vlaanderen onder water stond. Alleen de zandrug
Sint-Kruis, Aardenburg-Heile bleef toen gespaard en een strook zandgrond langs
de huidige belgisch-nederlandse grens. In de 12de eeuw zijn hier, uit het toen
dichtbevolkte land (dichter dan nu), de boeren en dijkwerkers weggetrokken naar
het Oosten. De geestelijkheid nam werkzaam aandeel aan dit kolonizeren. De goed
met het boerenbedrijf vertrouwde Cisterciënser monniken gaven meestal tezamen
met de Vlaamse boeren leiding bij het stichten van tienduizenden boerderijen in
Oostland, tussen 1150-1300.
De spreker sprak hier over West-Zeeuws-Vlaanderen. Hij had hetzelfde kunnen
zeggen over gans de streek ten noorden en ten noordoosten van Brugge, die
eveneens met de zogezegde transgressie onder water kwam en waar dezelfde
exodus plaats had. Toen de dichter te Damme schreef over Oosterland dan hebben
zijn lezers daardoor dit land begrepen, waarheen zovelen van hun voorvaderen
hadden moeten uitwijken.

Koster van Merlant?
Dr. Peeters denkt een nieuw argument bij Lodewijk van Velthem te hebben gevonden
om het kosterschap van Jacob van Maerlant te bewijzen. Hij schrijft: Waar Jacob
van Maerlant dadelijk na de vermelding van zijn opdracht van de Merlijn aan de
heer van Voorne zichzelf voorstelt als
Jacob de coster van Merlant

zegt Lodewijk van Velthem eveneens na de opdracht aan de heer van Voorne:
...ic hope noch sonder waen
Dat ic sijn pape sal wesen hierna.
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Dr Peeters is hier blijkbaar in tegenspraak met zich zelf. Enkele bladzijden boven
beweerde hij tot tweemaal toe dat Jacob zich niet richtte tot de Heer van Voorne
toen hij zich voorstelde als Jacob de coster van Merlant, maar dat die woorden
33)
waren gericht tot zijn lezerspubliek .
Het is duidelijk dat Lodewijk van Velthem in de voortzetting van de Spieghel
Historiael de inleiding van Jacobs Merlijn heeft nagebootst. Het zal niemand
verwonderen dat Van Velthem enkele verzen van Jacob van Maerlant heeft
omgewerkt. Hij ontleende graag aan anderen en schreef graag af. Dit spaarde hem
last en inspanning. Hij hinkt dan ook Jacob achterna en valt uit in Dietsce woerd
tegen de benyders, die het de dichters zo moeilijk plegen te maken. Daaruit volgt
echter niet dat Van Velthem in het woord de coster een ambtaanduiding heeft
gelezen. Dat is wat teveel gevraagd. Ook als de dichter De Coster heette, dan zou
Van Velthem dit hebben geweten en niet hebben nagelaten te schrijven dat hij
verlangde de kapelaan van de Heer van Voorne te worden. Er is slechts parallelisme
als men veronderstelt dat Jacob koster was te Merlant...quod est demonstrandum.
En zelfs dan nog is er geen parallelisme. Dit loopt immers volkomen mank, want
Jacob schrijft niet dat hij koster was van de Heer van Voorne, doch hij schrijft: Jacob
de coster van Merlant. Als de woorden de coster geen toenaam, doch een
kostersambt aanduiden, dan zou dit hebben betekend dat hij koster was van de
Sint-Pieterskapel te Merlant. Van Velthem zou dan hebben geschreven dat hij
begeerde kapelaan te worden van de Heer van Voorne, zoals Jacob koster was
van de Sint-Pieterskapel van Merlant.
Dr. Peeters heeft de breuk in het parallelisme ingezien en werd dan ook
genoodzaakt te schrijven dat Jacob van Maerlant koster was van de Heer van
Voorne. Maar juist dát schrijft de dichter niet; hij noemt zich: Jacob de coster van
Merlant. Dr. Peeters heeft ook op dit bezwaar een antwoord gevonden: Merlant was
de hofkapel van de burggraaf.
De dichter zou dan koster zijn geweest van de burggraaf Heer

33)

H. Peeters, a.w., blz. 272.
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van Voorne? Waar heeft men ooit in de oude oorkonden een koster van een
burggraaf ontmoet? Jacob van Maerlant zou een uitzondering zijn geweest? Wat
34)
een zonderlinge koster ! En de Sint-Pieterskapel van Merlant zou de hofkapel zijn
geweest van de burggraaf? Zo iets is niet denkbaar. De hofkapel van een burggraaf
kreeg nooit de naam van een reeds bestaande agglomeratie, van een dorp of een
stad. De hofkapel van de burggraaf zou Merlant hebben geheten? Een hofkapel
van een burggraaf kreeg altijd de naam van de heilige aan wie ze werd toegewijd.
De kapel van de burggraaf van Brugge b.v. werd in de dertiende eeuw nooit de
kapel van Brugge genoemd, doch de ‘capella Beate Marie’ - de kapel van O.L.
Vrouw. Zo wel te Brugge als elders. Indien de Sint-Pieterskapel van Merlant de
hofkapel van de burggraaf was, dan had men ze ‘capella Sancti Petri’ genoemd.
Jacob noemt zich echter niet de koster van de kapel van Sint-Pieter. maar de coster
van Merlant. Wat meer is: het is zelfs niet denkbaar dat de Sint-Pieterskapel een
hofkapel zou zijn geweest, omdat die kapel de H. Petrus als titelheilige had. De adel
in het bisdom Utrecht wijdde bij voorkeur hun slotkapellen en eigen kerken aan de
35)
H. Pancratius of aan de H. Katharina toe . De heren van Voorne bleven hierin niet
ten achter. Hun slotkapel te Oostvoorne was aan de H. Pancratius toegewijd, en de
kerk van Den Briel aan de H. Katharina. In 1199 kreeg Hugo van Voorne enige
landen in Poortvliet, waarop hij een kasteel bouwde. Het is waarschijnlijk dat de
kerk van Poortvliet uit de hofkapel is gegroeid en de titelheilige van de kapel heeft
overgenomen. Die parochiekerk was, zoals blijkt uit een akte van 2 december 1493,
aan de H. Pancratius toegewijd.
Het is bovendien niet aan te nemen dat de Heer van Voorne een castrum of slot
met een hofkapel te Merlant bezat. Werd er ooit in de Voornse archieven iets
gevonden dat op het bestaan ervan zou wijzen?

34)

35)

Men ontmoet wel in de oorkonden een zekere Bartholomeus, pastoor te Rugge, die in 1283
kapelaan was van Albrecht van Voorne en zijn archief verzorgde, en ook nog een zekere
Nicolaas, die in 1303 kapelaan was van de Vrouwe van Voorne, maar van een koster van de
Heer van Voorne is er nergens sprake.
H.J. Kok: Proeve van een onderzoek van de Patrocinia in het Middeleeuwse Bisdom Utrecht,
Assen, Van Gorcum en Comp., 1958.
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De heeren van Voorne hebben in de dertiende eeuw veel oorkonden uitgevaardigd,
en in de meeste gevallen in een of ander van hun Herenhoven. De volgende
oorkonden uit de dertiende eeuw kunnen voor het opzoeken van die Herenhoven
in aanmerking komen:
1220-29 juni. Theodoricus, dominus de Voren, schenkt aan de abdij Thosan
36)
(Ter Doest) gans het Middelland. Datum apud Cothsou .
1226-25 oogst. Ego Theodoricus, dominus de Vorren...schenking van de tienden
van Hosthoc (Oosthoec) aan dezelfde abdij. Actum apud Hostworren.
1237-8 februari. Ego Henricus, dominus de Vorne et castellanus
Zelandie...bevestiging van de schenking van het eiland Bomne aan dezelfde
abdij. Actum apud Hoestvorne.
1248-Oorkonde van dezelfde Hendrik. Geschreven in Oostvoorne.
1249. Oorkonde van dezelfde Hendrik. En is deze vergunning geschied te
Middelburg.
1253. Oorkonde van dezelfde Hendrik. Geschreven in Westvoorne.
1255. Oorkonde van dezelfde Hendrik. Gegeven te Siriksee.
1257. Oorkonde van dezelfde Hendrik. Gegeven en geschreven te Siriksee.
1257-6 april. Oorkonde van dezelfde Hendrik. Geschreven in Den Briele.
1261. 1 mei. Oorkonde van Albrecht van Voorne. Schenking van leengoederen
aan Hugo van Naaldwijk [plaats van uitgifte niet vermeld].
1272-22 maart. Oorkonde van Albrecht van Voorne in verband met het

36)

Gepubliceerd in ‘Chronica et Cartularium de Dunis’, door F. van de Putte, no 556. - Heer Dirc
(Theodoricus) van Voorne, burggraaf van Zeeland, deed deze groote schenking aan de
monniken van Ter Doest, omdat deze Abdij hem geholpen had zijn heerschappij, die geheel
ondergeloopen was, wederom te bedijken. De desbetreffende oorkonde werd volledig afgedrukt
in bijlage 2 van ‘Archieven van de gemeente Vierpolders’ door Jhr. mr G.F. Sandberg (uitgave
Provinciale Inspectie der gemeente- en waterschaps-archieven in Zuid-Holland. 1960. Niet
in den handel.) - Cothsou, of Cothsouwe, was hoogstwaarschijnlijk een curtis van de Abdij
van Ter Doest, gelegen ten zuiden van Den Briel (Maerlant ligt ten noorden van Den Briel),
onder Rugge. - Zie ook: D.L. de Jong, ‘VOORNE, geschied- en aardrijks-kundige
aanteekeningen betreffende de oudste bedijkingen van het Westelijk gedeelte van het eiland
Voorne’. (in: Tijdschrift van het Kon. Nederl. Aardrijkskundig Genootschap, deel LX, 3-1943,
bladz. 314).
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vermoorden van een broeder van de abdij van Ter Doest door de mannen van
37)
Egidius van Scoude. Geen plaats van uitgifte vermeld in de oorkonde .
1280. Oorkonde van Albrecht van Voorne...plaatsen van twee vuurbakens ten
ouden Briel. Geen plaats van uitgifte vermeld.

Zie voor de oorkonden: K. van Alkemade, ‘Beschrijving van de stad Briele en den
lande van Voorn’, Rotterdam, 1729, II, blz. 5 en M.L. Ph.C. van den Bergh:
Oorkonden van Holland en Zeeland, nrs. 39 en 72. De oorkonden 1-2-3- en 11, die
daar niet worden vermeld, bevinden zich in het archief van het Groot-Seminarie te
Brugge, Fonds van de Duinenabdij. De oorkonde 11 werd nooit uitgegeven. Er zijn
wellicht nog elders oorkonden te vinden, doch de lijst volstaat reeds. Uit deze
oorkonden kan men niet besluiten dat de Heer van Voorne op al de vermelde
plaatsen van uitgifte een slot bezat. Hij zal en kan op een of ander plaats, waar hij
er geen had, bij een bezoek aan die plaats een oorkonde hebben uitgevaardigd.
Het is geweten dat hij een slot bezat te Oostvoorne (dorp), te Westvoorne (Ouddorp)
en een Heerenhof in Den Briel.
Het is opvallend dat geen enkel oorkonde te Merlant werd uitgevaardigd. Het is
hachelijk voor de hypothese: Merlant, slotkapel en burcht van de Heer van Voorne,
dat Hendrik van Voorne in 1257 een oorkonde uitgaf in den Briele. Waarom niet te
Merlant, als zijn Heerenhof dáár stond? Het is toch al te duidelijk dat hij geen twee
burchten met hofkapel bezat in het complex Den Briel-Merlant. Waarom werd de
oorkonde uitgegeven in Den Briel? Omdat zijn Heerenhof dáár stond en niet te
Merlant. Niet alleen de ontstentenis

37)

1275-1 april. Oorkonde van Heer Aelbrecht van Voorne, burggraaf van Zeeland, gegeven te
Voorne. (De Fremery, suppl. Oorkondenboek Holland en Zeeland, no 178). Wordt hierna
uitvoeriger besproken door dr mr H.P. Schaap in zijn stuk ‘Een kostersambt te Maerlant in
de 13de eeuw?’
Dan bestaat er nog een niet-gepubliceerde oorkonde van Heer Geerard van Voorne, burggraaf
van Zeeland, gegeven in Den Haag, anno 1309, zondag voor Allerheiligen, over een schenking
van 6 £ Holl. aan de abdij van Ter Doest. Maar deze oorkonde, gegeven in die Hage, en begin
14de eeuw, valt in feite buiten onze belangstelling.
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van een oorkonde te Merlant uitgegeven, doch ook het feit dat er wel een werd
uitgevaardigd in Den Briel, doet het vermoeden oprijzen dat, ten tijde van Jacob
van Maerlant, de Heer van Voorne dáár zijn Heerenhof met hofkapel had. Dit
vermoeden wordt nog sterker als men bedenkt dat de kerk van Den Briel aan de H.
Katharina was toegewijd, en dat de adel in het bisdom Utrecht, zoals boven gezegd,
graag de kerken die hij stichtte, of de slotkapel, aan die heilige toewijdde.
Wij geloven dan ook niet dat de hypothese van Dr. Peters: Jacob, koster van de
Heer van Voorne in de slotkapel Merlant, te verdedigen is. Ze is al te gewaagd. Wij
geven graag toe dat L. Delfos en H. Peeters verdienstelijk werk hebben verricht
door het publiceren van hun nieuwe inzichten in de Van Maerlantproblematiek. De
bezwaren die zij hebben ingebracht tegen de voorstelling: Jacob van Maerlant heette
De Coster en was geboren te Houtave in het Maerlant, hebben ons genoodzaakt
het probleem nog meer uit te diepen, enkele gegevens te herzien en de hypothse:
Jacob heette De Coster, nog steviger op te bouwen.
Sijsele
J. NOTERDAEME
Zieriksee
H.P. SCHAAP
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Een kostersambt te Maerlant in de 13de eeuw?
σύν τε δύ' ἐρχομένω, ϰαί τε πρὸ ὅ τοῖ' ἐνόησε
(Homerus)

Als er twee samen gaan, ziet de een voor den ander. Of met andere woorden: twee
- een span - is meer waard dan een alleen.
Daarom lijkt het niet ongepast, dat ook ik, die van 1927 tot 1937 inwoner van het
stadje Den Briel op Voorne was, en die zich in dien tijd reeds met het Jacob van
Maerlant-probleem onledig hield, nà pastoor-rude-donatus J. Noterdaeme, nog
enkele kritische opmerkingen make naar aanleiding van dr H.C. Peeters' ‘Nieuwe
inzichten in de Maerlant-problematiek’.
Welnu dan: Op bladz. 283 (bladz. 35 van den overdruk) van dr Peeters' ‘Nieuwe
inzichten...enz.’ in HANDELINGEN XVIII der Kon. Nederl. Maat. ij voor Taal- en
Letterkunde & Geschiedenis, (1964), schrijft dr Peeters:
‘Aanvankelijk vermoedend, dat er tussen het kasteel en Merlant wel
enkele kilometers afstand kon zijn, vroeg ik inlichtingen aan dr H.P.
Schaap, die zo goed was mijn brief nog verder te zenden aan L.C. van
der Knoop (iur. cand., van Den Briel) een ander rechtshistoricus, die zich
eveneens inlaat met een onderzoek naar de oorsprong van Den
Briel-Maerlant. - Beiden antwoordden me dat er tussen het kasteel van
Voorne en Merlant geen afstand was.’
Deze passage in het opstel van dr Peeters komt voor onder het hoofdje: ‘Was er
een kostersambt te Merlant in de periode 1260-1267?’ en dr Peeters komt dan tot
de conclusie dat het 't meest voor de hand ligt, en dat Jacob ons zèlf den indruk
geeft, dat hij koster (lees coster. S./-) is geweest van de Heeren van Voorne te
Merlant. Met andere woorden: Jacob zou coster geweest zijn, in die periode, aan
de Hofkapel der Heeren van Voorne in de nederzetting Maerlant op Oost-Voorne.
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Pastoor Noterdaeme heeft er reeds op gewezen, dat een coster (niet: een kapelaan!)
aan een Hofkapel reeds een ongeloofwaardige figuur is; maar wàs er in de periode
1260-1267 zulk een Hofkapel in de visschersnederzetting Maerlant? - Neen! want
àls er een Hofkapel in de buurt gestaan heeft (en dat is toch wel
hoogst-waarschijnlijk) dan stond die kapel op het domein van de Heeren van Voorne
bij hun Heerenhof (ik zou dat liever geen ‘kasteel’ willen noemen) in Den Briel. Op
het zoogezegd ‘clericaal gedeelte’ van dat Heerenhof.
Den Briel en Maerlant werden in dien tijd steeds zorgvuldig onderscheiden, en
pas sedert 1330 - dus lang nà Heer Aelbrecht van Voorne en Jacob van Maerlant!
- ten tijde van Heer Geerard van Voorne, burggraaf van Zeeland, is er sprake van
een afzonderlijke parochiekerk, de Sint-Pieterskerk, te Maerlant.
Dit blijkt uit de ‘Regesta Hannonensia’ uitgegeven door mr P.L. Muller, bladz. 197,
waar een tweetal oorkonden van de abdij Leeuwenhorst, uit het Rijksarchief, in
regestvorm aangehaald worden: 1331, 30 mei. Kerkmeesters, Heiligengeestmeesters
en parochianen der St.-Pieterskerk te Marlant verkoopen aan abdis en convent van
der Lee, eene rente. - Op des heyligen Sacramentsdach.
In een volgend stuk, dd. 12 juni, ‘Op S. Odulfsdaghe’, wordt er zelfs gesproken
van ‘het Heilig Kruis-altaar in de S. Pieterskerk van den Briel.’
Vóór dien tijd, in elk geval in 1280, als Heer Aelbrecht van Voorne de inkomsten
van de op te richten twee vuurbakens ‘ten ouden Briel’ (men weet nu: gelegen achter
de burcht in Oostvoorne-dorp) schenkt aan de kerk en den Heiligengeest ten Briel,
dan is daarmede de Sinte-Cathrijnekerk bedoeld, die stond en (nog) staat ter plaatse
waar de jongste opgravingen een oudere, kleine, kerk aan 't licht gebracht hebben,
en waar vóór 1280 vrijwel zeker de Hofkapel ten Briel, behoorend bij het Heerenhof
ten Briel, gestaan heeft. Hadden de Heeren van Voorne dan, nà 1280, geen eigen
Hofkapel meer in Den Briel? - Wellicht wel in de Sinte-Cathrijne, bij wijze van ‘loge’
of Heerenbank; en in ieder geval - dat staat ook vast: hadden zij een afzonderlijke
Hofkapel, gewijd aan Sini-Pancratius, bij hun burcht te Oostvoorne-dorp, op ongeveer
vijf kilometer van Den Briel-Maerlant ver-
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wijderd. - (zie: dr H.J. Kok, ‘Proeve van een onderzoek van de Patrocinia in het
Middeleeuwse Bisdom Utrecht’, Assen, Van Gorcum & Comp., 1958.) - De dorpskerk
van Oostvoorne is van lateren tijd, en was gewijd aan St.-Lambertus. Ik geloof
althans niet, dat de St.-Lambertus-kerk te Oostvoorne reeds van 1105 zou
dagteekenen, zooals D.L. de Jong in deel I van zijn verhandeling ‘VOORNE’, in het
Tijdschrift van het Kon. Nederl. Aardrijkskundig Genootschap, dl L.X., 3, 1943, heeft
betoogd.
Hoe dan ook, - rebus sic stantibus - zou Jacob zich nimmer coster van Maerlant,
maar veeleer coster van den Briel of coster van (Oost) Voorne hebben moeten
noemen, i n d i e n hij eenige functie zoude hebben uitgeoefend aan een dezer
kapellen of kerken! Was er dan in de tijden vóórdat de nederzetting Maerlant bij
Den Briel werd ingelijfd heelemaal geen kapel in die nederzetting Maerlant? - Ja,
die was er inderdaad wèl; maar het was een kapelletje, een sacellum, gewijd aan
den patroon van de visschers en schippers. - Nog op de kaart van Van Deventer,
anno 1560 ±, ziet men op de plek waar tegenwoordig, in het Noordeinde van de
Voorstraat, de Hervormde Kleineof Sint-Jacobskerk gelegen is, een ‘Sacellum Sancti
1)
Petri’ aangegeven . Eertijds was het de kapel of kerk van het Noordeindsche
Gasthuis of Oude-Mannenhuis. Op diezelfde kaart van Van Deventer ziet men het
woord Templum geschreven bij de Sinte-Cathrijnekerk en ook het woord Templum
2)
ter plaatse waar toen de, in 1807 verdwenen, Sint-Pieterskerk stond . - Kennelijk
bestond er omstreeks 1560 in Den Briel nog de herinnering aan een middeleeuws
Sint-Pieterskapelleken, dat dus iets anders was dan de (later ontstane) parochiale
kerk van St.-Pieter, gelegen aan het Oude-of Maerlantsche kerkhof (thans Asylplein
geheeten.) Het bestaan van een Sint-Pieterskapel (geen kerk!) omstreeks 1280 wordt
bewezen door het bestaan van een ‘capellanus de Merlant’, die belast was met de
invordering van de Kruistocht-bijdragen, en die toen

1)
2)

Zie: ir R. Meischke, ‘De oude huizen van Den Briel’ (in: BULLETIN van de Kon. Nederl.
Oudheidkundige Bond, jg. 64, afl. 2, 15 april 1965.)
Zie: ‘Historische Gids door Den Briel’ van Joh. H. Been, geheel herzien door dr H.P. Schaap
5

(Brielle, 1952) , bladz. 14.
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XV s. holl. opbracht. - Wij mogen rustig aannemen, dat die St.-Pieterskapel er reeds
vóór 1280 bestond; maar ten eerste was dat niet een Hofkapel, en ten tweede noemt
Jacob zich ‘de coster’ van merlant, en niet ‘capellanus’ van Sint-Pieter te merlant.
- Wij mogen het er dan ook rustig voor houden, dat het kapellaan-schap van dat
kapelleken werd bediend door of vanwege een geestelijke van de toen
eenigbestaande Kerk ten Briel (de Sinte-Cathrijne).
Het is dus werkelijk een ‘Neen!’ dat wij moeten antwoorden op de vraag ‘Was er
een kosterambt te M(a)erlant in de periode 1260-1267?’ ‘Alleszins was hij (Jacob)
dan een De Coster’, zegt dr Peeters. Ik meen dat wij dat nu eindelijk wel met een
gerust geweten kunnen vaststellen. - En dan volgt daaruit: dat hij, Jacob, een lid
was van het bekende kleine-leenmannen, of misschien ‘vrij-mannen’, geslacht uit
de buurtschap Maerlant (Merlant, Marlant) uit 't Bruxambacht, waar de Mareleet
door stroomt. - Heeft dr Peeters wel alle publicatiën gelezen, die de Z.E.H. - J.
Noterdaeme in den loop der laatste tien jaren her en der heeft geopenbaard? - (Ik
denk b.v. aan ‘Meetjeslandse Moerontginners te Roosendaal en te Breda’,
verschenen in 't Heemkundig tijdschrift ‘Appeltjes van het Meetjesland’, deel VII,
blz. 104 e.v. jg. 1955/'56). Ook: J. Noterdaeme, ‘De Ridders van Roden en Jakob
de Coster van Maerlant’, (overdruk uit ‘Appeltjes van het Meetjesland’, no 15, 1964,
- 69 blad. druks, drukkerij Standaert-Van Steene, Maldegem). Het geslacht Die
Costere was een in Noord-Vlaanderen alom bekende familie. - En de Heeren van
Voorne, burggraven van Zeeland, - met name de oudere generaties - waren in
Vlaanderen evenzeer thuis als in Holland. Zij vertoefden er vrij geregeld.
Bij een ‘capellanus de merlant’, die gelden moest innen voor een voorgenomen
kruistocht, dienen wij overigens (bij dat ‘de merlant’) ons niet te zeer blind te staren
op dat maerlant dat sinds 1330/1342 een integreerend deel van de stad Den Briel
3)
uitmaakte . Neen, het

3)

Zie: L.C. van der Knoop, ‘De historische ontwikkeling van het Brielse stadsbestuur in de
Middeleeuwen’, (scriptie voor de rechtsgeleerde faculteit van de universiteit Utrecht, 1963.
Niet in den handel.), bladz. 5-6. Later in druk verschenen in: ‘Zuid-Hollandse Studiën’, XI,
bladz. 172-198. (Voorburg, 1965), onder den titel ‘Briels stadsbestuur in de Middeleeuwen’.
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geheele dekenaat ‘Somerlant’ kan er onder verstaan worden, ja zelfs het grootste
deel van Noord-Zeeland, dat ook wel Scaldi-Marelant werd genoemd. - Het eiland
Oost-Voorne werd in de (vroege) middeleeuwen doorsneden door verscheidene
Mare-stroomen, zooals: de Suth-mare, de Mono-mare, de M A R E (zonder meer,
loopende langs den polder Vechoec), de Holle-Mare, - alles op het eiland
4)
Oost-Voorne (tegenwoordige enkel VOORNE geheeten) .
In dit licht bezien kan Maerlant gelijk gesteld worden, vergeleken worden liever
gezegd, met b.v. Middelant, Hellevoeterland, (± = ‘Hosthoec’ of Oosthoec, van de
monniken van de abdij van Ter Doest), Oosterlant. - Toen dan ook in 1277 de tweede
termijn van het 2de jaar van de geldinzamelingen voor de voorgenomen kruistocht
door den capellanus de merlant werd verantwoord (‘de toto anno’), - er was mede
inzameling gehouden in Ostvorne en Westvorne - zal de capellanus de merlant zijne
bemoeiïngen vermoedelijk in geheel het oostelijk gebied van het eiland Oost-Voorne,
in gansch het MARE-stroomenland tot aan de Bornisse, de grens tusschen Voorne
en Putten, hebben uitgestrekt. ‘Ostvorne’ was dan de gansche streek ten westen
van de Suthmare. - Anders is het moeilijk te verstaan.
Wij worden in onze meening gesterkt, doordat er in geen enkel archiefstuk of
oorkonde, of anderszins, in die tijden sprake is van een afzonderlijke parochiekerk
Maerlant, noch van een pastoor te Maerlant en nog veel minder van een kostersambt
te Maerlant. - Wel is er in 1275 sprake van een' zekeren ‘dominus Henricus, presbyter
(= pastoor) de Vorne’. Het is de oorkonde, gegeven 1 april 1275, te Voorne, waarbij
Heer Aelbrecht van Voorne de in zijn gebied wonende cijnsplichtigen aan de abdij
van Sint-Bavo (te Gent) vrijstelt van de levering, - bij sterfgeval van een hunner van het beste stuk

4)

Zie kaart no VIII, ‘Voorne, vermoedelijke toestand omstreeks 1250’, behoorend bij D.L. de
Jong, ‘Voorne, geschied- en aardrijks-kundige aanteekeningen betreffende de oudste
bedijkingen van het westelijk gedeelte van het eiland Voorne’ (in: Tijdschrift van het Kon.
Nederl. Aardrijkskundig Genootschap, dl. LX., 3-1943.)
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vee, of het beste kleedingstuk, (zie: Suppl. De Fremery Oork. Boek Holland en
Zeeland, no 178). - Behalve Dominus Henricus, presbyter de Vorne, is mede
aanwezig: dominus Bartholomeus capellanus noster. - Deze capellanus noster, dus
zonder twijfel de Hofkapelaan van den Heer van Voorne, treffen we in 1283 nogmaals
aan. Hij wordt dan genoemd: Bartholomeus, ‘pape’ te Rugge (een eindweegs buiten
Den Briel en tegenwoordig een deel van de gemeente Brielle uitmakende) en
kapelaan van den Heer van Voorne. - Bartholomeus vermaakt dan een hofstede
aan het hospitaal van Sinte-Catharina te Utrecht; welke hofstede was gelegen
‘tussen des Heren huys van Vorne up dene, ende Pieter Hutters up dander ende’.
(zie: De Fremery, a.w., no. 222.) Met ‘des Heeren Huys van Vorne’ is het Heerenhof
ten Briel gemeend, en dat dat Heerenhof in Den Briel, en niet te Maerlant, lag, wordt
bewezen, doordat ‘drie scepenen van den Briele, onder welcken ban dit vorseghede
goet leghet’, de oorkonde september 1283 mede zegelen. Met de ((parochie-)kerk
van Voorne is dus stellig die van Den Briel bedoeld.
In zijn verhandeling ‘De historische ontwikkeling van het Brielse stadsbestuur in
de Middeleeuwen’ citeert L.C. van der Knoop uit het werk van dr. H.J. Smit, ‘Bronnen
tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en Ierland’, dl I, no
134:
‘Op 26 september 1301 berichtten de bailiffs van Great-Yarmouth aan
koning Edward I, dat, ondanks “literas nostras supplicatorias Gerardo de
Furn, castellano Zelandie et domino Merlandie, et scabinis de Merlandia”,
zekere Doedijn Bancaert de aan hem door Robert Elys van
Great-Yarmouth geleverde haring nog steeds niet had betaald.’
(onderstreping van ons. - S./-)
De iur. cand. L.C. van der Knoop voegt hier aan toe: ‘Dat hier heer Gerard “heer
van Maerlant” genoemd wordt, is opmerkelijk.’
Het is, meen ik, het eenige stuk - en dan nog wel een buitenlandsch stuk - waarin
een Heer van Voorne, burggraaf van Zeeland, tevens met de betiteling ‘Heer van
Maerlant’ wordt aangeduid.
Wij vinden dit van buitenlanders, in casu van Engelschen, in dit
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geval niet zoo bizonder. - Het ging immers over een wanbetaler uit de nederzetting
Maerlant, en de stellers van het stuk aan den koning hebben er o.i. niet anders mee
willen zeggen dan: Geerard van Voorne burggraaf van Zeeland, is tevens q.q. heer
en meester over dat Maerlant dat in zijn Heerlijkheid ligt en waar die wanbetaler
thuis hoort. Of anders is het een tautologie: Zeeland, alias (Scaldi-) Mareland. Als
dr Peeters dit zeldzame stuk gekend zou hebben, voordat hij zijn ‘Nieuwe inzichten
in de Maerlant-problematiek’ openbaar maakte, dan had hij hieruit wellicht ook nog
een argument willen putten voor zijn stelling dat Jacob van Maerlant - op de een of
andere wijze - een geestelijke functie heeft bekleed aan het Hof of althans in de
Heerlijkheid van den ‘Dominus Merlandiae’. - Maar wij gelooven niet, dat dit (nieuwe)
argument hem zeer zou baten. - Wij bieden het hem nochtans bij dezen vrijgevig,
en zonder bezwaar onzerzijds, aan.
Maar er is méér, in de verhandeling van dr Peeters, waartegen wij ernstige
bedenkingen moeten aanvoeren!
Dr Peeters stelt het voor, alsof de minderjarige Floris V aan het Hof van de Heeren
van Voorne, burggraven van Zeeland, werd opgevoed. Op bladz. 269 (((bladz. (21)
van den overdruk))) van ‘Nieuwe inzichten’ zegt de schrijver dat Floris V ‘aan het
Voornse Hof’ onder de hoede stond van Aelbrecht van Voorne, burggraaf van
Zeeland. - En op bladz. 284 (((bladz. (36) van den overdruk))) vermeldt dr P.:
‘.....omdat de mededeling nopens de plaats van vervaardiging van de Ystorie (...ende
wi maecten te Merlant. - S./-) gericht is aan het adres van de Hollandse graaf Floris
V, die, toen de dichter op Voorne was, daar vertoefde.’ (onderstreping van ons.
-S./-)
Dat wordt dus door den schrijver als een vaststaand feit aangenomen. M a a r
het is onjuist!
Floris V werd tijdens zijn minderjarigheid niet in de souvereine Heerlijkheid
V o o r n e opgevoed, maar te Middelburg, op het eiland Walcheren, dat is: in
Zeeland-be-Westen-Schelde, dat nog altoos een Vlaamsch leen was. - Te Middelburg
hebben de Heeren van Voorne - ook al voerden zij den titel van Burggraven van
Zeeland - nimmer een Hof of burcht bewoond of bezeten.
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De jonge Floris was bij het overlijden van zijn' oom, Floris de Voogd, nauwelijks vier
jaar oud; de voogdij werd toen overgenomen door zijns vaders zuster A l e y d , sedert
eenige maanden douairière van Jan van Avesnes (gestorven 24 december 1257.)
- Aleyd van Holland, die den steun van de Zeeuwsche Heeren genoot - in
tegenstelling tot de antivoogdes-gezinde, voornamelijk Hollandsche, heeren - bleef
in Zeeland wonen met den jongen Floris. (waarschijnlijk in de Abdij te Middelburg).
Aleyd deed veel voor de opvoeding van den jongen Floris. Melis Stoke (IV, vs 50
e.v.) zegt daarvan:
‘Die moye nam tkint in hande,
Doe dede sine ter scolen gaen,
Walsch ende Dietsch leren wel.’

In juni of juli 1266 bereikte Floris den twaalf-jarigen leeftijd en uit een stuk van 14
januari 1267 (Paaschstijl) blijkt, dat hij toen zèlf begonnen was deel te nemen aan
het bestuur. - Uit de stukken van 1266 blijkt óók, dat Floris V toen een soort Raad
5)
van toezicht, of Regentschapsraad, naast zich had . In dien Raad van ‘nobiles et
domestici’ zaten o.m.: Dirc heer van Teylingen, baljuw van Holland; Simon van
Haerlem, baljuw van Kennemerland, (en onder Willem II diens baljuw in Zeeland
geweest); Gijsbrecht van Aemstel; en voor Zeeland: Aelbrecht heer van Voorne,
burggraaf van Zeeland. Men moet zich natuurlijk niet voorstellen dat deze heeren geregeld bij elkander
kwamen om te vergaderen; en àls dat dan al eens gebeurde, dan zal dat veeleer
ergens in Holland dan in het verre Middelburg zijn gebeurd. In 1268 werd Floris V
veertien jaar en bereikte daarmede den huwbaren staat; in 1272 werd hij 18 jaar
en dus in ieder opzicht meerderjarig, volgens de opvattingen van dien tijd.
Uit niets blijkt dus dat Floris V in zijn jeugd ooit op Voorne vertoefde; en zeker
ook niet ‘toen de dichter (Jacob die Costere) op Voorne was’. Want die dichter was
er toen bovendien niet. Dr Peeters

5)

Zie. dr Henri Obreen, ‘Floris V, graaf van Holland en Zeeland, Heer van Friesland, 1256-1296.’
(Gent, Universiteit, fac. Letteren & Wijsbegeerte, 1907), bladz. 15-21.
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heeft eenvoudig een onbewezen stelling met een andere onbewezen bewering
willen ‘bewijzen’.
Een laatste misvatting van dr Peeters willen wij hier nog tot besluit bespreken. Op blad. 257 (bladz. (9) van den overdruk) van zijn ‘Nieuwe inzichten’, aan de hand
van de opmerkingen van dr L. Delfos' ‘Maerlants ‘scone die mi peisen doet’
(Wetenschappelijke Tijdingen, no. 5, Gent, 1955), den standaard besprekende, dien
Jacob van Maerlant in zijn ‘Alexanders Jeesten’ aan dien klassieken held toebedeelt,
merkt dr P. op: ‘Immers de staande rode leeuw op een gouden veld was ook het
hoofdbestanddeel in het wapenschild van deze met de graven verwante machtige
heren (van Voorne.)’ - (‘Wellicht had de dichter de heren van Voorne op het oog’,
had de schrijver een regel eerder geschreven.)
Als dit een argument ten behoeve van de stelling: Jacob is coster geweest te
maerlant op Voorne, moet voorstellen, dan is dat wel heel ongelukkig gekozen! Want de Heeren van Voorne, burggraven van Zeeland, voerden een gansch ander
wapenschild, n.l.: een ‘léopard lionné’, dat is, in onze heraldieke terminologie: een
klimmende en aanziende gouden leeuw op een rood veld! - Dus geenszins een
roode leeuw (liebaert) op een gouden veld. - In plaats van de Hollandsche leeuw
voerden de Heeren van Voorne een ‘geleeuwde’ luipaard. - Een gansch ander
wapendier! Overigens - doch dit terzijde- is nergens gebleken dat de Heeren van
Voorne verwant zouden zijn aan de Graven van Holland; wèl zijn zij verwant aan
de Heeren van Renesse! - En de zuster van Aelbrecht van Voorne, te weten:
Hildegondis van Voorne, was in eersten echt gehuwd met Costyn van Renesse en
een zoon uit dit huwelijk Van Renesse-Van Voorne was de beroemde ridder J a n
v a n R e n e s s e , de strateeg van den Guldensporenslag bij Kortrijk, anno 1302.
Merkwaardig genoeg voert dit geslacht Van Renesse dan ook den klimmenden
en aanzienden gouden leeuw (‘léopard lionné’) in het roode veld, - zij het: ‘bezaaid
met gouden blokjes’; hetgeen op een jongeren tak van denzelfden stam kan wijzen.
Zieriksee
H.P. SCHAAP
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Elckerlijc Everyman - Homulus - Der Sünden Loin 1st der Toid
I. De Everyman en de beide Homulus-bewerkingen gaan niet terug op
de derde druk van de Elckerlijc.
‘Wij kunnen apodictisch bewijzen dat het Engels vertaalde op L, den druk van
1)
Vorsterman’ . Met deze woorden kondigde Prof. dr. J. van Mierlo zijn beantwoording
2)
aan van de vraag op welke tekst van de Elckerlijk de Everyman vertaald werd . Zijn
bewijsvoering luidt, kort samengevat, als volgt: De verzen 463-464 van de Everyman:
O to whome shall I make my mone
For to go with me that heuy iournaye

komen overeen met de verzen 428-429 van druk L van de Elckerlijc:
Och wien sal ict dan claghen
Mede te gaen in desen groten last?

B, H en M lezen op deze plaats:
Och wien sal ict dan ghewaghen
Mede te gaen in desen groten last?

Hieruit kan slechts worden afgeleid, dat de Everyman teruggaat op L, een slordige
herdruk van H. De uitdrukking make my mone komt

1)

2)

Van de Elckerlijc zijn drie drukken bewaard gebleven: B, van ± 1495; H, van ± 1501 en L van
± 1525. Bovendien is ons een handschrift overgeleverd, daterend van 1593-4, dat werd
uitgegeven door L. Willems, Elckerlijc-Studiën, 's-Gravenhage 1934, blz. 120-158. Dit
handschrift wordt gewoonlijk aangeduid met M.
Prof. dr. J. van Mierlo, Elckerlijc, Nieuwe Bijdragen met ge-emendeerde uitgave, Koninklijke
Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, reeks III, nr. 29,
Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven, 1949, blz. 22.
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immers overeen met de drukfout claghen in L, niet met ghewaghen in B, H en M.
Dr. J.J. Mak heeft bezwaren ingebracht tegen het stellige karakter van deze
conclusie. De bewijsvoering heeft hem niet volledig overtuigd, daar ze geheel
gebaseerd is op deze ene plaats, waarvan niet alleen de lezing claghen van L corrupt
is, maar ook de versie ghewaghen van B, H. en M: ‘In geen der plaatsen bij Verdam
op Gewagen (2, kol. 1854 e.v.) zit het betekeniselement vragen (dat nu juist nodig
is, ook volgens van Mierlo); we komen niet verder dan “sprekende bewerken”, dat
eenmaal is aangetroffen in de Spieghel Historiael. Ik blijf daarom bij Logeman's
3)
emendatie “ghevraghen” en acht claghen zowel als ghewaghen corrupt’ .
Dit bezwaar verdient alle aandacht. De woorden claghen en ghewaghen komen
in de middelnederlandse literatuur herhaaldelijk naast elkaar voor. Zo bijvoorbeeld
in de Esmoreit:
Och edel wijf, berecht mi ene dinc:
En hoerdi daer na noit ghewaghen
Vrouwe of joncfrouwe horen claghen,
4)
Dat iemant een kint hadde verloren?

En in Tspel van Sinnen dat door de kamer van Zoutleeuw werd opgevoerd op het
Antwerps landjuweel van 1561, lezen we:
Segt my, goede vrienden, wat is u claghen?
5)
Wilt my ghewagen uwer herten last .

3)

4)

5)

Dr. J.J. Mak, Elckerlijc en Everyman, in Uyt Ionsten Versaemt, Retoricale Studiën 1946-1956,
Zwolse Reeks van Taal- en Letterkundige Studies, nr. 6, Zwolle 1957, blz. 62; eerder
gepubliceerd in Ts. 67 (1949), blz. 24 e.v.
Geciteerd naar de uitgave van Dr. L.M. van Dis, Esmoreit, abel spel uit de veertiende eeuw,
naar het Hulthemsche Handschrift uitgegeven, 16e druk, Gron. 1954, vs. 501-504. De
uitdrukking claghen ghewaghen wordt hierin verklaard als: klachten uiten.
Geciteerd naar de uitgave van Dr. C. Kruyskamp, Het Antwerps Landjuweel van 1561,
Klassieke Galerij, nr. 146, Antwerpen 1962, waarin dit werk gedeeltelijk werd opgenomen,
vs.
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Zou het, wat de Elckerlijc betreft, niet mogelijk zijn, dat zowel L als B, H en M
teruggaan op een tekst waarin de woorden claghen en ghewaghen beide
voorkwamen? En....dat de Everyman op die redactie vertaald werd? De Engelse
lezing make my mone zou immers ook ingegeven kunnen zijn door een combinatie
van deze woorden als in de Esmoreit!
Het onderzoek van Prof. van Mierlo, vergelijking van de Everyman met die verzen
van de Elckerlijc waarin de vier redacties onderling verschillen, heeft dus niet
onweerlegbaar kunnen aantonen, dat de Engelse vertaling op één van de ons
overgeleverde Elckerlijc-teksten, B, H.L of M, teruggebracht moet worden. Ook voor
dit vergelijkend onderzoek is de opmerking van L. Willems van kracht dat men door
zich te beroepen op dubieuze en corrupte plaatsen, ‘fataal vervalt in de uitlegging
6)
obscurum per obscurius’ .
We beschikken echter over meer en betrouwbaarder vergelijkingsmateriaal. Een
beperkt aantal verzen van de Everyman en een groot aantal van de Latijnse Homulus
wijken geheel of gedeeltelijk af van de teksten der ons bekende Elckerlijc-redacties.
Enkele van deze afwijkingen vergelijken we met elkaar:
a)

b)

Homulus 398-9

.......idcirco tecum reputes,
Si hanc mecum dignaberis
partiri methodum.

Everyman 246

Wherfore I pray you, bere
me company

Elckerlijc 225

Nu bid ic u, dat ghi zijt
bedachtich,

Homulus 697-8

.......terrena incommoda
Si infestant, depellam
protinus.

Everyman 401-2

Syr & ye in the worlde
haue trouble or aduersyte
Than can I helpe you, to
remedye shortely

c)

6)

Elckerlijc 367-8

Hebdi ter werelt eenich
letten, Dat sal ic u beteren.

Homulus 1034-7

Salue mea spes vnica.
Lachrymas continere
nequeo, sic tua praesentia
gauisus sum
Nullius vnquam tam dulci
amore hominis
Delectatus sum, quam
nunc tuo mea virtus.

Everyman 634-5

Welcume my good deeds
now I here thy voyce

Dr. mr. Leonard Willems, Elckerlijc-Studiën, 's-Gravenhage 1934, blz. 162, noot 1.
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I wepe for very swetenes
of loue

d)

Elckerlijc 611-2

Welcoem, duecht, mijn
oghen douwen
In rechter, oetmoedigher
blijscap soet.

Homulus 1475

Nunc veros dinosco ab
infidis sodales;

Everyman 855

Gramercy good dedes now
may I true frendes se

Elckerlijc 826

Hier zijn ghetrouwe
7)
vrienden bekent!

Uit het feit dat de Engelse en de Latijnse vertaling hier met elkaar overeenkomen
in verzen die van de vier Elckerlijc-redacties afwijken, concluderen we dat zowel de
Everyman als de Homulus op een andere redactie van de Elckerlijc gebaseerd zijn
dan die van B, H, L of M.
Ook de Nederduitse Homulus, de in 1539 verschenen bewerking van Jaspar van
8)
Gennep, met de ondertitel Der sünden loin ist der Toid , kunnen we in ons onderzoek
betrekken. Prof. dr. H. Logeman heeft aangetoond, dat de auteur van dit werk niet
alleen geput heeft uit de Latijnse Homulus, maar ook uit een middelnederlandse
9)
Elckerlijctekst . Daarom is het zinvol enkele der van de Elckerlijc afwijkende verzen
uit de Everyman ook met deze bewerking te vergelijken:
7)

8)
9)

De verzen uit de Elckerlijc worden, tenzij anders vermeld, geciteerd naar de uitgave van dr.
H.J.E. Endepols, Den Spyeghel der Salicheyt van Elckerlijc, 6e herz. druk, Gron. 1955.
De tekst van de Everyman wordt steeds geciteerd naar de uitgave van Prof. dr. H. Logeman,
Elckerlijc, a fifteenth century Dutch Morality (Presumably by Petrus Dorlandus) and Everyman,
a nearly contemporary translation. A contribution to the History of the Literary Relations of
Holland and England, Université de Gand, Recueil de Travaux publiés par la Faculté de
Philosophie et Lettres, 5e fascicule, Gand 1892.
De Homulus-tekst wordt geciteerd naar de uitgave van Alphonse Roersch, Chr. Ischyrius,
Homulus, texte Latin, publié avec une introduction et des notes, Gand-Anvers 1903.
De tweede druk van dit werk, van 1540, werd uitgegeven door P. Norrenberg, Homulus (Der
sünden loin ist der Toid), Geistliches Schauspiel von Jaspar von Gennep, Viersen 1873.
Prof. dr. H. Logeman, Elckerlijc-Everyman, De vraag naar de prioriteit opnieuw onderzocht,
Gand 1902, blz. 20-24.
We citeren hier enkele der teksten waarop deze conclusie gebaseerd is:
a)

Elck. 46

Waer sidi mijn doot,
die niemant en
spaert?

v.G. 613

War bist du Tod, der
niemant spart?

Hom. 89

O mors rerum
omnium aequissima,
vbi es?
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a)

b)

c)

b)

c)

v. Gennep 620-1

Lasst mir verhören ur
gebot, Ich wils volbringen,
almechtig Got.

Everyman 645-5

Almyghty god I am here at
your wyll your
commaundemente to fulfyll

Elckerlijc 48-9

Tuwen beveele in allen
stonden, Almachtich god!
segt u beheet!

v. Gennep 730

Golt, silber, noch einig
erzgut

Everyman 125

I set not by golde, sylver
nor rychesse

Elckerlijc 109

Ick en aensie goet, schat
noch have.

v. Gennep 910

Du wolst mich nit lassen in
keiner not,

Elck. 507

Elckerlijc, dit is
biechte; valt haer te
voet.

v.G. 1390

Dis ist fraw Beicht,
fal ir zu fuss,

Hom. 834-4

Haec est praeclara
professio, intactaque
nympha.
Genibus procumbe
illius ante pedes.

Elck. 837

Neemter exempel
aen diet hoort ende
siet,

v.G. 1938

Nempt an mir
exempel al, die dis
hört oder sehet.

Hom. 1503

Videte obsecro
auditores,

Op dit feit werd nog eens de aandacht gevestigd door M. van Helleputte, in het artikel A
propos de l'influence d'Elckerlijc en Allemagne, Revue des langues vivantes - Tijdschrift voor
Levende Talen, jrg. 28 (1962), blz. 410-414.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 82

d)

e)

f)

Everyman 245-5

Why, ye sayd yf I hade
nede
Ye wolde me never
forsake, quicke ne deed

Elckerlijc 234-5

Seydi mi niet, had icx noot,
Mede te gaen tot inder
hellen doot

v. Gennep 946

War man sol essen,
drincken und fröhlich sin,

Everyman 272

And yet, yf you wylte ete &
drynke & make good chere

Elckerlijc 248

Waert te drincken een goet
ghelaghe,

v. Gennep 1366

Homule, din trew
geleizman wil ich sein,

Everyman 522

Eueryman I wyll go with
the and be thy guyde

Elckerlijc 489

Elckerlijc, ick sal u
bewaren.

v. Gennep 1676

O almechtiger Got, gelobt
must du sein,

Everyman 678

Almyghty god, loued may
thou be

Elckerlijc 647

O almoghende god,
ghenade!
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We concluderen dat de Everyman en de Nederduitse Homulus niet gebaseerd zijn
op één van onze Elckerlijc-redacties: in deze van de Elckerlijc-teksten afwijkende
verzen stemt de Engelse vertaling woordelijk overeen met de Nederduitse bewerking
van Jaspar van Gennep.

II. De Everyman gaat terug op een oudere redactie van de Elckerlijc.
Vergelijken we de tekst van de Everyman met die verzen van de Elckerlijc waarin
10)
de drie drukken van elkaar verschillen , dan constateren we, dat de Engelse
vertaling herhaaldelijk overeenkomt met de lezing van B:
a)

b)

c)

d)

e)

10)

B 191

Lieve elckerlic, ontdect mi
uwen moet

Ev. 212

My true frende, shew to me
your mynde

H+L

Lieve elckerlijc, ontdect mi
mynen moet.

B 406

Swijcht elckerlic ic en ben
u mer gheleent

Ev. 439

Nay eueryman I say noo

H+L

Swijcht! ic en bin mer u
gheleent

B 599

Elckerlijc, nu sijt vro ende
blijde

Ev. 623

Now eueryman be merry
and gladde

H+L

Elckerlijc sijt vro ende
blijde!

B 628

Nu vrienden en wilt van mi
niet sceiden

Ev. 655

Now frendes let vs not part
in twayne

H+L

Op vrienden, en wilt van mi
niet sceyden.

B 710

ende handelt sinen
scepper tusscen zijn hant

Een lijst van deze varianten werd gepubliceerd door J. van Mierlo, a.w., blz. 9-12.
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f)

g)

Ev. 739

And handeleth his maker
bytwene his handes

H+L

Ende handelt den scepper
tusscen zijn handen.

B 754

Voer gi gedaen hebt dese
langhe vaert

Ev. 782

Tyll ye haue gone this
vyage longe

H+L

Voer ghi ghedaen hebt
dese vaert.

B 792

U pelgrimagie te gaen

Ev. 818

Your pylgrymage to take
on hande
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h)

H+L

U pelgrimagie alleen te
gaen,

B 837

Neemter exempel an alle
diet hoert ende siet

Ev. 867

Take example all ye that
this do here or se

H+L

Neemter exempel aen, diet
hoort ende siet,

Enkele malen sluit de Engelse vertaling aan bij de lezing van H + L:
a)

b)

c)

H + L 561

Spiegel der vruecht, daert
al aen staet,

Ev. 591

Myrror of ioye and founder
of mercy

B

claer spiegel der vroecht
daert al an staet

H + L 675

Elckerlijc, hoort, wat ick
ghewaghe.

Ev. 706

Everyman herken what I
saye

B 675

Elckerlijc hoort wat ic u
ghewage

H + L 766

So moetic hier binnen
dalen

Ev. 792

For into this caue must I
crepe

B 766

So moeten wi hier binnen
dalen

Uit het feit dat de Everyman zowel met varianten van B als van H + L overeenkomt,
concluderen we dat deze vertaling op een oudere redactie van de Elckerlijc teruggaat
dan ons in de drukken bewaard is gebleven. Als de Engelse tekst gebaseerd zou
zijn op een jongere redactie, zou ze partij moeten kiezen, zou ze slechts met de
lezing van één der drukken overeenstemmen. Nu de Everyman overeenkomt met
varianten uit beide, wijst ze terug op een oudere redactie, waarin al die ‘afwijkingen’
nog aanwezig waren.
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Het gegeven dat de Everyman ook overeenkomt met enkele van de drukken
afwijkende (en juistere) lezingen uit het handschrift:
a)

b)

M 400-1

Maer hadt gy my gemint
met maten
Ende van mi ghedeylt den
armen,

Ev. 431-2

But yf thou had me loued
moderately durynge
As to the poore to guye
parte for me

B+H+L

Maer haddi mi bi maten
Ende van mi ghedeylt den
armen,

M 725

Hy en vercochtse ons nyet,
de Heere.

Ev. 754

Hi solde them not to vs that
lorde omnipotent
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c)

B+H+L

Hien vercoft ons niet, die
heere.

M 754

Voor gy gegaen hebt dese
lange vaert.

Ev. 782

Tyll ye haue gone this
vyage longe

B+H+L

Voer ghi ghedaen hebt
dese (lange) vaert.

is met deze conclusie geheel in overeenstemming. Ook M, hoezeer de taal
verjongd moge zijn, vertegenwoordigt een oudere redactie van ons spel dan de drie
drukken: nu eens stemt de lezing van het handschrift met B overeen, dan weer met
H + L, terwijl de afwijkingen van beide drukken noch door B noch door H + L verklaard
kunnen worden.
In dit verband wijzen we nog op een vers uit de Engelse vertaling dat van alle ons
bekende redacties van de Elckerlijc afwijkt:
Everyman 545

O gloryous fountayne that all unclennes
doth clarify

B + H + L + M 509

O gloriose bloome diet al verclaert

De opmerking die L. Willems bij dit vers gemaakt heeft, steunt onze conclusies:
‘De Engelschman heeft, naar mijn oordeel, de goede variant borne
onder de oogen gehad. Dat middeleeuwsche copiisten den ouden vorm
borne - in het Brab. dikwijls borre - verknoeien (in de middeleeuwen was
op sommige plaatsen de vorm bron reeds algemeen gebruikt) gebeurt
meer - cf. Reinaert I, vs. 2549 (Bedb. Dyks. Hs) ‘Dat toter bome (Comb.
hs. borne) ne comet daer’. En vs. 2541 (Bedb. Dyk. hs): ‘een tromp boem
11)
(Comb. hs. born) hiet criecpit’ .

III. De Everyman gaat niet terug op het autographon van Petrus
Diesthemius.
In de verzen 191-192 van de Elckerlijc:
Lieve elckerlijc, ontdect mi uwen (mynen) moet.
Ic blive u bi tot in die doot

11)

a.w., blz. 62.
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geven de woorden moet - doot een onzuiver rijm te zien. Op grond hiervan mogen
we veronderstellen, dat er oorspronkelijk gestaan heeft:
12)

Lieve elckerlijc, ontdect mi uwen noot .

In de Everyman lezen we (vs. 212):
My true frende, shew to me your mynde
13)

De Engelse vertaler heeft dus een tekst met de corrupteel moet voor zich gehad .
Hetzelfde kunnen we opmerken bij Elckerlijc vs. 586-588:
Beghin ic mijn penitencie te doen.
Neemt, lichaem, voer dat ghi waert scoon
Mij te bringhen inden wech der plagen.

Scoon zal wel niet de oorspronkelijke lezing vertegenwoordigen: doen - scoon rijmt
14)
niet zuiver en bovendien past scoon niet in het verband: we verwachten so coen .
De Everyman leest hier:
My body sore punysshyd shalbe
Take this body for the synne of the flesshe
Also thou delytest to go gaye and fresshe
And in waye of dampnacyon you did me brynge

waarin gaye and fresshe mogelijk de weergave is van scoon.
De Engelsman heeft dus een Elckerlijc-redactie vertaald waarvan de tekst al niet
meer helemaal onberispelijk was. Deze tekst had op sommige plaatsen een
uitgebreider lezing dan die der redacties waarop

12)
13)
14)

Dit is ook de lezing van M.
Dit werd reeds eerder opgemerkt door L. Willems, a.w., blz. 164 en door J. van Mierlo, a.w.
blz. 18.
Idem.
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B, H, L en M teruggaan. Vergelijking van enkele teksten uit de Engelse en
Nederduitse vertaling met de Elckerlijc-tekst kan dit aantonen:
a)

b)

c)

d)

e)

Ev. 87-88

Why asket thou
Woldest thou wete

v.G. 666

Wie frags du das, was gäts
dich an,

Elck. 71

Waerbi vraechdijs?

Ev. 271

I wot well I sayd so truely

v.G. 936

Es ist war, ich hab dir traw
zugesagt

Elck. 248

Dat kenne ick vry.

Ev. 543

Loo this is confessyon
knele down and aske
mercy

v.G. 1390-1

Dis ist fraw Beicht, fall ir zu
fuss,
Durch sie du genad
erlangen muss.

Elck. 507

Elckerlijc, dit is biechte,
valt haer te voet.

Ev. 605-6

Knowledge gyue me the
scorge of penaunce
My flesshe therwith shall
gyue a quytance

v.G. 1564-5

Bekenntnis, langt mir her
die ruten,
Das verzart lichnam wil ich
thun bluten.

Elck. 578-9

Kennisse, gheeft mi die
gheselen bi vramen, Die
penitencie hieten bi
namen,

Ev. 833

Why descressyon wyll you
forsake me

v.G 1886-7

O Verstant, O Verstant, ist
dis nu recht,
Das du verlasses mich
armen knecht?
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Elck. 806

O vroetscap! vroetscap!

Doordat de Everyman niet op de originele tekst van de Elckerlijc teruggaat, is
helaas niet meer na te gaan of deze uitgebreide lezingen ook in de oorspronkelijke
redactie hebben gestaan. Wel kunnen we opmerken, dat op de onder e geciteerde
plaats in de ons bekende redacties het rijm verstoord is. Het is dus waarschijnlijk,
dat B, H, L en M hier verder van het origineel verwijderd zijn.

IV. De Latijnse en de Nederduitse bewerking gaan eveneens op een
oudere redactie van de Elckerlijc terug.
Het feit dat de beide Homulus-teksten overeenkomen met de
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Everyman in teksten waarin de Engelse vertaling afwijkt van de vier bekende
Elckerlijc-redacties (zie onder I), maakt het wel zeer waarschijnlijk, dat ook deze
bewerkingen op een oudere Elckerlijc-tekst teruggaan. Die waarschijnlijkheid wordt
tot zekerheid als we opmerken, dat zowel de Latijnse als de Nederduitse Homulus
overeenkomen met varianten uit B.H.L en M:
a)

b)

c)

B 837

Neemter exempel an alle
diet hoert ende siet

Hom. 1492

En omnes in me convertite
lumina, animum intendite

v.G. 1938

Nempt an mir exempel al,
die dis hört oder sehet,

H+L+M

Neemter exempel aen, diet
hoert ende siet,

H + L 766

So moetic hier binnen
dalen

Hom. 1347

Hac me oportet subsidere
fossa,

v.G. 1819

Siet, in das grab sol ich
ligen gan.

B+M

So moeten wi hier binnen
dalen

M 678

tHeilich sacrament en
dOlyssel mede

Hom. 1139

Simulque expete sanctae
unctionis charisma.

v.G. 1705

Den heilgen oli solt du
auch von herzen begeren.

B+H+L

Tsacrament ende olijs
mede.

Hieruit blijkt immers dat ook de Latijnse en Nederduitse bewerkingen een
Elckerlijc-redactie veronderstellen waarin de ‘afwijkingen’ van de overgeleverde
middelnederlandse versies nog aanwezig waren.

V. De Engelse vertaling, de Latijnse bewerking en de Nederduitse
bewerking gaan niet op dezelfde Elckerlijc-redactie terug.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 82

Uit de verschillen en overeenkomsten tussen de volgende teksten:
a)

b)

Elck. 87-8

Brengt u ghescriften ende
u pampieren
Met u ende oversietse
bedachtich.

Hom. 168-9

Quapropter pugillarem
cautionum, chartasque
papyraceas Deferto tecum,

Ev. 104

Therfore thy boke of
counte with the thou
brynge

v.G. 706

Din rechenbuch salt du
mitnemen dar,

Elck. 134

Neen ghi, nemmermeer!

Hom. 238

Minime, irreuocabilis est
hic gradus
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c)

d)

Ev. 150

No Eueryman and thou be
ones there

v.G. 754

Nein Homule, das kan nit
sein,

Elck. 619

Hoe heet dit cleet?

