Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde. Jaargang 84

bron
Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 84. E.J. Brill, Leiden 1968

Zie voor verantwoording: https://www.dbnl.org/tekst/_tij003196801_01/colofon.php

Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
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De borch van Vroudenrijc
Het gedicht van Augustijnken dat in het grote Hulthemse handschrift de hierboven
vermelde titel draagt - in het Haagse liederhandschrift staat erboven ‘Dits van der
vrouwen borch’ - heeft van de zijde der literatuurhistorici nog maar weinig aandacht
gekregen. Blommaert, die het in 1851 uitgaf in het derde deel van zijn Oudvlaemsche
gedichten zegt ervan: ‘deze burcht is niet anders als eene schoone juffer; de
burchtgraef Her Reinout is het hert, de vijf ridders (zinnen), die de burcht hoeden,
worden genaemd: Hoernaer, Cleerbesach, Rouckaert, Smakelijn en Lichtgevoel.
De mond wordt op de volgende wijze als eene zael beschreven, v. 32’, waarop een
citaat van 16 regels volgt. Jonckbloet geeft in zijn Gesch. d. mnl. dichtk. 3, 402
(1854) duidelijk blijk niet alleen Blommaerts inleiding, maar ook het gedicht zelf
gelezen te hebben, want hij karakteriseert het juist en aardig als ‘eene soort van
charade’: ‘De borch van Vroudenrijc bevat eene niet onaardige, hoewel gezochte
allegorische beschrijving van het hoofd eener jonkvrouw: eene soort van charade,
waarvan de dichter zelf aan het eind de verklaring gegeven heeft.’ Te Winkel moet
het gedicht ook wel uit eigen lectuur gekend hebben, maar laat daar in zijn Gesch.
d. ned. lett. 1, 482 (1887) nauwelijks iets van merken. Hij spreekt van een ‘vergelijking
van het hoofd eener vrouw bij “een edel borch van vrouden rijc”, die bewaakt wordt
door vijf ridders, de verpersoonlijking der vijf zintuigen, de heeren Hoernaer,
Cleerbesach, Rouckaert, Smakelijn en Lichtghevoel’. Deze karakteristiek blijft
gehandhaafd tot in de tweede druk van zijn Ontw. d. ned. lett. 2, 104 (1922),
overigens met uitbreiding van de bijzin: ‘waar heer Reinout borchgrave is’. Interessant
is bij Te Winkel echter de toegevoegde noot: ‘De vergelijking is niet nieuw. Men
leest reeds bij Boendale, Lsp. I 15 vs. 83-94: “Thooft dat is sijn casteel...twee oghen,
twee oren, dat sijn si vier, dat sijn der herten messelgier...ende hoeden dien casteel
met groten ghere.”’ Van Mierlo heeft in zijn Gesch. v.d. lett. d. Ned. 2, 69 (1940) zijn
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karakteristiek vrijwel - zij het niet zonder fouten - overgeschreven uit Blommaerts
inleiding: ‘De borch van Vroudenrijc (164 vv.) is een andere allegorie op den mensch,
met “Heer Reinout” het hart, als burggraaf, en de vijf zinnen “Hoernaer, Cleerbesach,
Rouckaert, Smakelijk, Lichtgevoel”...als ridders die den burcht hoeden; niet kwaad
is daarin de beschrijving van den mond als een zaal’. Niettemin heb ik reden om
juist Van Mierlo bijzonder dankbaar te zijn, want op de plaats waar ik in het citaat
stippeltjes heb gezet, vindt men bij hem, tussen haakjes, de tussenzin ‘vergelijk de
allegorieën in het Gruythuyse-handschrift’ en het is deze verwijzing geweest die mij
aanleiding heeft gegeven om mij nader met Augustijnkens gedicht te gaan
bezighouden. Van Mierlo heeft niet zozeer het oog gehad op de allegorieën in het
Gruuthuse-handschrift in het algemeen, als wel op het eerste grote allegorische
gedicht van Jan Moritoen, dat men in de uitgave van Carton, Oudvl. liederen en
andere ged. der XIVe en XVe eeuwen kan vinden op blz. 233 vgg. Daarin komt
inderdaad een voorstelling voor van een ‘boorch’ met een ‘boorchgrave’ en ‘vijf
heren in sinen raet’, die Hoornaer (of Hoorna), Nouwezien, Riekelucht, Smakelijn
en Lichtghevoel heten. De overeenkomst in de voorstelling en in drie van de vijf
namen der gepersonifieerde zintuigen is zo treffend, dat men wel een directe relatie
tussen het gedicht van Augustijnken en dat van Jan Moritoen moet aannemen. En
aangezien de Brugse dichter een generatie jonger was dan de Dordse, kan deze
relatie geen andere zijn dan dat de eerste het werk van de tweede heeft gekend en
nagevolgd. Dit plaatst het gedicht van Augustijnken in een bijzonder belangwekkend
verband. Invloed van zuid naar noord is er immers van de vroegste tijden af geweest,
invloed van noord naar zuid is in de 14de eeuw bepaald nog verrassend. Het moet
de moeite lonen de voorstellingen van Augustijnken en Jan Moritoen eens wat
nauwkeuriger met elkaar te vergelijken. In die vergelijking kan dan ook de voorstelling
van Jan van Boendale, waarnaar Te Winkel verwees, betrokken worden.
Er is evenwel nog een gedicht dat in dit verband genoemd dient te worden. Het
is niet mijn verdienste dit gedicht te hebben opgespoord - uiteraard niet, zou ik haast
zeggen, want ik leef als litera-
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tuurhistoricus van de mij toegeworpen brokken -, maar ik dank de verwijzing ernaar
1)
aan mijn wetenschappelijk medewerker G.N. Visser , die over een ongewoon soort
belezenheid beschikt. Het is een frans gedicht van elf 12-regelige strofen met de
titel La tour amoureuse en is, in 1902, gepubliceerd door E. Langlois in zijn Recueil
d'arts de seconde rhétorique, blz. 29 vgg. Dit gedicht fungeert als een
‘schoolvoorbeeld’ van een bepaalde strofevorm in een anoniem tractaat, Les règles
de la seconde rhétorique. Langlois dateert dit, slechts in één handschrift
overgeleverde, tractaat tussen 1411 en 1432, maar de poëtische voorbeelden die
de anonymus citeert kunnen heel wat ouder zijn. Een ervan is zelfs van Jean de
Meun, dus nog uit de 13de eeuw. Helaas wordt het voorbeeldgedicht dat ons
interesseert door de anonieme verhandelaar anoniem gepresenteerd en heeft
Langlois geen enkel criterium gevonden om het nader te dateren, of zelfs maar te
localiseren. Bij vergelijking van La tour amoureuse met de Borch van Vroudenrijc
en de allegorische gedichten uit het Gruuthusehandschrift krijgen we de indruk dat
zowel Augustijnken als Jan Moritoen de franse allegorie hebben gekend, maar die
indruk kan te voorbarig zijn. De oudfranse literatuur is immers, evenals de
middelnederlandse, uiterst onvolledig tot ons gekomen. Er kunnen meer franse
gedichten hebben bestaan met een voorstelling zoals La tour amoureuse ons
aanbiedt. Anderzijds is er echter, naar het mij voorkomt, voorlopig niets dat zich er
tegen verzet, wanneer wij La tour amoureuse in de eerste helft van de 14de eeuw
willen plaatsen. De mogelijkheid dat wij in het franse gedicht een bron van
Augustijnken en Jan Moritoen voor ons zouden hebben, is dus zeker aanwezig.
Waarom zouden wij niet mogen geloven dat het toeval der overlevering het
comparatistisch onderzoek eens een keer bijzonder terwille is geweest? Hoe dit
ook zij, ik kan niet anders doen dan de paralelle

1)

Vissers aandacht was op La tour amoureuse gevallen door een noot van I. Siciliano in zijn
boek François Villon et les thèmes poétiques du Moyen Age, blz. 381. Siciliano noemt de
dichter van de Tour daar ‘l'étrange poéte qui a l'idée saugrenue de comparer la dame à une
tour’, waaruit ik meen te kunnen afleiden dat deze zeer belezen comparatist de Tour als een
opzichzelfstaande rariteit heeft beschouwd en geen andere gedichten met een soortgelijk
thema heeft gekend.
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plaatsen uit het toevallig bewaarde franse gedicht en de middelnederlandse gedichten
- waarvan die van Jan Moritoen minstens evenzeer toevallig bewaard moeten heten
- naast elkaar te zetten.
Allereerst wil ik nu de door Te Winkel aangeduide passage, waarin Jan van
Boendale, zeer in het algemeen, leert ‘hoe men den lichame sal regeren’, volledig
citeren:
45 Elc mensche heeft inne
Van naturen vijf zinne,
Sien, horen, ruken, smaken, tasten...
71 Therte is here ende voocht, weet wale,
Vanden lichame altemale,
Ende leit zeker ter cure
Besloten in sinen mure:
75 Dat is die borst, zijts ghewes,
Die dat vaste vanden lichame es.
Alle die lede ende alle die zinne,
Die de lichaem hevet inne,
Dienen der herten, vrooch ende spade,
80 Ende werken alle mit zinen rade.
Die voete draghent daert wesen wilt,
Die hande draghen sinen scilt,
Thooft dat is zijn casteel;
Ende om dien te houden gheheel,
85 So zijn die hande altoos ghereet.
Weder men steect of sleet,
Si hebben liever datmen hem gherake,
Dan datmen dien casteel brake.
Twee oghen, twee oren, dat zijn si vier,
90 Dat sijn der herten messelgier;
Want wat si zien, horen ende verstaen,
Doen si der herten verstaen,
Ende hoeden dien casteel met groten ghere,
Datmen niet en scade noch en dere.

De voorstelling is weinig uitgewerkt, maar wij krijgen toch wel de indruk dat het
menselijke lichaam - in aansluiting bij bijbelse noties? - gedacht is als een gebouw.
Wij spreken nog altijd van de ‘bouw’ van het lichaam. Het hart, ‘here ende voocht’,
ligt in de borstkas ‘besloten in sinen mure’. Het hoofd bekroont het bouw-
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werk met een ‘casteel’. Hoe wij ons de handen in het kader van deze allegorie
moeten voorstellen, is niet duidelijk, maar wel dat hun functie is het ‘casteel’ van
het hoofd ‘te houden gheheel’. Van de zintuigen worden in het bijzonder, en min of
meer gepersonifieerd, de ogen en de oren genoemd. Zij zijn ‘der herten messelgier’,
die wat zij waarnemen aan hun ‘here ende voocht’ boodschappen en tegelijk ‘hoeden
dien casteel’.
In tegenstelling met deze wel zeer summiere ‘domificatie’ van Jan van Boendale
geeft La tour amoureuse zowel van het lichaam als van het hoofd een gedetailleerde
bouwkunstige uitwerking. Een ander punt van verschil is, dat lichaam en hoofd niet
zo maar aan ‘de mens’ in het algemeen horen, maar bijzonderlijk aan de vrouw, de
dame, de hoofse geliefde, aan wie de hoofse minnaar, in wiens naam de dichter
spreekt, zich gevangen moet geven. ‘La Tour Amoureuse’ is een ‘doulce prison
savoureuse’. Aan het slot van zijn gedicht verklaart de dichter expliciet: ‘Quar c'est
de la tour pour qui j'ay cy / Dit les beautez qu'a dame abtiennent’, en: ‘Telle tour
gart Dieu de périr, / Soit corps de dame ou de pucelle’. Al komt in de regel: ‘Amours
et ma dame en graci’ wel even iets persoonlijks om de hoek kijken, als geheel blijft
de allegorie toch generaliserend en een voorstelling van algemene geldigheid, als
in de roman van de roos en ook bij Boendale. In één opzicht blijft het franse gedicht,
hoe uitgewerkt ook, bij de summiere voorstelling van Boendale achter: men mist er
een ‘here ende voocht’ in, die alle zintuigen en ledematen dienen, men mist er een
gepersonifieerd hart in. Maar de dame is ook zonder een haar representerend hart
wel als persoon in de ‘tour’ aanwezig, zij neemt haar minnaars persoonlijk voor haar
rekening. Van top tot teen ziet zij er als volgt uit. ‘Celle tour est couverte d'or’, dat
is haar gouden haardos. ‘Le front du pommel de la tour / D'alebastre est’, dat is haar
voorhoofd. ‘Deux fenestres de beau tour / Y a, plus cleres que verrine’, dat zijn haar
ogen. In de explicerende laatste strofe zien we de ogen ‘in functie’:
Quant corps de dame franche et belle
D'amoureux regart l'estincelle
Gette pour cuer d'amant ferir,
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C'est la tour ou nulz ne revelle,
Qui s'em puisse, tant soit rebelle
Par art ne par force garir.
Quant deux yeux vers, rians, saillir
Font leur deulx dars a l'entrouvrir
De leur sutille fenestrelle,
Mieux y vault mourir que fuïr.

Na de ogen de oren: ‘Deus barbaquennes pour l'essor / Y a bien faites.../ Li
machonnages a pourpoz / Est trailliez, trop grans ne trop groz’. De neus: ‘Une
cheminée enterine / Y a, que plus que flour d'espine / Ne que rose rent douce odour’.
De wenkbrauwen: ‘Le tabernacle de dessus / Est trettis, brunet et menus, / Voultez
dessus le fenestrage’. De mond: ‘La porte de ce doulz mesnage / Clost et oeuvre.../
La porte est fraiche et vermeillette / Tous temps, ainsi comme florette / Au point du
jour, au temps nouvel, / Serrée, riant, petitette, / Soubz une gente fosselette’. De
tanden: ‘Mais par dedens a un rastel / De pieces plus qu'ivoire bel’. De ‘tour’ omvat
meer dan het hoofd alleen, want onder deze ‘estage gentiz’ bevindt zich een ‘pillier
vauttiz’, en:
sur ce pillier amurez
A un moncellet machonnez,
A deux pommelès ronz, jolis,
Poignans, durès, qui sont plantez
Si a point et si bel entez
Que c'est un mondain paradiz.

Het allegorische procédé van de ‘domificatie’ stelt de dichter in staat op hoofse wijze
toch zeer vrijmoedig te zijn, al blijven er natuurlijk grenzen. Het ‘mondain paradiz’
van de borsten kan aangeduid worden, maar: ‘Courtoisie du surplus vée / Des
segrés lieux ramentevoir’. Schouders, armen en handen kan de dichter rustig
beschrijven:
En l'archeüre de desseure
A deux branches qui a toute heure
Vont et viennent si trés a point
Que beau maintien qui y demeure
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Les gouverne, garde et honneure,
Car ou chief des branches a joint
Rainciaux menus, sanz palir point,
Blans, sanguins comme flour qui point,
Longuès, aguz, rondès desseure.

De functie van de gevingerde handen, mèt de nagels, is hier geenszins om ‘altoos
ghereet’ te zijn tot verdediging van het ‘casteel’ dat het hoofd is, maar dienen enkel
om de aantrekkelijkheid van ‘la Tour Amoureuse’ te verhogen:
Nature aux branches les adjoint,
Affin qu'Amours courage doint
A Desir que plus tost y queure.

Het is al niet zo gemakkelijk om de ‘deux branches’, die de armen voorstellen, en
die ‘rainciaux menus’ van de vingers in de constructie te plaatsen, maar hier blijft
het niet bij, want de ‘tour’ heeft ook nog benen (‘deux postelès’) en voeten (‘deux
petis piez bien faiz soustiennent / celle tour’). De allegorie wordt in figuurlijke en ook
in letterlijke zin zeer bewegelijk: ‘La noble tour, au dire voir, / Se puelt arrester et
mouvoir’. Gelukkig komt, voor wie het nog niet begrepen had, nu ook gauw de
oplossing van het raadsel: de ‘tour’ is een ‘corps de dame’! Er is in deze bewegelijke
‘domificatie’ ook wel een zeker element van personificatie aanwezig, maar minder
functioneel dan ‘der herten messelgier’ van Boendale. Van de oren wordt gezegd:
‘Dangier y prent son repoz’, van de mond: ‘li portiers est pourveüs / D'umble vois
de plaisant langaige / De Bel Acueil’. Ze zijn ons bekend uit de roman van de roos,
deze Dangier en deze Bel Acueil, als personificaties van gemoedstoestanden, maar
anders dan in de roman spelen ze in ons gedicht geen werkelijke rol en blijven zuiver
ornamentaal.
Augustijnkens Borch van Vroudenrijc staat als geheel veel dichter bij La tour
amoureuse dan bij de geciteerde passage van Boendale. In de laatste ging het
immers om het lichaam van de mens in het algemeen, in Borch en Tour beide gaat
het daarentegen om het lichaam van een vrouw. Maar zoals bij Boendale het ‘casteel’
een ‘here ende
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voocht’ had, heeft bij Augustijnken de ‘borch’ een ‘borchgrave’. Het hart heeft
uitdrukkelijk een plaats in Augustijnkens voorstelling. Aan het slot van zijn gedicht,
bij de explicatie van de ‘charade’, zegt de dichter het met zoveel woorden: ‘Deze
borch es thoeft van eenre joncfrouwe reen’ (in het Haagse hs. dat op deze plaats
misschien oorspronkelijker is: ‘Deze borch is thoeft der vrouwen reyn’) en ook: ‘Haer
herte reine ende ombesmet / Es die borchgrave daer inne’. Als de Tour dus al het
voorbeeld van de Borch is geweest, moet de dichter zijn voorstelling hebben
aangevuld met gegevens uit andere bronnen, bv. de passage van Boendale. De
‘borchgrave’ die het hart voorstelt komt echter pas in ons gezichtsveld, nadat
Augustijnken eerst het uiterlijk van zijn dame op de wijze der ‘domificatie’ uitvoerig
beschreven heeft:
20 Dese borch hadde een voersteen
Ghelijc witten albastre ghehouwen,
Die soe rikelijc es aen te scouwen
Dat een sijns selves wert gheware
Daer in als in een spieghel clare.
25 Twee venstren saghic daer van verren.
Mijn sin tughede mi dat waren sterren,
Eert mi condich was ghedaen.
Een pilaer was ghestaen
Tusschen den venstren scone ende slecht.
30 In const u ghedoen negheen berecht
Na hare doecht, dat wetic wale.
Onder den pilaer stont ene sale,
Niet te cleine, te maten groet.
De muren waren met rosen roet
35 Wel ghemuert aen elke side,
Dat volprisen ware mi te wide.
Setelen wit ghelijc elpen beine,
Te maten groet ende niet te cleine,
Stonden uutghehouwen daer.
40 Effene, slecht, suver ende claer
Bleven si ende altoes wit,
Van alder vulnesse ombesmit.
Ene harpe hinc in dese sale,
Niet van coperen, noch van metale,
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45 Na den inghelen was haer gheclanc.
Suetere vele dan enich sanc
Was te horene dat gheluut.
Een dal volmaect stont daer uut
Beneden ane des borghes voete,
50 Dat was te scouwene al te soete.
Dese borch was met goutdrade
Soe wel ghedect, al haddicx stade,
In conste niet volprisen na hare recht.
Dese borch die stont ghehecht
55 Op enen boem ghelijc oliven.
Hare doghet ware mi te hoghe te scriven.
Tusschen borch ende boem ic vant
Ghelijc witte albastre enen rant,
Soe wit, soe claer ende soe ront,
60 Het mochte wel sijn eens hemels vont.
Dese edel borch (Haagse hs.: boem) droech tacken twee,
Aen elken vijf telghere men no mee,
Daer men mede daghelike
Reine hielt die borch rike,
65 Boven, beneden ende alte male,
Ende daer toe setele ende sale
Ende al dat de borch toe behoert.

Achtereenvolgens worden ons hier allegorisch gepresenteerd het voorhoofd
(‘voersteen’), de ogen (‘venstren’), de neus (‘pilaer’) de mond (‘sale’), de wangen
(‘muren’), de tanden (‘setelen wit’), de tong (‘harpe’), de kin (‘des borghes voet’),
het haar (‘goutdraet’), de romp (‘boem’), de hals (‘witte rant’), de armen (‘tacken
twee’), de vingers (‘aen elken vijf telghere’). Wij behoeven daar niet naar te raden,
want aan het slot van zijn gedicht schrijft Augustijnken met alle tegemoetkomendheid:
Dese borch es thoeft van eenre joncfrouwe reen,
Haer voerhoeft es die voersteen,
Die rechte pilaer hare nese si,
Haer mont es die sale daer bi,
155 Haer tanden die sijn setelen wit,
Haer wanghen rosen ombesmit,
Haer kinne dat es die borch voet,
Die oliveboem haer lichame soet,
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Haer kele es die witte rant.
160 Vijf vingheren aen elke hant
Dat sijn telgheren ende tacken met.

De uitleg in de versie van het Haagse handschrift is nog completer, wat intussen
niet hoeft te betekenen dat deze versie ook oorspronkelijker is, want een afschrijver
kan op dit punt de onvolledig geachte dichter hebben aangevuld:
Haer oegen venstren, dat verstaet,
Haer ghele haer dat goutdraet...
Haer tonge die edel herpe bediet,
Haer luut in dogeden niemant verdriet.

Het geciteerde gedeelte van de Borch laat zich geheel en al vergelijken met de
Tour, al verschilt de volgorde der presentatie enigszins: in de Borch achtereenvolgens
voorhoofd, ogen, neus, mond, tanden, haar, romp, armen en vingers, in de Tour
haar, voorhoofd, ogen, neus, mond, tanden, romp, armen en vingers. In de Tour
komen tussen haar en voorhoofd nog de oren (‘deus barbaquennes’), in de Borch
worden de oren pas veel verderop genoemd, in r. 82, maar wel met een verwant
beeld (‘twee torren scone ende claer’). Geheel ontbreken doen bij Augustijnken de
voorstellingen van de wenkbrauwen (‘le tabernacle de dessus’), borsten, schouders,
benen en voeten. In de Tour ontbreken daarentegen de wangen, de tong, de kin
en de hals. Ondanks de verschillen is de verwantschap onmiskenbaar. Als
Augustijnken bij het schrijven van zijn Borch van de Tour is uitgegaan, heeft hij de
elementen van zijn voorbeeld ten dele enigszins herschikt, ten dele vrij uitgewerkt,
ten dele ook weggelaten. De ‘deux branches’ met hun ‘rainciaux menus’, die de
armen en de vingers verbeeldden, kunnen hem aanleiding hebben gegeven de
romp in zijn geheel als een ‘boem’, een ‘oliveboem’, voor te stellen. Voor borsten,
benen en voeten was in een dergelijke boomallegorie geen plaats meer. Maar
Augustijnken heeft niet alleen herschikt en gevarieerd, hij heeft ook het accent
anders gelegd. Hij bekijkt het bouwwerk, dat de reine jonkvrouw is, niet als een
minnaar, maar als een vaderlijk moralist. Bij de franse dichter zijn de vrouwelijke
oogven-
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sters amoureus actief: zij schieten, halfgeopend, hun pijlen af die de bewonderende
minnaars ongeneeslijk verwonden. Bij Augustijnken vindt men niets daarvan. Die
waarschuwt de dames alleen maar tegen eventuele onhoofse indringers, die hun
reinheid zouden willen belagen. Dit zijn zijn slotwoorden:
O reine wijf, nemt hoede
Voer hem die draghen felle moede,
Datter negheen fellaert
Inne en come, die vertaert
Dijns edel borchgraven machte,
160 Die altoes leghet in reinen ghedachte.
Augustijnken leghet voer oghen
Allen goeden reinen wive,
Dat si behoeden waer si moghen
Hoer edel borch met haren ridderen vive.

Anders gezegd: kijk goed uit je ogen, dames!
Augustijnken toont zichzelf hier duidelijk als de man die ‘bi heren, bi hoghen
vrouwen / te sijn pleecht’ en als ‘spreker’ in hun dienst staat. Omdat zijn oogmerk
in wezen didactisch is, kan hij het niet bij een beschrijving van het uiterlijk van de
vrouw laten, maar moet hij haar een hart geven, natuurlijk een rein, volmaakt hart,
dat op reine, volmaakte wijze ‘den lichame sal regeren’. Van r. 68 af heeft de Borch
nog maar weinig met de Tour te maken. Mogelijk heeft Augustijnken zich van hieraf
de weg laten wijzen door Jan van Boendale, maar hij kan eventueel ook wel een
ander voorbeeld met een gelijksoortige voorstelling voor ogen hebben gehad. De
woordelijke overeenstemmingen met Boendale ontbreken niet, maar zijn ook weer
niet al te treffend. Vergeleken met de passage van Boendale is de voorstelling van
hart en zintuigen in de Borch veel gedetailleerder, maar vooral ook speelser en
dichterlijker. De ‘spreker’ is weliswaar didactisch en moralistisch ingesteld, maar
niettemin vol vertellersplezier:
Die borchgrave, vernemt mine woert,
Hi es gheheten Her Reinout.
70 Hi is frisch ende in doegheden stout
Ende suver, sonder loes baraet.
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In eenen hof, die groene staet,
Leghet hi in desen boegaert (Haagse hs.: boem) verborghen.
In eren soe staet al sijn sorghen.
75 Wijn ende cruut ende meneghe lust
Steet in den hof daer hi in rust.
Hi es frisch ende scone van live.
Sine borch hueden ridderen vive,
Die vroeste (Haagse hs.: vroemste heren) die hi wiste,
80 Ghetrouwe sonder argheliste.

Het hart, ‘here ende voocht’ van het lichaam, kan, nu het niet over ‘de mens’ maar
uitsluitend over een reine jonkvrouw gaat, de toepasselijke naam ‘Her Reinout’
krijgen. ‘Hi leghet verborghen in enen hof’ herinnert ons aan ‘leit besloten in sinen
mure’, ‘sine borch hueden’ aan ‘hoeden dien casteel’. Degenen die het ‘casteel’
hoeden, zijn bij Boendale alleen de ogen en de oren, bij Augustijnken ‘riddere vive’,
d.w.z. gehoor, gezicht, reuk, smaak en gevoel. De personificatie van ‘der herten
messelgier’ is voortgezet en de ‘riddere vive’ hebben, evenals het hart dat zij dienen,
eigen karakteriserende namen gekregen, ‘Her Hoernaer’, ‘Her Cleerbesach’, ‘Her
Rouckaert’, ‘Her Smakelijn’, ‘Her Lichtgevoel’. ‘Wat si zien, horen ende verstaen /
Doen si den herten verstaen’, zegt Boendale van de ogen en de oren. Ook
Augustijnkens ‘Her Hoernaer’ is zo'n ‘messelgier’ van het hart:
Maer als men hem comt an,
Laet hijt sinen here weten,
Die dien casteel heeft beseten
(Haagse hs.: Die in den boem was geseten)

‘Her Cleerbesach’ en ‘Her Rouckaert’ zijn meer bewaarders van de hun
toevertrouwde lichaamsdelen en als zodanig beschermen zij dan ook de ‘borchgrave’.
De gepersonifieerde ogenbewaarder ‘behoet nacht ende dach / Die twee vensteren,
dat daer binnen / Neghene vulnesse en mach gherinnen’, de bewaarder van de
neus zorgt voor
100 Den pilaer van dien castele
Ende verwaerse soe wel dat neghene
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Quade locht noch onrene
Daer inne niet en mach ghenaken,
Die sinen here mochte maken
105 Siecte ochte eneghe pijn.

‘Her Smakelijn’ is de behoeder ‘van der salen’ en als zodanig ‘voorproever’, maar
tegelijk ook wel iets als een personificatie van de ‘goede smaak’ in hoofse zin:
110 Voer den borchgrave dat hi sneet
Ende proefde vore hem sine spise,
Ende vent hi se in enegher wise
Anders dan reine ende goet,
Hi es wijs ende vroet,
115 Soe doet hi ander halen dan.
Cusscelike hi dienen can
Als goeden lieden wel betaemt.

In ‘Her Lichtgevoel’, die ‘Her Reinouts camerlinc’ is en dus gelocaliseerd moet
worden in het hart, zit weer iets meer van ‘der herten messelgier’, zij het dan dat hij
niet zozeer boodschappen aan het hart overbrengt als wel, via de tong, de begeerten
van het hart aan de buitenwereld kenbaar maakt:
Want hi can alder naest bekinnen
125 Wat hi alder meest begheert.
Her Reinout heeftene herde weert.
Sinen hoechsten raet laet hi weten
Als hi met onloste es beseten,
Met siecten of met eneghe quale.
130 Her Lichtghevoel loept in die sale
Ende luut die harpe suetelike
Dan comen van buten meesters rike,
Al selken als sijn here begheert,
Ende beteren hem al dat hem deert.

Bij Boendale dienden de handen allereerst ter verdediging van het ‘casteel’, bij
Augustijnken dienen zij om de ‘borch’ schoon te houden. Men ziet als het ware de
jonkvrouwe haar gezicht wassen, haar haar kammen en haar tanden poetsen,
wanneer men leest:
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Aen elken vijf telghere men no mee,
Daer men mede daghelike
Reine hielt die borch rike,
65 Boven, beneden ende alte male,
Ende daer toe setele ende sale.

Augustijnken is niet, als de dichter van La tour amoureuse, enkel maar een
geïmponeerde bewonderaar van de vrouw, hij schrijft een hoofs en allegorisch
leerdicht. Het lijkt wel of hij er in de geciteerde passage behoefte aan heeft gehad
om terloops een lesje in geregelde lichamelijke verzorging - onderdeel van de hoofse
cultuur - weg te geven. Doordat de ‘domificatie’ van de vrouw inmiddels is
overgegaan in een ‘arborificatie’, blijven de handen en de vingers - ‘tacken’ en
‘telghere’ - duidelijk herkenbaar en bijna reëel. Ze worden in tegenstelling met het
hart en de zintuigen niet gepersonifieerd.
Jan Moritoen is geen ‘spreker’ en geen leerdichter, hij geeft ook geen allegorische
voorstellingen van de vrouw in het algemeen, maar brengt op allegorische wijze
verslag uit van zijn eigen hoofse liefdeservaringen. Hij heeft de amoureuze instelling
met de dichter van de Tour gemeen, maar terwijl deze generaliserend bleef, gaat
Jan individualiserend te werk. Hij biedt allegorische droomverhalen aan waarin
hijzelf als ik-figuur de hoofdrol speelt. Als hij op zijn weg een ‘borch’ ontmoet, is dat
een verbeelding van zíjn dame, zíjn geliefde. Maar daarom kan zijn ‘domificatie’
zich in formeel opzicht toch wel nauw aansluiten bij die van zijn voorgangers, in de
eerste plaats bij de Borch van Augustijnken. Laten wij de ontmoeting van Jan met
zijn ‘gedomificeerde’ geliefde meebeleven:
Mettien sach ic mijn conforteren,
Des lichts bescijn...

Dat zijn haar ogen, die een helder licht uitstralen op de verre wandelaar. Hij treedt
nader en ziet nauwkeuriger het gezicht waaruit die ogen hem aankijken:
Wonder docht mi sijn van wien
285 Dat bi naturen was ghewrocht.
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Dat licht, dat ic dus hadde ghesocht,
Dat mochtic claerlic daer bescouwen.
In enen tor so stont ghehouwen
Van albaestre scone ende wit.
Voor al bescauwen docht mi dit
Alre hoochst des prisens waert.
Claerlic wast mi daer verclaert
Ghelijc twee sonnen int ghesichte...
Doe camen wi gaende vor de boorch
Daer tlicht up was gheordineert.
Doe wordic al gheconforteert,
Want ic daer sach dat mi ghenouchde.
Die de machelrie vouchde,
Dien willic meester hoghe vermaren
Voor alle die meesters die ye waren...
Daer sach ic in den torre ront
Twee veinstren so over scone,
Hi en es levende onder den trone
Diese te rechte mochte vulprisen.
Uut elcker veinstren sach ic risen
Een claer bescinen naturael...
Mijn herte van den scine ontfinc
Hitte die onghetimpert was,
Dies ic bin langhen niet ghenas...
Omtrent dit rikelike palas
En was ghespaert no cost no stont.
Die tor daer ic in vant den vont
Des lichts der zoeter veinstren twee,
Daer tusschen stont wit als een snee
Een wit pilaer recht van albaestre.
Diene maecte en was gheen aestre.
Hi was ghewrocht na ghenoucht.
Daer onder sach ic staen ghevoucht
Een palays van maten fijn.
Elc colomme was een robijn,
Gloiende root an elcker zide.
Noch dincke mi dat ic verblide
Om dat ic hier of doe ghewach.
Daer binnen docht mi dat ic zach
Wachters die daer daden hoede...
Suver wit dat was haer abijt,
Even groot ende even lanc.
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Si en mochten jeghen ghenen stanc
585 Noch tjeghen gheen onreinichede.
Elkerlijc hilt daer sijn stede.
Wie den palayse wilde deren,
Met crachten plaghen sijt te weren...
595 Doe wardic ziende daer beneden,
Waer tpalais stont up enen pilaer
Van albaestre wit ende claer,
Sonder smette, zuver reine,
Naer die juuste mate alleine.
600 So meesterlic wast toe ghebracht
Dat was vergadert ende ghescacht,
Dat niemen tsegghene soude bestaen:
Het es aldus of also ghedaen.
Hi was wel waert van groten prise.
605 Desen pilaer stont bi avise
Ghewrocht uut eenre boorch, so scoon,
Na waerden en hadden zi noit loon
Diese so meesterlic ordineirden
Ende so fijnlic avizeirden
610 Na mate ende ooc na werkens aert.
Dese boorch was wel verwaert
Van .v. joncheren an elcker ziden,
Die altoos waren even blide
Doende, gay, rasch ende even quich.

Met de ogen van de allegoriserende dichter-minnaar hebben we achtereenvolgens
gezien een hoofd (of voorhoofd), ogen, een neus, een mond, wangen, tanden, een
hals, een romp en vijf bewegelijke vingers aan elke kant. Voor de ‘plaatsing’ van
Jan Moritoens allegorie ten opzichte van de Tour en de Borch zijn niet alleen zijn
presentatie van het vrouwelijk ‘bouwwerk’ en de woorden die hij daarbij gebruikt
van belang, maar ook zijn vrome toespelingen. Uit r. 494/7 moet men wel besluiten
dat de dichter God als de bouwmeester van de bewonderenswaardige ‘boorch’
beschouwt: ‘Die de machelrie vouchde, / Dien willic meester hoghe vermaren / Voor
alle die meesters die ye waren’. In de regels 600 en 608 keert het woord ‘meesterlic’
terug. In de Tour ontbreekt een dergelijke notie, maar Augustijnken verwijst, voor
hij aan de gedetailleerde beschrijving van
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zijn ‘borch’ begint, wel degelijk naar de meester boven alle meesters:
Die ghenoechte waerlijc
Was ene Borch van Vroudenrijc,
15 Soe versiert met sueten dinghen,
Dat se niemen en mochte volbringhen
Te makene dan een meester rijc,
Alre meestren onghelijc
Ende hem selven ghelijc alleen.

Men zou de woorden van Jan Moritoen een echo van die van Augustijnken kunnen
noemen. Ook in de beschrijving van het bouwwerk zelf vindt men tal van zulke
echo's. Augustijnken schrijft r. 21/2: ‘Ghelijc witten albastre ghehouwen, / Die soe
rikelijc es aen te scouwen’, Jan Moritoen r. 287/9: ‘Dat mochtic claerlic daer
bescouwen. / In enen tor so stont ghehouwen / Van albaestre scone ende wit’.
Verder zet ik nog naast elkaar: ‘Twee venstren saghic daer van verren’
(Augustijnken), en: ‘Daer sach ic in den torre ront / Twee veinstren’ (Moritoen); ‘Een
pilaer was ghestaen / Tusschen den venstren’ (Augustijnken), en: ‘Daer tusschen
stont wit als een snee / Een wit pilaer’ (Moritoen); ‘Onder den pilaer stont ene sale,
/ Niet te cleine, te maten groet’ (Augustijnken), en: ‘Daer onder sach ik staen
ghevoucht / Een palays van maten fijn’ (Moritoen); ‘De muren waren met rosen roet
/ Wel ghemuert aen elke side’ (Augustijnken), en: ‘Elc colomme was een robijn, /
Gloiende root an elcker zide’ (Moritoen). Tot aan de tanden is de volgorde waarin
de lichaamsdelen worden gepresenteerd bij Augustijnken en Jan Moritoen ook
precies gelijk. Daarna treden verschillen op. Tong, kin en haar ontbreken in de
voorstelling van de jongere dichter en deze duidt, anders en logischer dan de oudere,
eerst de hals en pas daarna de romp aan. Maar de verschillen met de Tour zijn veel
groter. Daar is de volgorde immers: haar, oren, voorhoofd, ogen, neus, wenkbrauwen,
mond, tanden, en hals en romp worden er niet duidelijk onderscheiden (beide
behoren immers tot een en dezelfde ‘pillier’). Jan Moritoen heeft bij de ‘domificatie’
van zijn geliefde stellig in de eerste plaats Augustijnkens Borch in zijn gehoor en in
zijn geheugen gehad.
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Toch heeft hij tegelijk ook elementen aan de Tour, of een gedicht met een soortgelijke
voorstelling, ontleend. Bij Augustijnken was de ‘borch’, die het hoofd van de
jonkvrouwe voorstelde, door een ‘rant’, haar ‘kele’ oftewel hals, verbonden aan een
‘oliveboem’, haar romp. Midden in zijn gedicht ging hij van de ‘domificatie’ op de
‘arborificatie’ over. Bij Jan Moritoen vinden we geen boom, maar is de ‘tor’ door een
‘pilaer’ verbonden aan een ‘borch’. En die ‘borch’, die hier dus de romp voorstelt,
staat weer op twee andere ‘pilaren’, oftewel benen:
Die gracieuse borch vorsproken,
Die was so meesterlic beloken,
690 Men mochter niet an correngieren.
Ende recht beneden ant flackieren,
Daer sach ic die vergaderinghe
Van tween pilaren sonderlinghe.
695 Men conste niet gheweten welc
Meest of minst was van hem tween,
Maer alsoot te ziene sceen,
So hadden si even vele bevaen.
Een muer was hier omtrent ghestaen
700 Van dornen, netelen ende bramen.

Dit herinnert aan de ‘noble tour...sur deux postelès plantée, / D'euvre trop longue
ne trop lée, / Mais justement a point dolée’. Jan Moritoen laat de benen van zijn
geliefde verhuld (‘alsoot te ziene sceen’) en plaatst er ten overvloede nog eens een
stevige allegorische ‘muer...van dornen, netelen ende bramen’ omheen. Zou hij op
die manier ook niet hebben willen uitdrukken wat de franse dichter gezegd had in
de regels: ‘Courtoisie de surplus vée / Des segrés lieux ramentevoir’? Maar een
nog sprekender overeenstemming tussen de Tour en het gedicht van Jan Moritoen
is de amoureuze activiteit van de ogen. Bij Augustijnken riepen de oogvensters van
de jonkvrouwe geen andere associatie op dan die van ‘sterren’. Bij Jan Moritoen
daarentegen ontvangt het hart van de minnaar van de lichtende vensters - geen
‘sterren’, maar ‘twee sonnen’ - eerst een ‘hitte die onghetimpert was’ (r. 524) en
later gebeurt er nog heel wat meer:
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Met dat zoe dit sprac, so cam een pijl
Ghevloghen, in weet niet van wien,
645 Of wien scoot of wiene spien,
Maer emmer was ic daer gheraect.
Noch dinct mi dat ic bem mesmaect
Int ghedincken der quetsure.
Die scote vlooch mi therte dure.

Dit doet denken aan de ogen in de Tour, waarvan niet alleen een zeer bijzonder
licht uitstraalt (‘En coulour d'esmeraude fine / Luist la clarté qui enlumine / Le lieu
de très riant douchour’), maar die bovendien pijlen afschieten (‘Quant deux yeux
vers, rians, saillir / Font leurs deulx dars a l'entrouvrir / De leur sutille fenestrelle’).
Geen minnaar die erdoor getroffen is kan ‘par art ne par force garir’ (verg. ‘dies ic
bin langhen niet ghenas’). Weliswaar wordt in r. 643 vgg. niet met zoveel woorden
gezegd, dat de pijl door de ogen van de geliefde is afgeschoten, maar ieder kan het
raden. Dat Jan Moritoen een voorstelling als in de Tour van de amoureuze activiteit
der ogen gegeven wordt, tot in alle details heeft gekend, kan men bovendien nog
bewijzen met een andere plaats, niet uit ‘teerste’ allegorische gedicht, maar uit
‘tseste’. De dichter heeft in dit laatste zijn ‘domificatie’-motief gevarieerd herhaald
in een ‘fontificatie’. De fontein is voorzien van beelden die de zintuigen voorstellen,
maar ook nog - hoe dan ook - van twee oogvensters:
Met dat ic stont ende recht bezach
De groote scoonheit die ghelach
Ander fonteinen reinicheit,
Peinsende up mijn cleinicheit,
240 Verstaert recht in melancolyen,
Hebbic, een deel bet up, ghesien
Twe veinstren claerlic open gaen.
Een licht zo zach ic daer uut slaen,
Dies herte ende zin ende ooc mijn moet
245 Wart beroert ende al mijn bloet.
Ende rechte voort in tzelve licht
So bezief ic als een scicht
Een scote tot in mir herten gront.
Nye zident bezief ic mi ghezont.
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Jan Moritoen heeft de voorstelling van Augustijnken, die voor hem niet meer dan
een aanloop kon zijn tot zijn eigen ‘domificatie’, dus duidelijk aangevuld met
elementen uit de Tour, of een soortgelijk gedicht. Hij moest dat wel doen, want zijn
‘tor’, de ‘domificatie’ van zijn geliefde, had in zijn verhaal alleszins een
actief-amoureuze functie.
Intussen heeft Jan behalve zijn aanloop ook nog wel heel wat meer aan
Augustijnken ontleend. De ‘.v.joncheren’, de vingers, hebben bij hem, evenals de
‘vijf telghere’ bij Augustijnken, een dienende functie. Met zijn personificatie van de
vingers - het ontbreekt er nog maar aan dat hij aan zijn ‘joncheren’ ook nog ieder
afzonderlijk een eigen naam heeft gegeven, als de ‘Duimelot’, ‘Likkepot’, ‘Langejaap’
enz. in het kinderrijmpje! - is Jan een stap verder gegaan dan zijn voorbeeld. Hij
behoefde geen lesje in regelmatige lichaamsverzorging te geven, maar had een
andere behoefte, en die was: zijn ‘borch’ te bevolken met een zo uitgebreid mogelijke
hofhouding. De centrale figuur in het leven van de ‘borch’, de heer die door ieder
gediend wordt, is de ‘borchgrave’, het hart. Die personificatie heeft de jongere dichter
van de oudere overgenomen, maar zonder de naam ‘Her Reinout’. Zo'n
algemeen-karakteriserende naam heeft Jan Moritoen in zijn gedicht wellicht minder
goed kunnen gebruiken, omdat hij voortdurend de werkelijke naam van zijn geliefde
in zijn gedachten had. Als de hoofse erecode hem verhinderde die werkelijke naam
te noemen, had hij natuurlijk, als zo vaak in zijn liederen, een of ander hoofs
pseudoniem kunnen kiezen, maar om de een of andere reden heeft hij het fijner of
poëtischer gevonden om de personificatie van het hart, dat zijn hart doorwond had,
naamloos te laten en het enkel als ‘de borchgrave’ aan te duiden. Met de vijf ridders
van de zintuigen had hij niet zo'n persoonlijke verhouding en die kon hij daarom, in
hoofdzaak, wel de namen laten houden die Augustijnken ze gegeven had. Dit is de
presentatie van de ‘borchgrave’ en zijn ‘raet’ bij Jan Moritoen:
615 Als ic dit sach, zo vraechdich
Vrau Hopen, die daer bi mi stoet:
‘Die boorch, die men daer so hoet
Van den joncheren al omtrent,
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Esser in negheen regent,
620 Daer zi of houden lant of leen?’
Vrau Hope, daer noit aerch in sceen:
‘Regent? entrouwen, jaet’ soe sprac,
‘Een boorchgrave sonder lac.
Wat hier boven es of beneden,
625 Dat es in sire mueghenteden.
Vijf heren sijn in sinen raet.
Die sijn sijn hoochste toeverlaet.
Heer Nouwezien dat esser een,
Heer Smakelijn, naest desen tween
630 So volghet mijn heer Riekelucht,
Die vierde staet altoos ter vlucht,
Lichtghevoel es sine name,
Ende mijn heer Hoorna sonder blame.
Hier zijn ghenoomt de heren vive
635 Die sijn tes buerchgraven live
Altoos wackre, nacht ende dach,
Jeghen so wat hem deeren mach.’

Wij zien dus dat de namen Smakelijn, Lichtghevoel en Hoorna (elders, r. 1310,
Hoortnaer) zijn blijven staan en dat Cleerbesach vervangen is door Nouwezien en
Rouckaert door Riekelucht. Augustijnken vermeldt het als een bijzondere
onderscheiding van Lichtgevoel dat hij ‘Her Reinouts camerlinc’ is en ‘sinen
hoechsten raet’, Jan Moritoen heeft de vijf gepersonifieerde zintuigen in dit opzicht
gelijkgeschakeld en noemt ze alle vijf ‘des buerchgraven camerlinghen’ (r. 1091 en
1835). Ze hebben alle vijf zitting ‘in sinen raet’ en zijn ‘sijn hoochste toeverlaet’. Ze
zijn ‘tes buerchgraven live altoos wackre’, maar hun bewarende, verzorgende functie
wordt niet voor ieder afzonderlijk uitgewerkt. Een belangrijk deel van hun functie
wordt trouwens ook uitgeoefend door de altijd actieve ‘wachters’, de gepersonifieerde
tanden, die bij Augustijnken, ornamentaal, enkel maar ‘setelen wit’ waren. Zo kan
men naast elkaar zetten: ‘Her Rouckaert...verwaert.../ Den pilaer van dien
castele...dat neghene / Quade locht noch onrene / Daer inne niet en mach ghenaken’
(Augustijnken), en: ‘Sie en mochten jeghen ghenen stanc / Noch tjeghen gheen
onreinichede’ (bij Jan Moritoen gezegd van de tanden).
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Er zijn dus ook bij de presentatie van hart en zintuigen ten gevolge van herschikking
en variatie wel zekere verschillen tussen Augustijnken en Jan Moritoen, maar dat
de laatste van de eerste afhankelijk is geweest, kan toch redelijkerwijs door niemand
betwijfeld worden.
Het heeft zin ter nadere adstructie van deze afhankelijkheid ook nog een aantal
andere plaatsen uit het werk van Jan Moritoen te verzamelen waarin de stem van
Augustijnken min of meer duidelijk schijnt door te klinken. Ik noemde al ‘tseste’
gedicht, waarin Jan zijn geliefde - die wij ditmaal wèl bij name kennen, zij heette
Mergriete - ‘fontificeert’. In de eerste presentatie van deze ‘fonteine’ horen wij een
echo van Borch r. 15/22:
75 So dochte mi dattic buter veste
Van Brucghe wandelen ghinc alleine
Zuutwaert, daer ic een fonteine
Sach ghemaect, alzo mi dochte,
Van albaestere. dieze wrochte
80 Was zeker meester boven al
Dat wrochte of werct of werken zal,
So lieflic was zoe int bescauwen
Beilden sach icker an ghehauwen
Van rechter consten alst wesen zoude.

Behalve de ogen (‘twe veinstren’) krijgen in deze ‘fontificatie’ alleen de mond en de
tanden een ‘tastbare’ voorstelling. Op de volgende wijze:
Dat slot versachic daer de ganc
Uut springhen van der fonteine,
225 Die met menigen slotel reine
Was ghesloten als een tresoor,
Elc slotel wit als een yvoor,
Deen an dander juust ghepast.
Daer mede zo was ghesloten vast
230 Dat zoete lievelic conduut.

‘Elc slotel wit als een yvoor’ lijkt wel iets op ‘Setelen wit ghelijc elpen beine’, maar
de voorstelling van de tanden blijkt door de opeenvolgende allegorieën heen toch
wel heel wat minder ‘vormvast’ te
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zijn dan die van de ogen als ‘twee venstren’. De reeks van ivoren sleutels heeft zijn
afsluitende, min of meer verdedigende functie gemeen met de franse ‘rastel de
pieces plus qu'ivoire bel’ en Moritoens vroegere ‘wachters die daer daden hoede’
(en ook, om nu maar eens een sprong naar de 20ste eeuw te maken, met Vestdijks
‘ivoren wachters’ in de gelijknamige roman), de witte zetels, wellicht opgeroepen
door de voorstelling van de mond als zaal, behoren daarentegen tot een andere
associatiesfeer. Kan men op dit punt dus ternauwernood van een echo van de Borch
in de fonteinallegorie spreken, er is dunkt mij wel een duidelijk parallelisme tussen
Augustijnkens ‘Die borchgrave, vernemt mine woert, / Hi is gheheten Her Reinout’
en Jan Moritoens ‘Want daer es der fonteinen vrauwe, / Wiens name dat es
gheheeten Trauwe’. De ‘here’ van de ‘borch’ en de ‘vrauwe’ van de ‘fonteine’ hebben
beiden een naam die hun persoonlijkheid karakteriseert. Bij Augustijnken is die
naam echter generaliserend, bij Jan Moritoen individualiserend, want ‘der fonteinen
vrouwe’ is niet zo maar in het algemeen ‘ene joncfrouwe reen’, maar zijn eigen
Mergriete, die na de dood van haar verloofde Egidius aan zijn nagedachtenis ‘trouw’
wilde blijven. Op dit punt staat ‘tseste’ gedicht dichter bij de Borch dan ‘teerste’.
Middeleeuwse dichters, die in het algemeen over een veel beperkter poëtische
bibliotheek hebben beschikt dan hun collega's uit later eeuwen, moeten een
merkwaardig versgeheugen hebben bezeten. Hun lectuur verschafte hun een
permanent beschikbare retorische reserve aan beelden, uitdrukkingen, stoplappen,
rijmen en zelfs kant-en-klare versregels. Daardoor konden zij zo ‘gemakkelijk’ en
voortvarend dichten. Daardoor wordt het echter ook voor ons moeilijk bij bepaalde
overeenstemmingen in uitdrukking, beeld of rijm tot een directe ‘invloed’ te besluiten.
Wij kennen de middeleeuwse literatuur maar zeer ten dele, wij kunnen de
belezenheid, de poëtische bibliotheek van een bepaalde dichter dan ook maar zeer
ten dele reconstrueren. De volgende parallellen tussen Augustijnken en Jan Moritoen
bied ik met het nodige voorbehoud aan, niettemin tegelijk met de overtuiging dat zij
gezamenlijk, als groep, toch een zekere bewijskracht hebben. In Augustijnkens
Borch luidt r. 80: ‘Ghetrouwe sonder argheliste’,
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in lied 114 van Jan Moritoen vinden we de regel: ‘Met truwen sonder aerghelist’. De
uitdrukking is weinig bijzonder, niet veel meer dan een stoplap, maar aangezien het
m.i. vaststaat dat Jan Moritoen in ‘teerste’ en ‘tseste’ gedicht elementen uit de Borch
heeft verwerkt, kan de geciteerde regel uit lied 114 ook wel een echo zijn. In een
ander gedicht van Augustijnken, Dit is Sinte Jans Ewangelium (Blommaert, Ovl.
Ged. 3, 131 vgg.), lezen we, r. 199/200: ‘Des en weet ic groot no cleen, / Maer ons
ghelove sprect neen’. Deze regels vinden we vrijwel letterlijk terug in het 9de gedicht
uit het derde deel van het Gruuthuse-convoluut, een gedicht dat ik mede op
stilistische gronden aan Jan Moritoen heb toegeschreven. De ‘joncste ghespele’
zegt daar, r. 119/120: ‘Des ne weit ic groot no cleyn, / Maer mijn ghelove zeighet
neyn’. ‘Ghelove’ heeft op deze beide plaatsen een verschillende betekenis en ook
de context van de regels vertoont geen enkele verwantschap. Als Jan Moritoen
echter Augustijnkens Borch heeft gekend - dat wil hoogstwaarschijnlijk zeggen: een
handschrift dat werken van Augustijnken bevatte heeft gelezen -, is het niet onredelijk
een directe lijn te trekken van de geciteerde regels uit het Ewangelium naar hun
tegenhangers in het 9de gedicht. Die laatste zijn dan een contextueel
gereïnterpreteerde lectuurherinnering. In het Ewangelium wordt, r. 429/33, van God
gezegd:
Hi sciep den enghelen ende den mensche
Sonder sonde in hoghen wensche
Ende gaf hem sinen wille vri.
Die scult an God es niet daer bi
Dat een van beiden sonde deed.

In het 7de gedicht uit het derde deel van het Gruuthuse-convoluut, dat een poëtische
nieuwjaarsgroet van Jan Moritoen aan de non geworden Mergriete is en waarvan
ik op blz. 93 van mijn Liederen en gedichten uit het Gruuthuse-handschrift, deel 1,
heb betoogd dat het na het 9de is geschreven, lezen we, r. 14 vgg.:
God, ic beghinne in uwe name,
Die onzen voorder maecte Adame
Ende gaf hem zinen wille vri...
Ghetoocht hebdi ons wel daer bi:
Wee hem die hem alleene weet.
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Ook hier dus weer een identieke regel in een verschillende context. De identieke
versregel is zo ‘gewoon’ dat hij op zichzelf misschien geen ‘invloed’ zou kunnen
aantonen, maar het is wel heel opvallend dat vri in beide contexten hetzelfde
rijmwoord daer bi heeft opgeroepen. Dat maakt het toch wel aannemelijk dat Jan
Moritoen ook hier een lectuurherinnering van Augustijnken heeft verwerkt.
Augustijnkens bekendste gedicht is zijn Sceepken. Heeft Jan Moritoen dit ook
gelezen? Ik plaats naast elkaar: ‘In sach daer niemant dan mi alleen’ (Sceepken, r.
22), ‘In sacher niemant dan hem tween’ (lied 86, r. 5); ‘Die scoenste die ic ie ghesach’
(Sceepken, r. 31), ‘Die scoonste die men scauwen mach, / Die liefste die ic ye
ghesach’ (lied 134, r. 1/2); ‘Hi was wel wert dat menne prise’ (Sceepken, r. 140),
‘Hi was wel waert van groten prise’ (‘teerste’ gedicht, r. 604); ‘Des blijft menich
doghet verloren (var.: Dus blijft meneghe minne verloren)’ (Sceepken, r. 314), ‘Aldus
blijft menich const verloren’ (‘teerste’ gedicht, r. 18). Allemaal parallellen die op
zichzelf genomen misschien weinig of niets kunnen bewijzen, maar die als groep,
althans op mij, enige indruk maken.
Interessante parallellen op het gebied van de kleurensymboliek biedt het gedicht
Dit is van .vi. vaerwen ende .xii. outheyden, dat Blommaert in Ovl. Ged. 3, 124 vgg.
heeft uitgegeven. De naam van Augustijnken komt hier niet in voor, maar we
ontmoeten er wel zijn geest en we horen er zijn toon. Hij zou dit gedicht zeker
geschreven kúnnen hebben. Het volgt bovendien nog in het enige handschrift waaruit
wij het kennen, op een gedicht van hem over de schepping. Als iemand zich nog
eens opmaakt om het werk van Augustijnken in zijn geheel opnieuw uit te geven het verdient dit in literairhistorisch opzicht ongetwijfeld -, moet hij ook zeker de
anonieme gedichten die van de Dordtenaar zouden kúnnen zijn in zijn onderzoek
betrekken. Ik laat de auteurskwestie hier vooralsnog in het midden, maar wijs erop,
dat de echo's uit het kleurengedicht in het werk van Jan Moritoen ook een argument
in de discussie kúnnen zijn. De ‘.vi. vaerwen’, die elk een periode van 12 levensjaren
symboliseren, zijn achtereenvolgens wit, groen, rood, blauw, geel, zwart. Na het
zwart noemt de dichter dan nog ‘gra ermijn’, dat geen eigenlijke kleur is, maar een
menge-
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ling van wit en zwart. Van de ‘grauwe’ levensperiode, die na het 72ste jaar begint,
zegt hij:
175 Van .xii. jaren voert ghenomen
Datter vierwerf .xx. comen,
Soe comt dat recht grauwen ermijn.
David sprect in sijn latijn:
‘Die vierwerf .xx. jaer leeft,
180 Dat hi al baert in arbeit sweeft.’
Dus tellic dat grauwe voer arbeit.
Wat men dicwile heeft gheseit,
Als die liede in ordenen gaen,
Dat si grauwe abijt ontfaen,
185 Om dat si Gode te regneren tien2)
Dienen willen in penitencien.

Vergelijk hiermee nu de laatste strofe van lied 36, dat tot de oudste laag in Jan
Moritoens liedboek behoort:
Een ordine hevet mijn herte up heven,
Dats zwart, dat heift soe an ghedaen.
Een graeu doet soe daer binnen cleven.
Dit heift zoe ervelic ontfaen.
Hoe salsi dan haer van zorghen dwaen?
Want zwart es rauwe ende graeu arbeit.

Nog sprekender is de overeenstemming met de laatste strofe van het lied dat in de
slotpassage van ‘teerste’ gedicht - het ‘domificatie’-gedicht! - is geplaatst:
Graeu es die oordene mijn
Ende dat blijft mijn cleit.
In graeu moetic gheduerich zijn
.........mi zeit.
In graeu vindic al aerbeit,
Dats mi anschijn.
Mines niet aergher nie gheseit
Van lidens pijn.

Carton heeft het begin van de vierde regel niet kunnen lezen en in

2)

Lees: Gode te reverencien?
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zijn uitgeversijver op de hele regel een bruine looizuurvlek achtergelaten, zodat we
nooit zullen weten wat de dichter precies geschreven heeft. Het is echter wel duidelijk
dat hij zijn ik-figuur hier het boetekleed heeft aangetrokken, minder om ‘Gode te
dienen in penitencien’, dan wel om zijn wangedrag tegenover de ‘borchgrave’ te
boeten. De overeenstemming met het kleurengedicht betreft dus niet alleen het
woordgebruik, maar ook wel degelijk de voorstelling. Een andere passage in het
kleurengedicht die onze aandacht verdient is r. 203/14:
O ghi mannen metten wiven,
Wildi duechdenlijc becliven
205 Ende die varuwen cleiden leeren,...
Denct na die grone cynopre daer,
Doet wale, sijt vrolijc u jaer.
Hi dunct mi wesen wel ghemoet,
Die vrolijc es ende wale doet.

Dezelfde elementen als in de laatste drie regels vinden we ook in de tweede strofe
van lied 145, het nieuwjaarslied voor de waard: ‘God gheve den wert een vroilic
jaer, / Hi toocht so vruechdenrijch ghebaer’, en: ‘Want mir betuucht die hertze mijn:
/ Nicht vor waeldoen ende vroilic sijn’. Maar we worden ook herinnerd aan r. 119
vgg. van het 7de gedicht: ‘Mercstu wel: beneden tgroen / Betekent juecht ende
vruechdelicheit. /.../ Groen es der vruechden omme cleit’, en aan lied 140, de laatste
strofe: ‘Ach, groen, nu zi mijn ommecleit! /.../...helf God om vroilicheit!’ Minder
interessant, maar toch wel het noteren waard is tenslotte dat r. 69 van het
kleurengedicht: ‘Senewen, aderen, vleesch ende bloet’ woordelijk terugkeert in lied
139, r. 40: ‘Zenuwe, adren, vleesch ende bloet’.
Al heeft Augustijnkens Borch van Vroudenrijc m.i. aantoonbare invloed gehad op
3)
het werk van de één literaire generatie jongere Jan Moritoen , dat betekent nog niet
dat hij ook de grondlegger is geweest
3)

Als Jan Moritoen in ‘teerste’ gedicht Augustijnkens Borch min of meer heeft nagevolgd,
verschaft ons dit iets als een uitgangspunt om het werk van de Brugse dichter te dateren.
Augustijnken treedt voor het eerst in de grafelijke rekeningen op in 1358 en wordt het laatst
vermeld (als ‘in theutonica lingua rhetor eloquentissimus’) in 1370. Het ligt het meest voor de
hand om bij de datering van de Borch van deze jaartallen uit te gaan. Het zou geheel en al
een slag in de lucht zijn om de Borch als een jeugdgedicht van Augustijnken te beschouwen
en het hem bv. omstreeks 1340 al te laten schrijven. De toon van het gedicht, en met name
van de moraliserende slotpassage, is bezadigd en de dichter presenteert zichzelf als een
bekende persoonlijkheid die recht van spreken heeft. Men kan ook nog opmerken dat het
bekend worden van een Dords gedicht in Brugge op een zekere reputatie van zijn dichter
wijst en een zekere reputatie hangt gewoonlijk samen met een zekere leeftijd. Mocht de Borch
dus al ontstaan zijn in een tijd toen zijn dichter nog maar een pasbeginnend sprekertje was,
het gedicht zal toch pas in bredere kring bekend zijn geworden in de tijd waarvoor de archivalia
van zijn optreden, reizen en trekken buiten Holland getuigen. In het Gruuthuse-handschrift
is ‘teerste’ gedicht gekopieerd door beroepsschrijver α, volgens mij op het einde van de 14de
eeuw. Lieftinck wil, Ts. 83, 32, het werk van deze kopiist echter dateren tussen 1350 en 1360,
wat zou impliceren dat Jan Moritoen ‘teerste’ gedicht al omstreeks 1350 geschreven zou
moeten hebben. Naast al het andere wat men hiertegen in kan brengen, moet men nu ook
nog vragen: is gezien zijn afhankelijkheid-op-een-afstand van Augustijnken een zo vroege
datering van Jan Moritoens dichterlijke activiteit wel erg waarschijnlijk? Ikzelf heb in de inleiding
tot mijn uitgave van de liederen, blz. 106, ‘teerste’ gedicht geplaatst in de tijd tussen 1375 en
1380. Hierbij houdt men in elk geval voldoende tijdruimte over om het gedicht van de
Dordtenaar in Brugge bekend te laten worden. Mijn datering berustte op de redenering dat
enkele regels van lied 85, het ‘kerelslied’, het bestaan van ‘teerste’ gedicht veronderstellen,
terwijl dat ‘kerelslied’ in verband kan worden gebracht met ‘de woelingen onder Lodewijk van
Male omstreeks 1380’. Wanneer ik echter Augustijnkens Borch als uitgangspunt voor de
datering kies, kan ik de redenering ook omkeren en zeggen: ‘teerste’ gedicht plaats ik op
grond van zijn afhankelijkheid van de Borch omstreeks 1375 en het ‘kerelslied’, dat weer
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van een voortgaande traditie van het ‘domificatie’-motief in de nederlandse literatuur.
Jan Moritoen, wiens gedichten maar in één enkel handschrift zijn overgeleverd,
bestemd, naar het schijnt, voor intern gebruik in een kring van persoonlijke vrienden
van de dichter, is een geïsoleerde figuur geweest met weinig uitstralende kracht.
De rondtrekkende ‘spreker’ Augustijnken heeft stellig een veel grotere kring van
hoorders, èn lezers, gehad, maar er zijn tot dusver geen aanwijzingen voor gevonden
dat hij bv. ook nog in de rederijkerstijd gelezen zou zijn. Wanneer wij dus bij de
17de-eeuwse barokdichter Six van Chandelier een gedicht aantreffen dat in menig
opzicht aan de Borch doet denken, kunnen wij dat kwalijk als een late echo van de
14de-

afhankelijk is van ‘teerste’, ná 1375, wat een zeker verband van het ‘kerelslied’ met de
woelingen omstreeks 1380 waarschijnlijk kan maken.
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eeuwse Dordtenaar interpreteren. Toch wil ik het gedicht van Six hier curiositeitshalve
citeren. De ‘borch’ is bij hem een ‘kerk’ geworden en de geliefde, die hierdoor op
de wijze der ‘domificatie’ wordt voorgesteld, draagt het hoofse pseudoniem Roselle:
Rosel gewyde kerk, van eerbaerheit gevloert,
Van God volkoomen, met des Heemels eige handen
Gemetselt naa om hoogh, met geevelpraal, en wanden
Van stof waar mee natuur het purper parlemoert:
Schoon geestigh dak gewelf, van hairen oversnoert
Als goude rietjes, die als Sonnestraalen branden,
Lantaarnen van Turkois, en Spiegels sonder sanden,
Die Efesen den glans van haar Diaan ontvoert:
Tweedeurich klein poortaal, vol roosende festoenen,
Dat oopengaande toont een elpenbeene koor,
Ter plaats der galmen, die God looven, en versoenen:
Rosel mijn Afgoddin, ik recht een needrigh spoor
Na uw verheeventheit, met uitgetrokke schoenen,
4)
Verleen den lofsang van uw schoonte een gunstig oor.

De ‘domificatie’ beperkt zich bij Six van Chandelier tot het hoofd, ja tot het gezicht
(want het ‘schoon geestigh dak gewelf, van hairen oversnoert’ zal men wel als het
voorhoofd moeten opvatten). Alle lichaamsdelen die lager geplaatst zijn dan de
mond vallen buiten het gezichtsveld van de dichter. Er is geen gepersonifieerd hart.
De met name genoemde geliefde treedt persoonlijk op als de vrouwe van het
gebouw, ís om zo te zeggen tegelijk gebouw en vrouw, de ‘afgoddin’ van de dichter.
De zintuigen zijn evenmin gepersonifieerd als het hart. Alleen de ogen worden
‘verbeeld’ (‘Lantaarnen van Turkois’), gehoor, reuk, smaak en gevoel worden zelfs
niet genoemd. Ondanks

4)

In r. 7 en 8 wordt blijkbaar gespeeld met de tegenstelling van ‘zon’ en ‘maan’. ‘Die Efesen
den glans van haar Diaan ontvoert’ kan m.i. niet anders betekenen dan: ‘waaraan Efese
(maanstad) de glans van haar Diana (maangodin) ontleent’. De ‘spiegels sonden sanden’,
d.w.z. de ogen van Roselle, worden dus gedacht als ‘zonnen’ (verg. bij Jan Moritoen: ‘ghelijc
twee sonnen int ghesichte’). Misschien speelt Six ook nog met de tegenstelling dat de ‘kerk’,
die Roselle voorstelt, ‘met des heemels eige handen gemetselt naa om hoogh’ is, terwijl het
Efezische beeld van Diana ‘uit de hemel gevallen’ is (verg. de commentaar van Van Es).
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deze veel beperktere opzet van Six' ‘domificatie’-gedicht wordt men bij het lezen
ervan toch voortdurend aan Augustijnkens Borch herinnerd. Ik plaats weer,
vergelijkend, een aantal elementen naast elkaar: ‘Datse niemen en mochte
volbringhen / Te makene dan een meester rijc, / Alre meestren onghelijc / Ende
hem selven ghelijc alleen’ (Augustijnken), ‘Van God volkoomen, met des Heemels
eige handen, / Gemetselt naa om hoogh’ (Six); ‘Dese borch was met goutdrade /
Soe wel ghedect’ (Augustijnken), ‘Schoon geestigh dak gewelf, van hairen oversnoert
/ Als goude rietjes’ (Six); ‘De muren waren met rosen roet / Wel ghemuert aen elke
side (Haagse hs.: De doren waren met rosen roet / Behangen an elke side)’
(Augustijnken), ‘Tweedeurich klein poortaal, vol roosende festoenen’ (Six); ‘Setelen
wit ghelijc elpen beine’ (Augustijnken), ‘een elpenbeene koor’ (Six); ‘Een harpe hinc
in dese sale, /...Na den inghelen was haer gheclanc’ (Augustijnken), ‘Ter plaats der
galmen, die God looven, en versoenen’ (Six).
Wanneer een directe literaire relatie tussen de Borch en Rosel uitgesloten moet
worden geacht, hoe zijn dergelijke overeenstemmingen dan te verklaren? Berust
de gelijkenis op het toeval der creatie, het toeval dat twee dichters, die drie eeuwen
van elkaar af hebben geleefd, de vrouwelijke ‘bouw’ toevallig op dezelfde wijze
hebben gezien? Betreft de overeenkomst tussen twee gedichten op zichzelf staande
beelden of vergelijkingen, dan kan men inderdaad aan het creatieve toeval geloven.
Zo neem ik graag aan dat Vestdijks verbeelding van het gebit als de ‘ivoren wachters
van 't maagdarmkanaal’, volstrekt niets te maken heeft met de ‘wachters’ die Jan
Moritoen een kleine zes eeuwen eerder had neergezet in de mond (‘palays’) van
zijn ‘borchgrave’ om de ‘onreinichede’ buiten de deur te houden. De meest
verschillende dichters in de meest verschillende tijden kunnen vrijwel identieke
‘vondsten’ doen, vooral wanneer die ‘vondsten’ om zo te zeggen voor het grijpen
liggen. Het ligt evenzeer voor de hand om in een huis een vrouw te zien
(‘personificatie’) als in een vrouw een huis (‘domificatie’). Dat staat buiten alle literaire
traditie en buiten alle invloeden. Toen ik bij mijn vergelijking van de verschillende
allegorieën tot de conclusie was gekomen dat de
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voorstelling van de ogen als ‘twee vensters’ wel bijzonder ‘vormvast’ was, schoot
het mij te binnen dat ik zelf ook eens in mijn jonge jaren, toen ik mij nog in het minst
niet voor literaire allegorieën interesseerde, een gedicht had geschreven waarin ik
een vrouw als een huis en haar ogen als ‘twee vensters’ had voorgesteld (dan wel,
want dat is in dat gedicht niet zo duidelijk, een huis als een vrouw en de twee verlichte
vensters van dat huis als haar ogen). Hoe kwam ik daarbij? Wel, het lag eenvoudig
voor de hand. Ik zie nog het huisje met de twee verlichte vensters, dat het gedicht
in mij opriep, in de verte voor mij liggen, tijdens een wandeling op een stormachtige
avond in de omgeving van Leiden:
Maar zal hij eens onder stormige luchten
Het huis niet weervinden om er te sterven
Aan van twee vensters het verstilde licht?

(De Doortocht, blz. 29)
Ik haal dit hier alleen op als een waarschuwing - allereerst voor mijzelf - om bij zeer
eenvoudige, voordehandliggende beelden niet te gauw aan literaire invloed te
denken. Ik ben er volstrekt zeker van dat mij bij het ‘zien’ van dat huisje in de verte
geen enkele lectuurherinnering door het hoofd heeft gespeeld. En toch staan zij
daar in de slotregel van mijn gedicht, de ‘twee vensters’, zwart op wit. Ik zag ze van
verre en ze stelden voor mij ogen voor. Ik zou mijn versregel dus kunnen vergelijken
met r. 25 van Augustijnkens Borch: ‘Twee venstren saghic daer van verren’. Ik zou
ook, want mijn vensters straalden licht uit, kunnen wijzen op r. 565/6 uit ‘teerste’
gedicht van Jan Moritoen: ‘Die tor daer ic in vant den vont / Des lichts der zoeter
veinstren twee’. Maar ik doe dat natuurlijk niet, want ik weet uit eigen weten dat mijn
‘domificatie-in-kiem’ een op zichzelf staand beeld is geweest, dat niets met een
Borch van Vroudenrijc of een Tour amoureuse te maken had. De gelijkenis is toeval.
Iets anders wordt het echter, wanneer we niet met een eenvoudig,
voordehandliggend beeld, maar met een uitgewerkte allegorie, een uitgewerkte
‘domificatie’ te maken hebben. De elementen van zo'n complexe ‘domificatie’ kunnen
ieder op zichzelf genomen eenvoudig
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en voordehandliggend zijn, wanneer zij in een bepaald groepsverband, een min of
meer vaste ordening optreden, worden zij niettemin tot een allerminst eenvoudig
en voordehandliggend literair thema, ‘de vrouw als bouwwerk’. Borch en Rosel lijken
juist in hun complexiteit tezeer op elkaar om ons te kunnen toestaan hun gelijkenis
uit het toeval der creatie te verklaren. We moeten op de een of andere manier wel
een ‘gemeenschappelijke bron’ formuleren. Is dat La tour amoureuse? Heeft dit
gedicht in de franse literatuur misschien een traditie gevormd en heeft Six een 16deof 17de-eeuws frans gedicht uit deze traditie als voorbeeld gehad voor zijn ‘zeer
barokke beeldspraak’ (zoals zijn commentator Van Es het noemt)? Maar Borch en
Rosel kennen beide God als bouwmeester en in de Tour ontbreekt deze notie. Is
God-als-bouwmeester dan een voordehandliggende voorstelling, die dichters van
alle tijden en plaatsen onafhankelijk van elkaar aan de bijbel kunnen ontlenen?
Vragen als deze kunnen alleen beantwoord worden, wanneer iemand eens alle
‘domificatie’-gedichten uit de westeuropese literaturen naast elkaar zou zetten en
wij de carrière van ons literaire thema zouden kunnen overzien. Misschien zou dan
ook de Borch van Vroudenrijc nog in andere samenhangen te staan komen dan
waarin ik het gedicht hier - ik zeg uitdrukkelijk: in alle voorlopigheid - geplaatst heb.

Naschrift
Toen ik het bovenstaande schreef, verwachtte ik geen moment dat het een ‘laatste
woord’ zou zijn, maar toch ook niet dat ikzelf, eer er een half jaar verstreken was,
alweer met een ‘later woord’ zou komen. Ik verwachtte nadere gegevens van de
zijde der comparatisten en in het bijzonder van hen die de latijnse en romaanse
literaturen konden overzien. Maar zie, de eerste aanvulling komt uit de nederlandse
letteren van de 17de eeuw, en wel uit de Friesche Lusthof (1621) van Starter,
waarvan vorig jaar in de Zwolse Drukken een nieuwe uitgave is verschenen, bezorgd
door J.H. Brouwer. Het is weer de heer G.N. Visser geweest die mijn aandacht heeft
gevestigd op het titelloze lied dat we op blz. 190 van de nieuwe uitgave kunnen
vinden:
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1 Schept ghy veel vreughds,
In 't aensien van des witte deughds
Wtmuntende gebouw?
Ick sal 't u garen tonen;
Want sy is komen wonen
In 't wesen van mijn Vrouw.
2 Het veur-Hof, daer
De deughd haer wapens alle-gaer
Vol deftigheden steld:
Is van Albaster netjes
Geboud; waer in men smetjes
Noch vuyle scheurtjes teld.
3 Dit heerlijck Hof,
Is oock met geen gemeene stof
Bedeckt: maer met een Krans
Van krullende goud-draden,
Op 't cierelijckst beladen
Vol schitterende glans.
4 De schoone deur,
Waer uyt men vaeck hoord komen heur
Onsichtb're deftigheyd:
Is van Robijn gegoten,
Met kleyne Peerle sloten
Omcingeld en beleyd.
5 De wanden schoon,
Die beyd de syden vande Throon
Besluyten; syn deurwrocht
Met roode Marbre Rosen,
Die in 't Yvoor staen blosen,
Varsch vande Dauw bevocht.
6 De Vensters hoogh,
Omringd elck met een gouden boogh,
Syn zeyl-steen glad en gaef;
Zeyl-steen dat sonder roeren
Kan trecken en vervoeren,
Een yder als haer slaef.
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7 Dat's my geschied;
Dan doch ick treur daeromme niet,
Noch acht mijn lyden quaed:
Want het vertroost mijn sinnen,
Dat, als ick haer beminne,
Ick min des deughds cieraed.

Al spreekt Starter in de eerste strofe van een ‘gebouw’, in wat er volgt krijgen wij in
feite alleen een voorgevel te zien, die een gezicht voorstelt (‘'t wesen van mijn
Vrouw’). Het haar, ‘een Krans / Van krullende goud-draden’, is om zo te zeggen een
gevellijst. Daarin verschilt deze voorstelling van de enige decennia jongere van Six
van Chandelier, die immers in zijn ‘schoon geestigh dak gewelf’ een schedel aanduidt
en daarmee een compleet driedimensionaal hoofd voor ons oproept. Al stemmen
Starter en Six hierin overeen dat zij beiden het hele lichaam beneden het hoofd
buiten beschouwing laten en in het gezicht beiden geen aandacht hebben voor de
oren en de neus, toch lijkt het mij niet zeer waarschijnlijk dat de jongere 17de-eeuwer
afhankelijk is van oudere. Ik houd het ervoor dat zij naar verschillende, ofschoon
wel betrekkelijk nauw verwante, voorbeelden hebben gewerkt. Er zullen nog heel
wat schakels bijgevonden moeten worden, voor men de traditie van het
‘domificatie’-motief enigermate compleet kan schetsen.
Bekijken wij Starters lied nader, dan zien wij dat hij in zijn tweede strofe het gezicht
van zijn geliefde aanduidt als een ‘veur-Hof’, in het derde, hierop terugwijzend, als
een ‘Hof’, in het vijfde echter opeens als een ‘Throon’. In het bouwwerk van het
gezicht ‘woont’ de ‘deughd’ en dat ‘wonen’ moeten we ons blijkbaar voorstellen als
een ‘tronen’. De gepersonifieerde ‘deughd’ doet op zichzelf denken aan de
‘borchgrave’ van Augustijnken en Jan Moritoen, maar van een ‘troon’ is bij hen geen
sprake. Dat Starter direct afhankelijk zou zijn van deze 14de-eeuwse dichters, kan
men wel uitgesloten achten, maar niettemin is, hier en daar, het overeenkomstig
woordgebruik opvallend. Ook de ‘borch’ van Augustijnken is ‘met goutdrade...ghedect’
en zijn: ‘De muren waren met rosen roet / Wel ghemuert aen elke side’ kunnen we
menen terug te vinden in Starters: ‘De wanden
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schoon, / Die beyd de syden vande Throon / Besluyten; syn deurwrocht / Met roode
Marbre Rosen’. Noemt Starter bij zijn beschrijving van de mond ‘de schoone deur’
‘van Robijn gegoten’, Jan Moritoen had al geschreven: ‘Elc colomme was een robijn,
/ Gloiende root an elcker zide’. Evenals in de allegorieën van Jan Moritoen en de
Tour amoureuse zijn in het lied van Starter de oogvensters amoureus actief: het
materiaal waaruit zij bestaan is ‘zeyl-steen’ dat ‘Kan trecken en vervoeren, / Een
yder als haer slaef’. Dat is weliswaar niet helemaal hetzelfde als dat die oogvensters,
opengaande, wondende pijlen afschieten, maar bij een vrouwe die als de
verpersoonlijkte ‘deughd’ wordt voorgesteld passen nu eenmaal geen pijlen en moet
de machtsuitoefening wat geestelijker worden voorgesteld, bv. als een magnetische
kracht. (Starter is hierbij natuurlijk allerminst oorspronkelijk: dat de ogen van de
geliefde vrouw het hart van de minnaar magnetisch aantrekken vindt men ook al bij
Maerlant en in lied 95 van Jan Moritoen.) Zo zien wij in Starters lied allerlei elementen
van het oude ‘domificatie’-motief doorwerken, zonder dat wij de wijze waarop dit
gebeurd is precies kunnen narekenen. Starter kan misschien ook wel eens spontaan
een ‘oud’ element aan de voorstelling hebben toegevoegd. De wenkbrauwen vinden
we niet bij Augustijnken en Jan Moritoen, maar wel in de Tour amoureuse en moeten
dus een ‘oud’ element heten. Maar daarom is het nog niet zeker dat Starter, wanneer
hij ‘De Vensters hoogh, / Omringd elck met een gouden boogh’ laat zijn, dit ook zo
in het gedicht dat hem tot voorbeeld heeft gediend moet hebben aangetroffen.
Hoe een navolger te werk ging, kunnen we waarschijnlijk vaststellen wanneer we
het lied van Starter vergelijken met een drietal liederen van de duitse dichter Gottfried
Finckelthauss (1614-1648). Evenals zijn vriend Paul Fleming (1609-1640) heeft
deze Holland bezocht, omstreeks 1640, en bij die gelegenheid kan hij de Friesche
Lusthof hebben leren kennen. In zijn Deutsche Gesänge (Hamburg, 1640) vinden
we een lied met de titel ‘Der Schönen Tugendt schöne Wohnung in seiner Schönen’
met deze beginstrofe:
Gepreisstes Hauss der Keuschen Jugendt,
Du reiner Ausszug aller Zier,
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Erfrewe dich, die schöne Tugendt
Hat einig jhren Sitz in dir.
Die Würde dieser Hoheit macht,
Dass du so löblich wirst geacht.

Een variant hiervan is de beginstrofe van het lied ‘Armille’ in dezelfde bundel:
Ach schönes Hauss der keuschen Jugend,
Du reiner Spiegel aller Zier,
Erfrewe dich, die weisse Tugend
Hat einig jhren Sitz in dir.
Dir hat sich drumb mein freyes Leben,
Zu aller Dienstbarkeit ergeben.

Die ‘weisse Tugend’ uit de tweede versie herinnert wel zeer sterk aan de ‘witte
deughd’ van Starter. Wij laten echter ‘Armille’, dat in zijn volgende strofen de
‘domificatie’ niet verder uitwerkt, rusten en keren terug naar het eerste lied. De
tweede strofe daarvan luidt:
Der werthe Thron der frommen Sinnen
Ein Alapaster-gläntzen führt.
In diesem sind der Keuschheit Zinnen
Mit Tugendt-bildern ausgeziert.
Der Himmel hat dich wol bedacht
Vnd alle Gunst dir zu gebracht.

Daar hebben wij dus ook al de ‘Throon’ en het ‘Albaster’, maar dat zijn op zichzelf
nog niet zulke veelzeggende woorden. Alle twijfel verlaat ons echter wanneer we
een derde, vierde en vijfde strofe lezen, die volkomen parallel lopen met de vierde,
vijfde en zesde strofe van Starter. Ze komen met lichte variaties ook voor in een
derde lied van Finckelthauss, ‘Rubelle’, uit zijn bundel Dreissig Teutsche Gesänge
(Leipzig, 1642):
Die zarte Pforte der Gedanken
Ist mit Rubinen aussgesetzt:
Von klaren Perlen sind die Schrancken,
So gantz kein Mackel hat verletzt.
Wenn sich eröffnet diese Thür,
So bricht ein keusches Wort herfür.
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Die klare Wand der weichen Wangen
Gar keine falsche Farben trägt:
Daran gesprengte Rosen hangen,
Mit Elffenbein schön eingelegt.
Noch lieblicher diss alles leucht,
Wenn sie die stille Zucht befeucht.
Zwo helle Fenster gleich den Sternen
Sind in diss Haus gesetzet ein.
Aus welchen blicket offt von fernen
Ein schönes lieb- vnd freundlich seyn.
Wer sich nicht drumb verliebt befindt,
Der ist an Sinn vnd Augen blind.

Ik laat een gedetailleerde vergelijking aan de lezer over, die natuurlijk allang heeft
geraden dat ik ook de verwijzing naar Finckelthauss - een in nederlandistische
kringen nu niet bepaald veelgelezen dichter - aan de speurzin van de heer Visser
dank. Mijn citaten heb ik ontleend aan het arikel van Heinrich Pröhle in het Archiv
für Litteraturgeschichte 3, 66 (1874). De biografische gegevens over F. vindt men
bij elkaar in het vijfde deel van de Neue Deutsche Biographie (1961).
K. HEEROMA
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Augustijnkens meilied
Dit artikel is een weerslag op de studie die Stutterheim in dit tijdschrift heeft
gepubliceerd onder de titel ‘Mens of duivel’ (jg. 83, blz. 81 vgg.), en het moet
beginnen met een verontschuldiging. Ik ben nl. een van de toehoorders geweest,
toen Stutterheim, op 16 februari 1966, zijn studie voordroeg als lezing tijdens een
vergadering van de Commissie voor Taal- en Letterkunde, die de redactie vormt
van dit tijdschrift. Ik heb niet alleen die lezing aangehoord, maar ik heb na afloop
ook deelgenomen aan de discussie, waarvan Stutterheim op blz. 103 het een en
ander vertelt: ‘Toen ik, nu vele jaren geleden, als argeloos lezer voor het eerst kennis
nam van dat gedicht’ - t.w. het gedicht van ‘Augustin’ over de ‘ridder die waldoen
haet’, ons overgeleverd in het Haagse liederhandschrift - ‘maakte het op mij dezelfde
indruk die het op Van Duinkerken heeft gemaakt, de indruk van een
“gemoedsuitstorting”. En ook ik had kunnen zeggen: “Onmiskenbaar is de ernst,
waarmee hij het onderwerp behandelt”. Aan die onmiskenbaarheid moet wel het
een en ander ontbreken, daar een aantal filologen me hebben verklaard, van ernst
en lyrische bewogenheid in Klacht niets te hebben gemerkt’. Het gaat mij om die
laatste zin. Ik ben van dat ‘aantal filologen’ er één geweest, ik heb zelfs, zoals
Stutterheim mij door een persoonlijke brief in herinnering heeft gebracht, met zoveel
woorden verklaard dat ik in het door hem als Klacht aangeduide gedicht niets anders
kon zien dan ‘een aaneenrijging van cliché's’. Ik moet daartegenover nu wel met
nadruk verklaren dat ik mijn destijds gegeven qualificatie betreur. Dat is tegelijk een
verontschuldiging tegenover Stutterheim - die ik heb teleurgesteld - als tegenover
de dichter Augustijnken van Dordt - die ik heb miskend. Maar bij deze
verontschuldiging wil ik het niet laten, ik wil nu op mijn beurt een bijdrage leveren
tot de interpretatie van Augustijnkens gedicht, waarbij ik juist uitga van de door Van
Duinkerken en Stutterheim terecht onderkende ‘ernst’.
Toen Stutterheim zijn lezing hield, kreeg ik niet alleen de Klacht voor het eerst
onder ogen, maar had ik ook niet dan een uiterst vage
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voorstelling van het overige werk van Augustijnken. Ik kon de Klacht dus niet in
verband met dat overige werk zien, ik kon het niet van daaruit interpreteren en
waarderen. Het toeval heeft echter gewild dat ik mij kort daarop, als onderdeel van
mijn bewerking van het tweede deel van de Liederen en gedichten uit het
Gruuthuse-handschrift, uitvoerig met Augustijnken ben gaan bezighouden. Een
opmerking van Van Mierlo in de Geschiedenis v.d. Lett. d. Ned. 2, 69 bracht mij op
de - bij nader onderzoek juist blijkende - gedachte dat Jan Moritoen bij het schrijven
van zijn eerste grote allegorische gedicht - waarmee het derde deel van het
Gruuthuse-convoluut opent - wel eens Augustijnken kon hebben nagevolgd. Ik las
de Borch van Vroudenrijc, ik las het Sceepken, ik las alle andere gedichten die op
naam van de dichter uit Dordrecht stonden, ik herlas ook met nieuwe aandacht de
Klacht. En toen, in de context van Augustijnkens gehele oeuvre, kreeg dit ‘meilied’
voor mij een heel andere ‘kracht en klank’ dan bij de eerste geïsoleerde aanbieding
in de lezing van Stutterheim. Het verloor voor mij zijn raadselachtige geslotenheid,
want ik meende een sleutel te zien om het te ontraadselen. Voordat ik daarover
verslag ga uitbrengen, wil ik echter eerst iets zeggen over de vorm van het gedicht.
Klacht bestaat uit 3 strofen van 9 regels, ingeleid door een kwatrijn. Wat is de
functie van dat kwatrijn? Is het misschien de bedoeling van de dichter geweest dat
het na elk van de 3 strofen herhaald zou worden? Had hij deze herhaling in zijn
autograaf misschien met een enkel woord aangeduid, bv. ‘Het sin etc.’ - zoals Jan
Moritoen dat in zijn liedboek zo vaak doet - en had de afschrijver deze aanduidingen
weggelaten? Dan zou het inleidende kwatrijn gewaardeerd kunnen worden als een
beginrefrein. In het liedboek van Jan Moritoen vinden we 11 liederen van 3 strofen
met een beginrefrein en nog 2 dergelijke liederen van 4 strofen (zie de opsomming
op blz. 324 van mijn uitgave). Een regelverhouding als bij Augustijnken - 9 regels
voor de strofe, 4 regels voor het refrein - komt bij Jan Moritoen niet voor - het meest
gebruikelijk is daar de verhouding 6-3, daarnaast vindt men ook 6-5, 6-6, 7-5, 9-7,
10-7, 11-3 -, maar dat bewijst zeker nog niet dat 9-4 onmogelijk zou zijn. Een
belangrijker verschil tussen het meilied van Augustijnken en de Brugse balladen is
echter, dat bij de laatstgenoemde
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de slotregels van de strofen en van het refrein steeds op elkaar rijmen, terwijl in ons
meilied een dergelijke rijmbinding ontbreekt. Als Augustijnken zijn lied dus inderdaad
als een ballade met beginrefrein heeft bedoeld, heeft hij niet geheel dezelfde regels
gevolgd als Jan Moritoen. Ook dit lijkt mij niet onmogelijk: Jan Moritoen was in de
leer geweest bij Guillaume de Machaut, Augustijnken waarschijnlijk nog niet. De
vraag die ik heb gesteld moet echter vooralsnog open blijven, de formele functie
van het inleidende kwatrijn in het geheel van het meilied is nog niet duidelijk. Wel
lijkt het mij een aannemelijke veronderstelling dat in dit inleidende kwatrijn, evenals
in Jan Moritoens beginrefreinen, het thema van het volgende lied wordt aangeduid.
Van deze veronderstelling ga ik bij mijn interpretatie uit.
Wat zegt Augustijnken nu in zijn eerste viertal regels? ‘Er zijn mensen die mij
vragen om de bloesem van de lieve meiboom. Daar kan ik niets over dichten, omdat
de mei mij geen vreugde geeft’. Aangezien de meiboom bij een middeleeuwer steeds
de gedachte aan de liefde oproept, zullen wij in het gegeven verband ‘vreugde’ wel
mogen opvatten als ‘vreugde die de hoofse minne schenken kan’. De dichter kan
niet, zoals hem gevraagd is, een lied van hoofse minne dichten, omdat deze minne
hem momenteel geen vreugde geeft. Aangenomen dat het inleidende kwatrijn het
thema van het volgende lied aangeeft, moet in de 3 strofen duidelijk worden gemaakt
waaróm de hoofse minne de dichter geen vreugde schenkt. Rechtstreeks gaat het
lied daar kennelijk echter niet over. Er wordt een beeld in opgeroepen van ‘een
ridder die waldoen haet’ en die de dichter in zijn macht heeft (‘mich heeft een ridder’).
Een ridder behoort de verpersoonlijking te zijn van alle hoofse deugden, maar deze
ridder is juist het tegenovergestelde, de verpersoonlijking van alle hoofse ondeugden,
de anti-ridder. Julius Zacher, door Stutterheim geciteerd, karakteriseerde al in 1841
ons gedicht als een ‘Klage über einen unhöfischen Ritter’ en dat blijft nog steeds
een bruikbare formule. Het feit dat deze onhoofse antiridder de dichter in zijn macht
heeft, moet er de oorzaak van zijn dat deze niet de hoofse minnevreugden kan
genieten die de mei gewoonlijk aan de minnaars schenkt. De mensen om de dichter
heen, zijn hoorders, zijn opdrachtgevers - want hij is een ‘seggher’ die ‘in alre
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goeden heren hof’ verkeert - kunnen wel van hem verwachten dat hij in zijn lied de
meiboom zal laten bloesemen, maar hij kan helaas niet aan hun verwachtingen
voldoen, want er is een vijandige macht die hem verhindert om vrolijk te zijn. Wat
is dat voor een macht, wie of wat stelt die ‘ridder die waldoen haet’ voor? Anton van
Duinkerken heeft gemeend, dat de dichter niet over een echte ridder heeft gezongen,
maar dat zijn gedicht ‘veel passender (kon) worden uitgelegd als een klacht over
tijdelijke dienstbaarheid van de ziel aan de duivel’. Stutterheim heeft tegen deze
duivel-hypothese gegronde bezwaren ingebracht en er op gewezen dat met name
de regel ‘Der goeder wijf haesent sin leven’ onmogelijk op de duivel kan slaan. Het
is immers juist eigen aan de leugenaar en verleider van den beginne dat hij zich ter
dege aangenaam weet te maken bij de vrouwen! Toch geloof ik dat Van Duinkerkens
intuïtie hem niet geheel bedrogen heeft. Al kan de ‘ridder die waldoen haet’ dan niet
de duivel in persoon zijn, hij kan daarom wel een demonische macht voorstellen.
Augustijnken was een allegorist. Wij kennen hem als zodanig uit het Sceepken en
uit de Borch van Vroudenrijc. In beide deze verhalende gedichten geeft de dichter
expliciet de sleutel van zijn allegorische voorstellingen erbij. In het Sceepken geeft
een op het toneel verschenen dame de explicatie, in de Borch de dichter zelf. De
Borch wordt gepresenteerd als een raadsel: er is een kasteel met vensters en een
zaal en alles wat verder tot een kasteel behoort, en dat is van een ‘borchgrave’ die
‘Heer Reinout’ heet en die vijf ridders in zijn dienst heeft, ‘Hoernaer’, ‘Cleerbesach’,
‘Rouckaert’, ‘Smakelijn’, ‘Lichtgevoel’. Wat zou dat nu wel betekenen? vraagt de
dichter dan aan zijn lezers. Ik zal het jullie zeggen, antwoordt hij: dat kasteel is het
hoofd van een reine jonkvrouwe, die vensters zijn haar ogen, die zaal is haar mond,
en die vijf ridders zijn haar vijf zintuigen. Ook ons lied zouden we kunnen beschouwen
als een allegorisch raadsel, maar hier heeft de dichter, omdat hij nu eenmaal geen
verhaal schreef, de oplossing er niet zelf bij kunnen geven. We moeten het raadsel
maar zien op te lossen met behulp van de gegevens die het enige niet-allegorische
deel, het inleidende kwatrijn, ons verschaft. We weten dat de ridder de macht is die
de meiboom verhindert te bloesemen.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 84

42
Wat is het dat de hoofse minnaars altijd dwars zit en hun minnevreugde verstoort?
‘Nider boos, onreine vilein, / De rouc die es wel dijn compein, / Neemt dien in u
bedwanc! / Laet minlic hertzen sijn bi eyn / Sonder loos bevanc!’ Dat schreef Jan
Moritoen in zijn lied aan Aloeette en met deze woorden heeft hij de boze macht
aangeduid die altijd en overal vanuit de schaduw staat toe te zien waar ‘minlic
hertzen’ tezamen zijn. Het is een ‘nider boos’ in concreto, danwel de ‘nijt’ in abstracto.
Misschien is de ‘nider boos’, die als ‘compein’ een roek in een kooitje (‘bedwanc’)
had, alleen maar in de allegoriserende verbeelding van Jan Moritoen aanwezig
geweest en dan zouden we het lied aan Aloeette ook als een soort allegorisch
raadsel kunnen opvatten, niet zo'n erg raadselachtig raadsel intussen, omdat in de
met name genoemde ‘minlic hertzen’ en de ‘nider’ toch de oplossing gegeven is.
De allegoriserende verbeelding kan echter ook verder gaan en een in zichzelf
gesloten voorstelling opbouwen waarbij geen sleutel gegeven wordt. De ‘nijt’ zou
bv. kunnen worden voorgesteld in de gestalte van een ‘ridder die waldoen haet’,
een anti-ridder. Deze onhoofse antiridder begrijpt niets van hoofse trouw: ‘Den
goeden trouwen hi versmaet’. Deze booswicht, deze geestelijke roofridder haalt
alles wat hoofs en hoog is naar beneden: ‘Tzu der archeit hi hem geeft’. ‘Archeit’ is
het specifieke woord waarmee in de hoofse literatuur de activiteit van de ‘nider’
wordt aangeduid. De ‘nider’ is de kwaadspreker par excellence. Jan Moritoen schrijft
in zijn eerste allegorische minnebrief aan Mergriete - later, in lied 125, voorgesteld
als de ‘voghel clein’ Aloeette, maar hier, in het 6de gedicht uit het 3de deel van het
Gruuthuse-convoluut, als een naamloze ‘duve’ -: ‘Venus, ic ware dijn campioen, /
Mocht ic, jeghen die valsche monden, / Die aercheit secghen zine hadze vonden’.
In het 9de gedicht uit dezelfde bundel schrijft de dichter: ‘Maer dat nu yemen leift
up erde / Die aerch van duechden secghen mach, / Dies hebbic alte quaet verdrach’.
De ‘nider’ is de erfvijand van de hoofse minnaar, de ‘nider’ heeft inderdaad iets van
de christelijke duivel, de waarheidsvervalser, de leugenaar van den beginne.
Uiteraard kan Augustijnken als dichter van de hoofse minne deze tegenpartijder
niets goeds toewensen: ‘Node ich hem doget wenschen’. Verg. lied 72 van Jan
Moritoen: ‘Ic weinsche hem die daer
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aerch of zeit / Ghebrec van oghen ende van tonghen’. ‘Arglist’ is de hoofse minnaar
ten enenmale vreemd: ‘Nacht ende dach peinsic om di / Met truwen sonder aerghelist’
(lied 114 van Jan Moritoen). De levenswijze van de ‘nider’ is hieraan
tegenovergesteld, ‘want arglist in hem cleeft’. Zo kan men het hele lied van
Augustijnken doorgaan en telkens weer zal men constateren dat de woorden
begrepen kunnen worden vanuit de hoofse sfeer: ‘eerlyc’, ‘goede menschen’,
‘meynen’, ‘buesheit’, ‘doecht’, ‘ongetruwicheit’, ‘prisen’, ‘onreyne’, enz. Ik geef lukraak
een aantal citaten uit het werk van Jan Moritoen: ‘Waert dattic enich dinc vermochte
/ Dat mi eerlic wesen dochte / Ende orborlic ter zoeter fonteyne’ (13de gedicht, r.
130); ‘Ende ic zende hu een minlic zucht, / So goede ghetrauwe vruchten plien. /
Die goet es hem zal goet ghescien’ (6de gedicht, r. 186); ‘Tooch mir dijn meinen’
(lied 138); ‘Elc minre hem wel te wachtene heift, / So vele der boosheit nu gesciet’
(lied 109); ‘Die duecht, die ere die an haer cleift’ (lied 29); ‘Hoe mochtic emmer
wesen quader / Dan ic di dade ontrauwicheit’ (lied 62); ‘Mijn prizen es haer vele te
clein’ (lied 119); ‘Onrein ghepeins no dorpernie’ (13de gedicht, r. 655).
Wanneer men op deze wijze Augustijnkens meilied opvat als een allegorische
voorstelling van de ‘nijt’, een allegorisch raadsel dat men kan oplossen met behulp
van de gegevens uit het inleidende kwatrijn, is het volkomen ernstig en kan het
moeilijk een dubbele bodem hebben. Anderzijds is echters Stutterheims ontdekking
dat er een relatie bestaat tussen dit meilied en het door Serrure in Vad. Mus. I, 369
gepubliceerde gedicht uit het Hulthemse handschrift, dat als titel Ene Boerde heeft,
volstrekt overtuigend. Ene Boerde heeft, de titel zegt het al, wèl een dubbele bodem:
de tekst kan op twee totaal verschillende wijzen worden opgevat, al naar men
interpungeert. De oppervlakkige lezer die de versregels als in zichzelf complete
zinnen opvat, moet het gedicht wel ondergaan als een ‘scheilied’, waarin een minnaar
zijn ‘saerte’, zijn ‘salege suetse’ definitief de bons geeft vanwege haar onhoofse
gedrag. Maar de dichter, die immers zijn tekst als ‘boerde’ aanbiedt, heeft een grap
willen uithalen: als men het eerste woord van de 2de, 4de, 6de, 8ste, 11de, 13de hier de eerste twee woorden -, 15de, 17de, 20ste, 22ste, 24ste en 26ste regel telkens
met de voorafgaande
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regel verbindt, wordt het een geestdriftig loflied op de hoofse kwaliteiten van de
geliefde. Deze van oppervlakkig lezersstandpunt secundaire betekenis is voor de
dichter stellig de ‘eigenlijke’. Bij de aangeduide bijzondere leeswijze klopt alles
poëtisch immers veel beter. Hoe zou een dichter-minnaar die er niet maar op los
bazelt in de eerste regel kunnen zeggen ‘Ic minne een wijf’ en vijf regels verder
‘nergens haer lijf ich minne’? Het geheel is een grap die, doordat er wordt bijgezegd
dát het een grap is, niemand op een dwaalspoor kan leiden. De eerste uitgever
heeft het gedicht al dadelijk in zijn dubbelzinnigheid doorzien en noch Kalff, die het
in zijn Geschiedenis der Ned. letterkunde 1, 502 ten dele heeft geciteerd, noch
Stutterheim heeft getwijfeld aan de juistheid van Serrure's interpretatie. Hoe moeten
we dan echter de formele en thematische relatie tussen het ernstige meilied en de
onernstige ‘boerde’ begrijpen?
Afgezien van het inleidende kwatrijn, waarvoor Ene Boerde geen tegenhanger
heeft, is de structuur van het laatstgenoemde gedicht opvallend parallel met die van
Augustijnkens meilied. In beide gedichten hebben we 3 strofen, ieder van 9 regels,
met het rijmschema a b a b c d c c d. In beide gedichten is het woord of de
woordgroep waarmee de 2de, 4de, 6de en 8ste regel van iedere strofe begint een
ontkennende bepaling. In het meilied zijn die ontkennende bepalingen
achtereenvolgens: tot geenre tijt, niet, node, alte zelden, sonder, niement,
nemmermeer, nergent, nicht, ghein, nemmermeer, min dan niet. In de ‘boerde’ zijn
het: nemmermeer, nicht, nergens, selden, wenich, negeine, nergeens, cleine, nicht,
weinich, luttel, nemmermeer. Vergelijkt men de ontkennende bepalingen in de beide
gedichten, dan ziet men dat nemmermeer in beide tweemaal voorkomt, niet of nicht
eveneens, ghein of negeine eenmaal, selden of alte zelden eveneens, en dat het
meilied eenmaal nergent, de ‘boerde’ tweemaal nergens of nergeens heeft. Alleen
in het meilied vindt men tot gheenre tijt (te beschouwen als een variant van
nemmermeer), min dan niet (een versterking van niet), node, niement en sonder.
Alleen in de ‘boerde’ vindt men tweemaal weinich (wenich) en de hiermee verwante
uitdrukkingen luttel en cleine ieder eenmaal. De vier ontkennende bepalingen die
alleen eigen zijn aan de ‘boerde’ zijn alle gevallen van litotes, evenals node dat
alleen in het
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meilied optreedt en selden (alte zelden) dat beide gedichten gemeen hebben. In
het meilied is de litotes dus tweemaal toegepast, in de ‘boerde’ vijfmaal, waarvan
viermaal met weinich (wenich), luttel en cleine. Er is tussen de beide gedichten dus
een sterke formele overeenstemming, maar ook wel enig verschil: de dichter van
de ‘boerde’ heeft een opvallende voorkeur voor het litotes-effect. De thematische
overeenstemming bestaat hierin, dat beide gedichten handelen over de hoofse
minne - aangenomen dat mijn interpretatie van het meilied als allegorisch raadsel
juist is - en wel een hoofse minne die door onhoofse gedragingen gedwarsboomd
word - wanneer men het meilied ernstig opvat en de ‘boerde’ als ‘scheilied’.
De relatie tussen de beide gedichten kan, ik zei het al en ik onderstreep het
nogmaals, niet betwijfeld worden. Maar hoe moet zij geformuleerd worden?
Stutterheim noemt op blz. 99 drie mogelijkheden, waarvan de tweede en de derde
tweevoudig zijn:
‘a. Ze zijn van verschillende dichters en zijn beide een navolging van tot nu toe niet
ontdekte voorbeelden;
b. ze zijn van verschillende dichters en het ene (hetzij oorspronkelijk, hetzij navolging)
heeft het andere tot voorbeeld gediend: Ene Boerde heeft invloed gehad op Klacht,
of Klacht heeft invloed gehad op Ene Boerde;
c. ze zijn van dezelfde dichter, dus van Augustijnken, en in zijn oeuvre gaat Ene
Boerde aan Klacht, of gaat Klacht aan Ene Boerde vooraf’.
Het komt mij voor dat we de mogelijkheid a rustig buiten beschouwing kunnen laten.
Ook wanneer er achter Klacht en Ene Boerde een nog niet ontdekt voorbeeld zou
staan, blijven de overeenstemmingen tussen de beide gedichten van dien aard, dat
in elk geval tevens een van de twee het voorbeeld van het andere geweest moet
zijn. Is Klacht, het meilied, een ernstig allegorisch raadsel, dan lijkt het mij uiterst
onwaarschijnlijk dat de dichter, Augustijnken, hiertoe geïnspireerd zou zijn geworden
door een gedicht met een dubbele bodem, een ‘boerde’. Het omgekeerde, dat
iemand door het lezen van een typisch gestructu-
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reerd ernstig gedicht op de gedachte zou zijn gekomen om er een komische
contrafact van te maken, lijkt mij veel meer voor de hand te liggen. Behalve de
1

1

mogelijkheid a kunnen we dus m.i. ook de mogelijkheden b en c schrappen. Blijven
2

2

de mogelijkheden b en c . Om tussen deze beide een verantwoorde keus te maken
moeten we ons afvragen: geeft het oeuvre van Augustijnken ons aanleiding tot de
gedachte dat hij in staat zou zijn geweest tot een zelfparodie? Mijn antwoord op
deze vraag luidt zonder voorbehoud ontkennend. Augustijnken treedt ons uit zijn
werk tegemoet als een serieus moralist en niet als een grapjassende Uilenspiegel.
2

De mogelijkheid b is de enige die voor mij in aanmerking komt. Augustijnken moet
in zijn tijd een niet onvermaard ‘seggher’ geweest zijn en er zullen verschillende
afschriften van zijn gedichten in omloop zijn geweest. (Ik herinner nog aan het derde
handschrift, in ‘pocketvorm’, van zijn ‘glose op het Sint-Jansevangelie’, waarop R.
Lievens enkele jaren geleden de aandacht heeft gevestigd, Versl. Med. K. Vl. A.
1964, blz. 223). Jan Moritoen, de één generatie jongere Bruggeling, heeft de dichter
uit Dordrecht nagevolgd. Is het dan niet een aannemelijke veronderstelling dat een
andere navolger - een collega-‘seggher’ wellicht - met weglating van het inleidende
kwatrijn, c.q. beginrefrein, Augustijnkens werkstuk heeft nagebootst in een
quasi-persoonlijk minnelied? Het thema van dit minnelied was evenals bij de serieuze
allegorist Augustijnken het onhoofse gedrag dat de hoofse minneverhouding te niet
moest doen (‘Hier om soe moets ich laen van ir’), maar de grap van de navolger
was dat men zijn gedicht ook kon opvatten als een loflied op de hoofse minne.
Wanneer ik de mening uitspreek dat Augustijnken, de poëtische handhaver van
de hoofse en zedelijke normen ‘in alre goeden heren hof’ - verg. vooral Sceepken
-, niet tegelijk een grapjas geweest kan zijn, sta ik tegenover Stutterheim. Deze
meent: ‘wie aan de dubbelzinnigheid van (de laatste drie strofen van) Klacht twijfelt,
moet ook aan de dubbelzinnigheid van Ene Boerde twijfelen’. Dat laatste is
onmogelijk en dus is, volgens Stutterheim, ook twijfel aan de dubbelzinnigheid van
het meilied uitgesloten. Ook bij dit meilied kan men, door verandering van
interpunctie, oftewel voordracht, de betekenis van de
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tekst in haar tegendeel verkeren. Dan houdt het meilied natuurlijk op een allegorisch
raadsel te zijn en is er geen enkel verband meer tussen het, in ieder geval serieuze,
inleidende kwatrijn en de drie volgende strofen. Stutterheim stelt het zich zo voor,
blz. 107: ‘De eerste vier verzen hadden de bedoeling bij zijn hoorders elke gedachte
aan een mogelijke tweede interpretatie uit te schakelen. Des te groter was de
verrassing, als hij daarna de laatste drie strofen als loflied voordroeg’. Dat zou een
nog heel wat geraffineerder soort humor zijn dan een zelfparodie! Geeft het overige
werk van Augustijnken ons al geen aanleiding om in hem de boertige schrijver van
Ene Boerde te zien, zoveel te minder kan het Stutterheims dubbelzinnige interpretatie
van het meilied ondersteunen. Had Stutterheim niet Ene Boerde als pendant contrafact volgens mij - van Klacht ontdekt, noch hij, noch iemand anders zou ook
maar op de gedachte zijn gekomen, dat Augustijnken ‘zijn argeloze lezers...meer
dan zes eeuwen bedrogen’ zou hebben.
Het beslissende argument dat Stutterheim dwingt de dubbelzinnigheid van het
meilied niet alleen te veronderstellen, maar zelfs als onbetwijfelbaar voor te stellen,
is niet van literair-historische of -psychologische aard, maar syntactisch-stilistisch.
Het is de volgorde van de woorden in de zinnen, die nogal wat afwijkingen vertoont
van het normale patroon. Die afwijkingen zouden, ten dele, verklaard kunnen worden
uit de vooropgezette bedoeling van de dichter om een dubbele interpretatie van de
tekst mogelijk te maken. Als ik mijn interpretatie van het meilied als allegorisch
raadsel waar wil maken, dien ik dus Stutterheims syntactisch argument, dat hem
tot zijn these van een door Augustijnken bedoelde dubbelzinnigheid brengt, te
ontzenuwen.
Het meilied bevat op zijn 31 versregels 27 hoofdzinnen. Hiervan zijn 13 volkomen
normaal gebouwd en wijken 14 af van het normale syntactische patroon. Van de
13 normaal gebouwde zinnen beginnen er 4 met een onderwerp en 9 met een
bepaling of voorwerp. Steeds is de persoonsvorm het tweede zinsdeel. Bij de zinnen
die een bepaling of voorwerp voorop hebben staan, volgt het onderwerp op de
persoonsvorm. De 14 afwijkend gebouwde zinnen beginnen alle met een bepaling
of voorwerp en daarop volgt dan eerst het onderwerp en pas daarna de
persoonsvorm. Bij 6 van de 14 afwijkende zinnen laat de ongewone
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volgorde zich geredelijk verklaren uit rijmtechnische noodzaak. De persoonsvorm
fungeert daarin namelijk als rijmwoord. De 8 andere zijn achtereenvolgens: dar ich
niet van kan gezagen (r. 3), tot geenre tyt hy es gemint (r. 6), niet hi es ter doecht
gezint (r. 8), niement ich hore prisen desen (r. 17), nergent hi wil spien na rast (r.
21), ghein doget hi sprac al sine stonden (r. 26), nemmermeer he staet na lof (r.
28), min dan niet he mint den truwen (r. 30). Het zijn allemaal zinnen met een
pronominaal subject. Van de 9 normaal gebouwde zinnen met een bepaling of
voorwerp voorop hebben er 5 een pronominaal subject. Van de 6 zinnen waarbij
de afwijkende plaatsing van het onderwerp verklaard kan worden uit rijmtechnische
noodzaak, hebben er 5 een pronominaal subject. Van de 19 zinnen met pronominaal
subject hebben 6 dit dus op de gewone plaats staan en 13 op een ongewone. We
kunnen hieruit concluderen dat de dichter zich een zekere vrijheid veroorloofde ten
aanzien van de plaatsing van het subject - met name wanneer dit pronominaal was
- in zinnen die begonnen met een voorwerp of bepaling. Van de 12 zinnen die
beginnen met een ontkennende bepaling of een voorwerp met een ontkenningswoord
- dit laatste is het geval in r, 26: ‘Ghein doget hi sprac al sine stonden’ - plaatsen 10
het pronominale subject direct na deze ontkennende aanloop. In slechts 3 van deze
10 gevallen speelt ook het rijm een rol. Hieruit zouden we kunnen opmaken dat de
dichter speciaal in zinnen met een zware en nadrukkelijke ontkenning het subject
graag in de onmiddellijke nabijheid van het ontkennende zinsdeel plaatste. Dat kan
voor zijn gevoel de dictie expressiever gemaakt hebben. Maar, zal men zeggen, dit
is alles toch nog geen ontzenuwing van Stutterheims argument. De
expressiebehoefte van de dichter is van een afstand van zoveel eeuwen niet meer
na te rekenen. Daarentegen blijft het een opmerkelijk feit dat juist door de ongewone
volgorde van subject en persoonsvorm een tweede interpretatie van de tekst mogelijk
wordt gemaakt. Hierop antwoord ik dan weer: er zijn 8 gevallen van deze ongewone
volgorde waarbij het rijm niet ter verklaring kan dienen, maar in niet meer dan 6 van
deze 8 gevallen kan de mogelijkheid van deze tweede interpretatie een rol hebben
gespeeld, zodat er ook bij Stutterheims redenering een onverklaarde rest overblijft.
Het ene onverklaarde geval is r. 26:
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‘Ghein doget hi sprac al sine stonden’. Had de dichter enkel maar een tweede
interpretatiemogelijkheid op het oog gehad: ‘Der goeder wyf haesent sin leven /
Ghein. doget hi sprac al sine stonden’, dan had hij rustig kunnen schrijven: ‘Der
goeder wyf haesent sin leven / Ghein. doget sprac hi al sine stonden’. Het andere
onverklaarde geval is r. 3: ‘Dar ich niet van kan gezagen’. Men kan het wegredeneren
door deze regel niet, zoals ik doe, als een hoofdzin op te vatten, maar als een
bijvoegelijke bijzin bij ‘des lyven meyen bloet’, maar dat levert m.i. een weinig pittige
mededeling op: ‘Er zijn mensen die mij vragen om de bloesem van de lieve meiboom,
waar ik niet over kan dichten, omdat de mei mij geen vreugde geeft’. Het lijkt mij
veel logischer dat de dichter eerst de vraag van zijn opdrachtgevers formuleert en
dan in een nieuwe zin zijn negatieve antwoord op deze vraag geeft, met de motivering
van zijn onvermogen. Als r. 3 echter een hoofdzin is, is de volgorde der zinsdelen
bepaald ongewoon. Waarom? Zou het niet kunnen zijn omdat ook deze zin een
zeer nadrukkelijk ontkenningswoord bevat? Hoe het ook zij, ook als men het geval
van r. 3 zou wegredeneren, blijft altijd nog het geval van r. 26 om de
overtuigingskracht van Stutterheims argumentatie beslissend te verzwakken en
ruimte te scheppen voor andere verklaringen.
In een noot bij blz. 97 merkt Stutterheim nog op: ‘In Sceepken komt de volgorde
“bepaling-onderwerp-persoonsvorm” uitsluitend voor, als de persoonsvorm rijmwoord
is’. Daarmee wil hij, naar het mij voorkomt, de indruk wekken dat Augustijnken zich
in zijn overige werk ten aanzien van de plaatsing van het subject geen vrijheden,
vergelijkbaar met die in zijn meilied, veroorloofd heeft. Ik heb Sceepken er op
nagelezen en kan Stutterheims constatering alleen maar bevestigen. Maar dat
betekent niet dat een afwijkende plaatsing van subject en persoonsvorm in
Augustijnkens werk uitsluitend tot het meilied beperkt zou blijven. In het terloops al
even genoemde gedicht waarin hij het begin van het evangelie van Johannes
commentarieert, vond ik de volgende passage (r. 665 vgg.):
Doen Gods enghel van Gods wegen
Boetscap brachte daer ghedreghen,
Dat vader moeder der sonden sonder
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Die vrucht wonnen in een wonder,
Des Zacharias hadde verloren
Sprake tes tkint was gheboren.

De woordgroep ‘Des Zacharias hadde verloren / Sprake’ vormt m.i. een hoofdzin
en de normale volgorde der woorden had dus moeten zijn: ‘Des hadde Zacharias
verloren’. We hebben hier niet als in het meilied te maken met een nadrukkelijke
ontkennende bepaling, noch met een pronominaal subject, maar het komt mij voor
dat de afwijkende woordorde de dictie van de dichter expressiever heeft gemaakt.
Een verplaatsing van zinsdelen ter wille van de expressiviteit vinden we stellig in r.
500/501 van hetzelfde gedicht:
Die ons maecte staet ende tijt
Metten woerden niet was dom.

De normale woordorde zou zijn geweest: ‘was niet metten woerden dom’ (of: ‘was
metten woerden niet dom’, maar dat is geen vers). We zien hier dat een nadrukkelijke
ontkennende bepaling Augustijnken inderdaad aanleiding kon geven tot een ‘vrijere’
zinsbouw. De passage die op de laatstgeciteerde regels volgt is ook syntactisch
interessant:
In principio erat verbum.
Dat woert maecte al beghin.
Doen hadde dwoert beghin in.
Apud Deum was dwoert, bi Gode.
Doen dwoert stont tot sinen ghebode
Ende ewicheit soe was hem bi.

We zien hier drie parallel gebouwde zinnen achter elkaar, alle drie één versregel
groot, alle drie met dwoert als subject. In de eerste twee zinnen is de woordorde
normaal, in de derde afwijkend. Waarom? Waarom anders dan terwille van de
expressiviteit?
Als Stutterheims syntactische argument zijn dwingende kracht verliest, krijgen de
bezwaren die hij ook zelf al tegen zijn interpretatie heeft aangevoerd - zijn betoog
is van een voorbeeldige ‘openheid’! - een verdubbelde zwaarte. Ik kom nog eens
terug op r. 25: ‘Der goeder wyf haesent sin leven’. De hoofse wereld was een
spelgemeenschap van hoofse heren èn hoofse vrouwen. De ‘ridder die waldoen
haet’, de anti-ridder, de verpersoonlijking van de onhoofsheid, moest niet
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alleen een gruwel zijn voor onze gefrustreerde dichter, die in de meimaand, de
minnemaand, maar niet de liederen kon dichten die van hem verwacht werden,
maar ook voor de edele dames onder zijn gehoor: ‘Der goeder wyf haesent sin
leven’, de vrouwen van de ‘goeden’, de edelen, hebben een afschuw van zijn gedrag.
Deze allegorische antiridder ‘heift verdient’, om het met de woorden van Jan Moritoen
(lied 37) te zeggen, ‘datten elc reinlic wijf versmade’. De interpretatie van r. 25 heeft
Stutterheim voor niet geringe moeilijkheden geplaatst: ‘Vatten we Klacht als een
loflied op, dan doet zich hier geen moeilijkheid voor. We moeten dan begrijpen:
“Geen der goeder wyf haesent sin leven” = “Geen der goede vrouwen (geen goede
vrouw) haat zijn levenswijze”. Zonder “ghein” is de zaak minder eenvoudig. Wil er
iets van de grammatische structuur van de zin terechtkomen, dan moet “der goeder
wyf” betekenen: “de vrouwen van de goeden”, maar dit past m.i. slecht in het verband.
Het is wel wonderlijk, dat de cryptische interpretatie op deze plaats beter slaagt dan
de aperte. Maar niet alleen in dit opzicht wijken vs 25 v van alle andere dubbelzinnige
verzen af. De beide zinnen die hier door de twee interpretaties ontstaan verschillen
niet alleen van elkaar door de afwezigheid resp. de aanwezigheid van een
ontkennende bepaling, maar ook nog door de structuur en de betekenis van een
der woordgroepen’. Ten onrechte meent Stutterheim dat de cryptische interpretatie
van deze regels beter slaagt dan de aperte en dat ‘der goeder wyf’ = ‘de vrouwen
van de goeden’ slecht in het verband zou passen, maar terecht wijst hij op de absurde
consequenties waartoe de hypothese der bedoelde dubbelzinnigheid leidt, nl. deze,
dat ‘der goeder wyf’ beurtelings ‘de vrouwen van de goeden en ‘van de goede
vrouwen’ zou moeten betekenen, dat ‘goeder’ beurtelings substantief en adjectief,
‘wyf’ beurtelings nominatief en genitief zou zijn! Zo gaat een dichter niet te werk
wanneer hij een dubbelzinnig gedicht wil schrijven, zeker niet wanneer hij in poeticis
een goed ambachtsman is. Bij de z.g. cryptische interpretatie wordt Augustijnkens
meilied een bijzonder slecht gedicht. Men kan toch niet met goed poëtisch fatsoen
zeggen: ‘Want arglist in hem cleeft alte zelden’, ‘Onreyne gelaet ist hem vast
nemmermeer’, ‘Den goeden mach wal voor hem gruwen nemmermeer?’ ‘Cleeft’,
‘vast’, ‘wal’ en ‘gruwen’
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zijn bepaald niet de geschikte woorden om in verbond met een ontkennende bepaling
een litotes-effect te kunnen opleveren.
De navolger die Ene Boerde dichtte is waarschijnlijk niet zo maar aan het
parodiëren geslagen, maar Augustijnkens meilied zal op de een of andere manier
op zijn gevoel voor humor gewerkt hebben. Wat kan dit opvallende, dit
tot-parodie-uitnodigende in het meilied anders geweest zijn dan die reeks van
nadrukkelijk ontkennende woorden aan het begin van de even regels van iedere
strofe? Onze humorist, zo kunnen we ons voorstellen, zal bij het lezen van
Augustijnkens serieuze allegorie voor de grap eens al die nadrukkelijk ontkennende
woorden van de even regels verbonden hebben met de voorafgaande oneven regels
om de mededeling van de tekst in haar tegendeel te veranderen. Hij zal daarbij
gemerkt hebben dat dit leesspelletje niet overal even goed lukte, maar dit kan hem
dan juist op de gedachte hebben gebracht om zelf eens een echte ‘goede boerde’
te schrijven, waarin alles wèl zou kloppen, positief en negatief. We kunnen, geloof
ik, wel zeggen dat de dichter van Ene Boerde in zijn eigen, boertige genre een
geslaagd werkstukje heeft geleverd. Hij was geen dichter met een behoefte aan
een bijzondere expressieve dictie - hij had trouwens van zichzelf uit in feite niets te
zeggen - en kon zich daarom doorgaans ook houden aan de regels van de natuurlijke
zinsbouw. Alleen de eisen van het rijm of van zijn dubbelzinnige intentie noodzaakten
hem soms de woordorde kunstmatig te maken. Van de 25 hoofdzinnen in Ene
Boerde zijn er 13 geheel normaal gebouwd en hebben 9 een afwijkende woordorde
terwille van het rijm. Dat betekent dat de dichter maar 3 ‘vrije’ omzettingen heeft
nodig gehad om een dubbele interpretatie van zijn tekst mogelijk te maken. Zijn
gedicht moet daardoor in de oren van zijn tijdgenoten tamelijk natuurlijk hebben
geklonken, natuurlijker dan het meilied van Augustijnken. Maar Augustijnken was
dan ook een echte dichter en echte gedichten distantiëren zich meestal veel meer
van het natuurlijke spraakgebruik dan vaardig geconstrueerde grappen. Ietwat
paradoxaal zou men kunnen zeggen dat de vele afwijkingen van de normale
woordorde in Augustijnkens meilied een uitnodiging bevatten tot een parodie, maar
tegelijk een aanwijzing dat het gedicht zelf géén grap is.
K. HEEROMA
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*)

Huygens als navolger van John Owen

1)

In een artikel ‘John Owen en zijn invloed op Jeremias de Decker en Revius’ schreef
ik dat ik bij een slechts oppervlakkig onderzoek in bijna dertig gevallen bewijzen
2)
had gevonden voor Huygens' bekendheid met Owen's werk .
Een later ingesteld nauwkeuriger onderzoek naar beïnvloeding van Huygens door
Owen bracht het inzicht, dat ik in een enkel geval waarschijnlijk te lichtvaardig tot
navolging had geconcludeerd, maar deed mij nog een tiental andere bewijzen vinden
voor de relatie tussen Owen en Huygens.
Ik laat al deze gedichten hieronder volgen: onder elkaar steeds de bij elkaar
behorende gedichten van Owen en Huygens.
In afwijking van de practijk in de edities van Owen zijn de boeken door mij
3)
doorgenummerd .
4)
Welke van deze uitgaven van Owen door Huygens gebruikt is, valt niet na te
gaan. In alle door mij geraadpleegde edities van Owen die zich bevinden in de
Koninklijke Bibliotheek en de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek komen in de
door Huygens nagevolgde epigrammen trouwens, met uitzondering van één geval,
geen afwijkende lezingen voor.
Voor de tekst heb ik de editie van Worp gevolgd, die zoals bekend is, teruggaat
op de lezingen van de handschriften. Ik heb de tekst van Worp vergeleken met de
handschriften. Het is mij gebleken dat deze

*)

1)
2)
3)

4)

In opdracht van de Nederlandse regering onderzocht de Schrijver welke sneldichten van
Huygens gevolgd zijn naar John Owen. Aan het resultaat van dit onderzoek voegde hij de
navolgingen door Six van Chandelier en Focquenbroch toe, die hier in een Naschrift zijn
gegeven, en de sneldichten naar Martialis, die een afzonderlijk artikel zullen vormen. Deze
studies zijn met toestemming van de Erfgenamen van redactiewege persklaar gemaakt.
Ts., LXXVI, afl. 1 (1958), p. 18-40.
Zie t.a.p. blz. 36 met noot 14.
Lib. unus boek IV, de hierna volgende lib. primus, secundus en tertius dus: boek V, VI en VII;
van de drie daarachter volgende boeken ‘Ad tres Maecenates’ is lib. primus: VIII, lib. secundus:
IX en lib. tertius: X.
Zie t.a.p. blz. 19.
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tekst bijzonder nauwkeurig is: ik heb Worp op vrijwel geen enkele fout kunnen
betrappen. De verschillen in lezing tussen de uitgave van de Korenbloemen van
1672 (verderop meestal afgekort als K.b.) en de handschriften zijn, voor zover het
geen orthografische kwestie is, door Worp alle vermeld: ik heb het niet nodig
gevonden deze nogmaals te noteren. Ook de paar door Huygens zelf in het
handschrift aangebrachte verbeteringen zijn, voor zover ze belangrijk waren, al door
Worp vermeld. Waar hij dit heeft nagelaten was de oorspronkelijke tekst ook
nauwelijks meer te ontcijferen.
Bij de epigrammen van Owen heb ik de vertalingen van De Decker en Revius in
5)
noten aangegeven . Bij de gedichten van Huygens zijn eerst vermeld deel en
bladzijde van de uitgave van Worp en daarna, zoals bij Worp, de bladzijde in de
uitgave van de Korenbloemen van 1672, met daarachter het boek waarin en het
nummer waaronder het gedicht in deze uitgave is opgenomen. Men kan zo
nauwkeurig nagaan hoe de volgorde van de gedichten in de Korenbloemen is en
hoe deze afwijkt van de chronologische volgorde die door Worp, in navolging van
de handschriften, is aangehouden.
Een paar gedichtjes, waaronder natuurlijk de na 1672 geschrevene, komen alleen
bij Worp voor.
6)
Van de 38 gedichtjes van Owen, die door Huygens nagevolgd zijn , staan er 34
in boek I-III (d.w.z. 10 in I, 9 in II, 15 in III), 1 in boek IV (ontlening van dit epigram
aan een andere bron is echter mogelijk) en 3 in boek X.
Twee van de epigrammen van Owen zijn door Huygens elk twee keer
7)
weergegeven , zodat in totaal 40 sneldichten van Huygens door Owen beïnvloed
zijn.

5)
6)

7)

Ik verwijs voor De Decker resp. naar de uitgave van Brouërius van Nidek, Amsterdam 1726
en de uitgave van 1659; voor Revius naar de editie van Dr. W.A.P. Smit, Amsterdam 1930.
Hierbij zijn de sneldichten van Huygens, waarvan beïnvloeding door Owen onzeker is, en
twee Latijnse epigrammen van Huygens die onder invloed van Owen geschreven zijn, niet
meegerekend.
O.I, 48: Ad Philopatrum en H.: Jans Yver en daarna: Keur; O. X, 5: In Labienum taciturnum
en H.: Aen Mathijs de Swijger en daarna: Jan de Swijger.
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Van deze 38 epigrammen zijn er 13 ook door De Decker vertaald en 1 door Revius.
Heel opvallend is dat 33 van deze gedichtjes door Huygens zijn bewerkt in de zeer
korte periode van 19 juni 1671 tot 25 juli 1671, tijdens een verblijf in Londen dat
duurde van november 1670 tot 7 oktober 1671.
8)
Zijn eerste ontlening aan Owen valt op 28 november 1668 , zijn laatste op 6
januari 1674. Deze laatste bewerking is een tweede weergave van een epigram
9)
van Owen, dat al op 15 december 1668 door Huygens was vertaald . In deze
Londense periode houdt Huygens zich dagelijks met Owen bezig. Het is denkbaar
dat hij in Engeland, waar Owen, gelijk elders, in die tijd nog veel gelezen en vertaald
werd, een nieuwe editie van diens epigrammen in handen heeft gekregen of dat hij
vertoefd heeft in een kring van mensen die belangstelling voor Owen hadden en
dat dit ook Huygens ertoe gebracht heeft zijn krachten op het vertalen van Owen
te beproeven. Uit niets blijkt dat Owen hem speciaal aantrok. Dan zou hij hem
trouwens wel vaker, ook in andere perioden van zijn leven, tot voorbeeld gekozen
hebben. Onder de meer dan 1500 epigrammen van Owen had hij keuze genoeg.
Voor een Jeremias de Decker betekende Owen een uitdaging. Hij heeft erop
gezwoegd om hem zo nauwkeurig mogelijk te vertalen, keurend en zoekend,
schavend en polijstend, om met even weinig woorden als Owen een zelfde puntigheid
te bereiken, gebruikmakend, met evenveel vaardigheid als zijn voorbeeld, van
retorische middelen als antithese en chiasme. Het is in de eerste plaats de vorm
waarin Owen zijn gedachten gegoten heeft, die hem voor De Decker zo aantrekkelijk
maakte dat hij meer dan 325 epigrammen van Owen heeft vertaald.
Ook de inhoud echter kan een factor zijn voor het kiezen van Owen tot voorbeeld.
Revius vertaalde een veertigtal van diens epigrammen die een godsdienstig probleem
behandelden en nam deze op onder zijn religieuze gedichten. Maar voor Huygens
valt niet uit te

8)
9)

O. III, 58: Ad Ponticum met H.: Aen Dirck (beneden, blz. 77).
O. X, 5, zie noot 7.
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maken waarom hij juist déze epigrammen van Owen tot voorbeeld koos. Zij vallen
niet op door hun puntigheid en Huygens heeft zich ook geen moeite gegeven om
Owen in kortheid en bondigheid na te streven.
Ook blijkt in de keuze van Huygens geen voorkeur voor bepaalde onderwerpen.
Huygens nam blijkbaar wat hem op het eerste gezicht geschikt leek. De gekozen
voorbeelden staan bij Owen meestal dicht bij elkaar, wat ook niet wijst op een
nauwkeurig onderzoek en schiften. Huygens kon er trouwens niet veel tijd voor
nemen om lang over zijn gedichten na te denken. Heel dikwijls dicht hij, blijkens de
onderschriften bij vele sneldichten, ‘navigans, equitans, rheda vectans’ enz. In brief
877, ed. Worp dl. I, p. 446 van 4 mei 1634 aan P.C. Hooft schrijft hij dat zijn gedichten
‘te velde, te schepe, te waghen, te paerde meest geboren werden’.
Dit gebrek aan aandacht en tijd maakt ook dat de moeilijke Owen zeker niet in
de eerste plaats voor een vertaling in aanmerking kwam. Ik heb trouwens de indruk
dat onder de duizenden sneldichten van Huygens er maar een heel klein aantal
vertaald is. De meesten berusten op een typisch Nederlandse woordspeling,
waarvoor geen aequivalent in een andere taal kon bestaan. Ook hierin wijkt Huygens
af van het merendeel van zijn tijdgenoten, die hun voorbeelden vonden in de Griekse
of Latijnse Anthologie, bij de in het Latijn of in hun landstaal dichtende Italianen,
Fransen, Duitsers, Engelsen, enz. In geen genre vindt men zoveel vertalingen,
navolgingen, beïnvloedingen als in de epigrammatiek. Een onderzoek naar de
invloed van Martialis, de Griekse en Latijnse Anthologie, de Emblemata van Alciati,
Ausonius enz. op de Nederlandse puntdichten zou heel wat materiaal opleveren!
Men kan in de meeste gevallen nauwelijks spreken van een vertaling van een
epigram van Owen door Huygens, maar beter van een bewerking. Bij Owen duidt
het opschrift alleen het onderwerp aan of de naam van de persoon tot of tegen wie
hij zich richt, zonder meer. Huygens geeft de persoon of de zaak een epitheton
waaruit al duidelijk een oordeel of een vooroordeel spreekt. Zo wordt het opschrift
van
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O. I, 48: Ad Philopatrum, bij H.: Jans Yver; dat van O. I, 72: De Pamphilo, ad
Philippum, bij H.: Wijse Verschooningh; dat van O. I, 117: Herculeus labor decimus
tertius, bij H.: Van Jans Klappei; dat van O. II, 47: In Langam, bij H.: Reckelicke
Pieternel; dat van O. II, 103: Tituli Muliebres, bij H.: Mannen-Voordeel; dat van O.
III, 54: De Spe et metu, bij H.: Keesens Keur; dat van O. III, 140: De Somno, bij H.:
Verslapen Tijd; dat van O. III, 159: In Brunonium, bij H.: Griet Pestvrij enz.
Wat de inhoud van de gedichten betreft: Huygens streeft niet in de eerste plaats
naar een korte en bondige formulering. Van de 40 gedichtjes van Huygens die onder
invloed van Owen tot stand zijn gekomen, tellen er 15 meer versregels dan het
10)
oorspronkelijk epigram .
Huygens is in zijn formulering minder abstract, minder theoretisch dan Owen. Net
als bij Martialis hebben we ook bij Huygens dikwijls de indruk met echte mensen te
doen te hebben. Met Martialis bezit ook Huygens de gave om een persoon, een
gebeurtenis, een situatie zo levendig weer te geven, dat de lezer zich er persoonlijk
bij betrokken voelt. Hij bereikt deze indruk op vele manieren. Hij houdt zich niet aan
de Latijnse namen van Owen, zoals De Decker wel doet, maar vervangt deze steeds
door goed-Hollandse namen. In de epigrammen van Owen wordt ook vaak gesproken
over of tot een anonieme figuur, maar Huygens geeft deze vrijwel altijd een naam,
11)
waardoor hij dichter bij ons komt te staan .
Waar Owen een probleem koel en theoretisch aan de orde stelt, spreekt Huygens
de persoon om wie het gaat vriendschappelijk, vertrouwelijk soms, toe: O. I, 63 en
12)
H.: Aen Gerrit : ‘Je zegt dat nou wel, Gerrit, maar besef je wel wat dit voor jou
betekent?’ Owen is veel bitser!