Hom. 1045

Quo vocabulo censetur
haec tunica?

Ev. 642

Gentyll knowlege, what do
ye it call

v.G 1630

Liebe Bekenntnis, wie heist
doch dis kleit,

Elck. 806

O vroetscap! vroetscap!

Hom. 1426

O prudentia, itane
prudentia?

Ev. 833

Why descressyon wyll you
forsake me

v.G. 1886-7

O Verstant, O Verstant, ist
dis nu recht, Dass du
verlasses mich armen
knecht?

15)

kunnen we afleiden, dat Ischyrius een andere Elckerlijc-tekst voor zich gehad
moet hebben dan die waarop Jaspar van Gennep vertaalde. In deze verzen komt
de tekst van de Nederduitse Homulus steeds overeen met de Everyman, terwijl de
tekst van de Latijnse Homulus aansluit bij de redactie van de vier Elckerlijc-teksten.
Tevens kunnen we uit deze gegevens afleiden, dat de Everyman en de Latijnse
Homulus niet op dezelfde redactie van de Elckerlijc teruggaan. Deze conclusie is
in overeenstemming met het feit dat de Latijnse bewerking vs. 509 van de Elckerlijc:
O gloriose bloome diet al verclaert

als volgt weergeeft (vs. 846, 848):
O lilium hyberna nive candidius,
O floscule viridanti vere vernantior

De Latijnse Homulus gaat dus terug op een tekst waarin de corrupteel bloome reeds
16)
aanwezig was, terwijl de Engelsman borne vertaalde .
15)

B, de oudste ons bekende druk, leest hier: God heer dit cleet. Luidde de oorspronkelijke tekst:

Goet heer, hoe heet dit cleet?
16)

De Nederduitse bewerking heeft hier:

Seit gegrüst, schon lilienblum.
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Er is dus een groot aantal verschillende redacties van de Elckerlijc in omloop
geweest. Tussen de ons bekende redacties en het origineel moeten we er nog
minstens vijf veronderstellen: drie, waarop de middelnederlandse teksten teruggaan
(resp. B, H + L en M), één waarop de Latijnse Homulus teruggaat en één waarop
de Everyman gebaseerd is. Dit maakt het waarschijnlijk, dat de Elckerlijc veel vroeger
17)
geschreven is dan gewoonlijk wordt aangenomen .

VI. Heeft William Caxton de Elckerlijc in het Engels vertaald?
Reeds in 1892 merkte Prof. Logeman op:
‘De onlangs door mij uitgegeven 15de eeuwsche moraliteit Elckerlijk
(Gent, Engelcke) werd, zoals ik meen aangetoond te hebben, in het laatste
vierde deel der 15de eeuw in 't Engelsch vertaald. Voorzover mij althans
bekend is, was er slechts één Engelschman van wien wij weten dat hij
Nederlandsch kende (van anderen kunnen wij het slechts gissen, b.v.
van R. Arnold) en die Engelschman was Caxton. Dat deze echter de
vertaler van Elckerlijk zou zijn is niet meer dan eene gissing, waarvoor ik
geene de minste bewijzen kan aanvoeren, en waaraan dan ook weinig
18)
waarde te hechten is’ .

17)

18)

Dit vers zal wel ontleend zijn aan de Latijnse Homulus. Doordat Jaspar van Gennep
herhaaldelijk aan dit werk ontleend heeft, is niet meer na te gaan of hij op dezelfde tekst
vertaalde als de Engelsman of op een andere.
Men zie hiervoor ook de conclusies van de artikelen De Elckerlijc en Willem van
Hildegaersberch, N. Tg. 58 (1965), blz. 314-322, 376-387, en De datering van de Elckerlijc,
Spiegel der Letteren, jrg. IX, afl. 2.
J.W. Muller en H. Logeman, Die Hystorie van Reynaert die Vos, naar den druk van
1479 vergeleken met William Caxton's Engelse vertaling, Zwolle 1892, blz. XLII, noot
1.
William Caxton leefde van 1422 tot 1491. Gedurende ruim vijfentwintig jaar (van 1445
tot 1472) verbleef hij in de Nederlanden, toezicht houdend op de uitvoer van laken en
wol naar Engeland. Hij vestigde zich in Brugge, maar was ook werkzaam in Utrecht,
Middelburg en Den Haag. Door zijn belangstelling voor boeken kreeg hij grote
bekendheid. Samen met de copiist en calligraaf Colard Mansion te Brugge begon hij
zich toe te leggen op de boekdrukkunst. In 1472 nam hij een voorraad drukletters mee
naar Londen, waar hij een groot aantal werken, waaronder vele van zijn eigen
vertalingen, heeft uitgegeven. Zie hierover: W.J.B. Crotch, The Prologues and Epilogues
of William Caxton, London 1928, p. XXVII-CXXV, Biographical Introduction. Enkele
gegevens zijn ook te vinden in W. de Hoog, Studiën over de Nederlandsche en
Engelsche Taal en Letterkunde en haar wederzijdsche invloed, 2e herz. druk, deel II,
Dordrecht 1909, blz. 4-14.
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In dit verband lijkt me het volgende van belang:
19)

1) De Engelse vertaler heeft de Elckerlijc zoveel mogelijk letterlijk vertaald . Hij
20)
vertaalde zelfs herhaaldelijk de middelnederlandse rijmparen . En hierboven is
aangetoond, dat een groot aantal der ‘afwijkingen’ in de Everyman reeds te vinden
geweest moet zijn in de oudere redactie van de Elckerlijc waarop deze vertaling
teruggaat. Nu is nauwkeurigheid in de weergave van het origineel één der
belangrijkste eigenschappen van Caxton's vertalingen. Zelf zegt hij daarover, bijv.
in de epiloog van zijn vertaling Reynart the Foxe:
‘I have not added ne mynnusshed but have followed as nyghe as I can
my copye whiche was in dutche, and by me willm Caxton translated in to
21)
this rude and symple englyssh in thabbey of Westmestre’ .
2) Door de vier drukken van de Everyman met elkaar te vergelijken kwam W.W.
Greg tot de conclusie dat er in ieder geval nog één, mogelijk zelfs nog drie oudere
22)
redacties van de Engelse vertaling bestaan hebben . De drukkers van de vier
bewaard gebleven Everyman-redacties, Richard Pynson en John Skot, hebben
23)
beide het vak geleerd bij William Caxton .

19)
20)

21)

22)

23)

Daardoor heeft het zolang geduurd eer men de prioriteitsvraag definitief kon oplossen.
E.R. Tigg, Is Elckerlijc prior to Everyman?, Journal of English and Germanic Philology, 1939,
p. 586 e.v.; ook in Neophilologus 26 (1946), blz. 121 e.v.
De lijst van vertaalde rijmparen werd aangevuld door J. van Mierlo, in: De prioriteit van Elckerlijc
tegenover Everyman gehandhaafd, Antwerpen 1948, blz. 20-32.
W.J.B. Crotch, a.w. p. 62.
Ook in de prologen en epilogen van vele andere vertalingen (uit het Frans en uit het
Latijn) zegt Caxton nadrukkelijk, dat hij het origineel steeds zo nauwkeurig mogelijk
gevolgd heeft. Zie hierover, behalve het genoemde werk van Crotch, de studie van R.
Hitmair, Aus Caxtons Vorreden und Nachworten, Leipzig 1934.
In: Materialien zur Kunde des älteren Englischen Dramas, Band 24 (1909), blz. 67.
In deze serie werden de vier drukken van de Everyman uitgegeven, resp. in Band 4, Band
24 en Band 28.
Vgl. E. Gordon Duff, William Caxton, London 1905, passim.
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3) In zijn Everyman-uitgave typeert A.C. Cawley de stijl van de Engelse vertaling
als volgt:
‘The poet of Everyman occasionally uses aureate diction of great
solemnity, as he does just before Everyman scourges himself for his sins.
But for the most part he can be dignified or colloquial, according to the
speaker and occasion, without resorting to either artificiality or meanness.
In fact, he does for poetic style what Caxton deliberately tried to do for
prose style. Caxton, faced with the same undesirable extremes of aureate
splendour and colloquial meanness, rejected both in favour of a style “not
24)
ouer rude ne curyous, but in such termes as shall be vnderstanden” ’.
Hoewel uit deze gegevens niet noodzakelijk volgt, dat William Caxton de Engelse
vertaler geweest is, lijken ze me toch de aandacht waard.
Hardenberg
R. Vos

24)

A.C. Cawley, Eeveryman, 2nd edition, Manchester 1963, p. XXIV-XXV. Hij is een
onverdacht getuige, want zelf heeft hij er geen moment aan gedacht, dat Caxton de
vertaler geweest zou kunnen zijn. Hij accepteert de conclusies van Prof. van Mierlo,
p. XII: ‘Finally, van Mierlo seems to have clinched the matter (of priority) in favour of
Elckerlijc by demonstrating that the English translator was following one particular text
of the Dutch play - Vorsterman's Antwerp print of c. 1518-25’.
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Enkele aantekeningen bij de prenten in de Casteleijns Pyramus
en Thisbe
In zijn kort geleden verschenen uitgave van Piramus en Thisbe, Twee
1)
rederijkersspelen uit de zestiende eeuw schenkt G.A. van Es ruime aandacht aan
de reeksen van illustraties in de verschillende drukken van Matthijs de Casteleijns
Pyramus en Thisbe (Antwerpen:

Afb. 1. Prent 20 uit de Antwerpse druk van De Casteleijns Pyramus en Thisbe. (82 × 80
mm.)

ca. 1540, Gent: 1573, Rotterdam: 1612 en 1616). Enig vergelijkingsmateriaal, dat
me onlangs in handen kwam, geeft aanleiding tot het maken van enkele
kanttekeningen bij Van Es' betoog, waarvan verschillende veronderstellingen thans
bevestigd kunnen worden. Sprekend

1)

Zwolle, 1965.
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over de relatie van prent 20 van de Antwerpse uitgave (Thisbe vindt de stervende
Piramus, zie afb. 1) en het door hem aangewezen voorbeeld ervan, een afbeelding
uit de Ovide Moralisé van Mansion (Brugge, 1484), signaleert van Es een paar
details waarin de prent van Mansion toch wel van prent 20 afwijkt en waarin prent
21 (de dood van Thisbe, zie afb. 2) merkwaardig genoeg juist met Mansion
overeenstemt. Hij komt bij de verklaring hiervan tot de constructie, dat de tekenaar,
voor prent 20 door Mansion geïnspireerd, in 21 op het ‘op het gegeven thema is
2)
voortgegaan’ . Daarmee raakt hij in tegenspraak met zichzelf, want eerder heeft hij
ten aanzien van prent 21, vooral op grond van afwijkingen in formaat en stijl, het
vermoeden van ‘een andere herkomst’, een oorspronkelijk niet tot de serie behoren,
uitgesproken. De moeilijkheid kan worden opgelost, wanneer we in de beschouwing
betrekken een afbeelding uit de zelfde bron die ook de Casteleijn voor zijn spel
benut heeft: de Bible des Poètes (Parijs, 1493; zie afb. 3). De bedoelde afbeelding
3)
is een navolging van Mansion , maar staat niet, zoals Mansion, tussen prent 20 en
21 in, doch veel dichter bij 21. Gaat men van prent 21 uit - waaraan ik de voorkeur
zou geven vanwege de overeenkomst met Mansion in afgebeeld verhaalmoment dan is het belangrijkste verschil, dat Thisbe bij Mansion, terwijl ze zichzelf doodt,
haar rechterarm geslagen houdt om de schouders van Piramus, die daardoor in
een halfzittende houding moest worden weergegeven. De innigheid die uit deze
opstelling spreekt, doet inderdaad aan prent 20 denken en minder aan 21, waar
Thisbe zich tegenover een liggende Piramus in het zwaard laat vallen. En dat is nu
juist ook de wijze van voorstellen in de afbeelding van de Bible des Poètes. Een
ander punt van overeenkomst tussen de Bible des Poètes en prent 21 is dat de
doek van Thisbe - bij Mansion op de voorgrond - ontbreekt. Maar daar staat
tegenover dat de

2)
3)

Van Es, a.w. blz. 100. Een reproductie van de prent van Mansion ald. blz. 327.
Zie M.D. Henkel, Nederlandsche Ovidius-Illustraties van de 15e tot de 18e eeuw; Oud-Holland
39 (1921) blz. 153. De gegevens van dit opstel zijn later verwerkt in: M.D. Henkel, Illustrierte
Ausgaben van Ovids Metamorphosen im XV., XVI. und XVII. Jahrhundert; Vorträge der
Bibliothek Warburg 1926-1927 (Leipzig, 1930), blz. 58 e.v.
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illustrator van de Bible des Poètes de leeuw die doek in de bek geeft, een punt
waarin de illustrator van de Antwerpse Pyramus en Thisbe hem niet volgt. Deze
afwijking is echter alleszins verklaarbaar. De leeuw met de doek in de bek maakt
in de afbeelding van de Bible des

Afb. 3. De dood van Thisbe, naar de Bible des Poètes (Paris, 1493).
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Poètes deel uit van de op de achtergrond afgebeelde eerste fase van het gebeuren,
ten behoeve waarvan de figuren van Piramus en Thisbe verdubbeld zijn. We moeten
veronderstellen - en dat geldt ook bij ontlening aan Mansion, al is daar alleen Thisbe
verdubbeld - dat de tekenaar van prent 21 de voorstelling van twee fasen tot één
heeft willen terugbrengen. Liet hij dan de leeuw, die hoog in het beeld is geplaatst,
de doek van Thisbe in de bek houden, dan zou het lijken of de leeuw met die doek
wegvluchtte op het moment van Thisbes dood. Daar is in het spel geen sprake van
en aangezien er buiten het voorbeeld van Mansion ook geen reden was waarom
hij die doek weer op de voorgrond van het afgebeelde gebeuren zou deponeren,
liet hij de doek eenvoudig weg. In de overige prenten met scènes die rond de fontein
spelen (17, 19, 20) sloot hij, of een andere tekenaar, zich dan aan bij de in prent 21
gegeven voorstelling.
Ter verklaring van het feit dat in de Antwerpse druk op de 10e en 19e plaats prent
7 is afgedrukt, die daar helemaal niet van toepassing is, noemt Van Es de
mogelijkheid van een noodoplossing, waartoe de drukker gedwongen werd door
4)
verloren gaan of onklaar raken van de oorspronkelijke blokjes . Dat zou een
bevestiging kunnen zijn van zijn al eerder, op grond van tekstvergelijking,
uitgesproken vermoeden, dat aan de Antwerpse druk nog een oudere druk is
voorafgegaan. Een toevallige vondst - die de feitelijke aanleiding tot het schrijven
van deze notities vormde - bevestigdt dit vermoeden volledig. In het kader van een
onderzoek voor het Nederlands Instituut te Groningen naar de illustraties van
17de-eeuwse toneelstukken, raadpleegde ik een bandje met een aantal
ongedateerde, naar later bleek vroeg 18de-eeuwse, uitgaafjes van toneelspelen
5)
van Cornelis de Bie . De uitgeefster heeft bij de meeste spelen op het titelblad en
de keerzijde daarvan een oude, soms kennelijk 16de-eeuwse houtsnede laten
opnemen, met voorstellingen die men, met wat meer of minder goede wil wel in
verband met de inhoud van het betrokken spel kan brengen. Zo trof ik dan

4)
5)

Van Es, a.w. blz. 94, noot 4.
In de U.B. van Amsterdam. Dezelfde zeven spelen plus nog een uitgave van De Bie's Verloren
Sone Osias van 1689 ook in een bandje in de U.B. van Groningen.
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in de Klucht-wyse comedie van de ontmaskerde liefde In schyn en weerschyn van
bedroch (t'Antwerpen, By de Weduwe Thieullier, in de Wolfstraet. z.j.) een afdruk
aan van het bijna tweehonderd jaar daarvoor zoekgeraakte 19de blok van de
6)
Antwerpse Piramus-uitgave . Sluit de overeenkomst in stijl en details met de overige
prenten van de reeks elke twijfel al uit, een bijzondere bevestiging vormt nog de

Afb. 4. De ‘verloren prent 19’ in: C. de Bie, Klucht-wyse comedie van de Ontmaskerde Liefde
(Antwerpen, z.j.; ca 1715) (80 × 75 mm.)

overeenkomst met de 19de prent van de Gentse uitgave. Daar wordt eveneens
Piramus afgebeeld, op weg uit de stad en bij het vinden van de doek bij de fontein.
Wat voor de meeste andere prenten van de Gentse reeks geldt, gaat hier ook op:
het is een nauwkeurige spiegel-

6)

Naar Antwerpen wijst, behalve de vindplaats van prent 19, ook een alleen uit een 18e-eeuwse
catalogus bekende druk van een Pyramus en Thisbe, bij Jan van Ghelen, ca. 1520. Vgl. Van
Es a.w. blz. 94, noot 2.
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Afb. 2. Prent 1 = prent 21 uit de Antwerpse druk. (80 × 108 mm.)
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o

Afb. 6 Excellente Figueren (Lions, 1557), blz. d 2 r . w. gr.
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*3

o

Afb. 7. Excellente Figueren (Lions, 1557), blz. d 2 v . w. gr.
(Foto Rijksprentenkabinet, Amsterdam.)
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beeld-vertaling in renaissancistische stijl van het gotische voorbeeld (zie afb. 4 en
5).
Deze vondst maakt het mogelijk nog enige door Van Es opgeworpen vragen te
beantwoorden. Wat het figuurtje op de achtergrond (voor de stadspoort) op de 19de
Gentse prent betreft: hij betwijfelt of het Piramus wel is, want de kleding wijkt af van
die van de Piramusfiguur op de voorgrond. Maar een van de sinnekens kan het ook
niet zijn, want

Afb. 5. Prent 19 in de Gentse druk.

die zijn al achter de fontein opgesteld. Op de bij De Bie afgedrukte prent is de
overeenkomst in kleding tussen Piramus op de voorgrond en het figuurtje op de
achtergrond onmiskenbaar. Dat betekent ook dat de Antwerpse reeks, oorspronkelijk
althans, tenminste één voorstelling rijk was, waarop twee fasen van hetzelfde
gebeuren werden weergegeven, en daarmee vervalt een bezwaar van Van Es om
in een dergelijk figuurtje-op-de-achtergrond in de 10de prent van de Gentse reeks
eveneens een Piramus in een vroegere fase van het gebeuren te
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zien. Dat ook prent 10 van de Gentse reeks op een gotisch voorbeeld teruggaat,
wordt, nu dit in het analoge geval van prent 19 blijkt op te gaan, wel zeer
waarschijnlijk. In de geïsoleerde positie van prent 21 in de Antwerpse reeks wordt
door het vinden van de 19de prent weinig verandering gebracht. Er zijn nu twee
afbeeldingen met de fontein links: 17, 20, en twee met de fontein rechts: 19, 21,
twee met een cupidootje bovenop de fontein: 19, 21, een met niets (20) en een met
iets onduidelijks, drie fonteinen met een rond voetstuk (17, 19, 20) en een met een
zeskantig (21). Men zou kunnen zeggen, dat voor het apart-staan van prent 21 de
nadruk iets sterker op de afwijkingen in formaat en tekenstijl komt te liggen.
Toen ik me afvroeg hoe een blok uit een gesloten reeks als de Antwerpse kon
zoek raken, dacht ik aan de mogelijkheid van uitlenen of gebruiken voor illustratie
van een ander werk. Maar dat zou in dit geval, met zulke karakteristieke details als
doek, fontein en leeuw, toch illustratie van een Piramus-verhaal moeten zijn. En
daar andere toneelbewerkingen van het verhaal dan de door Van Es gepubliceerde
ontbreken, kwam ik terecht bij illustraties van de Metamorphosen en daarmee bij
het hierboven al geciteerde artikel van Henkel. De auteur zet daarin uiteen dat er,
wat de houtsneden betreft, twee families van Metamorphosen-illustraties zijn: een
Vlaamse (oudste voorbeeld van 1595) en een Hollandse (oudste voorbeeld van
1588). De Vlaamse familie stamt, via Virgil Solis, die een duitse
Metamorphosen-editie van 1563 illustreerde, rechtstreeks af van Bernard Salomon
(Petit Bernard), die de illustraties sneed voor een in Lyon uitgegeven parafrase van
7)
de Metamorphosen van de Gentenaar Guillaume van Borluyt . Ook de Hollandse
familie heeft wat bloed van Petit Bernard in de aderen, maar veel minder dan de
Vlaamse.
Nu merkte Van Es bij de vergelijking van de Gentse met de Ant-

7)

Excellente figureren ghesneden vuyten vppersten Poete Ovidius vuyt vyfthien boucken der
veranderinghe met huerlier bedietsele. Duer G. Borluit etc. (Lions, Jan van Tournes, 1557)
Vgl. G. Duplessis, Essai bibliographique sur les différentes éditions des oeuvres d'Ovide
ornées de planches publiées aux XVe et XVIe siècles. (Paris, 1889) no. 98. In hetzelfde jaar
verscheen ook nog een editie met franse tekst (Duplessis 99). Voor de door Virgil Solis
geïllustreerde tekst (Frankfurt, Siegmund Feyerabent, 1563) zie Duplessis no. 105.
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werpse reeks behalve sterke overeenkomst, op enkele prenten ook grote afwijkingen
op. Bij prent 17 (Thisbe vlucht voor de leeuw) noemt hij de overeenkomst tussen
Gent en Antwerpen zelfs blote toevalligheid en oppert: ‘Wellicht had hij (= de
illustrator) een aardige prent in persklaar blok van elders ter beschikking, die hem
de

Afb. 8. Prent 17 van de Gentse druk.
(Foto Rijksprentenkabinet, Amsterdam)
8)

moeite van een eigen hertekening van het Antwerpe voorbeeld besparen kon’ .
Mijn vermoeden dat de tekenaar van de Gentse reeks wel eens - hetzij direct, hetzij
indirect - invloed zou hebben kunnen ondergaan van Petit Bernard en dat daarin
een van de oorzaken zou kunnen schuilen van de door Van Es opgemerkte
onregelmatigheden, werd voor prent 17 en 21 bevestigd toen ik uit het
Rijksprentenkabinet de beide afbeeldingen onder ogen kreeg, die Petit Bernard bij
het verhaal van Piramus en Thisbe maakte (zie afb. 6 en 7). Men

8)

Van Es, a.w. blz. 106.
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moet hier zelfs niet meer van invloed spreken maar van klakkeloze navolging,
vermoedelijk met omkering van Virgil Solis, die op zijn beurt spiegelbeelden (en
9)
vergrotingen) van Petit Bernards prenten gaf (zie afb. 8 en 9) . Van de door Van
Es opgeworpen vragen blijft er desondanks nog één onbeantwoord: wat zit er achter
het, nu ook bij Petit Bernard aangetroffen, opvallend groot verschil in fontein-vorm

Afb. 9. Prent 21 van de Gentse druk.

tussen prent 17 en 21? De oorzaak dáárvan moet wellicht weer bij de voorgangers
van Petit Bernard gezocht worden. Inmiddels heb ik me,

9)

A. Geerebaert S.I., Lijst van gedrukte Nederlandse Vertalingen der oude Grieksche en
Latijnsche schrijvers; Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie,
1924, blz. 797, noemt nog een Metamorphosenvertaling met houtsneden, in 1566 te Antwerpen
gedrukt, die echter alleen uit een aantekening in de ‘Bibliotheca Selectissima (Is. Le Long)’
bekend is. Misschien hebben de Gentse prenten 17 en 21 eerst als illustraties in die druk
dienst gedaan. Inmiddels verneem ik van Mevr. G.J. Martin-ten Bolthuis te Groningen, dat zij
een onderzoek heeft verricht naar de samenhang tussen Virgil Solis en de prenten van de
Gentse druk, waarover zij mettertijd een en ander hoopt mee te delen.
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dunkt me, nu al ver genoeg buiten het mij van huis uit vertrouwde terrein gewaagd,
om hier de streep te mogen trekken.
Tot slot zij nog meegedeeld dat een of meer afbeeldingen uit de Rotterdamse
10)
drukken van 1612 en 1616 bij resp. Felix van Sambix en Jan van Waesberghe ,
11)
behalve op het titelblad van het volksboek van Helena van Constantinopel ook in
C.P. Biens' Trevr-spel Van Piramus en Thisbe voorkomen (nrs. 14, 7, 11, 12, 14,
16, 17, 20, 21) en op het titelblad van Is. Vos' Klucht van de Mof (nr. 14). De blokken
van Van Waesberghe zijn blijkbaar in handen van een Amsterdamse familie: de
genoemde Helena en Piramus en Thisbe worden beide in 1640 gedrukt bij Broer
12)
Jansz, en de Klucht van de Mof in 1660 bij diens schoonzoon Jan Bouman . Manilius
gebruikte prent 21 van zijn reeks ook voor het titelblad van zijn uitgave van De
Casteleijns Diuersche Liedekins van 1574.
W.M.H. HUMMELEN

10)
11)
12)

Van Es, a.w. blz. 110.
Van Es, a.w. blz. 110 noot 1.
Het blokje is dan gebroken.
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P. Collenuccio's Alithia berijmd door Roemer Visscher
Onder de geschriften van de jurist en magistraat Pandolfo Collenuccio (1444-1504),
geschiedschrijver, geleerde en dichter, zijn enige dialogen en vertelsels in proza,
wijsgerig-zedelijk van strekking met een satirische inslag. Er zijn vier latijnse apologi
(fabels, vertelsels), en deze smaakten de elzasser humanist Beatus Rhenanus zo
wel, dat hij in een brief van 1510 (gedrukt in de uitgave Apologi Quatuor, Argentorati
= Straatsburg, 1511, p. A iv) Collenuccio prijst als in geestigheid zelfs Lucianus
overtreffend. Twee vertelsels, bij alle antieke eruditie als allegorieën doorzichtig,
zijn in Nederland aangeslagen. De ‘Agenoria’ (grieks voor manhaftigheid) blijkt hier
reeds heel vroeg te zijn doorgedrongen. Collenuccio was in 1493-94 en in 1496-97
gezant van Ercole I d'Este bij keizer Maximiliaan; misschien is bij een van deze
gelegenheden de ‘Agenoria’ in handschrift ten noorden van de Alpen verbreid. In
elk geval is de oudst bekende druk van deze allegorie bezorgd door Jacobus van
1)
Breda te Deventer in 1497 . In puiklatijn met pit van redenen viel hier te leren, hoe
die plaag der maatschappij, Traagheid, wederstreefd wordt door Nijverheid, met
Juppiters zegen. Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590) heeft dit opbouwend
verhaal later in ruim duizend regels ‘rijmgewijs naghebootst’; zijn vertaling verscheen
in 1582 te Haarlem met op het titelblad een rijmpje dat begint Vant loeye en leckere
2)
leuen; in 1620 is de titel 'T Bedroch des Werelts .
Nog een onwaardeerlijk poorter vond in Collenuccio zijn gading. Dat Roemer
Visscher (1547-1620) de humanist had nagevolgd, was geen geheim, want in het
voorwerk van T'Loff vande Mutse enz., Leyden 1612, § 6v, wordt Pandulfus
Collenutius genoemd in de lijst

1)
2)

Zie Pandolfo Collenuccio, Operette Morali, ed. A. Saviotti, Bari 1929, p. 329 en 343; de citaten
uit de ‘Alithia’ zijn naar deze uitgave, p. 43-47.
Zie Bibliotheca Belgica C 74, 59 en 148.
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van ‘Oude ende nieuwe Poeeten, Wiens Schriften ende Ghedichten in dese ten
deele vertaelt zijn ende naeghevolcht’. De Amsterdammer berijmde in vierentwintig
strofen van elf regels de ‘Alithia’ (grieks voor waarheid) onder de titel ‘Strijdt tusschen
3)
VVaerheyt en Schijn’ . Als de vete tussen Alithia en Vanitas niet minnelijk blijkt bij
te leggen, wordt besloten tot een slag tussen beide godinnen en haar aanhangers
met Hercules als kamprechter. In de strijd onderscheidt zich de ontmaskeraar
Momus, zoon van Mercurius en Nemesis. Vanitas, gevangen genomen, wordt
verbannen; Momus huwt Alithia. Roemer Visscher heeft zijn voorbeeld hier en daar
wat scherper op eigen land en tijd afgestemd. Het besluit tot de slag tussen de
rivalen wordt genomen niet door de ‘proceres’ alleen (zoals bij Collenuccio), maar
door
d'Edeldom/ en derde staet.

Bij de boeren en herders, door Collenuccio onder Waarheids aanhangers genoemd,
voegt de Hollander de
Visschers die in Zee op Godts genae vertrouwen.

De ‘architecti (quoque), machinatores et nobilium artificum cohors’, komen in dienst
van waterstaat als
Bouwmeesters die met deuchdelijcke practijck/
De landen beschutten met Sluys/ Molen/ en Dijck.

Waar Collenuccio ‘sophistae, circulatores, magi, graeculi, interpolatores’ onder de
aanhang van Vanitas noemt, verwijst Roemer Visscher, wars van drijvers, onder de
charlatans
Dreck-roerders/ pis kijckers en Alcumisten/
Oproerighe Predicanten/ vernuftighe Sophisten/
Disputerende ketters/ diet al wel weten.

Het woord ‘ijzer’ is in het latijn niet ongebruikelijk voor ‘zwaard’ of ‘strijd’. Collenuccio
laat daarom slag leveren bij Sideropolis, grieks

3)

Roemer Visscher wordt geciteerd naar Brabbeling, Amsterdam 1614, p. 182-190 (in de
heruitgave door N. van der Laan, Uit R. Vs Brabbeling II, Utrecht 1923, p. 62-70; daar ontbreekt
p. 65 vs 100 ‘groot’ vóór ‘deel’) vs 39, 159, 160-61, 94-96, 58.
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voor IJzerstad. Stond in de latijnse tekst waarnaar Roemer Visscher werkte in plaats
van ‘ad Sideropolin’ ‘ad sidera poli’? Als hij dat niet gelezen heeft, heeft hij het er in
gelezen, waarschijnlijk uit onbekendheid met het grieks; ‘sidera’ is ‘gesternten’ of
‘zon’, ‘polus’ is ‘hemel(pool)’; welnu de waarheid is zonneklaar, en voor het licht des
hemels zwicht de schijn. Hetzij door een foutieve lezing hetzij door een foutieve
etymologie deze allegorische bijzonderheid misduidend - opzet om de allegorie te
verbeteren is mogelijk, maar onbewijsbaar, indien al aannemelijk -, Roemer Visscher
localiseert de slag
‘Tot Sonne-velt.’

J.C. ARENS
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Erasmus' Expostulatio Jesu nagevolgd door M. de Castelein
St. Paul's School te Londen, gesticht door John Colet (1467?-1519), kwam in 1510
1)
gereed; de stichting wordt in de statuten op 1512 gesteld . Boven de zetel van het
Schoolhoofd prijkte een beeld van het Kind Jesus in de houding van iemand die
onderricht geeft. Erasmus schreef voor de heuglijke gelegenheid een lofrede, uit te
spreken door een leerling van Colet's school: Concio de puero Jesu, voor het eerst
ca. 1511 in druk verschenen. Bij deze uitgave gingen ook enige latijnse verzen van
Erasmus voor Colet's school, alsmede in eerste druk de Expostulatio Jesu cum
homine suapte culpa pereunte. Dit gedicht en de Concio hebben verscheidene
motieven gemeen. Misschien is daarom later wel eens het woord ‘kind’ ingeslopen
vóór de naam Jesus in de titel van de Expostulatio Jesu (zie verderop onder H.
Emser).
Aan de Expostulatio Jesu zijn twee zijden. Als expostulatie, dat is verwijtende
klacht van een verongelijkte, doet het gedicht van de verstandelijke Erasmus een
beroep op de rede en de redelijkheid. Het gemoed zet de rede kracht bij waar het
zin en val heeft, dat is vooral in de epiloog, maar er dient bewezen te worden wat
de titel aankondigt; de conclusie wordt vs 71 formeel ingeleid met het woord
‘bijgevolg’ (proinde). Maar omdat het Jesus is die expostuleert, is het gedicht tevens
een ethopee. Jesus' ethos nu blijkt uit heel Zijn leven dat - zoals Erasmus' Epistola
2)
de philosophia evangelica zegt - niets anders is dan een volmaakt voorbeeld van
volmaakte genegenheid, gematigdheid, lankmoedigheid, barmhartigheid en
zachtmoedigheid. In de Expostulatio blijkt deze geaardheid uit wat Hij zegt en uit
wat Hij niet zegt. Zo vermeldt Hij wel Zijn onverbiddelijk rechterschap, maar als
argument niet als bars dreigement. Na het pathos van de epiloog

1)
2)

Zie J.H. Lupton, A Sermon on the Child Jesus By Desiderius Erasmus, London 1901, p. xi-xiii,
en The Poems of Erasmus, ed. C. Reedijk, Leiden 1956, p. 291.
Opera Omnia, Lugd. Bat. VI, 1705, p. * 5.
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geven de slotregels nog eens met attische fijnheid de grondtrekken van de
Expostulatio, redelijkheid en genegenheid. Tegen diens wil iemand te redden, zo
betoogt Jesus als onwillig, zou ‘toch’ (puto) onredelijk zijn; ook gedoogt het de
rechtvaardigheid des Vaders niet. Merk op dat de Middelaar hier niet van Zichzelf
spreekt.
Erasmus' Expostulatio Jesu heeft diepe indruk gemaakt op Zwingli. Door het lezen
van dit gedicht, zo verklaart deze, was bij hem de stellige overtuiging gekomen dat
3)
wij geen enkele middelaar behalve Christus behoeven . Zwingli's opvolger te
Einsiedeln Leo J u d (1482-1542) heeft het gedicht berijmd in 186 korte versregels
(rijmschema aabb): Ein expostulation oder klag Jhesu/ zů dem menschen der usz
eygnem můtwill verdampt wurt, in 1522 te Zürich uitgegeven bij Christophorus
Froschover. De illustratie op het titelblad toont de met doornen gekroonde Heer in
lendendoek, de doorboorde handen uitnodigend geopend. Hier volgen de beginen eindregels.
Sagt an jr menschen allgemein
(Die wyl jr habt von mir allein
Rychlich uszfliessen alles gůt
So himmel/ erd/ verschliessen th t
Was blendt üch/ was bet rt üch so
Das jr das sůchen anderszwo?
Dann das ick dich zů s likeit
Die ich üch allen hab bereit
Well zwingen wider dinen will
Ist miner grechtikeit zů vil/
So lydt es billikeit mit nicht
Ouch all vernunfft da widerficht.

Ook Hieronymus E m s e r (1447/8-1527), leermeester van Luther en later een
tegenstander van hem, evenals deze een bijbelvertaler, heeft een berijming gemaakt,
in 138 korte versregels (rijmschema aabccb): Ein heilsame ermanung des kindlein
4)
Jesu an den sunder, uitgegeven zonder vermelding van plaats en jaar (Weller
vermoedt in 1522). De illustratie toont het kind Jesus. De begin- en eindregels luiden:
Die weyl bey mir allein man findt/
Was guter allenthalbenn sindt:
Im himel vnd auff erden.
Wie thoricht ist/ der anderschwo
Die schopffen wil/ vnd suchet do/
Sie nit gefunden werden?
Dann der nith forcht der helle peyn:
Verstockt/ vnd wil vnselig seyn:
Veracht seyn eigen frommen:
Wer/ wider alle billicheyt/
Vnd Gotliche gerechtikeyt/
Das der tzu Got solt kommen.

3)
4)

De tekst bij Reedijk, p. 293.
E. Weller, Repertorium typographicum, Nördlingen 1864, p. 235, no. 2051.
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In 1606 is Emser's berijming in gemoderniseerde taal uitgegeven in vertaalwerk van
Wilibald P i r c k h e i m e r (1470-1530), aanvankelijk een vriend, later een
5)
tegenstander van Luther .
6)
Genoemde vertalingen worden vermeld door Vander Haeghen en door Reedijk .
Er zijn er meer. In het nederlands zijn tenminste drie gedrukte bewerkingen bewaard,
van een rooms priester, van een doopsgezind drukker en van een remonstrants
predikant.
Matthijs d e C a s t e l e i n (1485-1550) uit Oudenaarde, bij leven een
vooraanstaand rederijker, heeft na zijn dood misschien nog groter invloed op de
rederijkerij gehad door zijn leerdicht De Conste van Rhetoriken, in 1548 voltooid,
voor het eerst gedrukt te Gent in 1555. Onder de vele stalen van dichtvormen der
rederijkers die De Castelein (‘Priester, ende excellent Poête Moderne’ genoemd op
het titelblad) in zijn Conste biedt, is een ‘referein van derthienen’, lang acht strofen
van vijftien regels, met als stok ‘O meinsche my wonderd dat ghy my niet en kent!’.
Jesus spreekt. Het refrein - uit De Castelein's ‘Bloedsturtijnghe’ (in of vóór 1525)?
zie het eind van dit artikel - is een vrije navolging van Erasmus' Expostulatio Jesu,
7)
al wordt diens naam niet vermeld . De eerste regels zijn onmiskenbaar een vertaling
van de titel.

5)

6)

7)

W. Pirkheimer, Theatrum Virtutis & Honoris; Oder Tugend Buechlein, Nürmberg 1606, p.
55-60; voorafgaat het latijn van Erasmus' Expostulatio pueri Jesu naar de uitgave van 1519
te Basel.
[F. Vander Haeghen], Bibliotheca Erasmiana, Gent 1893, I p. 106-107; Reedijk, p. 293, waar
de nederlandse navolgingen niet vermeld worden. Andere vertalingen, door Reedijk niet
vermeld zijn: 1) (Paean diuae Mariae, ed. Reedijk p. 174, no. 19) The Laude to the Virgyn
Mary. Transd. by Lord Morley (Brit. Mus, MS Room 16 d 14, Bibl. Reg. 17 A. XLVI p. 261);
2) (het griekse votiefvers op O.L. Vr. van Walsingham, ed. Reedijk p. 303, no. 92) Fr. Haemus
uit Rijssel, Poemata, Antverpiae 1578, p. 179 (ed. tertia, Cortraci 1630, p. 168-169). Reedijk
geeft in een Appendix de metrische fragmenten in Erasmus' Colloquia. Hier had nog kunnen
vermeld worden het colloquium ‘Impostura’, waarin eerst Livinus, dan Philippus in dichtmaat
spreekt zonder dat de ander het bemerkt; de bedotter specificeert later de gebruikte maten.
De Castelein's navolging wordt niet vermeld in G. Degroote's studie over de rederijkers In
Erasmus' Lichtkring, Handel. d. Zuidnederl. Mij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis
XVI, 1962, p. 83-184.
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O verdoolde meinsche wat hebt ghy voren,
By dijns selfs schulden gaet ghy verloren:
Ic claghe u -

Wat titel was, is tekst geworden; het lijkt bijkomstig, maar het is beslissend. De opzet
van De Castelein is niet te overtuigen, maar te roeren. Hij koerst niet, zoals Erasmus,
op het compas der rede, maar deint op vloeden van compassie. Een sterke prikkel
tot wederliefde en dankbaarheid jegens de Verlosser is Zijn zoendood. Erasmus
vermeldt deze als onderdeel van een redenering, in een relatieve bijzin, nadat de
hoofdzin 's mensen gebrek aan wederliefde verwijtenderwijs gesteld heeft tegenover
de dankbaarheid van allerhand slag van dieren, die zijn opgesomd in de voorzin.
Stijlkundige middelen van gemoedsontlading, als vraag en woordherhaling, stuwen
de rede voort, die na in de voorzin een bres geslagen te hebben, de veste bespringt
met drie argumenten, de schepping voor de mens, de schepping van de mens, en
(sterkste punt) de vrijwillige verlossingsdood, zonder dat deze beschreven wordt
(vs 54-56). De Castelein somt in nevenschikking zonder voegwoorden mishandeling
na mishandeling op, de Man van Lijden voor ogen roepend ‘met dlijf vul wonden’
(str. 8). Tot breder ontplooiïng der strofen is er vulstof van geijkte motieven en
omschrijvingen. Uit het keurslijf van het betoog bevrijd, is het refrein bewogener.
Ofschoon niet het geheel, noch ook de som van de delen biedend van de
Expostulatio, benut De Castelein, niet zonder verplaatsingen, nochtans herkenbaar
veel van Erasmus' gedicht in tamelijke getrouwheid. Verderop volgt de volledige
tekst van het refrein naar de uitgave van 1555.
Dirck Pietersz. P e r s (ca. 1580-1650), geboren uit een doopsgezinde familie te
Emden, later als drukker gevestigd te Amsterdam, heeft van Erasmus niet alleen 't
8)
Handt-boeckjen en andere stichtelijke werkjes vertaald , maar ook de Expostulatio
Jesu nagevolgd en uitgebreid in 164 alexandrijnen: ‘Klachte Iesu Christi, Over De
ondanckbare en ongehoorsame Werreld/ naeghevolcht’, achter Pers' Ionas De
Straf-Prediker, Amstelredam 1623, p. 85-88. In de herdruk van Ionas,

8)

Zie Bibliotheca Erasmiana I p. 82 en 185.
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Amstelredam 1635, p. 128-132, wordt van de Klachte, thans naar taal en stijl herzien,
gezegd: ‘In 't Latijn van D. Eras. Rotterod. beschreven, en aldus in dicht nae
ghevolght’. Tussen origineel en navolging is een merkelijk verschil in ethos. In de
navolging vallen toornige biblismen als (p. 85 en 87)
naer vreemde Goden gaen

en
Heb' ick den gantschen dagh mijn' hand niet uytghesteken/
Tot een weerspannigh volck/ vol sonden en ghebreken?

De ijlheid van Erasmus' slotregels bevredigde Pers niet. Hij laat de klaroenen schallen
van oordeel en verdoemenis.
Terwylen dat ghy wilt/ hertneckelijcken streven/
En teghens mijn ghebodt/ verachtelijcken leven:
9)
Soo neemt mijn straffen waer/ en mijn vergramt ghemoed/
En spiegelt u te recht/ aen't Goddeloos ghebroed.

De remonstrantse predikant Geeraerdt B r a n d t (1626-1685) geeft een regelrechte
vertaling, negentig versregels in negentig versregels. Zijn vertaling, de getrouwste
van de mij bekende en in dichterlijke hoedanigheid niet slechter of voornamer dan
het origineel, is wat slepender. Erasmus laat op de hexameter de ruk van de kortere
10)
iambische dimeter volgen ); Brandt vertaalt in alexandrijnen met gekruist rijm.
Hieronder volgt zijn vertaling naar zijn Stichtelyke Gedichten, Amsterdam 1665, p.
11)
12)
162-164 , naast Erasmus' latijn volgens de editie Reedijk , p. 294-296, no. 85.

9)
10)

1635: van een.
Deze maat, door Horatius gebruikt in Epod. 14 en 15, wordt ook gebezigd door Petrus Burrus,
v

11)

12)

Pęanes quinque festorum diuę virginis marię, (Parrhisiis, opdr. 1505), f. 19 : Ode dicolos
distrophos. Metrum hexametrum dactilicum & dimetrum iambicum acatalecticum.
De vertaling is herdrukt, met geringe wijzigingen, meest moderniseringen van taalvormen, in
G. Brandt's Poezy, Amsterdam 1688, p. 585-588, en in Poezy, Derde Deel, Amsterdam 1727,
p. 341-344.
Deze noteert ad vs 46 en 89 naklanken uit Horatius (ad vs 46: Carm. 2.19.18 lees 2.11.18);
andere naklanken zijn in vs 64: Epistol. 1.11.18 en in vs 88: Carm. 4.14.18.
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Erasmus

Expostulatio Iesu cum homine suapte culpa pereunte

4

8

12

16

20

24

28

32

36

Cum mihi sint vni bona, quae vel frondea tellus,
Vel Olympus ingens continet,
Dicite mortales, quae vos dementia cepit,
Haec aucupari vt vndeuis
Malitis quam de proprio deposcere fonte,
Adeo benigno et obuio,
Mendacesque iuuet trepido miseroque tumultu
Vmbras bonorum persequi,
Pauci me, qui sum verae largitor et auctor
Felicitatis, expetant?
Forma rapit multos, me nil formosius vsquam est,
Formam ardet hanc nemo tamen.
Suspiciunt ceras, antiquaque stemmata multi,
At me quid est illustrius,
Vt qui sim genitore Deo, Deus ipse, profectus,
Genetrice natus Virgine?
Vnde fit vt mecum vix gestiat vnus et alter
Affinitatem iungere?
Maximus ille ego sum coelique solique monarcha,
Seruire nobis cur pudet?
Diues item et facilis dare magna et multa roganti,
Rogari amo, nemo rogat.
Sumque vocorque patris summi sapientia, nemo
Me consulit mortalium.
Ipse ego sum aetherei splendorque decusque parentis,
Me nemo stupet aut suspicit.
Sum firmus iuxta ac iucundus amicus amico,
Me pariter ac meas opes
Candidus atque lubens charis impertio, nemo hanc
Ambit necessitudinem.
Sum via qua sola coeli itur ad astra, tamen me
Terit viator infrequens.
Cur tandem ignarum dubitat mihi credere vulgus
Aeterna cum sim veritas?
Pollicitis cur stulte meis diffidere perstas
Cum sit nihil fidelius?
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G. Brandt
Beklag des Heeren Jesus over den mensche, die door sijn eigen
schuld verlooren gaet.
Uit Erasmus van Rotterdams Latijnsche Vaersen vertaelt.

4

8

12

16

20

24

28

32

36

NAdien de goederen hier op der aerd gelegen,
En die de hemel dekt, alleen mij eigen sijn,
Wat dwaesheit, seg het doch, o Mensch, kan u bewegen
Om liever waer 't ook sij daer naer te staen met pijn,
Als om s'uit d' eige bron, soo reê ter handt, te soeken?
Een bron soo goet als mildt. Wat lust doch drijft u aen
Om met verbaest getier, met sorgh door alle hoeken
Naer valsche schaduwen dier goederen te staen?
Ik, die d' uitdeeler ben des waeren heils van boven,
En d' oorsprongk, werd' eylaes, van weinigen begeert.
Het schoon vervoert 'er veel: maer wie kan schoonheit loven
Die mij gelijkt; doch wie of mij bemindt, en eert?
Veel sien op hooge stam, op eerbeeldt, vorstendomen;
Maer wat 's doorluchtiger als ik, en soo veel waerdt?
Want ik ben Godt, uit Godt den Vader voortgekomen,
En uit de Moedermaegdt gebooren op der aerdt.
Wat 's d' oorsaek dat sich dan soo weinig vaerdig toonen
Om met mij een verbont van maegschap aen te gaen?
Ik ben die groote Vorst van d'aerd, en hemeltroonen;
Maer waerom schaemt men sich mij dan ten dienst te staen?
'Kben rijk, en reed' om dien die bidt veel goedts te geven,
'K wil gaerne sijn gebeên, en niemant bidt mij aen.
Ik ben de wijsheit van den Vader, soo verheven;
En niemant die met mij, helaes, te raed wil gaen.
Ik ben het beeldt, de glans en d' eere van mijn' Vader;
Maer wie verwondert sich die mijne glorij siet?
Ik ben aen mijnen vriendt, dien ik uit liefde nader,
Een trouw en heughlijk vrient; mij self ontsie ik niet,
Nocht' ook het mijn, maer deel het al aen mijn beminden:
Daer niemant leyder nae mijn vriendtschap soekt te staen.
Ik ben alleen de wegh waer langs men Godt kan vinden;
Maer weinig wandelaers langs desen heirbaen gaen.
Waerom of 't domme volk noch twijffelt oft mijn woorden
Gelooven wil, daer ik doch self de waerheit ben.
Wat doet u langer mijn beloften, die gij hoorden,
Mistrouwen, dwaesen, segt? daer ik mijn woordt erken,
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64

Auctor ad haec vitae cum sim vnicus, ipsaque vita,
Cur sordeo mortalibus?
Lux ego sum, cur huc vertunt sua lumina pauci?
Dux, cur grauantur insequi?
Viuendi recte certissima regula solus,
Aliunde formas cur petunt?
Ipse ego sum solus vera et sine felle voluptas,
Quid est quod ita fastidior?
Vnica pax animi, quin huc deponitis aegri
Curas edaces pectoris?
Si benefacta truces etiam meminere leones,
Referuntque beluae vicem,
Respondere feri merito didicere dracones,
Si meminit officii canis,
Si redamant aquilae, redamant delphines amantem,
Cur efferatior feris
Me me non redamas homo, cui semel omnia feci,
Quem condidi, quem sanguine
Asserui proprio, propriaeque a morte recepi
Dispendio vitae volens?
Si bos agnoscit dominum, si brutus asellus
13)
Agnoscit altorem suum,
Cur me solus homo male gratus nosse recusas
Et conditorem et vindicem?
Vnus ego tibi sum cunctorum summa bonorum,
Quid est quod extra me petas?
Quorsum distraheris per tot dispendia, grassans
Laboriosa inertia?
Sum placabilis, et pronus miserescere, quin hoc

Miser ad asylum confugis?
Idem iustus et implacabilis vltor iniqui,
68
Cur non times offendere?
Corpus ego atque animum nutu sub tartara mitto,
Nostri metus vix vllum habet.

13)

De bijbelvertaler Hier. Emser ziet in deze regels een zinspeling op Jesaja 1.3, door de
christelijke schrijvers der oudheid betrokken op het Kind in de kribbe, en vertaalt daarom in
v

r

zijn ‘ermanung des kindlein Jesu’ p. A 2 -3 .

Kennt doch der esel vnd das rindt/
den herren vnd Marie kindt:
wie alle schrifft beschliessen.
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En niemant trouwer is. Ik ben de bron van 't leven,
Ik ben het leven self, waerom veracht men mij?
Ik ben het Licht; en laet men 't oogwit elders sweven?
Ik ben de Leidsman self; en wijkt men van mijn sij?
Ik ben alleen de wet, en seekre maet des levens;
Wat soekt men elders dan een andre regelmaet?
Ik ben 't die 't louter soet, de waere weelden tevens
Veroorsaek: maer hoe ligt wert mijne smaek versmaet?
Ik ben der sielen vreê; en blijft de sorg u krenken?
Waerom of 't sieke hert sijn sorg op mij niet leidt?
Indien de felle leeuw ook weldaên kon gedenken,
Soo 't ongediert ook self betoonde dankbaerheit,
Leerd' ook de wreede draek 't genoote goedt vergelden,
Had ook een logge hondt gedachten van sijn plicht,
Indien selfs d' arent en dolphijn hun liefde stelden
Op 't geen hen liefde droeg; hoe of de mensch soo licht
Meer dan in beest veraerdt, mij niet wil weder minnen;
Voor wien ik alles maekt' en dien ik schiep, ter noodt
Ook met mijn eigen bloedt verlost' om hem te winnen,
En willig door mijn doodt gerukt heb uit de doodt.
Soo d' os sijn' heer erkent en d' esel sijnen voeder:

Wat weigert dan, helaes, alleen d'ondankbre mensch
Mij ook t' erkennen, mij, sijn Schepper, sijn behoeder?
Ik ben alleen 't begrip van uwes herten wensch,
Van alles goedts; wat moogt gij buiten mij begeeren?
Waer rukt de traegheit, die soo werklijk is, u heen,
Die door soo veel verlies vast woelt om u te deeren?
Ik ben versoenelijk, men stelt mij licht te vreên,
Mijn hert neigt tot genaê: waerom dan niet geweeken
Naer dese vrijplaets? ach ellendig mensch 't is tijdt.
Rechtvaerdig ben ik ook en streng in 't quaet te wreeken:
68
En vreest gij 't quaet doen niet, daer gij mijn dienaer sijt?
Ik kan het lichaem en de siel ter helle senden;
Daer naeulijks iemant mij ontsiet, gelijk 't behoort.
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Proinde mei desertor homo secordia si te
Adducet in mortem tua,
Praeteritum nihil est, in me ne reiice culpam,
Malorum es ipse auctor tibi.
Nam quid adhuc superest si te neque prouocat ardens
Suique prodiga charitas,
O bis marmoreum pectus, neque mitigat vnquam
Adeo profusa benignitas,
Si neque tantarum spes vel certissima rerum
Expergefacit et allicit,
Si neque tartareae cohibet formido gehennae,
Nec vllus admonet pudor,
Immo si durant magis haec adduntque stuporem
Tam multa tamque insignia
Vt facile immanesque feras, chalybemque petramque
Rigore victo molliant,
Quid faciat pietas, quibus artibus abstrahat vltro
Deuota morti pectora?
Inuitum seruare nec est mentis, puto, sanae
Et patria prohibet aequitas.
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Gij dan, o mensch, die u van mijnen wegh derft wenden,
Die mij verlaet, indien uw traegheit u vermoordt;
Ik deedt het mijn: gij hebt op mij geen schuldt te leggen:
Gij sijt u selven doch een oorsaeck van al 't quaedt.
Want ach wat rest'er? kan de liefd' u niet geseggen,
Die in haer brant, soo mildt, haer goet voor u verlaet?
O herten hardt als steen, kan ik u niet versachten
Met mijn goedtdadigheit in sulk een overvloedt?
Soo hoop op 't hoogste goet, dat seeker staet te wachten,
U noch niet wakker maekt en aenlokt in 't gemoedt:
Indien noch vrees voor straf, noch hell' u kan bedwingen:
Indien ook geene schaemt u luistren doet na mij:
Ja selfs indien soo veel, soo heerelijke dingen
U meer verherden, brengt u dit meer domheit bij,
Soo datmen lichter ook de redelooste dieren
En steen en stael vermurwt, en van sijn aerdt ontbloot:
Wat sal de deugt dan doen? wat konst sal 't werk soo stieren
Om 't hert te trekken, dat sich self wierp in den doodt?
'T is tegens reên, die 't heil versmaedt tot heil te brengen:
Ook wil 't de billijkheit des Vaders niet gehengen.

Matthijs de Castelein
14)

Ander snede van xiij. In tvroede . [p. 161]
(De aantekeningen zijn gemaakt met steun van L.C. Michels.)

j.
+

O verdoolde meinsche wat hebt ghy voren,
By dijns selfs schulden gaet ghy verloren:
+
Ic claghe u vvant ghy zijd myn creatuere,
+
Alzoodt blijckt al naeckt.
+
Ghelijck den vader tkind hebbick hu vercoren,
+
Ende ghy laes! en mueght my sien nogh horen:
+
Geschepen en gheboren naer myn figuere,
+
Zeer vvel gheraeckt.
+
Ick ben dyn zalicheit die thuvvaert vvaeckt,
+
Als die hu nooit en liet.
+
Het is al mine wies ick hebbe ghemaeckt,

14)

+

bezielt u

ik beklaag mij over
zoals heel duidelijk blijkt
+
den v.: onderwerp; hu =
u
+
wenst
+
geschapen
+
schoon
+
te uwaard
+
als:
verklarend-redegevend.
+
aan uw lot overliet alles
van mij wat

De afkortingen zijn opgelost. Staat in str. 3 vs 11 en in str. 5 vs 3 bē voor ben of bem? Beide
vormen komen in het refrein voor.
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+

Dwelck ooghe iewers siet.
+
Nochtans en heescht ghy my gheentijd niet,
Als ben ick bouen al omnipotent.
+
O meinsche my wonderd dat ghy my niet en kent!

+

ergens
vraagt gij mij nooit iets

+

+

wilt erkennen

ij.
+

Van als wiesmen met monde ghewaeghd,
+
Eerde, lucht, watere, ende vier, onuersaeghd,
+
Hebbic gheschepen om dmeinschelic ghemeente,
Met myn cracht diuine.
+
Vvies den hemel beuangd, wies deerde draeghd,
Voord al tgheent daer den dagh op daeghd:
+
Peerels, gaud, zeluere, hoe dierbaer ghesteente,
Het es al mine.
Alleenelic om deertsch goed te crighen int schrine
+
Zidy vreckigh bedocht. [p. 162]
Ende ic die ben de eeuwighe medicine,
+
En ben niet versocht.
+
Zonder ghelt haddick gheerne al uut vercocht:
+
Maer ghy en heescht my niet als siende blent.
+
O meinsche, mi wonderd dat ghi mi niet en kent!

+

alles waarvan men kan
spreken (van:
gecontamineerde
constructie: van alles ben
ik de schepper; en, alles
heb ik geschapen.)
+
fel? (zie Mak, Rh. Gl.
303)
+
geslacht
+
wat de hemel (onderw.)
omsluit
+
alle gesteente hoe
kostbaar ook
+
bedacht
+
tot mij wendt men zich
niet
+
zonder betaling zou ik u
gaarne alles
+
hebben verkocht
+
vraagt mij niets, ziende
blind als gij zijt

iij.
Ic ben dalder schoonste ende beste man,
Nochtans myn schoonheit en staet niemend an:
+
Van myn edelheid en zijd ghy ooc niet bekuerd.
+
Dwelck my gheeft zeer vry?
Van dalder meeste gheslachte ben ic nochtan:
+
Vvant mijn vader es God ind hemelsch ghespan,
+
En mijn moeder maeght, welc niet en ghebuerd,
+
Tcomd mysterelick by.
+
Zaudt ghy mi dienen ghijlien schames dy,
Ick hebt langhe beseuen.
+
Ic ben rijcke van goede: waeromme en beet ghi my?
+
Ick macht al gheuen.
Ick ben den wegh, de wareid, en dleuen:
+
Ghi en ghelooft nogh en volghd mi niet omtrent.
O meinsche, mi wonderd dat ghi mi niet en kent!
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+

bekoord
hetgeen mij zeer
verwondert! (? = !)
+
omschrijving van de
hemel
+
wat buiten de natuurlijke
orde is
+
het is een mysterievol
gebeuren
+
gijlieden zoudt u
schamen mij te dienen
+
bidt, vraagt niet (van
beden)
+
kan het alles
+
noch
+

iiij.
+

Ick ben dlicht mijns vaders ind tshemels graet,

+

des hemels trap (omschr.
van hemel)
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Hoe wel ghi dijn ooghen op mi niet en slaet:
+
Ick ben Gods zuene die elcken propijs greid,
Bluschende elcks benauwen.
Ick ben goed raedsman: niement vraecht mi raet.
[p. 163]
+
Goed leedsman: niemend minen wegh en gaet.
Ic ben mijns goddelicks vaders wijsheit:
Ghy en hebt gheen betrauwen.
Ic ben de regule die elck moet hauwen:
+
Maer tdijnckt hu al zwareit.
+
Ic verlichte op deerde, bee mans en vrauwen:
+
En ghy schuud mijn clareit.
+
Ic ben ghemanierd: ghi schuud mijn zedebareit.
+
Ic magh roeren end doen stille staen tfirmament.
O meinsche, mi wondert dat ghi mi niet en kent!

+

goedgunstig zijnde, aan
ieder behaagt

+

leidsman

+

dunkt
beide
+
schuwt
+
voorkomend
minzaamheid
+
kan
+

v.
Zonder mi en es gheen vrueghd vvarachtigh:
+
Vvaer om zidi mi te versmadene indachtigh?
+
Ic ben den paeis, elcks moeds: rust dan van zoerghen,
+
In mi, dijn vijf zinnen.
+
Van als, bem ic alleene ter weerels machtigh:
+
Nochtans maecktick de ioden mijns manslachtigh,
+
Als mocht mijn hemelsch vader verboerghen
+
Ick leedt uut minnen.
+
Vvilde dieren, vriendscap met vrienschap innen,
+
Het blijckt zoo gheschienst:
+
Doet den leeuw dueghd ghi zult dueghd an hem winnen
Den hond draeghd goen dienst.
+
Deet ghy van gheliken, het ware hu sienst:
+
Maer neen ghy: als ben ic der hemelen regent.
+
O meinsche my wonderd dat ghy my niet en kent!