10)

11)
12)

Dit is het geval bij de bewerkingen van de volgende gedichten van Owen: I, 48 (beide
navolgingen); I, 80; I, 84; I, 106; I, 117; II, 106; II, 113; II, 120; III, 58; III, 127; X, 5 (beide
navolgingen); X, 15; X, 16 (zie beneden).
Zie bijv. de bewerkingen van: O. I, 48; I, 101; I, 106; I, 117; I, 150; II, 106; II, 120; III, 40; III,
54; III, 127 (zie beneden).
Alle hier genoemde voorbeelden worden onder aangehaald.
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O. I, 84 en H.: Aen Dirck. De hele toon is anders dan bij Owen, en de indruk van
een grotere gemoedelijkheid wordt versterkt door de toevoeging van de laatste twee
verzen.
O. II, 106 en H.: Aen oude Dirck de Verwer: Owen concludeert alleen. Huygens
geeft de man een naam, gebruikt heel wat, op zichzelf overbodige woorden en
schept hiermee en met zijn gemoedelijke aansporingen tot Dirck, een heel andere
sfeer dan Owen.
Een soortgelijk geval hebben we met O. II, 113 en H.: Aen Heer Betweet. Ook
hier spreekt Huygens, anders dan Owen, zijn slachtoffer toe, dat deze keer echter
niet met name genoemd en niet zo zachtzinnig behandeld wordt.
Uit een kleinigheid blijkt soms de andere instelling: het ‘Leght eens hand over
hert; wat dunckt u selven, Tys?’ van Huygens klinkt intiemer dan: ‘quid ipse tibi
(videris)?’ bij Owen II, 122.
Een bijzonder duidelijk voorbeeld is nog: O. III, 127: Durus pater, met daarbij H.:
Weldaad sonder danck. Het opschrift geeft reeds het verschil in toon aan. Wat de
inhoud betreft: Owen spreekt tot de hardvochtige vader en hoont hem, omdat hij
niet beseft dat hij door zijn schrielheid in werkelijkheid zijn zoon veel meer zal geven.
Huygens richt zich tot de zoon en brengt hem onder het oog, hoe hij zijn vader
13)
miskent .
Soms bouwt Huygens om het geheel levendiger te maken een hele scène op. Dit
is het geval bij Owen I, 80 Casus, ad Iurisconsultos met zijn navolging bij Huygens:
Nieuwe Van. Men zou haast denken dat hij juist om dit te bereiken het probleem
veranderd heeft. Owen legt het geval in alle nuchterheid aan de rechtsgeleerden
voor. Huygens geniet: van het eerste bedrijf, dat zich blijkbaar afspeelt in een vertrek
waar meer (dronken?) echtparen slapen, van het tweede bedrijf als met de bevalling
de ruzies komen. Het derde bedrijf zal zich afspelen voor de rechtbank: Huygens
zelf zal de zaak aanhangig maken en

13)

Voor andere voorbeelden van een dergelijke gemoedelijker verhouding tussen de dichter en
zijn slachtoffer bij Huygens zie hieronder de bewerking van: O. II, 120: In Magnum Clericum,
en H.: Aen lees-gierighe Jan; O. III, 50: Hodie en H.: Mergen.
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een belangstellend toehoorder en toeschouwer zijn!
Ook Owen I, 106 is door Huygens geheel anders opgezet. Het opschrift van
Huygens geeft meer te kennen dan dat van Owen: de schijnbare overeenkomst
tussen iemand die te veel, en iemand die geen haren heeft, om te tellen. Het optreden
van Claes met zijn twee kaalkoppige makkers, die voor deze gelegenheid ook nog
pokkig gemaakt worden vormt een bijna boertig tafereel! Ook hier is Huygens door
zijn breedsprakigheid veel minder puntig. Wanneer ‘pockige’ in regel 2 door een
woord als ‘kaalkoppige’ vervangen was, dan had hij de laatste twee versregels weg
kunnen laten.
Ook in Huygens' bewerking van Owen II, 54 staat ons de kordate Neel heel wat
duidelijker voor de geest dan de Alana van Owen.
Hoeveel droger is Owen in III, 159, In Brunonium dan Huygens in Griet Pestvrij!
Uit een vergelijking van Owen III, 58: Ad Ponticum en het vermoedelijk daaraan
ontleende sneldicht van Huygens: Aen Dirck, blijkt duidelijk het wezenlijk verschil
tussen beide dichters. Owen is zakelijk, gebruikt geen woord teveel èn besteedt de
uiterste zorg aan woordkeuze en woordvolgorde: een voortreffelijk epigram is het
resultaat. Huygens geeft in een dialoog van vele woorden tussen hemzelf en Dirck
duidelijk gestalte aan de ploeteraar Dirck die zonder enige retorische opsmuk, in
eenvoudige bewoordingen, zijn verhaal vertelt, waarbij ook hier meer gestreefd
wordt naar levendigheid dan naar puntigheid.
Huygens geeft ook in andere ontleningen aan Owen blijk over meer menselijkheid
te beschikken dan zijn altijd wat koel en koud aandoend voorbeeld: zijn gedichtje
Lang leven heeft in zijn geheel een veel gevoeliger toon dan Owen's epigram III,
28: Miseria Vitae, dat waarschijnlijk voor Huygens het voorbeeld was. Ook in O. III,
169 is ‘tibi’ uit vers 4 met ‘arme Mensch’ niet zo maar weergegeven.
Bijna in alle gevallen blijkt dus bij een vergelijking tussen Huygens en zijn
voorbeeld dat Huygens voor alles gericht is op levendigheid. Een streven naar
raffinement, met behulp van retorische kunstgrepen, vindt men bij hem eigenlijk
niet.
De Decker lukt het dikwijls, in dit opzicht zijn voorbeeld te evenaren,
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soms zelfs te overtreffen. Huygens was er niet toe in staat: hij gunde zich er de tijd
14)
niet voor en het lag niet in zijn aard .
Het gunstig oordeel over de puntigheid van Huygens, dat in vele
15)
litteratuurgeschiedenissen en artikelen te vinden is kan ik, over het algemeen,
dan ook beslist niet onderschrijven. Hieronder, bij de bespreking der afzonderlijke
epigrammen, zal dit in enige gevallen nader worden geadstrueerd.
16)

O. I, 48 .

Ad Philopatrum
Pro patria sit dulce mori licet atque decorum;
Vivere pro patria dulcius esse puto.

H. ed. W. VII, p. 257; K.b., II, p. 432 (XXIV, 145).

Jans Yver
Die voor het Vaderland will sterven op de Vest,
Verdient veel eers, segt Jan, en will 's hem geerne geven:
Maer, voor sijn eigen hoofd, houdt hy altoos voor best,
Als oock goed Vaderlands, voor 't Vaderland te leven.

25 Mart. (1669)

14)

Zijn enige aardige vondsten zijn naar mijn mening zijn weergave van O. I, 72, 2: ‘Naturam
sequitur Pamphilus ergo ducem’, door: ‘ick ben natuerlyck dronken’, en van O. III, 54, 3-4:
‘...isto, Quam sperare equidem malo timere modo’, door ‘Wegh met de loode Hoop. 'k houd
't met de goude vrees’.

15)

Zie b.v.G. Knuvelder, Handboek tot de Geschiedenis der Nederl. Letterk. II , p. 230: ‘De
spitse Huygens kwam zijn besef van wat de pointe uitmaakte en hoe deze het doen moest,
uitermate te stade’.
P.J. Meertens, Letterkundig Leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der
zeventiende Eeuw (Utr. dissertatie 1943) p. 313: ‘...het pétillante dat Huygens' verzen eigen
is, de verrassende wendingen, de geestige woordspelingen, de keurigheid van zegging...’
Ook bij De Decker: I, 79 (I, 105) onder de titel: Dulce pro patria mori. Horat.

16)

2
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In Huygens' bewerking van dit zeer bekende epigram van Owen valt de
breedvoerigheid van behandeling op. Huygens vermeldt allerlei, niet ter zake doende,
bijzonderheden en doet geen poging Owen in zijn puntigheid, zijn rhetorische
kunstgrepen - als het chiasme (pro patria mori t.o. vivere pro patria), het herhalen
van dulce met dulcius - na te volgen. De ironische bedoeling blijkt al uit het opschrift
en wordt duidelijk gemaakt door de gretigheid waarmee Jan de held die voor het
Vaderland wil sterven alle eer geeft, mits zijn eigen hoofd maar geen gevaar loopt!
Huygens streeft - het zal telkens weer blijken - in de eerste plaats naar levendigheid.
Hij tracht ons voor het geval, de gebeurtenis en voor de daarbij optredende personen
te interesseren. Daarom ook geeft hij dezen vrijwel steeds een naam. Zijn figuren
gaan daardoor meer voor ons leven.
Enkele jaren later volgde Huygens ditzelfde epigram nog eens na:
H. ed. W. VIII, p. 28; K.b., II, p. 501 (XXVI, 138).

Keur
't Is soet, voor 't Vaderland te sterven, seim' een Heer;
(Wil hyd' er sich of roemen,
Hij magh sijn selven noemen,)
Maer langh voor 't Vaderland te leven, acht ick meer.

Lond. 18 Iul. (1671)
17)

Horatius, wiens: ‘dulce et decorum est pro patria mori’ Owen tot zijn gedicht
inspireerde, wordt by Huygens tot ‘een Heer’, wiens stelling Huygens niet voor zijn
rekening wenst te nemen. Zonder het 2e en 3e vers zou het een bijna letterlijke
vertaling geworden zijn. Maar daarnaar streeft Huygens niet.
O. I, 63.

In Pontiam
In mare Cornutos jaciendos Pontius inquit:
Pontia respondit: Disce natare prius.

17)

Oden, III, 2, 13.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 84

62
H. ed. W. VII, p. 266; K.b., II, p. 336 (XXI, 159).

Aen Gerrit
Ghij wenscht de Coeckoecken, met haer' verroeste stemmen,
In 'tdiepste van de zee. Maer, Gerrit, kont gh' oock swemmen?
en

23

Apr. (1669)

De datering bij Worp, die het op 22 april plaatst, is fout: onder het voorafgaande
gedicht ‘Claer aen Claes’ staat nl. in het handschrift: ‘23 Apr.’, zodat het onderschrift
onder ons gedicht: ‘Eodem’ deze datum aangeeft.
Het woord ‘Cornutos’ bij Owen is ondubbelzinnig, Huygens maakt een
woordspeling. Gerrit heeft blijkbaar een hekel aan de koekoeken als vogels, met
hun ‘rauw, schor, heesch’ (WNT XIII, 832 op Roestig) geluid. Uit de ironische vraag
blijkt echter dat Huygens ‘koekoeken’ tegelijk in de betekenis van ‘hoorndragers’
bedoelt.
O. I, 72.

De Pamphilo, ad Philippum
Non patitur Vacuum in rebus Natura, Philippe:
Naturam sequitur Pamphilus ergo ducem.

H. ed. W. VIII, p. 28; K.b., II, p. 501 (XXVI, 137).

Wijse Verschooningh
Natuer en lydt geen leeg: daar derft Reinier mé proncken,
En, seght hij, ben ick vol, ick ben natuerlyck droncken.

Lond. 18. Iul. (1671)
De pointe van Owen is op het eerste gezicht niet duidelijk. Pamphilus, ‘de man
die van alles houdt’, wil blijkbaar, evenals de natuur, niet ‘leeg’ zijn en eet en drinkt
zich dus vol. Reinier, bij Huygens, gaat er prat op dat hij in overeenstemming met
de natuur is, want hij is ‘natuerlyck’ dronken.
2. Voor natuurlijk 'overeenkomstig de natuur' vgl. WNT IX, 1629.
O. I, 80.

Casus, ad Jurisconsultos
Cum propria imprudens conjunx uxore coivit,
Quam falso alterius credidit esse viri.
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Hoc genitum coitu, Consulti juris et aequi,
Legitime natum dicitis, anne nothum?

H. ed. W., VIII, p. 28; K.b., II, p. 501 (XXVI, 136).

Niewe Van
Neel kreegh een' dicken buijck, bij nacht, van Ian haer Man:
Soo docht sij; maer 'twas mis; het was een and're Ian.
Die goe Man doolden oock, en docht dat Neel sijn Wijf was.
Doe 'tkind te voorschijn quam, 'khoor datter groot gekijf was,
5 Of 't Bastaert heeten most. Neel had het wel gekregen,
Of 't van een' vreemden was; die meende 't me ter degen.
Ick laet het scheiden by de wijste luij van 't land:
Ick doopte 'tkind altoos, Ian Iansz Misverstand.

Lon. 18 Iul. (1671)
Huygens stelt het probleem anders dan Owen. Bij Owen sliep de man bij zijn eigen
vrouw, terwijl hij dacht dat het de vrouw van een ander was. Huygens maakt er iets
anders van, vermoedelijk omdat hij het probleem bij Owen te simpel vond, daar de
oplossing voor de hand lag: natuurlijk is het kind geen bastaard.
18)
Bilderdijk in zijn uitgave van de Korenbloemen geeft op blz. 345 van dl. VI de
juiste verklaring van Huygens' sneldicht. Het echtpaar Neel en Jan slaapt ongewild
niet bij elkaar, maar zij komen beiden in het donker bij een verkeerde partner terecht.
De partner van Neel heeft ook geen verkeerde bedoeling. Inderdaad is het probleem,
of het kind dat Neel krijgt als bastaard beschouwd moet worden, minder eenvoudig.
5.

wel: te goeder trouw.

6.

Of: ofschoon.
me = mé (lezing K.b. ed. 1672).
ter degen meenen: het goed bedoelen,
te goeder trouw handelen.

8.

altoos: voor alle zekerheid, in allen
gevalle, hoe het ook zij, zie WNT II, 1,
308.
Jan Jansz: K.b. Jan Jansen. De lezing
van de K.b. maakt nog aannemelijker dat
er in ‘Jansen’ een woordspeling steekt.

18)

C. Huygens Koren-bloemen. Nederlandsche Gedichten. Met ophelderende aanteekeningen
van Mr. W. Bilderdijk ... Leyden 1824. 6 dln.
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1. Jansen = Jan's zoon. 2. Jansen = Jan sen (misverstand) d.i. het misverstand
van Jan. Voor sen = sijn 'zijn' vgl. H. ed. W. II, p. 32, 60: sen darme en 76: sen
armpgies.
O. I, 83.

De Nocte
Induitur tristem cur Nox atrata colorem?
Luget defunctum Nox, quasi nupta, Diem.
Consolarentur maestam nisi sidera noctem,
Opprimeret reducem nos dolor ante diem.

H. ed. W. VIII, p. 27; K.b., II, p. 500 (XXVI, 130).

Nacht
De Nacht is weduwe van onsen Gister-dagh.
Soo dunckt mij dats' in ernst het rouw-kleed dragen magh.

Lond. 18 Iul. (1671)
Een vrij nauwkeurige vertaling van de twee eerste versregels van het epigram van
Owen. Inderdaad wordt het epigram door de toevoeging van de twee laatste regels
er niet sterker op. De volgorde is bij Huygens omgedraaid: vs. 1 is de vertaling van
de tweede regel van Owen, vs. 2 geeft in positieve vorm de inhoud van Owen's
vraag van de eerste regel.
O. I, 84.

In Marcum
Carmine, Marce, tuo laudas me: fallor, an hoc tu,
Ut tua collaudem carmina, Marce, facis?

H. ed. W. VIII, p. 27; K.b., II, p. 496 (XXVI, 103).

Aen Dirck
Wat light ghij mij en prijst? Dirck, is 't om mij te wijsen
Hoe ick u prijsen moet om recht voor recht te doen?
Vriend, wringht u daer de schoen,
Ey lieve, scheidt uijt prijsen.

Lond. 18 Iul. (1671)
Bij Huygens hoeft Dirck geen dichter te zijn. De twee laatste verzen, met de
strekking: je kunt je de moeite besparen, zijn een uitbreiding van de gedachte van
Owen.
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O. I, 101.

Mors
Mors quid sit, rogitas? Si scirem, mortuus essem;
Ad me, cum fuero mortuus, ergo veni.

H. ed. W. VIII, p. 27; K.b., II, p. 500 (XXVI, 129).

Sterven
Wat light ghij mij en vraeght wat sterven in heeft, Ian?
Wacht, tot dat ick het eens geproeft heb, en vraeght dan.

Lond. 18 Iul. (1671)
Ook hier heeft Huygens zijn voorbeeld vrij nauwkeurig gevolgd. Alleen de woorden:
‘si scirem, mortuus essem’, zijn door hem niet weergegeven. Ze kunnen ook best
gemist worden: de gedachte wordt er puntiger door.
O. I, 106.

In eundem (d.i. In Calvum)
Calve, meos nunquam potui numerare capillos,
Nec tu (nam nulli sunt) numerare tuos.

H. ed. W. VIII, p. 27; K.b., II, p. 500 (XXVI, 134).

Gelijck en Ongelijck
De haeren van mijn hoofd, seij Claes, zijn niet om tellen:
Ons' oock niet, spraken twee syn' pockighe gesellen:
En 'twierde licht gelooft;
Sij 'n haddens geen op 'thoofd.

Lond. 18 Iul. (1671)
Het opschrift van Huygens geeft, zoals vaker, (zie bijv. ook het volgende gedicht)
reeds een subjectief oordeel over de inhoud van het gedicht: Claes en zijn gezellen
zijn ongelijk, maar toch ook, bij nadere overweging, gelijk. Van de door Owen kort
en nuchter geconstateerde feiten wordt door Huygens een levendig toneeltje
gemaakt, terwille waarvan hij allerlei details aan zijn voorbeeld toevoegt, zoals reeds
op p. 58 duidelijk is gemaakt.
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19)

O. I, 117 .

Herculeus labor decimus tertius
Conjugis ingentes animos linguamque domare,
Herculis est decimus tertius iste labor.

H. ed. W. VIII, p. 25; K.b., II, 498 (XXVI, 112).

Van Ians Klappei
Twaelf groote Wonderen heeft Hercules gedaen.
Soo Ian syn' Huijsvrouws Tong gekregen hadd' aen 'tstaen,
Geen wonderlicker feit hadd' Hercules begaen.

Lond. 16 Iul. (1671)
Huygens gebruikt weer één versregel meer dan Owen: dat het gaat om een
vergelijking met de twaalf werken van Hercules heeft Owen in zijn opschrift duidelijk
gemaakt en moet Huygens nu in het eerste vers vermelden. Huygens is als
gewoonlijk concreter dan Owen: hij geeft de persoon om wie het gaat weer een
naam en spreekt niet van een echtgenote in 't algemeen, maar van ‘Ian syn'
Huijsvrouw’. Het woord ‘animos’ vertaalt hij niet. Huygens drukt zich veel sterker
uit: hij heeft het niet over een dertiende werk gelijkwaardig aan de andere twaalf,
maar over een feit nog wonderlijker dan de daden van Hercules.
O. I, 150.

Ad Amicam absentem
Uror amore miser, tantoque potentius uror,
Quanto qui me urit longius ignis abest.

H. ed. W. VIII, p. 26; het gedicht is niet in de Korenbloemen opgenomen.

Afwesen
Hoe verder Neel van Huijs hoe Ian haer meer bemint,
Hoe verder van sijn Vier hoe Ian sich heeter vindt.

Lond. 17 Jul. 1671

19)

Door De Decker ook vertaald: De D. I, 329 (II, 124): Het dertiende bedrijf van Hercules.
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Owen spreekt tot een ongenoemde vriendin, Huygens over met name genoemde
gelieven, Neel en Jan. Verder houdt Huygens zich tamelijk nauwkeurig aan zijn
voorbeeld.
20)

O. II, 47 .

In Langam
Langa Lutherano nubens Papana marito,
Ansam ut dissidii tolleret omnis, ait:
Jurgia ne pacem perturbent ulla futuram,
Tu mihi sis facilis, non ero drua tibi:
Arbitrii libertatem mihi credito, eritque,
De reliqua tecum lis mihi nulla fide.

H. ed. W. VIII, p. 29; K.b., II, 500 (XXVI, 128).

Reckelicke Pieternel
De Roomsche Pieternel trouwt onsen geusen Claes;
Sij inde Bijbel-stof onkundigh, en hij baes,
Soo soecktse geen gerucht van heilige krackeelen.
Sy wil mégaende zijn, en om in geene deelen
5 Het huijs t' ontrustighen, sij schenckt Ian 'theel geschil:
Een puntjen houdt sij 'r uijt; dat vanden vrijen Wil.

Lond. 20 Iul. (1671)
Ook bij dit gedicht zegt het ironische opschrift van Huygens meer over de inhoud
dan het eenvoudige ‘In Langam’ van Owen. Bij Owen krijgt alleen de bruid een
naam, Huygens geeft de bruidegom zelfs twee namen: eerst noemt hij hem ‘Claes’
en daarna ‘Ian’. Waarschijnlijk zal Claes, gezien de toevoeging ‘geusen’, dat
vermoedelijk een adjectief is, de eigennaam zijn en Jan een soortnaam voor een
sullige echtgenoot. Beide namen komen voor ter aanduiding van onbeholpen, stijve
en verlegen personen of minnaars (zie voor Jan: WNT VII, 1, 191; voor Klaas: WNT
VII, 2, 3263-64). Vgl. bijv. Cats, Selfstrijt, I, 202a (ed. 1726), waar Sephyra, de vrouw
van Potiphar, tot Josef spreekt: ‘Gy moest wel sijn een Jan, Onweerdigh om den
naem te dragen van een man...Indien gy, houte Klaes, soo soeten brock vermuyldet,
En vloot wanneer ick roep...’

20)

De D. I, 74 (I, 94) heeft het vertaald onder de titel: Op Langa.
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De pointe blijft bij Huygens gelijk: datgene waarop het aankomt, de vrije Wil, bewaart
hij tot het allerlaatst. In details echter wijkt Huygens nogal van zijn voorbeeld af: dat
Pieternel, in tegenstelling tot Claes, in de Bijbelstof onkundig is en daarom
gesprekken over de godsdienst wil vermijden, staat niet bij Owen. Met ‘soo soecktse
geen gerucht...’ en met ‘om in geene deelen Het huijs t' ontrustighen’, zegt Huygens
ongeveer hetzelfde. Opvallend is dat Owen zijn persoon sprekende invoert en
Huygens dit niet navolgt. Immers Huygens laat dikwijls, ook waar Owen dit niet doet,
zijn mensen zelf aan het woord.
O. II, 54.

In Alanam
In thalamo Natura locum cui praebuit imum,
In mensa summum sumit Alana sibi:
Scilicet imperium facilis cum conjuge conjunx
Dividit, hic noctes regnat, et illa dies.

H. ed. W. VIII, p. 28; K.b., II, p. 500 (XXVI, 127).

Neels Verdeelingh
Neel meent, het half gesagh en is haer niet t'ontseggen;
En soo men 't tegenspreeckt, dus weet sy 't te beleggen:
Wat reden soud' het zijn, dat een staegh onder laegh?
Ten minsten elck sijn' beurt; 's nachts ick, en Ian bij daegh.

Lond. 20 Iul. (1671)
Het opschrift van Huygens deelt weer meer mee dan dat van Owen. De strekking
van Huygens' gedicht is dezelfde als die van het epigram van Owen, maar ook nu
is er geen sprake van een poging tot een zo letterlijk mogelijke vertaling. Huygens
streeft er ook geenszins naar om de kunstige vorm van zijn voorbeeld na te volgen:
de plaatsing vooraan het vers van de tegenstelling: ‘in thalamo’ en ‘in mensa’, de
alliteratie ‘summum sumit...sibi’, het direct op elkaar volgen van: ‘conjuge’ en
‘conjunx’. Wel eindigt hij met het chiasme: ‘'s nachts ick, en Jan bij daegh’. Ook het
ironische: ‘scilicet’ en ‘facilis’ van het derde vers ontbreekt bij Huygens. Bij Owen
kan nauwelijks een woord gemist worden, bij Huygens is het tweede vers
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vrijwel geheel overbodig. Alana is al tot daden overgegaan: zij neemt de voornaamste
plaats in, alleen echter aan tafel, daar regeert ze. Neel redeneert alleen nog maar:
zij heeft minstens recht op het halve gezag, d.w.z. overdag is het haar beurt om de
baas te spelen, en blijkbaar niet alleen aan tafel. Dat Neel zelf spreekt, komt de
levendigheid van het gedicht ten goede.
21)

O. II, 103 .

Tituli Muliebres
Vir quamcunque Comes duxit, Comitissa vocatur;
Non semper, nupsit cui Comitissa, Comes.
Sic a sole suum derivat Cynthia lumen:
Sol a se lucem, non aliunde, petit.

H. ed. W. VIII, p. 25-26; K.b., II, p. 498 (XXVI, 116).

Mannen-Voordeel
De vrouw moet na den man, niet dese na haer heeten.
Waer komt dat recht van daen?
De vrouwen moeten weten,
Quaem 'tlicht niet uijt de Son, daer waer geen inde Maen.

Lond. 16 Iul. (1671)
Bij Huygens geeft het opschrift wederom een subjectief oordeel. Het gedicht van
Owen is, met zijn antithesen, chiasmen en alliteraties, veel kunstiger, en is ook
duidelijker dan dat van Huygens. Owen betoogt: Elke vrouw die met een Comes
(Graaf) trouwt, krijgt de naam van Comitissa (Gravin). Zo krijgt ook de maan haar
licht van de zon terwijl de zon zijn eigen licht heeft. Huygens redeneert niet erg
duidelijk: de vrouw moet wel heten naar de man en niet de man naar de vrouw en
de man heeft daar recht op (dit ‘moet’ en dit beroep op het recht vereist wel een
nader bewijs!): immers, als de maan niet haar licht aan de zon ontleende, dan had
ze geen licht. De gedachte van het laatste vers van Owen wordt door Huygens niet
weergegeven.

21)

Revius I, p. 20 vertaalde dit epigram onder de titel: Man ende Wijf.
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O. II, 106.

Ad tinctorem quendam canescentem
Qui barbae color ater erat, mutatus in album est:
Natura hoc fieri, non tamen arte solet.

H. ed. W. VIII, p. 26; K.b., II, p. 499 (XXVI, 121).

Aen oude Dirck de Verwer
Dirck, is de Verwerij uw' neering? slaet eens gá:
Uw Haer was swart geboren;
Nu wordt het wit geschoren:
Dirck, zyt ghij vande kunst, verwt dat Natuer eens ná.

Lond. 16 Iul. (1671)
Het gedicht van Owen is weer nuchter constaterend. Huygens spreekt de oude
Dirck zelf toe. Het eerste vers dat, naast het vierde, voor het exposé best gemist
zou kunnen worden, maakt dadelijk onze aandacht wakker en wekt onze
belangstelling voor de persoon en zijn probleem.
O. II, 107.

Ad Aulum
Exegit regem nova Roma, superba Superbum:
Quid mirum? reges nemo superbus amat.
Dic cur tam pauci regum inveniantur amici?
Sunt quoniam pauci regibus, Aule, pares.

H. ed. W. VIII, p. 25; niet in de Korenbloemen.
Hoe hebben Koningen ter wereld weinigh Vrinden?
Om dat sij haers gelijck ter wereld weinigh vinden.

Lond. 16 Iul. (1671)
De twee eerste verzen van Owen zijn door Huygens niet vertaald: de twee
overgebleven verzen vormen echter een afgerond geheel. Misschien moeten we in
de herhaling van ‘ter wereld weinigh’ een poging zien om het tegenover elkaar
staande ‘tam pauci regum’ en ‘(quon)iam pauci regibus’ van Owen weer te geven.
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O. II, 113.

In I. Protum
Sicut ab arboribus ventoso sidere quassis
Autumni, frondes decutiuntur humi:
Omnia gesticulans moto sic vertice Calvus
Decussit crines concutiendo caput.

H. ed. W. VIII, p. 26; K.b., II, p. 499 (XXVI, 122).

Aen Heer Betweet
Hoe ick mijn' redenen belegg en overlegg,
Ghij staet en schudt uw hoofd op alles wat ick segg.
Dat schudden komt mij voor, als of ghij socht te weten
Hoe vol uw' Kruijck noch is, uw' Herssens uijtgesleten,
5 Of noch wat overigh. Maer siet toe, wijse Heer,
Ghij schudt uw Haer van 'thoofd, en hebt'es weinigh meer.

Lond. 16 Iul. (1671)
Owen vertelt hoe iemand door al gesticulerende, steeds zijn hoofd te schudden, al
zijn haren heeft afgeschud, zoals de harde wind het loof van de bomen doet vallen.
Huygens kleedt zijn gedicht heel anders in en geeft er een andere strekking aan.
Hij spreekt zijn slachtoffer, Heer Betweet, toe en verwijt hem dat hij bij alles wat
Huygens beweert eigenwijs zijn hoofd schudt, alsof hij, hoont Huygens, wil
onderzoeken of er nog iets in zijn ‘kruik’ zit. Huygens waarschuwt hem dat hij zo de
weinige haren die hij nog heeft dreigt te verliezen.
Het gedichtje van Huygens is levendiger en zijn vondsten: het beeld van het
keurend schudden van de ‘kruik’, de waarschuwing dat zijn eigenwijsheid hem op
het verlies van zijn haren te staan zal komen, geven er een aardiger inhoud aan.
22)

O. II, 120 .

In Magnum Clericum
Plurima degustat stomachus, nil concoquit, aeger;
Sic tu scis, fateor, multa, nihilque sapis.

22)

Bij De D. I, 103 (I, 129) vertaald onder de titel: Op Iemand.
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H. ed. W. VIII, p. 26; K.b., II, p. 499 (XXVI, 123).

Aen lees-gierighe Ian (titel in K.b.: Aen overlesen Jan)
Uw lesen neemt geen end. Noyt zijt ghij sat van leeren:
Maer of 'toock al gedijdt
Daer ghij so graegh in bijtt?
Ian, die veel eten derft moet konnen wel verteeren.

Lond. 16 Iul. (1671)
Owen is bijtender tegen zijn ongenoemde geestelijke: ‘zoals een zieke maag veel
proeft, maar niets verteert, zo weet (proef) jij veel, maar begrijpt (verwerkt, verteert)
niets.’ Huygens stelt zijn Jan de vriendelijker klinkende vraag: ‘je leert nou wel veel,
maar kun je dat alles wel verwerken?’ Huygens trekt t.o.v. Jan geen conclusie,
daarom past de titel uit het handschrift ook beter dan die uit de Korenbloemen. De
vergelijking tussen het verteren van echt en van geestelijk voedsel is bij Huygens
beter voorbereid.
23)

O. II, 122 .

In Aulum
Quidquid es, insipiens sapientibus, Aule, videris,
Et stultis sapiens esse; quid ipse tibi?

H. ed. W. VIII, p. 26; K.b., II, p. 500 (XXVI, 131).

Aen Tijs
De Wijse noemen u een Geck, de Gecken, wijs.
Leght eens hand over hert; wat dunckt u selver, Tijs?

Lond. 17 Iul. (1671)
Het hatelijke ‘quidquid es’ is door Huygens niet vertaald. Het ‘quid ipse tibi’ is bij
hem, zoals reeds boven (blz. 58) opgemerkt, het gemoedelijke: ‘Leght eens hand
over hert, wat dunckt u selver, Tijs?’ geworden.

23)

Vertaling bij De D. I, 303 (II, 95) met het opschrift: Op Mopsus (op den selven).
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24)

O. II, 183 .

Caecus et Surdus
Cur oculis pollet magis hic, magis auribus ille?
Hic oculis audit, auribus ille videt.

H. ed. W. VIII, p. 21; K.b., II, 497 (XXVI, 106).

Twee te vreden
De doove prijst het sien, de Blinde prijst het hooren:
Want d'eene hoort door 't Oogh, en d'ander siet door d'Ooren.

Lond. 19 Iun. (1671)
Het opschrift van Huygens is minder ‘neutraal’. Als magis bij Owen betekent: ‘meer
dan een normaal mens’, dan is de bedoeling - oog en oor hebben bij resp. de dove
en de blinde een tweevoudige functie - heel wat beter tot zijn recht gekomen dan
bij Huygens door: ‘prijst het sien’ enz., d.w.z. prijst dat hij (tenminste) kan zien.
Door de vorm van Huygens' vertaling krijgen de tegenstellingen even duidelijk
reliëf als in het epigram van Owen.
O. III, 3.

Ad Lectorem de suo libro
Ne tibi non placeant, vereor, mea carmina Lector
Candide; ne placeant, lector inepte, tibi.

H. ed. W. VIII, p. 24; K.b., II, p. 460 (XXV, 119).

Redelicke Bekommeringh
Ick lev' altoos in schrick van Gecken en van Wijsen:
'k Vrees dat ick dees' mishaegh en d'andere mij prijsen.

Lond. 12 Iul. (1671)
Owen richt zich tot zijn lezers, Huygens spreekt in het algemeen over gekke en
wijze mensen. Ook hier geeft het opschrift een mening weer.

24)

Ook bij De D., I, 115 (I, 141) onder de titel: Blinde en Doove.
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25)

O. III, 28 .

Miseria Vitae
Vivere quisque diu, quamvis et egenus et aeger,
Optat, id est, miserum se cupit esse diu.
Invitus moritur miser et miserabilis Irus;
Hoc est, invitus desinit esse miser.

Vergelijk hiermee:
O. III, 133.

Ad Irum
Vivere te semper velles; tu vivere semper
Non potes: at semper vivere velle, potes.
At cum tam misere vivas, ego nescio quare,
Velle licet possis vivere, posse velis.

H. ed. W. VIII, p. 30; K.b., II, p. 502 (XXVI, 143).

Lang Leven
Oud, balling, sieck en arm, noch soeckt de Mensch niet t'enden:
Is 'tmog'lick datmen noo wil scheiden van ellenden!

Lond. 25 Iul. (1671)
Ik heb twee epigrammen van Owen aangehaald omdat de inhoud van beide op
hetzelfde neerkomt. O. III, 133 draagt wel het opschrift: Ad Irum, waarmee de
bedelaar uit de Odyssee bedoeld is, die vaak genoemd wordt als symbool van een
arm en ongelukkig mens, maar het zou ook kunnen luiden: Ad hominem.
Vermoedelijk is Huygens' gedicht een bewerking van O. III, 28 en dan speciaal van
de eerste twee verzen. ‘Sieck en arm’ staat bij Owen, ‘noch soeckt de Mensch niet
t'enden’ is ongeveer: ‘Vivere quisque diu...optat’, en ‘is 'tmog'lick datmen noo wil
scheiden van ellenden’ is de weergave van: ‘miserum se cupit esse diu’ of, eerder,
van ‘invitus desinit esse miser’, wat in O. III, 133 uitgedrukt is met: ‘ego nescio quare
(vivere) posse velis.’
Het gedicht van Huygens is gevoeliger dan de nuchtere formulering van Owen.

25)

Bij De D. II, 49 (I, 205) onder de titel: Levens lust.
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O. III, 40.

Apocalypsis Ioannis Nap.
Nonaginta duos durabit mundus in annos,
Mundus ad arbitrium si stat, obitque, tuum.
Cur mundi finem propiorem non facis? ut ne
Ante obitum mendax arguerere: Sapis.

H. ed. W. VIII, p. 24; K.b., II, p. 441 (XXV, 5).

Onbesorgde Waersegger
Claes is al zeventich, en Almanackt voor waer
Des Werelds jongsten dagh op noch eens tachtig jaer.
Light ijemand op de wacht om Claes te heeten liegen,
Hy neemt het ruijm genoegh, en sal hem wel bedriegen.

Lond. 16 Iul. (1671)
Owen spreekt waarschijnlijk over een concreet geval: een zekere Joannes uit Napels
voorspelde dat over 92 jaar de wereld zou vergaan. Owen insinueert, sprekend tot
Joannes zelf, dat hij met opzet de termijn zo ruim genomen heeft om niet voor zijn
dood als bedrieger ontmaskerd te worden. Huygens' opschrift geeft weer duidelijk
zijn eigen oordeel: waarzegger Claes hoeft zich geen zorgen te maken dat iemand
hem zal heten liegen! Zelf is hij al 70 en ‘Almanackt’, d.w.z. berekent de tijd van 's
werelds ondergang, op nog eens 80 jaar. Hij zal dus ieder kunnen bedriegen, d.w.z.
ieder erin kunnen laten lopen, zonder dat men hem dit nog kan verwijten. Huygens
drukt zich niet duidelijk uit.
O. III, 50.

Hodie
Hoc quod adest Hodie, quod nomen habebat Heri? Cras.
Cras hodie quodnam nomen habebit? Heri.
Cras lentum quod adest nunquam, nec abest procul unquam,
Quonam appelletur nomine Cras? Hodie.
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H. ed. W. VIII, p. 24; K.b., II, p. 441 (XXV, 1).

Mergen
Dat gist'ren Mergen hiet, sal mergen Gist'ren wesen;
En heden is 't Van daegh. Andries, ghij hebt gelesen
Al wat'er leesbaer is in Griecksch en in Latijn;
Ey lieve, leert mij eens, wanneer sal 't Mergen zijn?

Lond. 15 Iul. (1671)
De gedachtengang van Owen is: ‘Vandaag’ (van nu) was gisteren ‘morgen’,
‘Vandaag’ (van nu) zal morgen zijn: ‘gisteren’. ‘Morgen’ - dat er nooit is - is morgen
‘vandaag’. Huygens betoogt: Het ‘morgen’ van gisteren is morgen ‘gisteren’, en het
is vandaag ‘vandaag’. Wanneer is het dan ‘morgen’? De conclusie van beiden is
dus: morgen is er nooit.
Owen is minder duidelijk: hij gaat eerst uit van ‘hodie’ en daarna, in de laatste
twee verzen, van: ‘cras’, zodat het opschrift ook, en zelfs beter, Cras, had kunnen
luiden. Huygens gaat geheel uit van het begrip ‘Mergen’ en verandert terecht het
opschrift.
De vorm van Owen's epigram is kunstig: vers 1, 2 en 4 eindigen resp. met: Cras,
Heri en Hodie. In vs. 2 staat Cras aan het begin, de tegenstelling Heri aan het einde,
vs. 3 begint weer met Cras en vs. 4 eindigt met de tegenstelling Hodie.
Huygens had met vers 2 kunnen eindigen, door ‘Andries, ghij hebt gelesen’ te
vervangen door: ‘Wanneer sal 't Mergen zijn?’.
Maar zoals al vaker is geconstateerd, hij streeft niet in de eerste plaats naar
bondigheid, maar naar levendigheid.
O. III, 54.

De Spe et metu
Ad Amicum suum, Robertum Bowyer.
Divitiae atque metus comites sunt, spes et egestas:
Res optanda tamen spes, miseranda metus.
Pauperis est sperare, timereque divitis; isto
Quam sperare equidem malo timere modo.
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H. ed. W. VIII, p. 24; K.b., II, p. 460 (XXV, 120).

Keesens Keur
Den armen hoopt op Geld en heeft vermaeck in 'thopen;
De rijcke leeft in vrees voor Cassen, toe of open,
Daer dief en Vyer aen magh. Dat's niet een ding, seght Kees,
26)
Wegh met de loode Hoop, 'khoud 't met de goude vrees.

Lond. 13 Iul. (1671)
Weer draagt het opschrift van Huygens een persoonlijker karakter. Owen houdt een
bijna wetenschappelijk betoog, dat niet zo erg duidelijk is opgebouwd! Rijkdom en
vrees horen bij elkaar, hoop en armoede. Toch is hoop iets wenselijks, maar vrees
niet. Maar hopen doet de arme, vrezen de rijke. Dus wil ik toch liever vrezen dan
hopen. Het derde vers vertelt ongeveer hetzelfde als het eerste. De uiteenzetting
van Kees bij Huygens is in zijn eenvoud duidelijker en eindigt met een aardige
beeldspraak.
Voor de dubbele uitgang van de genitief in het opschrift: Keesens (vgl. Andriesens,
6

Claesens) zie Schönfeld: Hist. gramm. v.h. Nederl. , 133.
2. Cas: kist, koffer, lade, doos enz. (WNT VII, 1, 1702).
3. Dat's niet een ding: dat betekent niets, dat is geen bezwaar (WNT III, 2, 2633).
O. III, 58.
27)

Ad Ponticum

Pauper es? haud facile est fieri tibi, Pontice, ditem:
Dives es? ex facili ditior esse potes.

H. ed. W. VII, p. 179; K.b., II, 297 (XX, 89).

Aen Dirck
Dirck, zeid'ick, met wat konst zijt gh'aen groot Goed gekomen?
Aen 't weinighe, zei Dirck, met moeijte, met verdriet,
Met suere sorg en sweet: aen grooten Ryckdom niet:
Die wat heeft, krijght licht meer, daer Geld is, wil Geld komen.

28 Nou. (1668)

26)
27)

‘de’ ontbreekt in het handschrift.
Vgl. Martialis, V, 81:

Semper pauper eris, si pauper es, Aemiliane,
Dantur opes nullis nunc nisi divitibus.
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Het is moeilijk uit te maken of Huygens' gedicht een navolging is van Owen of van
het in de noot aangehaalde epigram van Martialis. Voor de eerste veronderstelling
pleit misschien: het ‘met moeijte, met verdriet’ uit vers 2, dat een vertaling kon zijn
van ‘haud facile’ uit de eerste versregel van Owen (bij Martialis blijft de arme altijd
arm) en het ‘licht’ uit het vierde vers dat dan een vertaling is van ‘ex facile’ van
Owen's tweede vers. Daarentegen zou ‘daer Geld is, wil Geld komen’ van Huygens
28)
een vertaling kunnen zijn van: ‘dantur opes nullis nunc nisi divitibus’ van Martialis .
Het zou het eerste gedicht zijn dat Huygens aan Owen ontleent. Op 15 december
1668 bewerkt hij Owen X, 5. De andere ‘vertalingen’ uit boek III van Owen zijn alle
gemaakt tijdens zijn verblijf in Engeland. De eerste in het Nederlands gedichte
bewerking van een epigram van Martialis door Huygens vinden we echter ook pas
op 11 april 1669 (ed. W. VII, p. 261: Aen Claes).
29)

O. III, 79 .

Philautia
Crimina qui cernunt aliorum, nec sua cernunt;
Hi sapiunt aliis, desipiuntque sibi.

H. ed. W. VIII, p. 21; K.b., II, p. 459 (XXV, 114).

Goed-Dunckers
Die veel' in and're sien, in haer niet een gebreck,
Zijn voor een ander wijs, en voor haer selven geck.

Lond. 26 Iun. (1671)
Behalve dat Huygens spreekt over vele gebreken, is zijn gedichtje een zeer
nauwkeurige vertaling van het epigram van Owen.

28)

In 1608 dicht Huygens al met bijna dezelfde woorden als Martialis: In Aemilium Pauperem
(het afschrift heeft de titel: In pauperem quendam)

Pauper es et semper sic Aemiliane manebis,
Divitibus tantum distribuuntur opes.
29)

Bij De D. II, 46 (I, 200) vertaald onder het opschrift: Eigen liefde.
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30)

O. III, 95 .

De Amicitia adumbrata
Ad D. Ioannem Suckling, amicum suum
Dum Sol obscurum radiis illuminat orbem,
Est individuus corporis umbra comes.
Quamprimum liquidus nebulis offunditur aër,
Ecce repente tuum deserit umbra latus.
Te, bona dum splendet fortuna, sequuntur amici,
Ut te, dum lucet Sol, solet umbra sequi.

H. ed. W. VIII, p. 31; K.b., II, p. 502 (XXVI, 145).

Trouw om Baet
Sij zijn maer Schaduwen, die rycke Luyden volgen
Soo lang haer' sonne schijnt. Werdt eens het Weer verbolgen,
En schijnt de Son niet meer;
Wegh, schaduw, met den Heer.

Lond. 25 Iul. (1671)
Een van de heel weinige gevallen dat Huygens korter is dan de wel heel uitvoerige
Owen, bij wie dan nog de gedachte ontbreekt: zodra het geluk verdwijnt, is de
schaduw verdwenen. Huygens, bij wie beeld en werkelijkheid op geslaagde wijze
verweven zijn, heeft in zijn beknoptheid de gedachte van Owen heel goed
weergegeven.
O. III, 101.

Christus Via
Ad caelos vis scire viam tibi qua sit eundum?
Ad te descendit coelitus ipsa Via.

H. ed. W. VIII, p. 22; K.b., II, p. 460 (XXV, 116).

Via et Veritas
Daer is geen dolen aen; weest niet bekommert, Vromen;
De wegh ten Hemel is ten Hemel af gekomen.

Lond. 1 Iul. (1671)
Men vraagt zich af, waarom Huygens een Latijns opschrift boven zijn gedichtje zet
en waarom hij de titel van Owen, ontleend aan Joh. XIV, 6, vervangen heeft door
Via et Veritas. Het oorspronke-

30)

De D. I, 195 (I, 273) heeft een vertaling met titel: Schaduw-Vriendschap.
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lijke opschrift vat de inhoud beter samen. Huygens' bemoedigende woorden: ‘weest
niet bekommerd, Vromen;’ zijn warmer en gevoeliger dan het: ‘vis scire...’ van Owen.
1. Daer is geen dolen aen: men kan niet dwalen, er valt niet te dwalen; vgl. daar
is geen helpen aan, daar is geen beginnen aan.

O. III, 127.

Durus Pater
In gnatum quo, dure parens, es parcior, hoc es
Largior; huic moriens omnia namque dabis.

H. ed. W. VIII, p. 30; K.b., II, 502 (XXVI, 142).

Weldaed sonder danck
Hoe noemt gh'uw Vader, Ian, een Vreck, een Gierigaerd?
Hij is, altoos voor u, van d'allermildsten aerd.
Want hoe hij minder geeft en meer spaert al sijn leven,
Hoe hij u meerder past te laten en te geven.

Lond. 25 Iul. (1671)
Owen brengt een hardvochtige vader zijn domheid onder het oog, dat hij niet inziet
dat hij door zijn schrielheid juist veel royaler is tegen zijn zoon. Huygens verwijt,
lichtelijk ironisch, Jan zijn ondankbaarheid tegenover zijn zuinige vader.
De eerste twee verzen vormen een gemoedelijke inleiding op de twee laatste,
die de vertaling van Owen's epigram bevatten.
2. altoos: althans, tenminste (WNT II, 1, 308).
4. past: ervoor zorgt, van zins is, zijn maatregelen neemt (WNT XII, 1, 702).
31)

O. III, 140 .

De somno
Si somnus nihil est nisi mors, nil mors nisi somnus;
Quo plus in vita dormio, vivo minus.

31)

Vgl. de vertaling bij De D. II, 52 (I, 216) met opschrift: Op 't Symbolum van Viglius Zuichemus.
Vita Mortalium Vigilia.
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H. ed. W. VIII, p. 31; K.b., II, 502 (XXVI, 147).

Verslapen Tijd
Mijn kind'ren, laet u die less geven:
Hoe langer slaep, hoe korter leven.

Lond. 25 Iul. (1671)
De gedachte is zo eenvoudig dat navolging niet noodzakelijk verondersteld hoeft
te worden. De plaats van het epigram van Owen temidden van andere door Huygens
bewerkte gedichten en de datum waarop het gedicht is, maken beïnvloeding door
Owen echter waarschijnlijk.
Huygens heeft het eerste vers van Owen niet vertaald. De Decker heeft ook
slechts het eerste gedeelte van vs. 1 vertaald. Vonden zij de gedachte van Owen
te weinig Christelijk?
32)

O. III, 143 .

Domine, adauge fidem nostram (Luc. cap. 17)
Non augenda fides, potius minuenda videtur,
Vix cum sint homines tot, quot in orbe fides.
Sortitur sibi quisque fidem, sibi quisque magistrum:
Nunquam plus fidei perfidiaeque fuit.
Domine, diminue fides nostras.

H. ed. W. VIII, p. 21-22; K.b., II, p. 460 (XXV, 115).

Verdeelde Kercken
De grillen zijn soo veel, die elck om 'tseerst wil loven,
En yder in sijn' Kerck verheffen voorde best',
Dat een met reden seid'in een verwerde nest,
Heer, meerdert ons Geloof, en mindert ons' Gelooven.

Lond. 30 Iun. (1671)
Owen betreurt dat ieder mens iets anders gelooft, zodat er weinig geloof en te veel
‘geloven’ zijn. Huygens klaagt in zijn opschrift en in zijn gedicht over de verdeeldheid
der Kerken en haalt met instemming Owen's opschrift en onderschrift aan: de ‘een
die met reden seide’ is Owen!

32)

Bij De D. II, 133 (II, 339) met de titel: Heere, vermeerdert ons geloove. Luc. cap. 17.
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2. grill: zonderling begrip (WNT V, 759).
3. nest: 1) warwinkel, ingewikkelde zaak; 2) twist (WNT IX, 1856) het woord is
hier manl., cf. ook Cats 1, 658b (ed. 1726): een vuijle nest.

O. III, 159.

In Brunonium
Cui pestis testis divinae creditur irae,
Tam bene, Brunoni, qua ratione vales?
In promtu ratio est, qua non capitalior ulla
Esse potest, patriae pestis es ipse tuae.

H. ed. W. VIII, p. 31; K.b., II, p. 503 (XXVI, 150).

Griet Pestvry
33)

Hoe woedt de Pest in straet en stegen,
34)
En noyt en heeftse Griet gekregen?
De Pest is Pest; zoo is Griet mé,
't Een Mes houdt 'tander inde schee.

Lond. 25 Iul. (1671)
Het gegeven van Owen is door Huygens nogal vrij bewerkt. Owen richt zich tot een
man, aan wie hij vraagt waarom de pest, die getuigt van goddelijke toorn, hem
spaart. Het antwoord ligt voor de hand, zegt Owen, je bent zelf de pest van je
vaderland, dus het goddelijk instrument zelf. Huygens stelt in het algemeen, dezelfde
vraag over Griet, een vrouw dus. Hij geeft zelf ook het antwoord: Griet is ook een
35)
pest en hij concludeert, met een geestige toepassing van een bekend spreekwoord ,
dat de ene pest de andere spaart.
O. III, 167.
Si oculus tuus dexter, etc. (Matth. 5.29)
Si quoties peccant dextri effodiantur ocelli,
Mundus in exiguo tempore luscus erit.

33)
34)
35)

K.b.: Al.
K.b.: Noch.
Stoett-Kruyskamp, Ned. Spreekw. en Gezegden, no. 922.
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H. ed. W. VIII, p. 31; K.b., II, p. 503 (XXVI, 153).

Vaste Gissingh
Most yeder quaed oogh wegh en yeder boose hand,
Wat sagh men handeloos' en blinde luy in 'tland!

Lond. 25 Iul. (1671)
Huygens denkt behalve aan Mattheus 5, 29 ook aan 5, 30 waar gesproken wordt
over de rechterhand. De gedachte van Owen wordt dus in tweeërlei opzicht
uitgebreid: bij Huygens moeten alle quaede ooghen en bovendien alle boose handen
weggeworpen worden.
O. III, 169.

Vitae brevitas
Infanti nondum nato par omne futurum
Judico, defuncto praeteritumque seni.
Tollito praeteritum de vita, tolle futurum;
Quantillum vitae, quod tibi restat, erit?

H. ed. W. VIII, p. 31; K.b., II, p. 503 (XXVI, 151).

Noyt Yet
Dat over is, is wegh, dat komen sal, noch niet:
Wat is 'et, arme Mensch, 'tpunt dat u overschiet?

Lond. 25 Iul. (1671)
Het is begrijpelijk dat Huygens de gezochte vergelijking van de beide eerste verzen
van Owen heeft weggelaten. Wat over blijft is volledig en duidelijk. ‘Wat voorbij is,
is weg, wat komen zal, is er nog niet - men kan er dus niet op rekenen (eerste lezing
van het handschrift en tekst van de K.b.: “is niet”). Voor jou, arme mens (duidelijker
dan “tibi” van Owen) schiet dus: “noyt yet” over’.
O. IV, 269.

In Zoïlum
Defuncto parces; viventem, Zoile, carpes:
36)
Non ego propterea mortuus esse velim .

36)

Vgl. Martialis, VIII, 69:

Miraris veteres, Vacerra, solos,
Nec laudas nisi mortuos poetas.
Ignoscas petimus, Vacerra: tanti
Non est, ut placeam tibi, perire.
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H. ed. W. VII, p. 274; K.b., II, p. 436 (XXIV, 168).

Aen Ian
Prijst ghij geen' lieden, Ian, als die niet meer en leven?
Ick hoop u dat vermaeck uw leven niet te geven.

21en Maij. (1669)
De grote overeenkomst tussen de epigrammen van Owen en Martialis (in de noot
aangehaald) maakt het moeilijk, uit te maken, wie Huygens tot voorbeeld gekozen
heeft. Het ontbreken bij Martialis en Huygens beiden van de gedachte: ‘viventem
carpes’ en de overeenkomst tussen Mart. ‘ut placeam tibi’ en Huygens': ‘ick hoop
u dat vermaeck...niet te geven’ maakt een ontlening aan Martialis iets waarschijnlijker.
Ook het feit dat dit gedicht het enige uit boek IV van Owen zou zijn, dat door Huygens
bewerkt is, kan een argument zijn voor een ontlening aan Martialis.
O. X, 5.

In Labienum taciturnum
Si sapis, es stultus, cum nil, Labiene, loquaris:
Sive, quod es, stultus sis, Labiene, sapis.

H. ed. W. VII, p. 192; K.b., II, p. 439 (XXIV, 190).

Aen Mathijs de Swijger
Of 'tis goed overlegh, of 'tis een sotten treck,
Die u staegh onder 'tvolck aen 'tswijgen houdt, Mathijs:
Want, zijt ghij wijs, soo zijt ghij geck,
En, zijt ghij geck, soo zijt ghij wijs.

15 Dec. (1668)
Dit aardige epigram van Owen is nog een tweede keer door Huygens bewerkt:
H. ed. W. VIII, p. 106.

Ian de Swijger
Of Ian in vrolick of bedruckt geselschap kom',
Hij sitter van begin ten einde stil en stom.
't Is quaed te seggen of 't een' sott' of wijse wijz is.
Ian is wijs, is hij sot, Ian is sot, soo hij wijs is.

9 Ian. (1674)
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Wat inhoud betreft verschillen beide bewerkingen niet veel van elkaar. Beide tellen
vier regels, beide vertalen niet het ‘quod es’ van Owen, dat zijn epigram ook niet
sterker maakt. In de eerste bewerking spreekt Huygens tot Mathijs, in het tweede
over Jan. Vers 1 van de eerste bewerking wordt in de tweede weergegeven door
het derde vers: ‘wijz’ is hier: wijze, manier van doen, en ter wille van de woordspeling
gekozen.
Als een zeer vrije bewerking van Owen kan men ook beschouwen:
H. ed. W. VIII, p. 50; K.b., II, 446 (XXV, 34).

Een Knechts Afscheid
Wilm, nu ghij van mij gaet,
Gedenckt aen desen raed:
Spreeckt weinigh in 'tgemein:
Soo sal men niet vernemen,
5 Waer voor men u moet nemen
Voor groot Geck, of voor Klein.

ond. 5 Sept. (1671)
37)

O. X, 15 .

Ad amicum caelibem
Ureris? uxorem ducas; non expedit uri:
Coniugis in gremio mortificanda caro est.

H. ed. W. VIII, p. 28; K.b., II, p. 499 (XXVI, 125).

Raed voor Brand
Dirck, zijt ghij van die gasten,
Die 't malle Minne-vier niet weten uijt te vasten?
Dit raed ick u voor 'tbest;
Krijght niet als een jong Wijf in 'tbedd. Probatum est.

Lond. 19 Iul. (1671)
Het opschrift van Huygens geeft weer een duidelijker aanduiding van de inhoud van
het gedicht dan het neutrale van Owen. Owen geeft vol begrip voor de problemen
van zijn vriend hem zakelijk de raad te trouwen, waarbij hij in het tweede vers
plechtige taal gebruikt.

37)

De D. II, 31 (I, 157) heeft een vrije vertaling, getiteld: Toom voor 't Vleesch.
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Huygens is wijdlopiger en alledaagser in taal en gedachten. Het ‘ureris’ van zijn
voorbeeld wordt bij hem door de eerste twee regels weergegeven. Huygens'
woordkeus wekt de indruk dat hij weinig begrip heeft voor de moeilijkheden en
verlangens van zijn Dirck.
2. uijtvasten: door onthouding doven.
38)

O. X, 16 .

In Baldinum
Edidit indignos in lucem luce libellos
Baldinus, dignos attamen igne libros.

H. ed. W. VII, p. 256; K.b., II, 430 (XXIV, 131).

Op Pieters dichten
Schrijft Pieter altemet een Veers,
't Is dobbel waerd in 'tlicht te komen;
Werd maer mijn seggen wel genomen:
Ick meen in 't Vier, of inde Keers.

23 Mart. (1669)
Huygens vertaalt de woorden: ‘indignos...luce’ niet, maar kondigt dadelijk aan dat
de gedichten dubbel waard zijn in 't licht te komen. Hij waarschuwt in het derde vers
nadrukkelijk dit ‘dubbel waard’ niet mis te verstaan: Huygens bedoelt niet: dubbel
en dwars waard, maar in dubbele zin waard, nl. in het vuur of in de kaars.
Hieronder volgen nog een paar epigrammen die gelijkenis vertonen met de erachter
geplaatste van Huygens, zonder dat ontlening met enige zekerheid valt aan te tonen.
O. I, 105.

In Calvum
Certa tuas frontis fuerat mensura, priusquam
Nescio quae frondes abstulit aura tuas.
Ex quo decussi tibi sunt de vertice crines,
Perpetuae frontis iam caput instar habes.
Quanta tibi nunc sit frons dicere non potes: ergo
Fronti nulla fides est adhibenda tuae.

38)

De D. I, 464 (II, 303) geeft een vertaling, met opschrift: Op Baldinus.
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H. ed. W. VIII, p. 25; K.b., II, p. 498 (XXVI, 114).

Aen Kaele Andries
Ghy hadt wel eer een dingh dat voorhoofd hiet, Andries;
Nu ist'er soo beroijt van watter stond en wies,
En sulck' eenparicheit van voren tot den neck toe,
Dat, kost ghij noch een neus, twee oogen en een mond,
5 Als dobbele Ian gat, bestellen in dat rond,
Uw' ooren hoorden pas een' anderhalven geck toe.

Lond. 16 Iul. (1671)
De overeenkomst zit in de constatering dat voorhoofd en hoofd zo in elkaar overgaan
dat niet te zeggen valt wat het voorhoofd en wat het hoofd is. De eerste versregel
van beiden toont enige gelijkenis. De uitwerking van het gegeven is echter geheel
verschillend.
Wat misschien voor een zekere beïnvloeding zou kunnen pleiten is het feit dat
het sneldicht van Huygens gemaakt is in de paar weken dat bijna alle bewerkingen
van gedichten van Owen ontstaan zijn. Op diezelfde dag is bijvoorbeeld de vertaling
van O. I, 117 gemaakt.
5. Ian gat: een dom onnozel persoon (WNT VII, 1, 19).
bestellen: plaatsen (Marnix, Byenc. (ed. 1645) 2.8 (blz. 102a): Virgilius...heeft...het
Vagevyer besteldt by een Meyr...het welcke staet niet seer verre van Roomen.) Vgl.
ook WNT II, 2, 2134.
rond: achterhoofd.
6. waarom gesproken wordt van ‘een anderhalve geck’ is niet duidelijk. Bedoelt
H. een tweede halve gek?
O. VII, 93.

In Corbulonem
Diruis, aedificas; quid Corbulo? diruis omnes
Divitias et opes, aedificasque nihil.

H. ed. W. V, p. 290; K.b., II, p. 260 (XIX, 94).

Averechts Bewijs
Jan timmert sonder end meer dan hij kan bewoonen,
En doet het, seght hij, om syn' vijanden te thoonen
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Dat hem geen geld ontbreeckt.
Ick neem het soo hij 'tspreeckt:
5 Maer, vrienden, dunckt u niet dat sijn bewijs misstelt is,
En dat hij thoonen gaet dat hij beroijt van geld is?

25 Ian. (1656)
De overeenkomst is maar heel oppervlakkig, nl. dat Corbulo en Jan beiden door
het vele bouwen hun geld kwijt zullen raken. Bovendien zou deze bewerking van
een epigram van Owen door Huygens ver voor alle andere gemaakt zijn en het
gedicht gekozen zijn uit een boek waaraan Huygens verder geen enkel voorbeeld
meer ontleend heeft.
39)

O. VIII, 61 .

Ad Aulum Medicum, gratulatio Verna
Vere novo impuri renes et viscera purgant,
Gratulor, Aule, tibi: Ver, tua messis, adest.

H. ed. W. V, p. 134; K.b., II, p. 205 (XVII, 89).

Ooghst inden Herfst
October is in 'tland, en 'tregent geele blad'ren:
Doctoren, helpt uw volck van 'tkantjen in de sloot:
Uw' blad'ren vallen oock, ghij mooghtse wel vergad'ren,
't Zijn sulck' als Danaë sagh regh'nen in haer' schoot.

7 Octo. (1654)
De gedachte aan beïnvloeding door Owen ligt hier m.i. meer voor de hand: Owen
en Huygens spreken beiden over een oogst voor de doktoren. Dat Huygens zijn
oogst niet in de lente laat vallen is te verklaren als men aanneemt dat zijn
landgenoten niet algemeen de gewoonte hebben in die tijd hun nieren en ingewanden
op doktersadvies te laten zuiveren. Doordat hij de oogst zich in de herfst laat
afspelen, inderdaad de tijd van meer ziektegevallen, is het beeld van de gele bladeren
op zijn plaats.
Maar ook hier geldt als bezwaar de vroege datum en de ontlening aan een verder
niet gebruikt boek.

39)

De D. I, 54 (I, 66) vertaalde het gedicht onder de titel Meigroet. Aen Aulus Chirurgyn.
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Tenslotte volgen hier nog een paar Latijnse gedichten van Huygens die beïnvloed
zijn door Owen.
O. VIII, 58.

O Tempora!
Tempora mutantur, nos et mutamur in illis;
Quomodo? fit semper tempore peior homo.

H. ed. W. III, p. 276.

Tempora
Tempora mutantur et nos mutamur in illis.
O mores, virgo, o tempora, dicat anus.

11 Apr. (1643)
Hoewel de eerste regel van het gedicht van Owen reeds door deze aan een andere
40)
bron ontleend is , zal Huygens hem toch wel door Owen hebben leren kennen.
Wel is het opvallend dat bij Huygens de woordvolgorde dezelfde is als bij Middleton
en dat geen van de Nederlandse vertalingen van Huygens uit Owen zo vroeg
gedateerd is.
O. I, 79.

Participium
Cum verbum sit Eras, mus Nomen: quid sit Erasmus,
Ingenio Lector colligat inde suo.

of:
O. VII, 34.

Erasmus
Quaeritur, unde tibi sit nomen Erasmus? Eras - mus.
Resp.
Si sum Mus, ego, te judice, Summus ero.

hebben zeker het volgende gedicht van Huygens beïnvloed.

40)

Zie Ts. LXXVI, p. 21 noot 7. Hieraan kan worden toegevoegd dat Pelle Holm, Bevingade Ord
320 b, de spreuk toeschrijft aan Lotharius I.
Alden, The Rise of formal satire in England under classical influence, Philadelphia 1899, p.
172 vermeldt dat het vers: ‘Tempora mutantur, et nos mutamur in illis’ voorkomt als motto in
Epigrams and Satyres, made by Richard Middleton of Yorke, Gentleman, dat in 1608
verschenen is. Van dit boek is slechts één exemplaar bewaard gebleven, zodat het blijkbaar
weinig gelezen werd.
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H. ed. W. VIII, p. 20.

Ad Erasmum
O rosor lepide, o rosor non dente canino,
Gratior arrosis quam quos arrodere nolles,
Rodere ridendo quemvis, non laedere, solers.
Dictus Erasmus eras, quia nempe futurus eras mus.

Lond. 13 Iun. (1671)
Ook het tijdstip waarop dit gedicht gemaakt is, in de periode waarin vrijwel alle
Nederlandse bewerkingen van Owen vallen, maakt een verplichting aan Owen
bijzonder waarschijnlijk.

Naschrift: verdere navolgers van Owen
In de zeventiende eeuw blijken de epigrammen van Owen, behalve aan De Decker,
41)
Revius, Huygens, Westerbaen en Vollenhove ook aan Six van Chandelier en aan
Focquenbroch bekend te zijn.
42)
Six van Chandelier heeft drie epigrammen van Owen vertaald.
O. I, 82.

De Die
Sit Nox centoculo quamvis oculatior Argo,
Plus uno cernit lumine lusca Dies.
43)

dat ook door De Decker en Revius vertaald werd , luidt bij Six van Chandelier als
volgt (p. 624):

Nacht en dagh
Schoon Argus 's midnachts ons verlicht, met hondert oogen,
Een Polifemus oogh kan 's middaghs meer vertoogen.

41)
42)
43)

Zie voor de laatste twee dichters Ts. LXXVI, p. 37, noot 15 en 16.
Poësy van Six van Chandelier, Amsterdam 1657.
Deze vertalingen zijn aangehaald Ts. t.a.p. p. 31: De Decker I, 518 (II, 413): De Dag aen den
Nacht; Revius I, p. 15: Schepping. Nacht ende Dach.
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O. I, 163.
44)

De Cornibus problema

Si quando sacra iura tori violaverit uxor,
Cur gerit immerito cornua vir? Caput est.

luidt bij Six v.Ch. (p. 616):

Hoorndrager
Waarom, indien de vrouw den echt van eer berooft,
Draaght, sonder schuld, de man de hoornen? hij is 't hoofd.

O. II, 173.

Quinque Sensus
Quinque voluntatisque voluptatisque ministri
45)
Officium faciunt, an magis officiunt?

Six v.Ch. (p. 618):

De vijf sinnen
Vijf die, op onsen lust en wellust vlijtigh passen,
Zijn met ons, t'onsen dienst, en ondienst, opgewassen.
46)

Ook Focquenbroch

vertaalde een van de bekendste epigrammen van Owen:

O. III, 199.

Miseria Iob
Divitias Jobo, sobolemque, ipsamque salutem
Abstulit (hoc Domino non prohibente) Satan.
Omnibus ablatis misero, tamen una superstes,
47)
Quae magis afflictum redderet, uxor erat .

44)
45)
46)
47)

Ook vertaald door De Decker I, 272 (II, 56): Problema.
Zie ook De D. I, 107 (I, 133): De vijf sinnen.
Uitg. Amsterdam 1766, III, p. 162.
Voor vertalingen van De D.: I, 40 (I, 51), Jobs ellende, en van Revius: I, p. 35, Job, zie Ts.
t.a.p., p. 33.
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Focquenbroch:

Jobs ellende
De duivel sloeg met felle slagen,
Den vroomen Job, aan ziel en lijf,
En had hem al zijn goed ontdraagen,
Maar tot de zwaarste zijner plagen,
Zo liet hij hem alleen zijn Wijf.

J.B. WILTERDINK †
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Martialis bij Huygens
Het is niet verwonderlijk dat bij de vele Latijnse schrijvers die Huygens goed gelezen
1)
blijkt te hebben, ook Martialis behoort . Deze dichter maakt deel uit van de normale
geestelijke bagage van de ontwikkelde zeventiende-eeuwer. En speciaal in Nederland
werd hij veel bestudeerd en uitgegeven. De beste edities van Martialis in de 16e en
17e eeuw waren van de hand van Nederlanders, bijv. die van Hadrianus Junius
(Adriaan de Jonghe) uit Hoorn uit 1559 en 1566, van Janus Gruterus (Jan Gruytere)
uit Antwerpen (later Heidelberg) uit 1602, van Scriverius (Peter Schrijver) uit Haarlem
van 1619 en 1621 waarna nog vier andere drukken verschijnen, van Schrevelius
uit Haarlem, uit 1656, 1661 en 1670.
Huygens citeert in zijn brieven Martialis veel en haalt hem dikwijls aan in zijn
aantekeningen bij de grotere gedichten. In 1608, reeds op twaalfjarige leeftijd dus,
blijkt hij met Martialis zo goed vertrouwd te zijn dat hij hele versregels van hem in
2)
zijn Latijnse gedichtjes overneemt .
Ook in latere Latijnse gedichten van Huygens vindt men reminiscenties aan
3)
4)
Martialis . In 1626 schrijft Huygens een Nederlands gedicht van 80 verzen , dat
een uitbreiding is van Mart. XII, 50 dat slechts 8 verzen telt.

1)

2)

3)

4)

In de bibliotheek van Huygens bevonden zich verschillende uitgaven van Martialis (Zie Catal.
der bibliotheek van C. Huygens...opnieuw uitg. 's-Gravenhage 1903: Libr. Miscell. in Folio,
No. 64; L. Misc. in Octavo, No. 148, 252 en 298).
Vgl. Mart. V, 81 en H.: In Aemilium Pauperem, ed. Worp I, p. 5; Mart. I, 37 en H.: In Bassum
quendam, ed. W. I, p. 6; Mart. V, 57 en H.: Ad Cinnam, Phaleucia, ed. W. I, p. 7; Mart. II, 18
en H.: Epigramma ad Patrem, ed. W. I, p. 11.
Bijv. Mart. IX, 29, 11 en H.: Eidem, ed. W. II, p. 280; Mart. IV, 10, 7-8 en H.: Ad Barlaeum,
ed. W. II, p. 280; Mart. Ep. lib., I, 1 en H.: In obeliscum Vitaulij fulmine prostratum, ed. W. V,
p. 27.
Met opschrift: ‘Martialis, lib. 12, Epigr. 50, Daphnonas, Platanos etc.’, ed. W. II, p. 168-170.
K.b., II, p. 520 heeft als titel: ‘Het onnut moy. Volgens Martial. 12.50 Daphnonas, Platanos
ac aërias Cupressos’.
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De ontleningen aan Martialis zijn vrij evenredig over al diens boeken verdeeld. De
eerste vertaling in het Nederlands vindt men in 1656. Huygens heeft zelf in het
opschrift boven zijn vertaling zijn voorbeeld genoemd.
5)
Mart. XIV, 111. Crystallina
Frangere dum metuis, franges crystallina: peccant
Securae nimium sollicitaeque manus.

H. ed. W. V, p. 292; K.b., II, p. 531
6)

Noch (d.i. Glas)

Die meest voor breken vreest, breeckt meest het Crijstallijn;
Men kan te sorgheloos en te sorgvuldigh zijn.

26 Ian. (1656)
Het is waarschijnlijk dat het sneldicht van Huygens dat hieronder volgt beïnvloed is
door:
Mart. VI, 74
Medio recumbit imus ille qui lecto,
Calvam trifilem semitatus unguento,
Foditque tonsis ora laxa lentiscis
Mentitur, Aefulane: non habet dentes.

H. ed. W. VI, p. 8; K.b., II, p. 55 (XIII, 192)

Tandstoker
7)

Jan heeft geen' tanden als in een' Doos of een' Koker,
En doet als had hij groot gerief van een' Tand-stoker:
Dewijl het seker is dat hij 't niet doen en kan,
4.
Is 'twonder dat elck een sijn' tanden stoockt met Ian?

6 Feb. (1656)

5)
6)
7)
4.

Voor Mart. is de tekst en de nummering gevolgd van de uitgave van Heraeus, Leipzig, 1925.
In K.b. luidt het opschrift: Martialis 14.111 Frangere dum metuis, frangis (sic) Crystallina.
Hs.: ‘als in een' Doos of een'’, K.b.: ‘meer als in een' Doos of’.
zijn tanden stoken met iemd.: de spot drijven met iemd., over iemd. smalen (W.N.T. XV, 1844)
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Bij Martialis is alles toegespitst op de laatste drie woorden die de pointe vormen.
Bij Huygens horen we al dadelijk dat Jan geen tanden heeft. Bij hem loopt het
sneldicht dus uit op de gedachte: zoals Jan de mensen voor de gek tracht te houden
door te doen alsof hij het nodig heeft zijn tanden te stoken, zo stoken de mensen
hun tanden met hem.
Bij het volgende voorbeeld kan zeker niet gesproken worden van een vertaling
of bewerking door Huygens, maar het is toch zeer goed mogelijk dat voor de beide
sneldichten van Huygens sprake is van een zekere beïnvloeding door Martialis.
Mart. VIII, 35
Cum sitis similes paresque vita,
Uxor pessima, pessimus maritus,
Miror, non bene convenire vobis.

H. ed. W. VII, p. 11; K.b., II, p. 408 (XXIII, 179)

Mis - Hijlick
Een rijck wijf soud' u wel gelycken,
En dat is Maey met al haer land.
Maer s' is wat leelick aen te kijcken,
Sij slacht u, lieve Ioncker Brant.
5 En s' is wat hoerachtigh gevallen
En daer in slachts' u boven allen.
7.
En s'is, als ghij, een korsel vell:
8.
Magh ick het rechte vonniss strijcken,
9/10.
Maey soud u, seker, niet gelijcken,
10 Want sij gelyckt u all te wel.

Paris, 1 Mart. (1662)

7.

8.
9/10.

korsel = korzelig: zie H.K.b. I, p. 122; ed. W. II, p. 4: Een rycke vrijster vs. 2: ‘Een' korssele
Goddinn’
vel: kwaadaardig, boos vrouwspersoon (W.N.T. XVIII, 1435) ook, met ongunstige
betekenisnuance, in toepassing op een manspersoon (ibid. 1436)
Vonniss strijcken = v. vellen, vgl. H.K.b. I, p. 87; ed. W. I, p. 256: Costelijck Mall, vs. 437
(W.N.T. XVI, 54)
gelijcken: 1. bevallen, aanstaan (W.N.T. IV, 1190)
2. gelijk zijn, geheel overeenkomen met, evenaren (W.N.T. IV, 1185)
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H. ed. W. VII, p. 275; K.b., II, p. 365 (XXII, 150)
+

Eenigh Houwelick

Hoe komter tuschen Ian en Trijn
Oneenigheid geresen,
Dewijlse soo eenstemmigh zijn
En elck will meester wesen?

Hofw. 26 Maij (1669)
De overeenkomst in de drie gedichten bestaat dus alleen maar in de gedachte
dat de echtgenoten het niet goed samen kunnen vinden omdat ze te veel op elkaar
gelijken. Martialis geeft ironisch te kennen dat het hem verbaast, dat een man en
een vrouw die elkaar zo in slechtheid evenaren, toch niet bij elkaar passen. In het
eerste sneldicht van Huygens wordt voorspeld dat een huwelijk tussen ‘Ioncker
Brant’ en ‘Maey’ zeker mis zal gaan omdat ze (al te) veel slechte eigenschappen
gemeen hebben. Huygens, in het tweede gedicht, verbaast zich schijnbaar, evenals
Martialis, over de onenigheid in het huwelijk, terwijl toch beide echtgenoten hetzelfde
willen nl.......de baas zijn.
Dit laatste gedicht is door Huygens gemaakt in een periode waarin hij vele
epigrammen van Martialis heeft nagevolgd. In alle volgende gevallen kan er geen
twijfel bestaan aan beïnvloeding door Martialis. De eerste acht zijn door Huygens
gedicht tussen 22 en 24 april 1669.
Mart. IX, 81
Lector et auditor nostros probat, Aule, libellos,
Sed quidam exactos esse poeta negat.
Non nimium curo: nam cenae fercula nostrae
Malim convivis quam placuisse cocis.

H. ed. W. VII, p. 261; K.b., II, p. 332 (XXI, 130)

Keur van Lesers
Claes will gelesen zijn, maer niet van alle Mann:
Van Volck dat geerne leest; maer niet dat schrijven kan;
3.
De schrijvers heet hij Cocks; die zijn te vies van smaecken,
4.
En veel te dunn van Tong; daervoor en koockt hij niet;

+
3.
4.

eenigh: eensgezind (W.N.T. III, 2, 3833)
vies: kieskeurig, vgl. S.v. Beaumont, Grillen CII. 5, (ed. Tideman p. 108) ‘vijs van appetijt’
(W.N.T. XXI, 4e en 5e afl., p. 452-53)
dunn: fijn, vgl. Hooft Br. 2,89: ‘Heb van de dunste tongen niet ende verlaet mij bet op anderen’;
De Bruyn, Reizen I, 221 b: ‘Die wat dun van Tong zyn, zeggen dat deze kuikens niet zo wel
smaaken’...(W.N.T. III, 2, 3655/56)
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5 Gemeene Lesers zyn 't die hij syn' Tafel biedt,
En 'tis hem eers genoegh sijn' Gasten te vermaecken.

11 Apr. (1669)
Martialis spreekt zijn eigen opvattingen uit, Huygens geeft de mening weer van
een dichter Claes. Huygens' gedicht is bijna in zijn geheel een uitvoerige parafrase
van de laatste versregel van Martialis.
Mart. XI, 35
Ignotos mihi cum voces trecentos,
Quare non veniam vocatus ad te,
Miraris quererisque litigasque.
Solus ceno, Fabulle, non libenter.

H. ed. W. VII, p. 261; K.b., II, p. 331 (XXI, 122)

Aen Claes
Claes, noodt ghij mij te gast by vijf en twintigh Gasten?
Van all' die ghij daer noemt en kenn ick 'er niet een:
Ey, laet mij liever t'huijs wat peuselen, of vasten
Met goede kennissen: ick eet niet geern alleen.

12 Apr. (1669)
Het aantal van driehonderd gasten is door Huygens teruggebracht tot vijfentwintig.
Fabullus is boos dat Martialis voor zijn uitnodiging bedankt en vraagt hem
rekenschap. Maar Huygens geeft van te voren aan Claes zijn reden om liever niet
te komen. Hij is veel uitvoeriger en nadrukkelijker in zijn antwoord dan Martialis: om
diens ‘ignotos’ weer te geven gebruikt hij het hele tweede vers. Dat hij liever thuis
een eenvoudige maaltijd wil gebruiken met goede kennissen zegt Martialis niet. Het
verzwakt de pointe ook opvallend.
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Mart. IV, 15
Mille tibi nummos hesterna luce roganti
In sex aut septem, Caeciliane, dies
‘Non habeo’ dixi: sed tu causatus amici
Adventum lancem paucaque vasa rogas.
5 Stultus es? an stultum me credis, amice? negavi
Mille tibi nummos, milia quinque dabo?

H. ed. W. VII, p. 263; K.b., II, p. 333 (XXI, 136)

Slechte Loosheit
Een lichtmiss eischte mij acht of thien Pond te leen:
Ick seid', ick hadder juijst (voor hem, verstaet) niet een.
3.
Drij daghen na den dagh ontbiedt hij dat hem Gasten
Op 'taller onvoorsienst besprongen en verrasten,
5 En eischt mij een Lampett te leen, voor 'tmiddaghmael.
Hij nam mij voor een Geck, of half, of heeltemael.
7.
Wat een vernufte konst! wat moght de kappstock meenen,
Die 'ck thien geweigert hadd, soud ick dien hondert leenen?

14 Apr. (1669)
Martialis spreekt tot de man zelf, die van hem wilde lenen. Huygens vertelt zijn
lezers het verhaal en is, zoals zo dikwijls, wat uitvoeriger dan zijn voorbeeld.
Mart. I. 38
Quem recitas meus est, o Fidentine, libellus:
Sed male cum recitas, incipit esse tuus.

3.
7.

ontbieden: iets aan iemd. laten weten, berichten, verklaren (W.N.T. X, 1810)
konst: listig middel om enig doel te bereiken, smoesje, voorwendsel (W.N.T. VIII, 1, 557-58)
kappstock: gek, zot, malle vent, zie H.K.b. II, p. 320; ed. W. VII, p. 284: Van Dirck Wete-bet:
‘'k Sie Dirck sijn' grillen wel in 'tspreken en in 'trijmen, En wees den Kapstock wel een' wegh
van beter schick’...(W.N.T. VII, 1, 1555/56)
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H. ed. W. VII, p. 263; K.b., II, p. 333 (XXI, 137)
8)

Van Pier

Pier lagh en las mijn Dicht; ick wouw dat hij 'tgestaeckt hadd:
Hij las het mij soo mall, het gingh of hij 'tgemaeckt hadd.

14 Apr. (1669)
In het epigram van Martialis, dat toch wel tegen een plagiator gericht zal zijn die de
gedichten van Martialis in een openbare recitatio voorleest alsof ze van hemzelf
zijn, zit toch meer dan Huygens eruit gehaald heeft. Martialis zegt: ‘omdat je ze zo
slecht voorleest, bereik je precies wat je wilt: dat ieder ze voor de jouwe gaat houden’.
Bij Huygens leest een bekende een gedicht van hem (Huygens) zelf aan deze voor
en doet dat zo slecht dat het klinkt als een gedicht van de voorlezer zelf.
Mart. IX, 8 (9)
Nil tibi legavit Fabius, Bithynice, cui tu
Annua, si memini, milia sena dabas.
Plus nulli dedit ille: queri, Bithynice, noli:
Annua legavit milia sena tibi.

H. ed. W. VII, p. 264; K.b., II, p. 334 (XXI, 146)

Damnum cessans
Gelijck een Beeck valt in een' grooten stroom,
Heeft onse Ian sijn' rijcken vrecken Oom
Sijn' Bors gestijft 's jaers met een vijftich Croonen.
Oom, hoopten hij, soud 't na sijn' dood beloonen.
5 Die slagh is miss; en in Ooms Testament
Is onse Ian noch voor noch na bekent.
Klaeght hij? mij dunckt hij heeft het goed te dulden,
Oom laet hem na 's jaers hondert vijftich gulden.

18 Apr. (1669)
Merkwaardig is het dat Huygens boven zijn gedicht een Latijns opschrift zet.
Voorzover ik heb kunnen nagaan is het geen citaat.

8)

In K.b. met de titel: Mis-lesingh.
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Ook valt op dat Martialis zich in zijn epigram, evenals in de twee voorafgaande en
in het volgende, tot de persoon zelf richt, maar dat Huygens ons over de mensen
vertelt. Dit geeft hem de mogelijkheid uit te weiden, commentaar te leveren en zijn
lezers allerlei bijzonderheden over de persoon in kwestie mede te delen. Wanneer
men iemand rechtstreeks toespreekt wordt het vermelden van deze bekende feiten
overbodig en zelfs storend.
art. II, 21
Basia das aliis, aliis das, Postume, dextram.
Dicis ‘Utrum mavis? elige’. Malo manum.

H. ed. W. VII, p. 265; K.b., II, p. 335 (XXI, 150)

Van Trijn
Ick weet niet wat haer schortt; Trijn magh 't self overleggen:
Een dinghen moet ick seggen,
Als 't mij te kiesen stond,
Veel liever kusten ick haer' Handschoen als haer' Mond.

20 Apr. (1669)
Het is begrijpelijk dat Huygens, daar mannen elkaar niet kusten, van Postumus een
vrouw gemaakt heeft.
De eerste regel is niet helemaal duidelijk: óf Huygens bedoelt het ironisch: ‘ik
weet best wat haar schort, maar ik zeg het niet, Trijn moet het zelf maar bedenken’
óf: ‘ik weet niet wat de oorzaak is van haar gebrek’. In ieder geval is haar gebrek
hetzelfde dat Martialis ook in andere epigrammen bedoelt of noemt: een stinkende
mond.
Mart. I, 75
Dimidium donare Lino quam credere totum
Qui mavolt, mavolt perdere dimidium.

H. ed. W. VII, p. 266; K.b., II, p. 335 (XXI, 154)

Behendighe Winst
1.

All wat ick Pieter leen is sonder keeren quijt:
Soo wijs heeft mij de proef doen werden metter tijd.

1.

Sonder keeren: zonder terug te keren, vgl. Hooft. Br. 3, 151: ‘Hier by keert het boekjen van
den Heere Vossius’ (W.N.T. VII, 1, 1991)
is quijt: is verloren, weg, vgl. H.K.b. 2, 347, ed. W. VII, p. 255: Van Dirck: Dirck, zei'ck, 't
Process is quijt; betaelt, ghij moet'er aen’. (W.N.T. VIII, 1, 793)
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3.

Komt hij mij dan te veld, en soeckt mij Thien t' ontleenen,
4.
Soo pass ick hem pas Vijf, en schenck hem die met eenen.
5 Soo komt hem eigen t'huijs half wat hij leenen souw,5.
En ick winn d'ander helft, die 'ck uijt den brand behouw.
en

22 Apr. (1669)
Huygens is weer bijzonder uitvoerig, zonder dat hij, zakelijk gesproken, iets meer
vertelt dan zijn voorbeeld. Het gaat hem altijd meer om het verhaaltje dan om een
kunstige formulering of om een verrassende pointe.
Mart. IV, 72
Exigis, ut donem nostros tibi, Quinte, libellos.
Non habeo, sed habet bibliopola Tryphon.
‘Aes dabo pro nugis et emam tua carmina sanus?
Non’ inquis, ‘faciam tam fatue’ Nec ego.

H. ed. W. VII, p. 267; K.b., II, p. 337 (XXI, 163)

Van Dirck en mij
Dirck eischte mij een Boeck van mijn' gedruckte vodden:
'k Seij, soeckter een te koop; bij mij en isser geen.

3.
4.

5.

te veld komen: ten tonele verschijnen, voor de dag komen (W.N.T. XVIII, 12e afl. 1473-74)
passen: betalen (W.N.T. XII, 1, 689)
pas: precies, juist; vgl. Hofwyck 2673: ‘soo diep en soo ondiep pas als sy moghten
sincken’...(K.b., I, p. 386; ed. W. IV, p. 335) (W.N.T. XII, 1, 628)
Komt hem eigen t'huijs: krijgt hij in eigendom. Vgl. hiervoor O.I. en W.I. Voyag. 1, 54d: ‘De
Slaven in Bantam...woonen oock sommige op de Dorpen, die hun eygen oft particulierlijck
toekomen’ (W.N.T. III, 3, 3987)
of: eigen = als eigen en dus praedic. adj. bij het subj. ‘half wat hij leenen souw’.
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3.

Hij sprack, mij lust geen geld aen sulck tuijgh te verbrodden;
Mij lusten 't noch veel min; soo raeckten wij van een.

24 Apr. (1669)
De bewerking van Huygens houdt zich tamelijk nauwkeurig aan het voorbeeld.
Bij ‘nec ego’ moet aangevuld worden: ‘ut donem nostros tibi libellos’. Bij: ‘mij lusten
't noch veel min’: ‘geld’ (of in 't algemeen: ‘iets’) aan ‘sulck tuijgh’ - als jij bent - ‘te
verbrodden’, waardoor we dus een woordspeling met ‘tuijgh’ krijgen.
Het is mogelijk dat Mart. IV, 70 of Mart. VI, 63 het voorbeeld geweest zijn van
Huygens' sneldicht: Voorsichtigh Testament (ed. W. VII, p. 281):
Mart. IV, 70
Nihil Ammiano praeter aridam restem
Moriens reliquit ultimis pater ceris.
Fieri putaret posse quis, Marulline,
Ut Ammianus mortuum patrem nollet.

Mart. VI, 63 handelt over Marianus, die, hoewel hij weet dat iemand hem alleen
geschenken geeft om in zijn testament genoemd te worden, de man toch tot
erfgenaam benoemd heeft. Het epigram eindigt aldus:
7 Hicine deflebit vero tua fata dolore?
8 Si cupis, ut ploret, des, Mariane, nihil.
9)

Een epigram van Paschasius: De Harpalo , lijkt nog het meest op dat van Huygens.

De Harpalo
Omnia pauperibus moriens dedit Harpalus, haeres
Ut se non fictas exprimat in lachrymas.

3.

9)

Verbrodden: verknoeien; brodden = knoeien, vgl. H.K.b., II, p. 15, ed. W. VI, p. 58: Kock, vs.
2 en 3:...‘Maer Suijcker, Sout en Smout en Kruijt en sulke vodden Zijn all' de helpers niet: sij
helpen mij maer brodden’...(W.N.T. III, 1, 1410)
In ‘Delitiae Delitiarum...operā Ab Wright’...Oxoniae, 1637 p. 31.
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H. ed. W. VII, p. 281; K.b., II, p. 438 (XXIV, 183)

Voorsichtigh Testament
Ian heeft syn groote Goed gelaten aenden Armen.
Wat heeft Ian wel gedaen!
Waer 't anders; niet een Neef en schonck hem eenen traen;
Nu moeten se wel karmen.

29 Sept. (1669)
Mart. III, 61
Esse nihil dicis quidquid petis, improbe Cinna:
Si nil, Cinna, petis, nil tibi, Cinna, nego.

H. ed. W. VIII, p. 16; K.b., II, p. 481 (XXVI, 13)

Niet voor yet
Ian badm' om hondert Pond te leen, als waer ick mal,
En sei, 'twas nietmetal voor luyden van vermogen:
3.
Ian sei'ck, is 'tnietmetal, ick ben u wel gewogen,
Daer's dat ghij van mij eischt; en gaf hem nietmetal.

Lond. 16 May (1671)
Ook hier heeft Huygens allerlei bijzonderheden toegevoegd om er een duidelijk
verhaaltje van te maken. Maar hoeveel geestiger en puntiger is het: ‘nil tibi nego’
waarmee Martialis eindigt dan het grapje dat Huygens volgens het laatste vers met
Jan uithaalt.
Mart. VII, 83
Eutrapelus tonsor dum circuit ora Luperci
Expingitque genas, altera barba subit.

H. ed. W. VIII, p. 52; K.b., II, p. 446 (XXVI, 31)

Werck en Weer-werck
1.

Mijn beestige Barbier weet met sijn' smalle grepen
10)
Van zeep en weer-zeep, schrap en weerschrap soo te slepen,

3.
1.
10)

wel gewogen: welgezind, genegen (W.N.T. IV, 2118)
beestig: onbeschoft, rum, onhebbelijk (W.N.T. II, 1, 1340)
Huygens zelf noemt bij vs. 2 in margine zijn voorbeeld.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 84

104
Eer dat de tweede wang ten halven is voldaen,
Is 'tniewe stoppel-haer van d'eerste weer aen 'tgaen.

Lond. 7 Sept. (1671)
Huygens heeft later ditzelfde epigram nog eens bewerkt. Boven het versje, dat
niet gedateerd is, maar gemaakt moet zijn in oktober 1683, staat het epigram van
Martialis. Zie ed. W. VIII, p. 329:
1.

Terwijl mijn kakelaer, mijn kluchtige Barbier
Mijn Backhuijs staet en schrapt, van hier daer, van daer hier,
Verslyt hij soo veel tyds dat eer d'een zij gedaen is
Aen d'andere weerom een niewe Baerd aen 'tgaen is.

Niet uit te maken valt welke van de beide hiernavolgende epigrammen van Martialis
door Huygens tot voorbeeld genomen is.
Mart. V, 73
Non donem tibi cur meos libellos
Oranti totiens et exigenti,
Miraris, Theodore? Magna causa est:
Dones tu mihi ne tuos libellos.

Mart. VII, 3
Cur non mitto meos tibi, Pontiliane, libellos?
Ne mihi tu mittas, Pontiliane, tuos.

H. ed. W. VIII, p. 54; K.b., II, p. 443 (XXV, 20)

Aen Rijmer Ieroen
1.

'kSend u mijn' Dichten niet, al soudt ghij mij bepruijlen:
Ick vrees ghij mocht mij doen

1.
1.

kakelaer: babbelaar, ijdele prater, kwebbel, praatjesmaker, zwetser. (W.N.T. VII, 1, 879)
kluchtig: 1. vrolijk, levendig, los; 2. grappig, aardig, lachwekkend. (W.N.T. VII, 2, 4400/01)
bepruijlen: tegen iemand pruilen, iemd. gemelijk bejegenen (W.N.T. II, 1, 1833). Vgl. H.K.b.
II, p. 245, ed. W. V, p. 294: Menschelicheit, vs. 16: ‘Hoe soud' ick menschen werck bepruijlen’
H.K.b. II, p. 410, ed. W. VI, p. 303: Aen sommigh Vrouw-volck: ‘Al soudt ghij mij bepruijlen,
Moy' Meissies van 't Voorhout’.
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Als ick u dé, Ieroen,
11)
En senden waer voor waer; want ick en wil niet ruijlen.

Lond. 10 Sept. 1671
Het woord ‘ruijlen’ geeft de bedoeling minder goed weer. Martialis is niet zozeer
bevreesd dat hij een onvoordelige ruil doet, maar hij heeft geen zin om de gedichten
van Pontilianus te ontvangen, want dan moet hij ze lezen en er woorden van dank
en lof over uitspreken.
Mart. X, 8
Nubere Paula cupit nobis, ego ducere Paulam
Nolo: anus est. Vellem, si magis esset anus.

H. ed. W. VIII, p. 62; K.b., II, 454 (XXV, 82)

Bruydegom Antonij
Antonij, seid'ick, trouwt gh'een wijf van zestich jaer,
2.
En kost ghij dat niet derven?
Neen, seid'hij, 'kwouwse noch thien jaeren ouder waer;
S'heeft Geld, en heeft geen' erven.

Lond. 27 Sept. (1671)
Directe ontlening aan Martialis is niet zeker. Het epigram van Martialis is vele
malen nagevolgd en het is mogelijk dat Huygens zijn gedicht gemaakt heeft naar
een ander voorbeeld, dat op zijn beurt van Martialis stamt. Als Huygens zijn sneldicht
naar Martialis bewerkt heeft, dan heeft hij, zoals zo vaak, door de toevoeging van
allerlei elementen de puntigheid van zijn voorbeeld niet bereikt.

11)
2.

In K.b. staat i.p.v. ‘want ick...ruijlen’: ‘en mij lust niet te ruijlen’.
kunnen derven: er buiten kunnen (W.N.T. III, 2, 2431). Vgl. bijv.: Hooft N.H. 82: ‘Dat beide
de volken...elkander niet derven konden’.
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Mart. I, 28
Hesterno fetere mero qui credit Acerram,
Fallitur: in lucem semper Acerra bibit.

H. ed. W. VIII, p. 129
12)

Martialis L. I, Ep. 29

1.

't En is geen Gistren-wijn daer droncke Dirck na stinckt:
Hij sit van 's avonds af tot aenden dagh en drinckt.

nav(igans) prope Goesiam,
19 Iul. (1675)
J.B. WILTERDINK †

12)
1.

Worp ad loc.: ‘Lees 28. Boven een afschrift van andere hand schreef H.: “Van Dirck”. Boven
een ander afschr. staat: “Droncke Dirck”.’
Gistren-wijn: Lat. merum hesternum (W.N.T. IV, 2401). Zie De Decker (ed. Brouërius van
Nidek) I, p. 355: ‘een zuipziek beest of droncken zwijn, Dat zijnen gisteravonds wijn Noch
niet heel schoon heeft uitgeslapen’.
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Op me siel godts
In de eerste scène van het eerste bedrijf van Costers Boere-klucht (1612)
commentarieert de hoofdpersoon Teeuwis de stem van zijn vrouw, die zingende
opkomt, onder meer als volgt:
Hoor byget dat is een stemmetgen as een mager varcken,
1)
Op me siel godts tis om een benaut hart wat te verstarcken .

Op me siel godts wordt verklaard als ‘verzekeringsformule; eig. op verbeurte van,
op straffe van te verliezen; Ndl. Wdb. XI, 297. Godts dient ter versterking, evenals
in hoe is 't godsmogelijk, gods ter wereld, de godganse dag, enz.’ WNT vermeldt
t.a.p. wel de door Stoett gegeven verklaring van op, maar geen constructies van
het type waar het hier om gaat. De verklaring van het gebruik van Gods als
versterking vindt men echter WNT V, 231, waar o.a. op ‘het hedendaagse Gods
Kristus! en het voorheen gebruikelijke bij mijn ziel(e) Gods! (in Zuid-Nederland nog:
mijn zieltje Gods!), een versterking van bij mijne ziel!’ wordt gewezen. Uit Heinsius,
Den Vermakelyken Avanturier, 2, 276 wordt dan geciteerd: Ha, pestigen hond! sei
hy my met een Brabantsch accent,...daar sal ouw, by myn ziele Goods, de moord
voor slaan en dan volgen de hierboven aangehaalde regels uit de Boere-klucht.
Stoetts voorbeelden zijn overgenomen van WNT V, 232-233.
De Baere, Krachtpatsers in de Nederlandsche Volkstaal, Antwerpen [1940], 154
houdt op me siel godts voor een 17de-eeuwse vervorming van bij mijn ziel. De
gevallen die WNT bij elkaar zet zijn echter syntactisch niet gelijk. Men kan de vele
voorzetselloze voorbeelden met gans (- bloed, - bloemerherten, - dood, bij elewéken, - kraft, - sakkerlijsjes, - velten, bij - vier, - wolven) niet op één lijn stellen
met het veel jongere, door Willems in de buurt van Antwerpen gehoord bij Gods
heilige stenen en evenmin met het reeds veel oudere bij God, bij God almachtig,
zoals WNT doet.

1)

F.A. Stoett, S. Costers Boere-klucht, Zutphen [1935], 15-16.
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Dat op me siel godts een 17de-eeuwse vervorming van het oudere bij mijn ziel zou
zijn, zoals De Baere meent, lijkt mij niet waarschijnlijk. Het uit Coster aangehaalde
voorbeeld op me siel godts dateert van 1612, dat uit Heinsius van 1695. De opvatting
van De Baere vindt in het tot dusver bekende materiaal geen steun. Op me siel
godts sluit syntactisch en stilistisch wel geheel aan bij 15de- en 16de-eeuwse
uitdrukkingen, die ik nu laat volgen.
In het Spel vanden Heiligen Sacramente van der Nyeuwer vaert (eind 15de eeuw)
leest men, r. 471 vlgg.:
Ic jan Bautoen, hier teghenwordich,
ende dese vrouwen zijn accordich,
Dat wijt sullen, eest u begheren,
Op theilich cruis ons Heren sweren,
475 Ja opt heilich sacrament daermede.
Ie Vrouwe.
Ja wy, op ons doot inder waerhede.
IIe Vrouwe.
Ja op tverlies onser zielen desghelijcx.
Jan Bautoen.
Ja, ende op ons deel hemelricx,
Datter waerachtig bloet uut ran,
480 In mijn handt liggende (ed. Rogier [1928]).

Verwijs' uitgave (Leeuwarden [1867]) heeft op ons deel des hemelricx, maar het al
3

of niet voorkomen van het lidwoord (zie hiervoor Stoett, Middeln. Sprkkunst [1923],
§ 97,c) is in dit verband geen probleem.
Dat op ons deel (des) hemelricx hier betekent op verbeurte van, op straffe te
verliezen lijkt in dit verband met r. 477 wel zeer aannemelijk. De woorden worden
hier in een ernstige situatie gebruikt. Dat is niet het geval in Tspel vander Nichte
van Cornelis Everaert (± 1535?), als tWyf haar Man een gelofte afperst en daarbij
eindigt met de woorden (r. 352):
Ghy belooft niet achter te laeten / de weerde van semelslycxs?,

waarop de echtgenoot, die vastgeklemd zit in het schuifraam, zweert:
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Up myn deel hemelrycks
2)
Ende al de eeden / dien jc bevaeten can .

Dat het deel dat de gelovige in de hemel hoopte te verkrijgen nog al dicht in het
zicht van de zestiende-eeuwer lag, kan men afleiden uit een toog in Everaerts spel
Sinte Pieter ghecompareirt byder duue. Daarin leest men na r. 94 de volgende
beschrijving van het stomme spel van de toog: ‘Hier thoochmen hoe dat Christus
zyn apostelen de voeten wast willende sinte Pieters voeten wasschen die hem daer
jeghens weygheren wille ende onse heere moet de manniere maken wysende naer
den hemel of hy zegghen wilde dat hy Pieter daer gheen deel an hebben en zoude’.
Het niet nader omschreven gebaar en de bedoeling daarvan moeten dan toch wel
terstond begrepen zijn door het publiek, wat op een zekere algemene bekendheid
wijst. Voor dit bekende of althans terstond in zijn bedoeling kenbare gebaar zal
Everaert dan ook wel een bekende formulering gebruiken.
Hierbij sluit zich weer de volgende bekrachtigings, verzekerings-,
bezweringsformule aan, die ik uit de Histoire des martyrs van Crespin citeer. Deze
vertelt hoe enige hoge geestelijken voorbij een boekwinkel kwamen, waar bijbels
lagen uitgestald. Zij vroegen de boekhandelaar hoe hij het dorst te wagen, deze
koopwaar voorhanden te hebben. Het antwoord was de wedervraag of de bijbel
hun niet evenveel waard was als de prenten met dubbelzinnige onderschriften, die
zij zo juist hadden gekocht voor de dames van het gezelschap. En in deze gespannen
situatie gaat het verhaal dan als volgt verder: ‘Il n'eust pas si tost dit cette parole,
que l'Euesque d'Aix dit: “Je renonce ma part de paradis s'il n'est pas Lutherien”. Sur
3)
le champ le poure Libraire fut empoigné et bien rudement mené en prison’ . In de
Latijnse vertaling van 1560 staat: ‘Vix postremo librarius verbum absoluerat, cum
episcopus Aqueus eodem vestigio intonuit: ‘Abiuro paradisi parte mea

2)
3)

J.W. Muller en L. Scharpé, Spelen van Cornelis Everaert, Leiden [1920], blz. 542, r. 352-354.
Histoire des martyrs, ed. Benoit, Toulouse [1885] 1, 390 s. Deze herdruk gaat terug op de
druk van 1619, bewerkt door Simon Goulart. Ik heb niet kunnen nagaan, in welke oudere
drukken de uitdrukking je renonce ma part de paradis al of niet voorkomt.
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4)

tota nisi Lutheranus iste sit’ . Men mag dus wel aannemen, dat een dergelijke
verzekerings- of bezweringsformule in het 16de-eeuwse Frans heeft bestaan.
De uitdrukking komt ook voor bij De Balzac, zij het ook niet regelrecht als
bezweringsformule. En wel in het verhaal van Les trois clercs de Saint Nicholas uit
de Contes drolatiques. De man uit Anjou begint het verhaal dat hij moet vertellen,
als volgt: ‘En nostre duchié d'Aniou, les gens de la campaigne sont trez-fidelles
servateurs de nostre saincte religion catholicque, et pas ung ne quitteroyt sa part
5)
du paradiz, faulte de faire pénitence ou de tuer ung héréticque’ .
Dezelfde gedachte, maar syntactisch toch niet gelijk aan de hierboven geciteerde
voorbeelden, komt al even eerder voor in dit verhaal. De waard vraagt zijn gasten,
die hij terecht wantrouwt en daarom geen ogenblik uit het oog verliest (precaire
situatie als in alle voorbeelden!): ‘Messeigneurs, que vous plaist-il? Interroguat en
response duquel ils auroyent voulu luy donner dix doigts de ses broches dedans le
gozier, pour ce que il faisoyt mine de bien sçavoir ce qui leur plaisoyt en ceste
coniuncture, veu que, pour avoir vingt escuz tresbuschians, ils eussent vendu
6)
chascun le tiers de leur eternité’ .
Op me siel godts komt syntactisch geheel overeen met de bezwering op mijn deel
hemelrijks en het door mij in het Nederlands niet aangetroffen, maar alleszins
denkbare op mijn deel paradijs, welke laatste formule in ieder geval wèl voorkomt
in een Duitse vertaling van het verhaal van De Balzac. ‘In unserem Herzogtum Anjou
sind die Landleute strenge Diener unserer heiligen Katholischen Religion, und keiner
würde auf seinen Anteil Paradies verzichten, indem er auf Erfüllung seiner Busse
7)
verzichtete oder einen Ketzer nicht kalten Blutes umbrächte’ .

4)

5)
6)
7)

Ioannes Crispinus, Actiones et Monimenta Martyrum [1560], fol. 97, 98. Pijper,
Martelaarsboeken [1924], 21, die deze gebeurtenis meedeelt en naar de oude teksten verwijst,
zonder deze aan te halen: ‘Een bisschop zweert “ik doe afstand van mijn geheele aandeel
aan het Paradijs, als dat geen Lutheraan is”’.
H. de Balzac, Les contes drolatiques, Paris, Albin Michel [1927], I, 241.
o.c. 239.
Die dreissig dreistdrolligen Erzählungen (Les contes drolatiques) von Honoré de Balzac, In
deutscher Form von Demetrius Schrutz, Leipzig, Hesse und Becker Verlag (z.j.; Notizen über
Balzac und Rabelais zijn gedateerd: Im Dezember 1927).
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Het is geen bijzonder gewaagde gissing, wanneer wij bij een citaat uit de Contes
drolatiques denken aan beïnvloeding door de taal van Rabelais. En daarmee zijn
wij ook weer in de zestiende eeuw.
Voor de verklaring van op me siel godts zou ik eerder denken aan de
bezweringsformules op mijn deel hemelrijks, je renonce ma part de paradis dan aan
de verklaring die WNT geeft. Dergelijke wijzen van aanroepen van God, zaligheid,
heiligen worden op allerlei manier verzwakt, min of meer gecamoufleerd. Wie zal
precies kunnen verklaren hoe het bij Coster voorkomende by myn doodtziel (Ick en
heb by myn doodtziel gheen ghelt van de luyd ghesien) en op men doot-ziel bij
Huygens (zie WNT III, 2866) zijn ontstaan? Het zijn krachttermen, waarbij de spreker
zoals in zoveel beweringen zich zelf, zijn ziel, zijn zaligheid, zijn dood als onderpand
aanbiedt. In deze rubriek hoort, vooral ook syntactisch, de verzekering op me siel
godts thuis.
J.B. DREWES
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Beza's puntdicht op de Armada:
Een nederlandse berijming uit 1588
In augustus 1588 werd Spanje's onoverwinnelijke vloot door stormen uiteengeslagen.
Beza, voorman der hervormden te Genève, vierde de wonderbare uitredding in een
latijns wek- en zegedichtje tot koningin Elizabeth.
In 1589 wijdt hij de koningin zijn commentaar toe op het boek Job. Hij noemt haar
in het opschrift van de toewijding ‘de verzorgster der Fransen, Nederlanders en
Italianen die in ballingschap leven om Christi naam, en de onverwinlijke voorvechtster
van heel de ware christelijke godsdienst’. In de opdracht herdenkt hij ook de hulp
die de koningin aan benard Genève had geboden. Aan het eind van de toewijding,
uit het belegerde Genève 12 augustus 1589, herhaalt hij (stilzwijgend hier en daar
de tekst herziende) het vers van gelukwens ‘dat U denkelijk reeds lang ontvangen
1)
heeft’ .
Het puntdicht was inderdaad al lang in Engeland aangekomen; het was er zelfs,
zo niet uitsluitend dan toch mede door hervormde ballingen, in een veelheid van
talen berijmd, en deze vertalingen waren met het latijns origineel in een feestelijk
omrande plano uitgegeven door George Bishop en Ralph Newberry. Men had zowaar
2)
een spaanse vertaling bemachtigd . In twee kolommen, voorrang gevend aan de
drie theologische talen en aan de taal van de voorvechtster van de hervorming,
biedt de plano
Beza's latijn

(14 rr.)

een hebreeuwse
vert.

(17 rr.)

een engelse
vertaling

(24 rr.)

een griekse
vertaling

(14 rr.)

1)

2)

Iobus Theodori Bezae partim commentariis partim paraphrasi illustratus, Genevae 1589, p.
3: ‘- Gallorum, Belgarum & Italorum pro Christi nomine exulantium nutriciae, & Christianae
totius verae religionis inuictae propugnatrici -’; p. 8: ‘- hoc quod iam pridem accepisse te
existimo gratulatorio repetito carmine -’.
‘Traducion de D. Fr. R. de M.’ Alleen van de spaanse vertaling wordt de vervaardiger
aangeduid.
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een nederlandse
vert.

(14 rr.)

een italiaanse vert. (sonnet)

een spaanse
vertaling

(26 rr.)

een franse vertaling (sonnet)

Onder de franse vertaling staat een frans rijmpje, gericht tot Beza ‘aagé presque
de 70. ans’ (Beza werd 25 juni 1589 zeventig). Er zijn twee exemplaren van deze
veeltalige plano bekend die berusten in het Brits Museum. In het herziene tweede
exemplaar (hieronder B genoemd) volgt op het rijmpje tot Beza een latijns elegisch
distichon door I.M., alle taal en natie opwekkend tot dankzegging en grootmaking
van Godes daden. In beide exemplaren staat onder de rechterkolom ‘Excusum
3)
Londini, G.B. & R.N. 1588’ .
Verderop wordt Beza's latijn geboden volgens plano A. In plano B is de gebrekkige
interpunctie slechts op één plaats verbeterd. Onder de tekst worden de verbeteringen
en wijzigingen meegedeeld in de tekst aan het eind van de opdracht van de
4)
Jobcommentaar uit 1589. Beza is overigens ook later de tekst blijven herzien .
De nederlandse berijming is in beide plano's gelijk. Wie de vertaler is, wordt niet
vermeld. Hij dient ongetwijfeld gezocht onder de talrijke nederlandse ballingen in
Engeland, waarschijnlijk te Londen. De steller heeft gestreefd naar een moderne
vertaling, regel voor regel, in alexandrijnen met gekruist (in de slotregels gekoppeld)
rijm, beurtelings slepend en staand: voor 1588 een hele opgaaf. De tekst van de
plano laat hier en daar te wensen over. Er zijn enige drukfouten (lees aan het eind
van vs 6 een punt; in vs 12 staat tweemaal een n voor een u: benel, ondencht; heft
in vs 7 en hen in vs 8 zijn geen drukfouten). De versmaat is niet overal correct (in
vs 6 en vs 10 is een lettergreep te veel). In vs 5 klopt het rijm niet. Er moet daar een
woord op -adich (onradich?) hebben voorgezeten, want onuersadich aan het eind
van vs 7 is onverdacht. Vs 5 is overigens in zijn geheel onbevredigend. Voor Eeer
grericheit lees eergiericheit = ambitio. ‘De berijmer wilde ambitio dat hij nog niet
vertaald had, alsnog onderbrengen nu dit

3)
4)

F. Gardy, Bibliographie Des Oeuvres...de Théodore de Bèze (Trav. d'human et renaiss. XLI),
Genève 1960, no. 374 (= A) en no. 375 (= B).
By Gardy ontbreekt een verwijzing naar Beza's puntdicht in Selectorum Carminum ex doctiss.
poetis collectorum...Libri Quatuor, (s.l.) Apud Israelem Taurinum 1590, p. 13.
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*

woord in vs 5 terugkeerde. Deze gedachtegang steunt de conjectuur Eergiericheit
5)
(niet Maer of Haer giericheit)’ . In de nederlandse berijming zijn ‘eergiericheit end
wint’ onderwerp, terwijl Beza zegt: ‘Hoe wel (= treffend) heeft de wind u, ijdele
eerzucht (vocatief), doen zinken!’. Heeft de berijmer de vocatief onderkend? In welke
staat heeft de berijming de zetter bereikt? was de kopij nog niet schoon? was ze
niet meer schoon? Zoals de tekst in de plano luidt, kan hij aan het eind van vs 5
niet bedoeld zijn. Van vs 4 valt de spreukachtigheid op. Beza zegt: ‘Eerzucht zette
de hovaardigen aan, Hebzucht dreef hen’. In plaats van dryft en beweecht had er
zonder bezwaar voor de versmaat dreef en bewooch kunnen staan. Maar men hield
in die tijd nu eenmaal van sententies.

Beza (plano 1588 A)
STRAVERAT innumeris Hispanus nauibus aequor,
Regnis iuncturus, sceptra Britanna suis.
Tanti huius rogitas, quae motus causa? superbos
4
Impulit Ambitio, vexit Auaritia.
Quàm bene, te ambitio mersit vanissima, ventus:
Et tumidos tumidae, vos superastis aquae!
Quàm bene totius raptores orbis auaros,
8
Hausit inexhausti iusta vorago maris!
At tu, cui venti, cui totum militat aequor,
Regina, ô mundi totius vna, decus.
Sic regnare Deo perge, ambitione remota,
12
Prodiga sic opibus perge iuuare pios.
Vt te Angli longùm, longùm Anglis ipsa fruaris,
Quàm dilecta bonis, tam metuenda malis.
DE Spaniaert hadd' bedeckt de Zee met groote vaeten,
om onder syn gewelt te Brengen d'Engelsch ryck:

*

5)

Plano 1588 B: 5 bene te,
Job 1589: 1 nauibus classibus 2 iuncturus sceptra 3 rogitas quae 4 Auaritia: 5 bene te, Ambitio
- vanissima ventus: 6 tumidae tumidos vos 7 raptores orbis totius Iberos 8 Hausit Mersit 10
vna decus. (Voor . lees,) 11 Ambitione 12 pios,
Aldus L.C. Michels met wie ik de hier geboden tekst heb besproken.
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Vraecht ghy d'oorsaec, hier of? ghiericheit bouen maeten,
die d'hoouerdighe dryft, en beweecht dwaselyck.
Eer grericheit end wint, dreuen die stout' elendich.
Hooge baeren versopen, d'hoochmoedighe subiet,
Hoe wel heft de Zee diep, lant-roouers onuersadich
8
Verslonden, en ontdaen hen gewelt als een riet.
Dies ghy, die hebt gesien wint en Zee voor v stryden
O Coninghin' besonder, der werelt groot cieraet
Gaet voort na Godts benel (stellend' ondencht ter syden)
12
Godts kindren voor te staen en t'helpen metter daet,
Langdurich moet v volck onder v syn verblyt,
Die vande vroom' bemint, vand' quaede geureest syt.
4

J.C. ARENS
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Looc en derivaten
‘Die noch onder den A.B.-naers leert en behoeft den gramaticam niet. Maer wel die
zo verde zyn gecomen, te weten in dat looc’.
Zo luidt in het Leidse manuscript met copieën van door Coornhert geschreven
brieven de tekst van brief 152. Dr B. Becker heeft in zijn Bronnen (brief 54, p. 306
in.) het woord ‘looc’ beschouwd als een verschrijving van de notoir slordige copiist
en het door ‘banck’ vervangen. Ten onrechte m.i.
Coornhert betoogt, dat de christen ‘ordentelyck van onderen of’ moet beginnen
‘met de lesse van ootmoedigh ende zachtmoedich van herte te werden. So..comen
wy in den licht Godes. Daer eerst worden wy bequaem om hoger lessen..te verstaen’.
Het beeld wordt ontleend aan het schoolbedrijf. Zonder kennis van de letters is een
grammatica van geen nut. ‘Maer zo dese A.B.-naer den meester bade om..kennisse
der letteren ende daer vlyteiick in arbeide door 't middel daertoe dienende, dats een
A.B.C.-boeck in den handen ende ogen te hebben, dat over te zeggen enz., dese
1)
soude..bequaem worden tot het verstaen van de gramatica ende die door 't lezen
2)
ten lesten leren mogen .
‘In dat looc’ betekent: ‘in die klas’, n.l. waarin men de grammatica (van het Latijn)
3)
leert, na in de ‘ordo alphabetariorum’ lezen en schrijven machtig te zijn geworden.
Naast het meer bekende ‘schola’, ‘ordo’ en ‘classis’ vindt men ‘locus’ voor klas.
Men spreekt van ‘in tertio loco’ staan, van ‘in septimo, in sexto’ zitten; van, na gedaan
examen, ‘die bequaem syn een loock doen opgaen’. In een Gouds schoolprogram
van pl.m. 1520 heet het: ‘Die int III en IV loken sitten, horen een deel Gryxe
brieven,...die in III loken sitten, een poeet int Gryx die Theocritus hiet’. In Delft heeft
een oorkonde uit 1460 ‘sitten inder schoelen in loco sexto et supra’ en hoort men
4)
in 1559 van ‘ses classen ofte locaten’ . In Delft ook kent men in de periode
1538-1555 de benaming locaetgeld voor een kleine bijdrage

1)
2)

3)
4)

De tekst bij dr Becker: ‘leren’, lijkt een drukfout.
Een verwant beeld, n.l. van ‘een clerxcken, twelck int Latynse school gaet en hier en daar
een woort Latyn beghint te verstaen, ende suckx in Duytsch overset onder des meesters
verbeteringhe’, met wie de schrijver zich vergelijkt ‘als een clerxcken in des Heiligen Geest
schoole gaende’ bij P. Fredericq, Het Nederlandsche Proza in de Zestiendeeeuwsche
pamfletten uit den tijd der beroerten..., Brussel 1907, 379.
Naar Briels schoolprogram 1597, Het Boek 7 (1918) 353.
WNT VIII, 2 (1924) 2784 s.v. look met aanmerking. Voorbeelden voor locus = klas uit Alkmaar,
Zwolle, Deventer, Venlo bij R.A. Post, Scholen en Onderwijs in Nederland gedurende de
Middeleeuwen, Utrecht-Antwerpen 1954, 98 vv. Voor Gouda zie N.M. Bot, Humanisme en
Onderwijs in Nederland, Utrecht-Antwerpen 1955, 186 en 202 en voor de datering 144, n. 1
met R.R. Post, a.w. 104 v. Voor Delft D.P. Oosterbaan, De school te Delft gedurende de
Middeleeuwen, in: Spiegel der Historie I (1966/67) 196 v.
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die de leerling aan zijn klasseleraar verschuldigd is, als basis voor diens met de
rector overeengekomen salaris; de rector zelf ontvangt een viermaal zo groot
5)
locaetgeld .
Locus betekent plaats, en wel in een reeks. Bijv. Tacitus, Ann. I 74, waar aan de
keizer wordt gevraagd ‘Quo loco censebis?’ en wordt bedoeld: als eerste of na
anderen. Heeft men een bepaald onderwerp afgehandeld, dan is voor een ander
onderwerp ‘ordine proximus locus’ (Quintilianus, Inst. or. 7.3.36). Bij een spel komt
de ‘locus seu turnus per ordinem proiciendi’ aan ieder der spelers volgens toerbeurt
(Du Cange V. 135). De reeks kan ook oplopen. Dan spreekt men van ‘unusquisque..in
suo loco et ordine’ (J.F. Niermeyer, Mediae Latinitatis Lexicon Minus 8 (1960) 746
s.v. ordo = état, classe de la société; op locus ontbreekt daar de bet. klas). Aan de
tekst bij Coornhert speciaal herinnert Quintilianus, die in zijn bekende, door auteurs
van paedagogica-didactica van de 16e eeuw veel gebruikte handleiding zegt: ‘Primus
6)
in eo, qui scribendi legendique adeptus erit facultatem, Grammatici est locus’ , het
eerste stadium bij de jongen, die het schrijven en lezen onder de knie heeft gekregen,
is dat van de grammaticaleraar.
Zo moet het begrip locus = klas zijn ontstaan. Of men het begrip meer ‘horizontaal’
neemt: plaats in een rij, dan wel ‘verticaal’: plaats op

5)

6)

Voor locaetgeld zie het Memorandum over de financiele regeling aan de Delftse school
1538-1555 van Th.J. Poelstra, aanwezig in het Gemeentearchief te Delft. De leerling is aan
de leraar van zijn klas 1 st. Vl. per jaar verschuldigd (in 1548 afgeschaft); aan de rector zijn
alle leerlingen 4 st. Vl. per jaar verschuldigd (1555 afgeschaft). Het is niet synoniem met
schoolgeld - daarvoor ontving de rector 9 st. Vl. per jaar. Meestal heet dit Minerval - over de
oorsprong daarvan zie P.G. van der Nat, Handelingen van het 26e Ned. Filologencongres,
Groningen 1960, 174 v. Eveneens van antieke oorsprong is de benaming τὰ διδαϰτρα =
leergeld, genoemd in Ubbo Emmius' Programma bij de aanvaarding van het rectoraat der
Latijnse school (thans Praediniusgymnasium) te Groningen in 1594, ed. A.G. Roos,
Groningen-Djakarta 1951, 8. Naast schoolgeld komt ook nog ‘leerloon’ voor, en wel in een
rapport van 1809, gec. bij H.W. Fortgens, Schola Latina, Zwolle 1958, 135.
Institutio Oratoria I.4.1.
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een ladder, in ieder geval is het abstract, en men dient, als men de overgang van
locus naar look en loke wil verklaren, locus wel nader te definieren, en look als
‘afgesloten ruimte’ abstract te nemen; wat bij het in het WNT gegeven voorbeeld:
‘Wat dunckt gy van die man? Hoort hy niet mede in onse loock?’ zeer goed mogelijk
is - het betekent m.i. meer ‘klasse’ dan ‘klas’. In ieder geval zeker wel niet: afgesloten
7)
klasselokaal. Men zat n.l. in één ruimte, op verschillende banken . In Monnikendam
worden in 1625 de leerlingen, ‘soo haest als se het Latyn wel connen lesen ende
redelyck schryven..op een hooger banck geset ende tot een ander Classem
8)
gepromoveert.., daertoe de praecepta grammatices..geoeffent werden’ . Duidt op
deze gelijkstelling van bank en klas (cf. dr. Becker's coniectuur) nog het
Zuidnederlandse shibbolet ‘Jan zit te Roermond op de vierde klas’? Het Goudse
‘int III loken’ lijkt de verdietsing van ‘in tertio loco’. Eerst bij het Delftse locaet, dat
9)
los is geraakt van locus, zou ik willen denken aan mn. loket en aan een meer
afgesloten lokaal. Wellicht is locaetgeld in de Delftse schoolwereld het equivalent
van het ‘plaatsengeld’ in de kerk en te zien als een (tijdelijke) bijdrage van de
leerlingen ter bestrijding van de kosten van uitbreiding of verbouwing, waarbij de
9a)
school in lokalen werd verdeeld. Archiefvondsten zouden dat moeten bevestigen .
In Rotterdam spreekt een document uit pl.m. 1520 van een voorgenomen ‘Reformatio
camere scholastice’ en wel de ‘extensio eiusdem usque ad trabem sequentem’,
uitbreiding van de ‘schoolkamer’ tot de eerstvolgende balk, niet van indeling in meer
10)
lokalen .

7)
8)

P.A. de Planque, Valcooch's Regel der duytsche Schoolmeesters, Groningen 1926, 23 v.
E.J. Kuiper, De Hollandse ‘Schoolordre’ van 1625, Groningen 1958, 194. Even hoger wordt
daar gesproken over de ‘Classis Nullanorum, dat is de plaetse der Geener, die noch eerst
het Latijn leeren lesen, schryven ende geen lessen van buyten opseggen’ - waar plaetse =
locus. Cf. Vondel, WB-ed., V 486 ‘inde laeghste schole en op de AB banck zitten’.

9)

Mnl W IV (1899), 742. Zie echter noot 9 .
Du Cange V 133/2 locata (fem.) = locale = ‘locus vacuus domui aedificandae aptus’ doet
denken aan uitbreidingen door bebouwing van een opengebleven stuk grond.
Gemeentearchief Rotterdam. Indeling in meer lokalen wrschl. te Delft; en zeker bijv. in
Groningen, waar in 1594 een klooster voor de school in gebruik werd genomen, ‘mit
genochsame underschedtlicken...Auditoriis (“gehoorzalen”) gansz woll instruiret’, Ubbo
Emmius' Programma (n. 5) 10 en 18.

9a)
10)

a
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11)

Rest, de woorden loken, locaet en locaetgeld voor te dragen voor opneming in
12)
het woordenboek, samen met enkele andere termen uit de schooltaal .
Rotterdam
N. VAN DER BLOM

11)

12)

Locaet als ligging (kadastraal) in onderschrift bij afbeelding van het geboortehuis van Erasmus
1805, Gemeentearchief Rotterdam: ‘Men vind het Locaet dezer Geboorteplaets aan de
W.-zijde der Wijde Kerkstraat’.
Valcooch gebruikt nog loke, loock en loco, met de pl. loca. Locus is later in onbruik geraakt
voor klas. De Hollandse Schoorlordre (n. 8) sluit zich in de uitdrukkingen ‘disputatio loci’ en
‘concertatio de loco’, competitie om de rangorde der leerlingen in de klas te bepalen, mogelijk
bij al ouder gebruik aan - het Ned. zegt hiervoor ‘plaetse winnen’ (Kuiper, a.w. 194). Locus
als klas maakt plaats voor ordo. Voor loock als ‘gedeelte van een klas’ zie WNT VIII, 2 (1924)
2784. Daarvoor komt óók ‘orde’ voor: ‘in de vierde school zullen zijn twee ordens, nieuwe en
oude’, d.w.z. leerlingen, die in het eerste halfjaar van deze klas zitten en die, die reeds het
eerste halfjaarlijkse examen achter de rug hebben (Kuiper, a.w. 198, 197). In Rotterdam,
1737: na mortificatie van de vierde school wordt de derde in twee ‘ordres’ ingedeeld, de
Veterani en de Novitii.
Een hapax lijkt ‘Pausoen’: ‘Gemerckt de Triviale Scholen syn als Pausoenen van de Jonge
Jeucht, soo in de politie als in de kercke’ (= Queeckhof, Enthof, cf. Erasmus LB I 920) ‘in his
Plantariis latent senatores...abbates’ - moet mogelijk toch Plansoen gelezen worden?) en
‘maenscoel’, in Rotterdamse contracten van 1552 en 1652, zie J.B. Kan, Geschiedenis van
het Erasmiaansch Gymnasium, in: Rotterdamsche Historiebladen II, 1, Rotterdam 1876, 730,
745: maenscoel ws. = avondschool, naar ik vermoed denigrerend gebruikt. Duidelijk is dat
bij de term ‘de nachtschool’, waarmee de verlichte schrijver van de zgn. Domperrubriek vol
Dompermompjes (cf. M.E. Kluit, Het Reveil in Nederland, Amsterdam 1936, 62 en 112) van
de Arnhemsche Courant vanaf 1822 de school van Bilderdijk en de orthodoxie bestempelde
(waarop wellicht het citaat uit A. Fokke Simonsz., WNT IX (1913) 1426 ziet; vgl. brief van
Heldring aan Beets, gecit. bij A. van der Hoeven, Otto Gerhard Heldring, Amsterdam 1942,
212.) Nic. Beets gaf pl.m. 1850 de term een ruimer betekenis: allen, die het licht van Gods
woord achterstelden bij de belijdenis of het licht der wetenschap niet aandurfden, cf. M.E.
Kluit, a.w. 286 en A.C. Honders, Doen en laten in Ernst en Vrede, 's-Gravenhage z.j. (1963)
18 en noot 88. Naar de ‘schoolzaal’ terugkerend zien we daar Staring's ‘Schoolpedanten/ vol
koud Latijn en hete gal’ (Werken, ed. Nic. Beets, 13e dr., Zutphen z.j., 313) bezig, streng en
opvliegend, met hun klassieken die vol ‘Lüderlichkeiten’ staan en die ‘nach dem Wunsche
unserer Pedante ohne alle Abkürzung’ gelezen moeten worden: de opvoeders van het oude
type, die einde 18e eeuw bestreden worden door de progressieve paedagogen - cf. J.M.W.
van Ussel, Sociogenese en evolutie van het probleem der seksuele propaedeuse..., Gent
1967, I, 122 en 119. En in Brieven van mr. A.C.W. Staring, ed. G.E. Opstelten, Haarlem 1916
de brief van 17 oct. 1815 over de lectuur bij het onderwijs in de klassieke talen, aan de Min.
van Binnenl. Zaken. Nachtschool en schoolpedant hebben dus een kerkelijke, resp.
paedagogische waarde.
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Een verloren-gewaand hoofdstuk van Potgieters ‘Herinneringen
en Mijmeringen’
Op Potgieters medewerking aan de Javabode heeft geen zegen gerust. De
ingezonden ‘Brieven van een lezer’ nam Huet niet op, de schetsen, getiteld
‘Noorweegsche Letterkunde’ werden afgebroken en trouwens door Huet ook maar
matig op prijs gesteld, de ‘Herinneringen en Mijmeringen’ bleven een lelijk beschadigd
1)
brokstuk .
De ergste schade daaraan werd veroorzaakt door het zoekraken van de zending
van 11 augustus 1871, een ongelukje dat aan beide zijden, bij zender en bij
ontvanger, ontsteltenis en later min of meer schertsende verdenkingen ten gevolge
had. Potgieter geloofde dat Huet het stuk ‘in eene opruimingsbui in de snippermand’
had gegooid, Huet bleef tot zijn dood toe Potgieter ervan verdenken dat hij een bij
vergissing niet geposte brief niet meer af wilde geven toen hij zag hoe onhandig
2)
Huet het hiaat tussen het vorige en het volgende stuk had gevuld , een verklaring
3)
die G. Dekker door de in 1925 gepubliceerde brieven van Huet aan Potgieter
bevestigd achtte. Terecht bejammerde Dekker het verlies: het in veel opzichten zo
boeiende opstel valt door de lacune compositorisch in de brij en we zouden graag
4)
volledig geweten willen hebben wat Potgieter in 1871 over Shelley te zeggen had .
Het is dan ook met genoegen dat ik hier alsnog het verloren stuk aanbied. Het
origineel ligt in de Leidse Universiteitsbibliotheek bij Potgieters niet-geaccepteerde
ingezonden stukken in het dossier van zijn brieven aan Huet.
Hoe het mogelijk is dat het verloren stuk toch in Huets verzameling ligt, daarover
kan men alleen gissingen maken. Aan de identiteit valt

1)
2)
3)
4)

zie J. Smit: E.J. Potgieter, 's-Gravenhage 1950, bl. 262.
Lit. Fant. en Krit. XIII, bl. 32.
in De invloed van Keats en Shelley in Nederland gedurende de 19de eeuw, Groningen-Den
Haag, 1926, bl. 59, noot 2.
zie Dekker a.w. bl. 58-63.
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niet te twijfelen: het stuk beantwoordt nauwkeurig aan de beschrijving die Potgieter
in zijn brief van 29 febr. 1872 ervan gaf, het vertoont de daarin genoemde
doorhalingen en omzettingen, alleen telt het acht, en niet vijf ‘fijn geschreven
bladzijden’. Dat het niet eerder gesignaleerd is, zal wel veroorzaakt zijn door de
moeilijke leesbaarheid.
Het stuk hoort dus thuis op p. 236 van Studiën en Schetsen I, waar het de door
Huet geschreven regels 5 t/m 12 moet vervangen. De romeinse V maakt de tot nu
toe onbegrijpelijke correspondentie over de studie duidelijk: de verdeling in dertien
hoofdstukken die we in Studiën en Schetsen vinden, representeert de publicatie in
de Javabode, niet Potgieters indeling. De verwijzingen in zijn brieven hebben
natuurlijk betrekking op zijn eigen indeling.
De hier volgende uitgave geeft geen verantwoording van de doorhalingen,
omzettingen en verbeteringen van Potgieters eigen hand.
Enkele toelichtingen willen de lectuur vergemakkelijken. Een beschouwing, een
kritische appreciatie heeft alleen zin wanneer die de hele studie omvat.
Melbourne, okt. 1967.
J. SMIT

V
‘Poets’, schreef Shelly, ‘poets are the hierophants of an unapprehended inspiration;
the mirrors of the gigantic shadows which futurity casts upon the present; the words
which express what they understand not; the trumpets, which sing to battle, and
feel not what they inspire; the influence which is moved not, but moves. Poets are
5)
the unacknowledged legislators of the world . Onze aanhaling loopt groot gevaar
een paradox te worden gescholden als wij er niet bij mededeelen van welke
gedachten zij de gevolgtrekking is, wat de vroeg verscheidene onder dichtkunst en
dichters verstond. Poezy, - wat men in beperkten zin door dat woord aanduidt poezy ontwelt volgens hem aan dezelfde bron waaruit alle vormen van orde en
schoonheid, in welke de grondstoffen des menschelijken levens zijn

5)

het citaat bestaat uit de slotzinnen van Shelley's Defense of Poetry.
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voor te stellen, oorsprong nemen en die dus teregt poezy in den algemeensten zin
heeten mag. Indien men ondeugend bewijzen wilde dat zij in spijt van deze definitie
eene geheimzinnige gave blijft, die slechts volkomen wordt gewaardeerd door wie
haar bewonderend geniet, dat zij eigenlijk voor geen ontleding vatbaar is, wij zullen
het niet tegenspreken. Intusschen dienen wij billijk genoeg te zijn om de ontwikkeling
van het begrip voort te zetten, - de toepassing brengt dikwijls verder dan de preek.
In de dagen welke Shelley beleefde was de Dichtkunst voor hem niets minder dan
de onfeilbare aankonderesse, gezelle en volgelinge des ontwakens van een groot
volk ten weldadigen wissel in zijne meeningen of instellingen; zij voorspelde den
ommekeer, ze bragt dien te weeg, zij deed hem zegenrijk worden. Ondanks alle
veelzijdigheid van aard Brit gebleven deed het onzen zoo oorspronkelijken zanger
goed te zijn geboren in eene eeuw wier wijsgeeren en dichters hem toeschenen,
boven alle vergelijking, de philosophen en poeten te overtreffen, waarop Engeland
sints zijne laatste worsteling om burgerlijke en godsdienstige vrijheid had geboogd.
Wat deerde het of zij, aan wie die zending ten deel viel, in menig opzigt te kort
schoten bij den goeden geest wier tolken zij waren? Dien verloochenend, dien
afzwerend in hunne donkere dagen waren zij er niet minder om verpligt de magt te
dienen welke zich hun binnenste ten zetel had gekozen. Het was hem onmogelijk
de werken der minste meesters zijns tijds te lezen, zonder zich te verbazen over
het electrisch leven, hem uit hunne woorden toegloeyend. Zij maten den omvang,
zij peilden de diepten der menschelijke natuur met een alles begrijpende, alles
doordringende geest, en hij geloofde, dat niemand meer dan ieder hunner versteld
stond, over wat zij aan het licht bragten, want volgens hem was het niet hun geest,
maar dien des tijds, welke uit hen sprak.
Er is geen twijfel aan wie der vier groote Engelsche dichters zijns tijds hij de
voorkeur zou hebben gegeven, ook al had hij met elk van deze op denzelfden
6)
vertrouwelijken voet verkeerd, waarop dit met een hunner het geval was.

6)

Byron.
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‘In eervolle armoede wijddet gij Uw lied aan waarheid en aan vrijheid’ had hij
Wordsworth toegezongen; ‘ach! waarom begaaft gij die, waarom liet ge mij alleen,
7)
droevig klagend dat gij dus kondt verkeeren!’
Shelley mogt sympathie blijven gevoelen voor the Poet of Nature, die een
veelzijdigen zin voor hare verschijnselen had gewekt, die het schoone had doen
waardeeren niet enkel in het schaarsche, het nieuwe, het verre, die tot het
alledaagsche toe beide diepte en dichterlijkheid afzag; voor maatschappelijke, voor
staatkundige ontwikkeling volstond hem geen voorganger die wat hij vroeger vierde
niet langer aanbad. - Scott was in zijn volle regt als hij aanspraak maakte op achting,
voor de hulde het goede in den mensch uit welken tijd en in welken toestand ook
gebragt, eene hulde die den overigens zoo vaak bevooroordeelde zeldzaam
8)
9)
onderscheidde, - hij was het evenzeer als hij het deed op bewondering zoo vaak
de tooverstaf hem bedeeld het verleden niet maar weêr aanschouwen, het verleden
meê smaken liet, doch Shelley die zijne idealen in de werkelijke wereld wist te doen
optreden als niemand voor hem, hij wenschte der wereld eene toekomst welke voor
10)
den Laird of Abbotsford een gruwel zou zijn geweest.
Studie van Grieksche letteren en Grieksche kunst, - voorgezet tot zich in beider
11)
dichteren verzen de volkomenheid van vormen afspiegelde der eene als der andere
eigen, voor zooverre dit onder meer bewolkten hemel, met eene minder volkomen
ontwikkelde taal, te

7)

vertaling van de regels (van 1815, gepubliceerd 1816):

In honoured poverty thy voice did weave
Songs consecrate to truth and liberty, Deserting these, thou leavest me to grieve,
Thus having been, that thou shouldst cease to be.

8)
9)
10)
11)

Zie ‘The Complete Poetical Works of Percy Bysshe Shelley’, O.U.P. 1923, bl. 522.
het: in zijn volle regt.
het deed: aanspraak maakte op.
d.i. Scott.
der eene als der andere: de ‘Grieksche letteren’ zowel als de ‘Grieksche kunst’.
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midden van een alles behalve dichterlijk gestemd volk ook den grootsten genien is
gegeven - smaak vooral, smaak, zoo als die alleen in deze school wordt gevormd,
Shelley had deze met Moore gemeen. Omstrijd bedeeld met de gave zich in
Oostersche toestanden te verplaatsen, wankelde de evenaar lang als er sprake
was wie van beide in levendigheid van verbeelding den palm mogt wegdragen, wat
diepte van gevoel betrof gelooven wij dat de Brit het van den Ier won. Wat wij echter
niet zoo zedig behoeven uit te drukken, het is onze overtuiging dat de eerste het
ernstiger met de vrijheid meende dan de laatste; bezong deze als gene haar, ieder
op zijne wijze, even oorspronkelijk als onnavolgbaar, Shelley bragt haar levenslang
offers, die van Moore, op zijn zachtst uitgedrukt, niet werden gevergd. ‘Percy Bysshe’
- getuigt zijne gade, - ‘had geleden onder al het drukkende, had geworsteld met al
het ongeregte van een geest uit reactie tegen de Fransche Omwenteling geboren,’
- kan het anders of hij moest den dichter zijner keuze in Byron begroeten? Zelfs
deze mogt niet zoo hoog zweven als de dichter die de vlugt des leeuweriks in het
zwerk op zijde streefde, zelfs deze mogt zijne zinnelijkheid minder tot zedelijkheid
weten te adelen dan hij, in lagere sfeer bestreed hij tenminste alles wat hem weerzin
inboezemde, dien gehuichelde eerbied voor vermolmde instellingen bovenal,
waardoor het gezellig en het openbaar, het godsdienstig en het staatkundig leven
in Groot Brittanie om strijd onwaar was geworden. ‘Unacknowledged legislators of
the world’, was, van Shelley's vier tijdgenooten, Byron dit niet onloochenbaar het
meest?
Onze herinneringen en mijmeringen hebben geen ander doel dan gedachten aan
te geven, die uit te werken blijve voor eene geschiedenis van Zangen des Tijds
bewaard, welke in rijkdom van stof en afwisseling van toestanden en tooneelen
geen wedergade vinden zal.
Immers als wij de dichterstemmen uit Engeland het oor bleven leenen, we zouden
ons beurtelings in Hellas en in America verplaatst zien, - bij minder uitvoerigheid
mag hier de vraag rijzen, wien zou Shelley van het twintigste tot het dertigste jaar
dezer eeuw, zoo hij die had mogen beleven, als den eersten dichter Frankrijks zijn
(sic) begroet? Al verscheidde de veelbeloovende eer twee van die
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12)

tien ten volle waren verstreken , zij die dat tijdvak zouden beheerschen waren
reeds opgetreden, hunne namen klonken al van de lippen des volks. Chateaubriand
had niet slechts de romantische school bereids gesticht, de poezy moede zocht hij
bij de politiek vast genezing voor de kwaal die zijn leven verbitterde: verveling uit
eigenliefde geboren. - Al genoot de la Vigne nog maar de voorsmaak der populariteit
welke hij zijne Messéniennes zou hebben dank te weten, in handschrift had half
Parijs die gelezen en bewonderd. - La Martine was de gunsteling van het hof, de
lieveling van het schoone geslacht, hij was de eerste groote dichter op wien Frankrijk
sedert eene halve eeuw bogen mogt, zouden wij zeggen, als wij een oogenblik
André Chenier konden vergeten, als La Martine's toekomstige mededinger om de
hulde van het beschaafd Europa, als Hugo de Odes et Ballades niet reeds voor de
pers had gerangschikt. Drie legitimisten van onloochenbaar genie tegenover maar
een liberaal wiens talent zich niet altijd gelijk bleef, wiens keuze tusschen oude en
nieuwe vormen schier van geen einde harer aarzeling wist. In wien der vier kon
Shelley het orakel begroeten dat voor hem in de poezy school? Alsof niet een vijfde
had geleefd, pour la forme et pour le fond ten zeerste van hem verschillende, en
13)
aan wien toch al de invloed was beloofd die de ware dichter volgens zijne theorie
op zijn tijd en zijn volk uitoefenen moest: Béranger. Welk een tegenstelling! van de
wijze waarop zij schreven af, tot de hoogte werwaarts zij zich verhieven toe! Shelley
in het oogenblik der bezieling zijne verzen uitstortende, met eene vaart die bij wijle
verbijsterde; Béranger dagenlang een enkel couplet in gedachte overpeinzend eer
hij er een regel van toevertrouwde aan het papier; - Shelley in elk gedicht dat hij der
wereld vermaakte uitgever bij uitgever martelend door vergrijpen tegen de
interpunctie, de grammatica, de prosodie als geen schooljongen zou durven begaan;
Béranger voor alles naar juistheid van uitdrukking strevend, teneinde iedere
geestigheid ook door de minst ontwikkelden, niet mogt worden gehoord zonder
tevens te wor-

12)
13)

Shelley verdronk op 8 juli 1822.
zijne: Shelley's.
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den genoten; - Shelley soms duister door diepte; Béranger altijd helder als krystal;
- doch waar zouden wij eindigen indien wij dus voortgaande, niet slechts het verschil
van onderwerp, maar ook dat van opvatting wilden aantoonen? indien wij eindelijk
de ziel van den eene wilden stellen tegenover de zinnen van den andere? Er is
reeds in onze laatste uitdrukking iets van het onbillijke waaraan dergelijke pogingen
met weinig woorden verscheidenheid van begaafdheden te kenschetsen onwillekeurig
doen botvieren - in Shelley overwoog het gevoel, als in Béranger het vernuft, - maar
daarom ontbrak aan dezen noch aan genen die eigenaardigheid van geest of van
gemoed, welke eene antithese in den smaak van den dag genen of dezen schier
bij uitsluiting zou hebben toegekend.
Wij hebben in een onzer vroegere opstellen den moord van den Hertog van Berry
en de geboorte van den Hertog van Bordeaux met een woord gedacht, we haalden
een der fraaiste plaatsen aan uit de Ode door La Martine der laatste gebeurtenis
gewijd, die hem ‘une vengeance du ciel’ toescheen ‘contre l'assassin, une bénédiction
miraculeuse du Sang des Bourbons’. Dezelfde stof had den jongen Hugo naar de
14)
lier doen grijpen, en de strophe waarmede zijn vers besluit, schijnt ons de
dichterlijkste van het gansche stuk:
Nous, ne craignons plus les tempêtes!
Bravons l'horizon menaçant:
Les forfaits qui chargeaient nos têtes
Sont rachetés par l'innocent!
Quand les nochers, dans la tourmente
Jadis voyaient l'onde écumante
Entr'ouvrir leur frêle vaisseau,
Sûrs de la clemence éternelle,
Pour sauver la nef criminelle
Ils y suspendaient un berceau.