+

gezind
van (of voor) elk (of elks)
gemoed
+
uw hele wezen
+
over alles, ben
souverein; weerels: lees
werelt
+
heb ik beschikt dat de
Joden mij dooden
+
Als mocht = Al mocht
het; versta:
+
mijn hemelse vader had
borg kunnen
+
staan (= verhoeden?),
maar
+
innen = verwerven.
Het...geschienst,
+
het blijkt aldus
meestentijds te
geschieden
+
bewijs de leeuw een
goede dienst
+
siene = schoon
+
als al
+

vj. [p. 164]
+

O wagh! het blijckt wel an hu manieren,
+
Ghy zijd veel wreeder dan wilde dieren,

+

wee
uw boos gedrag is in
snoodheid niet te
+
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Niet om verbuterthieren en es dyn spel quaed,
+
Ick beseft langh zo breere.
+
Duer u quam ick in dit eerdsch dal logieren,
Latende myn edel lijf totter doot schoffieren:
Ende ghy ondancbaer en ghedijnct niet der weldaed,
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+

overtreffen
hoe langer hoe meer
(eig. breder)
+
Duer om
+
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Laes! dit claghick zeere.
+
Den orsse bekend dogh sinen huesschen heere,
Die hem op qweeckt en voedt.
Al ben ic Gods suene ghy versmaedt myn leere,
+
Hoouerdigh ghemoedt.
Niement van u lien my en beedt noch en groedt:
+
Ende bem dyn makere inder Iinghelen conuent.
O meinsche, my wonderd dat ghy my niet en kent!

+

paard

+

ghmoedt: substantief?

+

omschrijv. van de hemel

vij.
+

Hoe cuend ende mueght ghy my dus versteken?
+
Ick bem baermhertigh coest ghy schoon spreken:
+
Bekeerd u in tijds wild op dees zaken waken,
+
Twerd alleene u bate.
+
Vvant ick ben straf iuge niet om verbreken:
+
Ende salt ten laetsten daghe al wreken.
+
Zoo mach ickt vinden u sal thelsch blaken naken
+
Als vergrammick my late.
Ick bem de gherechtighe charitate,
+
Tot dijnder hulden.
+
Vvat magh icks comt ghy ter helscher sate [p. 165]
+
By dinen schulden
+
Ick bemd, wiens woord de propheten vervulden,
+
Dat ickt al iugieren sal ind tsweerelds ent.
O meinsche, my wonderd dat ghy my niet en kent!

+

mueght = wenst
verwerpen
+
coest = kondet; schoon
voegwoord;
+
versta: als gij maar
kondet (of wildet)
+
spreken; Twerd het wordt
+
onomkoopbaar
+
alles
+
aldus zal ik vonnis
kunnen wijzen:
+
al
+
gunst
+
wat kan ik er aan doen,
als stede
+
(omschrijv. van de hel)
+
door (achter schulden
een vraagteken denken)
+
vervulden = inspireerde
tot de voorzegging

viij.
Prince, hooghste God, goederthiere beuonden,
+
Nu, ende ooit, van doen ghy my hebt ghesonden,
+
Om beteren Adams schuld als dyn eenigh kind
Ind schoone eerdsche dal:
+
Daer ick bespauwen vvas, ghegheesseld, ghebonden,
Ghecroond, ghecruust, met dlijf vul wonden,
Vanden iuedschen honden, van my nochtans bemind:
+
Dit leed ick groot en smal.
+
Hellaes! ghy ende icke duer dit gheual,
+
Niet el en begheeren,
+
Dan danckbareid alleene, die mocht loonen al:
+
Maer zy willens hem vveeren.
+
O meinsche! beterd dyn sondighe affeeren:
+
Ich mach u beuriden vuer thelsch serpent.
My vvonderd zeere dat ghy my niet en kent!
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altijd toen
om te

+

+

spauwen = spuwen

+

alles (smal = klein)
in weerwil van dit alles
+
anders
+
die alles zou vergoeden
+
willen zich er tegen keren
+
wijze van doen
+
kan u bevrijden van
+
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Er is een wijngaard-refrein in De Conste, p. 117-118, met als stok ‘Draeghd goe
druuen wildy ic laedt in u staen’. Erboven staat de aanwijzing ‘God spreeckt’. De
eerste regel geeft handeling aan, de volgende de plaats van herkomst uit de Schrift:
Vvijngaerd, dy plant hier Gods heilighe hand,
Vvaer af Ezayas seghd breeder verstandt
Ind vijfste capitel zijnder prophetien -

Nog een ander wijngaard-refrein wordt in De Conste, p. 143-146, meegedeeld, met
als stok ‘Dus es hy den warachtighen wijngaert bekent’. Het refrein begint met de
opwekking: ‘Onsteeckt met charitaten inwendigh binnen’; het thema wordt in de
eerste regels der tweede strofe gegeven als:
Christum willick biden wijngaerd compareren,
Ende de nature des wijngaerds doceren -

In de romeinse liturgie van Goede Vrijdag worden tijdens de kruisverering Improperia
(verwijten) van Christus gezongen. Ze beginnen (naar Micha 6:3): ‘Popule meus,
quid feci tibi?’ Verderop wordt gezegd (naar Jesaja 5:4): ‘Quid ultra debui facere
tibi, et non feci?’. De Castelein geeft in De Conste, p. 119-121, een refrein dat begint
Myn volck wat hebbick ieghen u mesdaen?
15)
(stok) Vvat mochtick u meer doen?

Boven dit refrein staat: ‘Christus spreeckt’. Het is, vooral in de

15)

Dezelfde schriftplaatsen vormen de aanhef en de stok van een refrein uit de protestantse
bundel Veel schoone Christelijcke ende Schriftuerlicke Refereynen, Delff (1580-1581), f.
v

r

75 -77 . Dit refrein, dat ook voorkomt in de uitgave Dordrecht 1592, maar niet in de oudere
uitgave (zie L. Roose, Sp. d.L. IV, 1960, p. 210-218), is opgenomen in W.A.P. Smit, Dichters
der Reformatie in de zestiende eeuw, Groningen 1939, p. 157-158, en in K. Heeroma,
Protestantse Poëzie der 16de en 17de eeuw, deel I, Amsterdam 1940, p. 35-37.
Incipit: O Mijn volck waer mede hebbe ick u belast Stok: Wat soude ic v meer connen doen / dan ic v hebbe ghedaen?
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eerste drie strofen, een navolging van de Improperia. Daar volgt op het laatst
gegeven citaat (naar Jesaja):
Ego quidem plantavi te vineam meam speciosissimam &c.

Bij De Castelein begint de derde strofe aldus:
Vvat mochtick u doen dwelck ick heb ghelaten,
O wijngaerd, ic plandtte dy uut charitaten -

In de laatste strofe zegt Christus, zoals in de laatste strofe van de navolging van
Erasmus' Expostulatio Jesu, voor al Zijn lijden alleen dankbaarheid te verwachten.
De Castelein citeert in De Conste p. 65 (zie ook p. 232) uit zijn (‘uut mijn’) blijkbaar meerdelig spel - ‘Bloedsturtijnghe’. ‘In 1524 werd te Oudenaarde’ (waar
de priester-rederijker De Castelein werkte) ‘een mysteriespel vertoond met gelijke
titel’, (nl. als het esbatement van den zeven Bloetsturtynghen) ‘dat twee dagen
16)
duurde’ . Het vertoonde spel was ongetwijfeld door De Castelein gemaakt. Zouden
de genoemde wijngaard-refreinen, zouden de refreinen waarin Christus klaagt, dat
naar de Improperia van de liturgie en dat naar Erasmus' Expostulatio Jesu, uit
‘Bloedsturtijnghe’ (in of vóór 1524) stammen?
J.C. ARENS

16)

J. van Mierlo, De Letterkunde van de Middeleeuwen, deel II, 2de druk, 1949, p. 201.
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De Scilla van Rotgans
In mijn artikel (Ts. L XXVIII, blz. 282) over Rotgans' eerste drama, de Eneas en
Turnus, geschreven naar aanleiding van Knuvelders oordeel in zijn Geschiedenis
der Nederlandse Letterkunde II, bl. 388, heb ik de vraag opengelaten, of dit drama
uit 1705 de voorkeur verdient boven het treurspel Scilla, dat vier jaar later, in 1709,
werd uitgegeven. Een antwoord op die vraag kan op verantwoorde wijze pas gegeven
worden aan de hand van een grondige vergelijkende analyse van dat tweede
toneelwerk. Knuvelder acht het ‘minder gaaf’ en ‘compositorisch niet zo knap’ als
het eerste stuk. Hij vindt blijkbaar, dat de auteur in de dramatische ontwikkeling van
zijn gegeven te traag op gang komt, dat de expositie ook over krijgskundige
aangelegenheden te veel ruimte in beslag neemt en dat er te veel van lange
monologen gebruik wordt gemaakt.
Nu zal de waardering van een kunstwerk wel altijd een subjectieve inslag behouden
en blijft het moeilijk en tot zekere hoogte wellicht onvruchtbaar over persoonlijke
voorkeur voor een of ander letterkundig product te discussiëren. Maar men kan in
dit geval de kwestie toch wel in een breder verband opnemen en in een objectieve
sfeer trachten op te lossen. Immers gaat het in onze hele beschouwing van Rotgans'
dramatisch werk in de grond van de zaak om een meer indringende critische
karakterisering en een beter gefundeerde plaatsbepaling in de ontwikkeling van het
klassicistische drama in de Nederlandse letterkunde dan vroegere litteratuurhistorici
hebben geleverd. Voor het afwegen van de betekenis van Rotgans als dramaturg
in het historisch verloop tegen de prestaties van voorgaande, contemporaine of
volgende auteurs, en dan denk ik ook in het bijzonder aan Huydekopers Achilles,
of het werk van De Marre, is een onderzoek van zijn hele werk noodzakelijk. Voor
her-waardering in ruime zin is, nu de kwestie in een recent handboek eenmaal aan
de orde is gesteld, ook ten opzichte van het tweede drama van Rotgans alle
aanleiding, omdat het gegeven oordeel ook daar slechts op summier aangeduide
gronden berust. Los
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dus van de vraag, of nu het ene dan wel het andere toneelstuk uit dramatisch oogpunt
hoger is te stellen, is zuiverder typering van de Scilla als klassicistisch treurspel op
zichzelf, mede omdat het lange tijd met groot succes op de planken vertoond is,
alleen mogelijk door gedetailleerde analyse. Bovendien vertonen de twee
toneelwerken van deze auteur zulke in het oog springende overeenkomsten in
thema en probleemstelling, maar tegelijkertijd zulke opvallende verschillen in de
dramatische verwerking van de stof, dat een vergelijkende bestudering zich als
vanzelf aan de litteratuurhistoricus opdringt.

De stof van het treurspel
Het gegeven voor zijn tweede drama heeft Rotgans ontleend aan het begin van het
achtste boek van Ovidius' Metamorphosen, ditmaal dus geen greep naar de breed
uitgebouwde en ingewikkelde stof van het Vergiliaanse epos, maar de dramatisering
van een short story, een eenvoudig, weinig gecompliceerd liefdesverhaal met
ongelukkige afloop, eindigend in een gedaanteverandering.
Tijdens het langdurig beleg van Alkatoe of Megara, door Minos van Creta, die
meent dat de bewoners en hun koning Nizus medeplichtig zijn aan de moord op
zijn zoon Androgeos omdat zij de daders niet achtervolgd hebben, vat de
koningsdochter een heimelijke, staatsgevaarlijke liefde op voor de belegeraar.
Talloze malen heeft ze hem van de hoge paleistoren over de welluidende stadsmuren
heen waargenomen, de fiere koning, strijdend in zijn schitterende wapenrusting, of
blootshoofds staande in de opening van zijn tent, dan wel in purperen gewaad
rijdend op zijn witte paard - en een onweerstandelijke liefde heeft haar overmeesterd.
Levendig schildert Ovidius in een monologue interieure vol bedriegelijke
overpeinzingen de gemoedsbewegingen van de jonge vrouw rondom het in haar
gerezen conflict tussen liefde en plicht. Ze praat zichzelf voor, dat ze zich aan Minos
zal uitleveren om daarmee de vrede voor haar vaderstad te kopen en tevens het
doodsgevaar voor haar geliefde af te wenden. Maar ze weet dat de stad onneembaar
is, zolang het purperen haar op haar vaders hoofd intact blijft. Tenslotte zet ze alle
bezwaren op zij en neemt ze een driest besluit. In het holst van de nacht dringt ze
de slaapkamer van
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haar vader binnen, berooft hem van het wonderkrachtige haar en sluipt door de
duistere legerplaats naar Minos' tent. De rechtvaardige koning van Creta echter,
ontsteld over zo schandelijk verraad, wijst vol afschuw Scilla's aanbod van de hand,
breekt het beleg op en aanvaardt de terugreis over zee naar Creta. De wanhopige
Scilla, verstoten van vriend en vijand, verwenst Minos, erkent haar schuld en roept
de straf van haar vader over zich in; dan stort zij zich in het water en klampt zich
vast aan het wegvarende schip. Nizus echter, in de gestalte van een sperwer, rukt
haar los van de scheepswand, waarna zij verandert in een leeuwerik.
Merkwaardig is dus de overeenkomst in thema tussen de Eneas en Turnus, en
dit toneelstuk: in beide vindt de dramatische verwikkeling haar kern in de ethisch
bedenkelijke liefde van een koningsdochter voor de door haar van verre
waargenomen edele gestalte van de belegerende vijand. Maar het cardinale verschil
is meteen gegeven: in het eerste stuk wordt de liefde van Lavinia niet slechts door
Eneas beantwoord maar zelfs nagestreefd - in het tweede drama wordt de liefde
van Scilla door Minos afgewezen; in het eerste is het de man die de actie ontwikkelt,
in het tweede de vrouw. Een ander verschil springt onmiddellijk in het oog. In het
epos van Vergilius zijn van stonde aan meer personen bij het kerngebeuren
betrokken: de moeder, de vader en de minnaar van Lavinia - hier treden alleen Scilla
en Minos handelend op, de rol van Nizus beperkt zich tot het mythologische slot,
de metamorphose; andere personen worden niet eens genoemd. In het epos een
breed verhaal van oorlogshandelingen met wisselende afloop in voortschrijdende
relatie tot het liefdesthema dat echter voor Vergilius slechts secundaire betekenis
heeft, in de fabel van Ovidius slechts aandacht voor het ethisch-erotisch motief,
tegen de achtergrond van de sober aangestipte oorlogssituatie. School voor de
auteur bij de creatie van het eerste drama een grote moeilijkheid in beperkende
concentratie van het langdurig en veelzijdig gebeuren tot de slotphase van het epos,
bij de opbouw van de Scilla is hij wel gedwongen tot uitbouw en toevoeging om te
komen tot de klassicistisch voorgeschreven complicatie van een dramatische
ontwikkeling via vier bedrijven naar het ontknopend slotbedrijf. Want al is het
klassicistische drama uiter-
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aard zuinig met het aantal actieve personen, met slechts twee figuren kan men geen
treurspel samenstellen. Hebben we de auteur bij de analyse van zijn eerste treurspel
verweten, dat hij op bepaalde punten te zeer bevangen bleef binnen het dwangbuis
van zijn epische bron, hier kan zijn fantasie zich vrijer bewegen om een klassiek
episch gegeven te transponeren tot een naar de eisen van zijn eigen tijd
aanvaardbaar ‘zielkundig treurspel’. De bewuste overweging van die noodzakelijkheid
heeft Rotgans neergelegd in zijn literatuurhistorisch interessante ‘voorrede’; ‘Dit
verdichtsel hebbe ik voor myne hooftstoffe verkooren; maar veele andere
omstandigheden zyn, om dit Treurspel werkzaam en aangenaam in de oogen der
aanschouweren te maaken, naar het voorbeeld der fransche Tooneeldichteren van
my zelf uitgevonden, en daar by gevoegt.’
In de eerste plaats vraagt de 18e eeuw op het toneel de suggestie van een
‘natuurlijk’, d.w.z. de werkelijkheid benaderend gebeuren. Tegenover die eis is dat
legendarische hoofdhaartje van koning Nizus niet te handhaven. Rotgans verklaart
zijn ingreep ten opzichte van dit punt aldus: ‘Om deze fabel nu schyn van waerheit
by te zetten, heb ik dat purper haartje van Nizus, als de behoudenisse van 't ryk,
verworpen, maar mij bedient van zeker Schildt, waar op het beeldt van Mars
gegraveert stondt: het welk met alle omzigtigheden in de hofkapelle van Nizus
bewaart, en van zyne onderdaanen met veele plegtigheden als de Beschermgodt
van het gansche ryk verheerlijkt en geviert wierdt’. De keuze van dit vervangend
motief verdedigt hij met de opmerking: ‘Deze bygelovigheit der Afgodische Heidenen
is zo gemeen en bekent, dat ik den kundigen lezer tot bewys met geene voorbeelden
behoeve op te houden.’ Maar de vervanging heeft gevolgen in het exposé van het
gebeuren, vooral als de auteur zijn publiek een levendige suggestie van realiteit wil
geven. Daarom laat hij in zijn uiteenzetting volgen: ‘Verscheide zaaken, die tot
waarschynlykheit dienen, als hoedanig Scilla het Schildt gerooft heeft, en uit de
stadt is gekomen; hoe de priester, na het missen van het heiligdom, oproer onder
de burgers stichtte, en andere, zyn ook van myne uitvindinge.’ Belangrijker is zeker
nog de uitbreiding van het aantal dramatische personen en de formatie van hun
onderlinge betrekkingen:
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‘Twee hoofdpersonadiën hebbe ik hier by gevoegt: te weten Ismene, die ik als een
twede dochter van Nizus; en Fokus, zoon van Eakus, koning van Enopië, dien ik
als haaren minnaar ten toneel voere.’ Met die uitbreiding blijft hij zoveel mogelijk in
de sfeer, want: ‘Dezen Eakus zocht Minos als hulpgenoot in den oorlog in te wikkelen,
doch te vergeefs: want hy koos in tegendeel als bontgenoot de zyde der anderen;
en daarom hebbe ik met meer vrijheidt zynen zoon in dit treurspel mogen gebruiken.’
Welnu, de bedoeling van deze uitbreiding van het aantal personen wordt duidelijk
uit deze toelichting: ‘De liefde tusschen deze twee doorluchtige personadiën, door
my verdicht, verwekt byzondere hartstogten, want ik stelle den overwinnaar Minos,
die Scilla veracht, als medeminnaar van Fokus.’
Tot deze nogal ver-gaande vervormingen van het gegeven legendarische verhaal
ter wille van de reële dramatisering acht Rotgans zich geheel gerechtigd: ‘Eenigen,
dien de vryheden van het toneel niet genoegzaam bekend zijn, zullen mogelijk deze
byvoegsels veroordelen: maar ik zegge, indien ik een waare geschiedenis
behandelde, dat ik die in haar geheel zoude laaten, doch als men een verdichtsel,
met zedelessen vermengt, slechts behagelyk in de oogen der aanschouweren, en
waarschynlyk, volgens de toneelwetten, te voorschyn brengt, is deze uitweidinge,
naar myne oordeel, geoorlooft. Ook zal ik op die berispinge, indien myn arbeit den
toneelkundigen eenigszins voldoet, en ten voordeele der Amsterdamsche
Godtshuizen mag gedyen, weinig acht geeven.’
Afgezien van het typisch 18-eeuwse motief der waarschijnlijkheid is de toevoeging
van genoemde personen vooral van belang voor de structuur van het drama. Evenals
in de Eneas en Turnus zijn vijf belangrijke personen bij de handeling betrokken: drie
mannen en twee vrouwen; maar de verhoudingen en dramatische accenten liggen
anders. In plaats van moeder en dochter, nu twee zusters, qua karakter elkaars
antipoden: tegenover Scilla, de door hartstocht beheerste, is Ismene beeld van de
deugdzame, standvastige liefde; de eerste wordt gestraft met de ondergang, de
ander beloond met de overwinning. Maar die overwinning is gevolg van een innerlijk
bevochten besluit van Minos, de zedelijke held die leert afstand te doen van zijn
begeerte, een heel
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andere figuur dus dan Eneas. Fokus neemt ten dele de plaats in van Turnus, maar
het motief van strijd en ondergang is aan deze figuur ontnomen. En Nizus, de
vader-koning, lijkt nog slechts oppervlakkig op zijn ambtgenoot Latinus in de Eneas
en Turnus. Het stuk heet thans naar de ondergaande vrouwenfiguur, Scilla, maar
de belangrijkste dramatische figuur is in feite de manlijke persoon Minos. De
hoofdaandacht is thans volledig gericht op de ethische kant van het gestelde
probleem, en op de innerlijke verwerking daarvan. In hoeverre Rotgans er in is
geslaagd een boeiend en psychologisch aanvaardbaar drama dat hij met ‘treurspel’
betitelt, heeft gecreëerd, moet een nadere analyse van de opeenvolgende bedrijven
uitmaken.

Het dramatisch verloop
1. Het eerste bedrijf plaatst ons meteen midden in het gebeuren. Als het doek opgaat,
is Scilla in gesprek met Minos, in diens tent, de plaats waar het hele drama zich zal
afspelen. Wil Rotgans de eenheden van tijd en plaats handhaven, dan is dit wel het
aangewezen moment, om het spel aan te vangen. In de afgelopen nacht was Scilla
gekomen om Minos het schild aan te bieden, wat gelijk stond met de overgave van
de stad. Blijkbaar heeft Minos haar eerst niet geloofd of niet goed begrepen en haar
als ‘verdacht’ gevangen gehouden. Nu de gebeurtenissen van de morgen haar
woorden hebben bevestigd, knoopt hij een nader gesprek met haar aan, om te
weten te komen wie zij eigenlijk is en wat zij in feite beoogt. Een enigszins uitvoerige
toelichting op de betekenis van het wonderbare schild en op de situatie die is
ontstaan door haar daad, is ook voor het publiek nodig om duidelijk te maken wat
er aan de hand is. Maar voordat Minos nog helemaal doorziet, waar Scilla heen wil,
word het gesprek onderbroken doordat Agenor, hoofdman van Minos' lijfwacht, de
komst van een aanzienlijk persoon uit de stad komt melden (2e scène). Op hetzelfde
moment, als dan Scilla alleen op het toneel achterblijft, verschijnt haar vertrouwelinge
Dorize, die niet wist dat Scilla zich in Minos' tent bevond. De onverwachte ontmoeting
wekt wederzijds verbazing. Het is voor de auteur een handig middel om het publiek
met wisselend effect, nader in te lichten over de situatie: na de mededelingen van
Scilla over het
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voorafgaande, volgt nu het ooggetuige verslag van het gebeuren na Scilla's daad,
de reactie in de stad op de diefstal van het schild. Niemand weet wie het gedaan
heeft; algemeen is de onsteltenis over deze voor de stad noodlottige wending.
Boeiend voor de toeschouwer is Dorize's verhaal vooral, omdat het, gericht tot Scilla
zelf, een appèl is op haar geweten, zonder dat Dorize beseft dat Scilla de schuldige
is. Dorize doet haar verhaal in sterke opwinding: zodra door de priester bekend
werd gemaakt, dat het schild was verdwenen, ontstond er oproer onder de soldaten,
die beangst hun wapenen wegwierpen. Fokus, die tevergeefs het oproer zocht te
stuiten, is gevangen genomen en ontwapend; de oproerige massa is zelfs het paleis
binnengedrongen, de stadspoorten zijn geopend. Koning Nizus, Ismene en Fokus
zullen weldra op bevel van de overwinnaar in zijn legerplaats verschijnen. Zij, Dorize,
is door haar broeder in deze tent gebracht om het rumoer te ontgaan.
Na dit levendige verhaal ontspint zich een dialoog, die gelegenheid geeft tot sterk
spel: als Scilla onomwonden bekent, dat zij die diefstal heeft gepleegd, strijden in
Dorize gevoelens van afkeer, verwijt en ontsteltenis met haar liefde voor Scilla. Deze
tracht van haar kant haar handelwijze te rechtvaardigen door te vertellen, hoe
onweerstaanbaar de liefde voor Minos haar hart heeft bevangen. In deze bekentenis
herkennen we gemakkelijk het romantisch verhaal van Ovidius. Maar omzetting
daarvan tot directe rede in de dramatische situatie verlevendigt het effect, vooral
als Scilla daarmee een beroep doet op Dorizes medegevoel. Overigens blijkt Scilla
bereid alles te offeren aan haar onbeheersbare hartstocht voor Minos. Van retireren
wil ze niet weten: het lot begunstigt de stoutmoedige. Daartegenover voorvoelt
Dorize angstig het naderend onheil.
Tegenhanger van dit gesprek is dat tussen Minos en Mentor, zijn vertrouweling
(5e scène), nadat Scilla en Dorize door Agenor zijn weggeleid. Opnieuw wordt
daarmee de verhelderende ontmoeting tussen Scilla en Minos uitgesteld. Minos
weet minder van de samenhang der gebeurende dingen dan het publiek. Dat prikkelt
te meer de belangstelling voor de te verwachten ontwikkeling. Tegenover Mentor's
vreugde over de overwinning blijkt Minos maar matig ingenomen met de gang van
zaken. Het kwetst zijn eergevoel, dat de stad in zijn handen
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is gevallen door verraad, en dan nog wel door een vrouw. Zo komt het gesprek op
Scilla, over wier herkomst en bedoeling, Minos nog steeds in het onzekere verkeert.
De suggestie van Mentor, dat liefde haar drijfveer zal zijn, verwerpt Minos met
heftigheid. Agenors aankondiging van de komst van Nizus brengt de gedachte op
de reactie van de koning en zijn hof en in dat hof van die andere koningsdochter,
Ismene...Maar ook tegen die gedachtengang stelt Minos zich te weer - hij is hier
uitsluitend gekomen om wraak te oefenen, om de dood van zijn zoon te straffen.
Met die herinnering aan het doel van de belegering der stad eindigt het eerste bedrijf.
De compositie en het verloop der dialogen bewijst opnieuw Rotgans' vaardigheid
in het opbouwen van een dramatische situatie, zoals de klassicistische theorieën
dat vereisen. De expositie is levendig en genuanceerd, maar de sluier is nog slechts
ten dele opgeheven. Niettemin beginnen we de conflict-situatie aan te voelen. De
eerste aanduidingen daarvan zijn echter nog vaag, onzeker, enigszins tegenstrijdig
en daarom te meer geschikt om de belangstelling te wekken. De tegenfiguur van
Scilla is nog niet ten tonele verschenen; slechts even is er op haar aanwezigheid
gezinspeeld. De reactie van Minos naar de ene of naar de andere kant is nog
ondoorzichtig. Voorloopig ziet hij als zijn plicht de bloedwraak, de afstraffing van de
gevallen stad.
2. In de eerste drie scènes van het tweede bedrijf treedt dan als nieuwe verschijning
Ismene op. Zij wordt, in gezelschap van haar vertrouwde Arsinoë, binnengeleid door
Mentor. Fierheid en zelfbeheersing blijken uit haar optreden; hooghartig wijst ze de
deelnemende woorden van Mentor, de vijand, af. Voor dat de bedoelde ontmoeting
met Minos tot stand komt, heeft Ismene gelegenheid in een gesprek met haar
vertrouweling vrijer uiting te geven aan haar reacties op de noodlottige toestand,
gevolg van de wisselvalligheid van het lot, maar ook van de trouweloosheid der
mensen; uit haar bewogen woorden spreekt diepe verering voor de rechtvaardige
koning, haar vader. Arsinoë komt op tegen haar beschuldiging van de priesters als
de eigenlijke verraders. Daarmee komt het gesprek ook op Scilla. Ismene is vervuld
van grote ongerustheid en droefheid over haar spoorloos
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verdwijnen, wellicht is zij dood. Haar zuster veronderstelt van haar een gedrag dat
geheel tegengesteld is aan de werkelijkheid, waarvan de toeschouwers reeds op
de hoogte zijn: ‘Helaas, zij leeft niet meer. Ik ken haar moedig hart, zij zocht gewis
dit muiten, door kinderplicht gewekt, met haar gezag te stuiten.’ Als wij zo Ismene's
gevoelens hebben kunnen peilen, vindt haar eerste ontmoeting met Minos plaats.
Kennelijk is hij onder de indruk van Ismenes verschijning. Zijn hoffelijke maar tegelijk
zelfvoldane begroeting als overwinnaar wordt door haar koel en ironisch beantwoord.
Een verder gesprek vindt dan ook voorlopig met haar niet plaats. Niet dat Minos
zich door haar vijandige houding gekwetst voelt, integendeel ze dwingt hem
bewondering af, maar hij heeft andere dingen te regelen: de bloedwraak eist een
mensenoffer aan de goden. De priesters nemen reeds de voorbereidende
maatregelen; uitgemaakt moet nog worden wie het slachtoffer zal zijn, in ieder geval,
naar de woorden van Minos, ‘een man uit Nizus hof van hoogen staat en eer.’ Dat
zal het onderwerp van gesprek zijn in het nu volgend onderhoud met Nizus en
Fokus, de vorstelijke gevangenen, een boeiende dialoog tussen de wraakzuchtige
Minos, de bedaarde Nizus, die gelaten zijn lot aanvaardt, en de hartstochtelijke
Fokus, een gesprek dat uitloopt in een onverwachte wending. Minos' aantijgingen
van medeplichtigheid aan de moord op zijn zoon en zijn felle bedreigingen in
overeenstemming met de verschrikkelijke straf die hij Athene reeds heeft opgelegd,
worden door de grijze Nizus kalm en waardig weerlegd en door de jeugdige Fokus
met heftige verontwaardiging bestreden. Gevoelig raakt deze Minos' zwakke plek,
als hij zijn minachting laat blijken voor Minos' verovering van de stad door verraad.
Als Minos dan betoogt het verraad niet gezocht te hebben, komt het gesprek op de
roof van het schild. Het vermoeden dat hij de priesters met goud heeft omgekocht,
kan hij weerleggen met een tastbaar bewijs, door hun namelijk te tonen wie hem
uit eigen beweging het schild heeft gebracht. Onbewust van de juiste verhoudingen
geeft hij daartoe het bevel. Gespannen zien Nizus en Fokus uit naar de binnenkomst
van de verrader, die zij om strijd willen doden. Maar wanneer dan Scilla wordt
binnengeleid, staan allen perplex, ook Minos, die nu met ontsteltenis de ware
toedracht doorziet.
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Deze bijna sprakeloze confrontatie van de koningsdochter met de door haar verraden,
edele vader, heeft in de 18e eeuw lang gegolden als de meest treffende scène in
deze tragedie. In de structuur van het klassicistische drama is dit ontdekkend trefpunt
ook inderdaad uitstekend op zijn plaats gezet. De onzekerheid van beide partijen
is plotseling op de meest onverwachte wijze opgeheven; in deze situatie is de
ontmoeting van vader en dochter ontstellend. De verslagenheid van de eerste is
voor de toeschouwer begrijpelijk en ontroerend. Is echter Scilla zo door en door
slecht als door deze hele samenloop en de reacties der anderen wordt
gesuggereerd? De toeschouwer, die haar motieven kent, wordt onzeker in zijn
oordeel als hij hier de gevolgen van Scilla's op zichzelf begrijpelijke liefde tastbaar
voor ogen ziet. Het meeste effect wordt op dit ogenblik wellicht bereikt door dat de
emoties zich geen baan breken in een rhetorische of melodramatische scène - doch
zich slechts uiten in enkele exclamaties en een beheerst stil spel.
Nadat dan Nizus en Fokus zijn weggeleid, vindt eindelijk het herhaaldelijk
uitgestelde gesprek plaats, maar in een veranderde situatie, die het Scilla des te
moeilijker maakt Minos voor zich te winnen. Tot de onthutste en met afkeer vervulde
Minos dringt dan ook slechts moeizaam door, dat haar daad voortkomt uit liefde
voor hem. Zijn antwoord op dit moment, dat Scilla's vraag om wederliefde abrupt
onderbreekt, lijkt ondoorzichtig maar nog niet beslist negatief, als hij zegt: ‘Ik zal
mijn plicht betrachten’ maar daarop laat volgen: ‘En mogelijk zult gij aanschouwen
dezen dag, Prinses, hoeveel de min op mijn gemoed vermag.’ Hoewel de
achterblijvende Scilla zich nog aan enige hoop vastgrijpt, voorvoelt zij wel de
bedoeling van Minos' woorden en zijn koele bejegening. Zij speelt hoog spel. De
angst rijst in haar hart: als haar toeleg mislukt, blijft haar slechts de uitkomst van
een ‘gewenschte dood’. De toeschouwer intussen twijfelt niet aan de betekenis van
Minos' woorden, en omdat hij ook reeds de gevoelens van Ismene heeft leren
kennen, verwacht hij terecht in het volgende bedrijf nieuwe complicaties.
3. Gaandeweg verschuift, en vooral in dit derde bedrijf, het dramatische accent naar
de figuur van Minos, die verstrikt raakt in een
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conflict tussen wraak en liefde. Het is of de ontdekking van Scilla's bedoelingen hem
plotseling bewust gemaakt heeft van zijn eigen gevoelens voor Ismene. In het
gesprek met Mentor in het eerste toneel komt dat tot uiting. Met affect stelt hij beide
zusters tegenover elkaar. Zijn spontane afkeer van Scilla heeft zich verdiept tot
bewuste haat, de sympathie voor Ismene tot waarachtige liefde. Maar geheel zuiver
is die genegenheid toch nog niet. Want als Mentor hem op dreigende moeilijkheden
wijst, gezien Ismene's verhouding tot Fokus, zegt Minos, dat hij die weerstand zal
proberen te breken, eerst met zachtheid, omdat hij erkent, dat ‘dwang hatelijk is in
hooggeboren zielen’, maar als zij niet toegeeft, zal hij haar toch tenslotte dwingen
met ‘een doodlijk dreigement’. Geheel zeker is hij echter niet over eigen gedrag en
de afloop van het volgende onderhoud met Ismene. Kort en zakelijk zet Minos
aanvankelijk zijn voorstel aan haar uiteen: hij is bereid haar stad en kroon terug te
geven in ruil voor haar liefde. De eerst verraste Ismene tracht hem van die gedachte
af te brengen, door hem te herinneren aan zijn eigen vrouw, Pasifaë. Dit argument
heeft weinig kracht omdat Minos zich door haar bedrogen weet. Dan verschanst
Ismene zich openhartig en standvastig achter haar liefde voor Fokus. Noch de
herhaling van het verleidelijk aanbod, noch de zinspeling op het lot van haar vader,
doen haar toegeven. En wanneer in een puntige dialoog Ismene tenslotte beslist
weigert, verliest Minos zijn zelfbeheersing en dreigt hij haar met de offerdood van
haar vader of van Fokus; aan haar zelf is de keus.
Het is een pijnlijk, zelfs dubbel dilemma waarin Ismene wordt alleen gelaten:
toegeven aan Minos, betekent levensbehoud voor haar vader en voor Fokus, maar
verlies van Fokus' liefde. Afwijzing van Minos houdt in de dood van één der anderen,
en de keuze door haarzelf is een wrede, onmogelijk te vervullen eis. Aangezien het
eerste toch feitelijk niet voor Ismene in het geding komt, blijft voor haar over het
onoplosbaar probleem van het tweede conflict: wat weegt zwaarder, haar liefde
voor haar vader of die voor haar verloofde? De voortgaande toebereidselen voor
de offerplechtigheid, haar door Arsinoë gemeld, dringen tot een spoedige beslissing.
Maar het nu volgende gesprek met Nizus en Fokus zelf brengt evenmin uitkomst.
Het is
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weer één van die typisch klassicistische tonelen, waarin hevige sentimenten
geconcentreerd zijn in puntig gestileerde verszinnen op de grens van het
melodramatische. Nizus en Fokus zijn ieder bereid zich te offeren voor de ander.
Maar hoewel Ismene zeker niet de dood van haar vader wenst, stelt toch het
vernuftig-pathetisch antwoord van Fokus ‘Ik leef voor u, maar 'k sterf Ismene, voor
uw vader’ haar teleur, blijkens haar verwijtende reactie: ‘Leef om door reden 't vuur
in Minos borst te dooven, Of anders leef om mijn standvastigheit te looven!’ Op dat
moment komt door een toevallige samenloop Scilla ten tonele, wat de
gepassioneerde dramatiek tot haar hoogtepunt voert. De breedvoerig geuite, heftige
verontwaardiging van Nizus gaat over in smartelijke bewogenheid over zo grote
trouweloosheid van Scilla. Deze diep geschokt door de gevolgen van haar daad,
erkent haar schuld en wil naar Minos snellen om genade af te smeken. Nog koestert
ze de waan, dat ze door een huwelijk met Minos het onheil kan afwenden. Haar
liefde voor Minos maakt haar echter nog verachtelijker in de ogen van haar vader.
Ja, een huwelijk met Minos kan redding brengen, maar niet met haar, doch met
Ismene. Die ontdekking, dat haar zuster, zij het ongewild, haar mededingster of
althans de oorzaak van haar ongeluk is, grijpt Scilla hevig aan; de furie van de haat
overmeestert haar; van dit moment ziet de verblinde, jaloerse Scilla in haar
onschuldige zuster haar ergste vijandin. Met vreselijke dreigementen gaat ze heen,
terwijl de achterblijvenden juist over die door hartstochten ontaarde dochter, als
oorzaak van al hun ellende, de wraak van de hemel afroepen. Zonder dat beslist
is, wie op het altaar van Minos ten offer zal vallen, eindigt dit bedrijf midden in de
losgewoelde emoties.
4. Blijkens de eerste scène van het vierde bedrijf verkeert ook Minos in een uiterst
labiele situatie. De afkerigheid van Ismene verdiept zijn gevoelens voor haar, hoezeer
hij er tegelijkertijd door gekwetst wordt. Zijn ongeluk stelt te helderder het geluk van
zijn tegenminnaar in het licht, die door een zo edele vrouw wordt bemind. Zijn
overwinning op de stad is er waardeloos door geworden. Met bittere ironie
onderstreept hij de speling van het lot:
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Twee zusters heeft het lot gebragt in mijn vermogen.
Ik zie haar één voor één; maar met verschillende oogen.
Een dubbele hartstocht prangt mijn ziel in deezen staat.
Ik haat haar die mij mint - ik min haar die mij haat.

Geweld, dat ziet hij reeds in, kan hem geen oplossing brengen. Met tegenzin geeft
hij toe aan een nieuw onderhoud met Scilla, die nogmaals, in wanhoop, onomwonden
thans, een aanval doet op zijn hart: zij toont hem, hoe zij alles, uit genegenheid,
voor hem geofferd heeft, haar land, haar familie, haar zelf; geen vorstelijk hart kan
zo'n volledige overgave onbeantwoord laten. Tevergeefs. Even direct en definitief,
vol verachting zelfs voor haar verraad wijst Minos haar terug. Hij wil niet medeplichtig
zijn aan haar schandelijk gedrag. Dan, in haar woede, voegt zij hem toe, dat zij hem
wel doorziet: niet zijn voorgewende deugd, maar zijn misplaatste gevoelens voor
haar zuster maken hem van haar afkerig. Minos erkent zijn liefde voor Ismene, maar
tevens zijn ongeluk vanwege haar afkeer jegens hem. Het is voor beiden een
hopeloze situatie, die echter toch deze twee geen stap tot elkander brengt. Met
moeite schudt Minos de vertwijfelde Scilla van zich af, die in haar smartelijke
verdwazing wil dat Minos haar doden zal.
Minos' weg tot dieper inzicht en bevrijding leidt in een andere richting. Niet, dat
hij reeds doelbewust zelf die weg betreedt. Nog waagt hij een poging de situatie
naar zijn begeerte te forceren; maar de mislukking daarvan zal achteraf toch blijken
hem dichter tot een zuiverder oplossing te hebben gevoerd. Eerst probeert hij, in
het derde toneel, Nizus er toe over te halen, hem de hand van zijn dochter toe te
zeggen. Alle argumenten of dreigementen breken op de standvastigheid van de
nobele vorst, die de dood of de slavernij verkiest boven eerloosheid. Dan zet Minos
opnieuw Fokus en Ismene onder druk. In een hooglopende discussie weigert Ismene
de haar opgedrongen keus, zij biedt zichzelf aan voor de dood. Minos, woedend
door deze hardnekkige weigerachtigheid en de krasse reacties van Nizus en Fokus,
die hem beschuldigen van bloeddorstige wreedheid en zonder dat hij het nog
bekennen wil, zijn innerlijke zekerheid aan-
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tasten, wil zelf de beslissing nemen door Fokus voor het offer aan te wijzen. Het
heftig verzet van Ismene maakt hem echter krachteloos; tegenover het beroep op
de onrecht-straffende goden, verschuilt Minos zich dan achter de schuld van Scilla.
Maar ook hier wijt Ismene hem vurig en scherp terecht: Scilla is inderdaad schuldig
aan verraad, maar niet aan de heilloze liefde van Minos - daarvoor ligt de
verantwoordelijkheid in hemzelf.
Die terechtwijzing brengt Minos tot wankelen. Hier ligt het bewuste keerpunt in
zijn gedrag. In een behoefte tot diepere bezinning trekt hij zich terug. Tegenover
Mentor spreekt hij zich uit:
Ik wordt bevochten van de wraak en 't mededoogen;
Een gadelooze trouw stelt my myn pligt voor oogen.
Dan dwingt de liefde my te volgen haar geboôn.
Wel aan...

en op de vraag van zijn vriend, wat hij zal doen - antwoordt hij tenslotte: raadplegen
met de Goôn.
5. Daarmee zijn we toe aan de ontknoping in het vijfde bedrijf, al probeert de auteur
nog tot het laatste moment door nieuwe intrigerende complicaties de spanning
gaande te houden. Scilla, tot wanhoop gebracht, door de hartstocht der versmade
liefde, vervuld van haat tegen allen, hoewel zij tegelijkertijd haar eigen schuld beseft,
niet meer vatbaar voor argumenten van Dorize, die haar integendeel nog heftiger
irriteren, besluit Minos te doden en daarna als een soort verzoening zichzelf. Minos
daarentegen handelt thans als een veranderd mens; gaandeweg wordt het duidelijk
tot welk inzicht hij is gekomen. Scilla zegt hij verbanning aan; een andere straf wil
hij haar niet opleggen, overtuigd dat hij dit kan overlaten aan ‘het opperste gerecht,
waar voor wij menschen beeven.’ Die overtuiging brengt hem zelf tot inkeer:
Ik moet my zelven eens beproeven en de hoeken
Van myn misdadig hart, als rechter, onderzoeken.

Is hij niet door het orakel voorbeschikt tot rechter in de onder-
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wereld? Die bestemming legt hem de verplichting op, in alle oprechtheid zichzelf te
beoordelen, alvorens anderen te vonnissen. Tegenover Mentor bekent hij zijn
tekortkoming. Van twee fouten dient hij zich te zuiveren. Ten eerste heeft hij leren
inzien, dat hij, hoewel hij het verraad van Scilla niet heeft gewild en zelfs altijd
veracht, toch ten onrechte daarvan bij de verovering van de stad heeft geprofiteerd.
Wellicht is deze gang van zaken een heimelijke beproeving van zijn heerszucht
door de goden geweest. In de tweede plaats heeft hij zich laten meeslepen door
zijn liefde voor Ismene, die hem niet toekomt. Op dit punt is zijn innerlijke strijd het
hevigst geweest. Maar door de hulp der goden heeft hij zijn begeerte leren
beteugelen.
Deze zedelijke overwinning op zichzelf stelt hem in staat nu de enig juiste oplossing
voor de verwrongen situatie te vinden. Hij zal terugkeren naar Kreta; daarmee doet
hij afstand van de heerschappij over de stad, die hij aan Nizus teruggeeft. En op de
offerplaats, waar hij zijn zoon Androgeos dacht te wreken, zal hij Ismene en Fokus
in de echt verenigen.
De uitvoering van dit edelmoedig besluit echter wordt in het slottoneel doorkruist
door het tragisch bericht van Scilla's dood.

Beoordeling
Wanneer we nu na dit overzicht van het dramatisch verloop de eindrekening voor
de waardering opmaken, kunnen we zeker niet de conclusie van Knuvelder
onderschrijven. De door hem aangevoerde argumenten blijken bij een rustige
afweging van de kwaliteiten der dramatische structuur van de Scilla niet houdbaar.
Zeker, er komen hier en daar lange clausen voor, maar dat gebeurt even goed in
de Eneas en Turnus; dat is trouwens een eigenaardigheid van heel het klassicistische
toneel. Monologen mag men die gedeelten, strikt genomen, niet noemen; want
werkelijke alleenspraken, zoals ze in vroegere klassieke tragedies herhaaldelijk
voorkomen, worden volgens de uitdrukkelijke voorschriften van het klassicistische
drama vermeden, doordat alle belangrijke personen van het eerste plan vergezeld
zijn van een vertrouwde vriend of vriendin, tegenover wie zij hun diepste gevoelens
en heimelijke gedachten ten aanhore van het publiek kunnen
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uitspreken. Maar wat vooral van belang is, die soms wat lange verhalende of
emotioneel-redenerende clausen zijn in de Scilla altijd rechtstreeks functioneel in
de ontwikkeling van het dramatisch gebeuren. Ze zijn niet overtollig, ze vertragen
de gang van zaken niet, maar maken die doorzichtig en stuwen die voort naar de
knooppunten in de conflictsituaties. In tegenstelling met Knuvelder kom ik tot de
conclusie dat het tweede drama van Rotgans niet alleen niet ‘minder gaaf’ maar in
bepaalde opzichten zelfs gaver is dan het eerste. In die zin namelijk, dat het minder
hybridisch is, maar rechtlijnig gebouwd en geconcentreerd op het grondthema: de
e

beheersing door de rede van de ‘hartstochten’, dat wil in 18 eeuwse termen zeggen:
van de hevige begeerten of driften van het menselijk hart voor zover die tegen de
eisen van de ethiek ingaan. Deze vereenvoudiging van de structuur heeft betrekking
op twee elementen van het drama: de stof en de karakters.
Wat het eerste betreft heb ik er al op gewezen dat aan het drama een veel
eenvoudiger verhaal ten grondslag ligt dan aan de Eneas en Turnus. Maar daarmee
hangen nog een paar belangrijke dingen samen. Het is bepaald onjuist te beweren,
dat in de Scilla de krijgskundige aangelegenheden te veel aandacht vergen. Dat
was juist het geval in de Eneas en Turnus. Daar lopen voortdurend de epische
gegevens van de oorlog heen door de ontwikkeling van de psychische conflicten.
In de Scilla blijven de situërende elementen beperkt tot de achtergrond, de basis
van het ten volle belichte zielkundige gebeuren: het drama vangt aan als de strijd
om de stad is beslist; de aard van die beslissing is mede bepalend voor de
psychologische conflictsituatie; daarom is een verhelderend exposé van voorafgaand
gebeuren en de rol die de ten tonele gevoerde personen daarin hebben gespeeld,
onmisbaar; maar ná dat dramatisch uitgangspunt gebeurt er niets meer op het
oorlogsterrein dat beslissende invloed uitoefent op het innerlijke gebeuren bij de
personen. Met andere woorden, de Eneas en Turnus is nog in belangrijke mate
gedramatiseerde epiek, de Scilla is volledig psychologisch drama. Dat houdt zeker
het gevaar in van een zekere verlamming der activiteit: er gebeurt aan concrete
handelingen maar weinig zichtbaar op de planken, en zelfs zijn levendige verhalen
van
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buiten het toneel plaatsgrijpende gebeurtenissen die voor de gang van zaken op
het toneel van belang zijn, uitgesloten. De dynamiek moet uitsluitend gevonden
worden in de interne factoren van de karakters, van de inzichten en emotionele
reacties der personen en hun onderlinge beïnvloeding. Op die factoren alleen is
dan ook de structuur van de Scilla gebouwd. En wanneer men eenmaal dit genre,
d.w.z. het 18-eeuwse klassicistische drama, als zodanig als een theoretisch
verantwoord, historisch gegeven aanvaardt, dan moet men zeggen, dat Rotgans in
dit kader een zeer verdienstelijke prestatie heeft geleverd. De dramatische spanning
is vanuit het eerste bedrijf, dat slechts een aanvankelijk, nog onvolledig exposé
geeft van de feitelijke en zielkundige gegevens die de dramatische ontwikkeling
gaan beheersen, door de volgende bedrijven heen gaandeweg opgevoerd tot de
beslissende faze van de innerlijke strijd in Minos' hart, aan het einde van het vierde
bedrijf. Er is in die hele ontwikkeling geen scène, die kan worden gemist, omdat zij
de perken van haar dramatische functionaliteit in de hoofdstructuur te buiten gaat.
In de Scilla heerst volstrekte, volgens klassicistische theorieën voorgeschreven
eenheid van handeling. Het is een gesloten geheel, Hier en daar mogen de dialogen
wat sterk emotioneel, soms zelfs wat pathetisch of naar ons gevoel melodramatisch
zijn aangezet, het onderlinge tegenspel der karakters en der inzichten is in die
dialogen geworden tot een boeiend complex van sentimenten en begeerten dat zich
via een climax van conflicten tenslotte oplost in een ten dele bevredigende, ten dele
betreurenswaardige uitkomst.
De vereenvoudiging van de epische stof heeft in de tweede plaats in zekere zin
een gunstige invloed op sommige karakters. De handelingen, de beslissingen of de
reacties op uiterlijke feiten van deze personen voltrekken zich geheel uit innerlijke
factoren. Invloeden van goden of demonen blijven buiten spel. Dat is zeker een
grote winst tegenover figuren als Amate en Eneas. Scilla, de door hartstochten
overmeesterde, ten ondergang gedoemde figuur, is geen speelbal van buiten haar
opererende krachten en daarom als mens beter aanvaardbaar. Ze gaat te gronde
omdat ze, gedreven door haar erotische begeerten tot Minos, een verkeerde
beslissing heeft genomen, bepaalde ethische aspecten heeft genegeerd en ten
opzichte van de mogelijkheden in de
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feitelijke ontwikkeling van het gebeuren buiten haar een foutieve berekening heeft
gemaakt: Minos accepteert haar niet zoals ze gehoopt had, en zoals zij tegen alle
feitelijkheden in toch tot het laatste toe probeert te forceren. Maar ook de manlijke
hoofdfiguur, de edele held, Minos, tegenhanger van Eneas in het vorige spel, heeft
aan zuiverheid gewonnen. Merkwaardige overeenkomst is dat beiden een erotisch
verleden hebben; doch het verschil is tastbaar. Bij Eneas bleek dat verleden een
onoverkomenlijke hinderpaal voor een ethisch aanvaardbare uitbeelding van karakter
en handelwijze. Minos is ten opzichte van dat verleden een vrij man. Maar er is nog
een ander belangrijk verschil. Eneas was zelfvoldaan, bij voorbaat overtuigd van
de sanctie der goden; zonder innerlijke strijd kreeg hij wat hij begeerde, of wat hem
opgelegd was te begeren. Minos' gevoel van eigenwaarde wordt door de
vasthoudende reactie van Ismene aangetast; hij bevecht innerlijk de zedelijke
overwinning, die het verlies inhoudt van wat hij vurig heeft begeerd; de raadpleging
der goden ligt bij hem geheel in het menselijk-religieuze vlak. In de groepering der
vrouwenfiguren heeft zich ook een merkwaardige verschuiving voorgedaan. De
figuur van Lavinia vinden we ten dele terug in Scilla, ten dele in Ismene. Scilla bemint
de vijand zoals Lavinia, maar de labiele innerlijke toestand die een tijdlang in Lavinia
bestaat, ontbreekt bij Scilla; het wraak- en ondergangsmotief dat Scilla gaat
beheersen is ontleend aan de figuur van Amate. Ismene vertegenwoordigt het edele
element, dat ook in Lavinia aanwezig was, maar het is niet gemengd met het erotisch
motief ten opzichte van de vijand. Ethisch is Ismene gaaf, rechtlijnig, standvastig.
De spanning in haar ligt in een ander vlak dan bij Lavinia: niet tussen liefde en plicht,
maar tussen twee liefdegevoelens van uiteenlopende aard, waartussen voor haar
geen keuze mogelijk is. Met Lavinia wist de auteur in de verdere ontwikkeling van
het hem episch voorgeschreven gebeuren geen raad; de minder gecompliceerde
figuur van Ismene past rustig in het zelf gecreëerde schema der gebeurtenissen,
als antipode van Scilla. Ook de figuur van de tegenspelende koning Nizus is
vereenvoudigd, als we hem vergelijken met Latinus. Zijn rol is minder actief, hij spint
geen intrigue, hij tracht niemands beslissing te beïnvloeden, behalve die van Minos;
hij is daarbij echter meer
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defensief dan agressief, hij is en blijft edel van gedachten en maakt geen
psychologisch onverantwoorde zwenking door. En ook de rol van Fokus is in
vergelijking met die van Turnus veel minder prominent; Fokus is hier feitelijk wel de
minst belichte figuur, onmisbaar in het vijfvoudig schema, maar weinig mobiel.
Als we zo nauwlettend de dramatische schema's van beide spelen vergelijken,
krijgen we de indruk, dat Rotgans over de uitwerking van zijn Vergiliaanse stof zelf
niet tevreden is geweest, dat hij zelf het gevoel heeft gehad in bepaalde facetten
van de daar gegeven of althans latent aanwezige problematiek, speciaal wat betreft
de liefde voor een vijand van eigen volk, vast te zijn gelopen en dat hij het daarom
met een verwante stof opnieuw aan de orde heeft willen stellen en in een nieuwe
dramatische groepering heeft uitgewerkt. Daarmee blijkt ook zijn visie op het
probleem verschoven te zijn: die liefde voor de vijand triomfeert niet, zij wordt ethisch
afgewezen. Maar er is nog een andere accentverschuiving. In de Eneas blijkt de
onmacht van menselijk verzet tegen de wil der goden; de uitwerking van deze idee
leidde echter door te sterke binding aan de epiek van Vergilius, tot een voor de 18e
eeuw toch tenslotte onaanvaardbare oplossing. Veel meer is Minos een typische
figuur van het 18-eeuwse rationalistische deugdideaal: deugd is de beteugeling van
natuurlijke driften door rede en wil. Minos' woorden aan het eind van zijn conflict,
in vs. 1842 en vlgg., illustreren dit treffend:
Ja Mentor, ik heb my verwonnen, en wy keeren
Ons tot de deugdt, gy zult aanschouwen, deezen dag,
Hoeveel de reedlijkheit op myn gemoedt vermag.
Zou ik zo groot een trouw, als ooit myne oogen zagen
Vervolgen met geweldt, en door myn driften plagen?

En de religieuze achtergrond van dit redelijke inzicht dat de eindbeslissing heeft, is
niet de blinde gehoorzaamheid aan een onbegrepen godenwil, maar een door
zelfinkeer gewonnen contact met de goddelijke leiding, waarvan de zedelijke normen
gelijk zijn aan die van de mens. Dit resultaat van verhelderende bespiegeling stemt
tot religieuze dankbaarheid:
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Myn edelmoedigheit
Heeft teegens deze min met groten ernst gepleit,
En myn geweeten heeft het vonnis uitgesproken
Gy, die dit heilig vuur hebt in mijn borst ontstoken,
Gy, die mijn tochten hebt beteugelt, groote Goôn!
Gy schenkt my door uw gunst een paarel aan myn kroon
Ik moet myn dankbaarheid voor zulk een weldaat uiten.

Zo bezien is de Scilla een hechter gebouwd toneelstuk, dat aan de technische eisen
van de klassicistische theorie nog beter beantwoordt dan de Eneas en Turnus. Het
weerspiegelt ook zuiverder de geestesgesteldheid van de tijd waarvoor het is
geschreven. In deze opzichten is de Scilla dus in het historisch verband een hogere
prestatie van Rotgans dan zijn eerste drama.
Daarmee wil ik nu niet zeggen, dat wanneer we de Eneas en Turnus niet met
Knuvelder een ‘meesterstuk’ hebben willen noemen, we die titel wel aan de Scilla
zouden willen toekennen. Daarmee zouden we dit drama uitheffen boven de horizont
van Rotgans' eigen tijd. De eigenschappen van een algemeen menselijke tragedie,
een in alle tijden de mens aansprekend kunstwerk, omdat de toeschouwer zich op
een of andere wijze daarin zelf weerspiegeld ziet of er iets van de problematiek van
het menselijk leven in terugvindt, bezit dit typisch 18e eeuwse, tijdgebonden drama
toch niet in voldoende mate. In onze moderne tijd vooral hebben we moeite de
waarde van dit drama objectief vast te stellen.
Als algemene tekortkoming ervaren we bij de beschouwing van dit drama, door
de auteur ‘tragedie’ genoemd, te sterk de opzettelijke cerebrale constructie. Het is
meer de bedachte, wel overwogen ineengezette belichaming van een optimistisch
idee, die ten grondslag ligt aan de levensbeschouwing van die tijdsperiode, dan de
spontaan ervaren problematiek van menselijke reactie op een gegeven levenssituatie,
of de bewogen uitbeelding van waargenomen menselijke werkelijkheid. Deze
18e-eeuwse auteur is eigenlijk nog niet toe aan onbevangen waarneming, hij denkt
in constructies en projecteert zijn vernuftig schema van pregnante tegenstellingen
op de werkelijkheid. Daardoor blijven zijn personen, hoezeer hij pretendeert de
‘waarschijnlijkheid’ te be-
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naderen eenzijdige figuren in de dramatische structuur. Daardoor slaagt hij er ook
niet in de toeschouwer, althans de moderne toeschouwer, te vangen onder de
beklemming van vermeende tragiek in het voorgestelde gebeuren. Eigenlijk is de
18e eeuwse dramaturg met zijn idealistische deugdbeschouwing niet meer in staat
een werkelijk tragisch beeld van menselijk leven op te roepen, ook al blijft hij zijn
verheven, heroisch spel tragedie noemen.
Scilla, naar wie Rotgans zijn ‘tragedie’ noemt, is als ondergaande persoon niet
werkelijk tragisch, in die zin dat zij strijd voert tussen goed en kwaad, en ondanks
het streven naar het goede, of althans ongewild, door zwakheid aan het kwade ten
prooi valt, of zelfs maar lijdt door onvermeende schuld. Haar tegenslag en ondergang
wekken dan ook weinig sympathie of mededogen. Wint zij misschien in het begin
nog in lichte mate ons medegevoel door de schildering van haar liefde, door haar
koenheid en vurigheid, in de verdere loop van het gebeuren onderdrukt de auteur
opzettelijk die gerezen gevoelens. Scilla is veroordelingswaardig in Rotgans' ogen,
ze is de typische negatieve figuur in het klassicistische drama, eenzijdig door
hartstochten beheerst, ‘heroisch’ slecht, vervallend van kwaad tot erger, tot zij
noodzakelijkerwijs de dood zoekt gedreven door wanhoop, ondanks verlaat inzicht
en berouw. Het verhaal van de voedster is nog wel enigszins aangrijpend, maar het
opkomend gevoel van deernis wordt weggenomen door Minos verstandelijke oordeel
tegenover haar vader:
Verban die tederheid, myn heer, uit uw gedachten
Die zo haar vaderlandt verraadt, verdient geen klachten.

De Scilla-figuur demonstreert ongecompliceerd de bestraffing van het kwaad,
afschrikwekkend voorbeeld tegenover de zedelijke held Minos.
Eenzijdig is ook de tweede vrouwenfiguur, Ismene als onwerkelijk ideaal van
deugd, trouw, fierheid, onverschrokkenheid. Deze stralende, heroïsche figuur mist
echter vrouwelijke warmte en innigheid. Nauwelijks is er in haar een zweem van
innerlijke strijd waar te nemen, al uit zij zich meermalen in emotionele exclamaties.
Bewonderenswaardig
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is haar offergezindheid, maar tragisch is ook zij niet in momenten van aanvechting
of ellende. Haar plotselinge staatverandering van droefheid tot vreugde is
onverwachte beloning voor haar deugd, maar resultaat van de zelfoverwinning van
Minos.
Nee, te weinig echt-menselijk zijn deze beide tegengestelde figuren om ons te
kunnen ontroeren, om met hen mee te leven in vreugden of teleurstellingen alsof
wij die persoonlijk ondergingen. En Minos dan? Ongetwijfeld is hij de meest
gecompliceerde figuur, mengeling van goed en kwaad. Sympathiek is zijn flinkheid,
eerlijkheid, ridderlijkheid; afkeuring verdienen toch zijn wraakzucht, wreedheid en
hardheid, vooral ook de bruutheid waarmee hij Ismene dwingen wil. Zwakheid blijkt
ook uit zijn profiteren van het verraad, dat hij met woorden veroordeelt. Gaandeweg
wint het goede in hem door innerlijke strijd. Maar toch wordt ook hij niet ten volle
een menselijke, levende persoonlijkheid. Ook hij is tenslotte te opzettelijk
geconstrueerd, en zijn psychologische ontwikkeling te schematisch ingesteld op de
verwerkelijking van de grond-idee: overwinning van de rede. Bovendien alle tragiek
is hem nu juist vreemd. Begrijpelijkerwijs heeft Rotgans zijn ‘tragedie’ genoemd naar
Scilla, hoewel Minos zijn eigenlijke hoofdfiguur is. Want naar hem kan dit drama
geen tragedie heten. Al moet hij zijn liefde opgeven, zijn zedelijke overwinning is
winst. Wanneer hij afstand doet van Ismene, ondergaat de toeschouwer dit niet als
smartelijk, maar als bewonderenswaardig. Het slot van het spel, de hereniging van
Ismene en Fokus is dan ook niet geschikt voor het einde van een treurspel: de
auteur kleurt dan wel dat slot lichtelijk tragisch door het verhaal van Scilla's zelfmoord
- maar tegelijkertijd doet hij dat effect te niet door Minos' slotwoorden.
Typerend is tenslotte voor de hele sfeer van dit 18e eeuwse drama de wijze
waarop het motief van de liefde is gesteld en behandeld. Liefde is in de ogen van
de auteur of slecht of deugdzaam, al naar mate zij gecombineerd wordt in een
bepaalde persoon met andere deugden of ondeugden. De liefde van Scilla is slecht,
omdat ze haar voert tot verraad. Liefde voor een vijand is naar Rotgans inzicht,
anders dan in de Eneas en Turnus, afkeurenswaardig. Het strookt niet met zijn
theorie, voor Scilla enige deernis of sympathie te gevoelen. Voor hem
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bestaat niet de twijfel of Scilla's liefde voor de vijand van haar volk wel in alle
opzichten te veroordelen is. In de Eneas en Turnus kwam die vraag niet op, omdat
hij te doen had met Vergilius' verhaal van de pius Eneas. Maar hier negeert hij de
vraag, of haar liefde, zedelijk in bepaald opzicht dan wellicht te veroordelen, toch
als menselijke zwakheid niet is te begrijpen en daarom te vergeven. Met andere
woorden aan de 18e eeuwse auteur ontbreekt alle mildheid in de tekening en
beoordeling van deze vrouw. Ook in dat opzicht ontbreekt hem het besef van
menselijkheid. Niemand komt haar in enige mate tegemoet, zelfs niet haar vertrouwde
Dorize. Scilla is van meet af aan bestemd om in hartstochtelijke razernij ten onder
te gaan.
Zo mist dit 18e eeuwse drama, hoe knap technisch geënsceneerd en opgebouwd
tot een constructief geheel, dat ongetwijfeld de toeschouwer kan boeien en dat
treffend de zedeleer van de rationalist illustreert, te zeer de ware essentie van
spontaan menselijk leven om groots genoemd te kunnen worden. De Scilla staat in
zijn soort hoger dan de Eneas en Turnus, maar overschrijdt niet de grenzen van
eigen genre en tijd.
Groningen
G.A. VAN ES
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Boekbeoordelingen
Piramus en Thisbe. Twee rederijkersspelen uit de zestiende eeuw.
Bronnenstudie en tekstuitgave door Dr. G.A. van Es. W.E.J. Tjeenk
Willink, Zwolle 1965 (Zwolse Drukken en Herdr. No. 50).
In de eerste helft van de 16e eeuw hebben twee rederijkers onafhankelijk van elkaar
de tragische liefdesgeschiedenis van Pyramus en Thisbe, die teruggaat op Ovidius'
Metamorphosen voor het toneel bewerkt. Ze zijn bewaard gebleven, resp. in een
handschrift berustend in het archief van de sociëteit Trou Moet Blycken te Haarlem
(verder aangehaald als H) en enkele oude drukken, w.o. een ongedateerde
Antwerpse (verder aangehaald als A). Het auteurschap van H is volstrekt onbekend,
A wordt vrij algemeen aan Matthijs de Castelein toegeschreven. Het zijn beide
typische zinnespelen en ik heb ze dan ook als zodanig vermeld in mijn De Rederijkers
blz. 73. De term ‘klassieke’ had daar uiteraard alleen betrekking op de stof en de
berisping van Van Es (blz. 15 n. 1 en blz. 20) ‘foutieve benaming’ riekt dan ook
ietwat naar schoolmeesterij.
Bijna ¾ van de inleiding (deel I genoemd) wordt in beslag genomen door een
beschouwing over een eventueele samenhang der twee spelen en vooral door een
onderzoek naar de bronnen. Wat die samenhang aangaat, Van Es komt tot geen
andere conclusie, dan die bij voorbaat al vaststond: H en A zijn niet van elkaar
afhankelijk. Het bronnenonderzoek heeft kennelijk Van Es' bijzondere belangstelling
gehad. Wat mij hier heeft getroffen, is de curieuze omstandigheid, dat de uitgever
in zijn Voorwoord Dr. R. ten Kate dankt ‘voor zijn aanwijzingen betreffende de
middeleeuws latijnse bronnen’, terwijl in feite geen andere zijn gebruikt dan de door
mij in mijn artikel Pyramus en Thisbe gemoraliseerd (zie mijn Uyt Ionsten Versaemt,
Zwolle 1957, blz. 103 e.v.) genoemd (en die nog niet allemaal, want de Integumenta
Ovidii van Johannes de Garlandia vind ik nergens vermeld, ofschoon er twee
moderne uitgaven van bestaan). Had ik onder die latijnse bronnen
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bijv. Giovanni del Virgilio of Robert Holkot aangetroffen, dan had de zaak er anders
uitgezien. Maar zoals deze ontbreken, schitteren ook verscheiden schrijvers in de
volkstaal door afwezigheid. Het aantal onderzochte bronnen is dus niet bepaald
volledig. Trouwens ook de beeldende kunsten zijn niet in het onderzoek betrokken.
Desondanks meent Van Es de bron van A te hebben ontdekt (die van H heeft hij
niet kunnen vinden). Hij neemt daarbij stelling tegen mijn conclusie ten deze in mijn
aangehaald artikel. Nu moet men weten: 1. dat in A tussen het eigenlijke spel en
de moralisatie aan het slot geen enkel verband bestaat; 2. dat het mij te doen was
om de moralisatie, niet om het spel. Ik schreef, dat de allegorisering in details
nauwkeurig overeenstemde met die in de franse Moralité nouvelle, récréative et
profitable, ‘maar dat dit spel overigens sterk afwijkt van Matthijs de Castelein’. Ik
stelde, dat A voor de moralisatie terugging op het franse spel, waarvan de auteur
op zijn beurt geput zou hebben uit de Bible des poètes (d.i. Thomas Waleys'
bewerking van het 15e boek van Berçuire's Reductorium). Van Es meent nu in de
Bible des poètes de bron te moeten zien van A, d.w.z. van het spel èn de moralisatie.
Maar helemaal zeker is de Groningse Neerlandicus toch ook weer niet van zijn zaak.
In de loop van zijn betoog wordt hij steeds gereserveerder. Op blz. 57 heet het, dat
de Bible des poètes ‘de voornaamste en meest directe bron’ van A is geweest. Er
moeten dus nog andere bronnen zijn. Op blz. 59 lezen we, dat er enkele plaatsen
zijn ‘waar toch even het vermoeden van een zekere onderlinge afhankelijkheid (t.w.
van A en de franse Moralité) opkomt’. Zou men op grond van die plaatsen toch tot
onderlinge afhankelijkheid willen besluiten, dan is Van Es geneigd de franse dichter
van navolging van de Nederlandse te verdenken (blz. 62). Dat zou wel zeer in strijd
zijn met de gewone gang van zaken. In ieder geval kan de datering geen argument
vormen. Dat A jeugdwerk van De Castelein zou zijn, wordt niet bewezen. Ja, zelfs
de vraag, of de laatste wel de auteur van A is, heeft de uitgever niet ernstig onder
ogen gezien.
En nu de uitgave zelf, de hoofdschotel. Ik begin weer met een opmerkelijk feit. In
de ‘Litteratuurlijst’ treft men o.a. mijn Rhetoricaal Glossarium aan. Vanzelfsprekend
zal men zeggen. Ik heb indertijd voor
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dit Glossarium beide spelen geëxcerpeerd en de meeste moeilijkheden zoal niet
opgelost dan toch gesignaleerd. Men zou dus verwachten, dat dit hulpmiddel
doorlopend is geraadpleegd. Toch is dat niet het geval. Prof. Van Es heeft mijn
Glossarium slechts bij uitzondering ja bij hoge uitzondering ter hand genomen.
Waarom? Ik beken het niet te weten noch het te kunnen begrijpen. Maar zoveel is
zeker, dat hij er met een volkomen misplaatst superioriteitsgevoel aan voorbij is
gegaan en zelf aan het ‘verklaren’ is geslagen. Ik veronderstel nu maar, dat hij dat
inderdaad zelf heeft gedaan. In zijn ‘Voorwoord’ bedankt de Groningse hoogleraar
wel verschillende lieden voor allerlei hulp, maar daarbij wordt de tekstverklaring niet
genoemd. En toch heb ik zo'n stil vermoeden, dat hij ook daarvoor helpers heeft
gehad. Ik kom op deze gedachte, omdat die tekstverklaring dermate krioelt van
ongerechtigheden, w.o. blunders van de ergste soort, dat ik me daarbij maar moeilijk
kan voorstellen, dat een man als Van Es hierin de hand heeft gehad. Ik moet dit
uiteraard bewijzen. Het vervelende is echter, dat ik niet weet, waar te beginnen en
te eindigen. De oogst aan misvattingen is zo groot, dat ik wel gedwongen ben, alleen
al met het oog op de plaatsruimte, een keuze te doen. Gelukkig zal ik elders nog
gelegenheid krijgen een andere serie lapsus aan te wijzen. Hier volgt dan een eerste
bloemlezing.

H, 1
Vreucht is in saijsoene

In saijsoene zou betekenen ‘fris en krachtig’. Vraag: Wat is dat: ‘Vreugd is fris en
krachtig’? De juiste bet. had Van Es in mijn Rhet. Gloss. kunnen vinden: in saijsoene
= hoog geacht, hoog gewaardeerd (een parallel van vreucht vindt men nu in de
Versl. VI. Acad. 1965, blz. 146: blyschap is, enz.);

H, 26
HERT.
(Wij sijn) Soet int beginnen
SIN
maer scheijdende gelijcke den minste.
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De verklaring gaat uit van de oorspronkelijkheid van minste en moet dus falen.
Minste is corrupt (l. miste, mest), zoals de rijmwoorden iste en liste bewijzen;

H, 44
Dus wilt met trooste u selven besoeven//soet

Hem besoeven met = zich verschaffen (z. Rhet. Gloss. i.v.), niet ‘helpen’;

H, 111
nijpen de gepeijnsen der fantazijen corame

Van Es belijdt het woord corame niet te kennen. Toch behoeft men, dacht ik, niet
bijzonder listig te zijn om in de o een svarabhakti-vocaal te herkennen en in corame
dus crame te zien. Zowel Mnl W als WNT geven hiervoor een veralgemeende bet.,
t.w. ‘rommel’, ‘boel’. I.c. lijkt me der fantazijen corame niets meer dan een
omschrijving van fantazije = zwaarmoedigheid; de gepeijnsen der fantazijen corame
wordt dan = zwaarmoedig gepeins, gepieker. Erger nog misschien is, dat Van Es
het woord nijpen niet verstaat. En alweer, het lijkt me toch niet zo raadselachtig: het
nieuws, dat de verliefde solaesheijt schenkt, ‘nijpt’ het zwaarmoedig gepeins, d.i.
brengt dat in het nauw, tast het aan, een betekenis van nijpen, die men in de
woordenboeken gemakkelijk kan vinden. Bij Van Es laat datzelfde nieuws ‘de
verliefde jongeling de droomvoorstellingen der liefde najagen’! Het vreemdste is
nog, dat de uitgever voor ‘nipen’ verwijst naar Mnl W en - een der uiterst zeldzame
gevallen - Mak. Welnu, het Mnl W is kennelijk niet geraadpleegd. En mijn Rhet.
Gloss.? Ik heb inderdaad een artikel Nijpen, maar men zal daar de gewenste
betekenis niet vinden, aangezien die niet exclusief rhetoricaal is;

H, 130-1
Waeij! dien bloet
heeft der minnen gloet// bij den steerte
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In de aantekening leest men: ‘die onnozelaar speelt een gevaarlijk spel met de
liefde’; welk een rijke fantazie! Bij den steerte hebben = te pakken hebben (zie Mnl
W VII, 2101);

H, 306-8
De zinnekens parodiëren Pyramus en Thisbe. Sinnelijcke Genegenheijt, die Pyramus
voorstelt, heeft Hertelijcke Lust (Thisbe) een ‘wimpelken’ ‘aangehecht’. Bij ‘wimpelken’
ben ik geneigd te denken aan een hoofddoek (in de geschiedenis van P. en Th.
speelt immers ook een hoofddoek zo'n belangrijke, tragische rol?), maar zeker ben
ik daar niet van. Hoe het zij, HERT. vraagt
Voecht het mij oock wel?

waarop SIN. antwoordt
Al waerdij geblanket
ergens in een forneijs oft smesse!
Siet doch: welcken geruwe!

Geruwe verklaart Van Es met: ‘soort van duizendblad, plant die langs de wegen
groeit’, wat, zou men zo denken, in het verband kwalijk past. De zaak is weer tamelijk
simpel: geruwe = gruwe, gruw, d.i. wat afkeer, schrik of weerzin wekt, i.c. wel het
best vrij weer te geven met vogelverschrikker of zoiets;

H, 369-370
P. vindt de bebloede hoofddoek:
Ontbeijt! wadt doeck leijt hier dus onreijn
bebloet? Help Venus! dit geeff mij immers vrij

Dit geeff (l. geeft) mij immers vrij bet. dat is een vreemde zaak (zie Rhet. Gloss. i.v.
Vrij), bij Van Es lees ik met stomme verbazing: ‘vergeef mij dit toch’;

H, 514-5
Och u leering is mij een groot verstijven
om deuchs beclijven//so ickt versinde
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so ickt versinde = zoals ik zie, of: naar ik meen, natuurlijk niet zoals ik ‘van plan
was’;

A, 79-80
Wij zijn twee stoute ghewermde clercken
Om cluchten versterken/nut (l. net) ende fijn

Bij ghewermde leest men: ‘heetgebakerde’ edoch de zinnekens zijn ghewermt o m
c l u c h t e n v e r s t e r k e n , vandaar dat ik in mijn Rhet. Gloss. i.v. vragenderwijs
opperde ‘warm, bereid, geschikt’;

A, 94
Een vrou slingher minne/een twisterkin

De opvatting van vrou slingher minne als ‘vrouwenjager’ berust op niets. We moeten
vrou en slingherminne van elkaar scheiden; een slingherminne is een wufte,
lichtzinnige vrouw, met vrou slingherminne is te vergelijken vrou slodderkouse, vrou
vuyla, enz. Het noemen van een man, i.c. een mannelijk zinneken, naar een vrouw,
is extra krenkend;

A, 96
(Sijt ghi gheworden) een minsterkin

minsterkin zou ‘levensgenieter’ zijn; Van Es heeft zeker gedacht aan het werkwoord
minnen. De vorm minsterkin is corrupt, men leze misterkin (x twisterkin, quisterkin);

A, 269-270
Och lief, den mont segt u adieu,
Daer therte teghen stuent respeelich

Dat Van Es de bekende fout begaat (hier en elders) steunen = stunen als ‘steunen’,
‘klagen’ op te vatten, behoeft misschien niet al te zeer
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te verbazen. Maar waarom mijn Rhet. Gloss. niet geraadpleegd i.v. Teghensteunen,
zich verzetten (tegen)?

A, 283-5
Dies bitter tranen
Suermoedich (l. suermondich) bekanen
Tmisbruyck der amoreuser tisanen (l. tysanen)

Bekanen wordt begrepen als ‘verschalen’, maar het werkwoord is hier transitief
gebruikt en de bet. is: bespotten, te schande maken (zie Rhet. Gloss. i.v. Bekanen
(II);

A. 309 e.v.
FRAUDELIC SCHIJN
Tis seck een ionckere
BEDRIEGHELIC WAEN
Ia sonder drooch getken (l. getkin)!
Als een cadetkin
Soudi wel durren in een bancketkin
Snijden een vetkin
Van een swijnen loenghe.

Dit is een passage uit een scène, waarin de zinnekens Pyramus nogal uitbundig
prijzen. Niets dan goeds weten ze van hem te vertellen. En dan wil Van Es o.g.v.
sonder drooch getkin onze held ineens als platzak laten voorstellen. Het is me een
raadsel. De bet. kan, gelet op r. 310 e.v. nauwelijks iets anders zijn dan ‘goed van
innemen’. Zo mogelijk nog bonter maakt de uitgever het met swijnen loenghe. Dat
loenghe lijkt een beetje op long en dus is het long. Van Es vraagt zich niet af, of
long wel ooit als loeng gespeld wordt nòch, wat erger is, of long in het verband wel
past. Dat doet het natuurlijk helemaal niet: hoe zou iemand een ‘vetkin’ kunnen
snijden van een long? Trouwens een varkenslong is niet bepaald een lekkernij, die
komt niet op de tafel van een ‘cadetkin’. De zaak is, dat swijnenloenghe de helft is
van de rug van een zwijn (zie Rhet. Gloss. i.v.).
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Ik geloof, dat ik het hierbij wel kan laten. De gegeven voorbeelden (met vele andere
te vermeerderen) mogen volstaan om aan te tonen met welk een oppervlakkigheid,
welk een onverantwoordelijkheid bij de tekstverklaring is te werk gegaan. Maar laat
ik toch nog maar twee willekeurig gekozen ‘verklaringen’ noemen.

A, 491-2
Wi sullen noch sulc bruwetken coken
Ter werelt soken/en macht (l. mach) gheen quadre

Zoals loenghe op long lijkt, lijkt soken op zoeken en dus is het voor Van Es zoeken.
De ‘obsessie van het bekende’, zoals ik het eens heb genoemd, is hier zo hevig,
dat de uitgever zelfs geen syntactische graten heeft gevonden. Maar, vraag ik, wie
of wat is het onderwerp van ‘zoeken’? Het is er niet. Soken is dan ook geen ‘zoeken’,
het is gaar worden (zie Rhet. Gloss. i.v. Zoken (II);

A, 1049-50
Tes al tfij borghe/tfij principael waen:
Nauwe ghelooft/en zijn (wi)twee blancken

Zinnekens zijn, zoals men weet, aan elkaar gewaagd, ze doen niet voor elkaar
onder, ze zijn evenveel waard, ze zijn heel vaak zo ongeveer elkaars gelijke, vandaar
bijv. in r. 1048 ‘Weerdic palijnc/ghi wort hael saen’. Zo staan in r. 1049 borghe en
principael ook niet ver van elkaar. En inderdaad principael is de eerst aansprakelijke
schuldenaar in tegenstelling tot borghe (zie WNT i.v. Principaal (II), bet. C, 4). En
wat zegt Van Es? Borghe ‘kopen zonder betalen; principael: slechts, niet anders
dan’!
Verder is het, zacht uitgedrukt, nog al vreemd, dat tal van evidente corrupties niet
zijn herkend. Voor wat A betreft zijn die bedorven lezingen goeddeels eigen aan de
door Van Es gekozen druk, die bepaald niet de beste redactie biedt. Maar ook in
H, uitsluitend in één handschrift overgeleverd, zitten diverse corruptelen. Zo in 16
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verswegen, l. verslegen, 26 minste, l. miste, 54 misbrouwen schier, l. misbrouwen
bier, 59 hij, l. sij? 85 Dat, l. Dan? 90 sijn, l. fijn, 149 latmetatijen, l. lamentatijen (zó
las Kalff, mogelijk mèt het hs.), 172 berout, l. betrout, 178 u, l. in, 526 vertorden is
niet, l. vertorden niet (x geworden siet). En in A 80 nut, l, net, 91 minsterkin, l.
misterkin, 170 bijstadelic, l. (met de varr.) bijstandelic, 219 scientien, l. scienten (x
innocenten), 220 Onder (de aant. heeft Onser) innocentien, l. (met de varr.) onser
imprudenten, 250 Rijst vander aerde, l. (met de varr.) reinst van aerdc, 278 iuweelic,
l. iuweelich (x gheheelich, enz.), 284 suermoedich, l. (met de varr.) suermondich,
295 tongheskens, l. (met de varr.) tonghsken, 540 wast, l. was, 561 gesacht, l.
gheschacht, eig. geplant, zie Rhet, Gloss. i.v. Schachten (De emendatie ligt voor
de hand - schachten komt elders in het spel, r. 1384, inderdaad voor - maar is niet
noodzakelijk; men zie voor de wisseling s- en sch- mijn Rhet. Gloss. i.v. Sadden.
De verklaring van Van Es gesacht ‘ontdaan van zijn scherpte’ lijkt natuurlijk nergens
op), 697 Nau, l. Au of (met de varr.) Ha, 784 En l. Es 873 gheschien, l. ghesien?
906 duchtvaerwich, l. duchtvaerich? 1190 minuten, l. muuten, 1229 stracie, l. (met
de varr.) stacie, verblijfplaats (Van Es zegt stracie ‘weg’, hij heeft dus blijkbaar aan
‘straat’ gedacht), 1383 doolagich, l. (met de varr.) dootlaghich = (als) die dodelijke
lagen legt (Van Es' verklaring ‘met drassige, onvaste bodem’ is weer absurd), 1465
helijnc, l. herijnc (helijnc is natuurlijk geen ‘edeling’, zoals Van Es wil, want het andere
zinneken wordt ‘sprot’ genoemd).
In het Voorwoord worden enkele medewerkers bedankt, o.a. voor ‘de zorgvuldige
behandeling van manuscript en drukproeven’. Alweer een wonderlijke zaak, want
er ontbreekt nogal wat aan die zorgvuldigheid. Bij H, 100 is niet vermeld, dat
Poetelijck Geest begint te spreken. Het komt meermalen voor, dat iets op de
verkeerde bladzijde staat (zo bijv. de aant. bij H, 108 en 549), A, 1082 is tweemaal
verklaard, t.w. met de versnummering 1082 en 1083. Ernstiger is het, dat er soms
verwezen wordt naar een ‘aant.’ of ‘tekstkrit. aant.’, die nergens te vinden is (zo H,
504, A, 1437). Die zog. tekstkritische aantekeningen behelzen overigens niet veel
meer dan een - onvolledige - variantenvermelding. Dan heeft A, 67 in de tekst
versleten, in de aant.
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gesleten, 285 heeft desgelijks resp. tisanen en tysanen, 295 tekst: tongheskens,
tekstkrit.(?) aant. tonghesken, 324 tekst troenghe, aant. troenge, 325 tekst
ghesedelic, aant. ghesede. Voorts is de aant. bij 377 verkeerdelijk cursief gedrukt
en bevat die bij 1469 een nare drukfout. De versnummering in de aantekeningen is
ook nogal eens onjuist (bijv. A, 252, 828 e.v.), terwijl bij 560 worde verwezen naar
614 (l. 564?) en 612 (l. 563).
De uitgave is tot stand gekomen met subsidie van het Ministerie van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen.
J.J. MAK

Max Prix van Wely. De bloeitijd van het Nederlandse Volkslied. Tweede
geheel herziene druk. Uitgeverij De Toorts, 1965. 270 pp. met nvb. Prijs
ƒ 17.50.
In een kloeker formaat dan zijn voorganger en met een welverzorgd uiterlijk
verscheen de tweede geheel herziene druk van M.J. Prick van Wely: De bloeitijd
van het Nederlandse Volkslied. Het is inderdaad een geheel ander boek geworden
en het is mede daarom zo jammer, dat de uitbreiding van de stof en de nieuwe
aanpak daarvan niet tot een bevredigend resultaat hebben geleid.
Er valt niet aan te twijfelen: Prick van Wely houdt bijzonder veel van het volkslied
en hij weet er heel veel van; hij heeft er veel mee omgegaan, heeft veel gelezen,
ontelbare liederen, liedboeken en liedbladen gezien en bestudeerd en hij heeft een
grote hoeveelheid gegevens en kennis vergaard. Maar nu hij in een handboek
daarvan een overzicht wil geven, ontbreken hem zowel de nodige zelfbeperking als
het vermogen tot een overzichtelijke ordening van de stof (ondanks de beknopte
hoofdstukjes) en het noodzakelijke inzicht in hoofd- en bijzaken, terwijl men
herhaaldelijk niet aan de indruk ontkomt, dat de schrijver zelf geen duidelijk beeld
heeft van hetgeen hij wil mededelen. Zo belooft ons het Voorwoord een verklaring
van de uitbreiding van het behandelde tijdperk in Hoofdstuk III, doch daar zoekt
men die tevergeefs; zo wordt van ‘lied’ gesproken, waar alleen nog maar
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‘zingen’ is bedoeld; zo mag men tekstherhalingen niet verwisselen met traditionele
wendingen, en ‘melodisch accent’ niet met ‘ritmischaccent-in-de-melodie’ en zo
spreekt men wel van ‘witte plekken op de kaart’ voor streken waar juist niets gebeurt,
doch niet omgekeerd.
De schrijver wil álles vertellen wat hij weet, wat hij ooit gelezen heeft of wat hem
juist te binnen schiet en zo is het onvermijdelijk, dat hij telkens sterk afdwaalt, te
veel aandacht aan niet altijd relevante details besteedt en in onnodige herhalingen
vervalt, en dat de argeloze lezer daardoor een uiterst verwarde en soms ook onjuiste
voorstelling van zaken krijgt. Op andere plaatsen beneemt juist de onvolledigheid
van noodzakelijke gegevens de lezer de gelegenheid tot mede-denken: (p. 122)
‘De melodie hiervan (De twee koningskinderen. M.V.), die wij als bekend mogen
veronderstellen, vindt men meestal in de 3/8 maat genoteerd’: doch er zijn twee
zeer bekende melodieën in driedelige maatsoort, en men moet dus eerst de
Coussemaker, die in de volgende zin wordt genoemd, kunnen opslaan, om te weten
dat hier de majeurmelodie is bedoeld.
Een bijzonder zwak gedeelte vormen (evenals in de eerste druk) de hoofdstukken
over melodie, ritme, maat en tempo. De bespreking der oude toongeslachten brengt
het niet tot enig duidelijk beeld der modi met hun zo karakteristieke melodie-formules
(pendant, als het ware, van de traditionele wendingen in de tekst). Van een ‘star’
vastgehouden ritme, dat men ‘nog niet bij het oude volkslied (? M.V.) maar wel bij
Valerius aantreft (p. 111) zoeke men niet zozeer de “schuld” bij Valerius, dan wel
de “oorzaak” in de door hem gebezigde dansmelodieën (Gaillarde, Volte, Courante
e.a.), die uiteraard een markant en min of meer consequent volgehouden ritme
hadden. En wat te denken van het tempo-lijstje op p. 119, waar voor een aantal
oude liederen (Nu zijt wellekome, Het regende zeer, Ik wil mi gaan verheugen e.a.)
van de kwartnoot als tel-eenheid wordt uitgegaan, terwijl die daar toch duidelijk
onderverdeling is en men met de halve noot als slag (en de hele noot - semibrevis
- als tactus) heeft te rekenen? Dat komt het inzicht in de melodie niet ten goede.
Hoe men het “Sneeuwwit vogeltje” en “Het vloog een klein wild vogelken” als
humoristische’ liedjes (p. 152) bij het hoofdstuk Dans-
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en drinkliederen kan onderbrengen, het oorsprongslied ‘Van waar komt ons den
koelen wijn’ een vraag- en antwoordliedje (al is het dat toevallig óók) kan noemen,
en van het charmante ‘Op enen Kerstnacht, als Sint Joseph lag te rusten’ met het
ook in de melodie heel tere refrein ‘Zij reden op een ezelken, van falderalderiere’
kan zeggen: ‘het gaat er nogal vrolijk toe’, is ons een raadsel.
Sommige gegevens zijn beslist onjuist: inderdaad komt in het Locheimer
Liederbuch één Nederlands lied voor, nl. ‘Ein vrouleen edel von naturen’, doch niet
het als nvb. 26 gegevene, dat waarschijnlijk bij de op de vorige pagina vermelde
codex thuishoort; het handschrift Wouter Verhee 1609 bevindt zich al lang niet meer
in de Stadtbibliotheek (die bovendien niet meer zo heet) te Hamburg; Van Vlotens
Geschiedzangen werden niet door Snellaert uitgegeven; van Eycks ‘der Fluyten
Lusthof’ 1646 is geen driedelig, doch een tweedelig werk (al verscheen de moderne
uitgave in drie delen), enz. enz.
Ontstellend slordig is bij het citeren omgesprongen met namen; men vindt op p.
50: Dr W.G. Hellinga en Prof. Hellinga; p. 25: Hanze, p. 41: Hansa; J. Meyer, i.pl.v.
John Meier, Burgond i.p.v. Burgont en Tebbenart; de op p. 213/4 genoemde
verenigingen enz. komen er ook niet zonder kleerscheuren af en met de literatuurlijst
is het niet beter gesteld; en waarom ontbreekt b.v. Jaap Kunsts belangrijkste werk
3

op dit gebied: Terschellinger Volksleven 1951 ?
Tenslotte mag in een tijdschrift als dit niet onvermeld blijven, dat het taalgebruik
verre van onberispelijk is: ‘De poëtische en muzikale vlucht die in deze
gemeenschappen heerste’ (p. 33); ‘melodiewendingen, die uit een jongere tijd
stammen, dan die waaruit het handschrift werd aangelegd’. (ibid. wanneer er sprake
is van archaische wendingen); ‘de hemelse bruidegom, naar wiens vereniging de
ziel smacht’ (p. 34); ‘hun niet nalatende ijver’ (p. 62), ‘de stijgende initiatie;
melodie-initiaties’ (p. 101/102, voor initium, initia), enz.
Men zal begrijpen, dat het bestuderen van deze nieuwe druk, die een degelijk en
bruikbaar hanboek had kunnen opleveren, maar waarin nu het werkelijk
wetenswaardige en belangrijke dat de schrijver heeft te berichten, Overspoeld wordt
door een over het algemeen daarvan

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 82

208
niet te onderscheiden hoeveelheid gegevens van allerlei aard, de lezer vermoeit
door de onduidelijkheid van het betoog en derhalve op een teleurstelling moet
uitlopen.
MARIE VELDHUYZEN

Dr. H.P.A. van Eijk, Mededelingsvormen bij Arthur van Schendel. Een
stilistisch onderzoek (Neerlandica Traiectina XV). Van Gorcum & Comp.
N.V., Assen, 1965. 246 blz., geb. ƒ 20,50.
In deze studie, als proefschrift verdedigd aan de Utrechtse universiteit, stelt Dr. Van
Eijk zich tot taak na te gaan in welke vorm Van Schendel woorden, gedachten en
gevoelens van zijn romanfiguren heeft weergegeven en de expressieve waarde van
die vorm te bepalen. Aan de hand van een vijftal romans onderzoekt hij op welke
wijze Van Schendel gebruik maakt van de directe, de indirecte, en de half-directe,
half-indirecte rede, de drie typen van wat hij mededelingsvormen noemt. In de
inleiding (blz. 3) wordt de mededelingsvorm omschreven als ‘de vorm, waarin de
romanschrijver uitingen van zijn romanfiguren aan de lezer mededeelt - wanneer
hijzèlf als verteller optreedt -, of doet mededelen - daar, waar een romanfiguur als
verteller optreedt -’. Min of meer uitvoerig komt aan de orde, wat men hierbij onder
‘vorm’ (ongelukkig gedefinieerd als ‘de al dan niet woordelijke weergave van uitingen
der romanfiguren’), ‘uitingen’ en ‘romanfiguren’ heeft te verstaan.
In hoofdstuk I wordt de directe rede behandeld. Merkwaardig is het, dat de schr.
hier vergeten lijkt te zijn wat hij even tevoren over ‘uitingen’ heeft te berde gebracht:
zo behoren onder woorden gebrachte gevoelens volgens de inleiding wél, volgens
hoofdstuk I (blz. 11) en II (getuige de definitie van de half-directe, half-indirecte rede,
blz. 118) niet tot ‘uitingen’. We moeten daaruit toch niet concluderen, dat alleen in
de indirecte rede gevoelens kunnen worden weergegeven?
De kenmerken van de directe rede worden verdeeld in uitwendige, die betrekking
hebben op de uiterlijke vorm: het ontbreken van de
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conjunctie, woordschikking van de hoofdzin, en inwendige kenmerken, ‘die
voortvloeien uit het eigen karakter van de directe rede’ (blz. 15): aansprekingen,
interjecties, compacte zinnen en imperatieven. Ik kan niet zeggen dat deze opzet
verhelderend werkt: ook in de half-directe, half-indirecte rede ontbreekt de conjunctie
en is de woordschikking van de hoofdzin aanwezig. En interjecties en compacte
zinnen, voorgesteld als de directe rede typerend, komen toch ook voor bijv. in de
indirecte monologue intérieur? Waarom worden dan hier tientallen pagina's aan
deze inwendige kenmerken gewijd, en worden ze in hoofdstuk II totaal genegeerd?
Over de zeer talrijke gevallen die geen van de inwendige kenmerken bezitten, wordt
met geen woord gesproken.
De aansprekingen worden onderverdeeld in vormelijke, neutrale en min of meer
emotionele aansprekingen. Stilistisch belangrijke facetten als de woordgroepstructuur,
de plaats van de aanspreking in het zinsverband en de verbinding met interjecties
worden niet behandeld, zodat de voorbeelden slechts tot commentaar leiden als:
‘vleierig, poeslief klinkt.........’; ‘quasi-vriendelijk gezegd is:......’; ‘ironisch van toon
is echter:.........’ (blz. 25 en 27).
Veel nader tot het schrijverschap van Van Schendel brengt ons een dergelijke
beschouwing niet. Soortgelijke bezwaren kunnen ook geopperd worden met
betrekking tot de dertig bladzijden gewijd aan de interjecties, die besproken worden
aan de hand van de indeling in De Vooys' Nederlandse Spraakkunst.
Onder compacte zinnen worden begrepen constructies die elders korte taalvormen,
onvolkomen zinnen, elliptische zinnen worden genoemd, termen die de schr.
verwerpt, omdat ze suggereren dat zo'n zin ‘de mindere is van een “volledige(r)”
zin, dat in zo'n zin ten onrechte iets is weggelaten’ (blz. 63). Dát er iets is weggelaten,
lijkt de schr. wel te menen, gezien bijlage V (blz. 239-240), waar alle vindplaatsen
worden [aan]gegeven, gerangschikt naar het niet aanwezige zinsdeel of de niet
aanwezige zinsdelen. Hoe ver de schr. zich hier heeft laten meeslepen, moge blijken
uit het feit dat ook zinnen als ‘nu moet ge op dit paard’; ‘die vrouw mag niet naar
binnen’ (blz. 240, onder 16) compact heten, omdat er een infinitief zou ontbreken!
In de beschrijving worden voorbeelden als de geciteerde op één hoop
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gegooid met gevallen als: ‘dat daar?’ ‘tot uw dood’ op grond van hun ‘weinig of geen
emotionele kracht’ (blz. 73).
Dat echter een indeling naar de gevoelswaarde geen recht doet aan het uiterst
gevarieerde taalmateriaal van dit type zinnen, behoeft geen betoog.
Van de imperatief, het vierde inwendige kenmerk van de directe rede, wordt geen
definitie gegeven, maar gezien de voorbeelden is hier een semantische categorie
bedoeld. Naar de woorden van de schr. wordt er uitgegaan van de taalvorm. Zo
worden behandeld de constructies met ‘laten’, de oneigenlijke imperatieven
(infinitieven, participia e.d.) en de eigenlijke imperatieven. Hoofdstuk I vervolgt met
een onderzoek naar de frequentie van de directe rede, waarbij allerlei interessante
verschillen tussen de romans aan het licht komen.
Hoofdstuk II handelt over de half-directe, half-indirecte rede: ‘vorm van weergave
van gedachten en woorden van romanfiguren door een ándere romanfiguur of door
de romanschrijver zélf, die dan als verteller optreedt’ (blz. 118). De romanschrijver
als verteller: als in dit verband wél veertig jaar oude studies van Lorck, Lerch, Spitzer,
Walzel besproken worden, waarom dan geen aandacht geschonken aan meer
recente studies? Ik denk hierbij aan de beschouwingen die Dr. W. Blok in zijn
dissertatie Verhaal en Lezer wijdt aan de verhouding auteur-verhaal-lezer in het
kader van het perspectief (blz. 233 e.v.). Ook om zijn genuanceerde beschrijvingen
van bijv. de indirecte monologue intérieur had Verhaal en Lezer wel een plaatsje
verdiend in de lijst van geraadpleegde werken.
Om uiteenlopende redenen termen als erlebte Rede, onafhankelijke indirecte
rede, style indirect libre verwerpend, kiest de schr. voor halfdirect, half-indirect,
daarmee aangevend de sterke overeenkomst enerzijds met de directe, anderzijds
met de indirecte rede. De kenmerken (zonder enige motivering heeft de schr. het
onderscheid tussen uitwendige en inwendige kenmerken hier laten vallen) betreffen
o.a. de persoon, het getal en de tijd.
Het is jammer dat bij de beschrijving van het materiaal niet systematisch
onderscheid is gemaakt tussen de twee toch wel geheel verschillende typen. Zo
zegt de schr. op blz. 184, dat deze mededelingsvorm al
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vrij oud moet zijn, maar onder de 16 ten bewijze hiervan geciteerde voorbeelden
uit het mnl. zijn geen gevallen van monologue intérieur te vinden.
De hier genegeerde interjectie komt wel in de monologue intérieur voor, uiterst
zelden in het andere type. En als wordt gezegd, dat het voor de hand ligt ‘dat men
voornamelijk - zo niet uitsluitend - voorbeelden verwacht van het gebruik van de
derde persoon’ (blz. 127), geldt dit toch zeker alleen voor de monologue intérieur?
Mijn taalgevoel accepteert tenminste zonder moeite gevallen als: ‘ik zei, ik zou het
wel even doen’; ‘ik zei, jij zou het wel even doen’. Dat trouwens de stilistische waarde,
de expressieve kracht van beide typen sterk verschilt, wordt in het desbetreffende
gedeelte van hoofdstuk II duidelijk aangetoond.
Het feit dat beide typen een aantal vormkenmerken gelijk hebben, lijkt me in een
stilistische studie niet voldoende argument om ze niet te onderscheiden.
Een opvallend kenmerk wordt genoemd ‘dat het onderwerp, wanneer het een
persoon aanduidt, in verreweg de meeste gevallen in het enkelvoud staat’ (blz. 138).
Nu mag dat waar zijn, maar het is alleen juist om van een kenmerk te spreken van
de half-directe, half-indirecte rede, als mocht blijken dat genoemde constatering
niet opgaat voor de directe en de indirecte rede. Gegevens daarover ontbreken
echter. Overigens biedt dit hoofdstuk interessante stof: door telkens de mogelijke
varianten te vergelijken weet de schr. vaak overtuigend duidelijk te maken wat de
stilistische waarde van de gekozen vorm is en in hoeverre die te prefereren is boven
de andere. De variaties in de verschijningsvorm, het overgaan van de ene in de
andere redevorm, de frequentie in de verschillende romans, het zijn alle onderwerpen
die hem de gelegenheid bieden tot nauwkeurige observatie en vergelijking.
In hoofdstuk III wordt de indirecte rede omschreven als ‘een vorm van weergave
van woorden, gedachten of gevoelens in zinsstukken of zinnen, die de
woordschikking hebben van een bijzin en beginnen met een inleidend woord; deze
zinsstukken of zinnen zullen vrijwel steeds afhangen van een zin met een verbum
dicendi etc., of een daarmede gelijk te stellen constructie’ (blz. 191). Ik vind het een
weinig elegante
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noodsprong om deze definitie, in afwijking van de definitie van de beide andere
redevormen, te bouwen op wat elders uitwendige kenmerken worden genoemd.
De ‘beknopte zin’ (infinitief vergezeld van bepalingen en objecten) wordt niet tot
de indirecte rede gerekend. Dit lijkt gezien de definitie (woordschikking van de bijzin;
inleidend woord) nogal vanzelfsprekend, maar de schr. verwijst daar niet naar. Een
voornaam argument voor hem is dat de beknopte zin altijd achter een regerend
werkwoord voorkomt ‘zulks in tegenstelling tot de drie “volledige”
mededelingsvormen, waar de “mededeling” ook kan worden gevolgd door het verbum
dicendi’. Dit lijkt mij veel te simplistisch en daardoor onjuist gesteld. De suggestie
dat de drie redevormen dezelfde mogelijkheden van plaatsing t.o.v. een werkwoord
bezitten, miskent de gecompliceerde werkelijkheid. Júist bij de indirecte rede staat
het regerend werkwoord normaliter vooraan:
Hij zei, dat hij meeging. Niet: Dat hij meeging, zei hij.
Zeer goed denkbaar daarentegen zijn zinnen als:
Dat hij meeging, zei hij niet. Dat hij meeging, wist hij.
De indirecte rede heeft in dit opzicht kennelijk beperkingen die de beide andere
redevormen missen. Een behandeling van deze interessante volgordekwesties had
men in het gedeelte over de verschijningsvormen mogen verwachten.
De beschrijving van het materiaal volgt hier, zoals ook in hoofdstuk I, de uitwendige
en de inwendige kenmerken. Tot de eerste groep kenmerken worden gerekend de
bijzinswoordschikking en de inleidende woorden; de tweede groep komt men op
het spoor door vergelijking van de indirecte rede met de beide andere redevormen:
zo wordt een inwendig kenmerk genoemd ‘het voorkomen van een derde persoon
in de indirecte rede, wanneer een versie in de directe rede van de desbetreffende
zin een eerste of tweede persoon zou hebben’ (blz. 202). Als dit inderdaad een
kenmerk van de indirecte rede genoemd moet worden, dan was het logisch geweest
als de schr. onder de kenmerken van de directe rede had opgenomen: ‘het
voorkomen van een eerste of tweede persoon in de directe rede, wanneer......’. Iets
dergelijks geldt voor meer van de hier genoemde kenmerken.
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In het aanwijzen van wat indirecte rede is, gaat de schr. soms verbluffend ver. Een
voorbeeld om dit te illustreren: ‘En vanaf dat ik hier woon worden mij de logé's
toegestuurd, de een na den ander, zooveel dat ze op hun beurt moeten wachten.
Niet dat ik het niet graag doe, hoor!’ (blz. 204 en 220). Waarschijnlijk op een
dwaalspoor gebracht door het woord ‘dat’ noemt de schr. de zin ‘niet...hoor’ indirecte
rede, waarbij de directe rede dan zou luiden: ‘Ik doe het graag, hoor, dat wel’. Zo
staan er meer betwistbare voorbeelden op blz. 220 en 221.
Een behandeling van de expressiviteit, van de indirecte rede van de tweede graad
en een korte nabeschouwing besluiten een studie, die gemengde indrukken
achterlaat. Niet overal even sterk in haar theoretische fundering en systematische
aanpak, moet ze haar waarde voor een goed deel ontlenen aan diepgaande analyses
van voorbeelden, aan voorzichtige en genuanceerde beschouwingen over de
voorkeur die gekozen redevormen verdienen boven mogelijke varianten, en vooral
ook aan de blik die ze ons gunt op de stilistische middelen waarover een groot
schrijver als Van Schendel beschikt.
C. SCHMIDT

Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland, aangevangen door Prof. Dr.
G.G. Kloeke en voortgezet door de Dialectencommissie der Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Achtste
aflevering (10 kaarten). Leiden, E.J. Brill 1965.
Deze aflevering van de Taalatlas heeft weer voor elk wat wils. Een gedeelte van de
in kaart gebrachte woorden heeft betrekking op de dagelijkse voeding (aardappel,
eerste snee van het brood, etensbord). Verder is er een kaart met de benamingen
voor een deel van een gebruiksvoorwerp dat duizend gestalten en functies kan
hebben (schakel van een ketting). Zoals gewoonlijk zijn er weer enkele
boerderijtermen bij (erf, boerderij, dorsvloer). Een kaart bevat de benamingen voor
een algemeen bekend kinderspeeltuig (schommel) en tenslotte is er een kaart met
zeer gespecialiseerde technische termen ter aanduiding
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van een instrument van een uitstervend beroep (heulbank van de klompenmaker).
De eerste twee kaarten (1. etensbord, door P. Tuynman en J.L.M. Verschuren;
2. aardappel door P. Tuynman) leveren materiaal voor de studie van een verschijnsel
dat een ijveraar voor taaleenheid in het Nederlandse taalgebied niet gelukkig kan
maken: het uiteengroeien van de woordenschat van Noord en Zuid, anders uitgedrukt
het geleidelijke tot stand komen van een soort algemeen Vlaamse woordenschat.
1)
De woorden telloor/teljoor en patat krijgen in alle dialecten van het Vlaamse land
de overhand. De kaarten illustreren echter meer dan dat, want hun gegevens hebben
niet alleen betrekking op de dialectische onderlaag. Terwijl zich in het Noorden de
uitdrukkingen uit de cultuurtaal, bord en aardappel, overal doorzetten, grijpen de
meeste gebruikers van de bovendialectische omgangstaal die in Vlaanderen aan
het groeien is, naar in de dialecten expansieve woorden van Brabantse origine om
dingen aan te duiden die in de Noordnederlandse cultuurtaal door middel van een
andere naam verwoord worden. Het feit dat op de kaarten de rijksgrens van aan de
zee tot aan het knooppunt van de provincies Noord-Brabant en Nederlands- en
Belgisch-Limburg reeds een scheidingslijn is tussen telloor/teljoor en bord en dat
bij patat en aardappel aan het worden is, weerspiegelt dus een evolutie van meer
dan dialectische betekenis. Het beeld dat de Vlaamse provincies op zichzelf
opleveren is het klassieke, dat ons uit de woordgeografische studies van de
Zuidnederlandse Dialectcentrale bekend is: eenheid in de centrale (Brabantse)
strook, strijd tussen oudere inheemse woorden en de Brabantse indringer in de
twee vleugels, Vlaanderen en Limburg. Bij de etensbord-benamingen wordt in het
zuiden van West-Vlaanderen assiete en in het oosten van Belgisch-Limburg
tejjer/teljer door telloor/teljoor verdrongen. Van een oorspronkelijk teel-gebied in
Oost- en Zeeuws-Vlaanderen blijven

1)

Het is jammer dat telloor en teljoor door één teken zijn weergegeven, ook al zou uit het
materiaal blijken dat ze door elkaar voorkomen. Ik heb de indruk dat telloor de vorm uit de
gesproken taal is, maar dat men als men het woord gaat schrijven een neiging heeft om een
-j- in te lassen. Ook als men ‘schoon Vlaams’ wil spreken komt die neiging op.
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er slechts uiteengeslagen resten over. In Zeeuws-Vlaanderen is de indringer natuurlijk
bord. Dit laatste woord zet zich in Noord-Nederland praktisch overal door, ook in
Friesland, waar panne/pantsje op de terugtocht blijkt te zijn, in Groningen en Drente,
waar schotel verdrongen wordt, en zelfs in de conservatieve gebieden van Twente
en de Achterhoek. Hier moet telder wijken. Alleen Nederlands-Limburg blijkt nog
stevig vast te houden aan telder/tejjer/teljer.
Op de aardappel-kaart is patat het expansieve Brabantse woord, dat in Vlaanderen
en Limburg aardappel verdringt, zoals men dank zij de studie van Grootaers reeds
lang wist. Voor het Noorden brengt de kaart van de Taalatlas echter een paar
belangrijke aanvullingen op die van Grootaers. In de eerste plaats de verrassend
ruime verspreiding van pieper, dat zowat overal als levend of als ‘weinig gebruikelijk’
(wat wel als ‘verouderd’ mag geïnterpreteerd worden) wordt opgegeven. In Holland
blijkt pieper werkelijk algemeen te zijn geweest. De paar streken die zich als
homogene aardappel-gebieden aftekenen (Friesland, Frans-Vlaanderen en de
oostelijke helft van Belgisch-Limburg) zijn typisch passieve dialectgebieden, zodat
de tegenwoordige algemene bekendheid van aardappel in de Noordnederlandse
dialecten wel niets met dialectgeografische expansie vanuit bepaalde centra te
maken heeft. Verrassend is ook het grote aantal patat-opgaven in
Nederlands-Limburg, die niet door Brabantse expansie kunnen verklaard worden.
Nog niet bekend door de kaart van Grootaers tenslotte waren een (kar)toffel-gebiedje
in Groningen, dat reeds sterk door aardappel is aangevreten en een
tuffel-toffel-gebied in Twente, dat nog een betrekkelijk homogene indruk maakt.
Kaart 3 (door P. Tuynman) geeft de dialectische verschillen in de uitspraak van
het woord aardappel, dat op kaart 2 door een eenheidsteken was weergegeven.
Het kan een waagstuk lijken, een massa uitspraakvarianten uit schriftelijk ingezameld
materiaal te willen aflezen en in kaart te brengen, maar een vergelijking met mijn
eigen mondeling materiaal voor Belgisch-Limburg is voor de Taalatlas niet ongunstig
2)
uitgevallen .

2)

De gebiedjes van de afzonderlijke types zijn wel homogener als de kaart van de atlas zou
doen geloven.
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Het is jammer dat de kaart met de benamingen van het erf (door Jo Daan en J.J.
Voskuil) en die met de termen ter aanduiding van de boerderij (door A.G. Oskamp)
niet door dezelfde persoon zijn bewerkt en raadselachtig waarom zij in deze
aflevering niet op elkaar volgen: zij dragen de nummers 4 en 7. Bijna alle
boerderijbenamingen treffen we eveneens op de erf-kaart aan. Er is blijkbaar naar
een zekere eenvormigheid in de keuze van de tekens gestreefd, maar één enkele
persoon had hier consequenter kunnen systematiseren. Kaart 7 heeft b.v. twee
verschillende tekens voor winning en wenning, kaart 4 slechts één voor ‘winning en
var.’ Het wil mij voorkomen dat de enige variant precies wenning is. Voor boerderij
heeft kaart 4 een teken dat op kaart 7 niet voorkomt en vice versa. Eén bewerker
had ook gemakkelijker fouten in het materiaal kunnen herkennen. Beide kaarten,
vooral de erf-kaart, zien er nogal korrelig uit en ik geloof dat zulks voor een niet
gering gedeelte het gevolg van foutieve opgaven is.
Het interessantste probleem van beide kaarten lijkt mij dat van de enkel- en
veeltoepasselijkheid van de erop voorkomende termen te zijn. Er schijnt zowat
overal, behalve in Holland en Friesland, een neiging te bestaan om hetzelfde woord
zowel ter aanduiding van het erf als van de boerderij te gebruiken, maar er zijn
streken waar het resultaat van die neiging algemene regel is geworden. Dat geldt
in de eerste plaats voor een vrij groot zuidwestelijk gebied, dat Oost- en
West-Vlaanderen en Zeeland omvat. Het globaaltoepasselijke woord is hier hof (op
Zuid-Beveland hoeve). In het noorden van Nederlands-Limburg komen op beide
kaarten talrijke plaats-opgaven voor. Aanvullende mondelinge enquêtes op de grens
van de gebieden met globaliteits-toepasselijkheid van één term en die met een
overwegend optreden van twee verschillende termen lijken mij (vooral in het
Zuidwestbrabants) vereist om te leren hoe zich de semantische ontwikkeling voltrekt
die door de erf- en boerderij-kaarten aan het licht werd gebracht.
Kaart 5 (‘eerste snee van het brood’, door H. Stobbe) is in die zin merkwaardig, dat
Nederland voor een keer meer geografische woordvariatie vertoont dan het Zuiden.
In Vlaanderen komen, afgezien
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van twee relictgebiedjes, een rond Gent met kroet en een in zuidelijk
West-Vlaanderen met kant, slechts korst-varianten voor. In de streek ten noorden
3)
van de grote rivieren vinden we kap, kruintje (in Noord-Holland), pla(o)sse (in
Friesland), knep(pe)/knap(pe) (in Twente), mak(ke)/mekske(n) (in de Achterhoek).
Er bestaat hier ook een tegenstelling tussen een noordelijk woord met een ruime
verspreiding (kap) en een algemeen zuidelijk woord (korst), maar de zuidelijke term
komt veel verder naar het noorden toe voor dan op de etensbord- en
aardappel-kaarten. Er is een groot menggebied, dat hoofdzakelijk de provincies
Zuid-Holland en Utrecht omvat. De commentaar die nog verschijnen moet, zal ons
wel klaarder doen zien in de evolutie in dit menggebied.
Een soortgelijk woordgeografisch patroon herkent men op kaart 6 ‘heulbank van de
klompenmaker’ (door Jan van Bakel), met zijn tegenstelling tussen noordelijk
boorbank en zuidelijk heulbank. Het noordoosten (Friesland en de ‘Saksische’ hoek)
gaat weer eens zijn eigen weg met een veelheid van termen, zoals kniepe,
klompenblok, (klompen)bok en praam. In tegenstelling met de vorige gevallen kan
men hier niet van een groeiend contrast spreken, aangezien wat hier in kaart
gebracht werd, feitelijk reeds historisch taalmateriaal is. Dat merkt men ook aan de
vrij magere bezetting van de kaart. Het schraalst is de oogst uitgevallen in
Noord-Holland (gegevens voor 7 plaatsen) en in Belgisch-Limburg (6 plaatsen). De
meerderheid van de correspondenten die er anders voor zorgen dat het
dialectologische net in ons taalgebied vrij kleine mazen heeft, moest bij de vraag
naar een technische term uit een zo goed als uitgestorven bedrijf verstek laten gaan.
Men mag het dan ook als een succes beschouwen dat de globale verspreiding van
de afzonderlijke woordtypes nog vrij duidelijk uit de kaart is af te lezen.
Kaart 8 ‘schakel van een ketting’ (door H. Entjes) illustreert dat een Vlaams woord
algemeen Nederlands geworden is. Er zijn drie be-

3)

Volgens de legende ‘kruintje en verkleinw.’!
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trekkelijk homogene schakel-gebieden. Het eerste omvat Vlaanderen en Zeeland,
met een Westbrabantse randstrook, het tweede grosso modo de provincie
Gelderland, het derde - heel wat kleiner dan de twee vorige, maar meer gesloten Roermond en omgeving. Een woord dat vroeger blijkbaar ruimer verspreid is geweest
dan schakel, is schalm. Schalm gaat echter in Holland, en meer nog in de provincie
Utrecht, sterk achteruit ten voordele van schakel. In Overijssel en Drente is schalm
nog niet zo sterk bedreigd. Friesland is een menggebied van skekel en koot en var.,
Groningen een van schoakel en lid. Dit laatste, dat met een prefix in het Duits het
woord van de cultuurtaal is geworden, komt nog in een ander aan Duitsland grenzend
gebied voor, nl. in Limburg. Het Zuidoostbrabants sluit hierbij aan. Dit laatste gebied
is interessant om de geleidelijke overgang van het Duitse woordtype Glied naar het
Nederlandse lid, over twee eigen regionale ontwikkelingen heen. De vier types zijn
van oost naar west: 1. g(e)lied; 2. lied/leed (men had hier lied en leed door één
teken kunnen weergeven), zonder prefix, maar met vocaalrekking; 3. led (geen
analogische rekking, maar ‘breking’ van de vocaal); 4. lid (hier had men één teken
4)
kunnen gebruiken voor lid en lied ).
Voor de interpretatie van twee op deze kaart voorkomende heteroniemen zou het
nuttig zijn over betekeniskaarten te beschikken, nl. voor schalm en het
Oostnoordbrabantse brak. Entjes heeft in Taal en Tongval 14 (1962), blz. 157-158
reeds op de geografisch verschillende betekenissen van schalm gewezen. Aan zijn
opsomming kan ik nog de toepassing ‘ploegschaar’ toevoegen, die in de Limburgse
Kempen voorkomt. In mijn Semantische vraagstukken heb ik over de
betekenisgeografie van brak gehandeld (blz. 39 v.v.); de betekenis ‘schakel’ was
mij destijds nog niet bekend.
De boeiendste kaart uit de reeks is een buitenbeentje. Het aantal heteroniemen ter
aanduiding van de schommel (kaart 9, door M.