14)

Hugo: Odes et Ballades, Ode huitième: La Naissance du Duc de Bordeaux, Octobre 1820.
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Boekbeoordelingen
Jacques van Alphen, Willem van Swaanenburg, achttiendeeeuwer en
tijdgenoot. Amsterdam, Polak en Van Gennep, MCMLXVII. 338 blz. en 8
platen. Prijs geb. ƒ 37,50.
Van Swaanenburg is een figuur waarmee de literatuurhistorici nooit goed raad
geweten hebben. Hun karakteristieken variëren van ‘geheel mislukte dichterlijke
natuurdrift’ over ‘letterkundige curiositeit’ tot ‘verbijsterde psychopaath’, maar
daarnaast erkent men veelal toch bij hem ‘staaltjes van razende en verstandige
poëzie’ (De Jager) en ‘wezenlijk een vonk van genie (Kloos). De schrijver van dit
eerst als Nijmeegse dissertatie verschenen boek heeft zich de niet gemakkelijke
taak gesteld aan dit beeld wat meer diepte te geven en vooral Van Swaanenburg
van binnen uit, uit zijn poëzie en zijn eigen motiveringen daarvan, te begrijpen. In
deze opzet is hij zeker geslaagd: als dichter is Van Swaanenburg ons door deze
studie nader gekomen, al is het wat veel gezegd dat men hem als onze ‘tijdgenoot’
zou kunnen beschouwen; dat hij het als mens en als gestalte veel minder is, moet
in de eerste plaats aan een gebrek aan gegevens geweten worden.
Die schaarse gegevens zijn in hoofdstuk 2, ‘Feiten en Achtergronden’, bijeengezet
en de schrijver heeft geen moeite gespaard alles bijeen te zoeken wat er nog te
achterhalen was, ook over de familie en afkomst van de dichter. Wat er omtrent zijn
leven bekend geworden is, blijft uiterst fragmentarisch. Zeker was dat leven bont
en bewogen; hij is toneelspeler en militair geweest, pedagoog, schilder, dichter en
weekbladschrijver, en misschien assistent van Ludeman.
Als hij als dichter in het publiek optreedt is hij al 44, en vijf jaar later sterft hij (22
April 1728). Zijn debuut was de min of meer beruchte ‘Parnasdreun’, een bruiloftsvers
ter ere van de uitgever Wetstein, die ook werd opgenomen in zijn een jaar later
verschenen enige dichtbundel Parnas, of de Zang-godinnen van een schilder. In
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het voorwerk daarvan kan men zijn eigen plaatsbepaling en de rechtvaardiging van
zijn dichterschap vinden, waarvan volgens Van Alphen de kern is de ‘theorie van
het lijdelijke dichterschap’. Hij baseert deze opvatting op de zinsnede van Van
Swaanenburg over ‘de verhevenheit der zulken, die meêr lydelyk als werkelyk
bevonden worden in de uitbaaringe hunner gedagten’; hij interpreteert dit als ‘de
passiviteit van de dichter ten opzichte van zijn inspiratie, dit in tegenstelling tot ‘de
bewerking van het taalmateriaal als activiteit’ (blz. 47). Die interpretatie lijkt niet
onjuist, maar misschien krijgt zij toch meer nadruk dan nodig of gewenst is naast
andere uitspraken, als: ‘De heele wereld betwist my, hetgeen ik my zelven betwist’;
‘waar toe Braaven verdedigt? waar toe my zelven verdoemt? waar toe iets anders
gezeid, als Swaanenburg is dol’, en vooral: ‘dat tusschen myn jok en ernst altyt iets
zal verborgen blyven, dat niemant zal verstaan’. Meer dan de lijdelijkheid is o.i. het
mysterie van de poëzie de kern van Van Swaanenburgs dichterlijke conceptie. Dit
klemt te meer omdat, naar verder blijkt en uitvoerig aangetoond wordt, de
‘hermetische natuurfilosofie’ een van de belangrijkste bronnen van zijn inspiratie
geweest is.
Uitvoerig wordt in dit derde hoofdstuk ‘De carrière van een dichter’ nagegaan hoe
Van Swaanenburg in zijn weekblad De Herboore Oudheid, eerst anoniem uitgegeven,
al spoedig ‘zijn beschermende anonimiteit min of meer doorbreekt, dat hij zich
althans in zijn weekblad opwerpt als verdediger van [zijn] poëzie, dat hij zich daarbij
al voor de uitgave van de Parnas op zijn nieuwe rol gaat vastleggen’ en toont ‘dat
hem bijzonder veel gelegen is aan de erkenning van zijn dichterschap’ (70), waarvan
zijn filosofie de voornaamste bron is. ‘Het gaat hem om de erkenning van zijn goed
recht om poëzie te maken, zoals hij dat doet...niet om erkenning van de kwaliteiten
van zijn dichterschap...Zijn filosofisch wereldbeeld zal in zijn poëzie moeten
verschijnen als poëtische werkelijkheid, het zal zich daarin moeten verdichten tot
poëtische ervaring en zich daarin bevestigen’ (85).
Onder de titel ‘Het verloren paradijs’ wordt in hoofdstuk 4 de aard van die filosofie
en de beleving ervan nader uiteengezet. ‘Van Swaa-
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nenburg (blijkt) zijn filosofische inspiratie te putten uit de brede stroom van het
neoplatonisme, de gnosis en de leer rond Hermes Tresmegistus’; deze laatste ‘een
combinatie van natuurfilosofie, religie en magie’ die men tegenover de objectieve
verlossingssfeer van het christendom stelde als ‘mogelijkheid tot subjectieve
“verlossing” door middel van wat nu bewustzijnsverruiming wordt genoemd’ (126/7).
In zijn weekbladen wordt deze conceptie uitgewerkt ‘die in de verzoening der
tegenstellingen aan de beperkingen van feitelijkheid en lichamelijkheid zocht te
ontstijgen om zo in de begeerteloosheid de verrukking van de “philosophische stilte”
te vinden’ (131), de stilte die verder omschreven wordt als ‘een opgaan in de totale
werkelijkheid als resultaat van zelfinkeer en zelfontlediging’; een filosofie die gericht
is ‘op een mystieke vereniging als een het subject in al zijn mogelijkheden van
beleven aansprekende gebeurtenis’ (153). Die mystieke ervaring is ‘de motivering
van Van Swaanenburgs opvatting van het dichterschap’ (162).
In het laatste hoofdstuk, ‘Het poëtisch perspectief’, wordt eerst nagegaan hoe
Van Swaanenburg zijn aldus gemotiveerd dichterschap in zijn afzonderlijke gedichten
verwerkelijkt, waarbij ook het erotische, narcistisch geaccentueerde aspect ter sprake
komt, ‘een bacchantische (poëzie van) vervoering waarin de werkelijkheid vervuld
van liefde wordt ervaren’ (194). Zoals de ondertitel van het boek kon doen
verwachten, komt de schrijver bij deze ontleding tot zeer modern klinkende
formuleringen: ‘het gedicht is experimenteel in zoverre het verslag geeft van de
pogingen van de dichter om dit ideaal (de mystieke vervoering) te realiseren; het
gedicht is tegelijkertijd door zijn karakter van experiment, action poetry, vrij èn gericht
op de uitdrukking van poëtische vervoering’ (213). Waar de dichter erin slaagt ‘deel
te hebben aan de creatieve energie die de natuur bezielt...begint het lijdelijke
dichterschap, dat drijft op de autonome creatieve inspiratie’ (226). Daarnaast bevat
de Parnas echter ook een groep lager gestemde gedichten, ‘zeer toegankelijke,
aan de in zijn tijd geldende normen zeer aangepaste poëzie’.
Aan het eind van dit hoofdstuk begeeft de schr. zich in een bespiegeling hoe naar
zijn mening het begrip van een litteraire periode
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en i.c. de 18de eeuw tot stand moet komen, nl. door ‘deze periode als “eigen tijd”
voor zichzelf beleefbaar te stellen’. ‘Een literatuur die in haar eigen tijd begrepen
werd, wil ook vanuit haar eigen tijd begrepen worden’. Het is nauwelijks een lumineus
denkbeeld te noemen en in feite weinig anders dan een variant op de oude wijsheid
dat men de kunstwerken ‘in de lijst van hun tijd’ moet beschouwen. De schr. hanteert
het begrip ‘klimaat van zijn tijd’ en ziet als ‘sleutel’ daartoe ‘de achttiende-eeuwse
opvatting en de beleving van “de natuur”’. Als karakteristiek ‘om de eigenheid van
zijn (Swaanenburgs) literaire verschijning te onderkennen als het resultaat van een
samenspel tussen zijn houding en het klimaat van zijn tijd’ ziet hij het maniërisme,
waaraan hij dan nog een aantal bladzijden wijdt, in hoofdzaak gevuld met
aanhalingen uit het werk van Hocke, Die Welt als Labyrinth. Dit leidt dan als
slotconclusie tot de volgende karakteristiek van Van Swaanenburg: ‘De
dubbelzinnigheid van zijn houding en van zijn situatie, waarop hij zich eigenzinnig
terugtrekt, is die van de maniërist aller tijden, maar tegelijkertijd blijft het bij hem een
dubbelzinnigheid tegen de achtergrond van het achttiende-eewse klimaat. Niet
zozeer zijn feitelijke, “klinische” onaangepastheid daarin, maar veeleer zijn intensieve
spanningsverhouding daartoe, die hij creatief verwerkt, bepaalt zijn belang; dat is
het wat hem doet spreken en blijven spreken: bitter en opstandig, bezeten en laaiend,
innig en mystiek. De oorspronkelijke, hartgrondige en soms aangrijpende manier
waarop hij zich heeft uitgeschreven, de helderheid van geest ook, het raffinement
waarmee hij in overeenstemming met zijn literaire beginselen effecten construeert,
de geconstrueerde illusie van ongeremdheid en de fonkelende, alleen maar
schijnbaar ontoegankelijke duisterheid van zijn poëzie en van zijn proza, maken zijn
werk en zijn dichterschap tot een fenomeen in onze literatuur, waaraan niet
voorbijgegaan kan worden’ (254).
De laatste woorden onderschrijven wij gaarne. Van Swaanenburg is zeer zeker
een interessante figuur, wiens wezenlijke betekenis tot heden nooit onderkend was;
dat dit alleen het gevolg zou zijn van een s c h i j n b a r e duisterheid is echter zeker
niet waar. Die duisterheid is niet alleen reëel, maar, zoals uit het hele oeuvre telkens
weer blijkt,
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opzettelijk en gezocht. De indeling van Van Swaanenburg bij de maniëristen lijkt
ons van zeer betrekkelijke waarde. Chronologisch ligt het maniërisme honderd jaar
vroeger en in Nederland kunnen Hooft, Bredero en de De Brunes er heel wat
aannemelijker toe gerekend worden dan Van Swaanenburg. Niettemin heeft Van
Alphen tot een betere kennis van deze vergeten figuur veel bijgedragen en geen
moeite gespaard; zijn boek is in meer dan een zin gewichtig, wel eens zwaarwichtig.
Het had o.i. de helft korter kunnen zijn en zou dan veel aan leesbaarheid gewonnen
hebben, zonder aan duidelijkheid in te boeten; met name de citaten uit Van
Swaanenburgs werk zijn te lang en te talrijk en hadden voor een deel beter in de
als aanhangsel toegevoegde Bloemlezing kunnen zijn ondergebracht. Die
bloemlezing is zeker welkom, daar de oorspronkelijke uitgaven van Van
Swaanenburg alle zeldzaam zijn.
De typografische presentatie van het boek is fraai, maar aan de fraaie opmaak
van de pagina's is de overzichtelijkheid van de tekst ten dele opgeofferd, met name
door citaten wel te laten inspringen, maar de dan volgende tekst van de auteur te
laten doorlopen met de laatste regel van het citaat. Kinderachtig is de manie van
de schrijver om alle mythologische namen en toespelingen in de citaten tussen
vierkante haken toe te lichten, b.v. in ‘Zo lange ik Saturnus [ook Chronos, de tijd]
een haer uit zyn baert trok, zo lang ik den kreupelen Goden Smit [Vulcanus, god
van het vuur] kakhielen aanvreef, zo lange als ik Mars [god van de oorlog] op een
Oorlogstrom zyn minnespel naarbootste, zo lange’ enz.
Leiden, October 1967.
C. KRUYSKAMP
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S.F. Witstein, Bronnen en bewerkingswijze van de ontleende gedeelten
in Rodenburghs Eglentiers Poëtens Borst-weringh (1619). Het
Proza-betoog en de Emblemata. (Med. Kon. Ned. Akademie, afd. Lett.,
N.R., dl. 27, nr. 6). N.V. Noord-Hollandsche Uitgeversmaatschappij,
Amsterdam (1964). Prijs ƒ 9. -.
Voor een veel geringer deel dan men tot nu toe vermoedde, is, naar Mej. Witstein
aantoont, Rodenburghs Borst-weringh zelfstandig werk van de schrijver. Het
proza-betoog waarmee het boek opent en de emblemata-verzameling waarmee het
eindigt, zijn vrijwel geheel als vertaling en bewerking van verschillende voorbeelden
aan te merken. De lappendeken die Mej. Witstein voor ons ontrolt ziet er als volgt
uit:
1-48

Een vertaling van Philip Sidney's Defence
of Poesie met weglatingen en
aanvullingen hier en daar, wordt gevolgd
door

48-120

een vertalende bewerking van Thomas
Wilsons The arte of Rhetorique for the
use of all suche as are studious of
eloquence, sette forthe in English
(London, 1553). Rodenburgh volgt
hiervan het eerste boek, dat gewijd is
aan de inventio (een van de vijf
samenstellende delen van de ars
rhetorica), tot en met wat bij hem heet
Vermaenbrief Aen een zeer treffelijck /
deughd-lievenden / maer Echt-hatenden
/ Edel-man: waer in zommighe plaetzen
nae ghebootst wert onzen
hooghgeleerden Rotterdammer, door
Wilson als proeve van het deliberatief
betoog aan Erasmus ontleend;

120-127

de overgang geheel wegmoffelend laat
Rodenburgh daarop een digressio volgen
over de verhouding tussen liefde en min,
aaneengepast uit vrijwel letterlijk
overgenomen gedeelten van Coornherts
Wellevenskunste, boek I hfdst. 6 en 7,
boek II, hfdst. 3 en boek III, hfdst. 5.

121-122

Direct in het begin is hier ingelast een
beschouwing over de oorsprong van het
kusgebruik, waarvoor Rodenburgh
gebruik maakt van De inventoribus rerum
van Polydorus Vergilius in de Franse
vertaling van François Belleforest (1582).
De betekenis van deze digressie is dat
het (reeds in de Oudheid bekende)
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buigt in de richting van de
renaissancistische tegenstelling:
geoorloofde liefde binnen het huwelijk ongeoorloofde liefde erbuiten.
127-131

Hierop laat R. dan een brief volgen aan
Maria Vos, het meisje dat na vijf jaar met
hem verloofd te zijn geweest, de band
verbrak,

131-132

en hij geeft daarop nog een korte
nabetrachting, die onder invloed van het
derde boek van Wilsons Arte of
Rhetorique staat.

132-157

Hij hervat nu de bewerking van het eerste
boek en sluit de behandeling van de
inventio af door Wilsons (reeds beknopte)
betoog over het genus iudicale te
vervangen door

157-169

een resumé van de eerste drie
hoofdstukken van John Dove's A
confutation of Atheisme (London, 1605),
waarmee hij een proeve van de
bewijskunstrede levert zonder in het
juridische vlak te belanden. Evenmin als
de juridische redevoering acht
Rodenburgh de dispositio (behandeling
van de delen van de redevoering) en de
elocutio (stijl) voor het publiek dat hij op
het oog heeft (de dichters) van veel
belang. Hij slaat daarom het tweede boek
en het eerste deel van het derde boek
van Wilsons Arte, waarin deze beide
behandeld worden, over en vervolgt met

170-185

Wilsons betoog over de memoria, waarin
hij een grote plaats inruimt voor

174-178

een beschouwing over het ontstaan van
het alfabet, alweer aan De inventoribus
rerum van Polydorus Vergilius ontleend.

185-187

De behandeling van het vijfde deel van
de ars rhetorica, de pronuntiatio, die
volgens R. van belang is voor degenen
die toneel moeten spelen, wordt vrijwel
verdrongen door een ingelaste fysische
beschouwing over de stem. Deze beide
laatste inlassingen zijn niet functioneel
meer en moeten beschouwd worden als
mede ingegeven door Rodenburghs
behoefte om met zijn kennis te pronken.
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vandaan heeft, kon door Mej. Witstein
niet worden uitgemaakt.
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Het tweede deel van de Borst-weringh, dat drie tafelspelen en een aantal
bruiloftsgedichten bevat, moet als Rodenburghs eigen werk worden beschouwd.
Het derde deel (p. 313-440) behelst een aantal emblemata, in twee groepen
onderscheiden: Liefds-zinne-beelden en Stichtighe Zinne-beelden. De eerste groep
is samengesteld uit Tronus Cupidinis sive emblemata amatoria door P.T.L. (s.l.s.a.)
met een aanvulling uit Otho Vaenius' Amorum Emblemata (Antverpiae, 1608). Door
deze uitbreiding van de Tronus wordt de strekking van bepaalde emblemata versterkt
en van het hele werk een ars amandi gemaakt. De tweede groep emblemata is
ontleend aan Zacharias Heyns' Emblemata. Volsinnighe Uytbeelsels by Gabrielem
Rollenhagium (Arnhem 1615-1617), op zijn beurt een bewerking in het Nederlands
van Rollenhagens Nucleus emblematum selectissimorum (Coloniae, s.a. [1611])
en Selectorum emblematum centuria secunda (Ultrajecti, 1613). De strekking van
dit derde deel van de Borst-weringh is, evenals die van het tweede trouwens, sterk
moraliserend, didactisch in ethische zin naast het eerste deel dat vooral didactisch
in intellectuele zin is.
De wijze waarop Mej. Witstein Rodenburghs bronnen opspoort, zijn afhankelijkheid
aantoont, vaak zelfs met betrekking tot een bepaalde druk of redactie van de bron,
en zijn wijze van bewerken illustreert met goed gekozen voorbeelden, verdient alle
bewondering. Mag men door haar werk het onderzoek naar de bronnen eenvoudig
als afgesloten beschouwen (op die van de inlassing over de stem na), het eveneens
door haar aangeroerde punt van Rodenburgs bedoeling met de Borstweringh blijft
nog problematisch. Mej. Witstein stelt dat Rodenburgh ‘vooral een geleerde indruk
(wil) maken om daarmee de kundigheid en de waarde te bewijzen van de dichters
(waaronder hijzelf!) en het dichterschap’. De behoefte de (door de afscheiding van
de Nederduytsche Academie) verzwakte positie van de Eglentier te versterken is
oorzaak, het jubileum van de Eglentier in 1619 aanleiding tot het schrijven van het
werk, dat een uitdaging betekent ‘aan de kunsthaters buiten en aan de vijanden
binnen de Amsterdamse dichterwereld’.
In dit citaat doelt Mej. Witstein blijkbaar op de ‘Poeeten-haters’ waar Rodenburgh
van spreekt en op de concurrerende Nederduytsche Academie. Voor de
laatstgenoemde groep is de term vijanden misschien
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wat kras; het staat immers niet vast dat de verhouding tussen Eglentier en Academie
inderdaad zo slecht was. Wel acht ik het mogelijk dat R. beoogde met zijn
Borst-weringh iets tegenover de wetenschappelijke pretenties van de Academie te
stellen. Rodenburgh zelf spreekt intussen alleen van Poeeten-haters, en wel o.a.
in het nawoord van het tweede bruiloftstafelspel. Zij zijn ervoor verantwoordelijk dat
dit spel ‘mocht niet uytghesproken werden, maer versweghen blyven’ moest (p. 212)
terwijl er toch, zoals iedere lezer nu controleren kan, niets onstichtelijks in staat
‘waar over ick niet en kan begrypen wat de oorzaeck zoude wezen, dat het zelfde
by de Kameristen niet en mocht vertoont werden’ (p. 237). Iets dergelijks was hem
bij het eerste bruiloftsspel overkomen: ‘onlangs verleden de deucht en kunst-lievende
Eglentieren uyt liefde des kunsts, een goeden Heer mijns kennis vereerende met
een Taeffelspel mijns werkx, in het mids huns bedrijven belet werden’ (p. 190).
Zouden deze daden van de poeeten-haters ons nu geen houvast kunnen geven
op hun identiteit? Welke instantie of welke personen hadden zoveel macht, dat ze
een opvoering konden doen afbreken, of, zoals in het andere geval, geheel en al
beletten? N. Wijngaards heeft in een recensie op Mej. Witsteins studie (Spiegel der
Letteren IX, p. 218) gesteld, dat het de Kamer was, die Rodenburghs spelen weigerde
onder druk van de groep van niet-idealistische kamerbroeders, de materialisten,
die er op uitwaren met het toneelspelen zoveel mogelijk inkomsten bijeen te brengen.
Hierbij wordt uit het oog verloren dat het, althans bij het eerste van de twee spelen,
een opvoering buiten de kamer betrof; de ‘Heer mijns kennis’ die met een
‘Bruylofts-Eer-Gaef’ werd vereerd, kan moeilijk iemand anders dan de bruidegom
zelf geweest zijn. Nu is het mogelijk, dat de leden van de Eglentier (evenals b.v. die
van de Violieren te Antwerpen) door een reglementsbepaling gebonden waren
toestemming te vragen aan de prins of deken van de kamer, als ze op een bruiloft
wilden gaan spelen. Weliswaar komt een dergelijke bepaling niet in de door Hooft
opgestelde Schick of Keuren voor, maar het staat niet vast dat Hoofts reglement
ook inderdaad in de Eglentier is ingevoerd. Het is echter zeer de vraag of
Rodenburgh wel een beroep op enkele kameristen zou hebben gedaan, wanneer,
zoals hij zou kunnen weten, de toestemming afhankelijk was van een hem niet
welgezinde
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kamerleiding. Uit Hoofts Schick blijkt tevens, dat er zeer veel liefhebberij was voor
het toneelspelen, zodat Hooft kon voorstellen tot de laagste klasse van ‘scholieren’
alleen toe te laten, wie zich terdege voor de kamer verdienstelijk gemaakt had door
in haar spelen te acteren. Rodenburgh was dus niet op Kameristen als spelers
aangewezen. Nu legde ook de stedelijke overheid soms beperkingen op aan het
spelen buiten kamerverband, maar in Amsterdam was het streven van de magistraat
dan toch duidelijk gericht op iets zeer bepaalds: de bescherming van de kamers
tegen concurrentie, b.v. van reizende toneelgezelschappen. Zo lijkt het dus niet erg
waarschijnlijk dat het de Kamer, of de magistraat was, die op de bruiloft van
Rodenburghs relatie de gang van zaken kwam verstoren, en blijft er weinig anders
over dan aan te nemen dat enkele van de bruiloftsgasten bij deze gelegenheid hun
persoonlijk gezag lieten gelden.
Dat deze ‘zommige luyden’ ‘die deze redenen niet wilden hooren’ (p. 211) erin
slaagden hun zin door te drijven, wordt begrijpelijker wanneer we letten op de
vingerwijzing die Rodenburgh ons geeft omtrent hun argumenten: de Eglentieren
‘in het mids huns bedrijven belet werden, gelyck oft by na ongodzalich was zodanighe
redenering te ghebruycken’ (curs. van mij, H.). Dat wil dus zeggen, dat Rodenburgh
zich in hen geplaatst zag tegenover de klassieke tegenstanders van rederijkers en
toneelopvoeringen: de kerkeraden. Behalve met wat bij Sidney op de Nederlandse
toestanden van toepassing was, verweert Rodenburgh zich niet alleen door, zoals
Mej. Wittstein aantoont, sterke nadruk te leggen op het didactische aspect, maar
ook door na eerst het drama te hebben veilig gesteld als onderdeel van de boven
kritiek verheven Poësie, de ‘Reden-rijckerts oft spelende Personagien’ (= acteurs)
aan te duiden als niet meer dan ‘de vertaelders, en verbreders der Poëtens wercken’
(p. 185).
Dat ik mijn neiging om een bepaald punt uit Mej. Witsteins studie iets nader uit
te werken, niet kon bedwingen, moge men opvatten als een bewijs dat haar werk
niet alleen uitstekend maar ook aanstekelijk is, wat stellig niet als de geringste
verdienste ervan moet worden beschouwd.
W.M.H. HUMMELEN
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Leonard Forster, Die Niederlande und die Anfänge der Barocklyrik in
Deutschland. Mit Textbeispielen und einer Abbildung (Voordrachten,
gehouden voor de Gelderse Leergangen te Arnhem, nr. 20). Groningen,
J.B. Wolters, 1967. 30 blz. Prijs ƒ 3.50.
De lezing van de germanist-neerlandicus uit Cambridge behandelt drie uitstralingen
van Nederlandse vroeg-renaissancistische verstechniek in het Hoogduitse taalgebied.
Kort de liederkomponist en -dichter Jacob Regnart: ‘Mit feinem Sprachgefühl hat er
als erster deutsche Verse geschrieben, die sich neben den gängigen Produkten
Italiens und Frankreichs wenigstens hören und sehen lassen können; vor allem hat
er es fertiggebracht, den Versakzent mit dem Wortakzent in Einklang zu bringen.
Gerade darin war er seiner Zeit voraus’ (4). Uitgebreider de vertalingen naar Van
der Noot.
Voor het eerst (bij mijn weten) vindt Balthasar Froe, de vertaler van Theatrum
das ist Schawplatz, een gunstige beoordelaar. Terecht. Ik geef een ander voorbeeld
o

dan prof. Forster (en wel het eerste Epigramma, Theatrum D (iv) v , waarnaast men
het oorspronkelijk legge, b.v. in Smit-Vermeer, Het Bosken en het Theatre, 194):
Eins tags ich in dem fenster lag alleine /
Sah ich vor mir so wunderliche sachen /
Die mich ung[e]stalt und gantz verzufft thet machen /
Zur Rechten Handt sag ich ein Hinde reine /
Gnugsamlich schon / dem Iovi zu behagen.
Zween Hunde schnel diß Hinde thetten jagen /
Einer Weiß / einer Schwartz die also neidisch bissen /
Dem Edlen Thier sein Hufften gar zerrissen /
Biß sie bracht wardt in trübseligen flüchten /
Zum niderfall / zum todt sich must ergeben /
Die schönheit groß in dieser Hindt gelegen /
Vmb welch mißfall ich hertzlich offt muß suchten.

Hoe heeft de Keulse Rechenmeister deze beheersing van het ‘vers commun’
verworven? Forster waagt de veronderstelling, dat Van der Noot ‘Froe wiederholt
seine Verse vorsprach, bis dem Übersetzer der
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neue Rhythmus einging. Zweifellos war für beide der Rhythmus der springende
Punkt, wobei der Reim weniger ins Gewicht fiel’ (5). Het is mogelijk. Maar Froe zal
ook de gedrukte tekst geraadpleegd hebben. Anders is minder goed te verklaren
hoe hij in het sonnet over de obelisk (Smit-Vermeer 211) de woordgroep ‘lijden straf’,
waarin de Londense druk, duidelijk ten onrechte, een komma tussen de woorden
o

heeft, weergeeft door ‘straff und leid’ (Theatrum G iij r ).
Een goede beurt krijgt, en maakt, Das Buch Extasis. Forster prijst de periodebouw
van het exordium (‘eine rhetorische Leistung, wie sie in der deutschen
Renaissanceliteratur bisher nur in lateinischer Sprache möglich war’, 9) en de
beheersing van de nieuwe dichtvormen: vers commun, alexandrijn, sonnet. Kan de
vertaling het werk zijn van een aanzienlijk gevorderde Balthasar Froe? Forster
aarzelt. Gelukkig zijn er, dank zij zijn initiatief, twee akten gevonden, die verleden
zijn voor en dus vermoedelijk wel opgesteld door Froe als notaris, en weet men nu
dat de man uit het diocees Meissen kwam; ik voeg hieraan toe, dat Kloeke de indruk
had dat de vertaler van Das Buch Extasis een Zwaab was - moge eindelijk eens
een kenner van de Hoogduitse dialekten en van de zestiende-eeuwse drukkerstaal
de teksten gaan onderzoeken.
De derde invasie van de nieuwe dichtvormen is die van meertalige protestantse
rijmprenten, uit Holland afkomstig; in de bijvoegsels vindt men op blz. 24-26
voorbeelden uit 1615, 1619 en 1623: de Nederlandse alexandrijnen zijn als zodanig
verduitst en er is ook reden om aan te nemen dat van een eentalige rijmprent,
wellicht nog uit de 16de eeuw, het bijschrift in Duitse vers communs vertaald is naar
het Nederlands. Deze populaire drukwerken kunnen volgens Forster protestants
Duitsland toegankelijk hebben gemaakt voor de poëzie van de machtige vernieuwer
op Hollands voetspoor, Opitz.
Redenen genoeg om deze wegwijzende lezing hier met enige nadruk aan te
kondigen.
C.A. ZAALBERG
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G.J. Helmer: Den Gheestelijcken Nachtegael. Een liedboek uit de
zeventiende eeuw. Gebr. Jansen N.V. Nijmegen 1966. 175 pp. met nvb.,
16 liederen, register en 2 bijlagen.
De auteur behandelt, na een inleiding, in vier grote hoofdstukken achtereenvolgens:
het boek-zèlf, de oude, d.i. van elders overgenomen liederen, de nieuwe liederen,
en de auteurskwestie. Wat de naam betreft (hier in het vervolg met DGN
aangegeven) behoort de bundel thuis in de reeks wereldlijke en geestelijke
liedboeken, die de naam van zangvogels dragen: er zijn veel Nachtegalen,
Leeuweriken, Lijsterkens, Tortelduyven en Paradijsvogels. Met een Franse
Nachtegaal: Les Rossignols spirituels, liguez en duo, (Valenciennes 1616) heeft hij
dan bovendien de tweestemmigheid gemeen. Andere bundels, die vóór DGN
tweestemmig waren uitgegeven, zijn: Harduyns Goddelicke lofsanghen 1610, van
Haeftens Lust-hof 1620 en Den Bliiden Requiem 1631, terwijl Valerius'
Gedenck-clanck 12 melodieën ‘metten Bas’ geeft en Kruls Minnelycke Sang Rijmpjes
1634 een aantal tweestemmige liederen brengen. Met dat al is DGN het eerste
liedboek, dat voor alle liederen Superius en Bassus op naast elkaar gelegen
bladzijden geeft. Die tweestemmigheid noopt ons, over de functie daarvan na te
denken: was zij voor vrouwen en mannen bestemd? Maar een ander deel van ons
liedboek, nl. de liederen op de heilige maagden in deel II, wijst meer in de richting
van het gebruik van de bundel door b.v. ‘geestelijke maagden’, die zich o.a. met
gemeenschappelijke godsdienstviering bezig hielden en daarbij ook wel de muziek
verzorgden. Dan zou men voor de baspartij, overeenkomstig de zinsnede in de titel:
‘...om bequamelijcken gesongen ende gespeelt te worden...’ aan een instrument
moeten denken. Maar dan: wèlk in strument? In de levensbeschrijvingen der klopjes
worden: orgel, clavecymbel, cythar en viool genoemd; van deze instrumenten komen
orgel en viool in aanmerking voor de kerkmuziek; de viool is geen baspartij; dus
blijft over: het orgel. Werd dat één-stemmig gespeeld of waren er bekwame klopjes,
die die bas onmiddellijk van eenvoudige harmonieën voorzagen? Het wordt ons niet
helemaal duidelijk. Voorts zou men nader ge-informeerd willen zijn over die
baspartijen: DGN neemt weliswaar een aantal liederen
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tweestemmig uit andere bronnen over en geringe afwijkingen in een baspartij zijn
soms, doch niet altijd, de consequentie van een wat andere melodie-vorm (b.v. bij
overname uit Harduyn); maar vooral voor de overige liederen klemt de vraag: hoe
kwam de baspartij hier tot stand? Voor de inhoud heeft DGN veel te danken aan
van Haeftens Lust-hof 1622 (25 liederen) J. de Harduyn: Godd. Lof-sanghen 1610
2

(20), Theodotus' Paradys 1621 (16); in mindere mate nog aan enkele andere
verzamelingen. Het is merkwaardig, dat geen enkel lied uit deze bronnen ongewijzigd
in DGN terecht kwam; zijn de veranderingen voor de verschillende bronnen al van
verschillende aard, naast wijzigingen in de constructie treft men als algemene
tendens een sterk streven aan, om Vlaamse woorden en uitdrukkingen door meer
Hollands klinkende te vervangen. Helmer geeft daarvan talrijke voorbeelden. En
mèt de liederen werden meestal ook de bijbehorende melodieën overgenomen.
De nieuwe liederen in onze bundel vinden we voornamelijk in deel II en III, waarin
respectievelijk de liederen op de heilige maagden en de heiligenliederen een grote
plaats innemen. Vele dezer liederen zijn wat hun teksten betreft op vrijwel eenzelfde
wijze opgebouwd en bevatten bijzonder veel hagiografische gegevens. De schrijver
maakt met uitvoerige voorbeelden en talrijke vergelijkingen volkomen aannemelijk,
dat de stof voor deze heiligenliederen werd ontleend aan de Generale legende der
heylighen...enz. Antwerpen 1619. Wat hier tevens opvalt, is een veelvuldig en
gemaniereerd gebruik van vreemde, aan het Frans ontleende woorden, ook in de
rijmparen, waardoor men sterk in de sfeer der rederijkerij wordt gebracht en aan
een wat ijdele redenaar zou gaan denken. Veel moeite om voor deze plaatsen eigen
Nederlandse woorden te vinden, heeft de dichter zich hier althans niet gegeven.
Ook voor de melodieën dezer liederen geldt, dat ze als het ware als reeks zijn
opgezet; zij werden namelijk hoofdzakelijk ontleend aan de toentertijd ook bij ons
zeer populaire 3- en 5-stemmige balletten van Giov. Giac. Gastoldi, wiens melodieën
we terzelfder tijd ook aantreffen in Valerius' Gedenck-clanck en in Stalparts Gulde
Jaers Feestdagen 1634; zij werden rond 1600 te Antwerpen en in 1628 ook in Noord-
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Nederland uitgegeven. Dat de geestelijke teksten van DGN zich daarbij niet altijd
naar de speelse balletten schikten, behoeft wel nauwelijks gezegd. De tweede
belangrijke ontlening is aan van Mechelen, die in zijn Bliiden Requiem onze
bevreemding wekt, doordat hij bij de aan algemeen bekende volksliederen ontleende
wijsaanduidingen overal afwijkende melodieën noteert. Helmer suggereert,
waarschijnlijk terecht, dat men wijsaanduiding en melodie zal moeten opvatten met
een deze beide verbindend: ‘ofte: aldus’, zoals we dat ook uit andere bundels kennen,
zodat ons de keus tussen de melodie van de wijsaanduiding en de genoteerde
melodie wordt gelaten.
Van de herkomst der 12 melodieën, die Helmer in zijn boek nog niet kon
identificeren, wordt mogelijk op den duur de sluier ook nog opgelicht: de studie gaat
voort en men stoot nog geregeld op nieuwe vondsten.
Wat de auteurskwestie betreft komt de schrijver tot de conclusie, dat DGN een
Jesuitenbundel is met naar alle waarschijnlijkheid Petrus Maillart als auteur - zoals
ook reeds W.J.C. Buitendijk veronderstelde; doch volkomen zekerheid is hieromtrent
nog niet gegeven.
Na deze beschouwingen volgen op de pp. 107-169 zestien heiligenliederen met
hun twee-stemmige muziek, waarbij de bas een octaaf lager is te lezen, en alle
coupletten. De notatie der muziekvoorbeelden is zeer goed verzorgd.
Ten dienste van de lezers mogen hier twee kleine correcties worden aangebracht:
het op p. 6 als eerste genoemde exemplaar van DGN is inmiddels niet meer in de
U.B. te Amsterdam, doch in de Wetenschappelijke afdeling van de
Toonkunstbibliotheek aldaar; en op p. 72 staat in voetnoot 59 abusievelijk: van
Duyse II 614 i.pl.v. II 1614.
Van bijzonder veel belang is het bundeltje met de twee bijlagen, dat afzonderlijk
in de achterflap is gestoken: de eerste bijlage geeft een overzicht van heiligenliederen
in 17e-eeuwse liedboeken, waarbij alle heiligen uit DGN, overigens echter alleen
die heiligen zijn opgenomen, die meer dan drie maal in liedboeken voorkomen,
terwijl daaraan een opsomming van niet-opgenomen heiligen werd toegevoegd.
Bijlage 2 geeft een tabellarisch overzicht in 10 kolommen van vrijwel alle gegevens,
voor zover bekend, van de liederen uit DGN: de afdeling waar-
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toe ze behoren, nummering (door G.J.H.), pagina, titel, beginregel, aantal strofen,
aantal versregels per strofe, bron, vindplaatsen voor tekst en melodie, en
wijsaanduiding. Hiermee heeft Helmer latere schrijvers op dit gebied een uitstekend
voorbeeld gegeven, dat naar wij hopen, tot navolging zal aansporen: zo wordt het
overzicht over het materiaal en zijn herkomst vereenvoudigd en vervolledigd.
In summa: Helmer heeft met Den Gheestelijcken Nachtegael de reeks studies
over 16e- en 17e-eeuwse geestelijke liedboeken met een degelijk en doorwrocht
werk verrijkt.
Marie VELDHUYZEN

Lukas Schermer, Meleager en Atalante. Treurspel, ingeleid en van
aantekeningen voorzien door Dr. C.M. Geerars (Zwolse drukken en
herdrukken, nr. 54). Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1966. (174, II blz.; ƒ
8.75).
De Haarlemse dichter Lukas Schermer (1688-1711) is niet ouder geworden dan
tweeëntwintig jaar en men kan er zich dan ook alleen maar over verwonderen dat
hij een bundel gedichten en toneelstukken heeft nagelaten, waarvan althans een
deel nog heel goed leesbaar is. Of daartoe ook het treurspel Meleager en Atalante
behoort is een vraag, waarop de literairhistorici verschillend hebben geantwoord.
Nog geen maand vóór de dood van de dichter werd het stuk in de Amsterdamse
schouwburg opgevoerd, volgens een van zijn lofdichters ‘applausu magno’. Ook
daarna is het nog enkele keren gespeeld, maar een successtuk is het nooit
geworden. Hofdijk en Jonckbloet hadden er geen waardering voor, Kloos en (wat
meer zegt) Knuvelder zijn van oordeel dat het stuk als gedicht kwaliteiten heeft. Dr.
C.M. Geerars, die het na tweeëneenhalve eeuw opnieuw heeft uitgegeven, refereert
deze en andere oordeelvellingen. Hij had daarbij ook nog die van Van Vloten kunnen
noemen, die in de Meleager en Atalante ‘in spijt van al de gebreken van 't stuk’ toch
‘het dichterlijk vuur’ waardeert (Beknopte geschiedenis der Nederlandsche letteren,
Tiel 1865, blz. 333).
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Afgezien van de eventuele dichterlijke waarde van het stuk heeft deze heruitgave
vooral betekenis door de uitvoerige inleiding die eraan voorafgaat. Deze bevat een
levensschets van Schermer, de drukgeschiedenis van het spel, een beschouwing
over de verspreiding van de fabel die daarin wordt uitgewerkt, en een analyse van
het toneelstuk. Het belangrijkste deel van deze inleiding is de beschouwing over de
verspreiding van de fabel van Meleager. Het thema komt het eerst voor bij Homerus,
maar vond zijn grootste verbreiding in de Renaissance, in de literatuur zowel als in
de beeldende kunsten en zelfs in de muziek. Vóór Schermer kozen vier of vijf Franse
dichters de fabel als stof voor hun drama's. Schermer heeft er twee van gekend,
maar ze voor zijn bewerking niet gebruikt. De Ovidiaanse versie van het onderwerp
is zijn voorbeeld geweest, al is hij daarvan op een aantal punten afgeweken. Geerars
heeft, steunend op René Bray en W.A.P. Smit, een voortreffelijke structuuranalyse
van het spel gegeven en daarin het motief van de liefde centraal gesteld. ‘Geheel
Schermers tragedie wordt beheerst door het motief van de liefde: de ware liefde
gaat boven opgedrongen min’. Terecht merkt Geerars op dat Schermer in de
uitbeelding van de psychische conflicten heel oppervlakkig blijft. Daartegenover
staat dan, dat hij het stuk knap heeft opgebouwd, met inachtneming van al de eisen
van het classicistische drama. Of het grondmotief van Meleager en Atalante al naar
de Verlichting wijst, zoals Geerars beweert, waag ik te betwijfelen, in navolging van
Dr. G.W. Huygens (N.R.C., 4 februari 1967). Wanneer dit treurspel tot een nieuwere
tijd behoort, dan is dat uitsluitend vanwege ‘de voornaamzoete stijl’, het precieuse
in de versvorm dat van tijd tot tijd opeens opflitst tussen veel traditionaliteit en ons
dan verrast.
De tekstverklaring geeft mij geen aanleiding tot opmerkingen. Ook uit enkele
moeilijke passages heeft de uitgever zich op bevredigende wijze weten te redden.
Als ik de noot op blz. 59 goed lees, mogen we van hem een studie over het gehele
lyrische werk van Schermer tegemoetzien. Enkele losse opmerkingen, zoals deze,
dat we Schermers stijl ‘misschien die van het rococo mogen noemen’, doen daarvan
al bij voorbaat het beste verwachten.
P.J. MEERTENS
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Dr. J. Bientjes, Holland und der Holländer im Urteil deutscher Reisender
1400-1800. Gron., J.B. Wolters, 1967. 310 blz. Ing. ƒ 19.50.
Dit boek, waarmee mej. Bientjes de doctorsgraad aan de universiteit van Amsterdam
verwierf, is een pendant van het ruim 40 jaar oude werk van R. Murris, La Hollande
e

e

et les hollandais au 17 et 18 siècles vus par les Français (Amsterdam 1925),
eveneens een Amsterdamse dissertatie. Zij gaat echter verder terug en sluit zich
daarbij aan aan het werk van W.D. Robson-Scott, German Travellers in England
1400-1800; als een voortzetting naar de andere kant zou H. Meyers opstel Das Bild
des Holländers in der deutschen Literatur beschouwd kunnen worden, dat in
hoofdzaak de 19de eeuw betreft en berust op litteraire bronnen, die mej. Bientjes
principiëel uitgesloten heeft van haar materiaal. Zij heeft dit gezocht in ‘direkte
Äusserungen über Holland, so wie sie niedergelegt wurden in Reiseberichten,
Tagebüchern, Briefen, Lebenserinnerungen, Stadt- oder Landbeschreibungen’. De
hoofdschotel vormt de periode van 1648-1800; wat daarvoor ligt, dient min of meer
als inleiding: het materiaal van die tijd is natuurlijk vrij beperkt. Het wordt in
chronologische volgorde besproken, terwijl dat voor de hoofdperiode terecht in
bepaalde thema's ondergebracht is, om eindeloze herhalingen te voorkomen. Na
een kort overzicht van de auteurs die ter sprake komen naar de maatschappelijke
klassen die zij vertegenwoordigen, volgen dan hoofdstukken over: ‘Die Wissenschaft,
Die Religion, Die Kunst, Sprache - Literatur - Theater, Land und Leben, Der
Holländer’, en na een ‘Zusammenfassung’, nog meer uitvoerige biografische
gegevens omtrent de schrijvers, alsmede zorgvuldig bewerkte literatuuropgaven en
een personenregister.
Het jaar 1648 is terecht als de belangrijkste caesuur aangenomen in de
berichtenstroom, omdat de losmaking van de republiek uit het Duitse rijk in dat jaar
‘für die Deutschen, die gewohnt waren diese Landschaften als einen Teil des Reiches
zu betrachten, von entscheidender Bedeutung (war)’, en ook omdat pas na dat jaar
het materiaal overvloedig begint te worden, maar in de voorafgaande periode vindt
men toch al verscheidene oordelen en waarnemingen die later stereotype be-
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tekenis krijgen. Zo de erkenning van Holland als het land van de wetenschap
enerzijds, en van de handel en de rijke en milddadige burgers anderzijds reeds bij
Butzbach (1498); de haven van Amsterdam met het ‘woud van masten’ bij Wimmer
(1550), en de betiteling van Amsterdam als ‘het Venetië van het Noorden’ (Münster,
Cosmographia 1554 en Guicciardini).
De bespreking van ‘Die Wissenschaft’ als eerste in het systematische gedeelte
wordt gerechtvaardigd door het feit dat gedurende deze hele periode een stroom
van studenten en geleerden naar de republiek trok om er de universiteiten te
bezoeken (niet minder dan 19000 Duitse studenten werden er ingeschreven), terwijl
deze groep tevens de meeste berichten leverde. Behalve de hogescholen zelf
worden in afzonderlijke paragrafen de annexae besproken, als anatomische theaters,
botanische tuinen, bibliotheken (die meestal ongunstig beoordeeld worden),
verzamelingen en kabinetten, en ook de ‘genootschappen’. Met betrekking tot de
godsdienst is het vooral de tolerantie die opvalt, en in het bijzonder de positie van
de joden; een bewuste vergelijking daarvan met die in het eigen land wordt echter
nooit getrokken en het antisemitisme verraadt zich telkens en meestal ‘nicht einmal
bewusst’. De bestrijding van het heksengeloof krijgt nauwelijks aandacht. Bij de
kunst is het merkwaardigerwijze in de eerste plaats de beeldhouwkunst en vooral
de grafsculptuur die de aandacht trekt; de schilderkunst komt pas laat in de 18de
eeuw in het middelpunt te staan. Als bouwwerk heeft vrijwel alleen het stadhuis van
Amsterdam, maar dan ook unaniem en als achtste wereldwonder, bewondering
geoogst.
Belangwekkend is het hoofdstuk ‘Sprache - Literatur - Theater’.
Voor de taal tonen de meeste reizigers weinig interesse, en voor zover er over
gesproken wordt, is het met onverholen afkeer. Zelfs bij iemand als A.W. Schlegel
is dat het geval, al heeft hij ‘mit dem besten Wille’ gepoogd zich erover heen te
zetten. De oorzaak is de overeenkomst met het Platduits; de ontwikkelden ‘sahen
damals mit tiefer Verachtung auf das Niederdeutsche herab, das sie als eine Sprache
des ungebildeten Volkes betrachteten....Man war der Ansicht, dass der Dialekt eine
Sprache niederen Ranges sei’ (141). Tegen het eind van de 18de eeuw wordt de
spot gedreven met het woord ‘mijnheer’, dat zelfs tot
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een schimpnaam voor de Hollander in het algemeen wordt. De literatuur krijgt in de
meeste reisverslagen in 't geheel geen aandacht. Wel wordt vrij vaak
schouwburgbezoek vermeld, maar het oordeel over de toneelspeelkunst is meestal
niet gunstig, en als stukken worden vrijwel alleen totaal vergeten vertalingen uit het
Franse repertoire vermeld.
In het hoofdstuk ‘Land und Leben’ worden eerst de indrukken van de voornaamste
steden (Amsterdam, Den Haag en Leiden) besproken, dan die van enkele touristische
trekpleisters (Zaandam, Broek-in-Waterland en Loosduinen) en vervolgens meer
algemene onderwerpen als het landschap, de zee (zeer vele Duitsers zagen die in
Holland voor het eerst van hun leven en tonen zich zeer ‘beeindruckt’), de
waterrijkdom, postkoets en trekschuit, de zindelijkheid enz. enz. Het laatste hoofdstuk
is gewijd aan de Hollander als genus en de reactie die hij wekt. Van bewondering
en lof in de eerste periode verschuift het beeld vooral na het midden van de 18de
eeuw naar kritiek ‘zunächst als sachliche Feststellung einzelner unerfreulicher
Tatsachen, die sich dann zu einer gereizter Stimmung und nach der Mitte des 18.
Jahrhunderts zu scharf oder grob ausgesprochenem Tadel entwickelt’ (244).
Het boek van mej. Bientjes is een met zorg en veel oordeel opgebouwde compilatie
uit een zeer omvangrijk materiaal, dat op voortreffelijke wijze toegankelijk gemaakt
en geordend is. Van voorafgaande studies heeft zij daarbij op oordeelkundige en
geheel verantwoorde wijze gebruik gemaakt, waarbij in 't bijzonder genoemd moet
worden de hier vrijwel onbekend gebleven Marburgse dissertatie uit 1914 van Ruth
Elsner von Gronow, Die öffentliche Meinung in Deutschland gegenüber Holland
nach 1648.
Leiden, October 1967.
C. KRUYSKAMP

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 84

147

Frankisch, Merovingisch, Karolingisch. Studies van Dr. D.P. Blok, Dr.
M. Gysseling, Prof. Dr. K. Heeroma, Prof. Dr. R. Schützeichel, Dr. P.L.M.
Tummers en Prof. Dr. A. Weijnen, onder redactie van Prof. Dr. A. Weijnen.
(Studia Theodisca, III). Assen, Van Gorcum & Comp. N.V., 1965. (VIII,
106, II blzn.; geb. ƒ 12.50).
Een ernstige tekortkoming van de ouderwetse dialectologie was, dat ze uitsluitend
op grond van haar eigen waarnemingen hypothesen opstelde en conclusies trok,
zonder zich af te vragen of die overeenkwamen of in strijd waren met de uitkomsten
van andere disciplines als de archaeologie, de geschiedenis, de rechtsgeschiedenis,
de nederzettingsgeschiedenis, de naamkunde en de volkskunde. Dit stadium zijn
we te boven, al bezondigt bij tijd en wijle een enkele dialectoloog er zich nog wel
aan. Wanneer samenwerking ergens geboden is, dan is dat het geval wanneer het
probleem van het Frankisch ter sprake komt, een der heetste hangijzers van de
dialectologie. Weijnen heeft het als voorzitter van de sectie Dialectologie en
Naamkunde van het in 1964 gehouden 28ste Nederlands Filologencongres aan de
orde gesteld, en vijf deskundigen gevraagd er, elk van zijn eigen standpunt uit, hun
licht over te laten schijnen. Met een algemeen oriënterende inleiding van hemzelf
zijn hun lezingen afzonderlijk uitgegeven onder de titel Frankisch, Merovingisch,
Karolingisch. Deze titel geeft de drie terreinen aan waarmee de inleiders zich hebben
beziggehouden. Wil men ze onder eenzelfde noemer brengen, dan dient men te
bedenken dat terwijl Merovingisch en Karolingisch temporeel zijn af te bakenen,
Frankisch een hypothetisch begrip is. Van de Merovingen en Karolingen weten we
op het jaar af wanneer ze aan de macht zijn geweest, zodat de naar hen genoemde
tijd zich nauwkeurig laat begrenzen. Van de Franken weten we veel, maar juist niet
met zelfs maar enige zekerheid de periode waarin men de naar hen genoemde taal
mag dateren. Voor Merovingisch en Karolingisch kunnen we een aanvaardbare
definitie opstellen, voor Frankisch nog altijd niet, ook niet na deze reeks
verhandelingen, al hebben die de oplossing van het probleem - si tanti sit ongetwijfeld naderbij gebracht.
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De eerste vraag is, wie en wat de Franken eigenlijk zijn. In zijn inleidende
samenvatting (De Franken in de geschiedenis der Nederlanden), een objectieve
weergave van de huidige stand der wetenschap, laat Weijnen nog eens zien wat
we van hen weten. Wat zijn Franken? Een ethnisch begrip (wat de Salische Franken
in elk geval zijn), een sociaal begrip (Boeren en Jan de Vries) of ‘im Kern Istwäonen’
(Fr. Engels, Frings)? Persoonlijk neigt hij het meest naar het standpunt van Friedrich
Engels, wiens zienswijze dat de Franken identiek zouden zijn met de Istwaeonen,
door Frings gedeeld wordt.
Heeroma (Frankisch als dialectologisch begrip), die telkens opnieuw tot nieuwe
theorieën komt met verloochening van zijn oudere opvattingen, wijst de term
Frankisch daarentegen af en stelt zich op het standpunt dat een in historische zin
Frankisch gebied niet per se ook vanouds in dialectologische zin Frankisch moet
zijn geweest. Hij betrekt dit dan op het Westvlaams, waarin de ingwaeonismen tot
dusver raadselachtig waren, maar begrijpelijk worden wanneer men zou aannemen
dat dit gebied in de eerste eeuwen na 500 Ingwaeoons is geweest, en niet lang
daarna gefrankiseerd zal zijn, dit in tegenstelling tot het ‘Friese Ingwaeoons’.
Vlaanderen, al vroeg van het zuidoosten uit gefrankiseerd, heeft al spoedig daarna
een eigen karakteristieke taalstructuur ontwikkeld en vervolgens Zeeland en Holland
gefrankiseerd. Aldus Heeroma. Ik moet bekennen dat ik deze theorie alleszins
aannemelijk vind, al is ze niet bewezen.
Niet minder dan drie van de vijf medewerkers voeren de naamkunde aan als
argument voor hun beweringen. Tummers (Toponymische gegevens over
Merovingisch-Karolingisch Brabant en Limburg), voortbouwend op Bach en steunend
op Gysseling, poneert de stelling dat er in de Merovingische periode van Brabant
en Limburg uit kolonisatie heeft plaatsgevonden naar het Noordbrabantse-Gelderse
rivierengebied, waarbij de Maas als verkeersader fungeerde. Dit betreft vooral de
Merovingische namentypen (namen op -inghoven, een combinatie van de oudere
-ing- en hoven-namen), maar ook andere (Maastricht-Tricht, Meersen-Maren,
Heel-Hedel enz.). In de Merovingische tijd heeft de Frankische toponymie contact
gekregen met de Gallo-Romeinse en daardoor haar eigen specifieke karakter
verworven. Blok (Brabants
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Heem, 18, 1966, blz. 41) heeft inmiddels een aantal van Tummers' voorbeelden
van deze immigratie ontzenuwd.
Evenals Tummers grijpt ook Blok (Toponymische gegevens over
Merovingisch-Karolingisch Midden- en West-Nederland) op Bach terug, in 't bijzonder
op een van de hoofdthema's van diens Deutsche Namenkunde, nl. ‘Die
Frankonisierung des deutschen Namenschatzes’, maar om er zich tegen te verzetten.
Bach heeft aangenomen dat de Franken het type plaatsnamen ingevoerd zouden
hebben dat bestaat uit een persoonsnaam in de tweede naamval of met het suffix
-ing + een typisch nederzettingsgrondwoord (heem, hoven, huizen, zele e.d.). Vanuit
het Frankische rijk zou deze naamvorming dan al vroeg en snel uitgestraald zijn
naar het gehele Westgermaanse gebied en naar Skandinavië. Blok heeft alle reden
om aan deze theorie niet te geloven en meent, met Kuhn, dat hier veeleer sprake
is van een landname-type dan van een Frankisch type. De Franken, neemt hij aan,
hebben hier geen bepaalde typen gebracht, noch ook de stoot ertoe gegeven.
Daarentegen acht hij bepaalde namentypen wel kenmerkend voor de Merovingische
en de Karolingische tijd ‘en vanuit dit zuiver chronologische standpunt zouden we
die namen dus frankisch kunnen noemen’. Alleen waar het klankverschijnselen in
namen betreft heeft de naamkunde iets bij te dragen tot het probleem der
frankisering. Kritisch als steeds, verwijt hij zijn vakgenoten dat ze ‘hoe verder men
in de tijd teruggaat en hoe schaarser onze gegevens worden des te overmoediger
grote pijlen op de kaart zet(ten), die stralingen, expansies e.d. moeten suggereren’.
We kunnen het ons voor gezegd houden.
Gysseling (Kenmerken van de Oudnederlandse persoonsnamen in de vroege
middeleeuwen) is al even huiverig als Tummers en Blok om bepaalde namen aan
de Franken toe te schrijven. Dat de frequentieverschillen bij de Germaanse namen
op ethnische verschillen terug zouden gaan lijkt hem onwaarschijnlijk. In de 12de
eeuw treedt in de zuidelijke Nederlanden en in het Rijnland een aantal nieuwe namen
op, waaronder literaire en heiligennamen opvallen. Noord-Nederland en Duitsland
rechts van de Rijn volgen deze nieuwe stroming op een halve of hele eeuw afstand.
In deze zelfde eeuw worden de namen van de Merovingers en de Karolingers,
aanvankelijk beperkt tot het koninklijk huis,
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voor de gewone burgerij vrijgegeven. De 12de eeuw is in zekere zin een
revolutionaire eeuw, wat ook in de persoonsnaamgeving tot uiting komt. Gysselings
overzicht van de namentypen vóór 1100 toont opnieuw de grote betekenis aan die
zijn materiaalverzameling voor onze kennis van het Oudnederlands bezit.
Het artikel van Schützeichel (Die Franken und die Barrieren am Rhein), dat de
bundel besluit, geeft aan de hand van 18 kaarten een samenvattend overzicht van
wat tot dusver over de dialectgrenzen aan de (beneden-)Rijn geschreven is, in
hoofdzaak door de schrijver zelf en ten dele in aansluiting aan Frings. De Hunsrücken de Erftzones zijn z.i. de oudste, wat hij al eerder waarschijnlijk heeft gemaakt en
ook op zijn kaartjes duidelijk laat uitkomen. Over de datering van de Hunsrückzone
laat hij zich niet uit; de grondslag van de Erftzone dateert hij in aansluiting aan
Steinbach in de Merovingische tijd. Ook de Hunsrückzone moet echter uit de
Merovingisch-Karolingische tijd dateren, evenals de Keulse, Trierse en Mainzer
taalgebieden. Hierin wijkt Schützeichel dus van Frings' opvattingen over de
‘Rijnlandse waaier’ af. Opnieuw komt men na lezing van dit intelligente betoog onder
de indruk van zijn heldere uiteenzettingen, maar tegelijk ook beseft men opnieuw
hoeveel onzekere elementen er toch altijd nog in onze oudere taalgeschiedenis
overblijven, en hoeveel feiten op verschillende wijze geïnterpreteerd kunnen worden,
en telkens met een schijn van recht. In meer of minder opzicht geldt dit trouwens
voor de hele bundel, waarvan men niettemin kan vaststellen dat ze de oplossing
van een belangrijk taalkundig probleem weer een stuk naderbij heeft gebracht.
Alleen missen we er het standpunt van de archaeoloog in.
P.J. MEERTENS
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A. de Jonghe, De Taalpolitiek van Koning Willem I in de Zuidelijke
Nederlanden (1814-1830). De genesis der taalbesluiten en hun
toepassing. Uitgeverij J. Darthet, Sint-Andries-bij-Brugge (exploitatie
in Nederland: Desclée De Brouwer N.V., Utrecht). 1967. Prijs ing. ƒ 22,90.
‘Tussen de staatshoofden die over onze gewesten hebben geregeerd
zijn er weinigen die met zoveel dagelijkse inspanning, met zoveel
persoonlijke inzet en met zoveel zakenkennis hun regeringstaak hebben
ten uitvoer gebracht als koning Willem I dit heeft gedaan’.
L. ROPPE,
Gouverneur van Belgisch-Limburg.
In 1943 verscheen te Brussel bij de uitgeverij Steenlandt een boek van A. de Jonghe,
dat dezelfde titel en dezelfde bijbelse of door het Frans geïnspireerde (?) ondertitel
(waarom niet gewoon: het ontstaan i.p.v. de genesis) droeg. Blijkens de achteraan
ingeplakte stellingen, was het een dissertatie, die, als men afgaat op de in het
voorwoord genoemde leermeesters, aan de Leuvense universiteit verdedigd werd.
Het werk kan destijds in Nederland maar nauwelijks de aandacht hebben getrokken.
Slechts weinig exemplaren kunnen over de grens zijn gekomen. Bovendien naderde
de bezetting haar tragisch hoogtepunt. De toenmalige zorg voor het lijfelijke bestaan
en de strijd op leven en dood voor het geestelijke en nationale zelfbehoud, lieten
zich nauwelijks verenigen met enige belangstelling voor een andere strijd op leven
en dood, die enkele Hollandse ambtenaren en een handjevol nationaal bewuste
Zuidnederlanders tussen 1814 en 1830 hadden gevoerd om Vlaanderen, Brabant
en Limburg hun Nederlandse gezicht terug te geven, dat door de ongunst der historie
zo deerlijk was verminkt.
Het is trouwens wel bijzonder merkwaardig dat dit boek, geschreven uit een
onmiskenbaar heelnederlandse geest, tijdens de Duitse bezetting in België kon
verschijnen. De ‘Militärverwaltung’ liet het onder het toelatingsnummer 3718
passeren. Onder het bestuur van een ‘Reichskommissar’ was dit waarschijnlijk niet
gelukt. Maar ook in het België van 1943-1944 kan De Jonghes boek niet welkom
zijn geweest bij een ‘grootduits’ kliekje, dat de verduitsing van Vlaanderen na de
‘Sieg’ al zorgvuldig had ‘geplant’.
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Hoe dan ook, de op oorlogspapier gedrukte oplage was niet al te groot; ze was
spoedig uitverkocht. Een Brugse uitgever, Darthet, ziet er nu in 1967 ‘brood’ in om
een tweede druk van het boek te bezorgen, en nog wel met een omslag waarop de
kleurige banen der vlag van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden over de kaart
van België heenlopen. Het voorwoord van de auteur werd vervangen door een ‘Ten
geleide’ van L. Roppe, bekend door een andere publikatie over Koning Willem I.
Afgezien van het presentabeler uiterlijk, valt een vergelijking van de editie 1943
met die van 1967 niet uit ten gunste van deze laatste. Waren in 1943 de noten onder
aan de bladzijde opgenomen, thans werd dit onmisbare apparaat achter in het boek
gestouwd, en op een irriterend onpraktische manier versnipperd over ‘Aanvullende
citaten’ (p. 291-310) en ‘Aanvullende nota's’ (p. 311-354). Hoe verschraald het
notenapparaat soms is, blijkt al direkt uit een vergelijking van noot 1 (p. 311), rijk
en leerzaam in de editie 1943, maar thans versmald tot een schim waar men na
veel heen-en-weergezoek misschien iets aan zou kunnen hebben. Wie snel iets wil
vinden, kan beter de oorspronkelijke druk raadplegen. De overzichtelijke inhoud
van 1943 werd van 12 bladzijden gereduceerd tot één enkele (p. 382). Op deze
manier is de uitgever erin geslaagd het boek te comprimeren van 435 tot 382
bladzijden. Een pluspunt is wel een korte lijst van namen op p. 381 verwijzend naar
biografische aantekeningen over de ‘dramatis personae’. Maar deze lijst is veel te
beknopt; de namen Audoor en Bergmann, Cannaert en Olinger komen er niet eens
in voor.
Het ‘Ten geleide’ van gouverneur Roppe is natuurlijk een verrijking. Maar waarom
moest het ‘voorwoord’ van de auteur verdonkeremaand worden? De personalia
(betuigingen van dank en derg.) zal weliswaar niemand missen, maar des te meer
dat gedeelte waarin de auteur het verschil van zijn werk met dat van zijn voorganger,
Dr. Blauwkuip, toelicht. Waar deze laatste ‘in hoofdzaak op de archieven der
Departementen van Justitie, Binnenlandse Zaken en Onderwijs aangewezen’ was,
uit welke bronnen hij ‘niet (heeft) gehaald wat er uit te halen was’, bleek voor Dr. de
Jonghe het archief van de Staatssecretarie toegankelijk te zijn, ‘een bron, waarvan
men de beteekenis
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voor de studie van de geschiedenis van het Vereenigd Koninkrijk moeilijk kan
overschatten’.
Ik kan niet zeggen dat ik met de veranderingen die de uitgever zich veroorloofd
heeft, gelukkig ben. En waar blijft bij dat alles de auteur? Heeft deze nog wel enige
bemoeienis met zijn geesteskind gehad? Of is hij dood, en zijn de met recente
literatuur bijgewerkte noot 33 (p. 313) (verg. noot 1 op p. 30 van de eerste druk) en
de verwijzing op p. 380 naar ‘Elias, H.J., Geschiedenis van de Vlaamse Beweging,
I (1780-1890)’ [1963] eveneens van de uitgever? De geïnteresseerde lezer krijgt
geen antwoord op dergelijke vragen.
Te betreuren vallen eveneens de al te talrijke drukfouten die soms met huid en
haar uit de eerste druk werden overgenomen: Heur-le Fixhe i.p.v. Heur-le-Tixhe (=
Diets-Heur) (p. 168, 1e dr. p. 228); prudentio i.p.v. prudentia (p. 213, 1e dr. p. 297);
Ch. de Bruockere i.p.v. Ch. de Brouckère (p. 344, 1e dr. 309); 4 juni 1840 i.p.v. 4
juni 1830 (p. 243, 1e dr. p. 341); Houtenisse i.p.v. Hontenisse (p. 346, 1e dr. 325).
Het Nederlands is ook niet geheel vlekkeloos; ik noteerde germanismen als verknoopt
(p. 32), in eenklank met (p. 230), gallicismen als middenbestuur (p. 49 en 87), onder
dubbel opzicht (p. 162), (zijn tevredenheid) uitdrukken (p. 188), ontdubbelen (p.
197), en verder nog fouten als: (een) speciaal (termijn) (p. 79), duurbaar (p. 99),
(het taalvraagstuk kan......niet) ontgaan (worden) (p. 132). Men mag echter de
schrijver hierover niet te hard vallen; ook dat is de schuld van het drama dat hij in
zijn boek beschrijft. Maar deze vlekken harmoniëren niet met de waarschijnlijk niet
van propagandistische waarde ontblote kleuren op de omslag van het boek.
Al heb ik dan maar weinig bewondering voor de vorm waarin de uitgever het boek
van De Jonghe opnieuw toegankelijk heeft gemaakt, dát hij het heeft gedaan valt
ten zeerste te waarderen. Dit werk zal natuurlijk niet alleen de beroepshistorici
interesseren, want de belangstelling en waardering voor de figuur van Koning Willem
I is groeiende. In het jaar 1967, waarin de Vlaamse Beweging na een kwarteeuw
depressie, opnieuw de gelederen heeft gesloten en weer een belangrijk medespeler
is geworden in het spel der Belgische staatkunde, zal het werk ongetwijfeld een
breed lezerspubliek kunnen interesseren.
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Wat heeft de neerlandicus nu aan dit boek? Wie iets wil begrijpen van de
ingewikkelde taaltoestanden in het Vlaanderen van 1967, kan dat niet zonder iets
van de historische achtergronden af te weten, die deze toestanden hebben bepaald.
Men constateert hoeveel er in 150 jaar is veranderd en hoeveel er gelijk is
1)
gebleven. De talloze Vlaamse analfabeten die met kruisjes tekenden onder petities
tegen impopulaire belastingen, ‘voor den godsdienst’, en voor ‘taelvryheid’, zijn ten
grave gedaald. Evenzo een lagere clerus die zijn onwetende en achterlijke kudde
liet ‘tekenen’ voor de ondergang van zijn eigen taal.
Maar hoeveel is er niet gelijk gebleven? De grote invloed en ‘de voorrechten van
de leidende verfranste kaste’ (p. 64), de ‘arrogantie’ (p. 53) en ‘de francomanie der
hogere standen’ (p. 28), een episcopaat dat weliswaar niet meer uit creaturen van
Napoleon bestaat, maar waarin de geest van de beruchte Gentse bisschop De
Broglie af en toe nog rondwaart. Wie in dit boek geconfronteerd wordt met de
mentaliteit der Franse en franstalige Maastrichtse en Brusselse advocaten van 1829,
waant zich verzeild in het Bruxelles van 1967, waar in sommige francofone kringen
de haat en het onbegrip voor alles wat Vlaams is, hysterische vormen heeft
aangenomen.
Koning Willem I komt uit dit boek te voorschijn als een harde, onvermoeibare
werker, bezield met een warme liefde voor zijn gehele land en zijn gehele volk. Zijn
taalpolitiek echter was in wezen van Napoleontisch-imperialistische inspiratie. De
numerieke basis hiervoor: Noord-Nederland 2.314.087 inwoners - de zuidelijke
provincies waar 2.351.233 inwoners een Nederlands dialect hanteerden, kon geen
gewicht in de schaal leggen - was veel te klein, en het prestige en de expansiekracht
van de Nederlandse taal voor het gestelde, op zichzelf weinig sympathieke doel,
veel te gering. Het was immers zijn bedoeling ook Wallonië en Luxemburg te
vernederlandsen (zie p. 155 en p. 261), al heeft hij in deze nooit enige concrete
poging ondernomen. In zijn taal-

1)

Men verlieze echter niet uit het oog dat niet alleen Hulst en Hontenisse (p. 346), maar ook
Noord-Brabant (p. 249) en Nijmegen (p. 347) dapper met de ‘Belzen’ mee petitioneerden
voor ‘taalvrijheid’! Jammer genoeg heeft de uitgever gemeend, de in de eerste druk op p. 344
opgenomen foto van een typische kruisjespetitie van analfabeten te moeten weglaten.
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politiek, voor zover die betrekking had op zuidelijke provincies waar een Nederlands
dialect de volkstaal was, moest echter een staatsnationale politiek toevallig hetzelfde
doel beogen als een volksnationale en ermee samenvallen. Hier bedreef de koning
geen imperialistische, maar een rechtvaardige en sociaal uiterst progressieve politiek.
De koning stond voor een moeilijke taak, die er niet gemakkelijker op werd toen hij
na Waterloo vijf kostbare jaren - de Franse taaldecreten bleven tot september 1819
gehandhaafd (p. 264) - grotendeels liet verloren gaan. Het is voor een moderne
lezer onbegrijpelijk hoe Willem I toeliet dat zoveel Fransen, die na Napoleons
nederlaag in de Zuidelijke Nederlanden waren blijven hangen, zijn Rijk ondermijnden.
De tegenwoordige Vlaamse lezer moet wel genieten van de onvermoeibare
taalpolitieke activiteit van 's konings minister van Justitie Van Maanen - ‘streng...niet
onmenselijk. Waar er goede wil te bespeuren valt...inschikkelijk’ (p. 120) -, als een
Grammens wakend tegen elke overtreding van de taalwetgeving, en zich hiermee
de haat der Brusselse advocaten op de hals halend (p. 131). Welke
Vlaams-Belgische minister heeft het hem ooit nagedaan zonder zijn verdere politieke
carrière onmogelijk te maken? ‘De taalbesluiten blijven geen dode letter. Zij worden
werkelijk toegepast’ (p. 119). Maar Van Maanen was een Hollander, en dat moest
zijn saneringswerk dubbel gehaat maken bij de verfranste bovenlaag in Vlaanderen,
de enige bevolkingsgroep die toenmaals iets in de politieke pap te brokken had.
Een Hollander inderdaad, maar we moeten toch oppassen: als men achter de
schermen kijkt, ziet men achter Van Maanen taalminnende Vlamingen en Brabanders
staan, die hem voorlichten en aansporen, zoals Bergmann en de uit Oudenaarde
afkomstige Audoor. Deze laatste steeds op de uitkijk tegen de ‘factie’ van ‘papen’,
Walen en fransgezinden, noemt zich in 1822 ‘eenen afstammeling van ballingen in
hun eigen Vaderland’, waarvan de familie ‘ontbloot, door confiscatie van den hertog
van Alva in het ongeluk gedompeld zijnde, van d'eene teelinge tot de andere deze
(Nederlandse) gevoelens tot den aerd van stael heeft getemperd’ (p. 58). Maar deze
goedwillende Vlamingen en Brabanders kwamen niet genoeg aan bod. Ze behoorden
immers niet tot de oude of de nieuwe (door Napoleon gecreëerde) adel, niet tot het
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patriciaat of de kaste der notabelen, voor wie in die tijd de functies van minister of
gouverneur ener provincie waren voorbehouden.
De ironie der geschiedenis heeft gewild dat het in 1830 ontstane koninkrijk België
na enige decennia met hetzelfde probleem te worstelen kreeg als dat waarmee
Willem I door de samenvoeging van Noord en Zuid werd geconfronteerd: dat van
een wettelijke taalregeling. En er bleek geen ander middel te zijn dan de zo
verafschuwde ‘taaldwang’ i.p.v. de veelgeroemde ‘taalvrijheid’. Deze laatste kwam
in de praktijk neer op de vrijheid om de Nederlandse volkstaal uit te roeien. De
revolutie van 1830 betekende het failliet van Van Maanens taalpolitiek. Precies
honderd jaar later echter zou Van Maanen te Brussel weer decreteren, zij het ditmaal
bij monde van de meerderheid van het Belgische parlement. Is immers, althans
wettelijk, de taaltoestand in de provincies Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen
en Limburg thans anders dan Koning Willem I heeft gewild? De taalsituatie in het
eertijds fransdolle Maastricht, een der grootste haarden van verfransing in het
Verenigd Koninkrijk (p. 27 en p. 56), is nu wel grondig gesaneerd. Brussel echter
baart niet minder zorgen dan in 1829: de Belgische taalwetten blijven er, door onwil
en sabotage van een machtige franstalige bovenlaag, een dode letter. De oude
Brabantse hoofdstad is geen ontmoetingspunt en geen brug, maar ontwikkelt zich
tot een gevaarlijke splijtzwam.
Toen Koning Willem I bij K.B. van 4 juni 1830 het ‘Vlaamse land, en het Vlaamse
land alléén prijs (gaf) aan de taalvrijheid - dus aan de verfransing’ (p. 262) leek het
of zijn grote werk, de ontfransing van Vlaanderen, was mislukt. Het zaad der
Nederlandse taal was echter gezaaid in de voorbeeldige lagere scholen die hij in
het achterlijke Vlaanderen had gesticht, in de kweekschool voor onderwijzers te
Lier, in de colleges en athenea en aan de universiteiten van Leuven en Gent. Deze
laatste, die dit jaar het feit herdenkt dat ze in oktober 1817 voor de eerste maal haar
poorten opende (ze werd in 1816 gesticht), draagt nog steeds met gerechtvaardigde
trots het ‘Auspice Gulielmo I Acad. conditore’ in haar gevel.
Dat het zaad dat Willem I, ‘Belgii totius rex’, had gezaaid aan een veie grond werd
toevertrouwd, zou de geschiedenis bewijzen.
F. DE TOLLENAERE
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Bloemlezing uit de brieven van Pieter Corneliszoon Hooft (,) opnieuw
met de handschriften vergeleken en van een inleiding en toelichtingen
voorzien door dr. H.W. van Tricht (Kl. Lett. Pantheon nr. 148). Zutfen,
W.J. Thieme & Cie. (1967). 167 blz., 2 ill. Prijs ƒ 6.50 ingenaaid.
Het Klassiek Letterkundig Pantheon wordt onder de doelbewuste redaktie van dr.
Ornée en dr. Wijngaards vernieuwd. Een van de gelukkige gevolgen is dat men een
bewerker voor mej. Van Nops bloemlezing uit de brieven van Hooft gezocht heeft,
en hem gevonden in dr. Van Tricht. De auteur van de voorbeeldige biografie, wiens
volledige editie van de brieven van Hooft z'n voltooiing nadert, was natuurlijk de
man voor deze taak. Zijn verzameling heeft ongeveer dezelfde omvang als die van
zijn voorgangster, - ruim honderd brieven ván Hooft en een tiental áan hem, - maar
de keus verschilt enigszins en de zeer overvloedige woordverklaring is soms duidelijk
verscherpt; de hernieuwde kollatie is in kleinigheden merkbaar. De inhoudsopgaaf
vermeldt ook de vindplaatsen van de brieven.
Zo hebben we dan na meer dan een halve eeuw weer een ruime keus uit de
ambtsbrieven, de korrespondentie over het wereldnieuws en het letterkundige werk,
ook de opeenstapelingen van concetti, vooral tot Tesselschade gericht: een
onontbeerlijke leerschool voor wie de intelligente, hard werkende Hooft en in het
algemeen de Gouden Eeuw en haar maniëristisch taalgebruik wil leren kennen.
Voor de volgende druk blijven er wel desiderata. Dr. van Tricht heeft de zetter,
de korrektor (dus ook zichzelf) en de meeste lezers de ondienst bewezen, de teksten
in de oorspronkelijke spelling te geven. Voor j/i heeft hij een uitzondering gemaakt.
Waarom niet voor v/u? Nu vindt men in brief 42 (aan Aeltjen de Lange) uwen, vwen,
UL, vL (en v) doormekaar, en het veelvuldige ve van Tesselschade wordt (ofschoon
‘deze uitgave in de eerste plaats voor minder ervaren lezers...bestemd is,’ blz. 5)
alleen terloops verklaard achter aan de annotatie van de eerste van haar afkomstige
brief, terwijl andere onduidelijkheden wél telkens opnieuw verklaard worden.
Een groter ongemak is de plaatsing van de annotatie. Inplaats van
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aan de voet van de bladzij of aan het slot van elke brief, dan wel in een los
inlegboekje (resp. het aangenaamst voor de lezer, het goedkoopst en het meest
geschikt voor responsies), staan ze onder aan de rechterpagina, haast steeds alle
noten betreffende een of twee brieven bijeen, onverschillig of de brief op de
voorvorige bladzij begonnen is of naar de volgende doorloopt. Dit brengt een kriebelig
makend geblader mee. Bovendien is het onvermijdelijk, nu de noten niet onder,
maar achter elkaar zijn gezet, de nootcijfers in het annotatiegedeelte vet te drukken.
Ondanks deze zeer beperkte onvolmaaktheden verdient de bloemlezing met open
armen ontvangen te worden, zowel om de tekst als om de aantekeningen.
C.A. ZAALBERG

Nicolaas Beets, Kuser. Met inleiding en aantekeningen door Dr.
Margaretha H. Schenkeveld. (Klassieken uit de Nederl. letterk., nr. 35).
Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1966. (99, I blzn.; ƒ 4.60).
Toen de jonge Beets in de zomer van 1835 zijn Kuser schreef, had hij al een jaar
met het plan daartoe rondgelopen. Het denkbeeld, deze Hollandse stof te
behandelen, ontstond in de tijd toen zijn José, een Spaansch verhaal, van de pers
kwam (juni 1834). Was José anoniem verschenen, op het titelblad van de Kuser
kon men althans lezen dat de auteur dezelfde was die het oudere gedicht had
geschreven. Beide gedichten dateren uit Beets' Byroniaanse tijd, die hij vijf jaar later
als zijn zwarte tijd zou typeren. Dat hij Byron heeft nagevolgd kunnen we hem niet
kwalijk nemen: hij had waarachtig wel slechtere voorbeelden kunnen kiezen. Wat
we hem, met Busken Huet, verwijten is dat hij maar door één facet en juist het
zwakste van de grote Engelse dichter, het weke en sentimentele, is bekoord en
voor het opstandige en heroïsche geluid van Byrons poëzie doof is gebleven.
Vergeleken bij het vrij onmogelijke, verzonnen verhaal van José - de terminologie
is van Chantepie de la Saussaye - betekent Kuser in verscheidene opzichten een
vooruitgang. Deze geldt zowel het onderwerp als de wijze waarop dit behandeld is,
en bovendien de versbouw.
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Men mag zeggen van Beets wat men wil, maar dat een nauwelijks twintigjarige een
gedicht van zo lange adem kon schrijven, dat nog altijd leesbaar is, is toch wel een
bijzondere prestatie. Ontroeren doet het ons niet, maar dat geldt voor vrijwel alle
Nederlandse gedichten uit die jaren. Da Costa miste er ‘een paar fiksche vleugelen’
in, en dat was juist opgemerkt. Dr. Schenkeveld haalt het scherpe oordeel aan van
Knuvelder, die in Beets' versvertellingen alleen ‘holle, bombastische retoriek’ vindt.
Persoonlijk sta ik dichter bij Stuiveling, die Kuser waardeert als een ‘wel boeiende
berijming van de tragische en wrede wraakneming op Aleida van Poelgeest’.
Maar mij wordt niet zo zeer een bespreking van de Kuser gevraagd als wel van
de nieuwe uitgave die Dr. Margaretha H. Schenkeveld daarvan heeft bezorgd.
Daarvoor heb ik alle waardering. De inleiding die ze op het gedicht schreef behandelt
dit alzijdig, zoals men van de inleidingen in de reeks ‘Klassieken uit de Nederlandse
letterkunde’ trouwens gewend is. Na een systematische ontleding van de Kuser,
waarbij de verhaaltechniek, woordkeus, zinsbouw en versificatie besproken worden,
bespreekt ze de waardering van de Kuser door Beets zelf en door tijdgenoten en
lateren. Waarschijnlijk is het bescheidenheid geweest die er haar van heeft
weerhouden, ook haar eigen oordeel te geven. Men moet dat uit een aantal
verspreide opmerkingen opmaken. Literairhistorisch vindt ze het gedicht van
voldoende betekenis om opneming in de reeks ‘Klassieken’ te wettigen. Het oordeel
van Knuvelder wil ze nuanceren, waarvoor ze enkele m.i. juiste argumenten aanvoert,
maar een bladzijde verder noemt ze de Kuser kitsch, wat ik haar zeker niet zou
willen nazeggen. Voor de eigentijdse ontvangst van het gedicht verwijst ze naar het
boek van Van Rijn, waar de besprekingen compleet afgedrukt of uitvoerig
geresumeerd zijn. Enkele recensenten hebben bezwaar gemaakt tegen de
grammaticale fouten in het gedicht, en het zou niet misstaan hebben wanneer Dr.
Schenkeveld daarvan enkele voorbeelden had genoemd, al was het maar in de
noten (vs. 143 uitdruk i.p.v. uitdrukking, vs. 257 edelmoed i.p.v. edelmoedigheid,
vs. 282 gifte i.p.v. giftige, vs. 1152 de beste dienst i.p.v. den besten dienst).
Wat deze noten betreft: in de beoordeling daarvan schuilt altijd een hoogst
subjectief element, omdat wat de een toegelicht zou willen zien
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de ander overbodig acht. De enige toelichting die ik werkelijk mis is die bij vs. 1322:
't krakend lijk. Ik weet niet wat ik me daarbij moet voorstellen.
Mochten, wat ik veronderstel, José en Gwy de Vlaming niet in deze reeks herdrukt
worden, dan kan men het billijken dat de keus op Kuser is gevallen. Van de drie
grote historisch-romantische gedichten uit Beets' zwarte tijd is dit immers stellig het
meest geslaagde.
P.J. MEERTENS
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De literaire samenwerking tussen Hieronijmus van Alphen en
Pieter Leonard van de Kasteele
Inleiding
1)

G. Kalff heeft in zijn Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde , sprekend over
2)
de rangschikking van H. van Alphens gedichten in de editie-Nepveu alsmede over
de verhouding tussen de in 1771-1772 door Van Alphen en P.L. van de Kasteele
samen uitgegeven bundels met religieuze poëzie, op de wenselijkheid van een
afzonderlijk onderzoek gewezen. Hij zal vast niet de enige zijn geweest die moeilijk
wijs kon worden uit Nepveu's verzameluitgave. Tot die verwarring hebben overigens
de twee auteurs volop aanleiding gegeven door aan hun eerste publieke bundel
van 1772 een slechts onder enkele intimi verspreide privé-uitgave te doen
voorafgaan. Bovendien noemden zij zowel de voorpublicatie als de officiële bundel:
Proeve van Stichtelijke Mengel-Poëzij.
Een ander principieel bezwaar tegen Nepveu's presentatie is al door Mr. J.C. van
3)
de Kasteele - kleinzoon van de dichter Pieter Leonard - naar voren gebracht .
Nepveu heeft het aandeel van Van Alphens mede-auteur onvoldoende aangeduid.
Maar genoeg van deze kritiek, die slechts tot één conclusie leidt: de bestaande
tekst-editie is voor wetenschappelijke doeleinden onbruikbaar.
Een onderzoek naar de door Van Alphen en Van de Kasteele gezamenlijk
uitgegeven religieuze poëzie zal dus van voren af aan moeten

1)
2)

VI (1910), p. 290-291.
Dichtwerken van Mr. Hieronymus van Alphen; volledig verzameld en met een levensberigt
2

3)

3

van den dichter verrijkt door Mr. J.I.D. Nepveu, Utrecht 1838-1839, 3 dln.; 1857 ; 1871 (in
één band).
Brief aan den heer Nepveu, betreffende zijne uitgave der Gedichten van H. van Alphen, in:
Algemeene Konst- en Letterbode, 1842, 1e st., p. 163-165; repliek van Nepveu ald., p. 237-239.
Cf. ook: Dichtwerken van Mr. P.L. van de Kasteele; volledig verzameld en met een levensberigt
van den dichter verrijkt door Mr. J.C. van de Kasteele, 's-Gravenhage 1844, 2 dln., dl. I, p.
VII.
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beginnen. De vragen die hierbij aan de orde komen, concentreren zich om de
volgende kwesties: 1. bibliografie; 2. auteurschap der afzonderlijke gedichten; 3.
invloeden; 4. muzikale aspecten; 5. waardering.
Alvorens echter op elk van deze punten in te gaan, wil ik zeer in het kort iets
zeggen over de directe aanleiding tot het verschijnen van de Stichtelijke
4)
Mengel-Poëzij .
Van Alphen en Van de Kasteele hebben elkaar leren kennen aan de Utrechtse
universiteit, waar zij allebei, resp. sinds 1762 en 1764, rechten studeerden. Omdat
zij bovendien een gemeenschappelijke liefde voor de poëzie bezaten, hoeft het niet
te verwonderen dat zij spoedig bevriend raakten. In deze vriendschap deelden ook
enkele andere medestudenten onder wie Jan Both Hendriksen. Omstreeks 1766
trad dit groepje toe tot het Utrechtse literaire dispunt ‘Dulces Ante Omnia Musae’.
De aktieve beoefening der schone letteren beperkt zich bij Van Alphen en Van de
Kasteele voorshands echter tot het fabriceren van een enkel gelegenheidsgedicht.
Er is reden te veronderstellen, dat Van Alphen zich in deze periode literair oriënteert
5)
op de neo-latijnse poëzie uit de school van Petrus Burmannus Secundus . Met
enige dichters uit deze school, als Laurens van Santen en Pieter Nicolaas Arntzenius,
onderhoudt hij eveneens vriendschappelijk contact.
De sfeer waarin Van Alphen, Van de Kasteele en Both Hendriksen met elkaar
verkeren, kenmerkt zich door een luchthartige levenslust. Hierin komt evenwel
radicaal verandering omstreeks september 1767, wanneer na een levensbedreigende
ziekte van Jan Both Hendriksen op diens aandringen ook Van Alphen en Van de
Kasteele zich bekeren tot een wereldvijandig, piëtistisch gekleurd christendom.
Deze bekering heeft eveneens gevolgen gehad voor hun literaire ontwikkeling.
De godsdienstige bewustwording als gevolg van de ziekte van hun vriend brengt
hen tot het schrijven van geestelijke poëzie. Op bedekte wijze wordt in de voorrede
van de Proeve uit 1771 op

4)
5)

Zie hierover nader in mijn Bloemlezing uit het werk van Hieronymus van Alphen, ‘Klassiek
Letterkundig Pantheon’ nr. 155/156, Zutphen z.j. (1967), p. IV-V.
Zie mijn artikel Hieronijmus van Alphen en de school van Burman, in: Spiegel der Letteren,
X (1967).
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deze aanleiding gezinspeeld. Maar voor die bundel verscheen, waren er enkele
jaren verlopen. Van Alphen had zich intussen, na zijn promotie op 1 november 1768,
te Utrecht gevestigd als advocaat voor den Hove Provinciaal. Van de Kasteele bleef
voorlopig eveneens te Utrecht wonen, waar hij pas op 13 december 1771 zijn studie
met een promotie afsloot.
In de op hun bekering volgende jaren hebben Van Alphen, Van de Kasteele en
Both Hendriksen elkaar talrijke brieven geschreven, waarin zij elkander sterkten in
het nieuw gewonnen levensinzicht. Schuldbesef èn vertrouwen op Christus'
middelaarschap beheersen deze correspondentie, die in een kleine kring van
gelijkgezinden van hand tot hand ging. Uit deze intieme gedachtenwisseling is de
Stichtelijke Mengel-Poëzij van Van Alphen en Van de Kasteele voortgekomen,
waarvan we nu eerst de verschillende edities nader zullen bezien.

1. Bibliografie
De eerste gezamenlijke dichtbundel van H. van Alphen en P.L. van de Kasteele
moet eind augustus 1771 verschenen zijn. Er is een brief, d.d. 29 augustus 1771,
bewaard van Maria Le Pla, weduwe van de luitenant-admiraal Corn. Schrijver, gericht
aan Van Alphen, waarin zij hem dankt voor ‘een boekie genaamt Proeve van
6)
stichtelijke Mengel poëzij’ . Dat dit ‘boekie’ de privé uitgegeven voorpublicatie is,
blijkt uit een brief, gedateerd 26 december 1771, van Van Alphen aan zijn neef J.A.
Graswinckel:
‘Betrekkelijk uw verzoek om 3 Exemplaaren van onze versjens aan U te
zenden [zo schrijft Van A. hier] dient dat ik er nauwelijks een voor mij zelv'
hebbe overgehouden; en dus niet in staat ben om UWEg. in deze
genoegen te geven: Maar, onder ons, wil ik u wel berigten, dat wij
voornemens zijn binnen kort een

6)

Archief Dr. J.B. Hubrecht te Doorn. Maria Le Pla en Corn. Schrijver waren oud-tante, resp.
oud-oom van Rijklof Michaël van Goens, sedert 13 april 1772 zwager van H. van Alphen; zie
over dit echtpaar J. Wille, De literator R.M. van Goens en zijn kring, Zutphen 1937, p. 19-20.
In het Nederlands Belastingmuseum te Rotterdam bevindt zich nog een brief d.d. 24-8-1771
van de Amsterdamse predikant Petrus Broes aan H. van Alphen, waarin hij deze eveneens
dankt voor toezending van de niet bij name genoemde Proeve-1771.
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klein stukjen publiecq uittegeven van zommige oude en ook eenige
nieuwe; dit hebben wij gedaan met aanmerking der genadige goedkeuring
des Heeren op ons vorige werk; ook om reden dat wij vrezen dat dezelve
anders het zij geheel het zij ten deele zouden worden nagedrukt, en om
dat er zoveel begeerte na dezelve is; schoon wij dit laatste niet begrijpen
7)
kunnen -’ .
Nepveu had na lang zoeken de uiterst zeldzame voorpublicatie aangetroffen in
de bibliotheek van Prof. J. Heringa. Zelf ken ik eveneens maar één exemplaar, in
8)
het bezit van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden . Een
aantekening in handschrift op het schutblad vertelt ons wie de vroegere eigenares
9)
was: ‘Anna Geertruyd Tydeman hoort dit toe. Utrecht den 1 Sept 1771’. We hebben
hier stellig te doen met hetzelfde anonieme, in eigen beheer uitgegeven bundeltje,
als waarvan sprake is in de brief van Maria Le Pla en in die aan Graswinckel. Ik
geef nu eerst een beschrijving van dit, voortaan als Proeve-1771 aangeduid, boekje:
o

Proeve van Stichtelijke Mengel-Poëzij. Utrecht 1771. IV + 132 pp. in 8 ; bevat
achtereenvolgens: motto van E. Young, Nachtgedachten. IV. bl. 200; Toewijding
aan allen, die Jezus Christus in onverderfelijkheid liefhebben (gedicht; ondertekend:
S.M.); Voorrede (ondertekend: M.S.), waarna 42 gedichten, steeds gesigneerd met
S. of M., een enkele keer met een combinatie van deze letters.
Voor een volledige opgave van de afzonderlijke gedichten uit deze en latere
bundels stichtelijke mengelpoëzie verwijs ik naar bijlage I aan het eind van dit artikel.

7)

8)
9)

Letterkundig Museum Den Haag. Johan Anthony Graswinckel (1739-1822) was een
zoon van Johan Gerard G. en Maria Geertruyd van Alphen. Hij werd reeds op 25
augustus 1764 benoemd tot secretaris van Haarlem. Zie over hem D.P.M. Graswinckel,
Graswinckel. Geschiedenis van een Delfts brouwers- en regenten-geslacht,
's-Gravenhage 1956, p. 249-253.
Signatuur: 1205 D 24.
Vermoedelijk Anna Geertruida Tydeman, geb. 4 augustus 1733 als dochter van Hendrik
Willem T. te Zwolle en Johanna Onkruydt (Malherbe); huwde 11 september 1780 Barend
Frederik Schultz en overleed 14 mei 1803 te Leiden. Zij was een zuster van Van Alphens
leermeester en vriend Prof. Mr. Meinard Tydeman. Zie M.M.F. en F.W.H. Tydeman,
2

Geslachtslijst van de familie Tydeman , Tiel 1901, p. 12.
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Aangemoedigd door het succes van Proeve-1771, traden de auteurs het jaar daarop,
als aangekondigd in de brief aan Graswinckel, in de openbaarheid door een publieke
uitgave onder de titel: Proeve van Stigtelijke Mengelpoëzij. Eerste Stukjen. Te Utregt,
o

Bij Jan van Terveen, Boekverkoper in de Lijnmarkt. 1772. in 8 . De bundel bestaat
uit een nieuw Voorberigt, voluit ondertekend Hieronijmus van Alphen en Pieter
Leonard van de Kasteele, en 36 gedichten, waaronder 21 die reeds in Proeve-1771
stonden. Anders dan dáár zijn de afzonderlijke gedichten thans niet meer met een
initiaal gesigneerd. Het geheel telt 142 pp. en werd datzelfde jaar nog herdrukt. Ik
ken van deze bundel slechts een incompleet exemplaar van de tweede druk uit
1772, aanwezig in de bibliotheek van het Albertinum te Nijmegen (met bijgebonden
het Tweede Stukjen zonder dat dit op band of titelblad staat aangegeven, hetgeen
weer tot bibliografische verwarring heeft geleid). Voorts verscheen van het Eerste
Stukjen een derde druk, Utregt 1774 (U.B. Amsterdam), een vierde druk, ib. 1778
(U.B. Leiden), een vijfde druk, ib. 1785 (U.B. Utrecht).
Blijkens het Voorberigt tot het Eerste Stukjen waren de auteurs van plan om nog
enkele ‘op elkander volgende stukjes’ uit te geven, die mettertijd ‘een bekwaam
boekdeeltje’ zouden vormen. Het werd dus aan de kopers zelf overgelaten om de
losse, doorgepagineerde stukjes in één band te verenigen. Mede daardoor is bijna
geen exemplaar van de Stichtelijke Mengelpoëzij geheel volledig of identiek aan
een ander exemplaar.
Van het Tweede Stukjen ken ik wederom slechts één afzonderlijk exemplaar, nl.
in de bibliotheek der Kapucijnen te Oosterhout (N.B.). Het titelblad vermeldt: Proeve
van Stigtelijke Mengelpoëzij. Tweede Stukjen. Te Utregt, Bij Jan van Terveen,
o

Boekverkoper in de Lijnmarkt. MDCCLXXIII, in 8 , p. 143-280; zonder auteursnaam,
voorwoord of inhoudsopgave. De bundel telt dertig gedichten. De U.B. Leiden bezit
hiervan een derde druk, Utregt 1776; de vierde druk, ib. 1781, is aanwezig in U.B.
Utrecht.
Tenslotte verscheen in 1782 nog een laatste vervolg: Proeve van Stigtelijke
Mengelpoëzij. Derde Stukjen. Te Utregt, Bij de Wed. Jan van Terveen en Zoon,
Boekverkopers in de Lijnmarkt. MDCCLXXXII,
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o

in 8 , p. 281-362 + Lijst der Digtstukjes (over alle drie de delen). De bundel bevat
vierentwintig gedichten en is aanwezig in U.B. Groningen en U.B. Utrecht.
In datzelfde jaar werden de drie Stukjens ook gezamenlijk voor twee gulden en
acht stuiver verkrijgbaar gesteld onder de sedertdien ongewijzigd gebleven titel:
Stigtelijke Mengelpoëzij van Hieronijmus van Alphen en Pieter Leonard van de
Kasteele, Te Utregt, Bij de Wed. Jan van Terveen en Zoon, Boekverkopers in de
Lijnmarkt. MDCCLXXXII. (afgekort: SM). Ook de samenstelling onderging nagenoeg
geen veranderingen meer. Alleen werd in de editie uit 1804 het bekende gedicht
Wat moeten wij doen? I.D.D.D. toegevoegd. Van SM zag ik volgende drukken (de
nummering is gebaseerd op het Eerste Stukjen): vijfde druk, Utregt 1785 (U.B.
Utrecht), zesde druk, ib. 1788 (particulier bezit), zevende druk, ib. 1804 (Prov.
Bibliotheek Middelburg) en achtste druk, ib. 1840 (U.B. Amsterdam).
Geen enkel werk van Van Alphen - met uitzondering van zijn kindergedichtjes of van Van de Kasteele is zo vaak herdrukt. Een ander bewijs voor de populariteit
vinden we in de zangwijzen die bij vele van deze teksten gecomponeerd werden,
waarover straks meer.

2. De auteurskwestie
Het auteurschap van de afzonderlijke gedichten der SM heeft eerder al geleid tot
10)
een polemiek tussen Nepveu en Mr. J.C. van de Kasteele . Zoals gezegd, waren
de 42 gedichten uit Proeve-1771 alle gesigneerd met S. of M. (of met een combinatie
hiervan). Nepveu had aanvankelijk ter verklaring van deze initialen verwezen naar
een passage uit de Lofrede op Mr. Hieronymus van Alphen. ‘De proeve [zo leest
men daar] blijft steeds merkwaardig, wegens de onderscheiding der bijzondere
gedichten met de letters M. of S. Men wil, dat dit beteekent meester (in de regten)
en student, en [dat] dus de eerste soort van Van Alphen, de tweede van Van de
11)
Kasteele zijn, die toen (1771) nog niet gepromoveerd was’ .
Mr. J.C. van de Kasteele kwam echter in de straks genoemde open

10)
11)

Cf. noot 3.
Mnemosyne, II (1831), p. 14-15.
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brief vertellen, dat de zaken precies omgekeerd lagen. S. en M. zouden niets anders
zijn dan de beginletters van Stichtelijke en Mengel-Poëzij, waarbij de S als merkteken
voor de oudere Van Alphen diende en de M. ter aanduiding van Van de Kasteele.
Hij beriep zich behalve op de logica (een volgorde Student-Meester onder het
opdrachtvers lijkt onaannemelijk) op persoonlijke informatie van zijn vader.
12)
Nepveu sloot zich na enige aarzeling bij deze uitleg aan en vanaf toen heeft
niemand meer een andere oplossing voorgeslagen. Ook mijn onderzoek leidde tot
dezelfde conclusie. Ten overvloede zou ik nog willen wijzen op een ongedateerde
13)
brief van P.L. van de Kasteele aan H. van Alphen . In deze brief rechtvaardigt hij
tegenover Van Alphen de veranderingen, door hem (V.d.K.) aangebracht in zijn
gedicht Het is volbragt (in Proeve-1771 met M. getekend). Ook blijkt er impliciet uit,
dat De vrolijke reiziger (volgens Proeve-1771 van S.) door Van Alphen gemaakt is.
Daarmee dunkt me het pleit wel beslecht.
Intussen kennen we nu alleen nog maar de auteur van de 42 gedichten uit de
voorpublicatie; er blijven er nog 56 ter identificatie over! Bezien we eerst die
gedichten, waarvan het auteurschap geen ernstige twijfel oproept.
Van P.L. van de Kasteele zijn zeker: nr. 73 (Kinderzang), volgens zijn kleinzoon
14)
door de dichter ‘vervaardigd voor twee jonge nichten zijner eerste echtgenoote’ ;
nr. 77 (Gezegende egtvereeniging), geschreven ter gelegenheid van het huwelijk
15)
van Van Alphen met Johanna Maria van Goens op 13 april 1772 ; nr. 87 (De zee),
ontstaan in 1780 kort na het overlijden van Kasteele's eerste vrouw, op wie hij aan
16)
het eind van zijn gedicht zinspeelt ; nr. 96 (De beste keus), later opgenomen onder
de Evangelische Gezangen der Nederlands Hervormde Kerk en blijkens eigen
aantekeningen van Pieter Leonard door

12)
13)
14)
15)
16)

Dichtwerken van Mr. Hieronymus van Alphen, Utrecht 1871, p. IX (deze uitgave voortaan
geciteerd als: Nepveu).
Archief Hubrecht te Doorn.
Dichtwerken van Mr. P.L. van de Kasteele, I, 's-Gravenhage 1844, p. 11 (deze uitgave voortaan
geciteerd als: Kasteele).
Nepveu, p. XXXVI.
Kasteele, I, p. 10-11.
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17)

hèm gemaakt ; nr. 106 t/m 109 op grond van dezelfde notities, terwijl Mr. J.C. van
de Kasteele ook de overige acht Gellert-vertalingen met grote stelligheid aan zijn
grootvader toeschrijft.
Van H. van Alphen zijn ongetwijfeld: nr. 47 (Zielszugt om Jezus te beminnen),
getuige het bewaard gebleven handschrift in het familiearchief Hubrecht; nr. 48
18)
(Stroomspiegel) ; nr. 66 (De eenheid der gelovigen), eveneens opgenomen onder
19)
20)
de Evangelische Gezangen ; nr. 95 (Het grafschrift van een christen) ; nr. 97 (Op
21)
de overwinning...), in de trant van Van Alphens Nederlandsche Gezangen uit 1779 ;
22)
en nr. 110 (Wat moeten wij doen? I.D.D.D.) . Onze goed geïnformeerde
kroongetuige Mr. J.C. van de Kasteele, die zeker niet van partijdigheid ten nadele
van zijn grootvader verdacht kan worden, noemt ‘de zamenspraken (...) mede vrij
23)
stellig van Van Alphen’ . Het betreft hier behalve nr. 8 nog: nr. 69 (De euangelieweg.
Veldzang tussen Godelief en Vroomhart) en nr. 84 (Tweespraak tusschen Vroomhart
en Waarmond). Ter adstructie diene dat ook het derde Vroomhart-gedicht, nr. 28,
van Van Alphen is.
De verder te volgen weg schijnt voor de hand te liggen. Men zou na nauwkeurige
analyse van de ‘zekere gevallen’ voldoende criteria mogen verwachten om met
behulp daarvan ook de ‘dubieuze’ gedichten aan hun rechtmatige auteur toe te
wijzen. Maar deze onderstelling houdt geen rekening met de gelijkgezindheid die
beide dichters, naar

17)

Kasteele, I, p. 11; R. Bennink Janssonius, Geschiedenis van het kerkgezang by de Hervormden
2

18)
19)
20)

21)
22)

23)

in Nederland , Amsterdam 1863, p. 277.
Kasteele, I, p. 12.
Kasteele, I, p. 11; Bennink Janssonius, p. 267, aangeduid met de beginregel: ‘In welken oord
men vromen vindt’.
Blijkens ongedateerd schrijven (circa 1776) van ds. Ahasuerus van den Berg aan H.v.A. in
fam.archief Hubrecht: ‘Uw grafschrift is ook mooi maar het minste van de drie. 't heeft niet
genoeg van 't epigramme en valt (schoon ik blijf zeggen dat het mooi is) bij de andere af’.
Nepveu, p. XLVIII.
Komt het eerst voor in Van Alphens Kleine Bijdragen tot Bevordering van Wetenschap en
Deugd uit 1796; sedert de 7e dr. van 1804 in SM; voorts met lichte wijzigingen door J. Scharp
als gezang nr. 27 in de bundel Evangelische Gezangen (1805) van de Nederlands Hervormde
Kerk; zie A.W. Bronsveld, De Evangelische Gezangen, Utrecht 1917, p. 193-194.
Kasteele, I, p. 11-12.
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24)

het woord van Mr. J.C. van de Kasteele, in elkanders hart deed wonen . Éénzelfde
25)
ideaal bezielde de pas bekeerden; eenzelfde taal - ‘de taal van Kanaän - vertolkte
hun geestdrift. Wie zou dan elks aandeel nog precies kunnen onderscheiden?
Sommige gedichten blijken trouwens metterdaad samen geschreven (nr. 1, 36, 43).
Bovendien leert ons de correspondentie tussen Van Alphen en Van de Kasteele,
dat over ieders bijdragen uitvoerig van gedachten gewisseld werd. Een simpele
sorteerproef wordt zo een hachelijke zaak.
Toch waren, volgens Mr. J.C. van de Kasteele, Hieronijmus en Pieter Leonard
van nature geheel verschillende karakters: de eerste ‘immer vol gevoel en zachtere
26)
aandoeningen’, de ander uitmuntend ‘in vuur en geestkracht’ . Deze typering wordt
nog verder uitgewerkt, maar blijft noodzakelijk schematisch. Ook valt niet onmiddellijk
in te zien, hoe zij zich op zuiver literair niveau weerspiegelt. Manifesteert het
stoutmoedige zich daar bijv. in voorkeur voor lange versregels en een vrijere ritmiek?
In rijmloosheid? Drukken daarentegen de ‘zachtere aandoeningen’ van Van Alphen
zich het liefst uit in het gepolijste zeven- of achtlettergrepige vers van bijv. nr. 65
(Jesus de rijke liefde)? Een nauwgezette vergelijking van de 42 gedichten uit
Proeve-1771 op al deze punten biedt weinig houvast. Men meent wel - mede door
de lectuur van andere bundels - de toon van Van Alphen te onderkennen als inniger,
subjectiever, zwaarmoediger. Mej. De Koe heeft in haar bekende
27)
Pantheon-bloemlezing , afgaande op haar leeservaring, aan Van Alphen
toegeschreven: nr. 60 (Damon, de heilige blijdschap. Veldzang), nr. 61 (Bemoediging
tegen zorgvuldigheid), nr. 65 (Jesus de rijke liefde), nr. 72 (Jesus menschenliefde),
nr. 75 (Geloofsbegeerte), nr. 90 (Avondlied. Veldzang) en nr. 93 ('s Menschen lot).
Ik ben haar hierin gevolgd, maar zolang er niets te bewijzen valt, dient achter de A
van ons overzicht (bijlage I) toch een vraagteken geplaatst te worden. Datzelfde
geldt voor nr. 89 (De onderwerping)

24)
25)
26)
27)

Kasteele, I, p. 12.
Toewijding aan allen, die Jezus Christus in onverderfelijkheid liefhebben, in Proeve-1771, vs.
6.
Kasteele, I, p. 6.
A.C.S. de Koe, Bloemlezing uit de gedichten en het proza van Hiëronymus van Alphen
(‘Klassiek Letterkundig Pantheon’), Zutphen z.j. (1920).
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en nr. 94 (Blij vooruitzigt), die H.J. Koenen, zonder argumentatie, tot de ‘schoonste
28)
en diepst gevoelde stukken’ rekent welke ‘Van Alphen immer geschreven heeft’ .
Ook het volgende is niet meer dan een onderstelling. Nr. 54 (Inval op de bloesem)
dunkt mij van Van de Kasteele te zijn op grond van nr. 5 (Inval op den tijd) en
insgelijks nr. 58 (Opwekking aan de Godzoekende jeugd; cf. nr. 2: Opwekking tot
heilig zingen, nr. 14: Opwekking tot boetveerdigheid en nr. 27: Opwekking tot
blijdschap bij Jesu's opstanding). Van Alphen is vermoedelijk nog de auteur van nr.
51 (Zielszugt om eene eere van Christus te zijn), nr. 55 (Zielszugt om de bewerking
der H. Geestes) en nr. 70 (Zugt om bedagtzaamheid); cf. zijn nr. 41 (Zielszugt) en
nr. 47 (Zielszugt om Jesus te beminnen) alsook voor nr. 70 zijn bekende
29)
kindergedichtje De onbedagtzaamheid . Alleen toevallige archiefvondsten kunnen
echter hieromtrent uitsluitsel geven.

3. Invloeden
Dat twee jonge debuterende dichters in menig opzicht aan anderen schatplichtig
zijn, ligt voor de hand. Vreemd genoeg echter maken Kalff en Te Winkel alleen
melding van mogelijke buitenlandse invloeden op de Stichtelijke Mengel-Poëzij.
30)
Volgens Te Winkel ‘wijzen eenige veldzangen op bekendheid met Gessner’.
Overigens acht hij de Duitse invloed beperkt tot de twaalf liederen naar Gellert. Wèl
meent hij dat Young, aan wiens Night Thougths het motto van Proeve-1771 ontleend
31)
was, zijn stempel op deze poëzie gedrukt heeft. Kalff van zijn kant bespeurt in het
Eerste Stukjen van 1772, duidelijker dan in de voorpublicatie, ‘den invloed der
Duitsche poëzie, met name dien van Klopstock, in het aanwenden van klassieke
versmaten (vooral trochaeën en dactylen). Ook de stichtelijke natuurpoëzie zal aldus

28)
29)
30)
31)

H.J. Koenen, Hieronymus van Alphen, als christen, als letterkundige en staatsman, Amsterdam
1844, p. 38.
Nepveu, p. 284.
2

J. te Winkel, Ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde , VI (1925), p. 35.
G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, VI (1910), p. 96-97.
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Kalff - wel niet ontstaan zijn buiten den invloed van den Duitschen dichter, die zooveel
gedaan heeft om het gevoel voor de schoonheid en verhevenheid der natuur bij zijn
landgenooten te ontwikkelen’.
Wanneer we nu de voorrede tot Proeve-1771 opslaan, zien we hoe de twee
ondertekenaars met geen woord reppen van buitenlandse auteurs, maar integendeel
wel heel nadrukkelijk hun werk plaatsen binnen de inheemse piëtistische traditie
van Lodenstein, Vollenhove, Boddaert, Voet en Schutte, ‘welker dicht- en
zangstukken, zoowel wegens kunst en geest te roemen, als wegens Godsvrucht
hoog te schatten zijn’. Vervolgens noemen zij drie gevallen van navolging, wederom
uitsluitend naar Nederlandse modellen, nl. in De vliegende vreugd en Het vrolijk
leven naar ‘den voortreffelijken Poot’ en in de Zondige keus van een wereldling,
waarvan de slotregel ‘is overgenomen uit het klinkend minnedicht: moeijelijke
voorwaarde, in de PROEVE VAN DICHTOEFENING te vinden’.
Om maar met dit laatste te beginnen, gedoeld wordt hier op de Proeve van
Dichtoeffening, bestaende in herderszangen, brieven, klinken mengeldichten. Door
32)
A.L.F. en A.P.S. Te Leyden, by De Janssoons Van der Aa. MDCCXXXI . Het is
een bundel galante rococoversjes, waaronder veel bewerkingen van Horatius en
Anakreon. Op p. 129 staat het sonnet:

Moeylyke Voorwaerde
Twee Schoonen baeren my een lieffelyke smart.
Twee Roosjes doen my om haer hemelgaeven zuchten.
De een heeft ik weet niet wat dat ik niet kan ontvluchten,
Terwyl my de andere in haer zachtheyd houd verward.
De een heeft twee oogen als het schoonste git zo zwart.
De tweede is blank, en baerd my doodlyke ongenuchten
Door haere strafheyd, die my voor veel leeds doet zuchten.
Aen beyde te gelyk heb ik gewyd myn hart.
De helfte van dat hart is veel te min voor de eene.
Zo ik bemind wil zyn, 'k moet minnen deeze of geene.
My staet een keur te doen. Zulx wiltge, o Venus Zoon.

32)

A.L.F. = de Leidse advokaat Mr. Theodoor van Snakenburg (1695-1750); A.P.S. = diens
vriend Mr. Jacob Elias Michielsz. (1698-1750).
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Wat moet ik in deez' staet verkiezen? waer my keeren?
Gy woud haer beyde met den zelven glans vereeren:
Geef my twee harten, of verander uw geboôn!

Vergelijken we hiermee Van de Kasteele's gedicht, dan zien we dat hij meer ontleend
heeft dan alleen de laatste regel. Versmaat, rijmen uit het octaaf en thema zijn
identiek of sterk op elkaar gelijkend. Zoals zo vaak bij het geestelijk lied, heeft de
dichter een profaan erotisch thema getransponeerd in religieuze zin. Zijn gedicht is
zo geworden tot een psychomachia, waarin de strijd om de menselijke ziel tussen
God en duivel wordt uitgebeeld:

Zondige keus van een wereldling
Twee Heeren roepen mij, maar, welk een vreemde smart!
'k Moet eeren, dien ik haat; en dien ik volg, ontvlugten.
Het harde voorschrift van den eenen doet mij zuchten;
Des andren zachte wet houdt me in zijn gunst verward.
Mijn jongheid mint de vreugd; maar wordt door angst benard.
Ik zoek den eenen, om zijn straffen niet te duchten;
Den andren, om 't genot van 't kittlen der genugten;
Aan beide te gelijk geef ik mijn jeugdig hart.
'k Zal aan mijns Scheppers dienst uit vrees mijn leven wijen;
Doch ongedwongen mij naar 's Mammons wetten vlijen.
Zoo smaak ik 's werelds zoet en wacht een zalig lot.
Maar Jezus zegt me: gij moet één van beide kiezen.
Mijn God! zoude ik mijn vreugd, zoude ik mijn hoop verliezen?
Geef mij twee harten; of verander Uw gebod.

Als pendant hiervan heeft Van Alphen zijn Edelmoedige keus van een christen met
33)
dezelfde eindrijmen (zgn. bouts rimés) geschreven. Beide gedichten ontbreken
in het Eerste Stukjen, waarschijnlijk omdat de auteurs naderhand beseften, hoezeer
een dergelijk jeu d'esprit in geestelijke poëzie uit de toon viel. Intussen verraadt de
Proeve-1771 zo toch iets van hun toenmalige literaire smaak die blijkbaar nog uitgaat
naar de bevallige, galante verskunst van het begin der 18e eeuw.

33)

Zie over de bouts rimés: Alfred Liede, Dichtung als Spiel, Berlin 1963. Bd. II, S. 171-177.
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In diezelfde richting wijst hun imitatio van ‘den voortreffelijken Poot’, wiens Vliegende
min uit Mengeldichten (1716) Van de Kasteele inspireerde tot zijn De vliegende
34)
vreugd. Poots gedicht - aldus schrijft C.M. Geerars in zijn uitgave van Minnezangen
- ‘behoort tot het anacreontische genre, luchtig-frivool in de aanhef en het slot (...),
speels, met in iedere strofe een nieuwe pointe in het refrein: een typisch
rococo-gedicht’. Van de Kasteele's navolging is geen gewone imitatio; men zou
haar een correctio kunnen noemen, d.w.z. een imitatio die de oorspronkelijke
gedachte nadrukkelijk ombuigt in een andere richting en aldus de nagevolgde dichter
35)
zowel huldigt (door de imitatio) als kritiseert . Het resultaat is hier weinig
bevredigend. Ons hindert de duidelijke discrepantie tussen de luchtige, speelse
vorm en de serieus bedoelde inhoud. De genotzoeker Vrolijkhart krijgt het verwijt
te horen dat zijn aardse vreugd ijdel is. Maar het ‘wellusthof’ van Jezus, dat hem
als alternatief wordt aangeprezen, draagt al evenzeer een oppervlakkighedonistisch
karakter:
‘Jezus kan, als 't onweêr loeit,
Of u de ouderdom doet beven,
Of de ziekte uw leden boeit,
't Zaligst vergenoegen geven’.

Begrijpelijk dat ook dit gedicht later geen genade meer kon vinden en niet door de
dichter werd herdrukt.
Van Alphens gedicht Vrolijk leven is, duidelijker nog dan het vorige, een correctio
36)
op het gelijknamige gedicht van Poot . Formeel is er sprake van een sterke
overeenkomst tussen beide teksten die elk zeven strofen van vijf regels tellen.
Echter, terwijl Poot het horatiaanse carpe diem als ideale levenshouding voorstelt,
bezingt de christen-dichter Van Alphen het leven met Jezus. Overigens geldt ook
nu weer mijn eerder

34)
35)

36)

Minnezangen van Hubert Korneliszoon Poot, ed. C.M. Geerars, Zwolle 1964, p. 63.
Op analoge wijze handelde Rh. Feith met Jan Luykens Air uit de Duytse lier in zijn gedicht
Het leven; cf. mijn Tussen twee werelden; Rhijnvis Feith als dichter van ‘Het Graf’, Assen
1963, p. 250.
Geciteerd naar Gedichten van Hubert Korneliszoon Poot, Delft, bij R. Boitet, 1722, p. 404-405;
cf. over dit gedicht C.M. Geerars, Hubert Korneliszoon Poot, Assen 1954, p. 54.
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geuite bezwaar. Het religieuze contrafact mist diepgang. Men oordele zelf:

Vrolyk Leven
Waer is myn citer toe bereit?

Vrolijk Leven
Mijn zangster grijpt de citer aan,

Wat klanken wil ze geven?

En zingt van 't vergenoegen.

Wat zing ik, daer een ander schreit:

Wil iemand zich met zorg belaân,

De vrolyke blygeestigheit

Ik laat mij in geen boeijen slaan,

Is 't leven van het leven.

Ik laat de wereld zwoegen.

Wat laet zich 't volk door ydlen schrik

Wie vindt vermaak in druk en pijn?

En mymerende zorgen

Een slechthoofd moog' zich kwellen;

Beknellen? vrienden, doet als ik;

Ik niet, ik wil voor Jezus zijn;

Gebruikt toch 's levens oogenblik

'k Verjaag door man en hemelwijn

Zoo lang de doot wil borgen.

De zorgen, die mij knellen.

Al schokte zelf de hemelspil

Wilt gij een raad om altoos blij

Uit haer metaele pannen,

En vergenoegd te wezen;

Weest gy te vreên, gerust en stil:

Buk onder Jezus heerschappij:

Een die gelukkigh leven wil

Hij maakt geboeide zielen vrij,

Moet hoop en vrees verbannen.

En zal uw smart genezen.

Zoudt gy gestaêg bekommert zyn?

De wereld smoort u in den druk;

Zou druk uw vreugt besnoeien?

Wilt gij haar ketens dragen?

Neen, neen, verdryft die boezempyn.

Neen; Neen; vervloek dat kneuzend juk!

Gy woont zoo ver niet van den Ryn

Verlangt ge blijdschap en geluk?

Daer muskadellen groeien.

Ga die bij Jezus vragen!

Hoeft gy geen kleêren nochte kost

Begeef u spoedig bij den stoet

Van goede liên te prachen,

Van Jezus lievelingen:

Wat scheelt 't u hoe de werelt host?

Hen treft geen onweêr, hoe verwoed;

Daer Heraklyt om schreien most

Wanneer de wereld siddren moet,

Most Demokryt om lachen.

Dan kan een Christen zingen.

Maer, zegt gy: och! het weer wort zwaer. Maar, zegt ge, 'k ben door angst benard,
Ons dreigt een felle donder.

Ik hoor de stormen huilen:

Geen noodt ai beit een luttel maer.

Geen nood; geef Jezus maar uw hart,

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 84

De nevel scheurt: de lucht wordt klaer:

Dan hebt ge altoos in vrees en smart

Het onweer is al onder.

Een rots om in te schuilen.

Dan, 't licht is ook aen 't ondergaen.

Of, zegt ge, - straks velt mij de dood

De nacht zal u benarren.

En doet de vreugd verdwijnen. -

My niet; nu komt de blanken maen

Neen; zijt ge Jezus gunstgenoot;

Met haer vergulde horens aen

Hij voert u juichend in den schoot

en hondertduizent starren.

Der blijde Cherubijnen.
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De verdere weg op het pad der Wahlverwandtschaften is ons door de auteurs al
37)
gewezen in hun voorrede tot Proeve-1771 en in hun zangwijsaanduidingen : hij
brengt ons binnen het domein van de geestelijke poëzie, waar Johannes Eusebius
Voet en Rutger Schutte onder de vaderlandse dichters der oudere generatie de
grote voorgangers waren. Hoe men ook over hun dichterlijke kwaliteiten oordelen
moge, vast staat dat zij - en Voet allermeest - aan het geestelijk lied hier te lande
38)
een nieuwe impuls hebben geschonken . Wel werden gedurende de eerste helft
van de 18e eeuw de stichtelijke gezangen van Vollenhove, Sluiter en Lodenstein
nog diverse malen herdrukt, maar het ontbrak ons in deze periode aan levende
dichters die een vergelijking met Duitse (Tersteegen!) of Engelse representanten
van het geestelijk lied konden doorstaan. Daarin kwam pas verandering, toen Voet
39)
in 1754 zijn Stichtelyke Gedichten uitgaf , in 1767 gevolgd door een bundel
40)
Stichtelyke Gezangen .
In de Utrechtse kring van Van Alphen, Van de Kasteele en Both Hendriksen
vonden deze liederen gretig onthaal. Wanneer Van de Kasteele in een brief van
omstreeks 1768 aan J. Both Hendriksen zijn gemoedstoestand wil karakteriseren,
verwijst hij hem naar de Godelief uit Voets Samenspraak tusschen Godelief en
41)
Waarmond . Both Hendriksen van zijn kant vertelt Van Alphen in een brief van 4
sep-

37)
38)

Zie verderop, p. 184.
Aldus oordeelt ook H.J. Koenen, De geestelijke liederen-poëzij in Nederland, z.p. en z.j.
(overdruk uit De Olijftak, IV, Rotterdam 1838, nr. 5-6). Kritischer ten opzichte van Voet en
Schutte is R. Bennink Janssonius, Geschiedenis van het kerkgezang by de Hervormden in
2

39)
40)

41)

Nederland , Amsterdam 1863, p. 124 vv. Zie over Voet verder Nieuw Nederl. Biogr. Wdbk.,
dl. X, 1127-28 en over Schutte, ald. kol. 898-900.
Ik raadpleegde de 2e dr. in 2 dln., Dordrecht 1756-1758 (geciteerd: SGed.).
Stichtelyke Gezangen, gedicht op voornaame lotgevallen der christelyke kerke, en geschikt
naar derzelver tydorde. Met zang- en speelwyzen meest nieuw, en naar vereisch van derzelver
inhoud samengesteld, Dordrecht 1767 (geciteerd; SGez.).
‘Ja lees slegts de Samenspraak tusschen Godelief en Waarmond in het Iste deel der gedichten
van den Heere Voet en gij zult in den persoon van Godelief een zeer overeenkomstig
gemoedsgestel vinden met het mijne’ (R.A. Utrecht, archief-Van Boetzelaer, inv. nr. 283; de
bedoelde tekst van Voet is Godelief Vertroost uit SGed., p. 27).
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42)

tember 1770 over een avond, doorgebracht met het zingen uit Voet .
Reeds een oppervlakkige vergelijking van de SM met Voets bundels, vóór 1770
verschenen, brengt allerlei overeenkomsten in de thematiek aan het licht. We vinden
bij hem morgen- en avondliederen, gedichten op Jezus' geboorte of lijden (Roem
in de Kruisdood van Jesus Christus en Kruiszang), een Engelenzang op Bethlehems
velden, en aan het eind van Voets Stichtelyke Gedichten een poëtisch Dankoffer,
- juist als in de SM het geval is. Voet leverde daarenboven ook voorbeelden van
geestelijke herdersdichten (bijv. Kommerryk, Herdersklagt over het missen van
zynen halsvriend Goël), die Van Alphens Vroomhart-gedichten in herinnering roepen.
43)
Voor zijn religieuze veldzangen hoefde hij dan ook zeker niet bij Gessner in de
leer te gaan; Voet kon hem ook in dit opzicht tot gids dienen.
Men ziet: er is onmiskenbaar sprake van affiniteit, maar H.J. Koenen ging wel te
ver, toen hij in 1838, sprekend over de SM van Van Alphen en Van de Kasteele
(‘welke menigvuldige navolgingen van Voet bevatten’), zonder nader bewijs
44)
vaststelde ‘dat de eerste zich aanvankelijk geheel aan Voet aansloot’ . Een
aanzienlijk genuanceerder voorstelling gaf dezelfde Koenen in zijn bekende
monografie Hieronymus van Alphen, als christen, als letterkundige en staatsman
(Amsterdam 1844). De door mij bedoelde passage is belangrijk genoeg om in haar
geheel geciteerd te worden:
‘In den eersten druk der Stichtelijke Mengelpoëzij, die onder den titel
van Proeve werd uitgedeeld, is de navolging der beide genoemde
Schrijvers [Voet en Schutte] vooral merkbaar. De tweede Afdeeling, die
een jaar later met een verkorten herdruk der vorige verscheen, doet reeds
meerdere zelfstandigheid blijken; en in de derde Afdeeling, die tien jaar
daarna werd uitgegeven, toont de navolging van Gellert door Van de
Kasteele eene naauwe kennismaking met vreemde, vooral Duitsche
Letterkunde, en heeft de

42)
43)
44)

R.A. Utrecht, archief-Van Boetzelaer, inv. nr. 283. De betreffende passage wordt in extenso
geciteerd verderop, p. 187.
Cf. voor de ontwikkeling van dit genre o.a. Elfriede Eikel, Die Entstehung der religiösen
Schäferlyrik von Petrarca bis Spee, Diss. (in machineschrift) Heidelberg, 1957.
De geestelijke liederen-poëzij in Nederland, p. 39 (van de separate uitgave).
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dikwijls weemoedig-sombere, maar doorgaans gevoelig-geloovige toon
45)
van Van Alphen reeds zijne volle ontwikkeling gekregen’ .
Het hier ontworpen beeld is juist, al behoeft het aanvulling. Koenen immers ziet
geheel voorbij aan de straks genoemde invloed van de galante rococo-poëzie op
de SM. Ook dient de stichtelijke liedkunst van Voet scherper afgebakend te worden
tegen die van Van Alphen en Van de Kasteele. Elk versgevoelig lezer zal toch, dunkt
me, erkennen dat Voet een ander type dichter is dan zijn twee jonge bewonderaars.
Allereerst is daar het verschil in voorstellingswijze. Bij Voet is in sterker mate dan
bij de dichter van de SM sprake van een objectief geloofslied met
verkondigingskarakter; het subjectieve, gevoelsmatige krijgt bij hem minder kans.
Een voorbeeld ter illustratie. Vergelijking van Van de Kasteele's Het is volbragt! met
46)
Voets Roem in de kruisdood van Jesus Christus leert, dat in het laatste gedicht
voortdurend een boven-individueel wij aan het woord is, terwijl Van de Kasteele
alles op het eigen ik betrekt. Aldus:
‘De Losser heeft, naar 't recht, volbragt
De lossing van zyn arm geslacht,
Door zich aan 't kruis te laaten hangen:
Wy keeren weder tot ons land;
De boejen vallen van de hand;
De schuldheer heeft den prys ontfangen
Het is volbragt op Golgotha:
Haleluja, Haleluja’.
(Voet)

en:
‘Het is volbragt! ik ben voldaan.
Ik, schuldig en verdorven,
Mag in des Vaders vriendschap staan:
Mij is Zijn geest verworven.
De Godmensch heeft
Voor mij op aard geleefd,
En is voor mij gestorven’.
(Van de Kasteele)

45)
46)

A.w., p. 13.
SGez., lied nr. 6.
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Slechts zeer zelden verschijnt in Voets Stichtelyke Gedichten en Gezangen een
lyrisch ik. Wanneer hij in de eerste persoon spreekt, gebeurt dit hoofdzakelijk om
de geloofwaardigheid van het meegedeelde te vergroten (‘Ik hoor bazuinen klinken’
of ‘Ik hoor van ver’). Typerend voor het objectief verkondigingskarakter van zijn
poëzie zijn vooral zijn apologetische gedichten (‘Gy dwaalt Philetes, spooreloos/Volgt
Alexander nog uw schreeden?/Durft Hymenaeus, stout en boos,/ De waarheid dus
met voeten treeden?’), die zowaar nog op muziek gezet zijn ook!
Een andere eigenaardigheid van Voets gedichten - kenmerk overigens dat heel
wat geestelijke liederen ontsiert - is hun wijdlopigheid, het schier eindeloze
voortborduren op hetzelfde thema, waartegen de SM van Van Alphen en Van de
Kasteele bepaald pittiger aandoet, al valt ook zij niet geheel van dit gebrek vrij te
pleiten. Koenen spreekt in dit verband van Voets ‘gemoedelijkheid’, die zich m.i.
duidelijk onderscheidt van de grotere innigheid van Van Alphen en van het pathos
van Van de Kasteele.
Een derde verschilpunt tenslotte ligt op het gebied van het woordgebruik.
Tijdgenoten reeds stoorden zich aan Voets neiging om in zijn poëzie hebreeuwse
zegswijzen in te vlechten of op bijbelse situaties te zinspelen. Bellamy noemt hem
in zijn Poëtische Spectator ‘een man, die, onder de hedendaagsche dichters, in het
vak der stichtelijke poëzij, mogelijk wel den eerste rang bekleedt. Zijne gezangen aldus vervolgt hij - hebben veel voedzel voor godvruchtige harten; schoon 't misschien
beter geweest ware, zoo hij zijne aanspelingen op den Joodschen godsdienst wat
47)
meer hadt agtergelaten’ .
Dit brengt ons vanzelf op Rutger Schutte die, mede op aansporing van Voet, ‘in
dien Oosterschen smaak’ nog heel wat verder is gegaan. Zijn Stichtelyke Gezangen,
3 dln., Amsterdam 1762-1765, zijn voor iemand die niet door en door vertrouwd is
met bijbelse terminologie, joodse oudheden etc. eenvoudig onverstaanbaar. Natuurlijk
zag Schutte dit zelf ook wel in. Vandaar dat hij zijn gedichten lardeerde met een

47)

In zijn artikel Ter gedagtenisse van H. Dullaart, nov. 1784, a.w., p. 61; geciteerd volgens J.
Aleida Nijland, Leven en werken van Jacobus Bellamy, II, Leiden 1917, p. 123.
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uitvoerig notenapparaat, hetwelk intussen meer pleit voor zijn eruditie dan voor zijn
begrip van het geestelijk (volks)lied. Geen wonder dat zijn Stichtelyke Gezangen
nooit de populariteit hebben verworven die Voets liederen te beurt viel. Opnieuw
moeten we zeggen, dat de SM op dit punt gunstig afsteekt tegen het werk van
Schutte èn Voet. Terecht prees een anonieme kritikus in de Nederlandsche
Bibliotheek van 1774 haar eenvoudige taal. ‘Zij ontleent’, volgens hem, ‘haare
schoonheid meer van het hart, waar uit zij voorkomt, dan van het blanketzel van
48)
ongewone woorden’ .
Toch heeft de SM in één enkel opzicht meer gemeen met de geestelijke liederen
van Schutte dan met die van Voet. Ik doel hier niet op de aan de oppervlakte
blijvende thematische overeenkomsten, die zich soms al manifesteren in gelijkheid
49)
van titel (Opwekking tot heilig zingen bijv.) . Waar het mij om gaat, is de zelden
50)
opgemerkte piëtistische inslag in Schutte's gedichten, die Van Alphens
gelijkgestemde geestelijke liederen aankondigen. Ik denk bijv. aan een vers als
Dankzegging met de aanhef:
‘Ik heb de rust in Jesus bloed gevonden.
Nu demp en smoor ik all' mijn zonden,
51)
In deeze zee van zijn gerechtigheid’ .

of aan Jesus alles voor zijn bruid, waar de dichter zich in de volgende bewoordingen
tot Christus richt:
‘'k Min U, mijn Bruidegom, die mij in liefde kent:
Liefdes oorsprong, eeuwig heil!
Liefdes afgrond zonder peil!
O liefde zonder end!
(...)
Eenig eeuwig Al
Dat ik minnen zal,
Hoogste hartenlust,

48)
49)
50)
51)

A.w., I, 1e st. (Amsterdam 1774), p. 424-428; zie voor deze kritiek ook verderop, p. 182 en
191.
Schutte, dl. II, nr. 1.
Alleen Kalff (dl. V, p. 490) noemt zijn liederen ‘hier en daar piëtistisch getint’.
Schutte, dl. III, nr. 21.
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Vaste zielenrust,
52)
Wien ik in de armen val’ .

en, wil men nog één uit talrijke bewijsplaatsen, Goëls liefde alleen genoeg:
‘Goël breidelt all' myn lusten;
Schenkt een kleed in bloed genet;
Doet my in zyn' wil berusten.
53)
Goëls liefde is my een wet’ .

Of er op strikt literair niveau - qua woordgebruik, beeldspraak, versbouw - gesproken
54)
kan worden van ‘invloed’ van Schutte op de SM, valt moeilijk uit te maken . Tenslotte
is het geestelijk (volks)-lied, meer nog dan andere literaire vormen, gebonden aan
de traditie. Van meer belang echter dan incidentele parallellen lijkt mij de verwante
sfeer. Ook in de SM - speciaal dan in de bijdragen van Van Alphen - vinden we
immers die sterke nadruk op een persoonlijke vroomheid, dat wantrouwen tegenover
de zondige wereld met daarnaast de hunkering naar gemeenschap met Jezus, stuk
voor stuk kenmerken van de piëtistische levenshouding. Toch zou ik niet veel verder
willen gaan dan het onderkennen van een piëtistische inslag - soms duidelijk (bijv.
Jezus de rijke liefde), soms meer latent - naast andere, daarmee zelfs tegenstrijdig
schijnende tendenties, zoals het hedonistisch-behaaglijke (bijv. nog Het
vergenoegen), het ‘aufklärerische’ (bijv. Dagelijksche dankstof) dat hoogtij viert in
Van Alphens Kleine Gedigten voor Kinderen (1778-1782), en het
romantisch-sentimentele, zich vooral uitend

52)
53)
54)

Schutte, dl. II, nr. 36.
Schutte, dl. I, nr. 3.
Ik had verwacht dat er, literair gesproken, meer affiniteit zou bestaan tussen Van Alphen en
diens oom en naamgenoot, Ds. Hieronijmus van Alphen, auteur van Hondert Geestelyke
Liederen, in Dichtmaat gebragt naar de sangvoysen van eenige der berymde Psalmen,
Leeuwarden 1744 (ik ken enkel de 2e dr., Amsterdam 1748; aanwezig: U.B. Amsterdam).
Ongetwijfeld heeft deze oom als geestelijk leidsman in menselijk opzicht veel voor Van Alphen
betekend, maar diens kunstloze gerijmel - vol stoplappen en gewrongen zinswendingen, meer
redenerend dan zingend - miste elke waarde als literair model. De dichters van de SM noemen
hem dan ook niet in hun voorbericht.
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in de natuurgedichten onder de SM. Niet ten onrechte hebben Koenen, Te Winkel,
Kalff e.a. de doorbraak van het melancholische in de SM, nauwkeuriger gezegd: in
het Derde Stukjen van 1782, in verband gebracht met de groeiende belangstelling
van de twee auteurs voor de nieuwere Duitse literatuur. Ditzelfde geldt overigens
voor de verlichte denkbeelden die in de laatste bundel manifest worden. Wat Van
Alphen aangaat: mede op aansporing van zijn zwager R.M. van Goens oriënteert
hij zich steeds meer op de Duitse schrijvers. Twee namen treden daarbij gedurende
de hier behandelde periode op de voorgrond: Gellert en Klopstock, die de twee
polen vormen waartussen Van Alphens gemoedsbeweging fluctueert. Dit nieuwe
sentiment krijgt in zijn werk voor het eerst kans zich te uiten, wanneer de dood van
zijn vrouw in 1775 hem tot het schrijven van een uitvoerige Klaagzang inspireert.
In 1777 nam de dichter deze elegie op in zijn bundel Gedichten en Overdenkingen,
waar de bijgevoegde oden (o.a. een rijmloos Alcaïcum) ondubbelzinnig getuigen
van zijn koerswijziging op literair gebied.
Van de Kasteele is bij deze verandering van smaak beslist meer geweest dan
een meeloper. Over het geheel bezien vertoont hij zelfs de meeste affiniteit tot
Klopstock, terwijl zijn vriend en mede-auteur zich sterker aangetrokken voelde tot
Gellert. Onderzoeken we echter de SM op mogelijke Klopstockiaanse reminiscenties,
dan vinden we slechts één gedicht dat onweerlegbaar de invloed van Klopstocks
oden verraadt, namelijk het rijmloze (alle andere verzen uit de SM hebben eindrijm)
Avondlied met de indrukwekkende aanhef:
‘Gij, heerschende stilte, gebiedt ons te luistren:
Ontzagchelijk zwijgen van hemel en aard!
'k Hoor niets, dan de stem van mijn eigen geweten,
De stem van mijn God’.