4)

Het teken lied in het Limburgs symboliseert niet alleen etymologisch, maar ook fonetisch een
heel ander vocalisme dan in de Antwerpse Kempen: in Limburg een sleeptonige diftong /iə./,
(analogisch) rekkingsprodukt van westgerm. i/e in open syllabe, in Antwerpen een korte vocaal
/i/ of /į/, voortzetting van westgerm. i in gesloten lettergreep.
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Verhoeven) is zo groot, dat de ruimte voor de legende van een gewone
Taalatlas-kaart niet volstond om ze alle te omvatten. Men is verplicht geweest, deze
kaart op een groter blad te drukken. De meeste termen komen in gesloten gebiedjes
voor, die men gemakkelijk tegen elkaar kan afgrenzen. Niettegenstaande de bijna
onwaarschijnlijk grote variatie kan men twee klassieke woordgeografische patronen
op de kaart herkennen. Het eerste is het gevolg van een taalbeweging uit de jongste
tijd. Het oorspronkelijk Hollandse woord schommel heeft praktisch overal in
Nederland, behalve in Zuid-Limburg, reeds vaste voet en is de oude inheemse
synoniemen aan het verdringen. Een tegenstelling tussen Nederland en
Vlaams-België dus, maar ditmaal een Vlaanderen met een haast feodale taalrust,
waar ieder woordgebiedje nog een stabiel uitzicht heeft. Dit is wel niet in de laatste
plaats aan de versnippering van de Brabantse kern te danken.
Het tweede patroon is dat van een reeks kaarten met zeer oude tegenstellingen
(ik denk b.v. aan de apocoperingsgebieden of aan de geografische verdeling van
varken en zwijn). Een in het midden, in Holland, onderbroken ingweoonse strook
contrasteert men een zuidoostelijk ‘Frankisch’ gebied, waarvan Holland de spits is.
Het kunstwoord is in dit geval touter in het Z.W.), talter/tolter (in het N.O.). Dit patroon
wordt gewoonlijk door het terugdringen van een relictische taalvorm aan de kust
door een stoot vanuit het Z.O. verklaard, maar dat gaat bij deze kaart niet op,
aangezien het Frankische gebied precies door een grote versnippering gekenmerkt
is. Het is niet mogelijk hier de elementen van de negatieve zuidoostelijke eenheid
zelfs maar op te sommen, maar over een term zou ik toch iets meer willen zeggen.
Op de zuidoostelijke rand van het Oostnoordbrabantse stuur-gebied verschijnt in
het N.W. van Belgisch-Limburg een strook met suur-opgaven, die blijkens de keuze
van de tekens voor verwant met stuur worden aangezien. Ik zou ze liever met het
Oostzuidbrabantse zwier willen verbinden. Men denke aan een geval als zuster uit
swister en de door Dupont voorgestelde etymologie van verzuimen (waarin ‘sûmslechts een phon. var. is van swîm-’: Hand. Top. Dial. 29 (1955), blz. 189-207). De
stemloze anlaut van suur kan aan de invloed van stuur toegeschreven worden.
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Kaart 10 ‘dorsvloer’ (door Jan van Bakel) heeft een klare structuur. Er zijn drie grote
woordgebieden: een zuidwestelijk (Vlaanderen, Zeeland, Zuid-Holland en
West-Brabant) met vloer, meestal in de samenstelling dorsvloer, een noordoostelijk
(de ‘Saksische’ hoek met Utrecht en Gelderland) met deel, dat zich ten oosten van
de Nederlands-Duitse grens voortzet, en een zuidoostelijk (Oost- en
Centraal-Limburg) met den, dat eveneens een diep oostelijk achterland heeft. Een
probleem op zichzelf vormen de verspreide den-opgaven uit de vier westelijke
Vlaamse provinces. In de grensstreken tussen de drie grote gebieden komen termen
met een beperkte verspreiding voor: in het Zuidwestlimburgs en Zuidoostbrabants
5)
(n)ere , in het oosten van Noord-Brabant schuurherd, in een gebiedje ten oosten
van 's-Hertogenbosch dorsere, in Noord-Holland dorsldars. Friesland heeft een
merkwaardig grote verscheidenheid met telle, tarske, teskflier, skoerreed, terskhuus.
Men ziet echter dat de meeste termen uit deze provincie niet exclusief Fries zijn.
Een interessant aspect van deze kaart is dat zij de traditionele indeling van de
Nederlandse dialecten weerspiegelt. De grote woordgebieden stemmen min of meer
met de zuidwestelijke (Westnederfrankische), zuidoostelijke (Oostnederfrankische)
en Noordoostelijke (Saksische) groepen overeen. Ook het Fries tekent zich door
zijn verscheidenheid als een apart gebied af, terwijl verder de overgangszones
tussen het West- en Oostnederfrankisch en tussen het Nederfrankisch en het Fries
door een reeks kleinere woordgebieden tot hun recht komen. De klassieke indeling
van onze dialecten steunt op de gecombineerde gegevens van een reeks
verschijnselen uit de klankleer. Men moest op zijn minst twee klankkaarten (die van
b.v. oud en goud) combineren om tot deze indeling te komen. Dat men ze door één

5)

De dosseneer-opgaven in een gebiedje tegen de taalgrens rond Landen hadden door een
teken moeten weergegeven worden dat zich duidelijk van die van nere, schuurnere en ook
dorsnere onderscheidt. Weliswaar zal -neer in dit woord wel teruggaan op -nere, doch
dosseneer wordt niet als een samenstelling, maar als een afleiding aangevoeld. M.a.w.-(e)neer
vervult er de rol van suffix (= -(e)naar).
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enkele kaart kan illustreren, en dan nog wel door een woordkaart, is iets nieuws.
De technische uitvoering van deze aflevering is zoals die van de vorige zeer
verzorgd. De aflevering bevestigt ook het streven van de Dialectencommisie om
van de Taalatlas in de eerste plaats een woordatlas te maken. In een opzicht is ze
echter als onderdeel van een woordatlas minder geslaagd dan de vorige aflevering.
Vroegere recensenten hebben er herhaaldelijk op gewezen dat de Taalatlas te zeer
een losse verzameling van kaarten is, zonder veel innerlijke samenhang. Uit de
zevende aflevering was duidelijk een streven naar voren getreden om stukken van
betekenisvelden door middel van kaarten te vatten. In de achtste heeft men het zich
m.i. in dat opzicht opnieuw te gemakkelijk gemaakt. Ik hoop dat de
Dialectencommissie bij de voorbereiding van de negende aflevering ‘das geistige
Band’ zal terugvinden. Intussen wachten de belangstellenden natuurlijk ook op de
commentaar bij de pas verschenen kaarten.
J. GOOSSENS

W.B. Lockwood, An Informal History of the German Language.
Cambridge, W. Heffer and Sons, z.j. (1965).
Bij hem die dit boek ter hand neemt, wordt in eerste instantie enige reserve gaande
gemaakt. Dat doet niet eens zo zeer het in een geleerde kontekst wat ongewone
woord ‘informal’: waarom zou zulk een understatement juist uit de pen van een
Engelsman niet een goede prognose voor een souvereine en aantrekkelijke
behandeling van een nu niet bepaald gloednieuwe stof kunnen zijn? Is de causerie
van een meester, als hij ook in het causeren een meester is, niet vele malen
verkieselijker dan de lezing van een vakbekwame knecht? Maar men vraagt zich
bij het lezen van het titelblad wèl af: wat moet dat worden als een Engelsman, M.A.,
D. Litt., Professor of Comparative Philology in the Humboldt University, Berlin, een
boek over Duitse taalgeschiedenis gaat schrijven, en aan zijn ‘informele’ titel nog
toevoegt: ‘with
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chapters on Dutch and Afrikaans, Frisian and Yiddish’? Bien étonnés de se trouver
ensemble, in een geschiedenis van de Duitse taal! Bij het lezen van de ‘Preface’
blijft de verwachting ambivalent. ‘German in its wider sense includes not only High
German and its varieties, one of which, Yiddish, is now in every sense an
independent language. It includes also Low German, to which Dutch and Afrikaans
belong. All these things are touched upon in this book. At certain points on the
northern periphery of the main German-speaking area the first language of many
of the inhabitants is Frisian. Although not defined as a form of German, Frisian is
nevertheless so closely related that it seemed inappropriate to omit it in an account
like the present’.
Maar daarna, via de dankbetuiging ‘to Dra. T. Feitsma and Professor P. Gerbenzon
who gave me advice on Frisian matters’ tot de eigenlijke tekst gekomen, constateert
men met uitzonderlijke voldoening dat men hier met een, zoals verwacht kon worden,
populair-wetenschappelijk werk met uitstekende kwaliteiten te maken heeft. Het is
in de eerste plaats exakt en up to date, geschreven met onmiskenbare kennis van
zaken en met een zeer deskundige gebruikmaking van de vakliteratuur:
taalhistorische (Schönfeld!), taalbeschrijvende en ook etnologisch-historische
vakliteratuur. Vervolgens geeft de schrijver blijk van een uitstekend didaktisch
vermogen. En tenslotte heeft hij ook een bijzondere fijne en vaardige pen. We zullen
niet ingaan op de punten, waar men zelf andere accenten gelegd zou hebben, zoals
bij de wat erg voorzichtige hantering van het al vele jaren aktuele begrip Ingweoons.
We zullen de schrijver niet te zwaar aanrekenen dat hij sommige filologische
strijdvragen wat gemakkelijk uit de weg gaat en bv. het Hildebrandslied zonder meer
toeschrijft aan een ‘nameless (dat klopt, als men het woord niet te letterlijk neemt!)
Lombard scop’. Eerder te laken is het verwijzen naar oude drukken in plaats van
4

7

2

naar de recentste: Bach, Geschichte 1949 i.p.v. 1961, Paul-Stolte, 1951 i.p.v.
3

2

5

1962, Moser, Sprachgeschichte 1955 i.p.v. 1965; naar Schade zonder Graff te
vermelden, naar het Mhd. Taschenwörterbuch zonder van de grote woordenboeken
te reppen; naar Bernt's Ackermann i.p.v. naar modernere uitgaven; naar de
Nederlandse spelling van 1946 als het laatste snufje op dit gebied, waarnaast
trouwens de nog ouder-
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wetsere spelling van het bijbelfragment op blz. 212 onnodig detoneert.
In de afdeling ‘Dutch’ zoeken we echter vergeefs naar de onzinnigheden en
antiquiteiten, die buitenlandse beschrijvingen van onze taal nogal eens ontsieren.
De 2e pers. mv. verl. tijd schreeft en maaktet zijn hier uitzonderingen; vergeten moet
ook niet worden, dat de Noorden Zuidnederlandse varianten van het ABN soms
(maar niet altijd) wat onduidelijk gedifferentieerd worden. Verschillen met het Duits,
belangrijk voor (Engelse) lezers die van de continentale talen in de eerste plaats
Duits kennen of studeren, worden meestal treffend juist weergegeven in de
aantekeningen bij een Nederlands leesstuk (uit Brummelkamp, Land- en
Volkenkunde, niet Volkerkunde), waar weer hoogstens uitzonderingen de regel
bevestigen: heel is niet altijd ganz maar ook sehr; alleen voor Duitse bijzinnen geldt
dat ‘the finite verb follows the participle’; niet geheel korrekt is de mededeling dat
in vormen als uitverkoren de r zou zijn ‘arisen in Common Germanic times out of
original s (z) by “grammatical change”’. Op dezelfde blz. (200, in het midden) hoort
geen komma achter German. Maar juist de vermelding van deze laatste futiliteit
moge bewijzen, dat de schrijver ook nog als een uitzonderlijk accuraat corrector
van drukproeven moet worden geprezen. Hinderlijk is eigenlijk alleen zig (193) i.p.v.
zich. Opmerkelijk voor een buitenstaander is het opgeven van ze als cas. obl. bij
de nom. van de 3e pers. mv. zij, vooral in het licht van de toelichting: ‘In spoken
Dutch (...) if persons are referred to, ze “them” may be replaced by other pronouns,
as follows: haar when referring to female persons; when referring to male persons
hun may be used for the indirect object, hen for the direct object and after
prepositions, though this last is an artificial literary form’.
De stukken over Afrikaans, Fries en Jiddisch kan ik niet beoordelen. De geciteerde
hulpbronnen (o.a. Kloeke, Fokkema, Beranek) wekken vertrouwen. Maar vooral
doet dat, nog afgezien van het hoofddeel over de geschiedenis van het Duits, voor
de Nederlandse recensent de goede behandeling van het Nederlands. Tot slot nog
een citaat. ‘Germans often refer to Dutch as being a dialect of German, by which
they mean a dialect of modern standard German. The main reason for this absurd
statement is to be sought in German chauvinism. It is, of course,
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purely a lay view, for it is most unscientific. We summarise the essential facts. On
territory covered by closely related dialects there had arisen by the end of the Middle
Ages three literary languages: High German, Low German, Dutch. Each was a
natural product of its own region. In early modern times, Low German was replaced
by High German, but not so Dutch. In terms of linguistic relationship German and
Dutch are sisters. Dutch is no more a dialect of German than English is.’ Dat is
duidelijke taal!
Oegstgeest
C. SOETEMAN

G. Kazemier, In de voorhof der poezie. Inleiding tot het Nederlandse
vers. Den Haag, Servire 1965. 220 blz. Prijs ƒ 8.90.
Ieder die erin onderwezen heeft of is, weet dat men zijn enigszins belangstellende
medemens bewuster kan doen genieten van poëzie. Dit genieten moet einddoel
zijn van het onderwijs. Een boek dat daartoe voorbereidt, en dat bovendien
systematisch is ingericht, zodat het de jonge neerlandicus bij zijn studie kan helpen
en de dito leraar bij het prepareren van zijn lees- en litteratuurlessen, is welkom.
Dat geldt in het bijzonder als de schrijver zijn voorbeelden zo persoonlijk, en uit zo
uiteenliggende gebieden, kiest en ze zozeer op grond van eigen bewustwording
toelicht als dr. Kazemier. Dat zijn werk voor veel examinandi wel verplichte lektuur
zal worden, zal niemand, ook zij niet, betreuren.
De titel is bescheidener dan die van Het schone geheim der poëzie van Albert
Westerlinck. De schrijver beperkt zich dan ook, terecht, tot de formele en stilistische
kenmerken van poëzie, spreekt niet van de waarde van een gedicht voor
wereldbeschouwing of levensinzicht. Hij begint met, in het hoofdstukje ‘Over het
wezen van de poëzie’, een kluitje in het riet te gooien, dat de ijverig snuivende lezer
in het ‘Besluit’ bij een definitie van poëzie zal brengen. Daartussenin heten de
hoofdstukken: ‘Ritme en metrum’, ‘De klank’, ‘Strofen en gedichtvormen’ en ‘Het
woord en het beeld’.
Ritme brengt de schrijver in verband met ‘de neiging tot schommelen
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van ons bewustzijn’ (18), metrisch is een reeks afwisselende geluiden ‘als de
opeenvolging zo regelmatig is geworden, dat er sprake is (waarom “sprake”? - Z.)
van een zeker automatisme’ (18/19). Aangezien geen studerende deze dingen kan
kontroleren, lijkt me de, zelfs gekursiveerde, passage waaraan deze citaten zijn
ontleend, weinig verhelderend. Door de behandeling van de voorbeelden wordt de
betekenis van de termen echter wel duidelijk. In dit verband worden allitteratie en
assonance reeds behandeld, die men wellicht zoeken zou in het hoofdstuk ‘De
klank’, waar uitvoerig het rijm wordt besproken.
Behalve het rijm krijgen daar de klinkers en medeklinkers hun beurt, en telkens
weer bewondert men het fijne gehoor van de schrijver, zovaak hij een stuk tekst als
demonstratiemateriaal bezigt. Hij gaat geheel fonetisch te werk, en komt dan ook
in botsing met dr. F. Lulofs, die in
het wrak
vol bezoedeld zeewater zakt
als een baggergevulde praam

het rijm onzuiver noemt (Verkenning door varianten. De redacties van Het uur U
van M. Nijhoff stilistisch onderzocht, Den Haag 1955, blz. 8). Dr. Kazemier hoort
1)
hier een lettergreepgrens zak/tals, en noemt het rijm dus zuiver (94) . Een verzoening
tussen de strukturalist en de sensuele beluisteraar van het konkrete versgeluid lijkt
me moeilijk. Immers, wanneer vinden we rijm zuiver: als onze (door het schrift
beïnvloede) voorstelling van de vers-einden gelijk is? of als we, in strijd met de
fonologische gegevens, hetzelfde geluid hóren?
Soms is de schrijver té fonetisch. Over het volle eindrijm zegt hij o.m.: ‘Dat de
volgende, niet de voorgaande medeklinkers ook gelijk

1)

Ook bij A. Roland Holst merkt de schrijver dit verschijnsel op, dat, zoals hij op blz. 95 schrijft,
door Aragon in het opstel ‘La rime en 1940’ onder de aandacht is gebracht. In de dichtbundel
Le crève-coeur, waaraan dat opstel is toegevoegd, vindt men verscheidene voorbeelden:
soms moet het rijmvragende woord lenen (Toulon // Bref: ombre), soms het rijmgevende
(triste: flétri // Stérilement). Bij de Nederlandse dichters wordt juist iets afgestaan: door het
rijmvragende woord (zieltoogt // ergens: oog) of door het rijmgevende (wrak: zakt // als).
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moeten zijn, komt, doordat alleen deze het timbre van de klank mede bepalen. De
ee van mee en zee is b.v. volkomen dezelfde, maar in meer en meel is er duidelijk
een verschil’ (97). Ik geef toe, dat er zelfs klinkerverschil is tussen meel en meet,
maar bij bang en angst, of bij stom en stomp hoor ik er geen, en dr. Kazemier zal
dat toch geen zuivere rijmen willen noemen?
Het is vreemd dat hij soms geschikte voorbeelden, die in zijn boek te vinden zijn,
ongebruikt laat. Op blz. 97 citeert hij ‘Spiegeling’ uit Media Vita van J.C. Bloem, een
gedicht in onzuiver rijmende koepletten, dat men niet lezen kan zonder gewaar te
worden dat die onvolledige rijmen (zee: beeld, kust: mist, schoon: droom enz.)
treffend passen bij het tafreel van een onvolmaakte weerspiegeling (deze expressieve
rijmonzuiverheid vindt men ook in ‘Der Widerchrist’ in Der Siebente Ring van Stefan
George); maar bij de behandeling van de begrippen ‘klanksymboliek’ en
‘klankmetafoor’ herinnert de schrijver niet aan dit gedicht van Bloem. Het sonnet ‘Ik
ween om bloemen, in den knop gebroken’ plaatst hij tweemaal, maar nergens de
opmerking, dat het symbolische rijmschema van de terzetten (c d e e d c) in
tegenspraak is met zijn blijkbaar sceptische kijk op dit rijmschema op blz. 107. Een
opvallend voorbeeld van klanksymboliek geeft ook de aanhef van het sonnet van
Dèr Mouw op blz. 140.
Op blz. 137 en volgende wordt terecht hulde gebracht aan de schallanalyse, of
liever aan de rompstandentheorie. Hier moet ik twee aanmerkingen maken. De noot
op blz. 137 laat niet uitkomen, dat de koperdraadfiguren afkomstig zijn van Eduard
Sievers. Gewichtiger is, dat op de volgende bladzij de indruk wordt gewekt, als zou
de rompstand bepalend zijn voor het aantal achter- resp. voorklinkers in een tekst,
of wellicht ook omgekeerd de klinkerstatistiek bepalend voor de rompstand.
In het hoofdstuk ‘Strofen en gedichtvormen’ wordt de strofe een
‘ritmisch-melodische eenheid’ genoemd en ‘een samenstel van een bepaald aantal
versregels, al of niet rijmend, al of niet op dezelfde wijze gevormd’ (144). Na het
tegen dr. Kazemier en mij gerichte artikel van prof. Jac. Smit (‘Is Potgieters Florence
een strofisch gedicht?’, N.
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Taalgids LVII, 84-88) zou ik niet meer van een strofe willen spreken als het
rijmschema niet in zichzelf besloten, maar schakelend is; men vergelijke b.v. 15deen 16de-eeuwse teksten met het schema a b a b b c b c c d....Maar dr. Kazemier
blijft de terzine tot de strofevormen rekenen, en zijn eerste voorbeeld, uit Dagboek
onder het Kruis van W.A.P. Smit, geeft hém daar het recht toe: vrijwel iedere terzine
is een syntaktische, en dus melodische eenheid (153). Zijn volgende voorbeeld
echter, uit Het Lied van Schijn en Wezen (Boek I, Zang V, vs. 1-24) is gekozen om
de enjambementen, en hier is van het strofische karakter niets over. Vervolgens wil
de schrijver het kontrast aantonen tussen de dichtvorm van Florence en de
traditionele terzine. Hij illustreert zijn betoog met een passage (Zang III, vs. 1-19)
waar de volzingrens (Potgieters liefste strofegrens: zie mijn artikeltje in Levende
Talen 1962, 105-108) juist vrijwel nergens samenvalt met de terzinegrens, en ik
moet bekennen dat ik juist hier zo goed als niets ervaar van wat dr. Kazemier wil
demonstreren. Andersom als bij Het uur U, lijkt hij hier juist te grote waarde te
hechten aan de typografie.
Terecht worden in dit hoofdstuk niet die eeuwige ghazelen, makamen en pantoens
behandeld, die we in de Nederlandse letterkunde nauwelijks vinden; wat Greshoff
eens geestig ‘simili-haikai’ heeft genoemd, trekt tegenwoordig bijna zozeer de
aandacht als veertig jaar geleden het Perzische kwatrijn: misschien iets voor de
tweede druk? Van de pseudo-Griekse metra zijn alleen de Alcaeïsche strofe en het
distichon vertegenwoordigd; met het oog op Van Eyck en Bloem zou ik, alweer voor
de tweede druk, voor de Sapphische strofe willen pleiten.
Ten slotte het hoofdstuk ‘Het woord en het beeld’. Via het oneigenlijke gebruik
en de voor verschillende personen verschillende associaties van resp. bij een woord
komt de schrijver op de vergelijking, de metafoor en de metonymia, waarna hij
eindigt met de poésie pure. Ook hier weer bewondert en benijdt men de belezen
docent, die rustig redenerend en demonstrerend de lezer tot inzicht brengt.
De terminologie van het boek is niet altijd ideaal. De terzetten van het sonnet worden
‘terzinen’ genoemd, ‘koeplet’ wordt niet beperkt tot de
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tweeregelige strofe, (ritme-)toppen noemt de schrijver op zijn Duits ‘heffingen’, en
de sjwa of kleurloze klinker heet ‘stomme e’. Op blz. 160 staat ‘vers’ inplaats van
strofe. Altezamen gebruikelijke benamingen, maar in de vakterminologie mogen we
toch wel naar zuiverheid streven? Strofe doorelkaar gebruiken met koeplet en vers
is even gebruikelijk buiten vakkringen als letter verwarren met klank, maar onder
ons en tegenover leerlingen dienen we die termen uit elkaar te houden.
Als ik voor de zoëven aangekondigde tweede druk nog enkele wensen mag uiten:
konsekwente kursivering van woorden-in-zelfnoemfunktie en termen; iets meer
woordverklaring bij de teksten (op enkele plaatsen herziening); vervanging van de
lengtetekens, waar het Nederlandse verzen betreft, door de gebruikelijke
sterktetekens / en ×; een naamregister (een zaakregister ontbreekt ook, maar de
analytische inhoudsopgaaf maakt het gemis nauwelijks voelbaar). Het boek is,
waarschijnlijk voor de goedkoopte, zo in zijn omslag gezet, dat het niet goed open
wil blijven liggen: een bezwaar voor een studiewerk, dat men schrijvende moet
kunnen lezen.
C.A. ZAALBERG

HAT, verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal. Redaksie:
P.C. Schoonees, C.J. Swanepoel, S.J. du Toit, C.M. Booysen. Klerksdorp,
Johannesburg, Pretoria, Voortrekkerpers, 1965.
Zoals de titel en de samenstelling van de redactie genoegzaam aangeven, en in
het Woord Vooraf nog eens uitdrukkelijk bevestigd wordt, hangt dit
handwoordenboek, HAT, ten nauwste samen met het WAT, het ‘Woordeboek van
die Afrikaanse Taal’, waarvan Dr. Schoonees lange tijd hoofdredacteur is geweest.
Evenals Verdam indertijd, zij het op sterk aandringen van de uitgever, niet heeft
gewacht tot zijn magnum opus gereed was om er een verkorte uitgave van te geven,
heeft Dr. Schoonees met zijn medewerkers een handuitgave van het WAT bezorgd
lang voordat het einde daarvan in zicht is. Ruimte
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voor zo'n boek bestond er zeker. Het is bijna 60 jaar geleden dat er een werk van
vergelijkbare omvang verscheen, het ‘Beknopt Nederlands Woordeboek (sic!) voor
Zuid-Afrika’ van H. Elffers en W.J. Viljoen (Kaapstad, J.C. Juta, 1908). Ondanks de
aanduiding als ‘beknopt’ telde dit wdb. 1353 blz., dat is 300 meer dan het hier
aangekondigde, dat weliswaar groter van formaat, maar ook aanzienlijk ruimer
gedrukt is. Daarna verscheen alleen nog het ‘Verklarende Afrikaanse Woordeboek’
van M.S.B. Kritzinger, voor het eerst in 1936, hedrukt in 1947, laatstelijk in 1962;
dit is veel kleiner, ongeveer als het Nederlandse handwdb. van Van Haeringen. Het
diende tot grondslag voor een Afrikaans-Engels woordenboek, waarvan latere
uitgaven door Dr. Schoonees bewerkt zijn (7de druk 1964).
Er is enige reden om deze data op te halen, omdat het bijzonder korte voorbericht
van het HAT (slechts één bladzijde!) er volstrekt over zwijgt. Het WAT is nog slechts
gevorderd tot aan de letter K en men kan zich dus afvragen waarop het 60% van
de totale omvang omvattende resterende deel van dit nieuwe handwoordenboek
berust. Is daarvoor ook het materiaal van het WAT geraadpleegd? Of berust het
voornamelijk op de Afrikaans-Engelse uitgave van Kritzinger, eventueel met
vergelijking van Nederlandse woordenboeken? Ten aanzien van dit laatste, niet
onbelangrijke aspect zegt Kritzinger in de tweede uitgave van zijn Verklarende
Woordeboek: ‘Met die oog op die gebruik van Nederlandse voorgeskrewe boeke,
handboeke, ens., heb ons heelwat Nederlandse woorde wat Afrikaans verrijk en
nie met die taaleie bots nie, opgeneem’. Men had wel gaarne vernomen wat het
standpunt van Dr. Schoonees en zijn medewerkers in dezen geweest is. Als men
ziet dat als lemma zijn opgenomen woorden als vestingartillerie, vestingoorlog,
vestingstraf, vlagjonker, dan moet men wel aannemen dat hun standpunt niet verschilt
van dat van Kritzinger; immers deze nu wel ronduit als historische termen te
karakteriseren woorden kunnen toch nauwelijks tot de levende Afrikaanse taalschat
geacht worden te behoren. Het is een kwestie waarmee alle bewerkers van
Afrikaanse woordenboeken geconfronteerd worden, en in de opeenvolgende uitgaven
die hier genoemd zijn valt een duidelijke ontwikkeling waar te nemen. Elffers en
Viljoen noemen hun werk nog
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een ‘Nederlands Woordenboek’. Zij gaan uit van het Nederlands, gespeld volgens
Kollewijn, en trachten het Afrikaans daarin te integreren; de Afrikaanse woorden en
betekenissen krijgen de aanduiding ‘Z.A.’ en men zou ze a.h.w. moeten uitzeven
uit hun woordenboek om een overzicht te krijgen van het eigenlijke Afrikaans uit
hun tijd. Hun verzameling heeft thans nog een historische waarde. Kritzinger keert
de zaak om: hij gaat uit van het Afrikaans en tracht daarbij in te lijven uit het
Nederlands wat het nodig heeft om een volledige woordenschat te verwerven. Het
HAT staat, als gezegd, blijkbaar op vrijwel hetzelfde standpunt, zonder dit uitdrukkelijk
uit te spreken. Hetzelfde geldt voor de andere grote kwestie waarmee de Afrikaanse
lexicografie geconfronteerd wordt: die van de anglicismen. Elffers en Viljoen spreken
daar in hun voorbericht nadrukkelijk en vrij uitvoerig over en zeggen dat dit punt ‘tot
vragen aanleiding geeft, waarop vooralsnog niemand het antwoord vermag te geven’;
zij stellen zich tot doel de anglicismen zo mogelijk ‘door betere, zuiverder, erkende
nederlandse’ woorden te vervangen. Het HAT rept is 't geheel niet van het probleem
en het heeft in zijn uitwerking, voor zover ik gezien heb, er ook slechts zelden
aandacht aan geschonken. Wel wordt b.v. bezigheidsman aangeduid als ‘Anglisisme
vir sakeman’, maar i.v. laatste wordt geen melding gemaakt van het gebruik in de
zin van ‘vorige’, dat Elffers en Viljoen in een apart artikel behandelen en als
anglicisme signaleren. Evenzo bij lang, waar Elffers en Viljoen signaleren ‘ik zal niet
lang zijn’ uit ‘I shan't be long’; in het HAT is dit niet vermeld.
De betekenissen worden in het HAT meestal ‘deur voorbeeldsinne opgehelder’.
Niet gezegd wordt of dit allemaal door de redactie bedachte voorbeelden zijn
(‘poëmen’ zoals de huisaanduiding bij het WNT luidt), of citaten; dat deze laatste
inderdaad voorkomen kan men b.v. zien in het artikel komaan, waar Jan Celliers
aangehaald wordt. Het gebeurt echter, voor zover ik zie, slechts zelden.
Er is ook een aanduiding van de uitspraak. ‘As hulpmiddel by die uitspraak word
alle trefwoorde deur kolletjies in lettergrepe verdeel met aanduiding van die hoofklem’.
Deze betekenis van kolletjie zoekt men in het wdb. tevergeefs; het wordt alleen
vermeld als ‘Vkw. van
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kol’, maar dit geeft geen opheldering omtrent deze bijzondere toepassing (‘Vkw.’ is
blijkbaar verkleinwoord. Er is geen lijst van redactionele afkortingen).
Dit brengt ons op het punt van de volledigheid van het woordenboek. Om deze
te controleren heb ik de volgende proef genomen: in een willekeurig gekozen
Afrikaanse krant (Die Transvaler van 2 October 1965) heb ik een aantal woorden
aangestreept en daarna nagegaan welke in het HAT wel een welke niet voorkomen.
Het resultaat mag zeer bevredigend genoemd worden: van de 84 aangestreepte
woorden ontbraken er 30. Dit is niet veel; de krantetaal is een vrij gewaagd criterium
en ik ben ervan overtuigd dat onze Nederlandse handwoordenboeken er bij een
soortgelijke proef niet beter af zouden komen. Wel is het veelzeggend dat van de
ontbrekende woorden er slechts 10 vallen in het gedeelte A-K en 20 in het stuk L-Z:
zo lang voor dit stuk de basis van het WAT ontbreekt, moet het een voorlopig karakter
dragen, evenals dat in de Nederlandse handwoordenboeken het geval is voor de
letters die nog niet in het WNT behandeld zijn. Een enkele maal bevreemdt het
ontbreken van het woord wel, b.v. van allemintig, dat in het WAT wel behandeld is.
Soms is er een spellingsverschil: de krant schrijft beret, terwijl het woordenboek
alleen baret erkent. Soms is het betrokken woord wel opgenomen, maar ontbreekt
de aangetroffen toepassing, zo b.v. bij onlangs, dat alleen als bijwoord wordt
gegeven, maar ook als bijv. naamw. blijkt voor te komen: ‘'n onlangse besoek aan
die Kruwildtuin’. Van de niet aangetroffen woorden noem ik nog geraamd (ingelijst),
hooftema (hoofdthema), inhok (opsluiten), jintelman (gentleman), lewensbeskoulik,
montasiebouw, rampgebied, rolprentkamera, skoolklok, spanspel, spogwoning
(blijkbaar zoveel als: luxewoning; het woordenboek geeft spog- alleen in de zin van
pronk-); voëltjie als term in het golfspel (‘hole’); verhoogstuk (toneelstuk); welaf
(welgesteld).
Als geheel mag het woordenboek zeker geslaagd genoemd worden en zal het in
zijn functie van handuitgave van het WAT bijzonder nuttig blijken te zijn. Ook voor
Nederlanders die Afrikaans lezen kan het als naslagwerk ten zeerste worden
aanbevolen.
Leiden, Maart 1966.
C. KRUYSKAMP
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Muzikaal woordenspel bij Hooft
In het najaar van 1965 ontving ik het verzoek van Dr. F.L. Zwaan om de muzikale
terminologie in een passage van het gedicht Koelte van antwoordt van P.C. Hooft
te verklaren. Weinig vermoedde ik toen, dat het onderzoek naar de betekenis van
slechts vier versregels mij zou brengen op gebieden als de middeleeuwse
muziek-didactiek, de Duitse orgeltabulatuur, de Florentijnse stile nuovo in de muziek
rond het jaar 1600, en het onderwijs op de Latijnse scholen in Hoofts jeugd. Het
zou van gebrek aan werkelijkheidszin getuigen, indien ik al deze zaken bij de lezer
bekend veronderstelde. Vandaar dat in de hieronder volgende studie de
muziektheoretische aspecten vrij uitvoerig en tegelijk enigszins gesimplificeerd zijn
behandeld. Het was mijn bedoeling de verantwoording van mijn interpretatie zó te
formuleren, dat zij voor muzikaal ongeschoolde lezers begrijpelijk is. Ik hoop, dat ik
daarin ben geslaagd.
Gaarne betuig ik mijn erkentelijkheid aan de heer Zwaan, die mij een enkele keer
voor uitglijden op dit musico-litteraire grensgebied behoedde, en aan de muzikale
medievist Drs. P. Fischer, die mij een zeer belangrijke inlichting verschafte. Tevens
ben ik Prof. Dr. J. Smits van Waesberghe, Prof. Dr. C.A. Zaalberg en Dr. H.W. van
Tricht dank verschuldigd voor enkele welwillend verstrekte informaties.
Op 26 november van het jaar 1623 trad Tesselschade Roemer Visscher te
Amsterdam in het huwelijk met Allert Janszoon Crombalch. Onder de gasten
bevonden zich Constantijn Huygens en Machteld van Kampen, die elkaar voor het
eerst ontmoetten. Zo veel als wij van de grote Constanter weten, zo weinig is ons
bekend over het meisje. Zij was een nichtje van Tesselschade, en uit een lijkdicht
1)
van Vondel kan men opmaken dat ze jong gestorven is.
Ruim twee weken na de bruiloft schrijft Huygens zijn gedicht Vier en vlam, waarin
hij Tesselschade ‘om voorspraeck bij Ioff. Machteld

1)

Op de doodt van Iongkvrouw Maghtelt van Kampen (WB-uitgave II, p. 483).
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2)

van Kampen’ vraagt. Hier poseert de dichter, speels en briljant, als een
hartstochtelijk verliefde jongeling, die ons intussen niet geheel kan overtuigen dat
3)
hij het werkelijk meent. Jorissen geloofde indertijd, dat het Huygens ernst was.
Worp spreekt daarentegen van een voorbijgaande verliefdheid, een mening die
4)
Kalff deelt. Ofschoon bij Huygens spel en emotie heel goed kunnen samengaan,
maakt het gedicht toch wel sterk de indruk van virtuoze aanstellerij. De vraag, of
het onderschrift ‘Om den deun’, dat in één der handschriften voorkomt, pas later is
toegevoegd, verandert hieraan niets.
Niet Tesselschade, maar Hooft antwoordde op het berijmde verzoek. De Drost
laat zich niet de gelegenheid ontgaan het vernuft van Huygens te evenaren. Telde
Vier en vlam ruim tweehonderdenvijftig verzen, Hooft schrijft er onder de titel Koelte
van antwoordt bijna driehonderd. Intussen zond hij Huygens alleen de laatste acht
5)
toe; deze spreken voor zichzelf:
Zoetjes, toef wat, noch een woordtjen
Ick u bijten moet in 't oortjen,
285 Dat mijn hoofjes rammelrad
Schoontjes schier vergeten had.
Spreekje 't meisjen blond van haeren,
Past vooral haer te verklaeren,
Klaerder, dan ghij 't mij bediedt,
290 Vastaert, oft ghij 't meent oft niet.

Koelte van antwoordt repliceert op ieder detail van Vier en vlam. Willen we Hooft
verstaan, dan moeten we dus allereerst het corresponderende fragment bij Huygens
zoeken. Het zijn de volgende verzen (de dichter spreekt over zichzelf in de derde
persoon):

2)
3)
4)

5)

Gedichten, ed. Worp, II, pp. 42-49.
Th. Jorissen, Constantin Huygens, Studiën, Arnhem 1871, pp. 150-163.
Gedichten, II, p. 49, voetnoot 2; G. Kalff, Studiën over Nederlandsche dichters der zeventiende
eeuw, Haarlem 1901, pp. 41-43. De argumentatie, die we aldaar vinden, is heden ten dage
niet meer aanvaardbaar: ‘...ik geloof dat men Bij Constantyn Huygens in 't geheel niet van
hartstocht kan spreken, ook niet in liefdeszaken’. Blijkbaar kende Kalff de Pathodia niet.
Huygens leerde de volledige tekst van Koelte van antwoordt eerst in 1671 kennen, toen Hoofts
gedichten in de editie van G. Brandt verschenen.
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175 Stemme-streeling, snaren-krabbling,
Is een konstelijcke brabbling
Die sijn handen en sijn keel
Niet en kennen als ten deel,
Maer, al stinckt het eighen roemen,
180 Kampen, kan sijn keel niet noemen
Of sij staeter af en trilt
Als een Eycken-rijs in 't wild;
Snaeren kan sijn' hand niet raken
Die wat Machteld-achtich kraken
185 Of sijn vingers gaender af
Als een viervoet naer een draf;
Daer dan Hand en Keel vergaren,
Kampen seggen all' de snaeren,
Kampen kort en Kampen lang
190 Zijn de noten van sijn' sang.6)
7)

Hooft antwoordt nu hierop:

'T zingen moght ghij eens bezoeken,
Dat zijn woordt meê reêlijk doet;
Hebt ghij tot geen zeggen moedt.
Laet voor Machtelt nooten kraeken
50 Die uw meesterschap versaeken
In de min, daer A, be, çe,
Hoogher is als effen, E.

6)

7)

Tekst volgens de editie Worp. Terloops zij gewezen op de laatste twee verzen van dit fragment.
Zij bevatten waarschijnlijk een toespeling op de toonzettingen van de vers mesurez à l'antique.
De metrische experimenten van Baïf en Thibault de Courville waren alleen door middel van
muziek realiseerbaar. De componisten, die deelnamen aan Baïfs Académie (Claude le Jeune,
Jacques Mauduit en Eustache du Caurroy), gaven de lange en korte lettergrepen uitsluitend
met twee notenwaarden weer (of met de equivalenten hiervan). Deze komen ongeveer overeen
met onze huidige kwart- en achtste noot. De musique mesurée à l'antique was omstreeks
1623 in Frankrijk reeds verleden tijd. In ons land daarentegen werd de quantiteitstheorie nog
vele jaren daarna verdedigd, getuige het pleidooi van Isaac Vossius (De poematum cantu et
viribus rythmi, Oxford 1672, p. 128 e.v.). Huygens vertaalde in 1621 een ode van Horatius in
Franse vers mesurez (Ged., I, p. 207). Het is evenwel twijfelachtig of hij deze voor de zang
bestemde.
Tekst volgens de uitgave Leendertz-Stoett, I, pp. 205-206.
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Stoett drukt, evenals Worp, in zijn editie beide gedichten volledig af, en geeft bij het
fragment van Hooft het volgende commentaar, dat hij nagenoeg ongewijzigd uit de
8)
uitgave van Leendertz overneemt:
(1)

vs 46:

bezoeken, beproeven.

(2)

vs 47:

dat zijn woordt meê reêlijk
doet, dat ook nog al
welsprekend is.

(3)

vs 49:

nooten, muzieknooten.
Hooft gebruikt hier het
wkw. kraeken, omdat
Huygens het ook van de
snaren heeft gebezigd [zie
Vier en vlam, vs 184].

(4)

vs 50:

versaeken, die uw
meesterschap in het
zingen verloochenen. Het
ziet terug op wat Huygens
omtrent zijn spelen en
zingen gezegd had.

(5)

vs 51:

in de min behoort bij
nooten kraeken en is eene
woordspeling met min,
amor, en min, minor. In
den minor, ook wel
bemol-toonaard geheeten,
waren a, b, c, in den major
of beduur-toonaard
daarentegen e, f, g, de
hoogste nooten op den
toonladder.

(6)

vs 52:

effen [,] E = F en E.

De eerste twee van deze voetnoten zijn volkomen aanvaardbaar, evenals no. 4.
Aan de derde voetnoot zou nog kunnen worden toegevoegd, dat nooten kraeken
een woordspeling is, die als zodanig bij Huygens niet voorkomt. Verder is het juist,
dat in de min niet bij meesterschap, maar bij nooten behoort. Wat betreft de rest
van voetnoot 5 slaan Leendertz en Stoett de plank volkomen mis. De dubbele
interpretatie van min lijkt een ingenieuze vondst, zij berust evenwel op geen enkele
historische realiteit. De verwijzing naar het mineur- en majeurtoongeslacht is volstrekt
8)

De nummering van deze voetnoten is van mij. Leendertz-Stoett verwijst alleen naar de verzen.
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irrelevant. Deze begrippen, die thuisbehoren bij een zuiver-tonale muziek, waren
in Hoofts tijd onbekend. De muziek van de eerste helft der zeventiende eeuw kan
men prae-tonaal of post-modaal noemen, d.w.z. het modale toonsysteem uit de
Middeleeuwen ondergaat een ontbindingsproces, terwijl terzelfder tijd de functionele
tonaliteit, gebaseerd op de concentrische en excentrische werking van tonica,
subdominant en dominant, zich aan het vormen is. Het is waar dat enkele
muziekgeleerden uit de tweede helft van de zes-

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 82

237
tiende eeuw de desintegratie van het modale systeem onderkenden (o.a. Giuseppe
Zarlino), maar dit wil nog niet zeggen dat zij reeds met tonale categorieën werkten.
Zuiver tonaal is de muziek pas tegen het einde van de zeventiende eeuw, en het
zal tot 1722 duren voordat deze tonaliteit theoretisch gecodificeerd wordt
(Jean-Philippe Rameau, Traité d'harmonie).
Leendertz en Stoett noemen voorts als synoniemen van ‘major’ en ‘minor’ de
termen ‘beduur’ en ‘bemol’. Deze komen inderdaad in de aanvang der zeventiende
eeuw in alle Nederlandse leerboeken voor; ze hebben echter niets uit te staan met
de beide tonale geslachten. Eerst veel later zullen ze in het Hoogduitse taalgebied
worden vereenzelvigd met de dualiteit van het tonale systeem. De verwijzing van
beide commentatoren moet dan ook gezien worden als een sterk staaltje van
anachronistische interpretatie.
‘Beduur’ en ‘bemol’ zijn afkomstig uit de muzikale leesmethode van Guido van
Arezzo, die zes eeuwen lang (ca 1050- ca 1650) het Europese onderwijs heeft
beheerst. Guido ontleende aan de Johannes-hymne Ut queant laxis een stijgende
reeks van zes tonen (hexachord), bestaande uit tweemaal twee hele-toonschreden,
gescheiden door een halve. Hij vormde deze reeks uit de aanvangstonen van ieder
halfvers en hij liet haar dan ook op de corresponderende lettergrepen zingen:
Ut queant laxis resonare fibris
Mira gestorum famuli tuorum,
Solve polluti labii reatum,
Sancte Ioannes.

In de hymne komt het hexachord ut-re-mi-fa-sol-la overeen met de tonen c-d-e-f-g-a.
Guido liet het echter tevens zingen, uitgaande van de toon g (g-a-b-c-d-e). Kort na
zijn dood (ca 1050) transponeerde men het nogmaals en wel naar f (f-g-a-bes-c-d).
De aan de hymne ontleende reeks (op c) werd hexachordum naturale genoemd,
de transpositie naar g heette hexachordum durum en die naar f, hexachordum molle.
Vanwaar nu deze namen? Door de transpositie naar f had de letter b een dubbele
betekenis gekregen, n.l. de noot b in de g-reeks en de noot bes in de f-reeks. Dit
verschil werd grafisch uitgedrukt door een vier-
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kante en een ronde b, die men respectievelijk b quadratum of b durum, en b rotundum
of b molle noemde. Uit b molle is ons huidige mol-teken, benevens de Franse term
bémol ontstaan, uit b durum zowel het huidige herstellings- als het verhogingsteken
(kruis), benevens de Duitse schrijfwijze h voor de toon b. Het bewijs, dat Guido's
methode in Hoofts tijd nog algemeen in gebruik was, is gemakkelijk te leveren. De
hierbij afgedrukte bladzijde uit Isagoge Musicae, een leerboek voor de Latijnse
School te Leeuwarden van de hand van Jacobus Vredeman (1618), geeft een
9)
duidelijk inzicht in de leesmethode van Guido. Verderop in ons artikel zal nog eens
naar dit facsimile worden verwezen.
Beduur en Bemol zijn dus geen toongeslachten, maar tonen. Aldus heeft Hooft
deze termen gekend. Overigens, wanneer hij werkelijk min als ‘mineur’ zou hebben
bedoeld, dan is het nog niet duidelijk waarom ‘a, b, c, de hoogste noten op den
toonladder’ zouden zijn. Een toongeslacht fixeert de relatie tussen tonen, niet de
tonen zelf. Zolang niet een grondtoon (tonica) gekozen is - en elke willekeurige toon
kan als zodanig fungeren - bestaat er geen enkele mogelijkheid om bepaalde, met
name genoemde tonen als de hoogste aan te wijzen. Het is een raadsel hoe
Leendertz en Stoett tot deze verklaring kwamen, temeer daar ook de relatie tussen
de tonen, welke zij als hoogste aangeven (a, b, c, en e, f, g), niet klopt met die in
de mineur-, respectievelijk majeurtoonladder.
Tenslotte voetnoot 6. De uitleg die Leendertz en Stoett hier geven is op zichzelf
beschouwd aanvaardbaar: ‘effen, E’ in vs 52 betekent ‘F en E’. Maar zij hadden het
hierbij niet moeten laten. Door hun verklaring-zonder-meer suggereren zij, dat het
Hooft louter en alleen om

9)

J. Vredeman, Isagoge Musicae, dat is corte perfecte ende grondighe instructie van de principale
musijcke, soo die in alle collegien der selver stadt Leeuwarden geleert wert, Leeuwarden
1618, p. 11. In kolom 2 wordt de dubbele betekenis van de letter b niet aangeduid; als
waarschuwing daarvoor plaatst Vredeman een ‘herstellingsteken’ achter de fa in de kolommen
5 en 8. Op p. 4 en p. 6 wijst hij op het feit dat hier bemol moet worden gezongen. Voor een
meer gedetailleerde uiteenzetting van Guido's hexachord-systeem worde de lezer verwezen
naar J. Smits van Waesberghe, School en muziek in de Middeleeuwen, Amsterdam 1949, p.
63 e.v.
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een orthografisch grapje gaat. Een dergelijke gratuite inval, zonder inschakeling
van het vernuft, past evenwel niet goed in het zeventiendeeeuwse klimaat, en zeker
niet in een gedicht, waar zo veel woorden een dubbele bodem hebben. Er steekt
kennelijk meer achter de vreemde spelling, die Hooft hier gebruikt.
Nu de interpretatie van Leendertz en Stoett dient te worden afgewezen, zijn we
verplicht naar een nieuwe, aanvaardbare uitleg te zoeken. Twee problemen vragen
vóór alles om een oplossing:
(1) Waarom zijn ‘A, be, çe’ hoger dan F en E?
(2) Waarom schrijft Hooft ‘effen, E’?

(1) We hebben reeds geconstateerd, dat begrippen als ‘hoger’ en ‘lager’ afhankelijk
zijn van de fixatie der tonen naar hoogte. Een toonnaam zonder meer zegt ons niets,
we moeten tenminste zijn hoogte in betrekking tot andere tonen kennen. Nu is het
opvallend, dat Leendertz en Stoett in het geheel geen acht hebben geslagen op
Hoofts schrijfwijze. De noten A en E schrijft hij met een hoofdletter, b en c
daarentegen met een kleine letter. Inderdaad is sedert de vroege Middeleeuwen
de schrijfwijze van de lettertekens steeds een middel geweest tot vastlegging van
de relatieve toonhoogte. Het tegenwoordig vrijwel algemeen aanvaarde systeem
10)
van fixatie der tonen door middel van letterschrift ziet er aldus uit:
C...B c...b c'...b' c''...b''
5

5

enz. t/m c ...b

Guido maakte gebruik van een veel kleinere scala. Zij beperkt zich tot de totale
omvang van de (ongeschoolde) menselijke stemmen en vangt aan met de Griekse
11)
gamma:

10)

5

Ter orientatie zij gewezen op de toonomvang van onze huidige piano ( ...c ). Tonen onder
5

11)

en boven b zijn als zodanig voor het menselijk oor niet of nauwelijks waarneembaar.
Guido's gamma komt overeen met onze huidige G (in het derde octaaf van onderaf gerekend).
Hierbij moet worden aangetekend, dat er in de elfde eeuw en nog lang daarna geen sprake
is van absolute toonhoogte, gefixeerd door het trillingsgetal. In het woord ‘gamma’ (Fr. gamme)
voor toonladder leeft de z.g. Scala Guidonis heden ten dage nog voort. Overigens is
Vredeman's opmerking (p. 2), dat Guido de gamma onderaan de Latijnse letterreeks heeft
geplaatst ‘tot memorie sijns naems’, onjuist. Dit verhaal duikt kort na Guido's dood op, maar
de feiten wijzen uit, dat de Griekse letter reeds lang vóór hem als notennaam werd gebruikt.
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ΓABCDEFG

abcdefg

aa bb cc dd ee

graves

acutae

superacutae

De kolommen 1 en 2 van het facsimile uit Isagoge Musicae tonen aan, dat ook
dit onderdeel van Guido's leer in Hoofts tijd nog steeds onderwezen werd. Vredeman
noemt de letters van de Scala Guidonis ‘graden oft trappen, (...) welcke altijdt staen
12)
op Linien of Spacien’. Vandaar de horizontale lijnen in de scala, die de leerling
als vanzelf inleiden tot het lezen van het eigenlijke muziekschrift: ‘En alsoo de graden
en toonen gestelt worden op linien en spacien van dese Ledder, soo worden oock
13)
alle Noten in de Musijck ghestelt, die haer representeren.’ Ook dit gaat terug op
de geniale didacticus uit de elfde eeuw.
Niet altijd lag de scheiding van de octaven tussen G en a (g en aa). In één van
de vele instrumentale notatie-systemen uit de zestiende en zeventiende eeuw, welke
geen gebruik maken van notentekens maar van letters, begint het octaaf bij b (durum)
en eindigt hij bes (b molle). Dit is het geval in de Duitse notatie voor orgel- en
14)
clavecimbelmuziek, de z.g. orgeltabulatuur. ‘A’ lag daar dus vlak onder ‘be’ en
15)
‘çe’. Ofschoon de Duitse orgeltabulatuur in ons land geen ingang had gevonden
- men noteerde hier orgel- en klaviermuziek op twee zeslijnige notenbalken - was
ze toch geenszins onbekend. Het is intussen onwaarschijnlijk, dat het onderwijs op
de Latijnse School zich tot deze materie uitstrekte. Aannemelijker is, dat Sweelinck
hetzij rechtstreeks, hetzij door middel van zijn onderricht aan Christina van Erp de
Drost

12)
13)
14)

15)

Vredeman, op. cit., p. 2.
Ibid., p. 10.
Het voordeel van dit schrift was, dat de componist (duur) papier bespaarde. Zelfs Bach
noteerde nog wel eens, gedwongen door plaatsgebrek, de slotmaten van een compositie in
tabulatuur.
Niet alle Duitse orgeltabulaturen maken van deze octaafscheiding gebruik. Men treft ook het
hedendaagse octaaf C-B aan.
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met de beginselen van het Duitse letterschrift in kennis heeft gebracht.
Hooft verkondigt dus in de verzen 51 en 52 een aperte muzikale waarheid:

1

zijn hoger dan

2

Had hij ‘A, Be, Çe’ geschreven in plaats van ‘A, be, çe’, dan zou hij iets hebben
beweerd, wat niet klopt:

3

zijn hoger dan

4

(2) Zoeken we thans een verklaring voor de bizarre spelling van ‘F en E,’ dan ligt
het voor de hand dat deze afhankelijk is van een tweede uitleg. We laten voorlopig
de toon F vervallen en lezen precies wat er staat. ‘Effen’ is dan een adjectief. Dit
woord komt bij Hooft in verscheidene betekenissen voor, maar meestal beantwoordt
16)
het toch wel aan ons begrip ‘gelijkblijvend’ of ‘gelijkmatig’. De monofone kerkzang
(cantus planus) noemde men in Hoofts tijd ‘even sangh’. Zij stond tegenover de
polyfone cantus compositus, die ‘maet-sangh’ heette. Aangezien de problematische
verzen 51-52, hoe men ze ook wil verklaren, steeds in het licht van vers 46 (‘'T
zingen moght ghij eens bezoeken’) dienen te worden beschouwd, moet ‘effen’ dus
muzikaal worden geïnterpreteerd. We komen dan tot ‘eentonig’ (zonder de pejoratieve
bijsmaak die dit woord soms heeft). De dubbele uitleg van ‘effen, E’ (n.l. ‘F en E’,
en ‘eentonig E’) impliceert dat ook andere woorden uit de verzen 51 en 52
pluri-interpretabel moeten zijn. ‘Hoogher’ laat zich vrij gemakkelijk duiden als ‘beter’
of ‘verkieslijker’. Gezien de contekst (vs 47) kunnen we dit opvatten als ‘welspreken-

16)

Ook gebruikt Hooft het woord in de zin van ‘onberispelijk’. Cunctis vitae officiis aequabilis
vertaalt hij als ‘in alle plichten des leevens een effen man’ (Tac. Hist. IV, 5; p. 432 in de uitgave
van 1704). Zie: Uitlegkundig woordenboek op de Werken van Pieter Korneliszoon Hooft,
Amsterdam 1825, I, p. 261.
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der’. Voorts is er geen reden meer, ons in vers 51 te storen aan de schrijfwijze van
de letters; we lezen nu gewoon A, B, C.
Het resultaat is nu: ‘Noten...in de min, waar A, B, C, welsprekender zijn dan
eentonig E’. Men kan dit moeilijk klare taal noemen. Interpretatie van separate
woorden leidt nog niet tot verklaring van de zinsnede waarin zij voorkomen. Het zijn
weer de letters, dat het raadsel vormen. Vooral de E intrigeert ons. Zij is eigenlijk
de zwakste schakel in onze keten van veronderstellingen. Immers wanneer ze geen
muzikaal symbool zou zijn, dan komt de interpretatie ‘eentonig’ voor ‘effen’ op losse
schroeven te staan.
Achteraf blijkt ‘E’ inderdaad een muzikale betekenis te hebben, maar ik had niet
kunnen vermoeden, dat ook ditmaal de sleutel in de middeleeuwse muziek-didactiek
moest worden gezocht. Drs. Fischer wees mij op een schoolgedicht van Herman
von Reichenau (beter bekend als Hermannus Contractus). Dit gedicht dateert uit
dezelfde tijd als het hexachord-systeem van Guido, n.l. de eerste helft van de elfde
eeuw, en het doceert eveneens een muzikale leesmethode. Het vangt aldus aan:
E voces unisonas equat,
S semitonii distantiam signat,
T toni differentiam tonat,
S cum T semiditonum statuit,
5 T duplicata ditonum titulat,
D diatesseron symphoniam detonat,
Delta diapente consonantiam discriminat,
17)
Delta cum S bina cum tritono limmata docet,
Delta cum T quaternos cum limmata tonos
10 maximum videlicet in cantilenis nostris
phtongorum intervallum determinat.

Deze letters en lettergroepen, waarvan niet alleen de delta maar ook de t de Griekse
vorm heeft, duiden dus toonsafstanden (intervallen)

17)

De ‘resonantie’ van ieder lettersymbool in het verdere verloop van het desbetreffende vers
moet fonetisch worden opgevat. Vandaar docet voor ds.
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18)

aan. Zij werden boven de lettergrepen van een tekst geplaatst. De resterende,
hier niet geciteerde versregels leren ons, dat een onder de letter(s) geplaatste punt
een dalend interval voorschrijft. Ontbreekt deze punt of staat ze er boven, dan zingt
men de toonsafstand stijgend.
De leesmethode van Hermanus Contractus biedt maar zeer beperkte
mogelijkheden en heeft zich dan ook niet naast die van Guido kunnen handhaven.
Reeds na de elfde eeuw raakte ze in onbruik. Opvallend is echter, dat de versus
Hermanni tot diep in de zestiende eeuw in muziektheoretische handschriften
19)
20)
voorkomen. Smits van Waesberghe geeft hiervoor een zeer plausibele verklaring.
Het gedicht werd gezongen, en wel volgens de methode die het zelf doceert. Het
was dus een schoollied en uiteraard staan tekst en muziek in nauw verband met
elkaar. De melodie op de eerste versregel begint met drie tonen van gelijke hoogte,
in vers 2 zingt men een halve toonschrede, in vers 3 een hele, enzovoort. Het lied
is derhalve een zeer instructieve leesoefening, ook wanneer men het van het
‘normale’ notenschrift laat zingen, hetgeen in de zestiende eeuw ongetwijfeld
gebeurde.
‘Effen, E’ slaat dus op de aanhef (vers 1) van het didactische lied van Hermannus
en is in feite een pleonasme. De letter E fungeert hier wel als een muzikaal symbool,
maar ze is geen notennaam. Of Hooft de versus Hermanni op de Latijnse School
te Amsterdam heeft gezongen, valt niet uit te maken, maar het is duidelijk dat hij ze
heeft gekend.
Keren we even terug naar de eerste interpretatie (A, be, çe zijn hoger dan F en
E). De lezer is daar wellicht op een onregelmatigheid gestuit. Waarom koos Hooft
de toon E in de scala? Terwille van het rijm kan dit niet gebeurd zijn. Immers in dat
geval zou de dichter ongetwijfeld zijn keus op de toon G hebben bepaald (‘A, be,
çe’ vormen een stijgende reeks van tonen en het lijkt onlogisch om deze te vergelijken
met de dalende combinatie F-E). Het is nu duidelijk geworden, dat Hooft een zeer
speciale reden had voor de keuze van E. Alleen deze letter

18)

19)
20)

Genoemd worden de intervallen tot en met de grote sext (gerekend vanuit f, de d). De tritonus
(overmatige kwart, b.v. f-b) ontbreekt. Deze toonsafstand gold als moeilijk zingbaar en kreeg
in de Middeleeuwen de naam van diabolus in musica.
Mededeling van de heer Fischer.
Op. cit., p. 97.
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voldoet aan de regels van het dubbele spel, dat hij in de verzen 51 en 52 speelt. In
de scala is ze een toon, in het systeem van Hermannus is ze het ‘interval’ dat we
tegenwoordig een reine prime noemen.
Thans kunnen we ons wagen aan een tweede interpretatie van de problematische
verzen. Is ‘effen, E’ een overwegend een-tonige zang, dan moet A, B, C, het
tegenovergestelde beduiden: een meer-tonige manier van zingen. In de oudste
liturgische gezangen van de Christelijke Kerk vinden we deze twee praktijken terug
bij de psalmodie en de hymne. Het is evenwel onwaarschijnlijk dat Hooft hierop
doelt. Eerder denkt hij aan de muzikale vernieuwingen van zijn eigen tijd: het contrast
tussen recitatief en aria (hier nog te verstaan als een strofelied, veelal met
danskarakter). Hooft was zonder enige twijfel op de hoogte van de Florentijnse stile
nwovo. Vóór 1624 gebruikte hij tweemaal Caccini's Amarilli als ‘stemme’. Bovendien
kan Huygens, die tijdens zijn Italiaanse reis te Verona en Venetië veel muziek had
gehoord, hen wel het een en ander hebben verteld. Ook de Franse vocale kunst,
die in ons land meer bekendheid genoot dan de Italiaanse, maakte onderscheid
tussen récit en air. Beide typen hadden een plaats in het ballet de cour. Tijdens het
Twaalfjarig Bestand werden in Den Haag verscheidene ballets opgevoerd, zij het
21)
ook op bescheidener schaal dan men in Parijs gewend was.
Aldus kunnen we A, B, C, opvatten als het ongedwongen zingen, waarbij de
melodie zich betrekkelijk vrij en autonoom ontwikkelt. ‘Effen, E’ drukt daarentegen
de muzikale onderworpenheid aan de tekst uit. Lyrische onbevangenheid staat hier
tegenover retorische intellectualiteit. De verzen 467 en 47 steunen deze tweede
interpretatie. A, B, C beantwoordt meer aan het begrip zingen dan ‘effen, E’.
Wat Hooft beweert, geldt uitsluitend voor ‘nooten...in de min’. Zowel bij de eerste
als bij de tweede interpretatie hebben we te maken met uitzonderingen op de regel.
Normaliter moeten F en E ‘hoogher’ zijn dan A, B, en C. De heer Zwaan had hiervoor
een eenvoudige verklaring, welke ik met zijn toestemming overneem. Evenals een
reeks tonen kan men ook het alfabet opvatten als een ladder. En daarop staan

21)

Huygens schreef tekst en muziek van verscheidene ‘Ballets’. Zie Gedichten I, 62 en 169. Ook
II, 56-59.
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E en F hoger dan A, B, en C. Door dit als sousentendu aan te nemen krijgt het
woordenspel van Hooft relief.
Citeren we nogmaals de verzen, die ons hebben beziggehouden:
Laet voor Machtelt nooten kraeken
Die uw meesterschap versaeken
In de min, daer A, be, çe,
Hoogher is als effen, E.