Hier gevoelt men waarlijk dat numineuze, de ‘verstommende bewondering’ (zoals
Koenen zegt, die het echter depreciërend bedoelt) van de dichter van Der Messias.
Veel talrijker evenwel zijn de passages in de SM die de herinnering oproepen
aan de geestelijke oden en liederen van Gellert. Vanzelfsprekend geldt dit voor de
twaalf vertaalde gedichten uit het Derde Stuk-
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55)

jen . Maar ook elders valt de toon van Gellert te bespeuren in het moraliserende,
‘volksopvoederige’ van zo menig gedicht. Dit al te nadrukkelijke pedagogiseren
schaadt dikwijls het liedkarakter of de piëtistische gloed. Ik denk bijv. aan het
pregnante Wat moeten wij doen?, waar de slotregel (...‘Zijn de lessen van den dag’)
het gedicht voor mijn gevoel opeens in de sfeer van de nutsschool trekt. Als positief
element staat hiertegenover de eenvoudige hartelijkheid die Gellert en de dichters
van de SM vaak gemeen hebben. Men begrijpt best, dat een reeds genoemd
bewonderaar van Gellert in de Nederlandsche Bibliotheek van 1774 zich ingenomen
toonde met wat hij hoofdzakelijk als navolging van deze Duitse dichter scheen te
56)
beschouwen .
Het gevaar is niet denkbeeldig, dat ik door het verwijzen naar Poot, Voet, Schutte,
Klopstock en Gellert ongewild de indruk heb gewekt, als zou de SM een soort
aftreksel zijn van wat elk der genoemde dichters zoveel beter vervaardigd had. Mijn
bedoeling was echter alleen om de stichtelijke poëzie van Van Alphen en Van de
Kasteele een literair-historische contekst te geven. Met het aanduiden van
verschillende invloedssferen is een kader gegeven, waarbinnen beide jongemannen
al tastend en zoekend hun eigen vorm vonden.
Het oudst is, naar we zagen, de invloed van de galante rococo-poëzie, die zich
vooral weerspiegelt in de gladde versvorm. Daaroverheen a.h.w. speelt de traditie
van het geestelijk lied, in het bijzonder de verzen van

55)

56)

Achtereenvolgens vertaling van Bitten, Das Gebet, Allgemeines Gebet, Morgengesang,
Prüfung am Abend, Abendlied (‘Für alle Güte sei gepreist...’), Abendlied (‘Herr, der du mir
das Leben...’), Danklied, Weihnachtslied (‘Auf, schicke dich...’), Weihnachtslied (‘Dies ist der
Tag’), Am neuen Jahre en Passionslied - alle te vinden in Gellerts Geistliche Oden und Lieder
van 1757. In 1774 verscheen hiervan een Nederlandse vertaling door Jan Everhard Grave.
W.J. Noordhoek noemt in zijn diss. Gellert und Holland (Amsterdam 1928, S. 101) voor Van
Alphens geestelijke poëzie G. ‘besonders das Vorbild’, hetgeen overigens onvoldoende wordt
aangetoond. Noordhoek beschouwt ‘bequemlichkeitshalber’ (!) Van Alphen als enige auteur
van de SM.
Volgens hem beantwoorden deze gedichten over het geheel genomen ‘aan de regels die wij
voorhenen gezien hebben, dat de groote Gellert voor de Geestlijke Poëzij opgeeft’ (jrg. I, 1e
st., p. 424). De anonieme kritikus is, naar ik vermoed, Ds. Ahasuerus van den Berg; cf. zijn
brief aan Van Alphen, d.d. 5-1-1776, in archief-Hubrecht, waar hij spreekt over jrg. I van de
Ned. Bibl., ‘toen ik in dat Maandwerk noch eenige directie had’.
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Voet en Schutte, die op het niveau van beeldspraak en motieven veel raakpunten
vertonen met de SM. Tenslotte is daar een derde inspiratiebron: de Duitse (en
Engelse?) preromantiek, Gellert (reeds in het Tweede Stukjen) en Klopstock (in het
Derde Stukjen).
Met het noemen van deze drie achtergronden is tevens een chronologische
geleding aangeduid in die zin, dat de ‘rococo-laag’ het oudst is, terwijl de
romantisch-sentimentele elementen eerst in de laatste bundel van 1782 duidelijk
op de voorgrond treden. Vanzelfsprekend echter is hier elk schematisme uit den
boze. Geen mens is in staat om te zeggen welke ‘bestanddelen’ in welke verhouding
het totaalbeeld van de SM bepalen. De religieuze veldzangen bijv. sluiten evenzeer
aan bij de piëtistische traditie (Voet) als bij de neo-latijnse pastorale (Reland) en de
vroeg-achttiende-eeuwse elegante herderszangen (Poot). Bovendien zijn daar nog
gemeenschappelijke inspiratiebronnen, waar èn Poot, èn Voet, èn Schutte, èn
Klopstock of Gellert, zo goed als Van Alphen en Van de Kasteele uit geput hebben,
te weten de bijbel en de klassieken (Horatius). Juist die veelheid aan literaire
reminiscenties maakt de SM zo boeiend. Men zal toch op zijn minst moeten
erkennen, dat haar makers niet voor het nieuwe zijn teruggeschrokken. Bij vele van
hun voorgangers - ik denk weer aan Voet en Schutte, maar zou ook Sluiter of
Lodenstein kunnen noemen - merkt men nauwelijks verschil tussen hun vroegste
en hun laatste vers, tenzij dan op het punt van taalvaardigheid. Van Alphen en Van
de Kasteele hebben als dichters van de SM binnen een tijdsbestek van tien jaar
aan minstens drie literaire stromingen deelgehad. Eenkennigheid is het laatste wat
men hen kan verwijten!

4. Muzikale aspecten
Een groot gedeelte van de SM bestaat uit liederen, bestemd om in de huiselijke
kring gezongen te worden. Niet voor niets begint de Proeve-1771 met een Opwekking
tot heilig zingen en eindigt ze met een gedicht waarin de auteurs hun werk als ‘dit
offer van ons zingen en klagen’ aan Jezus toewijden. Dat zingen hier letterlijk moet
worden opgevat, blijkt wel uit de zangwijsaanduidingen bij elf teksten, nl.:
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nr. 10:

Zaligst genoegen..op de wijs: Waar is
mijn Bruidegom van Schutte (= De
Trouwe van den Bruidegom, en Herder
der Ziel, in: Stichtelyke Gezangen, I, p.
115).

nr. 18:

De noodzakelijkheid van Jezus voorbede
op de wijs: Hoe schoon licht ons de
morgenster! (naar Wie schön leuchtet
der Morgenstern van Philipp Nicolai,
57)
1599) .

nr. 24:

God erkend voor Vader op de wijs: Mijn
God en Heer van Voet (= Stichtelyke
Gedichten, I, p. 265), evenals nr. 63: De
voortreffelijkheid van Gods H. Woord en
nr. 75: Geloofsbegeerte.

nr. 26:

Het is volbragt! op de wijs: O minnelijkste
Emanuël van Lodenstein (=
Uyt-Spanningen, p. 104: Lied der Minne
tusschen Emanuel en Sulamith op de
maniere van Harders-Sang).

nr. 28:

Vroomharts klagt kan in coupletten
gezongen worden gelijk bij Schutte, II,
bl. 35.

nr. 31:

Boetzang eener wederkerende ziel op
de wijs: O bron van mijn leven van
Schutte (= Stichtelyke Gezangen, I, p.
97: De Geopenbaarde Godsdienst),
evenals nr. 83: Roemtaal van een
stervenden Christen.

nr. 44:

Voornemen des harten op de wijs:
Pensez vous, jeunc Lisette. Deze
melodie, die in 18e-eeuwse bundels
regelmatig voorkomt (bijv. in de
Economische Liedjes van Wolff en
Deken), maar waarvan de notatie tot
dusver onbekend bleef, gaat
waarschijnlijk terug op een Frans
zangspel. Mej. drs. Marie Veldhuyzen
van het Nederlands Volkslied Archief te
Amsterdam, tot wie ik mij om advies had
gewend, vond toevallig de betreffende

57)

Cf. Johannes Zahn, Die Melodien der deutschen evangelischen Kirchenlieder, 6 Bd., Gütersloh
1889-1893; herdr. Hildesheim 1963, V, nr. 8539 en I, nr. 1705. Mej. Drs. Marie Veldhuyzen,
aan wie ik veel dank verschuldigd ben voor haar musicologische informatie, schreef mij over
deze koraalmuziek: ‘ze komt bij ons zeer frequent als wijs-aanduiding voor voor geestelijke
en stichtelijke liederen: reeds in 1630 bij Pers' Bellerophon en dan gestadig verder’. Ik trof
de melodie bijv. aan in bovengenoemde bundel Hondert Geestelyke Liederen van Ds. Van
Alphen.
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eigen gebruik aanlegde en waarin
ongeveer 700 volksmelodieën en circa
58)
50 Frans ‘Airtjes’ genoteerd staan .
nr. 61:

Bemoediging tegen zorgvuldigheid op de
wijs van Ps. XXXVIII.

Ik weet niet, of Van Alphen en Van de Kasteele ook persoonlijk betrokken zijn
geweest bij de uitgave van twee bundels Zangwyzen tot de Proeve van Stichtelyke
Mengel-Poëzy door de organist van de Haagse Kloosterkerk, J.C. Kleijn
59)
('s-Gravenhage 1774-1775) . We vinden daar 38 komposities voor zang, violino
en basso continuo; daarnaast vijf duetten en een trio (De goddelijke bevrijding...).
Helaas is er geen voorbericht dat ons over de ontstaansachtergrond van Kleijns
zangwijzen informeert. Ontstonden ze uit vrije scheppingsdrang of in opdracht van
de twee auteurs? Van Alphen was blijkens zijn Aanmerkingen over de Cantate
(1783) de mening toegedaan, ‘dat de muzijk aan de voorstellingen der poëzij nadruk
geeft en eene zekere levendigheid mededeelt, welke één derzelve, op zich zelf
60)
staande, niet kan uitwerken . Anderzijds laat hij zich in diezelfde verhandeling vrij
ongunstig uit over het traditionele geestelijk gezang. Aangezien de meeste liederen
in coupletten verdeeld zijn, terwijl de voorstelling in die coupletten doorgaans zeer
verschillend is, ‘zoo moet volgen, dat er vele coupletten zijn, waar in de muzijk in
het geheel niet geschikt is naar de zaken’. Bovendien ‘geeft de gedurige herhaling
van dezelfde melodij eene eentoonigheid, welke in stukken van eenige uitgestrektheid
61)
ras verveelt’ . Deze kritiek treft eigenlijk ook de composities van Kleijn en ik vraag
me derhalve af, of althans Van Alphen naderhand (nog wel) erg ingenomen was
met de toonzetting der SM. In dit verband acht ik het veelzeggend, dat, toen de
Utrechtse organist F. Nieuwenhuysen in 1788 twaalf Stigtelijke Digtstukjes van Mr.
H. van

58)
59)

60)
61)

Nederlands Volkslied Archief, nr. 28826 (Hs. 18e eeuw, nr. 713); zie onder bijlage II.
Aanwezig: K.B., sign. 2 M 13-14. Jan Karel Kleijn, geb. te Hamburg, verbleef van 1771-1788
te 's-Gravenhage (aldus H. Viotta, Lexicon der toonkunst, II, Amsterdam 1883, p. 344). D.F.
Scheurleer noemt hem niet in zijn Het muziekleven te 's-Gravenhage in de tweede helft der
18e eeuw, 's-Gravenhage z.j. (1909). Van eventuele relaties met Van Alphen en/of Van de
Kasteele is mij niets bekend.
Nepveu, p. 357.
Nepveu, p. 359-360.
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Alphen op muziek bracht, hij in overleg met de auteur een andere praktijk volgde.
Deze gedichten werden immers ‘niet, gelijk gewoonlijk bij coupletten, maar, geheel,
62)
op Muziek gebragt’ (d.w.z. doorgecomponeerd) .
Maar natuurlijk mogen we Van Alphens muzikale opvattingen van 1783 niet
terugprojecteren op de twee jonge dichters van 1771! Ook al heeft Kleijn mogelijk
de dichter(s) achteraf niet geheel voldaan, stellig hebben zij van het begin af rekening
gehouden met de eisen die de zingbaarheid in coupletten aan hun teksten stelde.
Verreweg de meeste gedichten uit de SM vertonen een strofische bouw. Er valt een
duidelijke voorkeur waar te nemen voor de korte versregel van zes à acht syllaben
met een vaste syntactische grens aan het eind, waardoor deze versregels (evenals
trouwens de strofen) een zekere afgerondheid krijgen. Voeg daarbij de reeds
vermelde eenvoud in taalgebruik en het ‘gladde’, welluidende versritme en de
belangrijkste voorwaarden zijn vervuld voor een gemakkelijk in het gehoor liggende
zangtekst. Dat hieraan de dichters veel gelegen was, blijkt ten overvloede uit hun
bewerking van de twaalf liederen van Gellert, waar zij de oorspronkelijke versmaat
gehandhaafd hebben, opdat ook bij hun vertaling de muziek van Carl Philipp Emanuel
Bach (1714-1788) gebruikt kon worden.
De vraag dringt zich nu op, in hoeverre wij bij de beoordeling van de SM rekening
moeten houden met die twee-eenheid van tekst en melodie. De melodische expressie
gaf allicht aan het vers een meerwaarde, die wij, met alleen de tekst voor ons, niet
gemakkelijk kunnen navoelen. Zelfs betrekkelijk ‘droge’ gedichten als die van Voet
kregen, naar men mag veronderstellen, aldus een verhoogde ontroeringskracht,
een onverwachte innigheid. Hoe anders zal men de geestdrift verklaren waarmee
de liederen van Voet in de Utrechtse vriendenkring gezongen werden? Een reeds
terloops vermelde brief van Jan Both Hendriksen

62)

Stigtelyke Digtstukjes van Mr. H. van Alphen, op muziek gebragt door F. Nieuwenhuysen,
organist te Utrecht, Te Utrecht, Bij de Wed. Jan van Terveen en Zoon, en G. van den Brink,
Jansz. 1788 (aanwezig: Toonkunstbibliotheek, sign. 206 H 51). Het citaat is ontleend aan het
voorbericht.
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aan Hieronijmus van Alphen van 4 september 1770 vergunt ons even een blik in
het besloten wereldje van deze piëtistisch gekleurde, de romantiek aankondigende
sensibiliteit: ‘Eens heb ik een avond extra eenvoudig en stigtelijk met Gobius
gepasseerd; wij wandelden naar buiten, daar lasen wij uit Voet, zongen en baden
63)
voorts samen’ .
Toch geloof ik niet, dat wat voor de liederen van Sluiter, Lodenstein en Schutte
geldt, in gelijke mate op de SM van toepassing is. Tenslotte bestaat ongeveer de
helft van de vier bundels uit zelfstandige gedichten die als leesverzen bedoeld zijn.
Feit is bovendien, dat zelfs de eigenlijke liederen door het grote publiek nooit anders
dan als gedichten gekend zijn, behalve dan die weinige welke in de gezangenbundel
64)
van de Nederlands Hervormde Kerk opgenomen werden . Merkwaardige
tegenstelling: Kleijns zangwijzen zijn nimmer herdrukt; van de SM verschenen meer
dan tien uitgaven! De totstandkoming van deze melodieën lijkt dan ook eerder
symptoom dan oorzaak van de populariteit der SM. Ik zal mij daarom in mijn
waardebepaling verderop beperken tot de strikt dichterlijke betekenis van de
onderhavige teksten. Een beoordeling van hun muzikale gebruiksmogelijkheden
blijft aan de musicologen voorbehouden.

5. Waardering
De grootste moeilijkheid bij het beoordelen van de SM schuilt in de afwezigheid van
voldoende vergelijkingsmateriaal. De geschiedenis van ons geestelijk lied in de 18e
65)
eeuw is nog vrijwel terra incognita .

63)

64)

65)

R.A. Utrecht, archief-Van Boetzelaer, inv. nr. 283. Met Gobius kàn bedoeld zijn Mr. Joan
Frederic G. (Utrecht, 30 juni 1739 - ald. 26 september 1807), maar hoogstwaarschijnlijk betreft
het hier zijn halfbroer Ds. Adriaan Gobius, geb. te Utrecht op 10 november 1747 en ald. overl.
9 maart 1827; predikant te Leersum, waar hij 20 mei 1776 trouwde met Anna Roest. Zie de
genealogie-Gobius (du Sart) in Nederland's Patriciaat, jrg. 39 (1953), p. 99-122; de twee
genoemden resp. op p. 101 en 103.
Namelijk: De beste keus (= gez. 22), Wat moeten wij doen? (= gez. 27), De eenheid der
geloovigen (= gez. 69) en De vrolijke reiziger (= gez. 261 uit de Vervolgbundel); voorts nog
drie van de twaalf Gellert-vertalingen.
Gegevens van wisselende waarde zijn o.a. te vinden in: H.J. Koenen, De geestelyke
liederen-poëzij in Nederland, z.p., z.j. (overgenomen uit De Olijftak. Godsdienstig tijdschrift,
dl. IV, 1838, nr. 5-6); R. Bennink Janssonius, Geschiedenis van het kerkgezang by de
2

Hervormden in Nederland , Amsterdam 1863; J.W. Enschedé, Geschiedkundig overzicht
van het Nederduitsch Hervormd Kerkgezang. Aanhangsel bij: H.H. Barger, Ons kerkboek,
Groningen 1900 (2e dr. Rotterdam 1907); A.W. Bronsveld, Geestelijke liederen uit de 17e en
18e eeuw, in: Stemmen voor Waarheid en Vrede, jrg. 44 (1907), p. 641-657; 845-862; 967-990;
1129-1149; dezelfde: De Evangelische Gezangen, verzameld in de jaren 1803-1805, in
gebruik bij de Nederlandsche Hervormde Kerk, Utrecht 1917; W.J. Kooiman, Luthers kerklied
in de Nederlanden, 1943. Kostbare bibliografische informatie verschaft H. Roes in zijn reeks
artikelen over Het oude lied in de negentiende eeuw, verschenen in het St. Gregorius-blad.
Tijdschrift tot bevordering van kerkelijke toonkunst, jrg. 21-22 (1896-1897), ook separaat
uitgegeven te Haarlem in 1897. Er bestaat echter bij mijn weten geen speciale studie over
het geestelijk lied in Noord-Nederland gedurende de 18e eeuw.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 84

188
Men zal tevergeefs zoeken naar studies over in hun tijd toch niet onbelangrijke
dichters als Boddaert, Voet en Schutte, om over secundaire figuren gelijk Jacoba
66)
Petronella Winckelman maar te zwijgen . Zolang de situatie zo is, missen de
stichtelijke gedichten van Van Alphen en Van de Kasteele om zo te zeggen een
repoussoir, waartegen hun eigenaardige kwaliteiten èn gebreken beter zichtbaar
zouden kunnen worden. Het navolgende draagt dan ook noodzakelijkerwijs het
karakter van een voorlopige waardebepaling. Verduidelijking van de literairhistorische
en theologische achtergronden zal wellicht tevens de SM in een ander perspectief
plaatsen.
Het eerste wat, naar mij dunkt, elke lezer van de SM moet opvallen, is de
eenvoudige presentatie: het is, tot de vierde bundel toe, een ‘Proeve’, zonder het
uitvoerige voorwerk met allerlei lofdichten als bij Voet en Schutte, zonder geleerde
verantwoording of annotaties, zonder ook een biografie van de auteur(s) als bij
Jacoba Petronella Winckelman. In plaats van dit alles een sober voorbericht, waarbij
aanvankelijk zelfs de namen van de makers verborgen blijven.
Bij deze simpele verschijningsvorm past ook het simpele woord dat beide dichters
hanteren. Naar het oordeel van Knuvelder is ‘de hoofdtrek van deze poëzie die van
echte eenvoud en ongekunsteldheid, zij is

66)

Geb. 8 november 1696 te Vlissingen, overleden 30 augustus 1761 te Middelburg. Voor mij
ligt een bundel Stichtelyke Gedichten, van Jonkvrouwe Jacoba Petronella Winckelman. Met
eene Beschryving van haar Ed. godzalig leven en gelukzalig sterven. Tweede druk. Te
Middelburg, By Hendrik Sas, 1766.
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de natuurlijke uitspraak van een door natuur en godsdienst vervuld psychisch
67)
leven’ .
Een andere eigenaardigheid van de SM is gelegen in de samenstelling van de
onderscheiden bundels. Ik doel hier niet op de compositie, want daar valt geen
bepaald plan in te ontdekken, al zouden de slotregels van het openingsgedicht
Opwekking tot heilig zingen misschien doen vermoeden, dat de samenstellers
aanvankelijk een min of meer chronologische berijming van de voornaamste
heilsfeiten voor ogen stond. Die slotregels luiden: ‘'k Zal van Uw krib beginnen,/Mijn
Broeder en mijn God!’, waarna inderdaad een gedicht op Christus' geboorte (God
geopenbaard in het vleesch) volgt. De te verwachten cyclus blijft echter achterwege.
En dat niet alleen, maar er wordt over het algemeen door deze dichters weinig
aandacht geschonken aan de grote taferelen van Christus' leven en passie. Wanneer
we ter vergelijking even de indeling bezien die J.A.N. Knuttel in zijn monografie over
Het geestelijk lied in de Nederlanden vóór de kerkhervorming (Rotterdam 1906)
68)
heeft gemaakt , dan blijkt in de SM het accent geheel te liggen op de rubrieken VI
(liederen van inkeer en zelfstrijd) en VII (vermanende liederen). Op een totaal van
98 gedichten (de Gellert-vertalingen niet meegerekend) vinden we slechts twee
kerstliederen, evenzoweinig passie- en pinksterliederen, één paas- en één
hemelvaartslied. Daarnaast vier natuurgedichten en zes gelegenheidsgedichten.
De getalsverhouding tussen de liederen van inkeer en de vermanende liederen is
ongeveer (een scherpe grens valt moeilijk te trekken) als 40:30. Ook al wordt in de
twee laatstgenoemde kategorieën dikwijls verwezen naar Christus' leven en dood,
toch stuiten we hier op een onmiskenbare subjectivering van het heilsgebeuren.
Het zijn meer gedichten over de menselijke nood dan hymnen Gods.
Nogmaals: we zijn bij gebrek aan voorstudies niet in staat om precies

67)
68)

2

G. Knuvelder, Handboek tot de gesch. der Nederl. letterk. , III, 's-Hertogenbosch 1959, p.
69.
Namelijk; I. kerstliederen; II. verdere liederen over Jezus' leven en lofliederen enz. op Jezus;
III. Marialiederen; IV. heiligenliederen; V. liederen op de vier wtersten; VI. liederen van inkeer
en zelfstrijd; VII. vermanende liederen; VIII. liederen van verschillende inhoud.
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vast te stellen, of - en zo ja: in hoeverre - de SM op het punt van subjectivering een
nieuwe fase in de ontwikkeling van het geestelijk lied hier te lande representeert.
Het middeleeuwse lied, waar Knuttel over handelt, kan natuurlijk geen zuivere
graadmeter zijn. Nemen we echter als vergelijkingsobject bijv. de Hondert Geestelyke
Liederen van Ds. Hieronijmus van Alphen uit 1748, dan openbaart zich opnieuw
een duidelijke verschuiving in de bezongen stoffen. Ds. Van Alphen geeft zelf de
volgende beknopte inhoudsopgave van zijn bundel: ‘Van den lof Gods in 't gemeen
- Van de Geboorte, Lyden, Dood, Opstandinge, Hemelvaart des Heeren Jesus
Christus; en de Uytstortinge van den H. Geest; Van de kracht des Bloeds, ende des
Geestes van den Heere Jesus Christus, soo tot Versoeninge, als tot Reinigmaakinge;
- Van de Wegen des Heeren met syn Volk - Van den heiligen Wandel der Geloovigen
- Avond, en Morgen-Liederen - Van het Einde aller dingen - Aanhangsel met
Reisliederen’. Een soortgelijke verschuiving in of liever reductie van behandelde
onderwerpen constateren we, wanneer we de SM naast de bundels van Voet leggen.
Die betrokkenheid op het eigen ik in de SM blijkt evenwel niet alleen uit de
stofkeuze, maar vooral ook uit de toon. Waarschijnlijk doelt Te Winkel hierop,
wanneer hij in de SM ‘eene neiging tot zuiver lyrische ontboezeming (constateert),
69)
wat destijds zeldzaam was’ . Deze eigenschap kan uiteraard ook als een tekort
worden uitgelegd. Het hangt er maar van af wat men laat prevaleren: de literaire
kwaliteiten van het geestelijk lied òf zijn bruikbaarheid als gemeentezang. De zuivere
lyricus immers verkeert, ook als hij een religieus sentiment verwoordt, in een andere
positie dan de dichter van een kerklied. Hij hoeft slechts zijn eigen gemoedservaring
tot uitdrukking te brengen. Een dergelijke vrijheid kan ‘degene die werkt voor de
“gemeente” zich niet veroorloven; hij moet Gods woord gelegenheid geven ieder te
raken in zijn persoonlijke religieuze geaardheid en zijn werkstuk moet dus volstrekt
in dienst staan van de gemeenschap, zonder enige concessie aan zijn eigen
70)
gesteldheid’ .

69)
70)

2

Ontwikkelingsgang , VI, p. 34.
Th. Govaert, Het lied voor de Heer, in: Kultuurleven, jrg. 29 (1962), p. 748-760; citaat op p.
756. Vervolg in jrg. 30, p. 13-26.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 84

191
Nu hebben Van Alphen en Van de Kasteele hun SM geenszins bedoeld als
kerkliederen; zij dachten, als gezegd, enkel aan particulier gebruik in de huiselijke
kring. Men kan het tweetal dan ook moeilijk verantwoordelijk stellen voor de
teleurstelling bij de afgevaardigden van de provinciale synodes der Nederlands
Hervormde Kerk, toen zij zich in 1803 aan het verzamelen van een bundel
evangelische gezangen voor de eredienst zetten. Hun aanvankelijke verwachting
dat met name Van Alphens stichtelijke poëzie voor dat doel geschikt zou zijn, werd
niet vervuld. Al gauw trad namelijk aan het licht, ‘dat deze dichter te veel tot zich
zelven het woord richtte en daardoor de behoefte van eene zingende gemeente uit
71)
het oog had verloren’ . De preromantische subjectiviteit bleek sterker dan het
streven naar dienstbaarheid jegens Christus en Zijn volk. Gelukkig voor hem mogen
wij andere maatstaven aanleggen dan de synodale afgevaardigden in 1803 door
de SM naar haar eigen intentie te beoordelen. Zo kunnen wij speciaal het Derde
Stukjen waarderen als een goed specimen van wat de christelijke preromantiek in
Nederland heeft voortgebracht.
Nee, het wezenlijk tekort van de SM (Proeve-1771, Eerste en Tweede Stukjen)
ligt, geloof ik, niet in haar betrokkenheid op het eigen ik. In dit opzicht getuigen deze
gedichten van een persoonlijke beleving van het religieuze. Wat daarentegen de
oudste bundels der SM - en allermeest de Proeve-1771 - als religieuze poëzie doet
achterstaan bij het Derde Stukjen, is de hiervóór reeds gelaakte neiging naar het
behaaglijk-hedonistische. Geen vernietigender kritiek valt daarop uit te brengen dan
de woorden te citeren, waarmee de Nederlandsche Bibliotheek het Eerste en Tweede
Stukjen in 1774 aanprees: ‘De weg der zaligheid wordt hier, overeenkomstig met
den inhoud van het Euangelie, bij uitnemendheid ruim en gemakkelijk voorgestelt,
en de dienst van God, in zich zelven zoo beminnelijk, schijnt op het zingen van deze
72)
Dichters noch meer bekoorlijkheden te verkrijgen’ . Alsof niet juist die bevalligheid
afbreuk deed aan de gesuggereerde ernst van de christelijke zelfstrijd! Maar een
dichter verdient naar zijn hoogste kunnen

71)
72)

2

R. Bennink Janssonius, Geschiedenis van het kerkgezang by de Hervormden in Nederland ,
Amsterdam 1863, p. 257.
A.w., p. 426.
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beoordeeld te worden. En dan vervalt veel van de hier geuite bezwaren.
Voor wat Van Alphen betreft, hielden deze gedichten een belofte in, die hij pas
veel later, in zijn Proeve van Liederen en Gezangen voor den openbaaren Godsdienst
('s-Gravenhage 1801-1802), ten volle heeft ingelost. Voor Van de Kasteele betekende
de publicatie van het Derde Stukjen voorlopig het einde van zijn dichterlijke
werkzaamheid. Hij ging spoedig op politiek èn religieus gebied een andere weg dan
zijn vriend Van Alphen. Daarmee was tevens de grondslag verdwenen voor hun
literaire samenwerking.

Bijlage I
Overzicht van de samenstelling der Stichtelijke Mengel-Poëzij
e

II

e

III

Proeve St.

St.

St.

SM

SM

1771

1773

1782

1782

1804

X

X

I

nr.

auteur

titel

1

AK

Toewijding X
aan
allen,
die
Jezus
Christus
in
onverderfekjilhed
i
liefhebben

2

K

Opwekking X
tot
heilig
zingen

3

K

God
X
geöpenbaard
in 't
vleesch

4

A

Gods
X
genade
de
zangstof
van een
Zondaar

5

K

Inval op X
den tijd

6

A

Treurige X
herinnering
en

1772

X

e
7
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blijmoedige
vertroosting
*7

K

De rijke X
Bedelaar

X

X

X

8

A

Tweespraak X
tusschen
Immanuël
en eene
afgedwaalde
ziele

X

X

X

9

K

Weklomgroete X
aan het
dogtertjen
73)
van...

X

X

X

*10

K

Zaligst X
genoegen
in
Jesu's
gemeenschap
na 't
gebruik
van 't H.
Nagtmaal

X

X

X

11

K

Beschouwn
ig X
van de
Sneeu

X

X

X

12

K

Geolosfbeschouwnig X
van den
ten
hemel
gevaren
en
verheerlijkten
Zaligmaker

13

A

Nederland X
gebogen
voor
Gods
troon:
bij
gelegenheid
van den
plegtigen
Bededag
74)
[1771]

X

X

14

K

Opwekking X
tot

X

X

73)
74)

X

X

Sedert het Eerste Stukjen getiteld Wiegezang.
Cf. voor nr. 13 t/m 18: N.C. Kist, Neêrland's bededagen en biddagsbrieven, dl. II, Leiden 1849,
p. 418-421.
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i:
bij
dezelfde
gelegenheid
[1771]
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e

II

e

III

Proeve St.

St.

St.

SM

SM

1771

1773

1782

1782

1804

I

e
7

nr.

auteur

titel

*15

K

De
X
Goddelijke
bevrijding
van
dreigende
oversrtoomnigen,
dankend
en
biddend
gevierd
[1771]

X

X

X

16

A

Eenzaame X
overdenking
bij het
eindigen
van den
Bededag
[1771]

X

X

X

17

K

Opwekking X
tot
agtervolging
van het
Bd
i dagswerk

*18

K

De
X
noodzakekjilhed
i
van
Jesu's
voorbede:
bij
dezelfde
gelegenheid

X

X

X

19

A

Het
X
vrijwillige
offer

X

X

X

*20

A

De
X
vrolijke
Reiziger

X

X

X

21

K

De
X
vliegende
vreugd

*22

A

Vrolijk
leven

X

X

X

X

1772
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23

A

Aandagt X
op
Exod.
III. 5
Jos. V.
15

*24

K

God
X
erkend
voor
Vader

25

A

Jesus X
verkogt
voor
dertig
zilverlingen

*26

K

Het is X
volbragt

27

K

Opwekking X
tot
blijdschap
bij
Jesu's
opstanding

28

A

*29

X

X

X

X

X

X

Vroomharts X
klagt

X

X

X

A

De
X
verhooringe
der
gebeden

X

X

X

30

A

Geloovige X
droefheid

*31

K

Boetzang X
eener
wederkeerende
ziele

X

X

X

32

K

De
X
droevige
inwooning
in het
vleesch

X

X

X

33

K

De
X
verrassende
lente:
Avondzang

34

A

Eenzaame X
wandeling:
Veldzang

X

X

X
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35

K

Jesu's X
roepstem
tot eene
afgedwaalde
Ziele

X

X

X

*36

AK

De
X
zalige
dood
der
jonge
kinderen
der
geloovigen

X

X

X

37

A

Bang
X
75)
vooruitzigt

38

K

Zondige X
keuze
van een
Weereldling

39

A

Edem
l oedg
ie X
keuze
van een
Christen

40

K

De
X
zwakke,
maar
moedige
krijgsman

41

A

Zielszugt X

*42

A

De
X
Heilige
Geest,
de
trooster
der
treurigen

X

X

X

43

KA

Dankoffer X

*44

Voornemen
des
Harten

X

X

X

45

De
geschuwde
Mensch,
door
God
gezogt

X

X

X

75)

De eerste zestien regels van dit gedicht zijn in 1796 door Van Alphen nogmaals afgedrukt in
zijn Kleine Bijdragen tot Bevordering van Wetenschap en Deugd, thans onder de titel De
Toekomst.
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nr.

auteur titel

*46

Het
bedervende
kind
aan de
voeten
van zijn
vader

Proeve Ie St.
1771
1772
X

e

II St.
1773

e

III St.
1782

SM 1782SM7
1804
X
X

*47

A

Zielszugt
om
Jesus
te
beminnen

X

X

X

48

A

Stroomspe
i gel

X

X

X

49

Dagelijksche
les

X

X

X

*50

Klagt
wegens
gebrek
aan, en
bede
om
wasdom
in de
genade

X

X

X

Zielszugt
om
eene
eere
van
Christus
te zijn

X

X

X

*52

De
betrekking
op
Christus,
een
pleitgrond
om
heiligende
genade

X

X

X

53

De
genadige
belooning
der

X

X

X

*51

A?
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goede
werken
54

K?

Inval op
de
bloesem

X

X

X

*55

A?

Zielszugt
om de
bewerking
des H.
Geestes

X

X

X

56

Het
geloovig
wederkeeren

X

X

X

*57

De
school
van
Jesus

X

X

X

Opwekking
aan de
Godzoekende
jeugd

X

X

X

*58

K?

59

Het
vergenoegen

X

X

X

60

A?

Damon,
de
heilige
blijdschap

X

X

X

*61

A?

Bemoedg
in
ig
tegen
zorgvud
lg
i hed
i

X

X

X

*62

De
vijand
afgewezen

X

X

X

*63

De
voortrefekjil hed
i
van
Gods
heilig
woord

X

X

X

64

Een
geloovig
Israëliet
in
beschouwn
ig
van het
avondoffer

X

X

X
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*65

A?

Jesus
de rijke
liefde

X

X

X

*66

A

De
eenheid
der
gelovigen

X

X

X

*67

De
ontwaakte

X

X

X

68

De
afgedwaalde

X

X

X

69

A

De
euangee
il weg.
Veldzang

X

X

X

*70

A?

Zugt
om
bedagztaamhedi

X

X

X

Heilzame
bespiegeling

X

X

X

*71
*72

A?

Jesus
Menschene
ilfde

X

X

X

*73

K

Kinderzang

X

X

X

De
klagende
voorbidders
voor het
vaderland
[1772]

X

X

X

Geolosfbegeere
t,
Wekzang

X

X

X

De
vrijmoedige
avondmaaglanger

X

X

X

Gezegende
egtvereeng
in
ig
[1772]

X

X

X

*78

De
vrijheid
van een
christen

X

X

X

*79

De
blijdschap
van een
christen

X

X

X

*80

Dagelijksche
dankstof

X

X

X

*74

*75

A?

76

77

K
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*81

De
dankbaarhed
i
van een
christen

X

X

X

*82

Kinderlijk
gebed
om
heg
il makende
genade

X

X

X
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nr.

auteur titel

83

84

Roemtaal
van een
stervend
christen

e

II St.
1773
X

e

III St.
1782

SM 1782SM7
1804
X
X

Tweespraak
tusschen
Vroomhart,
en
Waarmond

X

X

X

85

Beschouwn
ig
van het
englenheir
in
Bethlehems
velden

X

X

X

86

Bemoedg
in
ig
in
treurigheid

X

X

X

De zee
[1780]

X

X

X

Een
christen
in
voorspoed

X

X

X

87

A

Proeve Ie St.
1771
1772

K

88

89

A?

De
onderwerpn
ig

X

X

X

90

A?

Avondlied.
Veldzang

X

X

X

91

xxx
(‘Die
God
mistroost,
of
schoon
Hij
zweert’)

X

X

X

92

xxx
(‘Die
God als
zijnen
Vader
eert’)

X

X

X
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A?

's
Menschen
lot

X

X

X

94

A?

Blij
vooruitzigt

X

X

X

95

A

Het
grafschrift
van een
christen

X

X

X

96

K

De
beste
keus

X

X

X

97

A

Op de
overwinning
door de
Nedera
lndsche
vloot op
die der
Engelschen,
behaald
den 5
aug.
1781

X

X

X

Uit Gellert
*98

K

Bede

X

X

X

*99

K

Het bidden

X

X

X

*100

K

Algemeene X
bede

X

X

*101

K

Morgenlied

X

X

X

*102

K

Zelfbeproeving, X
avondzang

X

X

*103

K

Eerste
avondlied

X

X

X

*104

K

Tweede
avondlied

X

X

X

*105

K

Danklied

X

X

X

*106

K

Eerste
kerstlied

X

X

X

*107

K

Tweede
kerstlied

X

X

X

*108

K

Op het
X
nieuwe jaar

X

X

*109

K

Kruiszang

X

X

X
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A

Wat moeten
wij doen?
I.D.D.D.

X

Toelichting:
A = Van Alphen.
K = Van de Kasteele.
Wanneer voor het liednummer een * staat, is deze tekst door J.C. Kleijn op muziek
gebracht. Bij de vertalingen van Gellert dient hetzelfde teken om aan te duiden dat
de liederen gezongen kunnen worden op muziek van Carl Philipp Emanuel Bach.
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Bijlage II
De melodie bij nr. 44: Voornemen des harten

Nijmegen, november 1967
P.J. BUIJNSTERS
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1)

Problemen van het dialectwoordenboek
Theorie en praktijk
I. De theorie.

Het mag als bekend verondersteld worden, dat Weijnen bij herhaling heeft gepleit
voor de ideologische ordening van de woordenschat in dialectbeschrijvingen.
Weijnens opvatting is een erfenis van zijn leermeester J. van Ginneken. Deze was
de mening toegedaan, dat de woorden ‘door het alphabetisch woordenboek op de
alleroneerbiedigste wijze worden uiteengerukt en op de allergrilligste manier zóó
2)
worden dooreengeward, dat ze nooit meer uit die chaos zijn terug te vinden’ . In
1943 heeft Van Ginneken een ideologische ordening van de woordenschat in zestien
3)
bijeenbehorende groepen voorgesteld . Hoe zijn principe in de praktijk tot steriliteit,
althans niet tot praktische, bruikbare resultaten heeft geleid, heb ik in Alfabetische
of ideologische Lexicografie? (p. 3) aangetoond.
Eveneens in 1943 publiceerde Weijnen in Leuvensche Bijdragen 35, 61-68 zijn
‘Plan voor een ideologische ordening van de woordenschat vooral der dialecten’.
Van de theoretische problematiek van het ideologisch opgezette
dialectwoordenboek gaf Weijnen zich, meer dan vijftien jaar later, opnieuw
rekenschap in een voordracht, gehouden op het zesentwintigste Nederlands
Filologencongres te Groningen op 20 april 1960. Deze voordracht verscheen in het
Leidse tijdschrift 78, 81-95 [1960-61] onder de titel ‘De semantische en syntactische
problematiek van het Dialectwoordenboek’.
In dit artikel betoogde Weijnen, dat men bij lexikografisch werk ‘de betekenissen
als basis (kon) nemen en vervolgens de bijbehorende

1)
2)
3)

Tekst van een lezing gehouden voor de ‘Commissie voor Taal- en Letterkunde’ van de Leidse
Maatschappij op 21 februari 1968.
De Studie der Nederlandsche Streektalen 91 [1943].
a.w. 92-93 [1943].
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betekenaars behandelen’ (p. 84). Hij was daarbij op een weinig gelukkige manier
4)
geïnspireerd door Paardekooper . Dit bracht hem tot de stelling dat ‘een ideologische
5)
ordening geheel op de betekenis gebaseerd’ zou zijn. Daarvandaan ook dat hij in
hetzelfde artikel schreef ‘dat er voor de ordening van tienduizenden woorden (in
een woordenboek)...amper een andere (ordening) dan een semantische verantwoord
6)
7)
is’ , een context waarin het woord semantisch niet op zijn plaats is en vervangen
moet worden door onomasiologisch. De onomasiologie houdt zich bezig met de
8)
benamingen, de semasiologie of semantiek met de betekenissen .
Dat men semantiek zou kunnen bedrijven los van concrete woorden, is een
wanbegrip dat men echter herhaaldelijk aantreft. In de door Fred W. Householder
en Sol Saporta uitgegeven bundel Problems in Lexicography [1962], waarvan de
opstellen uit het jaar 1960 dateren, kan men op verschillende plaatsen (b.v. p. 5,
17, 68, 103 en 254) de term semantic vinden in de betekenis en als synoniem van
ideological! In zijn bespreking van de vierde druk [1966] van L. Brouwers, Het juiste
Woord, heeft Kruyskamp er terecht op gewezen, dat de ondertitel
‘Betekeniswoordenboek’ geheel ongepast is, aangezien dit woordenboek omtrent
de betekenis juist niets geeft. Maar de recensent blijft niet consequent waar hij
schrijft, dat het boek van Brouwers zou zijn ‘een woordenboek, geordend volgens
het systeem van beteke-

4)

5)
6)
7)

8)

Is Paardekooper hier een echo van Jespersen? Deze schrijft in zijn Philosophy of Grammar
33 [1924]: ‘Now any linguistic phenomenon may be regarded either from without or from
within, either from the outward form or from the inner meaning. In the first case we take the
sound (of a word or of some other part of a linguistic expression) and then inquire into the
meaning attached to it; in the second case we start from the s i g n i f i c a t i o n (door mij
gespatieerd) and ask ourselves what formal expression it has found in the particular language
we are dealing with’.
Ts. 78, 84 [1961].
Ts. 78, 87 [1961].
Gleason meent zelfs dat: ‘The term...“semantic” and its congeners have been almost completely
emptied of meaning by extremely loose and often contradictory usages’, in Problems in
Lexicography (Int. Journal of Amer. Linguistics 28, Nr. 2) 97 [1962].
H.L. Scheel, in G.R.M. 36, 255 [1955].
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9)

nissen...dat hij in zijn hoofd heeft’ . Kruyskamp bedoelt hier natuurlijk begrippen.
En in 1968 verschijnt te Toulouse van de hand van J.-F. d'Estalenx de Dictionnaire
idéologique français-gascon, met als ondertitel ‘Les mots gascons groupés d'après
le sens’.
De aanvankelijke verwarring van betekenis en begrip wordt minder in ‘Het
Dialectwoordenboek’, een lezing die Weijnen op 4 november 1961 houdt voor de
Dialectencommissie der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen,
en die in 1963 gepubliceerd is, maar waarin het theoretische gedeelte, dat niet
zoveel nieuws bevat, al enigszins op de achtergrond treedt ten gunste van het
praktische. Weijnen immers schrijft: ‘Wie...wil weten hoe een bepaald b e g r i p (ik
spatieer) in het betrokken dialect verwoord wordt, voelt zich bij een alfabetisch
woordenboek niet zekerder dan de man die naar de bekende speld in de bekende
10)
hooiberg zoekt’ . Maar op blz. 36 en 37 vervalt hij weer in zijn oude terminologie,
en spreekt van betekenis waar hij kennelijk begrip bedoelt. Op blz. 40 wordt het nog
erger. Hij schrijft: ‘Daarbij zal de ordening der betekenissen meer dan eens,
onbewust, op die der begrippen steunen’. Deze zin is alleen te begrijpen als men
erachter is, dat met betekenissen hier bedoeld wordt begrippen. Als men dat echter
eenmaal weet, dan is de hele zin vrij zin-loos geworden.
Men kan m.i. onmogelijk de betekenissen als kader voor het ordenen van het
woordmateriaal kiezen. Een onomasiologisch uitgangspunt immers sluit a priori het
werken met betekenissen uit; deze laatste immers kunnen nooit alleen voorkomen,
kunnen nooit los staan van de concrete woorden in een bepaald taalsysteem. Immers
de betekenis ‘is slechts duidelijk, zolang men die niet isoleert van de woordvorm;
men kan zeggen: buiten het woord wordt de betekenis niet aangetroffen, nergens
11)
dan in het woord wordt zij gerealiseerd’ .
De ideologische lexikografie kan dus principieel geen bemoeienis hebben met
wat men betekenis noemt. Haar beoefenaars zijn in dit

9)
10)
11)

Ts. 82, 315 [1966].
Woordenboek en Dialect 35 [1963].
(J. Goossens en) J. van Bakel, Taalgeografie en Semantiek (lezing van 27 december 1962)
28 [1964].
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opzicht te benijden. De taak om een glibberig-vloeiende semantische massa in een
aantal netjes afgescheiden stukken en stukjes te verdelen, en deze vervolgens te
beplakken met woordetiketten die zelf polyvalent van inhoud zijn, wordt hun
bespaard. Een natuurlijke taal is nu eenmaal geen ideale, noch adequate metataal
12)
voor de analyse van het semantische continuum van het woord . Het δός μοι ποῦ
στῶ, de noodkreet van de semantische lexikograaf die zoekt naar steunpunten in
het drijfzand der betekenissen, behoeven ze niet te slaken. Daar staat natuurlijk
tegenover - want ‘die Summe aller Laster ist konstant’ - dat ze voor de noodzaak
staan om een ordeningsprincipe te ontwerpen en te hanteren waaraan heel wat
meer haken en ogen vastzitten dan aan de alfabetische volgorde, die bij sommigen
in zulk een slechte reuk staat. Weijnens mening, dat alleen bij zijn ideologische
methode ‘consequentie betracht kan worden’, en dat er maar ‘weinig moeilijkheden’
13)
zijn als men ‘eenmaal van het begrip uit(gaat)’ , waag ik in twijfel te trekken.
Wat in het ideologisch woordenboek voorop staat, zijn geen woorden, maar
bepaalde, niet-linguïstische entiteiten, waarvan de ordening niet in een d i r e c t e
relatie kan staan tot het te beschrijven taalsysteem. Van de ideologische ordening
mag men dus zeggen: ‘deze ordening als zodanig staat buiten het wezen van de
14)
taal’ , een vonnis dat Weijnen destijds over de alfabetische ordening heeft geveld.
De veertiende stelling bij het proefschrift Dagend Dichterschap, dat H.A. Wage in
1967 aan de Leidse universiteit verdedigde, luidt als volgt: ‘De manier waarop
Weijnen een ideologische of systematische ordening van de woordenschat
stilzwijgend identificeert met de taalkundig-structurele ordening, is voor kritiek vatbaar
(A.A. Weijnen, Hedendaags dialect-onderzoek in Taalonderzoek in onze tijd. Den
Haag 1962; 64-65)’. Als ik me een kritiek op deze stelling mag veroorloven, dan is
het deze, dat ze in de vorm van een ‘understatement’ iets poneert dat evident

12)
13)
14)

U. Weinreich, in Problems in Lexicography 29 [1962].
Ts. 78, 84 [1961].
Ts. 78, 89 [1961]. Verg. ook Weijnen in Med. Nijm. Centr. v. Dial.- en Naamk. Nr. 6, 9: ‘wat
heeft alfabetische ordening eigenlijk met taal (ik bedoel: gesproken taal) te maken’?
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is. Men zou m.a.w. de vraag kunnen stellen of deze stelling van Wage wel een
goede stelling is, aangezien ze niet voor betwisting vatbaar is. Tussen de voor elke
taalperiode en voor elke dialectgemeenschap weer anders liggende, door de
woordenschat gevormde en zich telkens weer hervormende, multidimensionale,
bijzonder ingewikkelde structuur enerzijds, en de zich aandienende ideologische of
systematische strakke schema's anderzijds, vermag ik principieel niet zo heel veel
punten van overeenkomst te zien.
In zijn lezing Het Dialectwoordenboek citeerde Weijnen op blz. 36 met instemming
zijn vriend en collega G. de Smet, die mijn publikatie Alfabetische of ideologische
Lexicografie [1960] in Germanistik 2, 169 [1961] besprekend, schreef: ‘Die
Ausführungen des Verfassers verraten manchmal den praktischen Lexikographen...,
der dem wissenschaftlichen Anliegen der Begründer des Begriffssystems die
systemhafte Gliederung eines Wortschatzes zu ermitteln...nicht ganz gerecht wird’.
Ik zou hierop willen antwoorden met de volgende vraag: kan er tussen het
uitgangspunt van Hallig en Von Wartburg, dat geen taalgegeven is, en hun hierop
opgetrokken Begriffssystem enerzijds, en aan de andere kant het immanente
woordsysteem van een bepaalde taal, principieel ooit enig verband bestaan? Het
moet m.i. dan ook uitgesloten worden geacht dat het ideologische ordeningsprincipe
van de woordenschat ooit zou kunnen leiden tot zulk een ambitieus doel als ‘de
15)
systemoïde van de woordenschat’ , of ‘het onderlinge systeem...van groepen van
16)
woorden, uitgaande van het betekenisveld’ .
Wie een onomasiologisch uitgangspunt kiest, kan daarbij stellig verschillende, in
mindere of meerdere mate bij elkaar behorende dialectgemeenschappen op het
oog hebben. Dit doet echter niets af aan de juistheid van de opvatting van Van
17)
Haeringen, waarbij ik me in 1960 heb aangesloten , namelijk dat de ideologische
ordening het best geschikt is voor een niet zeer talrijke en sociaal en cultureel weinig
gedifferentieerde mensengemeenschap, b.v. een plaatselijk

15)
16)
17)

Woordenboek en Dialect 35 [1963].
a.w. 54 [1963].
Alfabetische of ideologische Lexicografie? 35 [1960].
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dialect. Het gekozen uitgangspunt begripsidentiteit, immers, is in een vrij uniforme
gemeenschap veel beter verzekerd dan in een groot gedifferentieerd gebied. Wat
de dialectoloog Weijnen interesseert - en dat is uiteraard zijn goed recht -, is niet
het semantische spectrum van het woord, maar het feit dat er voor talloze begrippen
18)
een ‘zeer groot aantal naar de plaats verschillende benamingen bestaat’ , die hij
heteroniemen noemt. In zoverre had hij stellig gelijk toen hij schreef: ‘juist voor een
geografisch uitgestrekt gebied biedt de ideologische ordening haar aparte
19)
mogelijkheden’ .
Het is nu toch wel zo langzamerhand duidelijk geworden, dat op de vraag
‘alfabetische of ideologische lexikografie?’ geen antwoord is te geven, indien niet
de bedoeling van de lexikograaf als premisse aanwezig is. Wanneer het woord
wordt vooropgeplaatst, dus bij een semasiologisch uitgangspunt, is de alfabetische
volgorde het meest geschikt, bij een onomasiologisch uitgangspunt daarentegen
20)
ligt de ideologische ordening voor de hand . Bij dit standpunt sloot Weijnen zich
op 4 november 1961 aan, toen hij bij de op onze Akademielezing volgende discussie
zei, ervan overtuigd te zijn ‘dat als men het taalteken, het woord, op de voorgrond
plaatst, het alfabetische systeem het meest bruikbaar is...: als men het onderlinge
21)
systeem wil laten zien van groepen van woorden, uitgaande van het betekenisveld,
of ook als men taalgeografische aspecten erbij trekt, dan is een ideologische ordening
22)
geboden’ . Maar op 25 januari 1962 verklaarde Weijnen: ‘De opvatting die men uit
Kurt Baldingers bespreking van De Tollenaere's publikatie Alfabetische of
ideologische lexicografie? zou kunnen opmaken, dat beide vormen van
woordenboeken gelijkwaardig zijn, daar de onomasiologische problematiek alleen
in het systematische woordenboek en de semasiologische alleen in het alfabetische
tot zijn recht komt, houdt geen rekening met het

18)
19)
20)
21)
22)

Ts. 78, 81 [1961].
Ts. 78, 85 [1961].
K. Baldinger, in ZfRPh 76, 521-536 [1960].
Wordt ‘systeem van de woordenschat’ hier weer stilzwijgend geïdentificeerd met ‘ideologisch
systeem’?
Woordenboek en Dialect 54 [1963].
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feit dat het etymologisch-historisch-semantische aanhangsel van het systematische
woordenboek de meerwaardigheid van dit laatste tegenover het alfabetische
23)
garandeert’ .
Waar Weijnen op 4 november 1961 alleen nog maar sprak van een alfabetisch
register, dat een ideologisch woordenboek ook alfabetisch toegankelijk moest
24)
maken , en daarbij tevens rekening hield met de mogelijkheid om een alfabetisch
woordenboek te verrijken met een systematisch register, gaan zijn ambities op 25
januari 1962 veel en veel verder. Een alfabetisch register op het systematische
woordenboek ligt uiteraard voor de hand, wil het werk hanteerbaar en gemakkelijk
toegankelijk worden; het is bovendien vrij eenvoudig te realiseren. Maar ‘het
etymologisch-historisch-semantische aanhangsel van het systematische
woordenboek’, dat ‘de meerwaardigheid van dit laatste tegenover het alfabetische’
zou garanderen? Een voorbeeld is me niet bekend, en ik vraag me af, of Weijnen
hiermee geen wissel op de toekomst trok, waarvan het onzeker is of hij zo eenvoudig
te honoreren is.
In 1961 heb ik er reeds op gewezen dat een alfabetisch register op een ideologisch
woordenboek niet hetzelfde is als -, niet gelijkwaardig is aan een semasiologisch
25)
woordenboek . Toch verkondigen sommigen ook nu nog, dat men in het alfabetische
register op het onomasiologisch ingerichte woordenboek alles zal kunnen vinden
26)
wat men zoekt, ook ‘welke betekenissen een woord zoal heeft’ . Ik zou er daarom
nog eens op willen wijzen, dat er een principieel verschil bestaat tussen de
bouwstoffen die een dergelijk register levert, en de geordende informatie van een
alfabetisch woordenboek dat het taalteken op de voorgrond plaatst, en dat op het
verschijnsel betekenis gericht is.
Besluitend zou ik mijn kritische confrontatie met Weijnens inzichten betreffende
de problematiek van het dialectwoordenboek in enkele punten willen samenvatten:

23)
24)
25)
26)

Hedendaags Dialectonderzoek (in Taalonderzoek in onze Tijd) 65 [1962].
Woordenboek en Dialect (lezing gehouden in 1961) 54 [1963].
a.w. 54-55 [1963].
J.P.A. Stroop, in Taal en Tongval 19, 125 [1967].
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1) de alfabetische en de ideologische ordening van de woordenschat zijn
gelijkwaardig in die zin, dat de eerste het meest geschikt is bij een semasiologisch,
de tweede bij een onomasiologisch uitgangspunt.
2) de ideologische ordening van de woordenschat gaat uit van begrippen, niet
van betekenissen, die immers nooit los staan van concrete woorden.
3) de ideologische ordening van de woordenschat werkt met nietlinguïstische
entiteiten, weerspiegelt dus niet het systeem van de woordenschat, wat dit laatste
ook wezen mag.
4) de ideologische ordening van de woordenschat van een kleine, sociaal en
cultureel weinig gedifferentieerde mensengemeenschap levert een sluitender systeem
dan in een groter, meer gedifferentieerd gebied mogelijk is.
5) een ordening van de woordenschat waarbij begrippen worden vooropgesteld,
is allesbehalve een eenvoudige zaak.
6) een alfabetisch register op een ideologisch woordenboek kan nooit het
alfabetisch ingerichte semantische woordenboek vervangen.

II. De praktijk.
Toen de Westbrabander A. Weijnen in 1958 was benoemd tot hoogleraar in de
Nederlandse taalkunde aan de universiteit te Nijmegen, kon hij serieus beginnen
aan een plan dat hij blijkbaar al lang gekoesterd had, t.w. het maken van een
Woordenboek van de Brabantse dialecten. Een subsidie van ZWO stelde hem in
1960 in staat met een schriftelijke enquête te beginnen. In die tijd werd J. van Bakel
aan het werk verbonden, die van medewerker thans mede-auteur is geworden.
In zijn op 4 november 1961, voor de Dialectencommissie der Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen gehouden, en in 1963 gepubliceerde
lezing ‘Het Dialectwoordenboek’, toont Weijnen aan de hand van enkele voorbeelden
aan, hoe de indeling in de praktijk zal worden. Hij is duidelijk aan het worstelen met
een materie waarvan de ordening hem voor onverwachte en niet steeds gemakkelijke
problemen stelt. Hij publiceert bij die gelegenheid ook enkele voorlopige kaartjes
waarop de Brabantse dialectwoorden voor het p a s
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g e b o r e n k a l f , d e k o e d i e é é n m a a l g e k a l f d h e e f t , en de k o e d i e
v o o r d e t w e e d e k e e r g e k a l f d h e e f t , voorkomen.
Het te onderzoeken gebied zou aanvankelijk dat zijn van de provincie
Noord-Brabant. De voorlopige kaartjes die Weijnen in 1963 publiceerde, vertonen
echter reeds een Heelbrabants beeld. Op aandringen van Prof. Pauwels te Leuven
werden namelijk ook de zuidelijke provincies Antwerpen en Zuid-Brabant in het
27)
onderzoek betrokken. Het bestreken terrein kwam hiermee een vijfde deel van
28)
het totale Nederlandse dialectgebied te omvatten .
29)
Het eerste resultaat van Weijnens ambitieuze plan ligt thans voor ons . Het bevat
een voorlopige inleiding op en aflevering 1 van een woordenboek der Brabantse
dialecten, dat de schrijvers als WBD afkorten. In deze inleiding vindt men o.m. een
overzicht van het materiaal, dat uit schriftelijke enquêtes, gepubliceerde en
ongepubliceerde bronnen bestaat, en een verantwoording van de wijze waarop dit
materiaal werd verwerkt.
Wie zich herhaaldelijk met de theoretische problematiek van het verschijnsel
woordenboek heeft beziggehouden, zal uiteraard geneigd zijn, de eerste afleveringen
van het WBD te zien tegen de achtergrond van de discussie over de problematiek
van het dialectwoordenboek, inz. over de ordening van de woordenschat, waarin
de eerste auteur zulk een groot aandeel heeft gehad. Natuurlijk moet men de
theoretische grondslagen van het WBD uitsluitend op hun eigen merites beoordelen
en die niet te pas en te onpas in verband brengen met vroegere, door de auteur
zelf misschien gedeeltelijk als verouderd

27)
28)

29)

Weijnen, in K.V.N.S. Jahrgang 1960 (Heft 67) p. 58.
De aansluiting bij het ‘Woordenboek der Zeeuwse Dialecten’ - J.P.A. Stroop noemt beide
woordenboeken ‘min of meer elkaars komplement’ (Taal en Tongval 19, 122 [1967] - bestaat
alleen vanuit een geografisch gezichtspunt. Beide werken verschillen qua opzet zo
fundamenteel van elkaar dat er, lexikografisch gesproken, moeilijk sprake kan zijn van
aansluiting.
Dr. A. Weijnen en Dr. Jan van Bakel, Voorlopige inleiding op het Woordenboek van de
Brabantse Dialecten; Woordenboek van de Brabantse Dialecten, Aflevering 1 (Opera Theodisca
nr. 2) Van Gorcum & Comp. N.V. Assen (prijs ing. ƒ 34,20).
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beschouwde uiteenzettingen. Maar wordt men daartoe niet als het ware aangezet,
waar op p. 39 van de voorlopige inleiding, in een noot verwezen wordt naar de
bijdragen die de auteurs, d.w.z. eigenlijk toch wel bijna uitsluitend de eerste auteur,
over deze aangelegenheid hebben gepubliceerd?
‘Wie...besluit de woordenschat van een groep van dialecten in een woordenboek
onder te brengen, stelt zich op het moment dat hij aanvangt buiten de eigenlijke
discussie en gaat over naar het vlak van de daad. Daarom is het hier niet de
aangewezen plaats om de gedachtenwisseling voort te zetten’ (p. 39). Wie uit deze
woorden van de inleiding mocht concluderen dat het resultaat nu geheel klopt met
de standpunten die vroeger werden ingenomen, komt bedrogen uit. Het is voor elke
ingewijde duidelijk dat zulks niet het geval is. Hoe zou het trouwens anders kunnen?
Het WBD is immers niet het werk van Weijnen alleen, doch van Weijnen en Van
Bakel samen. Vergis ik me, wanneer ik in stijl en woordkeus in hoofdzaak die van
30)
de tweede redacteur meen te herkennen? Bovendien kon het worstelen met een
altijd weerbarstige stof ook de eerste auteur tot gedeeltelijk andere inzichten brengen.
Zo moet het Weijnen wel duidelijk zijn geworden, dat een sluitende ideologische
ordening geen eenvoudige zaak is. Er zijn immers maar weinig woordvelden, zoals
die der verwantschapsnamen of der kleurnamen, die zich in een strak overzichtelijk
31)
schema laten vangen . Hoewel de auteurs de gedachtenwisseling niet voortzetten,
bevatten de bladzijden 39-40 belangrijke gegevens over hun tegenwoordige
32)
inzichten . Zo distantiëren ze zich duidelijk van de vroegere theorie ‘dat het
woordmateriaal zou kunnen

30)

31)
32)

Achteraf zag ik, dat Weijnen op 28 juni 1967, toen hij in een voordracht de waarde van het
WBD schilderde, gezegd heeft: ‘Het Woordenboek van de Brabantse Dialecten is door dr.
Van Bakel met zorg geschreven’ (Med. Nijm. Centr. v. Dial.- en Naamk. Nr. 6, 6 [1967]).
Zie H.A. Gleason, Jr., in Problems in Lexicography (Int. Journal of Amer. Linguistics 28, Nr.
2) 97 [1962].
Belangrijk in dit verband is ook de voordracht ‘De Waarde van een Dialectwoordenboek’, die
Weijnen heeft gehouden bij het aanbieden van de eerste aflevering van het WBD aan curatoren
der Nijmeegse universiteit (Med. Nijm. Centr. v. Dial.- en Naamk. Nr. 6, 5-11 [1967]).
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worden gerangschikt naar de betekenissen’. Ik kan me dan ook geheel verenigen
met wat de redactie schrijft, dat de betekenissen ‘pas kunnen worden omschreven
zodra het materiaal uitputtend verzameld is’. Dat is natuurlijk juist. Men had er nog
aan toe kunnen voegen, dat een volledig materiaal nog niet ipso facto de
betekenissen aan de hand doet. Daarvoor zou dan eerst een semantische ordening
van het verzamelde woordmateriaal aanwezig moeten zijn, iets dat in de regel een
voorafgaande alfabetische classificatie van de ingezamelde woorden veronderstelt,
d.w.z. iets dat de bewerkers, gezien hun onomasiologisch uitgangspunt, niet wilden.
Waar de redactie zegt, dat ze ‘zich bij haar ordening voornamelijk heeft laten
leiden door het praktische nut voor de gebruiker’ - en dat is dan uiteraard de
onomasiologisch ingestelde gebruiker -, horen we een oud geluid. Immers reeds in
1943 schreef de eerste redacteur: ‘niet de indeling, maar het praktisch nut dat men
33)
ervan heeft (is) het doel’ . Er is meer in de korte theoretische, principiële
uiteenzetting op p. 40 dat een goede indruk maakt, b.v. de totale afwezigheid van
geleerd- of gewichtigdoenerij. ‘Het is de concrete dagelijkse samenhang van de
dingen die voor de redactie het uitgangspunt was; haar woordenboek wenst gebouwd
te zijn vanuit de levende dialectspreker van alledag’. Dat dit echter allesbehalve
een waterdicht principe is, waarmee allerlei indelingsproblemen in een handomdraai
kunnen worden opgelost, wordt duidelijk uit blz. 42 van de inleiding. Daar blijkt dat
men de publikatie met paragraaf 1.1.1.1. moest beginnen, omdat het zo moeilijk
was te bepalen ‘wat er zoal zal moeten worden opgenomen in de paragraaf 1.1.1.0.
Algemeenheden’.
Het WBD is niet semantisch, doch onomasiologisch van aard. De bewerkers gaan
m.a.w. niet uit van een woord waarvan men het betekenisspectrum wil onderzoeken,
maar van bepaalde voorstellingen of, zoals ze het zelf, uiterst voorzichtig, zeggen:
gebruikssferen, en willen te weten komen welke dialectwoorden ter aanduiding van
deze voorstellingen - ter vulling van de gebruikssferen - worden gebezigd. I.p.v.
voorstellingen of gebruikssferen zou men misschien

33)

L.B. 35, 64 [1943]. Zie ook Ts. 78, 84 en 85 [1961].
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minder geleerd, maar wel veel duidelijker kunnen zeggen: voorwerpen en
handelingen. De lemmata van het WBD zijn uiteraard niet de lemmata van de
alfabetische lexikograaf; vaak kan niet één enkel woord de functie van lemma
vervullen, maar dient men een beroep te doen op omschrijvingen. De lemmata op
zichzelf zijn dus allesbehalve linguïstische entiteiten. Men zou kunnen zeggen dat
ze de begripsinhoud, of misschien juister gezegd: de inhoud van voorstellingen en
34)
indrukken verwoord door tal van woorden uit nauw verwante, maar toch van elkaar
onderscheiden Brabantse taalsystemen, willen dekken.
De bewerkers zijn er zich duidelijk van bewust, dat het een illusie is, te menen
dat men een bepaalde woordenschat volledig zou kunnen verzamelen. Ze zijn dan
ook zo verstandig geweest om geen methode te volgen ‘die in principe geen eindpunt
kent’. De aandacht is allereerst uitgegaan naar de terminologie van het boerenbedrijf;
de rest wacht nog op bewerking. De liefde voor het ‘bodenständige’ en het
‘schollenhafte’ behoort nu eenmaal tot het wezen der dialectologie. Men heeft zich
uit taalhistorische belangstelling gedistantieerd van het jonge en van het vreemde,
van de woordenschat van recente mechanisering en industrialisering. Dit is
theoretisch misschien niet geheel juist, maar het is toch wel te begrijpen. In het
woordmateriaal dat gebonden is aan recente mechanisering, overlappen dialect en
algemene taal elkaar grotendeels. Bovendien moet men in de allereerste plaats
bedreigd woordmateriaal voor de taalwetenschap zien te redden. Anderzijds wilde
men taalhistorisch toch ook weer niet zover gaan dat archivalisch materiaal werd
opgenomen; de grens in het verleden lag bij het Bredaasch Taaleigen van Hoeufft.
Een Brabants dialectwoordenboek dat diachronisch zou zijn opgezet, zou natuurlijk
35)
een geheel andere onderneming zijn, die heel lang zou duren . Bovendien

34)

35)