Samenvattend kunnen we ze nu als volgt verklaren:
Vooropgesteld wordt, dat in de letterscala (het alfabet) E en F hoger staan dan
A, B, en C. Evenwel:
22)
I. In de toonscala staan A, b, en c, hoger dan F en E.
II. Een onbevangen, onbeholpen gezongen lied is als liefdesverklaring
welsprekender dan een retorisch, monotoon gezang.
Gelezen volgens interpretatie I, bevat de zinsnede louter een woordenspel. Het
eigenlijke antwoord van Hooft op de verzen 175-190 uit Vier en vlam ligt verscholen
in interpretatie II. Daar is het woordenspel geëvolueerd tot symboliek. Wat Hooft wil
zeggen is: in de liefde is het hart welsprekender dan het verstand.
De tegenstelling tussen de ongedwongen zang en de intellectueel-

22)

Aanvankelijk zocht ik de sleutel van interpretatie I evenals Leendertz en Stoett in het woord
min. Immers het feit, dat zij beiden ten onrechte spreken van het mineur-toongeslacht, bewijst
nog niet de onjuistheid van de dubbele lezing amor-minor. Juist door haar eenvoud ligt deze
woordspeling voor de hand. In dat geval moet echter ‘minor’ een andere muzikale betekenis
hebben dan ‘mineur’. Ik meende deze te hebben gevonden in de didactische muzieklitteratuur
uit de eerste helft van de zeventiende eeuw. Vrijwel alle leerboeken behandelen de tripla
maior en de tripla minor, d.w.z. de ritmische verdeling in drieën van bepaalde notenwaarden
(i.c. van de brevis en de semibrevis). De tripla komt meestal overeen met wat wij heden ten
dage een triool noemen; bij doorlopende toepassing vormt zij een driedelige maatsoort. Het
feit, dat Hooft drie notennamen noemt en dat hij ze vergelijkt met twee, pleit voor deze uitleg.
Er zijn echter ook bezwaren. In de muzieklitteratuur treffen we de term minor in dit verband
alleen als adjectief aan. En als we desondanks voor min ‘tripla minor’ lezen, hoe moeten we
dan het woord ‘hoogher’ verklaren? Verwijzing naar het mensurale notenschrift, waarin de
onderverdeling in drieën ‘perfect’ en die in tweeën ‘imperfect’ heette, lijkt wel erg gezocht. Ik
heb deze hypothese dan ook laten vallen.
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muzikale retoriek brengt ons de pennestrijd in de gedachte, die Huygens en Hooft
ruim een half jaar tevoren hadden gevoerd (mei-juli 1623). Een korte verhandeling
van eerstgenoemde over ‘de eenparicheyt der dichten ende van de voetmaeten’
werd door de Drost van kanttekeningen voorzien. Hierop volgde Huygens'
‘Wederantwoord’, hetwelk Hooft eveneens becommentarieerde. Huygens stelde in
1625 voor de stukken in zijn Otia op te nemen, maar Hooft voelde daar weinig voor.
23)
Zo bleven ze tot 1855 ongepubliceerd.
Huygens' pleidooi voor zuivere ‘jamben’ en ‘trochaeën’ is bekend, evenals Hoofts
verdediging van een meer variabele versritmiek. Nu is er een onmiskenbare analogie
tussen de liberale zienswijze van de Drost op het gebied der versificatie en zijn
voorkeur voor het ongedwongen zingen (A, B, C). Zouden de verzen 46-52 uit Koelte
van antwoordt een verborgen kritiek op de door Huygens voorgestane ideeën
bevatten? In dat geval zou ‘effen’ (te lezen als ‘gelijk-matig’) mede kunnen worden
opgevat als een steekje onder water op de ‘eenparicheyt van de voetmaeten’. Het
is niet ongerijmd iets dergelijks te veronderstellen. Het merkwaardigste aspect van
de discussie uit 1623 is toch eigenlijk, dat een weliswaar briljante, maar nog niet
gearriveerde figuur het bestaat om de les te lezen aan een vijftien jaar oudere man
van gevestigde reputatie, en dat deze zich dit min of meer laat welgevallen.
Veronderstellen we nu, dat Hooft een half jaar later uiting geeft aan een lichte
geprikkeldheid over de apodictische toon van de jonge Constanter, dan lijkt dit
psychologisch even verklaarbaar als het feit, dat zijn irenische natuur hem er tenslotte
24)
van weerhield het gedicht aan zijn vriend toe te zenden. Intussen is een en ander
voorlopig niet meer dan een onbewezen gedachte.
De interpretatie van slechts enkele regels kostte ons vele uren en een

23)
24)

Ze zijn gepubliceerd als aanhangsel van Hoofts Brieven (ed. van Vloten) I (1855), p. 434 e.v.
Overigens was dit zeker niet de enige reden voor Hoofts terughoudendheid. Vier en vlam
was in feite een ongewilde uitnodiging tot spot. Nu de misogame Constanter plotseling zijn
kwetsbaarheid toonde, liet Hooft zich verleiden tot een niet zeer kiese zinspeling op Dorothea
van Dorp (Koelte van antwoordt, vs 90). Zo is er meer in het gedicht, dat te scherp klonk. Het
is wellicht ook niet toevallig, dat een zestigtal verzen uit het hs verdwenen zijn.
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twaalftal bedrukte bladzijden. Hoeveel tijd zou Hooft eraan hebben besteed? Tien
minuten lijkt al een hoge schatting. We moeten wel aannemen dat hij bij dit vernuftige
woordenspel een dankbaar gebruik maakte van zijn parate kennis op het gebied
der ars musica. En dit brengt ons tot de vraag: hoe was Hoofts verhouding tot de
muziek en welke rol speelde zij in zijn leven?
Ongetwijfeld had Brandt gelijk, toen hij schreef: ‘Een zijner zoetste zinlykheeden
25)
was de maatzang’. Toch heeft Hooft zich zelden over muzikale zaken geuit.
Vandaar dat een zinsnede uit zijn brief van 17 april 1642 aan Bannius meer gewicht
heeft gekregen dan zij eigenlijk verdiende: ‘...ick, die my wel voor eenen vuurigen
26)
beminner, maar geen' kenner derzelve [d.w.z. van de zangkonst] ken...’ Zelfs al
zouden we rekening met de obligate bescheidenheid in de zeventiende-eeuwse
briefstijl, dan geven deze woorden toch aanleiding tot misverstand. Ze suggereren
het beeld van de muzikale analfabeet, die desondanks zo intens geniet. We hebben
gezien, dat dit niet klopt. Eerder moeten we deze woorden zo verstaan, dat Hooft
zich muzikaal de mindere achtte van de briljante figuren waarmee hij zich te Muiden
omringde. Het is begrijpelijk, dat hij zich tegenover de geleerde Ban geen kenner
durfde te noemen, maar daarmee gaf hij zichzelf nog geen testimonium paupertatis.
Op de Latijnse scholen was het onderwijs in de ars musica - vanouds een onderdeel
van het middeleeuwse quadrivium - bijzonder degelijk, zij het ook een weinig
ouderwets getint. Zelfs op de dorpsscholen maakte muziektheorie deel uit van de
leerstof, getuige de tien bladzijden die de schoolmeester van Barsingerhorn eraan
27)
wijdt. Balfoort's denigrerende opmerking over dit aspect van het muziekleven uit
28)
de zeventiende eeuw is er dan ook volkomen naast. Integendeel, de quantiteit
zowel als de qualiteit van

25)
26)
27)
28)

G. Brandt, 't Leeven van Pieter Corneliszoon Hooft (ed. P. Leendertz Jr), Den Haag 1932, p.
31.
Brieven (ed. van Vloten) IV, p. 52.
Dirck Adriaensz. Valcoogh, Een nut ende profijtelijck boecxken, ghenaemt Den Regel der
Duytsche Schoolmeesters, die Prochie Kercken bedienen, Amsterdam 1591.
D. Balfoort, Het muziekleven in Nederland in de 17de en 18de eeuw, Amsterdam 1938, p.
70.
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de Nederlandse leerboeken, verschenen tussen 1590 en 1650, is bepaald
29)
indrukwekkend. Toch lijkt het onwaarschijnlijk, dat iedere patriciërszoon, die de
Latijnse school had bezocht, na tientallen jaren nog in staat zou zijn zo vernuftig
met muziektheoretische begrippen te spelen als de Drost dit doet in Koelte van
antwoordt. Wat betreft zijn muzikale eruditie verheft Hooft zich boven de middelmaat.
Intussen zegt het feit, dat Hooft zijn kennis van de Guidonische leer, de versus
Hermanni en de Hoogduitse orgeltabulatuur uit zijn mouw schudt, ons weinig over
de a a r d van zijn muziekgevoeligheid. Om deze te doorgronden moeten we
terugkeren naar de discussie met Huygens over de ‘eenparicheyt’. Ofschoon de
30)
schaarse documenten daarover sedert de publicatie in 1855 uitsluitend van
litterair-historisch standpunt zijn bestudeerd, is het in wezen toch een muzikale
discussie geweest. Huygens zegt dit expliciet in de aanvang van zijn verhandeling:
‘Het Gedicht is niet anders als canora dictio oft singende uytspraeck’ en hij bevestigt
het aan het slot van zijn Wederantwoord: ‘in alle gevalle, ick ben te grooten sangsott
om mij de suyverheyt van de singende uytspraeck te laten belemmeren’. Het lijkt
alsof Huygens hier de rechten van de muziek verdedigt tegenover Hooft, die ze
schendt. In werkelijkheid is het juist andersom. Als Huygens wenst,

29)

30)

Er zijn mij de volgende uitgaven bekend: David Mostart, Korte onderwysinge van de
Musyk-Konste en Samensprekinge over het misbruyk der wyzen en des Singens, Amsterdam
1598; Anonymus, Corte onderwijsinghe van de Musike int Latijn ende Duyts, genomen uyt
de wijtloopighe Leeringhen des Musiciens, ten dienste vande treffelicke Schole vande Veluwe
in Gelderlandt tot Harderwijck, Leiden 1605 (herdrukt in 1621); Iaques Vredeman, op. cit.;
Anonymus, Onderwysinghe in de principaelste grontregulen der musijcke, Gouda 1639; Ioan
Albert Ban, Zangh-bloemzel (inleiding), Amsterdam 1642; Id., Kort Sangh-bericht, Amsterdam
1643; Petrus Domselius, Een korte en klare instructie ofte onderwijsinghe der musycke,
Amsterdam 1648. Daarnaast bevatten talrijke psalmboeken, benevens de Noordnederlandse
uitgaven van het beroemde ‘Livre Septiesme’ korte theoretische instructies. Bovendien
verschenen er nog verscheidene wetenschappelijke verhandelingen over muzikale
onderwerpen. Ook deze zullen als leermateriaal voor de Latijnse scholen hebben gediend.
Dit is dus ruim een eeuw geleden en sedertdien zijn ze nooit herdrukt. Wordt het niet eens
tijd voor een kritische heruitgave van deze belangrijke stukken? Uiteraard zou in een dergelijke
publikatie tevens het ‘voorwoord’ van Granida en de correspondentie Huygens-Corneille
moeten worden opgenomen.
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dat verzen ‘voechlijck connen gesongen worden’ dan legt hij niet slechts de poëzie,
maar ook de muziek aan banden. Zijn principe van strikte alternantie is voor de
musicus uitermate onaantrekkelijk en de veel liberalere zienswijze van Hooft is een
bewijs van diens muzikaliteit. In feite doemt in Huygens' ideeën het spook van het
naderende Rationalisme op, dat bijna twee eeuwen lang lyrische dichtkunst en
muziek van elkaar zou vervreemden. Nog omstreeks 1850 verkondigt Castil-Blaze
31)
in twee lijvige boekwerken nagenoeg dezelfde doctrines als Huygens. Wanneer
we de standpunten van de beide discussiërenden nauwkeurig bezien, dan komen
we tot de verrassende conclusie, dat Huygens als versificator spreekt en Hooft als
muzikant.
Het is verwonderlijk, dat de componist van een onbetwist meesterwerk als de
Pathodia een zo beperkte opvatting had ten aanzien van gezongen poëzie. Hoe
paste hijzelf zijn strenge voorschriften toe in de praktijk? Voorzover ik kon nagaan
is dit nooit onderzocht. Men moge mij daarom een kleine digressie in dit, aan Hooft
gewijde, artikel toestaan.
Het aantal gedichten, dat Huygens voor de zang bestemd heeft, is uitermate gering.
Vóór 1623 treffen we enkele strofen aan, die hij zelf van muziek heeft voorzien:
32)
Chant des muses (1614) en La bergerie

31)

Castil-Blaze (1784-1857) vatte zijn theorieën samen in Molière musicien (2 dln, 1852) en L'art
des vers lyriques (1857). In laatstgenoemd werk legt hij openlijk de dictatuur van de muzikale
‘phrase carrée’ op aan de dichter en stelt hij o.m. het Allegretto uit Beethovens Zevende
Symfonie als voorbeeld voor de regels der Franse versificatie! Een bespreking van zijn
wonderlijke ideeën, die helaas in zijn tijd veel opgang hebben gemaakt, vindt men in F.R.
Noske, La mélodie française de Berlioz à Duparc, Amsterdam-Parijs 1954, pp. 48-53. De
Franse voorkeur voor het toonzetten van proza tegen het einde van de negentiende eeuw
mag worden beschouwd als een late reactie op de doctrine van de ‘phrase carrée’. Overigens
is Huygens' voorschrift, gemeten naar zeventiende-eeuwse maatstaven, bij lange na niet zo
absurd als dat van Castil-Blaze. In de Barok-tijd was het lied nu eenmaal sterk beïnvloed door
de dans, en deze had uiteraard een regelmatige periodische structuur. Huygens schrijft dan
ook in 1635 (Gedichten II, p. 311):

Qui a jamais veu qu'on chante
Des gagliardes en courante?
32)

Gedichten I, p. 62. Zie: F. Kossmann en A. Annegarn, ‘Amour blesse mon sein’, een Frans
lied onder de handschriften van Constantijn Huygens, Tijdschrift der Vereniging voor
Nederlandse Muziekgeschiedenis XIX (1960-1963), pp. 89-93.
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33)

de la Haye (1619). De muzikale prosodie is hier bepaald slecht. Na de discussie
over de ‘eenparicheyt’ verwacht men dat de dichter zijn liedteksten streng isometrisch
zal schrijven. Dit is inderdaad het geval in twee als Lied betitelde gedichten: ‘'Tkan
34)
35)
mijn Schip niet qualijk gaen’ (1627) en ‘Hoe is 't beloven’ (1634). Beide zijn van
wijsaanduidingen voorzien. Ook de vertaling van Donne's Song (‘Goe and catch a
36)
fallinge starre’) uit 1633 is metrisch regelmatig. De beide Chansons van september
37)
1640 beantwoorden echter niet aan de doctrine der alternantie. Dit geldt in het
bijzonder voor het tweede, waarin de aanhef
Quand Dorinde la perfide

op dezelfde wijs zou moeten worden gezongen als
Tout le soucy qui me reste

Het meest onthullend zijn evenwel de airs, die hij in dezelfde maand schreef en
waarvan zijn eigen toonzetting ons bewaard is gebleven in de Pathodia. Beter dan
bij de liederen met of zonder wijsaanduiding hebben we hier de gelegenheid om na
38)
te gaan hoe Huygens zijn voorschrift toepast. In ‘Graves tesmoins’ moet
Chesnes touffuz, beaux precipices

corresponderen met
39)

Ou autre que l'amour m'entende

Ziehier het resultaat:

5

33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)

Gedichten I, p. 169.
Ibid. II, p. 174.
Ibid. II, p. 292.
Ibid. II, p. 260.
Ibid. III, p. 137 en p. 138.
Ibid. III, p. 136.
Zie: Constantijn Huygens, Pathodia sacra et profana (ed. F.R. Noske), Amsterdam-Kassel
1957, no. xxxiv (p. 68).
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40)

Even opvallend is de volgende passage uit ‘Vous me l'aviez bien dit’:

6

Er is geen reden om aan deze onvolkomenheden zwaar te tillen. Kennelijk heeft
Huygens hier de flexibiliteit van het Franse accent overschat. Elders in de Pathodia
prosodieert hij voortreffelijk, ja zelfs zó verfijnd dat de verzen in het muzikale gewaad
tot proza worden. Maar juist door zijn soepele hantering van het Franse accent komt
hij hier in conflict met zijn theorie uit 1623. Had hij deze inmiddels laten vallen? De
feiten wijzen anders uit. In de brief aan Corneille van 30 mei 1663 worden dezelfde
argumenten opgesomd als in de verhandeling over de ‘eenparicheyt’:
‘J'oppose donc à cest abus une autre maxime, que je tiens indisputable et generale
pour la poesie de toutes les langues modernes, et dis, que tous leurs vers rimez
consistent en pieds ou yambiques ou trochaiques - qui ne sont au plus que de six
pieds - que ces pieds doibvent estre formez suivant les tons ou accens naturels de
syllabes, qui est la seule marque de leur quantité. (...)
Après tout, Monsieur, vous me debvrez accorder que comme tout poete chante,
toute poesie debvroit estre bien chantable. J'advouë que vos syllabes comptées le
sont, mais si le musicien altere vostre mouvement, comme il est necessaire qu'il
fasse, pour suivre l'accent des syllabes, dont il n'est possible qu'il se departe, ce
ne seront plus là vos vers, comme j'ay dit dessus. Au moins sans ceste observation,
la mu-

40)

Gedichten III, p. 137. Pathodia, no. xxxv (p. 70). Le reveil de Calliste (Ged. III, p. 278) bevat
drie strofen. In dit geval heeft Huygens wijselijk slechts de eerste daarvan op muziek gezet
(Pathodia, no. xxxviii, pp. 76-77). Ritmische verschillen tussen corresponderende versregels
zijn hier bijzonder frequent en bovendien telt vers 21 twee lettergrepen meer dan de verzen
5 en 13. Dit is overigens hoge uitzondering. Huygens schrijft zijn strofen vrijwel altijd strikt
isosyllabisch.
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sique appropriée au premier couplet d'une chanson ne s'ajustera jamais, que par
grand hazard, au second, ce que vous sçavez avoir esté si fort consideré aux odes
et epodes des anciens, qui se rapportent proprement à nos couplets. Je vous couche
donc cela pour un argument indisputable de ce qu'il est aussi beau et aussi
inevitablement necessaire de s'attacher à cest accent naturel en toutes les syllabes
du vers qu'en celle de la cesure du milieu, veu qu'en ce faisant vous ne sçaviez
incommoder ni le lecteur ni le musicien, ni ce dernier vous desgouster, ni l'autre
41)
vous faire tort en lisant, ne fust il qu'un enfant d'escole’.
Kossmann haalt deze brief aan, ten bewijze dat Huygens zijn gehele leven van
42)
de juistheid zijner stelling overtuigd bleef. Maar we weten nu, dat dit alleen geldt
voor de theoreticus en de versificator. Als lyrisch dichter en musicus trekt Huygens
zich weinig van zijn doctrine aan. Er gaapt een kloof tussen de componist die in de
Pathodia vrij uitdrukking geeft aan zijn sterke gemoedsaandoeningen en de man
die eindeloze reeksen van keurig geordende ‘jamben’ en trochaeën’ schrijft. Wisten
we niet beter, we zouden niet geloven dat het hier een en dezelfde persoon betreft.
Keren we terug tot Hooft. In tegenstelling tot Huygens kon hij zich veroorloven
consequent te zijn. Nooit is hij gepreoccupeerd geweest met de ‘mariage ingrat’ van
woord en toon. Hij erkent hun rechten, maar beseft tevens dat zij beide iets van hun
integraliteit verliezen. Zijn uitspraak over de vier toegestane metra (‘wat buyten dese
43)
44)
maeten luydt is qualijck’ heeft hij zelf nogal ruim geïnterpreteerd. Waar Huygens
nagenoeg altijd vasthoudt aan de isosyllabische bouw der strofen, vinden we bij
Hooft hier en daar een lettergreep te veel of te weinig. Terecht zegt Kazemier, dat
45)
de zanger daar wel raad mee weet. Deling of verbinding van bepaalde noten in
het tweede couplet is niet iets dat storend ingrijpt. Anders staat het met de
accentplaatsing.

41)
42)
43)
44)
45)

Constantijn Huygens, Briefwisseling (ed. Worp), Rijks Gesch. Publ. 28, Den Haag 1916 (br.
no. 6093).
Fr. Kossmann, Nederlandsch versrythme, Den Haag 1922, pp. 120-121.
Zie de ongepubliceerde voorrede tot Granida (Gedichten, ed. Leendertz-Stoett, II, pp. 147-149).
G. Kazemier, Het vers van Hooft, Assen 1932, p. 9.
Ibid., p. 28.
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Het is waar, dat Hooft binnen de alexandrijn talrijke ritmische varianten toepast en
desondanks deze ongelijksoortige verzen laat zingen op ‘Fortuyn eylaes bedroeft’.
Maar laten we niet vergeten, dat de ‘stemmen’ van deze liederen volkswijzen zijn,
geen airs de cour zoals Huygens ze schreef. De Franse muzikale hofstijl is Hooft
vreemd. Het feit dat hij hier en daar een melodie van Guédron als ‘wijze’ opgeeft
doet hieraan niets af. Wanneer Ban enkele liederen van de Drost heeft getoonzet
en de dichter proeven daarvan toestuurt, dan beschouwt deze de muziek als nieuwe
‘stemmen’. In zijn antwoord noemt hij ze ‘deuntjes’, een qualificatie die Ban wellicht
niet zeer welkom was. Maar Hooft bedoelt dit in het geheel niet denigrerend.
Bovendien is zijn eigen poëzie hem allesbehalve sacrosanct. Ban krijgt vrijwel carte
blanche:
‘Oft U E., hier en daer, een silbe afsnoeit oft inent, des kreun ik my weinig: al
46)
zoud' het ook den zin zwakken; wen het dien slechts niet verleemt’.
Een purist zou hiervan gruwelen. Maar Hooft was geen purist. Ook al speelde en
componeerde hij niet, hij was een muzikant. Het klaarste bewijs hiervoor levert een
zinsnede uit zijn discussie met Huygens van 1623. Hij meent dat het oor het laatste
woord heeft, en zegt:
‘Dit oordeel der ooren ende habiti della mente is geen wildt ding, dat alle gestalte
van dichten voor goedt aenvaerdt, maer heeft keur; zoo 't keur heeft, zoo bindt het
zich ergens aen.’
Hooft had zijn aangeboren muziekgevoeligheid niet beter kunnen uitdrukken dan
in deze woorden. Niet Huygens, maar hij is hier de ‘grooten sangsott’.
F.R. NOSKE

46)

Brieven (ed. van Vloten), I, p. 52.
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Een fragment van ‘Der vrouwen pater noster’
Toen Campbell anno 1874 in de Annales no. 1425 opnam onder de titel ‘Poëme
satirique en langue Néerlandaise’ met de datum ‘vers 1500’, had hij klaarblijkelijk
het fragment, in Keulen bewaard, niet met eigen oogen gezien. Zijn summiere
beschrijving is regelrecht overgenomen uit een artikel van Neigebaur (niet
Neigebauer) in het Intelligenz-Blatt zum Serapeum No. 12, 1864, p. 91. Nu, een
negentig jaar later, stuitte Dr. W. Gs Hellinga bij zijn bestudering der Nederlandse
incunabelen op dit fragment en zag dadelijk dat de druk na 1500 moet worden
gedateerd. Dus een plaats verdiende in onze Nederlandsche Bibliographie van 1500
1)
tot 1540 . Zo had Professor Hellinga de vriendelijkheid mij de reproductie van het
Keulse fragment ter verdere determinering te lenen. Het bleek een stuk te zijn, vs.
28-76, van het gedicht Der Vrouwen Pater noster, dat voorkomt in de Veelderhande
2)
geneuchlijcke dichten, tafelspelen ende refereynen van 1600 . Nog op zoek naar
3)
het origineel bemerkte ik, dat wijlen Dr. J.W. Muller in de toelichtingen tot de herdruk
4)
reeds bronnen heeft genoemd, die over het Keulse fragment handelen . Terwijl
Hoffmann von Fallersleben het slechts afdrukte zonder de inhoud terecht te brengen,
heeft hij, in tegenstelling tot enkele der latere onderzoekers, wel ingezien dat het
geen incunabel is. Hij dateerde het ‘Anf. des XVI. Jahrh.’.
Bolte drukte het hele gedicht af; hij nam een andere uitgave der Veelderhande
geneuchlijcke dichten enz. tot voorbeeld dan de basis van de herdruk in Leiden.
Zowel hij als Muller vermelden de varianten van het Keulse fragment met de door
hen gevolgde uitgaven. Aangezien

1)
2)
3)
4)

Dit is inmiddels gebeurd en in mijn deel III, vierde stuk werd het bij de Addenda als no. 4500
opgenomen.
In de herdruk Leiden 1899 op p. 58-63.
Zie Ts. 18 (Leiden 1899), p. 203 v.
Dat zijn Hoffmann von Fallersleben, In dulci iubilo Nun singet und seid froh (Hannover 1854),
83-84; Joh. Bolte, In dulci iubilo, opgenomen in Festgabe an Karl Weinhold (Leipzig 1896),
103-106.
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hun grondslag daarvan, het genoemde afschrift door Hoffmann von Fallersleben,
wat spelling betreft echter niet geheel correct is en bovendien een toegevoegde
interpunctie heeft, valt er, buiten beider schuld, aan die varianten het een en ander
te verbeteren. Daarom leek het mij niet overbodig hier als Bijlage, nu meer dan
honderd jaar na Hoffmann von Fallersleben, de zuivere tekst der twee Keulse bladen
eens te geven.
Deze lange inleiding was nodig om het gedicht, vermoedelijk al enigszins in het
vergeetboek geraakt, tot leven te brengen. Het is er mij ook om te doen aandacht
te vragen voor een vermoedelijke emendatie. In de verzen 51-54 staat:
Noch so most ic hebben me
Da nobis hodie
Dat is enen rasse
Daer mede soudic gaen te dansse

Ik meen dat het niet ver gezocht is voor het niet-rijmende en hier zinneloze woord
5)
rasse te lezen ranse. Nemen we de betekenis die Mak eraan geeft van ‘sluier’, dan
zijn rijm en betekenis gered. Iets minder positief is het Mnl. W. (VI, kol. 1029-1031)
over de betekenis van ranse, maar de benaming van een vrouwenkledingstuk staat
6)
daar toch ook vast. In het W.N.T. komt het woord niet voor .
Het vermoeden ligt voor de hand dat de drukker of uitgever van het voor hem
reeds vreemde woord maar iets vertrouwds heeft gemaakt. De uitgave van 1600,
te Leiden in 1899 herdrukt, heeft op deze plaats:
Als ick dan noch hadde mee.
Da nobis hodie.
Enen frayen lustighen Kransse /
Daer soud ick gaen te dansse /

Dus een variant van de oorspronkelijke lezing, die men vermoedelijk ook niet meer
had begrepen.

5)
6)

J.J. Mak, Rhetoricaal Glossarium (Assen 1959), 534, kol. 2: rans, ranse, ranst.
Althans niet als afzonderlijk artikel; zie echter het art. Ransuil [noot van de redactie].
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Slechts bij uitzondering hebben onze Nederlandse philologen belangstelling voor
bibliografische resultaten. Toch kan ik als bibliograaf ook in dit tijdschrift niet nalaten
hier enkele bijzonderheden aan toe te voegen. Mij komt het zeer waarschijnlijk voor
dat de type van de twee losse, eenzijdig bedrukte bladen, te Keulen aanwezig,
afkomstig zijn uit de drukkerij van Jan Seversz. te Leiden. Aan een datering waag
ik me niet. Zeker na 1500. Soms circa 1510? Of eerder circa 1520? Of nog later?
Vergis ik me, als het me lijkt, dat de inhoud van dit speelse gedicht meer thuis
behoort in de Zuidelijke Nederlanden dan in Leiden? Daarom is bij mij de vraag
opgekomen of Seversz. het misschien in de jaren zijner ballingschap in Antwerpen
heeft gedrukt. Dat zou dus kunnen zijn omtrent 1523.
Te hopen valt, dat er nog eens een compleet exemplaar van het Keulse fragment
te voorschijn komt. Al behoren dergelijke gedichten, op losse bladen gedrukt, uit
hun aard tot de zeer vergankelijke producten.

Bijlage
Tekst van het fragment
[bl.? recto, reg.?]
Fiat voluntas tua
En trouwen ic salt wel anders maken
Ic sal wel opten solder gheraken
Daer op [...ha]uer ende gerst
Al souts mijn man hebben berst
Ic sals wel soe veel vercopen
Dat ic mi mit siluer sal knopen
Al waer die katijf noch so erre
Sicut in celo et in terra
Ic hebs noch beter in mijnder kist
Dat ic hem onthielt mit nauwen list
En trouwen ic salder gelt of maken
Constic enich sins gheraken
Dat ic den luden mocht behagen
Ende si mi dan sagen
Achter voren ende al om
Panem nostrum cotidianum
Dat ic hadde goede cleder aen
So mochtic frisselic henen gaen
Twee proper wt ghesneden scoen
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[volg. bl. recto]
Enen breden timp aen mijn kaproen
Ende twee platinen smale
So waer ic frisch altemale
Noch so most ic hebben me
Da nobis hodie
Dat is enen rasse (lees: ranse?)
Daer mede soudic gaen te dansse
Dan souden die luden sagen
Hoe mach elken di[e] behaghen
Die daer so frisseliken steet
Ic salt hebben ist lief of leet
Op datter int huys coren is
Et dimitte nobis
Die paep en comter huden of
So help mi god ende theilich graf
Waer nu dese misse ghedaen
So soudic ander merct gaen
Daer ic wat sinlicx cochte
Dat ic minen soete lief brochte
Want mijn man is te pra
Debita nostra
Hi en comt niet thuys in acht dagen
Dat mach mijn hertken wel behagen
Want hier in binnen sal ic wel
Tgoet vercopen mit haesten snel
Ende copen daer om mijn gheuoech
Ende houden nochtans gelts genoech
Daer ic mede sal gaen te wijn
Daer die schone ghesellen sijn

(rest ontbreekt)
's-Gravenhage, April 1966
M.E. KRONENBERG
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Het probleem van de woorddefinitie
1. Het probleem van de woorddefinitie is allerminst nieuw in de geschiedenis van
de linguistiek van de laatste halve eeuw. Steeds weer worden linguisten gefascineerd
door de opgave een preciese omschrijving te geven van het begrip ‘woord’ dat
voortdurend, zowel in alledaagse gesprekken als in wetenschappelijke literatuur
over taal, opduikt en kennelijk niet vermeden kan worden, hoewel er nog steeds
geen bevredigende omschrijving van gegeven kan worden. M.a.w. de term ‘woord’
wordt in linguistische vakliteratuur voortdurend gebezigd in een niet-technische
betekenis omdat een technische betekenis er nog niet voor gevonden is. Pogingen
om dan maar een linguistische theorie op te bouwen zonder het begrip ‘woord’ zijn
onveranderlijk op niets uitgelopen: men bleek het toch niet zonder dit,
ongedefiniëerde of slecht gedefiniëerde begrip te kunnen stellen. Het woord is
1)
onverbeterlijk en laat zich blijkbaar niet uitbannen.
Nu is het ook de vraag of het wel juist is het woord te willen verbannen uit de
taalkunde en het te willen verwijzen naar het domein van de mythische, of in de
volksverbeelding levende, begrippen die in de harde wetenschap onbruikbaar zijn.
Immers, de enkele reden dat we er niet in slagen het begrip voldoende te definiëren,
hoeft niet mee te brengen dat we het als per se ondefiniëerbaar beschouwen.
Integendeel, de onvolkomenheid van allerlei bestaande taalkundige theorieën en
opvattingen wordt juist de laatste tijd zo vaak en zo dwingend aan het licht

1)

Vgl. bv. J. Vendryes, Le langage, Parijs 1921, p. 105: ‘Le mot ne comporte donc pas de
définition générale applicable à toutes les langues, si ce n'est celle qu'a proposée M. Meillet,
et qui laisse précisément indécise la façon dont s'exprime l'emploi grammatical: “un mot
résulte de l'association d'un sens donné à un ensemble donné de sons susceptible d'un
emploi grammatical donné”’. (A. Meillet, Revue de métaphysique et de morale, Parijs 1913,
p. 11; en: Sur la méthode de la grammaire comparée, in: Linguistique historique et linguistique
générale, Parijs 1921, p. 30. Men merkt overigens op dat in Meillets ‘emploi grammatical
donné’ de hele moeilijkheid van de woorddefinitie ligt opgesloten). Niettemin wijdt Vendryes
zijn derde hoofdstuk (p. 136-161) aan: ‘Différentes espèces de mots’.
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gebracht, dat het ons allerminst behoeft te verbazen dat bepaalde begrippen ons
tot nog toe te vlug af waren. Het woord is trouwens niet het enige begrip dat ons zo
veel moeilijkheden veroorzaakt. We zitten minstens even erg met bv. de zin, en aan
het eind van dit artikel zullen we ook gelegenheid hebben te wijzen op een zekere
analogie in de definiëringsmoeilijkheden van beide begrippen.
Zoals uit de titel van dit artikel valt op te maken, is het niet mijn bedoeling in kort
bestek uit de doeken te doen hoe het woord nu wèl precies gedefiniëerd behoort te
worden. Liever neem ik al bij de aanvang alle ongerechtvaardigde hoop te dien
aanzien weg: ik heb geen bevredigende definitie van het woord kunnen vinden. Wel
heb ik misschien iets anders te bieden. Aan de hand van enkele, voor het merendeel
eenvoudige, observaties aan taalmateriaal wil ik laten zien in welke opzichten in het
algemeen de pogingen om het woord te definiëren gefaald hebben, - waarbij ik vier
definities speciaal zal behandelen -, en in welke richting de oplossing gezocht zal
moeten worden (aangenomen dat er een oplossing is).
2. Het is een algemeen geobserveerd verschijnsel dat willekeurige sprekers van
een taal in staat zijn, in de meeste gevallen zonder aarzeling, elke gegeven zin in
hun taal te ontleden in woorden, of, zo men wil, in elke gegeven zin een aantal
woordgrenzen aan te brengen. Het blijkt voorts dat er een praktisch volledige
overeenstemming bestaat tussen de woordgrenzen aangebracht door een willekeurig
groot aantal willekeurig gekozen sprekers van een bepaalde taal. In het schrift vindt
deze analyse in woorden uitdrukking in het feit dat we gewoon zijn de woorden los
van elkaar te schrijven. We moeten niettemin aannemen, dat onze vaardigheid om
zinnen in woorden te splitsen niet, of althans niet grotendeels, berust op op school
2)
opgedane kennis. We weten bv. van Sapir dat ongeletterde Indianen bij het
allereerste schrijfonderricht

2)

Zie E. Sapir, Language, New York 1921, p. 35, noot 6. W. Havers, Handbuch der erklärenden
Syntax, Heidelberg 1931, is niet erg overtuigd van de vaardigheid van ongeletterde sprekers
om zinnen van hun taal op uniforme wijze in woorden op te splitsen. Hij zegt (p. 14): ‘Die
Gliederung der Wortgruppen in die phonetischen Einheiten der sog. S p r e c h t a k t e vollzieht
sich beim naiven Sprecher vielfach anders als beim Grammatiker’. En op p. 15: ‘Das Wort
als graphische Einteilung ist eben im natürlichen Sprachtgefühl nicht fest verankert, weshalb
in Briefen französischer Kriegsgefangener aus dem Volke Schreibungen begegnen wie tu
man verra du chaud cola (tu m'enverras du chocolat).’ Hier is echter waarschijnlijk eerder
sprake van een neiging tot hyperkorrektie (zoals bv. blijkt uit de schrijfwijze chaud) dan van
een spontane woordindeling.
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in hun eigen taal al praktisch feilloos in staat bleken de woordgrenzen in hun vooral
morfologisch nogal ingewikkelde zinnen aan te geven.
Bij het zoeken naar een woorddefinitie trachten we de verschijnselen te
identificeren die maken dat alle sprekers van een taal (zo goed als) dezelfde
woordgrenzen aanbrengen in hun zinnen. We willen, m.a.w., weten wat er specifiek
eigen is aan bepaalde scheidingslijnen in de zinnen van alle talen, zó dat elke
spreker die zonder moeite kan aanwijzen en thuisbrengen als woordgrenzen. Het
is derhalve een eerste vereiste dat een eventuele definitie in overeenstemming is
met de door de sprekers verstrekte gegevens over woordgrenzen. Wanneer deze
gegevens niet geheel ondubbelzinnig zijn, spreken we van grensgevallen.
Grensgevallen behoeven echter geen moeilijkheden te veroorzaken. Een beproefde
methode ter oplossing van onduidelijke gevallen bij het definiëren van begrippen is
de definitie op te stellen op grond van de duidelijke gevallen, en dan de opgestelde
definitie zelf te gebruiken als middel ter beslissing over de grensgevallen. Een
woorddefinitie zal derhalve gebaseerd dienen te zijn op die overgrote meerderheid
van gevallen waarbij tussen de sprekers geen onzekerheid bestaat over het al dan
niet woord-zijn, of liever over het al dan niet woordgrens-zijn in een bepaalde zin.
In een eerste aanzet tot taaltheorie echter heeft men meer eigenschappen aan
het woord toegekend dan strikt genomen op grond van de gesignaleerde intuïtief
aangebrachte splitsing van zinnen in woorden noodzakelijk was. Men is met
“woorden” niet alleen gaan bedoelen de stukjes van een gegeven zin die tussen
twee woordgrenzen liggen, maar men heeft het als vanzelfsprekend aanvaard dat
de woorden een soort bouwstenen zijn waaruit zinnen zijn opgebouwd. D.w.z. men
beschouwde in het algemeen de woorden als steeds terugkerende elementen die
in steeds wisselende kombinaties steeds andere zinnen opleveren. Woor-
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den, zo denkt men nu nog veelal, zijn op zichzelf staande bouwelementen waaruit
zinnen kunnen worden samengesteld, en die men bv. kan onderbrengen in een lijst,
een woordenboek. Ruwweg gesproken zou men een greep kunnen doen uit het
woordenboek, de getrokken woorden zou men achter elkaar kunnen zetten volgens
bepaalde regels, en voilà, daar heeft men zinnen.
Deze opvatting van het woord als in verschillende zinnen terugkerend bouwelement
impliceert een begrip ‘woordidentiteit’: ‘hetzelfde’ woord keert terug in verschillende
zinnen, en, zo wordt er veelal aan toegevoegd, soms in verschillende gedaantes.
Immers, het Latijnse woord hortus bv. komt voor als horti, hortum, horto, hortorum,
etc., alnaargelang de zin waarin het geplaatst wordt. Of het Nederlandse dorp komen
we ook tegen als dorpen, en wel als het woord in het meervoud staat. Zo doet men
vaak beweringen over het 'tzelfde zijn, of het verschillend zijn van woorden, en kan
men te dien aanzien van mening verschillen. Is bv. glas in de betekenis van
‘drinkglas’ hetzelfde woord als het glas dat duidt op het vensterglas, of het brilleglas?
Maar dat licht in: Doe het licht even aan een ander woord is dan in: Draag jij die
lichte koffer maar, dan neem ik de zware, dat lijdt hoegenaamd geen twijfel. En men
zal het ook wel als woord willen onderscheiden van licht in: Het begint te lichten in
het Oosten.
Het is echter nodig een onderscheid te maken. Enerzijds bemerken we dat elke
zin (praktisch) ondubbelzinnig in elementen kan worden opgedeeld, die men
gewoonlijk woorden noemt. Anderzijds is het a priori noodzakelijk en a posteriori
aantoonbaar dat de zinnen van een taal moeten zijn opgebouwd uit een eindig
aantal terugkerende elementen die konstant zijn naar vorm en betekenis. Niets
noopt ons echter deze beide begrippen te laten samenvallen en te stellen dat de in
de zinnen onderkende woorden ook de terugkerende elementen moeten zijn waaruit
3)
de zinnen zijn samengesteld . Het zou immers heel wel

3)

Deze stelling wordt expliciet, doch zonder voldoende grond, geponeerd in A. Reichling, Het
Woord, Nijmegen 1935, p. 93-101, vooral bv. p. 99: ‘Vertoonde het woord geen constantheid
in verschillend gebruik, dan zou het slechts “bruikbaar” zijn voor één zaak in één situatie, dan
was het m.a.w. geen “taal”; want het taal-teken, dat leert de ervaring, ook afgezien van elke
reflexie over de aard der onaanschouwelikheid, der betekenis, en der aanschouwelikheid,
de Gestalt, - het taal-teken, het woord, heeft als onloochenbare karakteristiek: de bruikbaarheid
voor verschillende zaken in verschillende situaties’. (kursivering van mij). Reichling stelt hier
zonder meer gelijk: paradigmatisch bouwelement, taalteken, en woord.
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mogelijk zijn dat er kleinere eenheden zijn die als dergelijke bouwstenen fungeren,
zodat althans vele woorden uit meer dan één zo'n terugkerend bouwelement zouden
bestaan. In feite zien we ook dat dit eerder regel dan uitzondering is, in praktisch
alle talen van de wereld. Sinds het werk van Jespersen, Sapir en Bloomfield weten
we immers dat niet het woord het terugkerende bouwelement is, konstant naar vorm
en betekenis, waaruit zinnen worden opgebouwd. Men krijgt een bevredigender
grammatische beschrijving als men een minimale, naar vorm en betekenis konstante,
eenheid aanneemt, het morfeem. En men ziet dat zeer vaak een bepaald woord in
een bepaalde zin is opgebouwd uit meer dan één, en soms zelfs zeer vele,
morfemen. Eenieder kan voorbeelden bedenken. Laat ik een Nederlands voorbeeld
nemen: De verplegingsgewoonten in moderne ziekenhuizen zijn de laatste jaren
aanmerkelijk veranderd. Het woord verplegingsgewoonten kunnen we in de volgende
zeven morfemen ontleden (zonder dat ik me nu in dit geval speciaal aan deze
analyse zou willen binden): ver-pleg-ing-s-ge-woonte-n.
Laten we, voor het gemak van de uiteenzetting, een tweetal termen invoeren.
Aspekten van taalbouwsels die gebonden zijn aan het voorkomen in een bepaalde
zin, noemen we syntagmatische aspekten, terwijl we aan die aspekten die gebonden
zijn aan het steeds terugkeren in verschillende zinnen de kwalifikatie paradigmatisch
4)
zullen geven. We zien dan dat het woord in ieder geval een syntagmatische eenheid
is. Bovendien zullen we zien dat het in de tegenwoordige taalkunde nog steeds niet
ongewoon is het woord bovendien als een paradigmatische eenheid te zien. Deze
fusie van aspekten nu, leidt tot moeilijkheden, die we wellicht het beste aan de hand
van een aantal voorbeelden kunnen demonstreren.

4)

De termen ‘paradigmatisch’ en ‘syntagmatisch’ zijn ontleend aan L. Hjelmslev, Prolegomena
to a theory of language, Baltimore 1953 (vertaling van: Omkring sprogteoriens grundlaeggelse,
Kopenhagen 1943), p. 24.
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Het paradigmatische woord vindt men bij uitstek vertegenwoordigd in de
woordenboeken. Laten we eens een ‘woord’ nemen uit het woordenboek van het
Nederlands: dorp. Inderdaad kan men een groot aantal Nederlandse zinnen maken
waarin dorp als woord voorkomt: Hij kwam uit een klein dorp; Het dorp, waar hij
vandaan kwam, was klein; etc. Hier fungeert het element dorp inderdaad steeds als
een terugkerend element met vaste vorm en vaste betekenis, én (daar gaat het hier
voornamelijk om) in elk van deze gevallen is dorp ook een syntagmatisch woord,
omdat steeds vlak vóór en vlak ná dorp een woordgrens valt. Maar wat te zeggen
van: Er liggen vijf dorpen in het dal, of: De dorpskerk was oud en vervallen? Kortom,
wat te zeggen van al die gebruiksgevallen van het element dorp waarin het niet als
syntagmatisch woord voorkomt, maar als woorddeel? Dezelfde vraag geldt voor
bijna elke taal. Als het Latijnse woordenboek hartus geeft, en we vinden een zin
met horti, dan is het terugkerende paradigmatische element niet hortus, maar hort,
dat we dan liever schrijven als hort- omdat er geen gevallen zijn in het Latijn waarin
hort als woord op zich voorkomt (wat wel geldt voor bv. vir, naast viri, etc.). Nog
fraaier voorbeelden treft men aan in Indianentalen waar syntagmatische woorden
voorkomen van enorme lengte, soms een gehele zin beslaande met onderwerp,
gezegde, lijdend voorwerp en nog meer, welke woorden zijn opgebouwd uit
bouwelementen die maar 'n enkele keer, of nooit, als los woord voor kunnen komen.
Hoe dan ook, de konklusie dringt zich op dat, als we willen blijven vasthouden aan
het feit dat we onze zinnen restloos in woorden kunnen opdelen door het aanbrengen
van woordgrenzen, dat we de aldus gevonden woorden dan niet gelijk mogen stellen
met de eenheden waar in woordenboeken lijsten van zijn gemaakt. Want enerzijds
zijn er veel meer woorden dan er in de woordenboeken staan (dorpen naast dorp;
horti, horto, etc. naast hortus; vele ad hoc gemaakte konstrukties, zoals bv.
onopvoedbaar dat in geen enkel Nederlands woordenboek staat; bepaalde
polymorfematische woorden van zinnen in Indianentalen, etc.), en anderzijds kan
van de in woordenboeken vermelde steekwoorden niet gezegd worden dat ze altijd
als woorden voorkomen. Dit betekent geenszins dat woordenboeken een
ondeugdelijke instelling zouden zijn. Integendeel, ze bewijzen ons elke dag hun nut.
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Het zijn alleen boeken met steekwoorden (wat dat dan verder voor begrip moge
zijn), niet met woorden.
Overwegingen van deze aard hebben talrijke linguisten van onze eeuw ertoe
gebracht het begrip van paradigmatische woordidentiteit te beperken tot fonologisch
5)6)
gelijke bouwsels. Dorpen, zei men nu, is een ander woord dan dorp; hortus een
ander woord dan horti, etc. Dit, het moet gezegd, was een vooruitgang, maar de
moeilijkheden werden er toch niet geheel mee uit de weg geruimd. Men bleef immers
vasthouden aan een paradigmatische identiteit van het woord, ook al was inmiddels
duidelijk geworden dat niet het woord, maar eerder het morfeem, het paradigmatische
bouwelement bij uitstek is. Desondanks echter bleef het woord een bepaalde
paradigmatische status behouden. Men hoopte het woord te kunnen definiëren als
een taalbouwsel, dat

5)

bv. E. Sapir, o.c., p. 33: ‘The word is merely a form, a definitely molded entity that takes in
as much or as little of the conceptual material of the whole thought as the genius of the
language cares to allow’. L. Hjelmslev, o.c., p. 27: ‘Words are no the ultimate, irreducible
signs, as the centering of conventional linguistics around the word might lead us to think,
words can be analyzed into parts which, like words, are themselves bearers of meaning:
roots, derivational endings, inflexional endings’. O. Jespersen, Language, its Nature,
Development and Origin, London 1922, p. 423: ‘Lat. amat, amavit, are each of them only one
word, because they can never be divided,...’ Ook Bloomfield en Reichling beperken de identiteit
van het woord tot fonologisch gelijke bouwsels (zie onder). Bloomfield met name zegt: ‘In our
school tradition we sometimes speak of forms like book, books, or do, does, did, done as
“different forms of the same word”. Of course, this is inaccurate, since there are differences
of form and meaning between the members of these sets: the forms just cited are different
linguistic forms and, accordingly, different words’. (Language, New York 1933, p. 178).
Fonologische (en semantische) bepaaldheid van woorden wordt als eis gesteld door A. Rosetti,
Le mot, esquisse d'une théorie générale, (eerste editie Bukarest 1943, tweede
Bukarest-Kopenhagen 1947) in Linguistica, Den Haag 1965, p. 11-46, vooral p. 23-25; en
2

6)

door A.W. de Groot, Inleiding tot de Algemene Taalwetenschap, Groningen 1964 , p. 139-142
en p. 150-153. Grammatische criteria worden door Rosetti niet gegeven, zodat zijn omschrijving
van woorden nog te ruim is gebleven (zie wat hieronder, in de tekst, gezegd wordt over de
isoleerbaarheid als differentia specifica). Voor de Groots definitie zie § 4.
In het voorbijgaan zij er op gewezen dat eventuele definities van het woord op grond van
fonologische verschijnselen, bv. de plaats van het (woord)accent, alleen op bepaalde talen
toepasselijk kunnen zijn, en dus niet als algemene definities kunnen gelden.
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dan weliswaar uit meer dan één morfeem kan bestaan, maar dat toch in al z'n
gebruiksgevallen aan bepaalde wetten beantwoordde (daarbij vergetend dat in
bepaalde van die gebruiksgevallen de bouwsels in kwestie als woorddelen
voorkomen, en in andere gevallen ook wel als woordgroepen).
3. Een linguist die zich zeer duidelijk heeft uitgesproken voor de fonologische identiteit
van het woord (zie noot 5), en die bovendien een duidelijke woorddefinitie heeft
7)
gegeven, is Bloomfield. Hij definiëerde het woord als een ‘minimum free form’,
d.w.z. als een bouwsel dat op zichzelf als zin kan voorkomen (free form) en
bovendien geen elementen bevat die zelf weer als zin kunnen voorkomen (minimum
free form). Maar helaas, deze definitie gaat niet op: we vinden onmiddellijk
tegenvoorbeelden. Er zijn bepaalde elementen die we beslist woorden noemen (in
syntagmatische zin), maar die nooit als zin op zichzelf kunnen optreden. Neem bv.
het overgrote deel van de voorzetsels in het Nederlands, of het Engels. Er zijn maar
een paar voorzetsels die als zin kunnen voorkomen, bv. voor, of tegen (men moet
hier altijd het gebruik in de zg. zelfnoemfunktie uitsluiten, daar in dat gebruik elk
zichzelf noemend element een zelfstandig naamwoord wordt, en derhalve ook als
zin kan optreden: Welke klinker bedoel je?, antwoord: A). Toch gelden al onze
voorzetsels als woorden, - tenminste als ze gebruikt zijn in de zg.
voorzetsel-voorwerp-konstrukties, en niet in verbinding met de infinitief van een
werkwoord: Ik wil je niet tegenspreken. Anderzijds zijn er bouwsels die we in
bepaalde zinnen zeker als woorden wensen te kwalificeren, maar die nu eenmaal
elementen bevatten die elders zelf als zin, als ‘free form’, kunnen optreden. In: Ik
heb de buitendeur gesloten vinden we het woord buitendeur. Maar dit is geen
‘minimum free form’, want het element buiten is in het geheel niet ongewoon als
zin, als ‘free form’, bv. als antwoord op de vraag: Waar is Jan? Bloomfield's definitie
van het woord schiet dus te kort. Maar er zijn nog meer definities geprobeerd. Laten
we er nog enkele van in ogenschouw nemen

7)

Bloomfield, o.c., p. 178.
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4. Een van de eerste algemene linguisten in Nederland, zo niet de eerste, de
inmiddels overleden A.W. de Groot, heeft in zijn boven (noot 5) geciteerde Inleiding
tot de Algemene Taalwetenschap (eerste druk 1962, tweede druk 1964), gepoogd
het woord te definiëren. Hij zegt op p. 117 (ik citeer steeds de tweede druk): ‘Het
woord is de kortste zelfstandige taaleenheid van vorm en betekenis’. Natuurlijk
vereist deze formulering enige toelichting. Laten we de Groot zelf aan het woord
laten: ‘Met de term “taaleenheid” bedoelen we het woord te onderscheiden van de
zin; de zin is de kortste eenheid van taalgebruik. In normaal taalgebruik spreekt
men in zinnen, men gebruikt één of meer gehele zinnen, b.v. Dat was goed spel.,
niet Dat was...’ De Groot ziet het woord dus als een bepaalde soort eenheid in de
taal (onderscheiden van taalgebruik), of, als men wil, in het taalsysteem. Het woord
heeft dus ook bij de Groot een paradigmatische status. Deze taaleenheid is een
eenheid van vorm en betekenis, en, zoals blijkt uit de volgende bladzijden, hiermee
wordt een fonologische en semantische identiteit geïmpliceerd. Men zie bv. over de
fonologische identiteit par. B, 3 Gestaltkarakter van het hoofdstuk over het woord,
van p. 139 tot 142; en voor de semantische identiteit de aanhef van par. b op p.
117: ‘De betekenis van een woord is altijd dezelfde’.
Het woord is echter niet alleen een taaleenheid van vorm en betekenis, het is de
kortste zelfstandige taaleenheid van vorm en betekenis. Wat bedoelt de Groot met
zelfstandig? Hij zegt (p. 117): ‘De term “zelfstandig” is hier bedoeld in drieërlei
opzicht. a. Een woord heeft een eigen betekenis, die niet een aspect is van de
betekenis van een langere eenheid. Zo zijn spelbreker en eindspel (in het schaken)
woorden, maar spel- in spelbreker en -spel in eindspel niet. Zo is bedragen een
woord, maar be- en -dragen in bedragen niet. Daarnaast bestaat er natuurlijk wel
een woord spel en een woord dragen. b. De betekenis van een woord is altijd
dezelfde. Ze is niet afhankelijk van de combinatie met andere woorden in een zin,
en niet afhankelijk van de situatie waarin deze zin gebruikt wordt. Daarom is het
onjuist te zeggen dat een woord zijn begekenis ontleent aan de zin waarin het
gebruikt wordt...’, en op p. 118: ‘c. Een woord kan zelfstandig geïdentificeerd worden.
Dit is b.v. het geval met hoorde en werkte, niet met -de en -te in die woorden.
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Dit is de reden waarom een woord altijd als volledige woordinhoud van een zin
gebruikt kan worden, en een deel van een woord - afgezien van een bijzonder geval
(nl. zelfnoem-funktie - P.S.) - niet. Vgl. antwoordzinnen als (Hoeveel waren er?)
Drie. (Wanneer ga je weg?) Morgen’.
Met het tweede opzicht der zelfstandigheid kan men kort zijn. Het impliceert slechts
de identiteit van de betekenis in verschillende gebruiksgevallen, een identiteit die
allerminst uitsluitend aan woorden eigen is, maar evenzeer aan (betekenisdragende)
woorddelen en aan woordgroepen en zinnen.
Het eerste opzicht impliceert een ‘eigen betekenis’. Het wordt echter niet duidelijk
hoe de Groot aannemelijk wil maken dat spel- in spelbreker, of -spel in eindspel
geen ‘eigen betekenis’ hebben. Dat hun betekenis aspekt is van de betekenis van
een langere eenheid, ontneemt misschien de eigenheid, of zelfstandigheid, aan die
betekenis, maar dan zou het aanbeveling verdienen ook aan te tonen dat, hoewel
spel- in bv. spelleider een betekenis heeft die aspekt is van een grotere
betekeniseenheid, dit niet het geval is met spel in bv. de leider van het spel. Of, als
dit niet aangetoond kan worden, zal men genoegen moeten nemen met de konklusie
dat woorden ook vaak geen ‘eigen betekenis’ hebben. Dit begrip ‘eigen betekenis’
(dat, als ik de Groot goed lees, synoniem is met ‘zelfstandige betekenis’) speelt de
Groot overigens nogal parten. We lezen tenminste op p. 123: ‘Een compositum is
gedefinieerd als een woord waarvan de stam bestaat uit twee of meer morfemen
met zelfstandige betekenis en zelfstandige noempotentie’. Blijkbaar heeft op p. 123
spel- in spelbreker wèl een zelfstandige betekenis. Men moet echter ook de
mogelijkheid openlaten dat de Groot hier met ‘zelfstandig’ iets anders bedoelt, nl.
‘van de stambetekenis onafhankelijk’. In dit geval is het termgebruik verwarrend.
Op de bladzijden 118-123 spreekt de Groot, in aansluiting op zijn woorddefinitie,
over de woordbetekenis. Zo zegt hij op p. 119: ‘We beginnen met de opmerking dat
wat hier volgt, handelt over de woordbetekenis...’. Maar zijn woordbegrip heeft zich
toch, ondanks zijn zojuist gegeven definitie, blijkbaar nog niet geheel duidelijk
afgetekend, want enkele regels hieronder lezen we (p. 119/120): ‘In het hiervol-

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 82

269
gende gebruiken we, tenzij uit de context het tegendeel blijkt, kortheidshalve de
term “woordbetekenis” voor “stambetekenis”, flectie-elementen als die voor getal,
naamval, tijden, wijzen, trappen van vergelijking, e.d. niet inbegrepen’. Nu geloof ik
dat men inderdaad met meer vrucht over de stambetekenis dan over de
woordbetekenis kan spreken, maar hoe dit ook zij, als men het over de stambetekenis
heeft, doet men er beter aan deze ook zo te noemen.
Dan is er het derde opzicht van de zelfstandigheid door de Groot genoemd, nl.
de zelfstandige identifikatiemogelijkheid. Zoals de Groot op deze plaats zelf ook
zegt (‘Op deze eigenaardigheid van het woord berust de definitie van Bloomfield:
“a word is a minimum free form”.’). is deze zelfstandigheid gelijk aan de door
Bloomfield gestelde eigenschap van het woord. Dat deze eigenschap niet aan alle
woorden eigen is, maar wel vaak eigen is aan bouwsels die in bepaalde gevallen
als woorddelen optreden, hebben we hierboven al gezien in par. 3.
Daar de betekeniscriteria die door de Groot worden verschaft niet voldoende en
soms niet duidelijk zijn, en zijn enige grammatische criterium gelijk is aan dat van
Bloomfield, moeten we besluiten dat ook de Groot's definitie bij toepassing niet blijkt
te beantwoorden aan wat we gewend zijn woorden te noemen. Dit blijkt opnieuw
op p. 150-152, waar de Groot spreekt over de Criteria van een woord. Op p. 150:
‘We stellen thans de vraag hoe de taalbeschouwer, i.h.b. de taalschrijver, in een
gegeven geval kan uitmaken of hij met een woord te doen heeft. Dit impliceert de
vragen: woord of geen woord, één woord of twee (c.q. meer) woorden, en woord of
deel van een woord. Welke criteria staan hem daarbij ten dienste?’ Op p. 151: ‘De
criteria voor wat “een woord” is en wat niet, volgen direct uit de definitie van “woord”
en uit wat boven over de kenmerken van de woordvorm als zodanig gezegd is. Men
moet onderscheiden: die in alle talen bestaan en die welke slechts in bepaalde
talen, b.v. in de gegeven taal die men wil beschrijven, bestaan. Zeer kort samengevat
volgt hier een opsomming en globale indeling van deze criteria’. Hij vervolgt: ‘a. Het
criterium van de woordbetekenis. Een woord heeft een betekenis, en wel een
zelfstandige betekenis’. Men vergelijke wat zojuist is aangehaald van p. 123, waar
een compositum wordt gedefiniëerd als een woord waarvan de stam bestaat
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uit twee of meer morfemen met zelfstandige betekenis en zelfstandige noempotentie.
Even verder, nog steeds onder het hoofd Criterium van de woordbetekenis, lezen
we: ‘Om analoge, maar ook andere redenen zijn eenheden als kerk- en -hof in
kerkhof geen woorden. (Dit blijkt ook uit het feit dat de delen niet gescheiden en de
volgorde niet veranderd kan worden zonder dat de betekenis verloren gaat. Zie het
volgende.)’ De Groot ziet wel dat we naast kerkhof ook hofkerk aantreffen (hij spreekt
over deze omstelling op p. 152), maar is het hem misschien ontgaan dat ook bij
omzetting van woorden de betekenis van de konstruktie vaak verloren gaat? De
neef van mijn tante zal altijd betrekking moeten hebben op een andere persoon dan
de tante van mijn neef. Uit de betekenisverandering bij omstelling blijkt dus niets
aangaande het al of niet woord-zijn van een bouwsel.
De Groot gaat door (p. 151/152): ‘b. Criteria uit de woordvorm I. Die berusten op
kenmerken van het woord in alle ons bekende talen. De woordvorm heeft het karakter
van een gestalt die bestaat uit, in de zin van “die tot gestaltkwaliteiten heeft”,
onmiddellijk op elkaar volgende fonemen en lettergrepen (c.q. één foneem en één
lettergreep). Aanwijzing daarvoor is de onscheidbaarheid van de fonemen en de
lettergrepen door andere fonemen of lettergrepen of combinaties van deze zonder
dat het woord als zodanig ophoudt te bestaan. Vgl. Mag ik u si een gaar aanbieden?’
De verdere criteria die de Groot nog noemt gelden slechts voor woorden in
afzonderlijke talen. We zullen deze hier buiten beschouwing laten, daar we voorlopig
slechts belangstelling hebben voor universele eigenschappen van het woord in alle
talen (al zullen we later nog zien dat voor het vinden van eventuele universele
eigenschappen eerst de afzonderlijke talen grondig bestudeerd moeten worden).
Men ziet dat de Groots criteria uit de woordvorm niets anders zijn dan het criterium
van fonologische identiteit, onder woorden gebracht in termen van ‘gestalt’, zoals
ook Reichling dat doet. Dat het woord als zodanig ophoudt te bestaan bij scheiding
van fonemen of lettergrepen door andere fonemen of lettergrepen, is, evenmin als
de eigenschap van fonologische identiteit, niet uitsluitend aan woorden eigen,
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maar evenzeer aan bv. zinnen. De zin Ik ga naar huis houdt als zodanig op te
bestaan als ik morgen invoeg op de volgende wijze: Ik ga morgen naar huis, of als
ik niet invoeg: Ik ga niet naar huis. En bij sommige invoegingen houd ik helemaal
geen zin meer over - juist zoals bij de woorden -: Ik zonder ga naar huis. Bloomfield's
grammatische criterium van de ‘minimum free form’ keert op deze plaats bij de Groot
niet meer terug, hoewel hij het op p. 118 expliciet genoemd heeft.
Op grond van het voorafgaande kan men derhalve niet anders dan besluiten dat
ook de Groots poging om het woord te definiëren ontoereikend is gebleken. Hij heeft
ook zelf niet gemeend in deze kwestie het laatste woord gesproken te hebben. We
lezen tenminste op p. 152: ‘Overigens kan hier over deze en vele andere kwesties
noch alles noch het laatste woord gezegd worden’.
5. Konden we met de definities van Bloomfield en de Groot kort zijn, dank zij de
relatieve eenvoud van de definities en de grotendeels ondubbelzinnige bewoordingen
waarin zij gevat zijn, iets langer zullen we blijven stilstaan bij de woorddefinitie van
Reichling, enerzijds omdat de onduidelijkheid van de formuleringen ons dwingt tot
een aftasten van mogelijke bedoelingen, anderzijds omdat deze definitie in Nederland
grote bekendheid heeft verworven. Reeds vóór Reichling heeft Otto Jespersen een
8)
omschrijving van het woordbegrip gegeven, waaraan die van Reichling grotendeels
parallel loopt, maar terecht voert Reichling aan dat Jespersens betoog niet erg
9)
systematisch is en eerder een mening dan een bewijsvoering bevat. We moeten
echter konstateren dat Reichlings betoog in dezen aan dezelfde euvelen lijdt.
Reichlings woorddefinitie vindt men uiteengezet in het laatste, negende, hoofdstuk
van Het Woord. Zij is ook gedoceerd in vele kolleges aan de Universiteit van
Amsterdam. Tenslotte heeft Reichling en-

8)

9)

O. Jespersen, o.c., p. 422 e.v. Een latere parallel vinden we bij L. Hjelmslev, o.c., p. 46: ‘and
it is even possible to define words as the minimal signs whose expressions, and likewise
whose contents, are permutable’.
A. Reichling, Het Woord, p. 366, noot 2: ‘Erg systematies is zijn betoog in deze kwesties niet.
Het is bij 'n verduidelikte m e n i n g , zonder strikte bewijsvoering, gebleven’.
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kele emendaties aangebracht in zijn woorddefinitie in de derde druk van zijn
Verzamelde Studies (Zwolle 1965), en wel op p. 29-36. Deze emendaties veranderen
echter niets aan de geldigheid van de kritiek die hier wordt geoefend. Ik zal de
aangebrachte veranderingen terloops vermelden en mede bespreken.
Het is enigszins bevreemdend dat Reichling zijn woorddefinitie pas presenteert
in het laatste hoofdstuk van zijn boek, dat over ‘het woord’ gaat. Reichling zelf zegt
t.a.v. zijn woorddefinitie ‘...dat 'n taalmoment niet w o o r d is omdat het isoleerbaar
is, maar dat 'n taalmoment isoleerbaarheid vertoont omdat het w o o r d is; de
isoleerbaarheid is 'n c r i t e r i u m meer niet. Redeneren vanuit “isoleerbaarheid” in
't algemeen, zonder rekening te houden met hetgeen wij van elders weten, leidt tot
niets’. Blijkbaar heeft Reichling zijn voorgaande betoog ontwikkeld aan een intuïtief
ervaringsgegeven dat hij ‘woord’ noemt, en komt hij tot de konklusie dat de
isoleerbaarheid noodzakelijkerwijs volgt uit de vooraf besproken eigenschappen
van wat hij als ‘woord’ heeft gekwalificeerd in de vorige hoofdstukken. De
isoleerbaarheid (we zullen dit begrip nog uitvoerig bespreken) geldt volgens het
citaat van p. 367 dus niet als een differentia specifica, nodig om de woorden als
kategorie af te zonderen van een ruimere kategorie, maar moet worden opgevat
als een logisch gevolg van de vormelijke en semantische konstantheid van de
bouwsels besproken in de vorige hoofdstukken. Reichlings formulering is overigens
ook op dit punt onduidelijk, wanneer hij stelt dat de isoleerbaarheid een criterium
is, meer niet. Immers, als de isoleerbaarheid geen differentia specifica is, maar een
logisch gevolg van beschreven eigenschappen, hoe kan zij dan wèl criterium zijn
voor het woordkarakter van een bouwsel? Een criterium is een maatstaf om te
toetsen. Een differentia specifica is een maatstaf om te toetsen of iets tot een
bepaalde kategorie behoort of niet, is derhalve een speciaal soort criterium.
Afgezien van deze terminologische kwestie echter, zou er geen bezwaar zijn
tegen de door Reichling gegeven voorstelling van zaken, als hij inderdaad het woord
in de voorgaande hoofdstukken afdoende had gedefiniëerd. Maar, zoals gezegd,
de woorddefinitie is pas te vinden in het laatste hoofdstuk. In de vorige hoofdstukken
wordt wel alvast veel
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beweerd over het woord, maar het is nog nergens gedefiniëerd. Zo stelt Reichling
in het voorafgaande deel van zijn boek, dat het woord konstant is zowel naar vorm
als naar betekenis. Zonder deze stelling te willen aanvallen, moet men echter
opmerken, dat konstantheid van vorm en betekenis in ieder geval niet voor woorden
alleen geldt: fonologische en semantische identiteit zijn ook eigen aan woorddelen
(morfemen), aan woordgroepen, aan zinnen die herhaald zijn. Alle konklusies die
derhalve getrokken kunnen worden uit de fonologische en semantische identiteit
van taalbouwsels gelden evenzeer voor woorddelen als voor woorden, woordgroepen
en zinnen. Niettemin laat Reichling het woord een uitermate centrale plaats innemen
in zijn taalkundig begrippen-apparaat. Hij tooit het woord alvast met een aantal
attributen - in afwachting van een definitie van het begrip ‘woord’ - zonder ook maar
ergens aan te tonen dat het die ook werkelijk bezit. Blijkens de op p. 367 gehuldigde
mening is de isoleerbaarheid één van die attributen, dat dan kan dienen om een
zichtbare, kontroleerbare, proef op het woordkarakter van bepaalde bouwsels uit
te voeren (ik neem aan dat Reichling z'n term ‘criterium’ in deze zin heeft bedoeld).
Maar, zoals gezegd, uit de fonologische en semantische identiteit van taalbouwsels
volgt niet dat deze woorden zijn, en evenmin dat zij dan ook isoleerbaar moeten
zijn. Reichling werkt hier met een a priori, dat via een petitio principii de redenering
wordt binnengesmokkeld.
De enige mogelijkheid om Reichling in dit opzicht te redden van het bezwaar van
circulair redeneren, is de bewering van p. 367 te laten vallen, en de in het negende
hoofdstuk in de woorddefinitie genoemde isoleerbaarheid wel degelijk op te vatten
als laatste onderscheidend kenmerk voor de kategorie ‘woorden’, naast de al
gegeven kenmerken van fonologische en semantische identiteit. We vinden overigens
de bewering dat de isoleerbaarheid (of het daaraan beantwoordende criterium) een
noodzakelijk gevolg zou zijn van een al beschreven woordkarakter, zonder dat het
begrip ‘woord’ duidelijk is omschreven, niet meer terug in de versie van 1965. Daar
is het aan de isoleerbaarheid van 1935 beantwoordende criterium inderdaad een
differentia specifica, een onderscheidend kenmerk.
Maar laten we nu zien, hoe Reichling het woord definiëert. Het
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woord, zo zegt hij, is een isoleerbaar, betekenisdragend, naar plaats en opeenvolging
10)
der samenstellende fonemen volstrekt bepaald taalbouwsel. We zien al onmiddellijk,
zoals in het bovenstaande reeds lag opgesloten, dat Reichling de paradigmatische
identiteit van het woord beperkt tot die gevallen waarbij van volstrekt dezelfde
11)
fonologische samenstelling sprake is. Wel relativeert hij, terecht, dit principe in
1965, p. 35: ‘Ik zeg, dat de volstrekte vormelijke bepaaldheid in principe gegeven
is, want er bestaat soms wel een zekere speling: we horen gesp en geps b.v.’ Maar
het voorbeeld gesp - geps is misschien minder gelukkig gekozen, omdat geps geen
Nederlands is. Er zijn wel vele andere gevallen te noemen van fonologische
woordvormvariaties die alle geaccepteerd zijn, of, zo men wil, tot de taal behoren.
We treffen in het Engels bv. aan economics, waarvan de eerste klinker als i of als
e kan worden uitgesproken. In het Italiaans vinden we denaro naast danaro (‘geld’),
en daar is ook het verschijnsel van wegvallende laatste klinkers in werkwoordsvormen
zeer frekwent: andar su naast andare su (‘naar boven gaan’). Voor ‘zij spelen’ in
bv. ‘zij spelen goed’ heeft het Italiaans zelfs vier verschillende vormen: giocano
bene, giocan bene, en omdat naast giocare ook giuocare bestaat: giuocano bene,
en giuocan bene. Ook in het Nederlands treft men hier en daar zulke variaties aan:
auto, waarvan de eerste klinker een au of een o kan zijn; tram met een a of een e.
12)
Het woord moet bovendien betekenisdragend zijn, en we mogen, hoewel dit in
de formulering van de definitie zelf niet tot uiting komt, op grond van wat in vorige
hoofdstukken is gezegd, aanemen dat Reichling de bedoeling heeft als voorwaarde
te stellen dat de betekenis in alle gevallen identiek is. De isoleerbaarheid, die in de
definitie genoemd wordt, zullen we opvatten als het criterium dat Reichling aangeeft
om de woorden als specifieke kategorie af te zonderen van alle andere

10)
11)
12)

Vgl. de parallelle formuleringen in Het Woord, p. 367.
Zie ook bv. Het Woord, p. 360/1, 376.
In de definitie van 1965, p. 35, is de eis van betekenisvolheid vervangen door de eis van een
identiek blijvend semantisch aspekt. De vormelijke bepaaldheid is gehandhaafd, naast een
nieuwe vorm van isoleerbaarheid, die in hoofdzaak neerkomt op uiteenplaatsbaarheid. De
term ‘isoleerbaarheid’ krijgt in 1965 een nieuwe, met de rest van Reichling's uiteenzetting
strijdige, betekenis (zie onder).
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fonologisch en semantisch identieke vormen. Onder isoleerbaarheid van een
taaleenheid verstaat Reichling de omstelbaarheid en de uiteenplaatsbaarheid ervan
ten opzichte van gelijksoortige eenheden waarmee zij in onmiddellijk verband gebruikt
wordt. Een woord moet dus een fonologische en semantische identiteit vertonen in
alle gebruiksgevallen, en bovendien omstelbaar en uiteenplaatsbaar zijn t.o.v.
gelijksoortige eenheden waarmee het in onmiddellijk verband gebruikt wordt. Voordat
we echter tot toepassing en toetsing van deze definitie kunnen overgaan, moeten
er enkele vragen beantwoord worden die rijzen naar aanleiding van Reichlings
formulering.
Allereerst vragen we ons af wat Reichling bedoelt met ‘gelijksoortige eenheden’.
Als hij hiermee woorden bedoelt, dan komen we met de toepassing van zijn definitie
in moeilijkheden. Want bij toepassing van de definitie gaan we van een bepaald
taalbouwsel na of het fonologisch en semantisch volstrekt bepaald is, en voorts of
het omstelbaar en uiteenplaatsbaar is t.o.v. andere bouwsels die ook omstelbaar
en uiteenplaatsbaar moeten zijn, maar waarvan dit nog niet is nagegaan. In dit geval
is de definitie duidelijk circulair. Een beroep op onze intuïtieve kennis van wat
woorden zijn zal ons niet helpen. Immers, als we willen nagaan of de uitspraak, dat
woorden altijd isoleerbaar moeten zijn t.o.v. andere woorden, van toepassing is op
al die bouwsels die we intuïtief woorden noemen, en alleen deze, dan hebben we,
óm dit na te gaan, elementen nodig waarvan geëist wordt dat ze aan het criterium
van de isoleerbaarheid voldoen zonder dat dit nog gekontroleerd is kunnen worden.
Volgens de bewering in kwestie moet nl. het woordkarakter ontkend worden als het
bouwsel niet aan het gestelde criterium voldoet. De enige mogelijkheid om in deze
interpretatie van ‘gelijksoortige eenheden’ de circulariteit te vermijden, is aan te
nemen dat het woord al in de vorige hoofdstukken ondubbelzinnig is gedefiniëerd,
zodat er over het woordkarakter bij de toetsing van Reichlings bewering over de
isoleerbaarheid van woorden niet meer getwijfeld kan worden. Maar, zoals we gezien
hebben, een dergelijke definitie is in de voorafgaande hoofdstukken nergens
gegeven. Daar is alleen beweerd en omschreven dat woorden fonologisch en
semantisch bepaalde taalbouwsels zijn, kwalifikaties die, zoals we hebben gezien,
volstrekt onvoldoende zijn
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om een groep ‘woorden’ af te zonderen van de zeer ruime groep van fonologisch
en semantisch bepaalde vormen.
In de geëmendeerde versie van 1965, p. 33, is Reichling explicieter in dit opzicht.
Hij stelt daar ondubbelzinnig: ‘Uiteenplaatsbaarheid van twee taalbouwsels bestaat
hierin, dat deze bouwsels, die in een bepaald geval in onmiddellijk verband optreden,
met behoud van hun semantisch aspect door een onbepaald (ik zeg niet onbeperkt)
aantal gelijksoortige (d.w.z. ergens óók weer uiteenplaatsbare), maar individueel
verschillende, bouwsels van elkaar kunnen worden gescheiden’. Hiermee maakt
hij dus zijn definitie circulair.
Maar als we willen, kunnen we Reichlings definitie redden van de vicieuze cirkel
waarin zij draait, door, tegen zij meest recente opvatting in, de ‘gelijksoortige
eenheden’ op te vatten als ‘fonologisch en semantisch bepaalde vormen’. We nemen
dan aan dat deze ruimere kategorie voldoende beschreven staat in het voorafgaande,
en dat ze beschreven is zonder gebruikmaking van het begrip ‘woord’ (daar anders
de vicieuze ring zich weer om ons sluit). We besluiten daarom te lezen:
Isoleerbaarheid van een taaleenheid wil zeggen: omstelbaarheid en
uiteenplaatsbaarheid ten opzichte van andere fonologisch en semantisch bepaalde
eenheden waarmee zij in onmiddellijk verband gebruikt wordt.
Een volgende vraag die zich opdringt is: wat mag er gebeuren met het verband
waarin bepaalde bouwsels worden uiteengeplaatst en omgesteld? Moet dit verband
intakt blijven, of mag het veranderen? Vooraf dit: Blijkens p. 367-369 gaat het hier
om woordgroepenverband, en niet om een eventueel ruimer zinsverband. Het
verband is dan ‘tweeërlei: verband i n de tijd en verband b u i t e n de tijd’. Verband
in de tijd is het feit van de onmiddellijke opeenvolging, terwijl verband buiten de tijd
is wat we tegenwoordig misschien liever grammatikaal of konstruktioneel verband
noemen. Het volgt uit de aard van de proef van de omstelling en de uiteenplaatsing
dat het tijdelijke verband niet intakt blijft. Maar het buitentijdelijke, of konstruktionele,
13)
verband? Op

13)

Voor een strikte behandeling der onderhavige vraagstukken zou het zeker gewenst zijn de
begrippen ‘konstruktioneel verband’ en ‘konstruktie’ nader te omschrijven. Reichling doet dit
overigens zelf niet, als hij spreekt van ‘verband buiten de tijd’. Dit zou ons echter hier te ver
voeren, en we volstaan derhalve met de aanduiding dat met ‘konstruktioneel verband’ wordt
bedoeld het verband tussen twee z.g. immediate constituents, en met ‘konstruktie’ de klasse
van alle gevallen waarin immediate constituents van bepaalde kategorieën op bepaalde wijze
zijn bijeengeplaatst, zó dat de bijeengeplaatste elementen een bepaalde semantische relatie
vertonen. Konstrukties kunnen bestaan uit woorden of uit woorddelen (syntaktische en
morfologische konstrukties). Zij zijn bovendien vaak uitbreidbaar door opsplitsing van immediate
constituents in verder verwijderde konstituenten. Voor het overige doen we een beroep op
ieders grammatische intuïtie. Zie voor verschillende soorten grammatikaal verband: N.
Chomsky, Aspects of the Theory of Syntax, Cambridge, Mass. 1965, p. 63/4.
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p. 367 lezen we ‘Het begrip der isoleerbaarheid steunt op het feit, dat identieke
taal-eenheden, de woorden, in verschillende gebruiksgevallen vergeleken, in
verschillend verband kunnen optreden’. En op p. 368: ‘Isoleerbaarheid der woorden
wil nu n i e t zeggen, dat elk verband tussen de w o o r d e n in elk concreet gebruik
a l t i j d verbroken kan worden; het wil enkel zeggen: dat elk w o o r d in andere
verbanden, geïsoleerd ten opzichte van de woorden waarmee het in dit verband
optreedt, vóórkomt’. Blijkbaar mag de te onderzoeken eenheid dus in andere
verbanden in andere konstrukties, optreden bij het uitvoeren van de proef.
Wat doet Reichling echter in de praktijk, als hij zijn eigen definitie toetst aan
moeilijke gevallen? Dan zien we onveranderlijk dat hij impliceert dat het bestaande
konstruktie-verband niet verbroken wordt. Bv. op p. 370/1, waar hij opmerkt dat te
in te drogen slechts unilateraal scheidbaar is, nl. niet tussen te en drogen. Hij zegt
op p. 371: ‘Men zou, omdat dit te voor infinitieven n o o i t scheidbaar is, het
woordkarakter van dit taal-moment in dit bepaald verband, of altans het
woord-karakter van dergelike momenten in sommig verband, kunnen gaan
betwijfelen, als zich daartegen niet de onmogelikheid stelde, vormen als tedrogen
als w o o r d te isoleren’. Afgezien van de overweging dat Reichling, als hij te
ontwijfelbaar als woord wil karakteriseren en als zijn definitie dit niet toelaat, zijn
woorddefinitie had moeten verwerpen, blijkt uit het gestelde nooit-scheidbaar-zijn
van te voor infinitieven, dat kennelijk de konstruktie intakt moet blijven. Immers, de
mogelijkheden om te van drogen te scheiden zijn er te over: Men hoeft de was
tegenwoordig niet meer lang te laten drogen. Op p. 373

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 82

278
blijkt Reichling de onveranderlijkheid van de betreffende konstruktie eveneens te
impliceren: ‘Het criterium der scheidbaarheid is werkelik “unpretentious”; het
onderscheidt onmiddellik het woord van alle affixen en uitgangen; deze zijn op geen
enkele wijze scheidbaar: de in “de sneeuw valt” is 'n w o o r d , want: de (fijne) sneeuw
valt; -de van “het sneeuwde” is g e e n woord, want:...Het criterium der scheidbaarheid
bevestigt wat wij uit de ervaring weten’. De onscheidbaarheid van sneeuwde is
alleen een feit als de konstruktionele eenheid intakt moet blijven, want bij verbreking
ervan is er wel degelijk scheidbaarheid: er viel sneeuwl en het hagel/de. Zo ook bv.
bij kopjes, dat dan scheidbaar wordt in bv. een kopje/ en twee schoteltje/s.
In 1965 zijn theorie en praktijk evenmin in overeenstemming. Uit het boven
aangehaalde citaat van p. 33 blijkt dat alleen het ‘semantisch aspect’ intakt moet
blijven, maar dat het konstruktioneel verband intakt zou moeten blijven tussen de
qua uiteenplaatsbaarheid onderzochte delen, wordt niet gesteld. Integendeel, door
het gebruik van ‘ergens’ in ‘ergens óók weer uiteenplaatsbare’ wordt gesuggereerd
dat de uiteenplaatsbaarheid ook gelt in andere konstrukties. De op p. 34 aangehaalde
voorbeelden veronderstellen echter een intakt blijven van één bepaalde konstruktie.
Als immers de niet-uiteenplaatsbaarheid wordt gesteld van bv. tafel- en -tjes, wordt
geïmpliceerd dat een uiteenplaatsing als bv. de tafel/ en de vijf bijbehorende stoel/tjes
níet is toegestaan.
Omdat Reichlings praktijk derhalve af blijkt te wijken van zijn theorie, zullen we
in de kritiek op zijn woorddefinitie met beide mogelijkheden rekening houden.
Dan is er nog een laatste onduidelijkheid. Als een bouwsel als woord gekenmerkt
wil worden door Reichlings definitie, moet het dan zowel uiteenplaatsbaar als
omstelbaar zijn t.o.v. andere naar vorm en betekenis bepaalde bouwsels, of hoeft
één van beide criteria maar te gelden? Deze vraag is, natuurlijk, van direkt belang
bij het toetsen van de definitie, omdat de voorwaarden van uiteenplaatsbaarheid
en omstelbaarheid in het ene geval vallen onder de regels van het logisch konjunkte
en, en in het andere geval onder die van het logisch disjunkte en/of. De tekst van
Het woord is in dit opzicht niet beslissend: noch uit de verklaring der termen, noch
uit de praktische voorbeelden is te begrijpen
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welke van de twee mogelijkheden Reichling voor de geest zweefde. Duidelijker is
in dit opzicht echter 1965. Op p. 33-35 ziet men daar dat de uiteenplaatsbaarheid
als enig voldoende criterium geldt. Sommige woorden zijn bovendien omstelbaar.
De mogelijke interpretaties van het begrip ‘uiteenplaatsbaarheid’ op deze plaats
hebben we zojuist gezien. De omstelbaarheid blijft echter moeilijkheden baren.
Reichling zegt (1965, p. 35): ‘Wat omstelbaarheid is, is duidelijk: Ik kom morgen. Morgen kom ik. Er is er één. - Ik geloof, dat er één is. In dit laatste geval vinden we
omstelling én uiteenplaatsing tussen is en er. Alleen bepaalde categorieën van
uiteenplaatsbare, vormelijk volstrekt bepaalde, bouwsels vertonen in het Nederlands
en veel andere talen omstelbaarheid: de, het of een (de lidwoorden) bv. zijn nooit
omstelbaar’. Blijkbaar geldt, in Reichlings ogen, voor sommige woorden dat er paren
zinnen te vinden zijn waarin deze woorden in omgekeerde volgorde voorkomen,
waarbij de rest van de beide zinnen niet identiek behoeft te zijn. Dit blijkt althans uit
zijn twee voorbeelden. Maar wat nu te denken, als men juist op de vorige bladzijde
(p. 34) heeft gelezen dat hetzelfde criterium van de omstelbaarheid, alleen in
strengere vorm (nl. zonder toevoegingen, weglatingen of veranderingen in beide
zinnen t.o.v. elkaar), gezegd wordt te gelden voor álle woorden, waarvan dan gezegd
wordt dat ze ‘isoleerbaar’ zijn? We lezen daar immers: ‘Een woord daarentegen kan
ik altijd ergens in een of andere zin verplaatsen t.o.v. de onmiddellijke contigue
woorden, zonder aan die zin nieuwe woorden toe te voegen, zonder delen weg te
laten en zonder delen te vervangen. We drukken dit uit door te zeggen dat de
woorden “isoleerbaar” zijn; woorddelen zijn dat nooit’. Deze isoleerbaarheid is alleen
een strengere vorm van de omstelbaarheid die is aangeduid op p. 35. En volgens
Reichling geldt het strengere criterium voor alle woorden, maar het minder strenge
alleen voor sommige.
De isoleerbaarheid, die op p. 34 gesteld wordt voor alle woorden, komt overigens
in de definitie van 1965, p. 35, niet meer voor. Deze luidt: ‘We kunnen dan tenslotte
het woord definiëren en zeggen: een volstrekt vormelijk bepaald taalbouwsel, dat
t.o.v. de gelijksoortige bouwsels waarmee het in onmiddellijk verband voorkomt,
uiteenplaatsbaar is, noemen we een “woord”. Verschillende soorten van woorden
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zijn bovendien omstelbaar’. Men merkt op dat de definitie niet meer luidt: een woord
is..., maar: als een bouwsel aan bepaalde eisen voldoet, is het een woord. Volgens
deze formulering zouden er ook nietuiteenplaatsbare bouwsels kunnen zijn, die toch
woord zijn. M.a.w. Reichling geeft hier een volgens hem voldoende voorwaarde
voor woord-zijn, maar geen noodzakelijke. Een definitie geeft echter altijd
noodzakelijke en voldoende voorwaarden. Wat Reichling hier onder woorden brengt,
is daarom geen definitie. Bovendien, vragen we ons af, als we geïnteresseerd zijn
in de meest algemene kenmerken van woorden, die dus aan alle woorden eigen
zijn, en we slagen er slechts in kenmerken te geven voor bepaalde woorden en niet
voor alle, dan moet ons resultaat toch onvolledig zijn. En inderdaad, Reichling geeft
nu zelf toe, dat er bepaalde bouwsels zijn die niet aan deze ‘definitie’ beantwoorden
en misschien toch woorden zijn. Hij vervolgt: ‘Deze definitie geeft geen uitsluitsel
over zg. en- en proclitica en over partikels als te in: “De was hangt te drogen”. Het
feit der en- en proclise geeft principiëel geen moeilijkheden in talen als de onze.
Anders is het met bedoelde “partikels”. Wel kunnen we aantonen, dat deze laatste
geen “woord-delen” zijn (Reichling vermeldt hier niet waar men dit “aantonen” kan
vinden; men zie echter Het Woord, p. 371/2, waar een volstrekt onvoldoende “bewijs”
wordt gepresenteerd voor het woordkarakter van te. - P.S.), maar daarmee is nog
niet bewezen dat zij “woorden” zijn. Hier ligt een zeer principiëel probleem, dat voor
talen als de indo-europese echter nauwelijks van practische betekenis is’. Clitica
en een verder niet nader omschreven kategorie ‘partikels’ vallen dus, ook voor
Reichling, niet onder zijn woorddefinitie, al blijft de mogelijkheid open dat ze ook
14)
woorden zijn. De moeilijkheid wordt af-

14)

Bepaalde Nieuwgriekse enclitica blijken echter wél omstelbaar in deze zin: τὸ ὡραῖο σπίτι
μου, naast τὸ ὡραῖο μου σπίτι (beide betekenen: ‘mijn mooie huis’). Het ziet er overigens
inderdaad naar uit dat bepaalde klitische vormen en partikels niet duidelijk woorden zijn voor
de sprekers van de betreffende talen. Zo vinden we bv. in het Italiaans: Non addormentarti
naast: Non ti addormentare (beide: ‘Val niet in slaap’), waarbij ti in het eerste geval als
woorddeel wordt geschreven, maar alle kenmerken (accent) vertoont van een encliticon, en
in het tweede geval als woord. Vermoedelijk is hier sprake van grensgevallen, die men, zoals
gezegd, beter kan laten rusten tot een definitie is opgesteld op grond van de duidelijke gevallen,
welke definitie dan zelf beslissend is voor de grensgevallen, - liever dan de definitie van haar
definitiekarakter én van haal algemeenheid te beroven, en daar-enboven de grensgevallen
onopgelost te laten.
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gedaan met een beperking van de algemeenheid van Reichlings beweringen tot
‘talen als de onze’ en de indo-europese talen, waarvoor de onderhavige moeilijkheid
‘nauwelijks van practische betekenis is’.
De omschrijving van een voldoende, maar niet noodzakelijke, voorwaarde voor
woord-zijn, die Reichling ons in 1965 aanbiedt en die hij als definitie presenteert,
blijkt in feite niets anders dan de belichaming van één of meer der vele mogelijkheden
die in zijn woorddefinitie van 1935 lagen opgesloten. We zullen nu voor alle
interpretatiemogelijkheden van de definitie van 1935 tegenvoorbeelden geven, zodat
vanzelf ook de definitie van 1965 aan bod komt.
We zullen allereerst de definitie van 1935 nemen in de zin waarin de
isoleerbaarheid (i.e. hier uiteenplaatsbaarheid en omstelbaarheid) zó wordt opgevat
dat het konstruktioneel verband niet mag veranderen, zoals in verschillende van de
voorbeelden is geïmpliceerd. We vinden dan gevallen waar we beslist van woorden
spreken, zonder dat van omstelbaarheid sprake is: een glas wijn (een wijnglas is
een andere konstruktie!); witte wijn, naar de stad. Men kan deze gevallen ad libitum
uitbreiden. Dan zijn er ook woorden waarbij van uiteenplaatsbaarheid geen sprake
is (en vaak evenmin van omstelbaarheid): (Ik hang de was) te drogen; (Hij was) aan
het schilderen. Voorts vindt men tal van bouwsels die als woorddelen worden
beschouwd, maar niettemin Reichlings uiteenplaatsbaarheid vertonen: theeblaadjes
naast thee-/en een hele sortering van allerlei andere kruidige en
niet-kruidige/blaadjes; of het Turkse evde (in het huis) naast ev/ler/de (in de huizen)
of ev/lerim/de (in mijn huizen); Latijn amo (ik bemin) naast am/ab/o (ik zal beminnen).
In 1965, p. 34, wil Reichling woorddelen onder het opzicht van
uiteenplaatsbaarheid onderscheiden van woorden: ‘Uiteenplaatsbaar, zoals wij dat
verschijnsel definiëren, zijn woorddélen niet. Wat woorddelen vertonen, is een
systematisch en kwantitatief volstrekt bepaalde “verplaatsbaarheid” van die delen.
D.w.z. bij affixen bestaat vaak een zeer nauw bepaalde en in ieder geval principiëel
beperkte in- of aanvoe-
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gingsmogelijkheid van categoriaal identieke elementen op systematisch volstrekt
bepaalde plaatsen: stekels - stekeltjes’. We kunnen aan dit voorbeeld de gevallen
amo - amabo, en evde - evlerimde toevoegen. Reichling stelt het hier voor alsof
tussen woorden niet zou gelden wat hij hier voor woorddelen beweert, nl. ‘een
systematisch en kwantitatief volstrekt bepaalde “verplaatsbaarheid”’ van de
betreffende bouwsels, of ‘een vaak zeer nauw bepaalde en in ieder geval principiëel
beperkte in- of aanvoegingsmogelijkheid van categoriaal identieke elementen op
systematisch volstrekt bepaalde plaatsen’. Dit geldt echter evenzeer voor woorden
als voor woorddelen, óók in Reichlings eigen omschrijving van de
uiteenplaatsbaarheid (zie het boven gegeven citaat van 1965, p. 33). Hij spreekt
daar immers van de onderlinge scheidbaarheid van twee taalbouwsels ‘door een
onbepaald (ik zeg niet onbeperkt) aantal gelijksoortige (d.w.z. ergens óók weer
uiteenplaatsbare), maar individueel verschillende bouwsels’, welke scheidbaarheid
deze bouwsels tot woorden zou stempelen.
Men kan tegenwerpen dat Reichling bij woorden spreekt van een onbepaalde
invoegingsmogelijkheid, en bij woorddelen van een vaak zeer nauw bepaalde. Maar
wat betekent deze tegenstelling? Wat betekent ‘onbepaald’ in dit verband, als
expliciet onderscheiden van ‘onbeperkt?’ Het kan redelijkerwijs alleen beduiden dat
er geen bepaald getal genoemd kan worden, noch voor alle woorden tegelijk, noch
voor elk woord apart, waar het aantal ingevoegde bouwsels beneden moet blijven
(de tegenstelling met ‘onbeperkt’ wordt hoe dan ook raadselachtig, daar ‘onbeperkt’
juist betekent dat er geen bepaald maximum gesteld kan worden). Nu geldt deze
onbepaalde, of onbeperkte, invoegingsmogelijkheid lang niet voor alle woorden.
Neem bv. het Franse Je te donne mon livre, waar tussen je en te alleen het element
ne kan komen (als tenminste de konstruktie intakt moet blijven; zo niet, dan is zo
goed als elk element, woorddeel, woord of woordgroep, scheidbaar door een
onbeperkt aantal elementen). Hier is dus ook sprake van een zeer nauw bepaalde
en principiëel beperkte invoegingsmogelijkheid. Verder is, zegt Reichling, de in- of
aanvoegingsmogelijkheid bij woorddelen vaak zeer nauw bepaald, en in ieder geval
principiëel beperkt. Welnu, dit geldt evenzeer voor woorden: hoe vaak de
invoegingsmoge-
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lijkheid zeer nauw bepaald is, hangt gedeeltelijk af van wat men ‘zeer nauw bepaald’
noemt, en een principiële beperking, i.e. een beperking onderhevig aan regels, is
er bij woorden hoe dan ook.
Men kan vervolgens nog tegenwerpen dat Reichling bij woorden spreekt van
uiteenplaatsbaarheid t.o.v. andere gelijksoortige (i.e. ook uiteenplaatsbare) eenheden,
maar bij de proef op de woorddelen dezelfde onderlinge gelijksoortigheid verlangt
(‘categoriaal identieke elementen’). De circulariteit hiervan hebben we al onderstreept.
Maar afgezien daarvan vinden we in polysynthetische talen gevallen van
uiteenplaatsbaarheid van woorddelen door andere woorddelen waar de
invoegingsmogelijkheden zeker niet ‘zeer nauw bepaald’ zijn, zij het wel ‘principiëel
15)
beperkt’, maar dat geldt ook voor invoegingen van woorden.
Reichling vervolgt, 1965, p. 34: ‘Dit houdt in dat ik een deel als -tje, of -s, of -tjes
nooit kan gebruiken zonder een deel als stekel- of tafel- en dat ik dus met zulk een
deel nooit een zin kan construeren dan in onmiddellijke opeenvolging met een deel
als stekel- of tafel-. En hetzelfde geldt voor een deel als stekel- of tafel- in stekeltjes
of tafeltjes’. Nu is het afgezien van de rest, raadselachtig wat in de laatste zin de
toevoeging ‘in stekeltjes of tafeltjes’ moet betekenen. Bedoelt Reichling werkelijk
dat stekel- en tafel- niet als zin gebruikt kunnen worden in stekeltjes of tafeltjes?
Maar het punt waar het hier om gaat is, dat wat in de eerste zin gezegd wordt van
-tje, -s, of -tjes evenzeer gold voor het lidwoord de op p. 33, terwijl het lidwoord wél
als woord wordt erkend. We lezen daar: ‘De kan op zichzelf helemaal niet gebruikt
worden, maar móet een groep vormen met een zelfstandig naamwoord’. (In een
zuiver voorbeeld van circulair redeneren laat Reichling dan zien dat bij het lidwoord
sprake is van een ‘semantische “groeps”-waarde’; het groepskarakter van de
kombinaties met de - als onderscheiden van

15)

Vgl. bv. Joseph H. Greenberg, Essays in Linguistics, Chicago 1957, p. 32, waar men leest:
‘...in a few languages like Eskimo there is indefinite derivational expansion. If the morph were
our unit, the possibility of infinite insertion within such derivatonal sequences of morphs would
make each morph boundary a word boundary, and our results would not at all correspond to
the usual idea of a word in these languages’.
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een woordkarakter - wordt hier zonder meer gesteld, niet aangetoond).
We zijn genoodzaakt te konkluderen dat Reichling er ook in 1965 niet in geslaagd
is het onderscheid tussen woorden en woorddelen zuiver te stellen, en dat de
restrikties die aan het begrip van de uiteenplaatsbaarheid zijn toegevoegd geen
nuttig effekt sorteren: de oude tegenvoorbeelden blijven van kracht. En hiermee zijn
we terug bij het uitgangspunt van deze uitweiding: er zijn vele voorbeelden van
woorddelen die niettemin uiteenplaatsbaarheid vertonen binnen één konstruktie.
Er zijn zelfs bouwsels die woorddelen zijn en vormen van omstelbaarheid vertonen
zonder aantasting van de konstruktie. Neem bv. Ik zou dat wel willen aannemen,
tegenover Ik zou dat wel aan willen nemen, in welk laatste geval het woorddeel aanvan aannemen blijkens de Nederlandse schrijfkonventie tot woord is geworden. Hier
is zelfs ook sprake van uiteenplaatsbaarheid: Ik zou dat wel willen proberen aan/
te /nemen, of: Ik zou dat wel willen aan-, op-, af- en innemen. Omstelbaarheid met
behoud van konstruktie hebben we ook bv. in het Italiaans: Non posso crederlo
naast Non lo posso credere (beide: ‘Ik kan het niet geloven’), of affittasi naast si
affitta (beide: ‘Is te huur’). Deze gevallen zijn echter zeldzaam, voorzover het zich
laat aanzien, en vaak verandert een woorddeel bij omstelling in een woord. Misschien
moeten we hier spreken van grensgevallen, waarvan de status pas achteraf zal
blijken als we eenmaal over een goede woorddefinitie beschikken. We worden
overigens bij het zoeken naar voorbeelden van deze aard geholpen door Reichling
zelf, die zegt (1965, p. 35): ‘Omstelbaarheid bestaat bij woorddelen niet, tenzij in
de gevallen van twee suffixen onderling, b.v. in het Turks en in zeker Bantu-talen’.
Hij vermeldt echter geen voorbeelden.
Isoleerbaarheid, dus omstelbaarheid en uiteenplaatsbaarheid, treedt ook, en zeer
vaak, op bij woordgroepen, zonder dat het konstruktioneel verband wordt aangetast.
Bv. Ik houd veel van fruit naast: Ik houd veel/, of althans tamelijk veel,/ van fruit, en:
Van fruit houd ik veel. En: Hij zal moeten opkomen voor die schade, naast: Hij zal
voor die schade moeten opkomen en: Hij zal voor die schade/ de volgende week
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/moeten opkomen. Deze voorbeelden zijn naar willekeur uit te breiden: Reichling
heeft nergens in zijn woorddefinities een restriktie opgenomen die de
uiteenplaatsbaarheid en/of omstelbaarheid beperkt tot woorden met uitsluiting van
woordgroepen.
Op analoge wijze kunnen we tegenvoorbeelden vinden voor de interpretatie van
de definitie van 1935, waarin bij de proeven van uiteenplaatsbaarheid en
omstelbaarheid de konstruktie wél mag veranderen, waarin men dus dezelfde
eenheden mag vergelijken in geheel verschillende konstrukties. We vinden dan
onmiddellijk weer tal van gevallen, waar we ondubbelzinnig van woorden spreken,
maar waar van omstelbaarheid niet gesproken kan worden. Reichling zelf noemt
de lidwoorden al (1965, p. 35) als nooit omstelbare woorden. Dit is overigens niet
geheel juist, daar het lidwoord de bv. wel omstelbaar is met een groep als in de tuin:
We hebben de in de tuin gevonden appels opgegeten naast: We hebben in de tuin
de gevonden appels opgegeten. Maar er zijn in het Nederlands, en evenzeer in
andere talen, ook woorden die altijd aan het begin van een zin moeten staan (of
altijd op de tweede plaats, etc.), en daarom nooit omstelbaar zijn t.o.v. een willekeurig
tweede woord dat er op volgt: want, maar. Ook de vragende zinnen in de tweede
persoon enkelvoud, met de persoonsvorm zonder -t als eerste woord, vertonen
geen omstelbaarheid van het eerste en tweede woord: Heb je al gegeten?
Gevallen waar bij willekeurig verspringen van konstrukties uiteenplaatsbaarheid
van bouwsels die we woorden willen noemen niet is toegestaan, heb ik niet kunnen
vinden. Dit is vrij gemakkelijk te verklaren als men bedenkt dat bij het willekeurig
veranderen van konstrukties praktisch alle grammatische elementen, woordgroepen,
woorden en woorddelen, uiteenplaatsbaar zijn. In het Frans bv. gelden te en le als
woorden, maar de groep te le is zeer hecht in die zin, dat er niets tussen de twee
elementen van deze groep geplaatst kan worden, tenminste zolang zij een groep
vormen. Vervalt deze eis, dan kan men naast Je te le donne zetten bv.: Je te / dis
que je ne / le veux pas, waarin te en le ver uit elkaar zijn komen te staan.
Omstelbaarheid met verandering van konstruktie, zonder dat we van woorden
mogen spreken, vinden we bv. in samenstellingen: theeblaad-
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jes naast blaadjesthee en blaadjes thee; wijnglas naast glas wijn; wijnrode naast
rode wijn; boterhamkoeken naast boterhammenkoek. Ook bv. in: Ik dacht dat hij
doorzette naast: Hij zette door; de overtocht naast de tocht over het water; een
doorkijkje naast een kijkje door het raam; uitflappen, flapuiten. In deze voorbeelden
was sprake van omstelbare woorddelen. Er is echter ook omstelbaarheid bij
woordgroepen: Het schilderij was veel waard naast: Was het schilderij veel waard?
Of: ik heb die baeken van mijn buurman niet gelezen naast: Ik heb van mijn buurman
die boeken cadeau gekregen.
Tenslotte zijn er, zoals we al hebben vastgesteld, talloze voorbeelden te vinden
van woorddelen die uiteenplaatsbaar blijken als men toelaat dat de oorspronkelijke
konstruktie uiteenvalt: theeblaadjes naast thee/ met of zonder /blaadjes; kopjes
naast één kopje/ en twee schoteltje/s; sneeuwde naast: Het sneeuw/t niet meer
maar het hagel/de zojuist.
Men ziet derhalve dat in geen enkele interpretatie Reichlings woorddefinitie, noch
die van 1935, noch die van 1965, toereikend is om de bouwsels die we gewend zijn
door woordgrenzen te scheiden, afdoende te karakteriseren, zelfs niet voor één
enkele taal, zoals bv. het Nederlands. Zijn woorddefinitie blijkt niet alleen formeel
te kort te schieten doordat zij circulariteit vertoont en bovendien in te dubbelzinnige
bewoordingen is vervat, zij is bovendien, hoe dan ook, in strijd met de wijze waarop
sprekers woordgrenzen aanbrengen in hun zinnen. Deze laatste tekortkoming gaat
voor een deel terug op het feit dat ook voor Reichling het paradigmatische karakter
van het woord nog overheerst. Bij hem is het woordkarakter eigen aan bepaalde
bouwsels: een bouwsel is, in zijn opvatting, van zichzelf uit een woord, of het is het
niet. Zoals echter reeds aan het begin van dit artikel werd aangeduid, zijn enkele
uiterst eenvoudige observaties voldoende om deze opvatting teniet te doen: het
Nederlandse dorp is woord in bv.: Ons dorp ligt vijf kilometer van de stad, maar het
is woorddeel in bv.: De dorpen lagen niet ver van de stad, of: Toen zagen we de
oude dorpskerk. Dit verschijnsel, nl. dat bepaalde bouwsels soms als woord, en
soms als woorddeel voorkomen, is zo algemeen dat het triviaal zou zijn nog verdere
voorbeelden aan te halen. De konklusie echter, die hieruit getrokken dient te worden,
blijkt iets minder triviaal te zijn, als men tenminste in
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overweging neemt hoe weinig linguisten deze konklusie hebben getrokken. Deze
konklusie luidt, natuurlijk, dat blijkbaar het woordkarakter van een bouwsel afhankelijk
is van de konstruktie waarin het bouwsel toevallig voorkomt. M.a.w., het
woordkarakter is niet afhankelijk van een bepaald bouwsel, maar van een bepaalde
konstruktie. Van een bepaald bouwsel kan men slechts zeggen, in dit verband, dat
het altijd, of soms, of nooit, als woord voorkomt.
6. De konklusie van de syntagmatische konstruktie-gebondenheid (tegenover de
paradigmatische lexikale gebondenheid) van het woordkarakter is wél getrokken
door de Amerikaanse linguist Greenberg, die in zijn bovengeciteerde werk Essays
in Linguistics van 1957 een passage wijdt aan de definitie van het woord (p. 27-34).
Hij schrijft op p. 29: ‘We do not ask, as is sometimes done, whether hand is a word
in English but rather whether in the expression the hand is quicker than the eye, the
sequence hand constitutes a word’. Als we daarom ook bij Greenberg zullen moeten
besluiten tot de inadekwaatheid van zijn definitie, dan is dat niet omdat hij het woord
beschouwt als een paradigmatische eenheid. Evenmin kunnen we van Greenbergs
definitie beweren dat zij niet aan formele eisen van welgevormdheid zou
beantwoorden. Integendeel, we kunnen ons geheel aansluiten bij Chomsky's
opmerking te dien aanzien, in zijn recensie op Greenbergs Essays in Word, 15
(1959), p. 202-218, waar hij zegt, op p. 218: ‘It is much easier to find defects in the
methods he has developed (and, a fortiori, those that have been developed by
others, since, as mentioned above, Greenberg's proposals seem to be the most
carefully worked out of their kind) than to try to modify them to avoid these difficulties’.
Greenbergs woorddefinitie neemt vrij technische vormen aan: hij werkt met een
16)
veel verfijnder begrip van kategorieën dan tot dan toe gewoonte was, en voert
door middel van zorgvuldig geformuleerde definities een aantal nieuwe begrippen
in, die hij nodig oordeelt voor

16)

Hoewel ook zijn omschrijvingen van verschillende soorten kategorieën en de toepassingen
ervan tekortkomingen vertonen, zoals is aangetoond in Chomskys recensie, en in die van
Isidore Dyen, in Language, 35 (1959) p. 527-552 (vooral p. 535-537 over de toepassing van
zijn begrip ‘restricted class’).
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een adekwate definitie van het woord. We zullen hier niet al te diep in de technische
details van zijn definitie afdalen: de lezer zij hiervoor verwezen naar de tekst zelf
van Greenberg. Wel kunnen we in kort bestek de essentie van zijn benadering
weergeven.
Greenberg laat zijn woorddefinitie afhangen van een nieuw begrip, dat van nucleus.
Een nucleus is een taalbouwsel dat tussen het morfeem en het woord instaat: een
nucleus kan bestaan uit één of meer morfemen, zoals een woord kan bestaan uit
één of meer nuclei. Binnen een nucleus vallen nooit woordgrenzen. Het aantal
morfemen in een zin is derhalve steeds groter dan of gelijk aan het aantal nuclei,
dat op zijn beurt weer steeds groter is dan of gelijk aan het aantal woorden. Als nu
onbeperkte invoeging van nuclei mogelijk is op een nucleusgrens, dan spreken we
van een woordgrens: ‘Unlimited insertion of nuclei at a nucleus boundary makes it
a word boundary’. (p. 29). Om de nucleus te kunnen definiëren maakt hij gebruik
van twee hulpbegrippen, nl. de morfeem-substitutie-klassen (MSC: morpheme
substitution classes), en de thematische reeksen (thematic sequences), die we
zullen afkorten tot TS.
Een MSC is een klasse van enkelvoudige morfemen die onderling substitueerbaar
zijn in alle omgevingen waarin zij voorkomen (p. 29). Een TS is altijd een reeks van
meer dan één MSC, welke reeks echter vervangbaar moet zijn door één enkele
MSC, die niet gelijk mag zijn aan één van de vervangen MSC's. Een TS kan aldus
beschouwd worden als een uitbreiding van een bepaalde MSC, nl. van die MSC
die voor de TS in de plaats kan staan (p. 30). Zo is, zegt Greenberg, duckling een
TS: het kan vervangen worden door de leden van een enkele MSC die bevat o.a.
hen, chicken, goose.
Een nucleus nu (p. 30) is ófwel een enkele MSC die geen deel uitmaakt van een
TS, óf een TS (die dus uit MSC's bestaat). Als voorbeeld geeft Greenberg de zin
The farmer killed the ugly duckling. Deze zin bestaat uit negen morfemen, nl. (1)
the, (2) farm-, (3) -er, (4) kill-, (5) -ed, (6) the, (7) ugly, (8) duck-, (9) -ling. Maar er
zijn zeven nuclei: (1) the, (2) farm-er, (3) kill-, (4) -ed, (5) the, (6) ugly, (7) duck-ling.
Nu kan Greenberg de woordgrens definiëren (p. 30): ‘There re-
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mains, finally, the distinction between nucleus boundaries that are also word
boundaries and those which are not. A nucleus boundary is an infra-word boundary
if there is a maximum to the number of nuclei that can be inserted. Often this
maximum is zero, that is, nothing can be inserted. It is a boundary between words
in the other instances, that is, where there is no maximum to the number of insertions
of nuclei, if there is “infinite” insertion’. Hij voegt hier twee restrikties aan toe. Eerstens
is een invoeging waarvan de eerste nucleus gelijk is aan de eerste nucleus ná de
invoeging, en waarvan de laatste nucleus gelijk is aan de nucleus vlak vóór de
invoeging, niet toegestaan. Bv.: The farmer kill/ed and slaughter/ed the ugly duckling.
Voorts moet de konstruktie intakt blijven: ‘Another way of stating this is to say that
no insertion is allowed which changes the restricted construction as defined in the
first chapter’. (p. 31). De eerste restriktie volgt overigens uit de tweede, welke op
zijn beurt weer noodzakelijk wordt gezien de poging om het woord in zijn konstruktie,
dus zuiver syntagmatisch, te definiëren.
Er zijn in Greenbergs woorddefinitie, zoals gezegd (noot 16), hier en daar
inkonsekwenties en tekortkomingen aan te wijzen. Hier precies op ingaan zou echter
slechts een herhaling betekenen van wat zijn recensenten, Chomsky en Dyen, reeds
17)
hebben laten zien . Het punt waar het hier op aankomt is, dat ook in een eventuele
geëmendeerde versie de definitie niet blijkt op te gaan. Het is hier zoals Chomsky
in zijn recensie zegt (p. 217): ‘Notice should also be taken of certain more general
difficulties that stand in the way of any attempt to base the definition of “word” on
possibility of insertion. There are many instances of sequences of words where
unlimited insertion is not possible, e.g. once again, such phrases as “look it up”.’
M.a.w. de ontoereikendheid van het criterium van de uiteenplaatsbaarheid (met
behoud van kon-

17)

De meest in het oog lopende moeilijkheid is wellicht verbonden met het begrip TS die een
reeks MSC's is, vervangbaar door één enkele andere MSC. Volgens deze definitie is the very
old man een TS, daar het vervangen kan worden door us in bv. he saw -. In he saw the very
old man zou the very old man derhalve als nucleus moeten gelden, en dan zouden we
woordgrenzen moeten aannemen binnen een nucleus, wat in strijd is met Greenbergs
bedoeling (vgl. Chomskys recensie, p. 217).
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struktie), die we reeds konstateerden bij Reichlings definitie (en die hij impliciet
erkent door de vorm waarin hij de versie van 1965 heeft gepresenteerd, nl. de vorm
van een voldoende voorwaarde), blijft in principe ook voor Greenbergs definitie
gelden, - ook al heeft Greenberg de circulariteit in Reichlings definitie ontweken
door de invoeringsmogelijkheden te definiëren voor tevoren omschreven nuclei.
Ook bij Greenberg blijven er gevallen van woorden, die niettemin niet
uiteenplaatsbaar blijken door een onbeperkt aantal nuclei. Of ook in omgekeerde
zin Greenbergs definitie niet opgaat, of m.a.w. er ook gevallen voorkomen van
woorddelen die scheidbaar zijn door een onbeperkt aantal nuclei, is voor mij moeilijk
te beoordelen, enerzijds omdat het begrip nucleus enige ruimte voor twijfel openlaat,
anderzijds omdat geen van de talen waar dit eventueel aan gedemonstreerd zou
moeten worden, mij bekend is. Greenberg noemt zelf (p. 32) de Eskimo-talen als
een voorbeeld van talen waarin ongelimiteerde invoeging van morfemen mogelijk
is binnen één woord. Hij zegt erbij dat juist het vóórkomen van zulke gevallen hem
gebracht heeft tot het invoeren van het begrip nucleus. Daar immers, naar zijn
zeggen, ‘the entire sequence of classes of derivational morphs can be substituted
for a single root MSC to which no one of them is equivalent, the entire indefinite
expansion is a single nucleus and therefore within the same word’. Maar, zoals
gezegd, mijn kennis van Eskimo-talen is beslist onvoldoende (in feite nihil) om uit
te maken of daar inderdaad sprake is van één enkele nucleus, die alleen maar uit
MSC's bestaat en geen andere nuclei bevat, of dat zich wellicht in de Eskimo-talen
dezelfde moeilijkheid voordoet als in het Nederlands of het Engels met betrekking
tot het begrip nucleus (vergelijk noot 17), zodat de door Greenberg genoemde ‘single
nucleus’ meer nuclei zou bevatten, en er misschien toch sprake zou zijn van een
ongelimiteerde invoeging van nuclei binnen één woord.
Hoe dit ook zij, men moet konstateren dat ook Greenberg er niet in geslaagd is
het woord bevredigend te definiëren, maar men moet anderzijds erkennen dat
Greenbergs poging toch een aanmerkelijke vooruitgang heeft gebracht. Hij heeft,
eindelijk, het woord ontdaan van z'n paradigmatische belasting. Hij heeft
dienovereenkomstig sterke nadruk gelegd op het begrip woordgrens’, eerder dan
op het begrip ‘woord’.
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We zijn nu in staat, dan wel niet om de term ‘woord’ in een linguistisch-technische
zin te gebruiken, maar al wel om aan deze term een eerste aanzet tot een technische
betekenis te geven: het is in ieder geval een bouwsel dat door bepaalde (nog
onopgehelderde) konstruktionele eigenschappen in bepaalde konstrukties door
woordgrenzen wordt gescheiden van z'n omgeving.
We zijn met Greenberg terug op ons oorspronkelijke uitgangspunt, nl de
vaardigheid van de sprekers van elke taal om in de zinnen van hun taal praktisch
feilloos de woordgrenzen aan te geven. Pas door Greenberg is het probleem in z'n
eigen proporties gesteld en aangevat, zonder de erfenis van een naïeve taaltheorie
die meende dat de woorden ook de konstante, terugkerende, elementen moesten
zijn, waarvan het bestaan in elke taal nu eenmaal noodzakelijk is.
7. Laat ons, tot slot, nog enige aandacht wijden aan de mogelijkheden die er
overblijven om te geraken tot een werkelijk adekwate woorddefinitie. Nu we hebben
vastgesteld, dat het woordkarakter afhankelijk is van de konstruktie waarin een
bouwsel voorkomt, lijkt het niet anders dan redelijk de woordgrens te definiëren aan
de hand van konstruktionele eigenschappen. Het vraagstuk van het definiëren van
de woordgrenzen voor elke taal apart is nu geheel gekoppeld aan het vraagstuk
van de beschrijving van de konstruktie van elke taal, m.a.w. aan de grammatische
beschrijving van elke taal. Bij het beschrijven van de konstrukties van een taal zal
men dan aan moeten geven op welke plaatsen in de konstrukties woordgrenzen
optreden, en voorts welke bouwsels de posities tussen de woordgrenzen in kunnen
nemen. Elk bouwsel dat zo'n woordplaats vult, is dan automatisch woord. De
grammatika van een bepaalde taal T zal op deze wijze zelf, impliciet, een definitie
zijn van het begrip ‘woord in T’, juist zoals een grammatische beschrijving van alle
bouwsels van een taal T die we intuïtief ‘zin’ noemen, een impliciete definitie is van
18)
het begrip ‘zin in T’. Maar ook al zullen we dan misschien, in een niet al te verre
toekomst, be-

18)

Deze overwegingen over de definitie van ‘woord in T’ en ‘zin in T’ passen geheel in het kader
van de transformationele generatieve grammatika. Zie N. Chomsky Syntactic Structures, Den
Haag 1957, p. 13/4, voor het begrip ‘zin in T’.
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schikken over een impliciete definitie van een begrip als ‘woord in het Engels’, of
‘woord in het Nederlands’, dan blijft toch nog steeds de vraag naar een algemene
definitie van het begrip ‘woord’. Immers, de sprekers van álle talen beschikken
blijkbaar over de vaardigheid om bepaalde grenzen in hun zinnen aan te wijzen, en
in elke taal bestaat wel een ekwivalent voor het begrip ‘woord’. We willen daarom
graag het woord, of de woordgrens, opnemen in de verzameling van universele
linguistische begrippen, zoals ook de zin, het foneem, het morfeem. Om dit te
bereiken zal men twee dingen moeten doen. Ten eerste zal men, voorzover het de
woordgrenzen in één bepaalde taal betreft, zich niet tevreden mogen stellen met
de simpele aanduiding van woordgrenzen in konstrukties. Men zal bundels
eigenschappen, of kenmerken, moeten trachten op te sporen, die konvergeren in
de gestelde woordgrenzen, zodat verklaarbaar wordt waarom de woordgrenzen
voor de sprekers van de taal in kwestie zo in het oog springen. En ten tweede zal
men dan ook bij andere talen moeten nagaan of analoge verschijnselen dáár
optreden bij de woordgrenzen. Heeft men zulke, in meerdere talen optredende,
kenmerken gevonden, dan is men gerechtigd een voorlopige, hypothetische,
woorddefinitie op te stellen, die blijft gelden totdat er een tegenvoorbeeld is gevonden.
En, zoals uit de woorddefinities van Reichling en Greenberg is gebleken, we zullen
verder moeten zoeken dan alleen in verschijnselen van uiteenplaatsbaarheid. Het
is niet onmogelijk, dat de theorie van de transformationele generatieve grammatika
ons ook hier in de toekomst van nut zal blijken te zijn, daar het immers niet is
uitgesloten dat verschijnselen van uiteenplaatsbaarheid slechts de aan de
oppervlakte tredende manifestaties zijn van een dieper liggende wetmatigheid die
aan het woordkarakter ten grondslag zou liggen.
Een enkel voorbeeld springt ons in gedachten, waar een transformationeel
criterium relevant lijkt voor het bepalen van het woordkarakter. Nemen we bv. het
Nederlandse een hogeschool, tegenover een hoge school. Als we in beide
konstrukties de substantiva tot verkleinwoorden transformeren, dan observeren we
een verschillend gedrag van de e van hoge: we krijgen dan een hogeschooltje naast
een hoog schooltje.
In het algemeen is het niet onredelijk te veronderstellen dat de mogelijkheid van
bouwsels in een bepaalde konstruktionele positie tot het
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ondergaan van bepaalde transformaties, deze positie tot een woordpositie zou
stempelen. Maar dit alles is nog geheel ononderzocht gebied. Voorlopig zullen we
ons moeten bepalen tot nauwgezet onderzoek van allerlei taalmateriaal. Laten de
vergissingen die vóór ons begaan zijn ons leren, dat we nog ver verwijderd zijn van
een bevredigende algemene taalkundige theorie met onaanvechtbare definities van
universele linguistische begrippen.
Universiteit van Groningen
P.A.M. SEUREN
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Naschrift
Mijn Enkele aantekeningen bij de prenten in De Casteleijns Pyramus en Thisbe (zie
blz. 144 van deze jaargang) waren reeds gezet, toen mij de door C. Kruyskamp in
de 78e jaargang van dit tijdschrift op blz. 161 e.v. beschreven Onbekende
verhalenbundel uit 1543 in handen viel, die thans wegens het ontbreken van een
titelblad als de Historie van Jason ende Medea wordt aangeduid, naar het eerste
erin voorkomende verhaal. Ik constateerde toen dat hierin, naast andere prenten,
ook de afbeeldingen 3 en 14 van de Antwerpse Pyramus en Thisbe voorkwamen,
prent 3, de meest neutrale, zelfs tot driemaal toe. Ik zou niet op het onderwerp van
mijn artikel zijn teruggekomen, als mij niet was gebleken dat de prenten van de
Historie van Jason ende Medeae niet met dezelfde blokken gemaakt zijn als die in
de Antwerpse Pyramus. Behalve uit afwijkingen in allerlei details van de
voorstellingen, blijkt dit uit de afmetingen van de prenten, die zowel in hoogte als in
breedte 5 mm onder die van de Antwerpse Pyramus blijven terwijl ze in vergelijking
ook veel duidelijker, verfijnder en nauwkeuriger zijn. Nu is het niet uitgesloten dat
een nasnijding beter uitvalt dan het voorbeeld, maar het omgekeerde schijnt toch
iets waarschijnlijker. Voor de originaliteit van de redactie in de Historie van Jason
ende Medea pleit ook het volgende: de Antwerpse Pyramus zal op z'n vroegst
omstreeks 1540 gedrukt zijn, want in dat jaar gebruikt Henrick Peeterssen van
Middelburch volgens Nijhoffs Art typographique voor het eerst als drukkersmerk de
voorstelling die men ook, zij het enigszins verkleind, in de Antwerpse Pyramus vindt.
Het lijkt nu niet aannemelijk, dat nog vòòr 1543, het jaar van uitgave van de Historie
van Jason ende Medea, de serie van de Antwerpse Pyramus niet alleen moest
worden nagesneden maar de nasnijdingen bovendien almeer op één hoop terecht
kwamen met allerlei andere blokken, die lukraak gebruikt werden voor het illustreren
van goedkope uitgaafjes.
Combinatie van het feit dat de serie prenten van de Antwerpse Pyramus incompleet
is, met het gegeven dat zij een nasnijding is, levert als
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Prent 3 naar Historie van Jason en de Medea. E 3 r . (80 × 75 mm.)
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Prent 14 naar Historie van Jason en de Medea. H 1 r . (80 × 75 mm.)
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conclusie op het bestaan van twee drukken die aan het Antwerpse van Henrick
Peeterssen van Middelburch zijn voorafgegaan. Er moet immers behalve de oereditie
nog een druk geweest zijn, òf met een complete serie nasnijdingen, òf met een
incompleet geraakte serie originelen, waarvan dan de lacunes tot in de nasnijdingen
doorwerkten. Het eerste lijkt het waarschijnlijkst.
Op welke plaats in deze reeks van drukken de door mij bij De Bie teruggevonden
prent nu thuishoort, kan ik niet uitmaken. De prenten in de Antwerpse Pyramus
meten 80 × 80, die in de Historie van Jason ende Medea 75 × 75 mm. Er zijn kleine
afwijkingen omdat door technische onvolkomenheden het zwarte kadertje niet steeds
aan alle zijden even dik is afgedrukt, maar deze afwijkingen bedragen nooit meer
dan 2 mm. De bij De Bie gevonden prent heeft met een hoogte van 80 en een
breedte van 75 mm dus duidelijk een ander formaat. Dit, en het, vergeleken met de
Antwerpse serie, onmiskenbaar verschil in kwaliteit van uitvoering, schijnt me in het
licht van de nieuwe gegevens voldoende aanleiding deze prent niet meer op een
lijn met de nasnijdingen van de Antwerpse Pyramus te plaatsen maar tot een oudere
redactie te rekenen. Dat het zou wijzen op een derde redactie van de reeks, naast
die van 80 × 80 en die van 75 × 75 mm is misschien een te gewaagde
veronderstelling. We kennen van de laatstgenoemde reeks per slot niet meer dan
twee voorbeelden.
W.M.H. HUMMELEN
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Boekbesprekingen
Jaarboek van de Kon. Soevereine Hoofdkamer van Retorica ‘De Fonteine’
te Gent, XIV-XV (1964-'65).
Dit dubbele jaarboek bevat een drietal uitvoerige studies, naast enige kleine bijdragen
van meer incidentele aard, met als hoofdschotel een breedvoerige studie van W.
Waterschoot over Lucas d'Heere. Het eerste stuk, ‘Letterkundig Leven te Kaprijke
in de vijftiende en zestiende eeuw’, door G. van Keirsbilck, handelt over de
bedrijvigheid van de ‘Caprijcsche Berkenisten’, de rederijkerskamer die aldaar ruim
een eeuw, van het midden der 15de eeuw tot het begin der geuzentroebelen,
werkzaam is geweest en waarvan maar één stuk bewaard is gebleven, dat van het
landjuweel te Gent in 1539. Een nauwgezet onderzoek der stadsrekeningen leert
dat in 1451 voor het eerst zekere ‘ghesellen’ een toog uitbeeldden bij de
pinksterprocessie. In 1458 speelden zij bij dezelfde gelegenheid ‘een scoon
esbatement’, maar pas na 1470 worden zij min of meer regelmatig vermeld en pas
in 1483 als ‘ghesellen vander retorycke’. Zij spelen dan een spel ter gelegenheid
van de vrede van Atrecht. In 1486 werken zij mee aan het schietspel van het
St.-Sebastiaansgilde van Eeklo; dan is er weer een onderbreking, die tot 1499 duurt.
In de eerste helft van de 16de eeuw worden de Kaprijkse rederijkers vrijwel elk jaar
vermeld met verschillende prestaties, als: ‘zeker ghenouchtelick batement’ en
‘diversche spelen van zinne ende esbatementen’; in 1535 was er een wedstrijd te
Brugge waaraan de Kaprijkers meededen, nu formeel aangeduid als ‘Camere van
rhetorycke’, maar bewaard is er van dat alles niets. Dat is alleen het geval met het
spel van het landjuweel te Gent van 1539, dat met de spelen van de andere
deelnemers gedrukt is; voor deze gelegenheid, een hoogtepunt in de geschiedenis
van deze als van andere kamers, betaalde de stad ruim 700 pond aan kosten. Van
dit spel geeft de schr. een uitvoerige analyse, waarbij hij erop wijst dat het het enige
van de Gentse spelen is waarin zinnekens voorkomen.
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Na 1550 nemen de activiteiten af en in 1576 en '77 hadden de laatste opvoeringen
plaats. ‘Zoals in vrijwel alle steden en gemeenten van Vlaanderen, was ook te
Kaprijke de rederijkerij niet in staat de godsdiensttroebelen te overleven’, zegt de
schr. en zijn schets van de geschiedenis van deze kamer is dan ook typerend voor
die van vele andere.
De tweede bijdrage, hoewel getiteld ‘Lucas d'Heere en Den Hof en Boomgaard
der Poësien’, geeft in feite een samenvatting van alles wat er omtrent d'Heere als
literator bekend is. Met grote zorg en nauwkeurigheid heeft de schr. alles
bijeengeplaatst wat er omtrent deze merkwaardige figuur is overgeleverd en hij
heeft daar een zeer lezenswaardig biografisch opstel van gemaakt, met als inleiding
een schets van de humanistische beoefening van de volkstaal en van de opkomst
van de nieuwe versmaten. In het biografisch gedeelte wijdt hij veel aandacht aan
de kennissenkring van d'Heere, in overeenstemming met diens opvatting van de
dichtkunst: ‘poëzie vervulde voor hem slechts een sociale functie’ (blz. 70); hij was
in de eerste plaats schilder. De dichtkunst beoefende hij enerzijds als rederijker,
maar anderzijds als bewust vormgever van het nieuwe: ‘Lucas d'Heere was de
eerste die het nieuwe inluidde in onze poëzie. Hij was een man van karakter, en
voor een eenmaal gekozen zaak heeft hij zich steeds ten volle ingezet. Zo ook hier:
hij heeft zijn - weliswaar zeer gering - literair talent in de nieuwe, Franse vorm willen
gieten’. Zijn voorbeeld was vooral Marot, met wie hij veel overeenkomst vertoont.
Opmerkelijk is ook de zorg voor de uitgave als zodanig; de Boomgaerd is een der
fraaiste boekjes uit de 16de-eeuwse Nederlandse productie. Van de inhoud, de
vorm en de geest der gedichten in de bundel geeft schr. dan een uitvoerige analyse,
waarbij hij met betrekking tot het godsdienstige de conclusie van Lenselink
onderschrijft dat d'Heere blijk geeft van ‘een sterk naar het calvinisme neigende
reformatorische gezindheid’, maar er ook op wijst dat deze hem niet belette in relatie
te blijven met katholieken. ‘Zulke opvatting dreef hem regelrecht naar de partij van
Oranje, die de bevrijding der Nederlanden stelde boven religieuze onenigheid’ besluit
de schrijver.
De derde grote bijdrage is een studie over het Kamertoneel in Vlaanderen van
M. de Belder-Sarens. In tegenstelling tot Nederland, waar
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deze vorm nauwelijks tot leven gekomen is, beleeft het kamertoneel in Vlaanderen
sinds 1950 een grote bloei. Na een bespreking van het begrip, dat naar vorm, inhoud
en geest bepaald wordt, geeft schr. een grondig overzicht van de verschillende
activiteiten op dit gebied, dat van grote documentaire waarde is.
Verder wordt het jaarboek gevuld met enige korte bijdragen, o.a. van Dr. L. Roose
over een Antwerps lofdicht op Retorica; een geschiedenis van het genootschap
‘Leren Vereert’ te Oudenaarde door M. van Lauwe, en een overzicht van de
activiteiten van de Fonteine in 1964-'65.

Het Esbatement van den Appelboom. Ingeleid en toegelicht door P.J.
Meertens (Klassieken uit de Ned. Letterk. no. 22), Tjeenk Willink, Zwolle,
1965; 53 blzz., prijs ing. ƒ 3,25.
Meertens heeft het Esbatement van den appelboom, door hem voor het eerst in
1923 in dit tijdschrift uitgegeven, nu, ingeleid, en toegelicht, in de serie Klassieken
uit de Nederlandse letterkunde laten verschijnen.
In de Inleiding (blzz. 7-21) worden het handschrift, de inhoud, opvoering,
karakteristiek en herkomst van het esbatement, het motief, de personen, versbouw,
taal en spelling kort behandeld en wordt een verantwoording van de tekst gegeven.
De esbatementen worden gekarakteriseerd als ‘allerlei spelen die geen spelen
van sinne waren en die de bedoeling hadden, het publiek prettig bezig te houden’
(blz. 14-15). Wat een spel van sinne dan wel is, deelt de S. echter niet mede. Hij
noemt het stuk, behalve géén spel van sinne, ook géén klucht (‘De verschijning van
Ons Heer zelf op het toneel is trouwens al reden genoeg om het esbatement niet
als een klucht te kwalificeren’, blz. 15). Blijft de S. dus negatief tegenover de aard
van het litteraire werk, over de stof is hij positiever. Hij vindt ‘het motief waarop dit
esbatement gebouwd is, (-) in de motievencatalogus van Aarne-Thompson
beschreven onder type 330. Het heet daar: The Smith outwits the Devil. Het is het
motief van de smid die de duivel gevangen neemt door een list’ (blz. 9). ‘Het verhaal
is naïef, en naïef is ook de gedachtengang die er aan ten grondslag ligt. In een
sprookje ontbreekt nu eenmaal de logica. Dit esbatement, zelf op een sprookje
berustend, bevat bovendien enkele elementen buiten het eigenlijke verhaal om, die
eveneens in de sprookjessfeer liggen’ (blz. 15-16). Hij wijst dan op de wonderen
die God volgens Deuchdlijck Betrouwen kan doen (van twee wanten twee jonkers
te paard maken, van een ge-
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barsten melkkan een juffrouw op een wagen, appeltaartjes laten regenen). Inderdaad,
de eerste twee voorbeelden klinken weinig bijbels, al handelen zij over Gods
wondermacht. Het laatste staat al niet zo ver af van het wonder, dat God brood liet
regenen en kwakkelen liet neerdalen als lekkernij (Exodus 16, 4; let ook op het
‘regenen’, welk woord aldaar en in Psalm 78, vs. 24 en 27 voor het neerdalen van
het manna en het begeerde vlees wordt gebruikt!). Maar zijn dergelijke
sprookjesachtige, bovennatuurlijke veranderingen karakteristiek voor het sprookje
alleen? Men treft ze precies zo aan in b.v. de Marialegenden. In dezelfde
‘sprookjes’-atmosfeer gebeuren allerlei handelingen die een beeld van Maria of de
gekruisigde Jezus verricht. Daar worden de grenzen van het natuurlijke evenzeer
doorbroken en overschreden als in het sprookje. En om dezelfde redenen als in dit
esbatement: op grond van geloof en vertrouwen. De S. heeft dit tweede motief wel
degelijk gezien (blz. 15), maar er niet het gewicht aan toegekend, dat ik er aan zou
willen toekennen. Dit esbatement is m.i. niet zozeer een gedramatiseerd sprookje
als wel een gedramatiseerd exempel. De (mogelijke) herkomst of verwantschap
van een gedeelte van de stof is maar ten dele relevant voor dit allegorische (en in
zoverre dus stichtelijk getinte) esbatement. Het stuk is het werk van een moralist,
niet van een sprookjesverteller. Het is, gezien zijn omvang van ± 500 regels (een
formeel criterium, waaraan een esbatement moet voldoen) en de dialogische vorm,
een esbatement. Het is niet zo maar een realistische uitbeelding van een stuk
dagelijks leven, het heeft een diepere (allegorische) betekenis (door Meertens ook
herkend) en draagt daarom de niet zo vaak voorkomende naam van ‘fray’
esbatement.
Het stuk vertoont wat de stof en de strekking betreft alle kenmerken van een
exempel, of men het nu toetst aan de al oudere omschrijving van Welter (1927) of
aan een van recenter datum. Het exempel heeft zich meester gemaakt van alle
korte verhaalstof, van welke herkomst ook. Ondanks al het werk dat al is gedaan
voor catalogisering van exempla (ik wijs b.v. op het m.i. in Nederland te weinig
bekende standaardwerk van Herbert, Catalogue of Romances, III, London, 1910),
blijft Mosher's verlangen van 1911 naar ‘a more intensive study of the literary relations
of the exemplum’, vooral ook naar ‘the corresponding
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expansion of exempla into independant literary productions’ van volle kracht. Hoe
dergelijke verhalen werden overgeleverd, behoeft na de studies van Welter
(L'Exemplum dans la littérature religieuse et didactique du moyen age, 1927) en
Owst (Preaching in medieval England, 1926; Literature and Pulpit in medieval
2

England, 1933; 1961 ) geen vraag meer te zijn; dat gebeurde, behalve in de
stichtelijke lectuur en bij het onderwijs, in de preek, in de middeleeuwen het
massamedium bij uitstek. In een hoofdstuk over ‘Fiction and Instruction in the Sermon
Exempla’ wijst Owst er op, hoeveel de ‘Haus-Märchen, the nursery fable and the
cautionary tale for the young’ te danken hebben aan de oude homilisten. Reeds
eerder had hij gesproken over een ‘characteristically childish affection for the
marvellous’ bij de keuze van exempels in de preken, of het nu een anecdote uit de
wereld van de legenden en wereldse verhalen of de folklore betrof. Beryl Smalley
noemt ‘Exempla, proverbs, and other devices..., so to speak, the spices of the
2
spiritual exegesis’ (zie haar The Study of the Bible in the Middle Ages , 1952, 257).
Dit kerkelijk en theologisch aspect van het verschijnsel exemplum wordt door P. de
Keyser in zijn artikel over Het rhetoricaal ‘exemplum’ (N.Tg. 46, 1953, 48 vlgg.)
verwaarloosd.
De grenzen tussen sprookje, exempel en legende zijn niet zo gemakkelijk aan te
geven. Günter acht ‘den Glauben an Auserwählung und Hilfsmacht der Heiligen,
Erwartung des Wunderbaren und das Gefühl der Hilfsbedürftigkeit’ karakteristiek
voor de legende. ‘Das Entscheidende in der Legende ist nach ihm die Verherrlichung
1)
des Nothelfers’, aldus Wolpers. Maar hij voegt hier direct aan toe: ‘Die Grundmotive
sind Menschheitswünsche; sie sind auch im Märchen und Mythos wirksam. Das
wird von Günter nicht untersucht’. Wolpers zelf zoekt het onderscheid met het
sprookje in de stichtelijkheid van de legende. Maar daarmee loopt hij toch in zijn
eigen werk min of meer vast, zoals blijkt uit zijn typering van de wonderen in de
legende van Cuthbert. ‘Die irdische Wirklichkeit scheint wie von Gottes schützender

1)

In zijn boek Die englische Heiligenlegende des Mittelalters: Eine Formgeschichte des
Legendenerzählens von der spätantiken lateinischen Tradition bis zur Mitte des 16.
Jahrhunderts, Tübingen, 1964.
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Hilfsmacht erfüllt, ihrer Besonderheiten und Bedrohungen entkleidet; erzählstrukturell
erscheint sie, der Konzeption eines Märchen nicht unähnlich, auf eine Ebene
63)
selbstverständlichen Beschützwerdens projiziert. Der Lohn für den Frommen,
Gütigen, Liebevollen, Hilfsbereiten oder geduldig Leidenden wird gewissermassen
vorverlegt in das diesseitige Leben’ (o.c. 228). Ik geef dit lange citaat, omdat hieruit
blijkt, dat de karakteristiek van ons esbatement als een typisch sprookje veel te
eenzijdig is, maar tevens omdat de claim van de stichtelijkheid voor de legende
tegenover het sprookje de legende toch weer niet afdoende kenschetst tegenover
andere min of meer profane stof en een andere literaire vormgeving, b.v. dit
esbatement.
De schrijver van dit esbatement heeft het voorschrift van een anoniem auteur van
een Ars de modo predicandi van de 14e eeuw als het ware in toneelpraktijk gebracht:
Secundum erit aliquam dulcem exponere allegoriam et aliquid jocundum enarrare
exemplum ut eruditos delectaret allegorie profunditas et simplices edificet exempli
levitas et habeant utrique quod secum reportent (Welter, o.c., 77).
Het spel heeft een duidelijke structuur. Het telt vier bedrijfjes, die goed zijn te
herkennen. Het eerste bedrijfje loopt tot regel 174, het tweede tot regel 257, het
derde tot 306. Bedrijf één, twee en drie worden afgesloten door twee gepaard
rijmende regels, waarvan 173 en 256 bovendien sententies zijn. Aan het einde van
het eerste en derde bedrijf is er duidelijke aanwijzing voor het komende stille spel
(r. 172: Gaen wij eeten en drincken, solaes vueren seeren! r. 305: Wij willen gaen
maecken jolijt en spel). Maar ook na het tweede bedrijf kan men zich een pauze
met stil spel denken. Het stille spel biedt ruimschoots gelegenheid om het verschil
tussen de gevolgen van het leven in deugdelijk betrouwen en dat in hebzucht en
zorgeloosheid te demonstreren.
De namen zijn, zoals M. heeft opgemerkt, allegorisch. Dat Goet Ront een weinig
zeggende naam is, omdat wij van de rondborstigheid van de man in het stuk niets
merken, is een opmerking, die berust op een bepaalde vertaling van Goet Ront. Ik
geef er de voorkeur aan, Goet Ront

63)

‘Obwohl grundsätzlich am Unterschied zwischen Märchen und Heiligenlegende festzuhalten
ist (-), ergibt sich hier und unter dem genannten Aspekt eine interessante Berührung’.
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te vertalen als openhartig, ronduit, flap uit, geen doekjes er om windend (zie Corn.
Everaert 5, 27; 15, 362; 16, 263) en dat Goet Ront een mondjegauw is, blijkt uit het
hele stuk. Deuchdlijk Betrouwen staat allegorisch tegenover Eyghen betrauwen (uit
de Gentse Spelen) en de medicijn cranck betrouwen (uit de Amsterdamse
Rederijkersspelen). De naam van de meersman, die nu eens Onversadige, dan
weer Onversaecht heet, behoeft waarschijnlijk geen verbetering. Onversaecht <
onversadigd is alleszins denkbaar en er is nauwelijks verschil in betekenis tussen
onversadigd, onversadet en onversadech. De joffvrou Jonge Lustige doet denken
aan Vieryghe lust (uit de Gentse Spelen) en ook de koppels Ongereet Leven / Jonge
Lustige en Dwaze iongheyt/ Vieryghe lust hebben enige verwantschap. Dat het
koppel uit ons esbatement enigermate de rol van sinnekens vertoont, betwijfel ik.
Een sinneken is een, meestal slechte, menselijke neiging, eigenschap, streven,
begeerte, hartstocht van een der personen uit het stuk. En wel een begeerte,
karaktertrek, neiging, gedachte die stof oplevert voor het conflict van de
hoofdpersoon. De sinnekens verpersoonlijken de strijd in de menselijke ziel, een
strijd die dan ook een strijd om de ziel is, zoals het verhaal van de bellum intestinum
1)
ons sedert de Psychomachia heeft geleerd. Wat de schrijver zelf geen sinneken
noemt, moeten wij ook niet als sinneken opvatten.
Bij bestudering van zestiende-eeuwse teksten blijkt telkens weer, hoe gebrekkig
onze kennis van dat andere taaleigen is. Wanneer ik hieronder voor een aantal
toelichtingen van Meertens een andere verklaring voorstel, beoog ik slechts door
vergelijking van mogelijkheden tot een betere kennis van de tekst te komen. Welke
lezer zal niet vaak het ge-

1)

Van deze bellum intestinum komen overigens reeds allegorische voorstellingen voor bij
Origenes; passim in Homiliae in Jesu Nave. Terwijl de relaties tussen Prudentius en klassieke
auteurs als Ovidius, Vergilius, Horatius, Seneca, Lucanus en Cato uitvoerig zijn bestudeerd,
is een mogelijke verwantschap van zijn ideeën met die van Origenes voor zo ver mij bekend
is nog niet onderzocht. Wanneer men b.v. Hom. in Jesu Nave 5, 6 en Peristephanon 10, 346;
Hom. in J.n. 15, 4 reges / regna en Psych. 211 en 221; Hom. in J.n. 15, 5 en Ham. 2, 509
vergelijkt, rijst de vraag of de betekenis van de Psychomachia voor het ontstaan van de
profane allegorische litteratuur niet wordt overschat. Of dat, misschien beter geformuleerd,
de betekenis van de allegorische interpretatie van de bijbel niet sterk wordt onderschat.
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voel hebben, dat hij een plaats begrijpt, zonder dat het hem mogelijk is zijn opvatting
te bewijzen!
De moeilijkheid begint al bij r.9b: Al dat ick doe // gaat mij voorwaerts so gelucken
schrapt // alst in droeffheden. Wadt baetet geclapt? Als wij zouden lezen géluken
(geeltje, een naam voor hun kip), is er wel iets van de plaats te maken. Nu noch 15:
En beteret niet? wacharmen jaet, achterwaerts als de hinne schert. Hoener scharren
al achterwaert, Hor. Belg. 9,27, 418. Goet Ront scharrelt, krabbelt, beweegt zich,
net als hun kip, achteruit.
De uitgever heeft in r. 11 alst laten staan, hoewel hij in r. 76 een lezing wast voor
de door hem verbeterde lezing was, r. 354 hoet voor hoe als de vorm van het
handschrift vermeldt. Op grond van deze door hem voorgestelde veranderingen
had hij evenzeer alst in als kunnen veranderen, waarbij de opvatting dat dit als
expletief moet worden opgevat, evenals in r. 87, een geheel onbedorven en
begrijpelijke tekst oplevert. Dan rijst tegelijkertijd de vraag, waarom M. het ist van
r. 72 niet opvat als is, waardoor ook die regel geheel begrijpelijk is. Hoewel Stoett
in zijn Drie kluchten uit de zestiende eeuw, 1932, VIII, in drie andere teksten van
dezelfde herkomst als het hier besproken esbatement eveneens een paragogische
t vermeldt in a(l)st, ist, sieckt, halft, tonsent, kan men zich afvragen, of hier niet
verschillende zaken door elkaar lopen. In de tekst van het Esbatement van den
appelboom vermeldt M. voor r. 354 nog een lezing hoet voor het door hem verbeterde
hoe en voor r. 178 een lezing isl voor is. Wanneer ik tonsent uitzonder, begin ik er
aan te twijfelen, of er inderdaad gelezen moet worden wat de uitgevers (afschrijvers)
meenden te hebben gelezen. Is het niet mogelijk dat er een krul of haal staat in het
handschrift, die nu eens op een t en dan weer op een l lijkt? Of dat er een dergelijke
krul stond in het handschrift dat werd gecopieerd? Vormen als isl en hoet lijken in
het door De Vooys als zo keurig geprezen schrift van Goossen ten Berch toch weinig
verklaarbaar. Hoe het ook zij, er lijkt mij alles voor te zeggen om r. 11 alst en r. 72
ist te lezen als als en is. Nadere bestudering van het handschrift kan alleen uitmaken
of er inderdaad een t en een l staat op de hier vermelde plaatsen of niet.
R. 16: sij (het geitje) is verdroncken met onse jonge kalve inde
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gracht int velt, met = evenals het kalf, een gebeurtenis die blijkbaar al eerder heeft
plaats gevonden. R. 38: Wij hebben noch goets genoch te wensche, bet. m.i. niet
naar wens, maar voldoende, genoeg, ruimschoots (Mnl. W. 9,2155). R. 52, is de
komma nodig? R. 54 Tgemacht kan m.i. niet worden vergeleken met brabantse
vormen als doeget, gaget. De vorm doet eerder aan in het Mnl. W. 4,1035 i.v. maken
vermelde Zeeuwse vormen denken. R. 72: ist dat goet om lijden, betekent eerder:
moet je dat dan maar verdragen dan, zoals M. gist: aangenomen dat het goed is
om geduld te hebben. De t van ist valt te vergelijken met de t van wast (= was) in r.
76 en hoet (= hoe) in r. 354. R. 78/79: quam ick gestreecken ten angangen, betekent
m.i. niet kwam ik aangestoven, maar: juist van pas als men iets zou gaan doen,
onverwacht, onvoorziens. R.87: ende volhardt in pacientie als van desen, levert m.i.
geen moeilijkheid op; als is expletief en blijft onvertaald (Mnl. W. 1, 364,e). R.111/112:
Is Godt al machtig sulcken dinck te doen // so sal hij - - -; men zou ook almachtig
kunnen lezen. R.117/118: Daer men van Gode vermaent uuijt deuchden, // daer is
hij selve, herinnert aan Mattheus 18,20. R.119/120: En off [wij] vermaenden van
Godt sinlijck // zou hij bij ons comen?, moet met nadruk op wij worden gelezen. De
toelichting: En als wij naar God verlangden in zijn tastbare, werkelijke gedaante, als
wij verlangden dat hij tastbaar, werkelijk werd, lijkt mij niet juist. De vertaling tastbaar,
werkelijk voor sinlijck is waarschijnlijk ontleend aan Maks Glossarium. Ik houd het
er eerder voor, dat sinlijck vermaenen een typisch, niet onderkend rhetoricaal
stilisticum is, waarvan ik hier enige voorbeelden zal geven. Spiegel d. Minnen,
5017/5018: Int seste spel suldy aenhoren sinnelijck // Hoe datse Dierick tijdinghe
daer of brochten. Pieter Lenaerts, Druyven-Tros d. Am. no. 76,12 vlgg.: Als ick u
wel aenschouwe // Ick moet u sinnelick // Met verwonderen aensien //. Cast., Pyr.
v

D vj : Imaginerende dinct my sinnelic // Dat wy elcandren ommehelsden minnelic.
Lawet, Verlooren Zoone I 898: Kiest nu zinnelick/uwen wille/vry onbezweken. De
eerste drie voorbeelden staan, evenals de verbinding in de hier besproken passage,
in het rijm en alle voorbeelden vermelden een zintuigelijke waarneming, een uiting
of een gevoels-, wils- of denkverrichting: vermaenen van (= spreken over), aenhoren,
aensien, imagineren,
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kiezen. De bepaling geeft hier een impliciete functie van het werkwoord aan, een
zeer verbreid stilisticum, dat ook in verbindingen met avyselyck (avyselyck willen,
verblijden) moeilijkheden bij de interpretatie heeft opgeleverd en voorts in allerlei
variaties voorkomt (tongelijk heten, vierlick braden, beuelich ghebieden, dryncken
duer kelen, jnt zien der ooghen). R.121, als die vader bij sijnen kinderen doet,
herinnert aan Psalm 103,19, en bevat een geliefd simile in de rederijkersstijl (o.a.
Lawet, Verl. Zoone II,857). R.122/123: Wel moet hy varen rasch met der spoet. //
Ick wil hier een stoeltgen gaan setten //. M. verklaart vaeren als komen. Waarom
zou de flapuit Goet Ront niet gezegd kunnen hebben: Wél moet hy vaeren! Rasch
met der spoet, // Ik wil hier een stoeltgen gaan setten //? De driftige Goet Ront zegt
immers ook in r.124/125: Nu rasch sonder letten wilt hem daer een cussen in leggen.
R.182: Ick wil mij pijnen opten boom te gaen, mij pijnen is m.i. niet moeite doen. De
gehele verbinding (willen + hem pinen + werkwoord van beweging) drukt het
momentane aspect uit, het overgaan tot een (andere) handeling. R.221: sonder
quellagie, is later toegevoegd, maar rijmt niet. Rechts als een caelgie kan er eerder
hebben gestaan. R.223: faelgie, vertaald als mantel. Sluier of omslagdoek zou
evenzeer kunnen. R.233: falijgie van het handschrift te veranderen in falgie is niet
nodig. Falijgie, drielettergrepig gelezen, past zelfs zeer goed in de tekst. R.249: Ick
en can huppelen noch gestooten, zegt Onversadige, die vast zit in de boom. M.
verklaart gestooten als (mij) met mijn armen bewegen. Ik denk aan Coster,
Boere-Klucht, 1233, aenstooten: met schokkende bewegingen, dronken aankomen
en aan WNT 15,1939,8, waar stoten verklaard wordt als zich plotseling of schielijk
ergens heen begeven of voortbewegen, en plaats naast deze regel r.340/341: Ick
en can verhuppelen noch verharen // van desen boom. R.251: Hij en weetet dan
diet hier thans prooft snel, is als sententie ook elders bekend (Spiegel d. Minnen
3513: Hy weet diet smaect; id. 4461: Hij weet dat diet proeft; Piramus en Thisbe
53/54: Dats experientije // jae, voor diet proeven moet). R.272: Ghij [sult] op daerde
u schult betaelen, vereist wel enige toelichting, die Stoett, Drie Kluchten enz. blz.
101/102 ruimschoots geeft. R. 325: al dier op sitten sal ick den hals breecken, zegt
de duivel. Een bezigheid die hij blijkbaar graag verricht: Mariken v.N.
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na r.892; Coninck Balthasar, r.1120; Volksboek v. Margarieta van Lymborch (ed.
Schellart, 1952) 9 en 10. R.337/338: Haer doot hangt hier aen mijnen hals. // Ick
sal u aff draegen, wient is lieff off leet. Meertens vertaalt hangt aen mijnen hals als
hangt van mij af. De duivel zou dus zeggen, dat de dood van anderen of van de
twee anderen in de boom dan de Dood zelf van hem (de duivel) afhangt. De dood
van de Dood kan niet van de duivel afhangen, want die wil juist dat de Dood eindelijk
weer eens aan de slag gaat. Tegen wie zegt de duivel r.337 dan? Tegen de Dood
of terzijde? Hangt de dood van die twee in de boom dan aan zijn hals? Ik geef de
voorkeur er aan als volgt te lezen: Haer, Doot, hangt hier aen mijnen hals!, d.w.z.:
Kom hier, Dood, en ga aan mijn hals hangen! (De duivel heeft immers in r.324 tegen
de Dood gezegd: Ick sal u wel affhaelen, ick weet die treecken). Dan volgt direct
r.338:Ick sal u aff draegen, wient is lieff of leet. En dan zegt de duivel verwonderd
(r.339/341): Wadt sal dit worden? - Ick en can verhuppelen noch verharen // van
desen boom. Hij zit dan vast als de anderen. R.342: Ten baet cracht noch viertuijt,
zegt de Dood. Lichaams- noch geestkracht, aldus M. Zou wonderkracht,
bovennatuurlijke kracht hier geen betere vertaling zijn voor viertuijt? R.343/344:
Kijckt uuijt, kijckt uuijt, // daer is noch een radt boven de valle, vereist wel enige
toelichting. Radt zal op grond van vadt (27 = vat), pladt (34), wadt (41, 43, 97, 134,
178, 181, 193 enz.), sadt (78), stortgadt (176) wel rat zijn. Stoett, Drie Kluchten enz.,
XVIII geeft ook een reeks voorbeelden van de spelling dt voor t. Littré, Dict. de la
langue française IV (1874), 1484 geeft: ‘Je sens un rat, je soupçonne quelque
mauvaise farce. Je sens un rat est une expression proverbiale qui veut dire
soupçonner du danger.’ To smell a rat betekent eveneens lont ruiken. Aan iets
dergelijks moet hier wel worden gedacht. R. 352: laet mij gaen henen schadden,
vlug heengaan, gist Meertens. Volgens WNT 14,187 een niet nader vast te stellen
wijze van gaan, op grond van Sp. d.M. 2620, waar een sinneken het bezigt. Ik ken
alleen deze twee plaatsen. Het woord wordt beide keren door een duivelachtig
wezen gebruikt. Het zou een dialectisch, plat, grappig of duivelachtig verminkt
gebruikte vorm van scharden, scherden kunnen zijn. R.335/356 zegt de Dood, dat
Goet Ront nog 40 jaar
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mag leven, als hij hem vrij laat. Waarom 40 jaar? Veertig is een belangrijk getal in
het Oude Testament: het omvat de bijna langst denkbare periode, een levenstijd.
R.362: travaelge, door M. overdrachtelijk verklaard als narigheid. De letterlijke
vertaling noodstal, kluisters, acht ik op grond van Corn. Everaert 34,334 evenzeer
mogelijk, al is die aanduiding dan ook metaforisch bedoeld. De rederijkers houden
van dergelijke realistische aanduidingen (slach, cot, bilck). R.382: lucrijgelt,
‘klaarblijkelijk losgeld. Zit hierin het lat. lucrum: winst, voordeel, prafijt?’, vraagt de
uitgever. Zijn gissing lijkt mij juist en vindt een bevestiging in een plaats uit de
Amsterd. Rederijkersspelen (ed. E. Ellerbroek-Fortuin), blz. 206, r.344, waar lucrij
gratie voorkomt en de uitgeefster (terecht) om de winst, om het voordeel als vertaling
voorstelt.
Wanneer Goet Ront zijn ongenode gasten voor het gelag heeft laten betalen,
zegt Jonge Lustige r.384/385: Die onredelijcke leven nacht en dach, // zijn wercken
comen tot quaden loon. (Een regel die herinnert aan Esmoreit 997: Quaede werken
comen te quaden loene). Daarop gaat Ongereet Leven aldus verder, r.386/387: Al
schijnt somtijts int beginsel schoon, // het strijckt wel naemaels sijnen staert. M.
verklaart int beginsel als in het begin, aanvankelijk en vertaalt r.387 door het trekt
toch later aan het kortste eind. Sijnen staert strijcken zal wel gezegd zijn van een
dier, dat zich met een hangende staart, bang of verjaagd terugtrekt. Al schijnt (-et)
aanvankelijk goed te gaan met hen die onredelijck leven nacht en dach, ze komen
tenslotte toch van een koude kermis thuis. Dat lijkt mij een vertaling die iets beter
de bedoeling weergeeft. Onversadige gaat dan verder, r.388/389: Het blyckt bij ons
lijen, wij sijnt wel waert. // Tis een exempel aan ons om kinnen. Ik acht het niet
onmogelijk, dat bij ons lijen niet, zoals M. het waarschijnlijk opvat, aan ons lijden
zou kunnen betekenen, maar aan ons (lien, lieden). Vooral omdat Jonge Lustige
dan de typische algemeen geldende conclusie trekt, r.380/382: Die op die bomen
plegen te climmen // en tfruijt noch stelen bij dagen en nachten, // voeren sij so dus,
zij soudent hem wel wachten. Daaruit blijkt duidelijk de algemene strekking, de
lering, de waarschuwing, het waarschuwende voorbeeld, het exemplaire karakter.
Onversadige zegt ook niet voor niets in r.389: Tis een exempel aen ons om kinnen
(Lanseloot van Denemarken, 929/930: Ghi heren, vrou-
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wen, wijf ende man // Nu neemt hier exempel an). Dat karakter van exempel is niet
op het vertoonde sprookje geplakt, maar het exempel heeft de stof van het verhaal
gebruikt voor eigen doeleinden. Het esbatement heeft dikwijls een leerrijke strekking.
Het Esbatement van tWesen van Cornelis Everaert houdt op geheel overeenkomstige
wijze het publiek de strekking van het min of meer kluchtige zo juist vertoonde
gebeuren voor (r. 469 vlgg.: Esser hyement jnt gheselscip gheseten by // Die
daghelicx met zijn wijf jn ghescille leift // Alsse kyndt draecht / al hueren wille gheift
// enz.). Zo eindigt ook Everaerts Esbatement vander Vigelie met een algemene
raad, getrokken uit het zo juist vertoonde (r.308 vlgg.) evenals zijn Esbatement van
den Coopman (r.405/406: Elc zije voor hem / eshy aerm of rijcke. // Dronkescip
maect / menich meinsche berut), het Esbatement van Stout en Onbescaemt
(r.365/366: Ofse alle zo voeren / die zyn van dien // Sen zouden sulc werck niet /
zo lichte ghetemen) en Tspel van der Nichte (r.359 vlgg: Of alle dese vrauwesmytters
/ van nathueren fel snel // Die goede wyfs hebben / ende ouerweluen cunnen // Met
quaetheden / zoudic / vanden selue junnen // Als hier ghethoocht es).
Voor r.398 heeft M. de suggestie van Kossmann (TNTL 46, 1927, 32) inzake de
interpunctie niet overgenomen. Ik geef de voorkeur aan de lezing van Kossmann:
uuijt ons Corenbloemkens // so spruijt de jonst die wij U allen hier bewijsen, dus
zonder punt na Corenbloemkens.
Ten slotte nog een enkele opmerking van algemene aard. Meertens acht het
veelvuldig gebruik van nooit gevolgd door een comparatief of door dus, zo of zulk
opmerkelijk. Uit het verband leid ik af, dat hij dit veelvuldig gebruik in dit stuk
opmerkelijk acht. Niets is minder waar. De gehele rederijkerij kent dit stilisticum, dat
typisch past in de absolute en generaliserende stijl van de rederijkers. Van dit
generaliseren zijn trouwens het exempel zelf en de sententies ook weer bewijzen,
evenals de zo juist aangehaalde raadgevende conclusiezinnen van de esbatementen.
De liefde voor de sententie en het gebruik ervan kennen de rederijkers óók weer
uit de preek, zoals Walther overtuigend heeft aangetoond: ‘Bekannt ist ja, dass die
ma. Prediger, bis hin zu Abraham a Santa Clara, es liebten, ihre Sermones mit
Sprüchen zu
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würzen, meist allerdings mit Prosasprüchen, die nicht in unseren Betrachtungskreis
gehören. So empfehlen es auch die ma. Theoretiker, z.B. Godefroi de Vinsauve,
Godefridus de Vino Salvo, in seiner Poetria nova, 142 ff.: Sic opus illustrant proverbia.
Weniger bekannt dürfte es aber sein, dass ganze Predigten, wie an einen Bibeltext,
sich an ein an die Spitze gestelltes Sprichwort anschlossen; Jos. Klapper hat z.B.
“Die Sprichwörter der sogen. Freidankpredigten” zusammengestellt. Manche der
ma. Spruchsammlungen scheinen geradezu als “Nötiger Vorrat” zur Auswahl für
den Prediger eigens ausgewählt und angelegt zu sein, namentlich solche, die nach
1)
Stichwörtern wie “Amor Dei et proximi”, “Devotio”, “Pietas” usw. geordnet sind.’
Dragonetti heeft in zijn voortreffelijke studie over La Technique Poétique des
Trouvères dans la Chanson Courtoise (Brugge, 1960) bij de bespreking van de
verschillende stijlmiddelen uitvoerig over de sententie gesproken. Ik acht het echter
een groot gemis, dat hij noch bij dit stilistisch zo belangrijke onderdeel noch bij het
exempel en de allegorie op de plaats van deze structuurelementen in de stichtelijke
en theologische literatuur, de preek en de homilie wijst. De invloed van deze media
mag men niet onderschatten. Welter (1927, 12-13) noemt Tertullianus niet bij de
auteurs, wier werk belangrijk is voor de verbreiding van het exempel. Hij wijst op
jongere schrijvers als Basilius en Chrysostomos enerzijds, Ambrosius en Augustinus
anderzijds. Sedert Pétré's studie over L'exemplum chez Tertullien (Paris, 1940)
weten wij, dat Tertullianus de christelijke auteur is geweest die het profane klassieke
gebruik van het exempel heeft overgeheveld naar de christelijke literatuur. Wie de
sententie, het exempel, de personificatie of de allegorie in de middeleeuwse literatuur
behandelt, mag zich niet beperken tot klassieke en profane bronnen. Hij moet de
christelijke evenzeer bestuderen. Nagel heeft in een ander verband terecht hierop
gewezen: ‘Mit dem Primat der Theologie ist der ausgebreitete weltliche Stoffkreis
des Meistersangs durchaus vereinbar’ (Der deutsche Meistersang, 1952, 200).

1)

Hans Walther, Proverbia Sententiaeque latinitatis medii aevi, Göttingen (1963), XV.
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Ten slotte een vraag over de boom zelf. Is het toevallig dat het een appelboom is?
Sedert abt Isidorus van Palusium (± 400) wordt als de vrucht van de boom der
kennis des goeds en des kwaads wel de appel genoemd (malum, appel èn het
kwaad). Heeft de appel in dit spel ook niet een dubbele functie, al naar het gebruik
dat men ervan maakt, al naar de intentie van degene die hem eet? Ook al zou de
appelboom alleen maar zijn gekozen, omdat het de meest gewone boom is, dan
mag men nog bij onze allegoriserende rederijkers met allerlei bijgedachten rekening
houden.
J.B. DREWES

H.M.E. de Jong, Michael Maier's Atalanta Fugiens. Bronnen van een
alchemistisch emblemenboek. Utrecht, Schotanus & Jens, 1965. (IV en
156 blz. + 24 blz. facsimiles). Prijs ing. ƒ 39, 50.
Inhoud en opzet van dit boek maken dat het niet in aanmerking komt voor een
uitvoerige bespreking in dit tijdschrift: zoals de ondertitel al aanduidt is de alchemie
er de hoofdschotel in; alleen om zijn plaats in de emblemaliteratuur moge het hier
kort worden aangekondigd. Michael Maier (1568-1622) was arts en alchemist, lijfarts
van keizer Rudolf II sinds 1608 en later van Maurits van Hessen; hij was van joodse
afkomst, maar het protestantse geloof toegedaan. Zijn studie gold geheel en al de
alchemie en hij heeft daarover een groot aantal boeken geschreven; de bibliografie
van mevr. De Jong noemt er 21, waarvan vijf postuum gepubliceerd; alle, volgens
de Nouvelle Biographie Générale (het enige naslagwerk dat hem noemt) ‘devenus
très-rares’ en daaronder is de Atalanta Fugiens ‘le plus recherché’.
De hoofdschotel van dit boek is een bespreking van de 50 emblemen uit het in
de titel genoemde werk; daaraan vooraf gaan drie inleidende hoofdstukken: een
over Maiers leven en geschriften, een over de geschiedenis van de alchemie, en
een over de Rozekruisers en de ‘alchemistische uitgangspunten’. Maier was geen
alchemist in de zin van goudmaker, maar in die van waarheidzoeker. ‘Zijn
uitgangspunt is de overtuiging dat de processen die zich voltrekken in de retorten
van de alchemisten een afspiegeling zijn van de stoffelijke en geestelijke om-
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zettingsprocessen in het Universum en dat het voor een ernstig, bescheiden,
godvruchtig mens mogelijk moet zijn de structuur van de materie te leren kennen
en daardoor tevens inzicht te verkrijgen in de diepste geheimen van de Schepping
en in de betrekking tussen God en zijn schepselen....De alchemie behelst één
waarheid, die zijn (sic) uitdrukkingsvorm heeft gevonden in de alchemistische
allegorieën; een waarheid die eveneens schuil gaat achter de klassieke legenden’
(blz. 10). Daarbij was hij ‘een toegewijd aanhanger van de ideeën van de
Rozekruisers’ en ‘het hoofdthema van zijn werk is geweest de schakel aan te tonen
tussen de opvattingen van de Rozekruisers en de traditie van de hermetische,
alchemistische wijsheid’ (blz. 34).
Het grootste gedeelte van het boek (blz. 39-116) wordt ingenomen door de
bespreking van de emblemen, waarbij van elk wordt gegeven een vertaling van het
motto en van het eronder staande epigram, een samenvatting van de discursus, de
aanwijzing (voor zover mogelijk) van de bron voor het motto, en bij de meeste een
(soms uitvoerige) commentaar. Daarna volgt nog een samenvatting en een
bibliografie van 25 bladzijden, een register, en een reeks afbeeldingen, waarbij 13
van de behandelde emblemen.
Het boek getuigt van een enorme belezenheid in de alchemistische literatuur niet
alleen, maar ook van de verwerking daarvan en van het vermogen de over het
algemeen zeer duistere speculaties van deze heren voor de ondeskundige lezer
duidelijk te maken. De hoofdstukken over de geschiedenis van de alchemie en over
de Rozekruizers zijn voor iedere geïnteresseerde een uitstekende, heldere inleiding
in deze materie. Het tweede gedeelte brengt van deze veelomvattende kennis de
toepassing: in de verklaring van en de commentaar op de emblemen weet de
schrijfster de details en de achtergronden van de vaak wonderlijke beelden en de
diepzinnige beeldspraak veelal voortreffelijk uit de doeken te doen. In zijn opzet,
zoals die door de ondertitel wordt aangegeven, is dit derhalve een zeer geslaagd
boek te noemen. Dat de lezer toch misschien niet geheel tevreden is, kan dan alleen
aan de beperking geweten worden die juist in die ondertitel is aangeduid: het gaat
over de b r o n n e n van de emblemen. Weinig is er te vinden over de plaats die zij
in de traditie der emblemata als zodanig innemen. Wel
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wordt als bron van een aantal ervan aangewezen De Lapide Philosophico Libellus
van zekere Lambsprinck, maar men verneemt niet welke rol zij gespeeld hebben
in de latere emblemata-literatuur; het komt mij voor dat die niet onbelangrijk geweest
is. Maar misschien komt de schr. daarop nog terug; zij spreekt op blz. 122 van haar
boek van ‘deze beknopte versie’; een meer uitgewerkte Engelse stelt zij in het
vooruitzicht. Intussen is de presentatie van deze uitgave soms wel wat bevreemdend.
Als men het boek opslaat vindt men direct achter de titel een bladzijde met als hoofd
‘Vertaling van de titelpagina’; deze behelst, opgemaakt als die van de oorspronkelijke
Latijnse uitgave, een weergave in het Nederlands van die titel. Wie echter dan
natuurlijkerwijze verwacht deze oorspronkelijke titelpagina ook ergens in reproductie
aan te treffen, komt bedrogen uit; de titel wordt alleen in de bibliografische lijst
opgegeven, maar niet in zijn opmaak, en ook verder is de bibliografische beschrijving
hoogst summier. Het boek is uitermate zeldzaam, een opgave van de bekende
exemplaren, en zeker aanwijzing en nadere beschrijving van het gebruikte exemplaar,
had niet mogen ontbreken. Van de latere uitgaven wordt niets anders gezegd dan:
‘Heruitgave in 1687 onder de titel Secretioris Naturae Secretorum Scrutinium
Chymicum; in 1708 onder de titel Chymisches Cabinet’. Men had toch gaarne omtrent
de bezorgers en vertalers van deze latere edities iets vernomen. Bij de beschrijving
der afzonderlijke emblemen moet de lezer het uitsluitend met de vertaling doen.
Althans het motto had toch ook zonder veel extra moeite wel in de Latijnse
formulering meegedeeld kunnen worden. De verklaring van de titel Atalanta fugiens
(blz. 38) is wel zeer summier.
Een ander opzicht waarin de presentatie te kort schiet is de stijl. Soms maakt het
taalgebruik de indruk dat voor de schrijfster het Nederlands niet haar moedertaal
was; als dat het geval is, behoort kritiek natuurlijk achterwege te blijven, maar zo
niet, dan moet een allerwonderlijkst aspect van het taalgebruik gesignaleerd worden:
de schrijfster schijnt het anaforische pronomen niet te kennen. Zij schrijft b.v.:
‘hij...werd in 1608 door keizer Rudolf II naar Praag ontboden, als lijfarts van Rudolf
II’; ‘Maier's uiterlijk, is ons bekend door een portretgravure, die voorkomt in Maier's
Symbola Aureae Mensae’ (blz. 1);
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‘In Symbola Aureae Mensae wordt Maier's portret gevolgd door vier lofredenen op
Maier’ (blz. 2), enz. enz., zo het hele boek door, hetgeen uitermate irriterend is. Ook
verder is het taalgebruik vaak slordig en ondoordacht: ‘Als u i t g a n g s p u n t voor
een analyse...kan men u i t g a a n van’ enz. (tweede zin van het boek);
‘Hij...beklemtoonde in zijn boeken de eenheid t u s s e n Macrocosmos en
Microcosmos’ (blz. 2). Het is te betreuren dat de schrijfster, die werkelijk iets te
zeggen heeft, evenals zovele van haar tijdgenoten, niet de moeite genomen heeft
het ook goed en met zorg te zeggen.
Leiden, Juni 1966.
C. KRUYSKAMP

Dr. L. Brouwers, Het Juiste Woord. Betekeniswoordenboek der
Nederlandse Taal. Met een inl. woord van Prof. Dr. A. Weijnen. Vierde
geheel herziene en vermeerderde druk. Uitgaven Brepols
(Brussel-Turnhout), Uitgeverij Helmond (Helmond), z.j. [1966].
Toen 35 jaar geleden, in 1931, de eerste druk van dit werk verscheen (hoewel het
Woord vooraf van Van Ginneken gedateerd was ‘op Sint Maartensdag 1928’), is
het in dit tijdschrift, dat toen nog geen boekbeoordelingen plaatste, niet besproken,
en daarom moge aan deze nieuwe uitgave thans een enkel woord gewijd worden.
De opzet is bekend: het is een systematische, naar berippen en conceptgroepen
geordende woordinventaris naar het model van Rogets Thesaurus of English words
and phrases, Boissières Dictionnaire analogique en Wehrles Deutscher Wortschatz.
Sinds de eerste druk is de omvang ongeveer verdubbeld en terecht spreekt de schr.
dan ook van ‘de niet geringe arbeid, die hij eraan besteed heeft’. Intussen is aan
de opzet niets gewijzigd en wanneer de schr. bescheidenlijk de hoop uitspreekt aan
de gebruikers ‘een onvervangbaar instrument ter beschikking te hebben gesteld om
de kwaal der modewoorden en stoplappen, de kwaal der taalarmoede te bestrijden’,
dan kan men daarbij slechts een groot vraagteken zetten. De uiterst zwakke
taalfilosofische basis waarop dit werk (en het hele genre) berust, de fictie van de
indentiteit of de afspiegeling in elkaar van begrippensysteem en woord-, respectie-
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velijk betekenissysteem, wil ik slechts even aanroeren. Zeer onlangs is daarop nog
1)
gewezen in een studie van A. Rey, Les dictionnaires: forme et contenu, die daarin
opmerkt: ‘Les dictionnaires analogiques ne sont le plus souvent que des listes
hétéroclites de lexies appartenant à des langues fonctionnelles non précisées, et
notamment à des synchronies différentes. L'intérêt pratique de ces ouvrages est
contestable, et leur valeur thèorique repose sur l'illusion naïve d'une équivalence
absolue - pour ne pas dire d'une identité - entre lexie et concept’. Voor de praktijk
veel ernstiger is het bezwaar dat het werk volkomen te kort schiet in wat het als zijn
uitdrukkelijke taak beschouwt: een synoniemenwoordenboek te zijn. ‘Tal van
synoniemen staan ons ter beschikking’, zegt de schr., ‘om afwisseling in onze taal
te brengen, om ons woordgebruik rijker en fijner te maken...Een massa synonieme
woorden en uitdrukkingen...staan hier in een logisch verband bij elkaar, zodat de
gebruiker zonder veel moeite het hem noodzakelijke maar ontbrekende woord zal
weten te vinden’. Inderdaad, de woorden ‘staan bij elkaar’ in een zeker
gedachtenveld, maar hoe kan hij kiezen als hem alle aanwijzing omtrent de relatieve
waarde, de gebruikssfeer, de gevoelsnuance, de stilistische functie onthouden
wordt? De synonymiek is toch juist die leer omtrent de relatieve waarde der woorden,
die leren moet in een bepaalde context ‘het juiste woord’ te kiezen. En wat vindt hij
in dit boek? Onder het opschrift ‘Navolging’, als § 16 van de ‘Kenmerken der
betrekkingen’ worden hem voorgezet, als werkwoorden: ‘navolgen, nadoen,
achternadoen..., zich naar iemand richten, zich aan iemand spiegelen..., namaken,
imiteren, analogiseren, vervalsen, een schrijver plunderen, konterfeiten, pasticheren’,
in totaal 32 werkwoorden en werkwoordelijke uitdrukkingen zonder enige nadere
aanduiding. ‘Achternadoen’ is blijkens het Supplement op het W.N.T. een woord
dat alleen in het Antwerpsch Idioticon van Cornelissen en Vervliet voorkomt; het
staat hier gewoon in hetrijtje, zelfs zonder de aanduiding ‘Zn.’ die toch de
Zuidnederlandse woorden heet aan te duiden. ‘Zich aan iemand spiegelen’ is: hem
als afschrikwekkend voorbeeld voor ogen houden, dus zeer bepaald n i e t doen
wat hij gedaan heeft. Wie

1)

Cahiers de lexicologie, 1965, II, 65 vg.
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deze uitdrukking niet kent, kan uit de vermelding in dit rijtje alleen maar verkeerde
conclusies trekken en loopt alle kans haar onjuist te gaan gebruiken. Onder B in
deze zelfde paragraaf staan zonder enige verdere onderscheiding achter elkaar:
‘pastiche, imitatie, plagiaat’. Hoe kan men hieruit ‘het juiste woord’ kiezen als men
niet reeds van te voren weet wat het juiste is? Het grootste verwijt dat men aan dit
boek kan maken betreft dus precies zijn titel ‘Het juiste Woord’. In plaats van de
gebruiker aanwijzingen te geven omtrent het juiste gebruik, doet het niets anders
dan hem doodgooien met ongenuanceerde lijsten van woorden. Even ongepast als
de titel is ook de ondertitel ‘Betekeniswoordenboek’: een betekeniswoordenboek
kan volgens het gewone spraakgebruik niet anders zijn dan een woordenboek van
de betekenissen der woorden, maar omtrent de betekenis geeft dit woordenboek
juist niets! Wat de schr. blijkbaar bedoelt is: een woordenboek, geordend volgens
het systeem van betekenissen, het systeem wel te verstaan dat hij in zijn hoofd
heeft en dat de gebruiker uit de opsommingen maar moet zien te destilleren. Hoe
volstrekt willekeurig dit is blijkt genoegzaam uit de reeds genoemde § 16 ‘Navolging’:
als werkwoord worden wel genoemd ‘imiteren..., een schrijver plunderen, konterfeiten
(!), pasticheren’, maar niet naschrijven en natekenen; deze vindt men respectievelijk
onder 694 ‘schrijven’ en 879 ‘tekenkunst’! In de reeks zelfst. naamw. van deze
paragraaf die begint met ‘navolging’ vindt men als laatste term ‘dodenmasker’! Hoe
dit hier terechtgekomen is wordt alleen duidelijk als men ziet dat even te voren ook
‘afgietsel’ genoemd is; door een loutere momentane gedachtenassociatie is toen
ook ‘dodenmasker’ opgenomen, dat men n i e t terugvindt onder 883
‘Beeldhouwkunst’, waar wel ‘moulage..., gipsafgietsel, gipsafdruk’ enz. zijn
opgenomen!
In het voorbericht bij de vierde druk zegt de schr. dat zijn boek ook bedoeld is
‘om de kwaal der modewoorden en stoplappen...te bestrijden’. Dit komt in een
enigszins vreemd licht te staan als men ziet dat onder § 8 ‘Overeenstemming’ in de
rubriek C die begint met ‘vereniging’ na ‘adaptatie, ajustage, aanpassing’ ineens
‘aggiornamento’ opduikt (als steeds zonder enige verdere aanduiding), gevolgd
door ‘aanpassingsvermogen, accommodatievermogen’. Dit is een term die louter
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bekendheid verkregen heeft in verband met het Tweede Vaticaans concilie, maar
voor wie dit niet weet (en over enige jaren weet de algemene taalgebruiker dat zeker
niet meer) kan de vermelding hier alleen de indruk wekken dat het een synoniem
is van adaptatie of van accommodatievermogen.
Het zou gemakkelijk zijn in vrijwel iedere paragraaf de willekeur en niet zelden
de pertinente onjuistheid van de rubricering aan te tonen. Zoals het werk hier ligt is
het een loutere compilatie, een ‘rudes indigestaque moles’, die meer aanleiding kan
geven tot wanbegrip en verkeerd woordgebruik dan tot taalzuivering. De ontwikkeling
van zijn modellen heeft de bewerker niet gevolgd: in de Inleiding wordt van zijn
Duitse voorbeeld voorbeeld Wehrle, Deutscher Wortschatz nog steeds de 6de druk
van 1927 genoemd, terwijl van dit werk inmiddels reeds de 12de, geheel opnieuw
bewerkte uitgave (1961) is verschenen, die aan hierboven genoemde bezwaren
tegemoetkomt door onderscheidingen in het woordgebruik als: omgangstaal,
verouderd, eufemisme, ironie, schertsende uitdrukking, vliegertaal, boeventaal enz.,
en waaraan een zeer uitvoerige inleiding omtrent semasiologische systematiek is
toegevoegd. Bij Brouwers vindt men niets van dit alles. Zijn boek kan alleen in twee
gevallen van nut zijn: als iemand een woord voorzweeft waar hij op het moment niet
direct op kan komen, en als hulpmiddel bij het puzzelen. Het eerste doet zich niet
zo vaak voor dat het de uitgave van een werk als het onderhavige rechtvaardigt;
bovendien is deze moeilijkheid door het hanteren met enig inzicht van een gewoon
woordenboek meestal wel op te lossen. De laatstgenoemde toepassing zal in de
praktijk wel de voornaamste zijn geweest en aanleiding hebben gegeven tot de
herdrukken.
Mei 1966
C. KRUYSKAMP
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