In de inleiding van zijn dissertatie Die Ausdrücke für die Fehler des Gesichtsorgans in den
romanischen Sprachen und Dialekten schrijft Wartburg, de onomasiologie kritiserend, dat het
volk vaak geen begrippen kent; ‘es sind bloss Eindrücke und Einzelvorstellungen, die in der
Sprache des Volkes zum Ausdrucke kommen’ (Revue Dial. Rom. 3, 402 [1911]).
Zie Weijnen, in Woordenboek en Dialect 56 [1963].
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zou de ideologische ordening daarbij niet zo gemakkelijk te hanteren zijn.
Een overzicht van de behandelde voorstellingen vindt men op blz. 1-4 van
aflevering 1. Ze hebben alle betrekking op huis en erf van het boerenbedrijf. De
landerijen zullen het materiaal voor de volgende aflevering aanbrengen. Het
universele decimale classificatiesysteem vormt het kader voor de hoofdindelingen;
b.v. -.1.1.1. het woongedeelte; -.1.1.2. het bedrijfsgedeelte. De daaronder vallende
onderwerpen, en er zijn er soms heel veel, hebben geen verdere nummering, en
dat maakt het opslaan van wat men zoekt, bepaald niet gemakkelijker. Het is daarom
jammer, dat men bij elk der behandelde onderwerpen niet een verwijzing naar de
betreffende pagina heeft opgenomen. Nu is het een heel gezoek vóór men weet
dat het u i l e g a t op p. 26 en het b a k h u i s op p. 139 te vinden is. De enige
verwijzing naar een pagina, t.w. ‘De landerijen zie pag. 187’, doet enigszins komiek
aan, omdat de eerste aflevering met p. 186 ophoudt.
De spelling die de redactie voor de weergave der dialectwoorden gekozen heeft,
is een compromis dat tegelijk fonologisch en populair wil zijn. Het is echter mogelijk
dat ze in geen van beide opzichten voldoening geeft. Men kan het met de bewerkers
eens zijn, dat aan fonetische weergave geen absolute waarde is toe te kennen (Inl.
p. 34), maar of de door haar ontworpen spelling nu zoveel toegankelijker is dan een
fonetische spelling, die ze ‘volkomen ontoegankelijk’ noemt, is nog de vraag. Men
vergelijke b.v. de gebruikte tekens met tussen vierkante haakjes de klank in
fonetische spelling-Blancquaert: éé [ε:], àà [a:], èù [œ:]. De karakterisering van de
klank ao [ɔ:] als ‘(gesloten) half open, gerond, achter’, kan bovendien moeilijk populair
bedoeld zijn.
Met zijn vele kaartjes van lemmata waarvan het materiaal een taalgeografisch
probleem vertoont, waarbij de redactie er zich voor gewacht heeft onder de duiven
van de Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland te schieten, vormt het WBD een
novum op het gebied der vaderlandse lexikografie. Müllers Rheinisches Wörterbuch
met zijn vele woordkaarten kan Weijnen geïnspireerd hebben, maar dan
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toch slechts ten dele. Wie mocht menen dat de kaarten van het WBD het gevolg
zijn van een beroepsmisvorming van de dialectograaf die zich waagt op lexikografisch
terrein, zou zich vergissen. Wanneer men een onomasiologisch uitgangspunt kiest,
dan is toevoeging van kaartjes wel begrijpelijk. De bewerkers wijzen er uitdrukkelijk
op, dat de kaarten, die over het algemeen alleen maar op enquêtemateriaal berusten,
slechts bijzaak zijn, en nooit op zichzelf moeten worden geraadpleegd. De illustraties
bij de in woord gebrachte voorwerpen zijn een lust voor het oog; ze zullen voor de
gebruiker veel kunnen verduidelijken.
Voor de alfabetische lexikograaf is het WBD een goudmijn waarvan de schatten
echter voorlopig niet, of althans slechts met enige moeite en een portie geluk
toegankelijk zijn. Hoe moet ik te weten komen, dat ik het woord verbindingsbalk op
p. 15a onder het lemma a n k e r b a l k zal hebben te zoeken, i.p.v. b.v. onder het
lemma d w a r s b a l k van het kapgebint (waarmee hier en daar verwarring optreedt)?
Voor het woord ovenbuur zou ik bij b a k h u i s gaan kijken, waar het woord ook te
vinden is (p. 140b). Het zou echter geen ogenblik in me opkomen dat ovenbuur ook
een benaming kan zijn voor de bakoven (p. 141b). Het woord kap (p. 169a) zal men
36)
misschien niet dadelijk onder p u t h u i s j e gaan zoeken . Tal van woorden kunnen
onder verschillende rubrieken voorkomen, b.v. sikse op p. 52b onder d r a a i b o o m
v o o r d e k o e k e t e l en op p. 165a onder p u t z w e n g e l . Onder het lemma d e
o p e n h a a r d werd op p. 45b het woord duveltje ‘laag stoofke’ opgenomen; ik
vraag me echter af, wat duveltje met de open haard te maken kan hebben.
Weliswaar zal mettertijd ‘de toegang tot het werk worden vereenvoudigd door een
register’ (Inl. p. 40); de vraag is alleen maar

36)

Ik constateerde tot mijn verbazing, dat de bewerkers het woord waterput van de pronominale
aanduiding haar voorzien (‘de waterput in haar geheel’). Is ook het Brabantse groene hout
niet langer meer immuun voor een dergelijke Bovenmoerdijkse onnatuurlijke haarcultuur?
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37)

hoelang die tijd zal duren . Wat ons in de eerste aflevering van het WDB geboden
wordt, is immers nog maar een heel klein stukje van wat een van de drie
geprojecteerde delen - de bewerpers spreken van ‘Par. o, Par. 1 en Par. 3’ - ons
moet brengen, t.w. ‘woordmateriaal dat uit sociologisch oogpunt beperkt bruikbaar
is, d.w.z. gebonden is aan specialistische maatschappelijke bedrijvigheden’ (Inl. p.
39). In 1961 schatte Weijnen voor zijn woordenboeksonderneming niet minder dan
38)
25 jaar nodig te hebben . Thans is bijna een derde gedeelte van de geraamde tijd
voorbij. Men zou dan ook skeptisch kunnen staan t.o.v. de voltooiing van het werk,
als niet de persoon van Weijnen, zijn snelle manier van werken en zijn groot
doorzettingsvermogen en zijn jongere mederedacteur Van Bakel achter het werk
stonden. Het valt te hopen dat Weijnen nog steeds het standpunt huldigt: ‘steeds
39)
dient...voor ogen te staan, dat het werk door één generatie voltooid kan worden’ .
Ik moet bekennen dat ik aanvankelijk uiterst skeptisch heb gestaan tegenover
Weijnens plan voor een woordenboek der Brabantse dialekten. Nu het begin van
verwezenlijking er is, kan ik alleen maar getuigen van mijn bewondering voor het
door hem en Jan van Bakel in een, lexikografisch gesproken, korte tijd gepresteerde.
Hun woordenboekpraktijk is van een zeer goede kwaliteit.
Als ik een wens mag uitspreken, dan is het deze: laten Weijnen en Van Bakel het
WBD niet tot al te grote proporties opblazen, om daarmee de voltooiing binnen een
redelijke tijd niet te torpederen! Blijkens blz. 35 van de voorlopige inleiding houdt
de redactie nog steeds vast aan ‘een spraakkunstig deel’. Ik heb niets tegen een
spraakkunst van Brabantse dialecten, maar ik vraag me wel af of die in een
woordenboek thuishoort. Een WBD waarin het kostbare oude woordgoed van het
boerenbedrijf en van andere oude vaktalen bij

37)

38)
39)

Bij de discussie in de ‘Commissie voor Taal- en Letterkunde’ bleek de wens algemeen, dat
elke aflevering van het WBD een alfabetische klapper zou bevatten; hierbij zouden uit
praktische overwegingen de dialectwoorden natuurlijk zoveel mogelijk moeten worden
genormaliseerd tot een bovengewestelijke vorm. Elke volgende klapper zou bovendien
cumulatief moeten zijn.
Ts. 78, 87 [1961].
Woordenboek en Dialect 38 [1963].
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elkaar is gebracht, zou een rijk geschenk zijn voor de vaderlandse lexikografie. Meer
zou ik niet willen verlangen.
Voor een etymologisch deel is ongetwijfeld meer te zeggen. De bewerkers zullen
de publikatie van het materiaal in ieder geval laten voorgaan, maar ze denken er
toch ernstig over ‘aan het attesterend en synchroon ordenend woordenboek een
40)
etymologisch gedeelte toe te voegen’ . Ik vrees echter dat ze zich dan niet aan
hun tijdschema der éne generatie zullen kunnen houden.
Sinds 1965 draagt de jonge, pas in 1923 gestichte Katholieke Universiteit te
Nijmegen grotendeels de lasten van een woordenboek der Brabantse dialecten
benoorden en bezuiden de rijksgrens. Beide auteurs van het werk zijn
Noordbrabanders en komen uit een verre uithoek van het oude rijk der Brabantse
hertogen. De zoveel oudere, immers reeds in 1834-'35 gestichte, katholieke
Universiteit te Leuven, in het hart van het oude hertogdom, verleent alleen maar
medewerking via haar Zuidnederlandse dialectcentrale en haar hoogleraren J.L.
Pauwels en J. Goossens. Waar de Reeks Nederlandse Dialectatlassen van Gent
is uitgegaan, ligt op het gebied van het lexikografisch onderzoek van het Brabants
dialect het initiatief en ook het zwaartepunt thans duidelijk benoorden de rijksgrens.
Mogen de perspectieven voor de voltooiing van het Nijmeegse woordenboek zich
mettertijd gunstiger laten aanzien dan die van het Leidse!
F. DE TOLLENAERE

40)

Med. Nijm. Centr. v. Dial.- en Naamk. Nr. 6, 9 [1967].
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De plaats van de ij in het Nederlandse alfabet
In tegenstelling met het cijfersysteem der arabische cijfers, dat volstrekt
internationaal, supranationaal is gaan functioneren, verschillen de lettersystemen
van cultuurgebied tot cultuurgebied. En binnen het gebied van een bepaald
lettersysteem, als het latijnse, kunnen de alfabetten per taalgebied weer vrij
aanzienlijk verschillen. Het oude latijnse alfabet bestond uit 23 lettertekens in de
volgorde a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, v, x, y, z. De laatste twee van
deze 23 zijn aan het griekse alfabet ontleend en staan daarom, zoals men bij
toevoegsels kan verwachten, achteraan. Het middeleeuwse westeuropese
schrijversalfabet had hieraan nog twee tironische noten, de ‘stenografische tekens’
voor et en con, toegevoegd, achter de z uiteraard. Het alfabetische referein van Jan
van Hulst in het derde deel van het Gruuthuse-convoluut bestaat uit 25 strofen,
waarvan de laatste twee achtereenvolgens beginnen met et en con. Dit handschrift
is uit het einde van de 14de eeuw. In het handschrift van Florigout, dat misschien
een halve eeuw vroeger te dateren is, heeft de kopiist de gekleurde lombarden op
textueel willekeurige plaatsen, maar in de volgorde van het toenmaals gebruikelijke
1)
alfabet aangebracht, en daarbij functioneren ook de tekens voor et en con . In de
twee alfabetische composities van Anthonis de Roovere, het ABC van Maria (ed.
Mak, blz. 205) en het Constich Lof van Maria op alle de letteren van ABC (blz. 189),
wordt het alfabet enigszins verschillend behandeld: in het eerste geval als een reeks
van 24 tekens, de 23 latijnse letters èn het con-teken, in het tweede geval als een
reeks van 25 tekens, waarin op

1)

Een rood con-teken staat bv. aan het begin van r. 3228, vóór een rode a aan het begin van
r. 3261. Ik vermeld deze alfabetische ornamentiek, die ik bij mijn uitgave van de tekst niet
had opgemerkt, mede om te signaleren dat ik de rode beginletter van r. 3723 verkeerd gelezen
heb; dit is geen d, maar een n, zoals men op deze plaats ook moet verwachten, ná de rode
m van r. 3675 en vóór de rode o van r. 3759.
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de plaats van het et-teken - tussen de z en het con-teken - echter het
verkortingsteken van alder is gekomen. Hieruit blijkt dat er bij het speelse,
ornamentale hanteren van het schrijversalfabet metterdaad een zekere speling
mogelijk was. Het aanbieden van een woordenschat in de geordende vorm van een
woordenboek biedt echter nauwelijks meer gelegenheid tot het spelen van
ornamentale spelletjes. Hierbij zal men dan ook een alfabet gebruikt vinden zonder
de genoemde tironische noten. De zakelijke presentatie in een woordenboek kan
overigens wel tot zakelijke uitbreiding van de traditionele latijnse letterreeks leiden,
evengoed echter tot zakelijke inkrimping.
Men kan het latijnse alfabet inkrimpen, wanneer in de spelling van een bepaalde
cultuurtaal bepaalde letters geen functie meer vervullen. Alle westeuropese
cultuurtalen hebben schrijven geleerd naar latijns voorbeeld en men had dus alle
lettertekens van de vreemde taal, de kerk- en schooltaal, tot zijn beschikking om de
fonemen van de eigen taal, de landstaal, weer te geven. Dat was soms niet genoeg
en soms te veel. In het italiaanse alfabet heeft men bv. de k, de x en de y geschrapt,
maar is de ene latijnse v, door specialisering van de hierbij gebruikelijke grafische
varianten, de ronde en de spitse, vervangen door twee letters, de u en de v, ter
weergave van de ‘u vocalis’ en de ‘v consonans’. Het italiaanse alfabet is daardoor
komen te bestaan uit 23-3 + 1 = 21 lettertekens, die samen op een werkelijk
volmaakte manier het italiaanse foneemsysteem tot uitdrukking kunnen brengen.
De middelnederlandse schrijvers konden de laatste drie letters van het latijnse
alfabet, de x, de y en de z, in principe evengoed missen als de italiaanse de x en
de y, en hadden ze dus uit hun middelnederlandse alfabet kunnen schrappen. Maar
omdat zij ze nu eenmaal tot hun beschikking hadden, hebben zij ze toch ook maar
gebruikt, en wel als ornamentale varianten van resp. de cs, de i en de s. Zij hadden
er nog geen behoefte aan om de fonemen /s/ en /z/ in geschrifte te onderscheiden
en evenmin de fonemen /i/ (of /ie/) en /j/, /u/ (of /uu/) en /v/. Anderzijds hadden zij
er wel behoefte aan om in hun geschreven teksten de fonemen /v/ en /w/ uit elkaar
te houden en dat bracht hen ertoe om de, meestal als ligatuur geschreven, ‘dubbele
u’ tot zelfstandig letterteken te verheffen. Bij hun alfabetische spelletjes functio-
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neerde dit nieuwe letterteken nog niet, maar voor hun letterbewustzijn was het wel
degelijk een zelfstandige eenheid geworden. Er is een merkwaardige innerlijke
tegenspraak in de manier waarop Jan Moritoen in het 13de gedicht van het al
genoemde derde deel van het Gruuthuse-convoluut het woord trouwe presenteert.
Trouwe is de naam van de fontein ‘die vij adren in den gront / heift ghemaect.../ daer
dat borne bi ontfangt / sijn cracht’. En dat wordt dan als volgt uitgewerkt:
Teerste conduut dat es een T,
Dats troost ende toeverlaet mee.
Dandere een R, dats reinicheit
Van al dien daer ontrauwe in leit.
Terde conduut dat es een O,
Dats omoet die den moet maect vro.
Tfierde conduut dat es eene V,
Dats vriheit, scalkernien scu.
Tfijfste, twee huwen dobbel tsamen,
Wel bewreidt van allen blamen,
Dats vriendelicheit ende wijsheit mede
Die gheven zalicghe vroilichede.
Tsevende conduut dat es een E,
Dats eere die ghelijc der zee
Vloiende es in alre duecht. (r. 530/44)

Volgens zijn alfabetische bewustzijn moest Jan Moritoen in trouwe zeven letters
onderscheiden, volgens zijn letterbewustzijn waren het er maar zes. Hij presenteert
de w niet als ‘tfijfste ende tseste’, maar simpel als ‘tfijfste’, bestaande uit ‘twee huwen
dobbel tsamen’. ‘Tseste’ ontbreekt in zijn opsomming, maar wordt niettemin wel
meegeteld. De ‘betekenis’ van die ‘twee huwen dobbel tsamen’ wordt uitgedrukt
door een woord dat met een w begint (‘wijsheit’) èn een woord dat met een v begint
(‘vriendelicheit’). Hij kwam er niet goed uit, doordat de w al wel een letter was, maar
nog geen plaats in het alfabet had gekregen. In De Roovere's Constich Lof, dat,
afgezien van de acrostichische slotstrofe met de naam van de dichter, uit 25
kwatrijnen bestaat, waarin telkens alle woorden met hetzelfde letter- of schrijfteken
beginnen, bevat de 20ste strofe - de ‘v-strofe’ - 18
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woorden, waarvan 12 beginnende met ‘v consonans’, 2 met ‘v vocalis’ en 4 met een
w. Hierbij kan geen spanning blijken tussen alfabetisch en litteraal bewustzijn, omdat
het eerste de structuur van het gedicht bepaalt. Nog tijdens het leven van De Roovere
verschijnt echter het eerste woordenboek waarin het nederlands vooropstaat, de
Teuthonista van Van der Schueren (1475), en hierin heeft een volkomen
verzelfstandigde w zijn plaats gekregen ná de v. Ofschoon de schrijver de w
misschien nog wel ‘dobbel uwe’ zal hebben genoemd, is deze letter voor hem
alfabetisch géén dubbele u: op uyt volgt wach. Opmerkelijk is dat de x, de y en de
z, of schoon hij ze in zijn spelling wel kan gebruiken - zie uyt -, voor Van der Schueren
kennelijk geen letters van het alfabet meer zijn. Het laatste woord in zijn woordenboek
is wuwen. Het latijnse alfabet is hier dus zowel uitgebreid als ingekrompen. De
uitbreiding - t.w. de toevoeging van de ligatuur w - is door het latere nederlandse
alfabet gehonoreerd, de inkrimping - t.w. de weglating van de functieloze x, y en z
- niet.
Alle westgermaanse talen hebben een w aan hun alfabet toegevoegd, de
noordgermaanse daarentegen hebben er geen behoefte aan gevoeld, al is de w als
variant van de v in het zweeds niet onbekend. Dit hangt natuurlijk samen met de
inventaris van de onderscheiden foneemsystemen. De westgermaanse talen bezitten
een foneem /w/, opponerend met een foneem /v/, de noordgermaanse niet. Bij Van
der Schueren zijn intussen de lettertekens v en w nog niet op de moderne wijze
fonematisch gespecialiseerd: het teken w dient ter uitdrukking van het consonantische
foneem /w/ èn van het vocalische foneem /uu/, zoals het teken v dienst blijft doen
voor het consonantische foneem /v/ èn voor het vocalische foneem /u/. Dat is ook
nog het geval in de 16de-eeuwse woordenboeken tot en met de Kilianus van 1574,
dus bv. in de Synonymorum Sylva van Pelegromius (1537), het Dictionarium van
Berckelaer (1556), het Naembouck van Lambrecht (1562) en de Thesaurus van
Plantijn (1573). (Het Vocabulare van Berlaimont (1526) is ‘ouderwetser’ dan de
Teuthonista, want daarin worden de v- en de w- woorden in willekeurige volgorde,
d.w.z. zonder dat gelet wordt op de tweede letter van elk woord, tot één reeks
verenigd). De Kilianus van 1588 brengt hierna een vernieuwing. In dit woordenboek
worden nl.
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eerst de woorden opgesomd die met ‘u vocalis’ beginnen, daarna die met ‘v
consonans’, tenslotte die met w, dus u, v, w zoals we ze in ons moderne nederlandse
alfabet kennen. ‘W vocalis’ en ‘w consonans’ worden echter niet onderscheiden,
het woord wt ‘uit’ staat alfabetisch vóór het woord wurghen. Anders dan bij Van der
Schueren nemen bij Berckelaer, Plantijn en Kilianus de y en de z wel hun traditionele
plaatsen in, zij het dan dat het aantal der met deze letters beginnende woorden
maar zeer gering is. Bij Van der Schueren bestaat het nederlandse alfabet dus uit
23-3 + 1 = 21 tekens, bij Plantijn 1573 en Kilianus 1574 uit 23-1 + 1 = 23 tekens, bij
Kilianus 1588 uit 23-1 + 2 = 24 tekens. Geen enkel woordenboek vindt het nodig
de x op zijn traditionele plaats te vermelden. De 16de-eeuwse nederlandse
lexicografen hebben de x in nederlandse woorden - waar hij nooit aan het begin
kon staan - wellicht meer als een ornamentale variant dan als een zelfstandig teken
2)
beschouwd. Raadplegen we de Twe-spraack (1584) , dan kan het ons op het eerste
gezicht toeschijnen, dat ons hierin een alfabet van 27 letters wordt aangeboden,
maar bij nader toezien blijkt dit geen echt alfabet te zijn, maar een opsomming der
meest gebruikelijke ‘figurae’, de verzameling van ‘de Letteren óf boeckstaven...van
verscheyden maxel’ zoals zij toen in de Nederlandse typografie gebruikt werden.
Het zijn de 23 letters van het latijnse alfabet, uitgebreid met de u en de w en
bovendien nog met een ‘ronde’ r en een ‘lange’ s. Merkwaardig is, dat in deze reeks
de ‘lange’ j ontbreekt, terwijl deze in het betoog van de Twe-spraack toch wel een
rol speelt. Daarin lezen we immers op blz. 31: ‘Diesvólghens zoud'ick de j een
meklinker zynde óóck je noemen’.
In de 17de eeuw zien we het nederlandse alfabet verder groeien. De
woordenboeken vóór Sewel (1691) blijven Kilianus volgen, maar de grammatici
denken voort in de lijn van de Twe-spraack. Jacob van der Schuere (1612) biedt
het ‘maekzel’ van de letters aan in deze volgorde: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, y, k, l, m,
n, o, p, q, r, z, f, s, t, u, v, w, x, z, en vermeldt als ‘naem’ daarbij: a, be, ce, de, e, ef,
ge, ha, i, je, y, ka, el,

2)

Ik citeer de oude grammatische geschriften naar de uitgaven van Caron en Zwaan in de reeks
Trivium en Zwaans Uit de geschiedenis der Nederlandsche Spraakkunst (Ampzing).
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ém, en, o, pe, qu, er, es, te, u, va, wa, iks, ze (blz. 10). De ‘lange’ j is hier dus
uitdrukkelijk als zelfstandig letterteken met eigen foneemwaarde erkend en daarmee
is een nederlands alfabet van 26 tekens ontstaan, zij het dan nog steeds met twee
typografische varianten van de r en de s. Zeer opvallend is de plaatsing van de y,
niet ná x en vóór z, maar ná j en vóór k. De y is voor Van der Schuere geen griekse
letter die men eventueel kan gebruiken als een ornamentale variant van de i - zoals
de middeleeuwse schrijvers deden -, maar het normale nederlandse teken om een
‘lange i’ weer te geven: ‘De I vald voor / midden / ende ook t'eynden inde Sillabe
kort van geklank / als: in, is, zinlyk, eeuwige, enz. Want als zy lang klynken moet /
zoo steldmender de y, als: ys, gelyk, wy, enz.’ (blz. 22). Zoals de w, de als ligatuur
geschreven dubbele v, zijn logische plaats krijgt na de ‘u vocalis’ en de ‘v consonans’,
zo ook de y, die een ‘lange i’ voorstelt, na de ‘i vocalis’ en de ‘j consonans’. Men
moet haast wel tot de conclusie komen dat de y voor Van der Schuere een als
ligatuur geschreven dubbele i voorstelt. Dat zou dan betekenen dat hij het teken y
heeft gereïnterpreteerd. Bij de middeleeuwse schrijvers treedt de y, althans in de
oudere handschriften, alleen op als variant van de i, de ‘enkele i’, niet van de ij, de
‘dubbele i’. Voor de 17de-eeuwer Van der Schuere was echter, in de lijn van de
spellingspraktijk van de 15de en 16de eeuw, de y geworden tot een variant van de
‘dubbele i’, de ij, en hij trok de consequentie dat men de ij in het alfabet dan ook
geheel kon vervangen door de y, of omgekeerd. Deze reïnterpretatie van het teken
y bij Van der Schuere vinden we bevestigd bij Van Heule (1625/1633). Deze
presenteert het nederlandse alfabet geheel in de vorm en de volgorde die nog altijd
onder ons gebruikelijk is, dus met de y na de x en voor de z, en zegt dan: ‘Deze
Letters word aldus uyt-gesproken / A, Be, Ce, De, E, eF, Ge, Ha, I, Je, Ka, eL, eM,
eN, O, Pe, Que, eR, eS, Te, U, Va, Wa, eX, II, Ze. De y en is anders niet / dan eene
dobbele I, ende de Z, is by de Latijnen / zo veel als eene dobbele S, doch wy haer
eenichsins volgende / gebruyken de Z voor eene sware S’ (blz. 8). Leupenius (1653)
zet deze lijn voort in zoverre hij zegt: ‘De y is een dobbele klinker / en heeft anders
geen gebruik / dan om te bewaaren de plaatse van een lange i’ (blz. 14), maar hij
verschilt tegelijk van zijn
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voorgangers doordat hij uitdrukkelijk aan de ij - de oude ‘dubbele i’ - een andere
functie toekent dan aan de y. Voor de historische ij gebruikt hij uitsluitend de y. De
‘figura’ y heeft dus niet alleen als teken in het alfabet de ‘kracht’ van de oude ij
gekregen, maar vervangt de laatstgenoemde ook geheel en al in de praktijk van de
spelling. De ij dient daarentegen bij Leupenius ter weergave van de postvocalische
j: ‘de y doet soo veel / als twee klinkers / de ij, als een klinker en meedeklinker. De
y behoort nergens gestellt te worden / dan tuschen twee meedeklinkeren / als in
myn, syn, tyd, spyt; ofte daar sy op het einde sonder gevolg blyft staan / als in by,
my, wy, sy. De ij moet niet gestellt worden dan tuschen twee klinkeren / als in saaijen,
maaijen; of daar sy / op het einde blyvende / nochtans het gevolg van een andere
klinker te kennen geeft / als in hooij, mooij’. (t.a.p.) Leupenius had voor zijn
spellingspraktijk al in 1628 een theoretische voorganger gehad in Ampzing. Deze
laatste was er zich terdege van bewust geweest dat de y historisch een griekse
letter was, met de klankwaarde u, maar had zich door deze kennis niet laten
weerhouden om nochtans in het nederlandse alfabet de y te interpreteren als een
‘dubbele i’. Hij schrijft: ‘Wy hebben ook eene dobbele i, die wy in 't groot gelijk de
Grieksche Ypsilon Y, ende in 't klein gelijk hunne Gamma y schrijve: doch de
uytsprake heeft daer mede geene gemeynschap ter wereld: want de Grieksche
Gamma heeft eenen klank met onse g, ende de Ypsilon de selve uytsprake met
onse u. Niettemin so schrijf ik de Grieksche woorden naer hunne spellinge, ende
brengse uyt naer onse uytsprake...Ik noemse (t.w. de y) eene dobbele i, ende geene
enkele zieraed i, ende die niets meer en soude doen als eene gemeyne i: want so
mostese by de enkele i in het a b c gesteld worden, ende niet achter aen onder de
dobbele letters’ (blz. 162). In de laatst geciteerde woorden vinden we de verklaring
voor het feit dat Van der Schuere met zijn plaatsing van de y tussen j en k geen
succes heeft gehad: zijn opvolgers meenden dat alle ‘dubbele letters’ hun plaats
moesten krijgen achter in het alfabet, w, x, y, z. Het was een gezocht argument, de
plaatsing van Van der Schuere was veel logischer, maar steunend op dit argument
kon men tenminste de traditionele volgorde van het latijnse alfabet handhaven. Ik
noemde Ampzing de theoretische voorganger van Leupenius' spel-
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lingspraktijk, want Ampzing had al geschreven: ‘Ik hadde mij wel vast voorgenomen
alhier recht door te gaen, ende...beyde so onse enkele i, als de y, heure behoorlijke
kragt te doen hebben, ende de selve naer heuren aerd, ende nature te
schrijven...ende de y eene dobbele i te doen gelden...ten ware ik bevonden hadde,
dat de luyden sich voords aen een stroo stoten’ (blz. 163). Leupenius is niet zo bang
geweest voor de kritiek van de luiden die zich aan een stro stoten en heeft de door
Ampzing alleen maar theoretisch verdedigde y-spelling ook in de praktijk consequent
toegepast.
Het is de al genoemde grammaticus en lexicograaf Sewel geweest die de met
Van der Schuere ingezette ontwikkeling heeft voltooid. Want Sewel heeft niet alleen
de consequente y-spelling van Leupenius overgenomen - zoals hij ook diens gebruik
van ij ter weergave van de postvocalische j overneemt -, maar hij heeft bovendien
de alfabetische inrichting van zijn nederlands-engels woordenboek van 1691 bij
deze spellingspraktijk aangepast. In dat woordenboek krijgt voor het eerst in de
nederlandse taalgeschiedenis de y als voorlaatste letter van het alfabet een
aanzienlijk, en rationeel bepaald, gevolg van met y beginnende woorden onder zich.
De j, die ondanks zijn erkenning als zelfstandig letterteken door de grammatici, door
de 17de-eeuwse lexicografen in het voetspoor van de grote Kilianus stelselmatig
als een variant van de i was behandeld, krijgt bij Sewel ook voor het eerst zijn eigen
afdeling, volgende op die van de i. En tenslotte is de z bij Sewel niet langer de
‘dubbele s’, maar wordt het normale en consequent gebruikte teken ter weergave
van de stemhebbende spirant: ‘Dies spel ik Sabel, servét, siroop, suyker, dóch niet
Semel, segen, sout, 't welk met de Friesche uytspraak overeenkomt, die gewoon
zyn zodaanige woorden met een sissend geluyd voort te brengen...Z gebruyk ik in
de woorden Zand, zout, zee, zeep, zegen, zwart, zwaan, zweeren, zwemmen, ezel,
raazen, hoozen, enz. als wordende plat uytgesprooken, en gansch geen
gemeenschap met de scherpheyd van de S hebbende’. Sewel heeft het eerste
nederlandse woordenboek geschreven dat werkelijk modern kan heten, zowel omdat
hij zich in de keuze van zijn woordenschat volledig van de zuidnederlandse
Kilianische traditie losmaakte en van het hollands uitging, als vanwege de
consequente, rationele wijze
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waarop hij het nederlandse alfabet hanteerde. Wanneer men dit nederlandse alfabet
vergelijkt met het latijnse waaruit het was voortgekomen, dan constateert men dat
de ene i vervangen is door i en j, de ene v door u, v, en w, en dat de y en de z een
nieuwe inhoud hebben gekregen. De q en de x hebben daarentegen hun functie
verloren en doen alleen nog maar ornamentaal mee. Dat zijn dan de 26 letters van
het nederlandse alfabet, zoals ze bij de progressieve taalmeesters op het einde van
de 17de eeuw hebben gefunctioneerd.
Tegenover de y-praktijk der progressieven staat de ij-praktijk der conservatieven.
De eersten zijn de synchronisch denkenden, de laatsten de diachronisch denkenden.
Voor het historische taaldenken was de y een griekse letter met de oorspronkelijke
klankwaarde u. Synchronisch denkende progressieven als Van der Schuere, Van
Heule, Ampzing en Leupenius wisten dit natuurlijk ook wel, maar het was voor hen
geen beletsel om het teken y te reïnterpreteren tot een dubbele i. De diachronisch
denkenden protesteerden daartegen en hielden staande dat men een dubbele i ter weergave van een monoftongisch of diftongisch foneem - alleen maar kon
schrijven als ij. De diachronisch denkenden hebben het in de nederlandse
spellingspraktijk tenslotte gewonnen - alleen in de spelling van het afrikaans heeft
de y gezegevierd -, maar deze uiteindelijke zegepraal van de ij, te danken aan het
gezag van Siegenbeek en Weiland, voorafgegaan door Kluit, heeft niet kunnen
verhinderen dat deze ij van karakter is veranderd en functioneel in feite tot de y van
de 17de-eeuwse grammatici is geworden. Dit hangt samen met de omstandigheid
dat de ‘lange’ of ‘gestaarte’ i, d.w.z. de j, zich als letterteken van de gewone i heeft
losgemaakt. Wanneer dat gebeurt, is de ij niet langer ‘dubbele i’, ‘i plus i’, maar ‘i
plus j’. Bij progressieven als Leupenius en Sewel, die de ‘dubbele i’ als y schrijven,
functioneert de ij inderdaad als ‘i plus j’, hetzij intervocalisch, hetzij postvocalisch.
Voor het letterbewustzijn van de conservatieven moesten op een gegeven ogenblik
de i en de j van de groep ij ophouden zelfstandige elementen te zijn en samengroeien
tot een nieuwe lettereenheid, een ligatuur. In het moderne lopende schrift is die
ligatuur ij alleen nog van de y te onderscheiden door de puntjes. De y wordt dan de
‘ij zonder puntjes’. Maar doordat in het lopende
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schrift de ij zelf ook gemakkelijk zijn puntjes verliest, wordt de oppositie tussen ij en
y een vrijwel theoretische aangelegenheid. Wat de betrekkelijk jonge ligatuur ij en
de oude grieks-latijnse letter y synchronisch verbindt, is veel belangrijker dan wat
hen diachronisch scheidt. Nog belangrijker dan het lopende schrift is voor het
letterbewustzijn de typografie. Ook de drukkers gaan ligatuur-tekens voor de groep
‘i plus j’ gebruiken. De ij gaat typografisch functioneren als de oe en de oe. Zoals
de hoofdlettervorm van deze laatsten AE en OE is, wordt die van ij een IJ. In de
17de-eeuwse boeken kan men behalve Ys ook nog Ijs tegenkomen, maar in de
loop van de 18de eeuw raakt Ij geheel in onbruik en gaan ook de conservatiefste
verdedigers van de ij-spelling IJs schrijven. Dit is een exclusieve eigenaardigheid
van het nederlandse schrift en de nederlandse typografie. Wie wel eens voor een
duits tijdschrift een artikel heeft moeten schrijven waarin de nederlandse riviernaam
IJsel voorkwam, weet dat zijn nederlandse litteratie voor de duitse zetter een
ongerijmdheid is, en dat deze er óf Ysel óf Ijsel van maakt. Als lettergroep komt ‘i
plus j’ ook in andere europese talen voor, het frans bv., als ligatuur alleen in het
nederlands. Voor het nederlandse letterbewustzijn is de veelvoorkomende ligatuur
ij eenvoudig een nieuwe zelfstandige letter geworden die erom vraagt een plaats
in het nederlandse alfabet te krijgen, evenals bv. de ligatuur oe een plaats in het
deense alfabet heeft gekregen (ná de z), evenals, vijf eeuwen geleden, de ligatuur
w zijn plaats in diverse europese alfabetten heeft gekregen (ná de v). We herinneren
ons dat Van der Schuere de y, die bij hem functioneerde als ligatuur van ‘i plus i’,
na de j plaatste en dat zou ook een logische plaats kunnen zijn voor de ligatuur van
‘i plus j’, de ij. Een plaatsing van de ij aan het slot van het alfabet, na de z, zou
eveneens op goede gronden te verdedigen zijn, maar is, voorzover ik weet, nog
door niemand verdedigd of in praktijk gebracht. Een plaatsing van de met ij
beginnende woorden onder de letter i, zoals men die in de meeste nederlandse
woordenboeken vindt, is echter voor het synchronisch denkende letterbewustzijn
volstrekt onlogisch en kan alleen gerechtvaardigd worden met behulp van het
schoolse weetje, dat ij eigenlijk geen zelfstandige letter is, maar een lettergroep, ‘i
plus j’. Doordat degenen die, omstreeks 1800, tegenover de progressieve y-
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spelling de conservatieve ij-spelling aan de overwinning hebben geholpen, niet
tegelijk de ligatuur-hoofdletter IJ hebben vervangen door de historische lettergroep
Ij, hebben zij evenwel ondanks zichzelf de ij als lettereenheid gehandhaafd en ons
met het probleem laten zitten, waar ergens in het nederlandse alfabet die letter ij
dan wel geplaatst moet worden. Dat dit inderdaad een klemmend probleem is, weet
ieder die alfabetisch geordende registers, bibliotheekcatalogi, telefoonboeken,
encyclopedieën e.d. moet raadplegen. Er is buiten het nederlands, dunkt mij, geen
enkele cultuurtaal ter wereld die zijn taalgenoten voor een dergelijk, van dag tot dag
en van uur tot uur zich telkens weer opdringend probleem stelt.
Overdrijf ik? Kan men niet zeggen dat iedere ervaren lezer het toch zo zoetjes
aan wel weet, waar hij in een bepaalde alfabetische ordening de ij heeft te zoeken?
Zeker, ik weet het, dat verreweg de meeste nederlandse woordenboeken de met ij
beginnende woorden onder de i plaatsen, en omdat ik veel met woordenboeken
werk, zoek ik in een woordenboek zelden verkeerd. Maar er zijn uitzonderingen. In
het Nieuw Groninger Woordenboek bijvoorbeeld, dat ik ook nogal eens na moet
slaan, wordt de ij als voorlaatste letter van het alfabet beschouwd. Dat ‘weet’ ik heel
goed en toch begin ik bijna altijd met een ij-woord daarin op de verkeerde plaats te
zoeken. Als ik mijn ‘fout’ ontdek, moet ik telkens weer even snel de redenering
opbouwen: ‘o ja, Ter Laan is niet in de eerste plaats een taalgeleerde, maar een op
de maatschappij georiënteerde, encyclopedisch geïnteresseerde figuur geweest,
3)
hij heeft zich dus niets van het “woordenboekalfabet” aangetrokken’ . Ik ‘weet’ ook
heel goed dat alle nederlandse encyclopedieën de ij na de x en vóór de z plaatsen,
maar gewend als ik nu eenmaal ben aan het alfabet der woordenboeken, vergeet
ik het in de praktijk toch telkens weer. Zo ‘weet’ ook ongetwijfeld de ‘maatschappelijke
mens’, die meer met telefoonboeken en encyclopedieën dan met woordenboeken
te maken heeft, dat hij in de laatstgenoemde ij niet vóór de z, maar onder de i moet
zoeken, maar ik stel mij voor dat ook hij zich slag op slag zal

3)

Ter Laan stond bovendien nog, kan men zeggen, in een groninger lexicografische traditie,
want ook zijn voorganger Molema (1887) had de ij vóór de z geplaatst.
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vergissen. En dan blijven er buiten de woordenboeken, encyclopedieën,
telefoonboeken en catalogi ook altijd nog een heleboel andere alfabetische
ordeningen, waarbij niemand van tevoren kan weten welk alfabet erin gevolgd wordt.
Bij ieder register dat men nog niet eerder heeft geraadpleegd moet men zich
afvragen: heeft de samensteller zich aangesloten bij de praktijk van de (meeste)
woordenboeken of bij die der encyclopedieën? heeft hij zich op het ‘schoolse’ danwel
op het ‘maatschappelijke’ standpunt gesteld? Het is, dunkt mij, niet te ontkennen:
hier ligt een probleem dat om een oplossing vraagt. En het is een illusie te menen
dat dit probleem zichzelf oplost, doordat de ‘school’ het toch op den duur wel zal
winnen van de ‘maatschappij’. Bovendien, waarom zou de ‘school’ het eigenlijk
móeten winnen? Is het standpunt van de ‘school’ rationeler en ‘wetenschappelijker’
dan dat van de ‘maatschappij’? Geenszins. De ij is, zoals de hoofdlettervorm
overtuigend bewijst, voor ons letterbewustzijn een letter en geen lettergroep. Ja, de
ei, dat is een lettergroep en niemand zal er dan ook aan denken om aan het begin
van een zin EIser te schrijven. Maar ij kan geen lettergroep heten, omdat de
schrijfwijze Ijzer voor ons volstrekt onmogelijk is. Is het rationeel of ‘wetenschappelijk’
iets wat géén lettergroep is in een alfabetische ordening nochtans als zodanig te
behandelen?
De ‘maatschappelijke’ praktijk ten aanzien van de alfabetische plaatsing van de
ij kan op zichzelf genomen natuurlijk geen oudere traditie hebben dan de praktijk
van de ij-spelling zelve. Maar er is een duidelijk aanwijsbaar verband tussen 19deen 20ste-eeuwse plaatsing van de ij vóór de z en de 17de- en 18de-eeuwse praktijk
van de y-spelling. In het alfabet von onze telefoonboeken en encyclopedieën werkt
nog de theorie van Ampzing en de praktijk van Leupenius en Sewel door. Sewel is
nagevolgd door de progressieve lexicografen van de 18de eeuw, hij is na Kilianus
de stichter van een nieuwe traditie geworden. Marin bv. schrijft al in de eerste druk
van zijn nederlands-frans woordenboek, van 1717, consequent y en men vindt ydel
en yzer bij hem, naast yacinth, onder de voorlaatste letter van het alfabet. In zijn
zesde druk, van 1793, is merkwaardigerwijze de y typografisch vervangen door de
ij, maar zonder dat dit iets aan de alfabetische ordening heeft veranderd: ijdel en
ijzer blíjven op dezelfde plaats staan als in 1717
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(ook ijvoor). Het in 1769 in Antwerpen uitgegeven nederlands-franse woordenboek
van Des Roches schrijft evenals de amsterdamse woordenboeken uit die tijd
consequent y. De letter H eindigt met de woorden hysblok, hyssen, hyssop, de letter
Y begint met yacht en eindigt met yzing. De invloed van Des Roches werkt in het
nederlandssprekende deel van België door tot diep in de 19de eeuw. Ook het
nederlandsfranse woordenboek van Van de Velde en Sleeckx, uitgegeven in Brussel
in het jaar 1861, schrijft nog consequent y en laat zijn letter H eindigen met Hyschen,
hysching, hyschtouw, hyssoop of hyzop en zijn letter Y lopen van yacht tot yzing.
Ons zuiden heeft de periode Siegenbeek-Weiland overgeslagen en daardoor heeft
de traditie van Sewel daar kunnen voortduren tot aan de receptie van De Vries en
Te Winkel. Veel belangrijker dan Sewels invloed op de woordenboektraditie - tot
aan Weiland of De Vries en Te Winkel - is echter de navolging geweest die zijn
alfabetische praktijk heeft gevonden bij schrijvers van encyclopedie-achtige werken.
De 18de eeuw is de encyclopedische eeuw bij uitstek geweest. Ik heb eens een
paar van die oude alfabetisch geordende verzamelingen van wetenswaardigheden
nageslagen en zij bleken allemaal te spellen en te alfabetiseren in de lijn van Sewel.
In het Register van het Kabinet der Natuurlyke Historien, Wetenschappen, Konsten
en Handwerken, van W.v. Ranouw, M.D., in 1732 bezorgd door P. van der Meersch,
volgen wydte en wyn op wurmtjes. In het in 1743 uitgegeven Huishoudelyk
Woordenboek van M. Noel Chomel (‘in 't Nederduits vertaald door de Heeren Jan
Lodewyk Schuer, Uitgever van 't Groot Algemeen Woordboek, A.H. Westerhof,
V.D.M. en Rector der Latynsche Scholen te Gouda, en zeker Liefhebber’) volgt op
wyn en wynsteen een reeks die begint met ypen en eindigt met yzer. In het Nieuw
en Volkomen Woordenboek van Konsten en Weetenschappen door Egbert Buys,
uitgekomen in het jaar 1769, volgt azyn op azuur. Enzovoort, enzovoort. Een modern
encyclopedieënlezer zal in al deze oude verzamelwerken onmiddellijk zijn weg
kunnen vinden, want hij staat in hun alfabetische traditie. Deze traditie heeft zich
niets aangetrokken van de historiserende interpretatie van de ij door een Siegenbeek
of een Te Winkel, maar verving eenvoudig te bestemder tijd de 18de-eeuwse y door
een 19de-eeuwse ij en liet verder
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alles bij het oude, d.w.z. bij het in de 18de eeuw als modern en rationeel
beschouwde. Het staat de ‘school’ vrij om het door de ‘maatschappij’ geaccepteerde
fout te noemen, maar het staat de ‘maatschappij’ harerzijds ook vrij de onpraktische
schoolgeleerdheid te negeren. De woordenboeken, producten van schoolgeleerdheid,
staan met hun diachronisch juiste, maar synchronisch onjuiste interpretatie van de
ij maatschappelijk geïsoleerd.
Het Nederlandse alfabet kan volgens ons letterbewustzijn alleen maar uit 26
letters bestaan, wanneer wij de ‘ij met puntjes’ en de ‘ij zonder puntjes’ als varianten
van één en hetzelfde letterteken mogen beschouwen. Zo niet, dan hebben wij met
27 letters te maken. Bij een alfabet van 26 letters is de plaatsing van de ij geen
probleem, want deze ij hééft dan al, samen met de y, zijn plaats tussen de x en de
z. Beschouwen wij daarentegen de ij als een eigensoortig lettergewas van
Nederlandse bodem, dat wij in zijn eigensoortigheid ook een eigen plaats moeten
geven in het nederlandse alfabet, dan hebben wij theoretisch de keus tussen drie
mogelijkheden: ná de i en de j - vergelijk de w na de u en de v -, ná de z - vergelijk
de deense ligatuur oe na de z -, of ná de y. Praktisch hebben wij echter geen keus
en kan alleen de plaats na de y in aanmerking komen. De ‘maatschappij’ is er immers
aan gewend de ij op de plaats van de y te zoeken en, behalve in de woordenboeken,
ook steeds te vinden. Aangezien de y in de nederlandse woordenboeken maar een
zeer geringe plaats inneemt, zal de ‘maatschappelijke’ gebruiker zijn ij-woorden ook
zonder noemenswaardig tijdverlies kunnen vinden, wanneer zij vlak na de y-woorden
staan, op dezelfde bladzijde om zo te zeggen. Anderzijds zal de ‘wetenschappelijke’
gebruiker van registers, catalogi, telefoonboeken en encyclopedieën bij het opzoeken
van woorden en namen waarin een ij voorkomt ook geen tijd meer verliezen, wanneer
hij eraan gewend is geraakt dat de ij steeds voor de z staat. De enige die het bij
deze alfabetisering moeilijker kan krijgen, is de buitenlandse gebruiker van een
nederlands woordenboek. De ij is immers een exclusief nederlands letterteken, een
nationaal nederlands letterbloemetje, en moet dus door ieder die geen nederlands
kent wel geïnterpreteerd worden als ‘i plus j’ en gezocht worden onder de i. Maar
mag men niet veronderstellen
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dat een buitenlander die een nederlands woordenboek raadpleegt ook de moeite
wil nemen om zich een exclusieve bijzonderheid van het nederlandse alfabet eigen
te maken? Ik wijs maar weer op het deense alfabet: iemand die een deens
woordenboek raadpleegt dient toch ook te weten dat hij de oe niet onder de a en
de ø niet onder de o kan vinden? En dan kan men ook nog vragen: als de
nederlandse telefoonboeken en bibliotheekcatalogi, die vermoedelijk toch vaker
door niet in het nederlands georiënteerden geraadpleegd worden dan nederlandse
woordenboeken, niet ‘tegemoetkomend’ zijn tegenover vreemdelingen, waarom
zouden de woordenboeken het dan wel zijn?
Het is ongetwijfeld praktisch geweest dat men in Zuid-Afrika, waar de
‘maatschappelijk’ functionerende alfabetische ordeningen evenveel geraadpleegd
moeten worden door engelssprekenden als door afrikaanssprekenden, de ij, in de
lijn van Leupenius, Sewel en hun navolgers, maar helemaal heeft vervangen door
y. In het tweetalige België zou de gemakkelijke hanteerbaarheid van de alfabetische
ordening er ook mee gediend zijn geweest, als men er ten aanzien van de y-spelling
maar aan de traditie van Sewel en Des Roches had vastgehouden. Een dergelijke
bespiegeling is uiteraard zinloos, omdat België op den duur onmogelijk aan de y
kon blijven vasthouden, nadat Nederland definitief voor de ij had gekozen, maar ik
heb deze zinloze bespiegeling toch maar neergeschreven om hiermee te laten
uitkomen, dat de ‘maatschappelijke’ alfabetiseringspraktijk in het tweetalige België
veel minder dringt tot de erkenning van de ij als 27ste letter van het nederlandse
alfabet dan in het eentalige Nederland. Ja, men kan zelfs veronderstellen dat,
wanneer men eventueel in Nederland zou besluiten tot de plaatsing van de ij vóór
de z, dit in het nederlandssprekende deel van België enkel als een eigenaardigheid
van het nederlandse ‘woordenboekalfabet’ zou blijven gelden. Veel geestdrift hebben
wij dus uit België niet te verwachten en ik zie mede daarom het probleem van de
plaats van de ij in het nederlandse alfabet, waaraan allen die met nederlandse
alfabetische ordeningen te maken hebben dagelijks laboreren, nog niet zo dadelijk
opgelost worden. Niettemin heb ik voor een oplossing willen pleiten en wel voor de
oplossing die m.i. de enig mogelijke is, nl. die in ‘maatschappelijke’ zin. En ik heb
willen aantonen dat deze oplossing
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niet alleen in de lijn der historische ontwikkeling ligt, maar ook wetenschappelijk
alleszins te verdedigen is.

Naschrift
Ofschoon in het bovenstaande - de tekst van een voordracht - de middeleeuwse
alfabetten maar een zeer ondergeschikte rol spelen, dien ik mijn gegevens
dienaangaande toch nog wel op enkele punten aan te vullen. Allereerst kan ik dan
naast een Jan Moritoen, die aarzelde de w als twee afzonderlijke letters te
beschouwen, een andere, mogelijk gelijktijdige dichter stellen die een dergelijke
aarzeling niet heeft gekend. Ik bedoel de dichter van het poëem Van V lettren dat
wijf bediet (N. de Pauw, Mnl. ged. en fragm. 1, 568), die door zijn titel al doet blijken
dat hij in het woord wijf 5 letters onderscheidt, v, v, i, i, f. ‘Deerste lettre willic prisen
/ Dats .j. V’, schrijft hij en hij verbindt die v dan met virginitas. Zo gaat hij door: ‘Hoort
vander andre lettre clare / Dats .j. V’, en die tweede v staat voor virtus. Voor deze
dichter heeft er, kan men zeggen, nog geen w bestaan. Des te opvallender is het
daarom dat in, hoogstwaarschijnlijk, dezelfde tijd bij andere letterbewuste schrijvers
de w al een plaats in de reeks der alfabetische ‘figurae’ had gekregen. Ik verwijs
naar het dubbel-alfabetische werkstuk Hier beghint den AB recht ende averecht,
door Blommaert uitgegeven naar het grote Hulthemse handschrift (Oudvl. Ged. 3,
143) en misschien dus wel een eeuw ouder dan de Teuthonista. We vinden in dit
gedicht een alfabetische reeks van niet minder dan 30 tekens: de r en de s zijn erin
verdubbeld (verg. de Twe-spraack en Jacob van der Schuere), na de v en voor de
x is een w ingevoegd, en na de z volgen tenslotte nog 4 afkortingstekens, die voor
et, con en est en, tussen con en est, een vierde dat ik niet kan thuisbrengen. Een
zelfde reeks van 30 ‘figurae’ zal oorspronkelijk ook het alfabetische lofdicht hebben
bevat, dat A. Beets in Ts. 22, 183 heeft uitgegeven (naar een 15de-eeuws
handschrift). Ook hier hebben we tweemaal de r en tweemaal de s, ook hier na de
v een w, ook hier de afkortingstekens voor et, con en est. De afkorting die ik niet
heb kunnen thuisbrengen schijnt hier echter te ontbreken. Beets laat r. 29 van het
gedicht beginnen met
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het woord Tytel, zonder dat hij aangeeft dat dit een opgeloste verkorting zou zijn.
De achter de z toegevoegde afkortingstekens - die kennelijk enige variatie
toelieten, zie ook Ene bedinghe op den AB in Vad. Mus. 2, 405 - zijn voor de verdere
geschiedenis van het nederlandse alfabet van weinig belang. Ze behoorden in de
middeleeuwen tot het alfabetische ordeningsapparaat der scriptoristen, dat dezen
in staat stelde de bedoelde volgorde der quaterns in een codex duidelijk aan te
geven. In de 15de eeuw namen de typografen voor een belangrijk deel de functie
der scriptoristen over en daarmee ook een en ander van hun gewoonten. Het is
uiterst curieus te constateren hoe het middeleeuwse ‘scriptoristenalfabet’ van 23
letters - zonder j, zonder u en zonder w - zich via het ‘typografenalfabet’ heeft weten
te handhaven tot in de 19de eeuw. Zonder een systematisch onderzoek in te stellen
heb ik zo maar eens een paar boeken uit het vierde decennium van de 19de eeuw
opgeslagen. In de Verklarende Geslachtlijst der Nederduitsche naamwoorden door
Mr. Willem Bilderdijk, derde deel, uitgegeven te Amsterdam door J. Immerzeel
Junior, in 1834, vindt men 326 bladzijden, verdeeld over 21 quaterns die geletterd
zijn A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X. In datzelfde jaar 1834
verscheen te Rotterdam bij P.H. van den Heuvel het Leerboek der Scheikunde van
J.J. Berzelius, vertaald onder medewerking van G.J. Mulder. Het eerste deel daarvan
omvat 398 bladzijden, verdeeld over 50 quaterns die genummerd zijn van 1 tot 50.
Beide systemen, de lettering en de nummering, zullen in de drukkerswereld wel
enige tijd naast elkaar hebben gefunctioneerd. Maar merkwaardiger dan dit is het
feit dat een alfabet van 23 letters zich in een besloten vakconvent eeuwenlang heeft
kunnen handhaven, terwijl de hele verdere wereld al een alfabet van 25 of 26 letters
bezigde!
K. HEEROMA
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Humiliamini
In de verzen 580/2 van Een Esbattement van sMenschen Sin en Verganckelijcke
Schoonheit, Tekstuitgave met inleiding en aantekeningen, verzorgd door het
Nederlands Instituut der Rijksuniversiteit te Groningen (Zwolse Drukken en
Herdrukken Nr. 57, 1967, p. 149) antwoordt op den heildronk van Manier: Ic brengt
u! Gewoonte:
Humiliamim, tbetaemt
Ongeblaemt // weder vrolick te singen
Sonder verlingen.

De commentator oppert vragenderwijs de gedachte, dat Humiliamim zou betekenen
‘dank u wel’, echter zonder nadere adstructie.
De onvertaalbaarheid van het woord wekt onmiddellijk het vermoeden, dat, zo
niet de copiïst, dan toch de dichter zelf wel zal hebben geschreven Humiliamini. Bij
hernieuwde collationnering is nu gebleken, naar Dr. C. Schmidt, wetenschappelijk
hoofdmedewerker aan het Nederlands Instituut te Groningen, mij vriendelijk
mededeelt, dat in het handschrift inderdaad Humiliamini staat: daarmee keert
Humiliamim terug naar het schimmenrijk, waaruit het opkwam.
Het werkwoord humiliare, ‘vernederen’, treffen wij vóór Tertullianus niet aan; onze
vorm is blijkbaar citaat uit de Vulgata. De Sacrorum Bibliorum vulgatae editionis
Concordantia van Franciscus Lucas (Coloniae Agrippinae 1684) geeft voor den
imperativus op -amini drie plaatsen: Ierem. 13, 18; Iacob. 4, 10; I Petr. 5, 6. Hoe de
laatste beide teksten uitgangspunt zouden kunnen zijn voor onze, luimige, aanhaling,
vermag ik niet te zien.
Anders is het met Ierem. 13, 18 Dic regi et dominatrici: Humiliamini, sedete:
quoniam descendit de capite vestro corona gloriae vestrae. Er zijn namelijk zekere
Schriftplaatsen, die in bepaalden kring bij herhaling in schertsenden zin worden
gebezigd. In protestants milieu heeft meer dan één onderwijzer een leerling ter
verantwoording geroepen met Elisa's ‘Vanwaar, Gehazi?’; gelukzalig de oplettende
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knaap, die dan onbedremmeld wist te repliceren naar 2 Koningen 5, 25: ‘Uw knecht
is noch herwaarts noch derwaarts gegaan’. In kringen met de Vulgata vertrouwd
kan iemand bij het verschijnen van een pompeus personage zijn makker vragen:
quis est iste? (Haarlems Spel van Piramus en Thisbe 27); van den hoorder wordt
dan verwacht, dat hij uit Psalm 23, 8 (en 23, 10) rex gloriae weet aan te vullen en
beseft, dat het gaat juist om de woorden, die n i e t worden uitgesproken. Evenzo
nu, stel ik mij voor, kan er een gebruik ontstaan, dat in een enigszins luidruchtig,
vulgatavast gezelschap iemand citeert: humiliamini, terwijl de hoorders beseffen,
dat het eigenlijk te doen is om het volgende woord: ‘g a a t nu eens allemaal weer
z i t t e n : wij willen opnieuw een liedje zingen!’.
Amsterdam
D. KUIJPER Fzn.

Een graft onderdaen
In den prozatekst van den Spiegel der Sonden (uitg. J. Verdam, II, Leiden 1901,
kol. 24, 16/7) lezen wij: Hier op seet david: ‘Hoer eynde is als een graft onderdaen’.
Wat betekent hier onderdaen? Verdam heeft ‘verschillend’, ‘verscheiden’ vermoed
(MNW V 330), ook (een) ‘gepleisterd’ (graf) (woordenlijst uitgave II 306 onder gracht),
maar blijft den tekst ‘niet duidelijk’ achten.
De methode om tot oplossing van de moeilijkheid te komen, lijkt mij aangewezen.
Wat David ons naliet, zijn zijn Psalmen. Waar spreekt hij of een ander Psalmendichter
(want een verwisseling met b.v. Asaf mogen wij niet van tevoren uitsluiten) over
dood, over graf van goddelozen? Wij komen dan op Vulg. Psalm 9, 18; 16, 13/4;
30, 18; 48, 12; 48, 15; 48, 17/21; 72, 17/8. Onder deze plaatsen herkennen wij
spoedig de ene, die ons helpt, Psalm 48, 15: mors depascet eos. Et dominabuntur
eorum iusti. In koene taal zegt blijkbaar de Middeleeuwse prozaist: ‘Hun einde is,
alles bij elkaar,’ (als: ‘alles’) ‘een graf, dat onderdanig is’; hij bedoelt: ‘hun einde is
niet meer dan een graf, w a a r d e o p r e c h t e n o v e r h e n h e e r s e n ’.
Amsterdam
D. KUIJPER Fzn.
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Boekbeoordelingen
Hugo Peeters, De Rijmkroniek van Holland, haar auteur en Melis Stoke.
Antwerpen-'s-Gravenhage 1966. 204 blz. ƒ 12.25.
Hier hebben we een werk, dat de hele problematiek van de Rijmkroniek van Holland
wil behandelen. Daarom begint Schr. met een overzicht van de historie van de
Rijmkroniekstudie. Er zijn een aantal problemen die al lang de aandacht hebben
gevraagd en we willen dadelijk opmerken, dat Schr. de verhouding van de
handschriften goed behandelt: hij heeft afdoende aangetoond, dat de lezing van de
hss B en C ouder is dan A.
Hierbij heeft Schr. het niet willen laten: ook betoogt hij dat de Rijmkroniek heeft
gebruik gemaakt van Maerlant, en dat BC, waarin geen auteursnaam voorkomt,
niet is geschreven door Melis Stoke, die in A zich aan het slot als schrijver opgeeft,
maar door Wouter de Clerc, die vrijwel algemeen als een latere copiist gezien wordt.
Daarbij sluiten zich nog aan een opinie, dat Maerlant is gestorven omstreeks 1288,
benevens een hypothese over de kring waarin de Rijmkroniek is geschreven.
Van deze laatste stellingen moeten we de meeste afwijzen.
Om te bewijzen, dat BC ouder is dan A, haalt Schr. enige regels aan die het slot
van de hoofdbron van de Rijmkroniek, het Chronicon Egmundanum, bevatten.
Dit was, als ic vinden conde,
Van den grave tot Egmonde,
Ende niet meer en vandics daer.

Dit slaat op het einde van het Chronicon; we vinden deze regels in B en C. Niet in
A, dat dus niet het eindigen van de bron aankondigt, en dus later is. Maar nu vergeet
Schr. dit betoog, wanneer hij de tekst van Maerlant voor ouder dan de Rijmkroniek
houdt: Maerlant, Sp. Hist. IV partie, boek I c 46 reg. 217-230 vertelt ons hetzelfde,
ook zonder aanduiding van het slot van het Chronicon. Men moet hier dezelfde
maatstaf aanleggen.
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Er is één moeilijkheid. Te Winkel, de eerste die de ontlening door Maerlant heeft
aangenomen, vond vier verzen die Maerlant aan het Chronicon Egm. ontleend heeft
en die niet staan in de Rijmkroniek. Te Winkel geeft een verklaring, nl. dat Maerlant
hier het Chron. Egm. heeft gebruikt; wij zouden eerder denken, dat een oude schrijver
(een ‘prae-rijmkroniek’) die vier verzen wel had en dat ze door de Rijmkr. zijn
overgeslagen; maar hoe het zij, die vier regels worden door Schr. als een volledig
bewijs beschouwd, dat Maerlant de bron is van de Rijmkroniek. Die vier regels eisen
een verklaring, en ik kan mij voorstellen, dat men met de twee bovenstaande niet
tevreden is; maar Schr. blijkt zich geen ogenblik ervan bewust te zijn, dat in zijn
voorstelling er een verklaring moet zijn van 2000 regels die de Rijmkroniek aan het
Chronicon heeft ontleend, en die niet bij Maerlant staan.
Sp. Hist. IV, I c 46 vs 1-10 = Rijmkr. I 393-402. Dan zegt de Rijmkroniek, dat hij
het handvest (oorkonde 867 of 868, in werkelijkheid van 969) geheel (‘al’) zal
meedelen, terwijl Maerlant een uittreksel geeft. Rijmkr. I 405-482 vinden we, met
dezelfde bewoordingen, terug bij Sp. Hist. vs 14-42, met overslaan van ongeveer
30 verzen. Dan volgen bij Maerlant de genoemde vier verzen, maar die zijn reeds
opgewogen door die 30.
De volgende regels in Rijmkr. en Sp. Hist. vertonen hetzelfde beeld. Verderop
lezen we in de geschiedenis van Dirk I (Rijmkr. I)
511 Maer deghene de tlatijn bescreef,
In weet waerbi hi achterbleef,
Hine bescreef dat jaer niet mede,
Daer hi sinen ende in dede:
515 Bideen es mi oncont das,
Hoe langhe dat hi grave was.

Korter bij Maerlant, Sp. Hist. IV, I c 46 vs 64-66:
Maer van hem en saghic nie,
Hoe lange hi was in den live.

Rijmkr. heeft een verwijzing naar de bron, die een bericht niet geeft. Hier te lezen,
dat Rijmkr. het latijn niet en Maerlant wel heeft gebruikt, gaat toch te ver: ‘de
Rijmkroniekschrijver spreekt hier van deghene die tlatijn screef, alsof hij zeggen
wou, dat zijn rechtsstreekse
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bron er geen schuld aan had.’ (blz. 188) Dit is inlegkunde. Men vergelijke ook nog:
Rijmkr. I vs 10
Alsoo als icket bescreven vant
In den cloester tEgmonde,
In latine in vrayer orconde.....

Natuurlijk heeft Te Winkel gezien dat de veronderstelling dat het Maerlant is die
afschrijft, een verantwoording van de datum nodig maakt. Hij denkt aan de opdracht
aan Floris V, die bewijst dat het begin van de Rijmkr. is gemaakt vóór 1296.
Nu is een splitsing in tweeën een oude veronderstelling: zij past in de opvatting
van Te Winkel, maar wordt ook door andere auteurs gedeeld. Niet is men het er
over eens, wáár precies de grens ligt, en daarom beweert Schr. meteen maar, dat
het denkbeeld, dat twee auteurs aan de Rijmkr. hebben gewerkt, onjuist is.
Schr. wordt nu niet moe te herhalen dat men geen scheiding in de Rijmkr. mag
maken (blz. 126), en nog meer, dat BC de oudste versie is van de Rijmkr. (blz. 12,
22, 48, 51; vroegste: blz. 35, 63, 66, 68; originele: blz. 103), originele Rijmkroniek
(blz. 106). Ongemerkt gaat Schr. over tot een andere formulering, nl. dat BC de
oudste denkbare versie van de Rijmkroniek is (blz. 71, 72, 77, 81, 88). Dat is nl
nodig, want Maerlant heeft de Rijmkroniek niet kunnen gebruiken, als zij pas na zijn
dood is geschreven.
Nu zijn er bewijzen voor verschillende tijden van ontstaan: behalve de twee
opdrachten aan Floris V en Willem III vinden we mededelingen over afstammelingen
van Filips van Zwaben, te dateren tussen 1278 en 1282 (Rijmkr. II vs 1222-52), en
over de kinderen van Floris V, die gestorven zijn IV vs 151-153, bij gebeurtenissen
van 1272, terwijl IV vs 650 zijn zoon Jan wordt vermeld, kennelijk later toegevoegd,
want later geboren. Hier zijn twee tijdaanduidingen, die wijzen op twee auteurs of
op één auteur die op twee momenten heeft geschreven. Nog meer wijst hierop, dat
tussen die berichten, nl. III vs 881-884 wordt gezinspeeld op de dood van Floris V,
en nog eens III vs 1492-97, met bijna dezelfde woorden. Dit stuk is dus later
toegevoegd dan boek IV is geschreven; we hebben een zeker bewijs van
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omwerking. Het is dus niet juist, dat ‘niemand...de inhoud van de Rijmkroniek
wijzigde’ (blz. 88).
De stelling dat er een ouder en een jonger deel in de Rijmkr. is, is afkomstig van
Kluit, die (Historia critica I, p. 448) reeds in 1777 zegt: ‘duplicem esse olim ab Aem.
Stoke editionem chronici sui emissam, quarum prior dedicata est Florentio V comiti;
posterior vero ea, quae continuata, emendata et multis monitis moralibus...reperta,
dedicata est postmodum Wilhelmo III comiti.’ Dit haalt Schr. aan en vertaalt:
‘Gemakkelijk kan aangetoond worden, meende hij, dat Melis Stoke twee edities
leverde van zijn werk: een eerste, gevonden in B en C, oorspronkelijk geschreven
voor Floris V, en een tweede definitieve, in A...’ (blz. 10). Men mag wel eens wat
toevoegen ter verduidelijking, maar Kluit spreekt van een oudere editie die later is
voortgezet; hij bedoelt dus kennelijk niet BC en A, want BC eindigt met dezelfde
regels als A. Schr. kan slecht lezen.
Dit blijkt ook als hij Te Winkels mening gaat weerleggen. Deze stelt (Maerlants
Werken, 2e druk, blz. 376) ‘dat Maerlant zijne vierde partie op zijn vroegst in 1286
begon en dat het laatste gedeelte er van....geschreven is...in ieder geval na
1288...Melis Stoke daarentegen kon zijn kroniek reeds in 1283 begonnen hebben...’
Ik laat de nauwkeurige datering rusten en laat ook in het midden, of de beide versies
aan Stoke moeten worden toegeschreven, maar Schr. citeert een zin onjuist. Te
Winkel, l.c. blz. 375 noot 4, zegt:
‘Dat hier in bijzonderheden aan te wijzen, zou veel te veel plaatsruimte
kosten; doch opdat ieder zelf kunne oordeelen, geef ik van al Maerlant's
plaatsen de overeenkomstige uit Stoke op.’
Dit wordt door Schr. weergegeven met:
‘Na dit eerder mank en nietszeggend betoog legde J. te Winkel het
probleem terzijde, niet zonder te hebben gezegd, dat ‘meer in
bijzonderheden treden te veel plaatsruimte zou kosten.’
Over de 20 plaatsen die Te Winkels mening adstrueren geen woord! Wij zijn
echter van mening, dat hij, na oppervlakkig onderzoek, in de roos heeft geschoten
en dat niemand de 2000 regels in de Rijmkroniek, die aan het Chronicon
Egmundanum zijn ontleend en niet bij Maerlant te vinden zijn, mag negeren. Schr.s
betoog is hier een achteruitgang.
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Het is jammer dat men nog nooit de bronnen van de Spiegel Historiael heeft
nagegaan. Maerlant noemt er zelf een aantal (Petrus Comestor, Widichindus), maar
heeft sommige uit zijn bron Vincentius overgenomen (uitg. blz. 243). Zowel de
Brabantse hertogen als de Vlaamse graven moeten aan bestaande konieken zijn
ontleend, maar deze zijn verloren; de bewaarde (Genealogia ducum Brabantie en
Gen. comitum Flandrie) hebben teveel verschillen om als bron te kunnen gelden;
de uitgevers van de Spiegel verwijzen voor Vlaanderen naar een kroniek van 1405,
wat betekent naar een verloren bron van deze. We weten daardoor te weinig van
de overnametechniek van Maerlant, die IV, I c. 5 het eind van de keizers van
‘Constantinoble’ volgens Vincentius beschrijft:
vs 83 Hier swigen wie van den keyser vort = Exinde de Constantinopolis
imperio tacetur.
Dat einde noemt (vs 69-70) ‘Constantine met sinen sone Romaen’, d.z. Constantijn
VII en Romanos II. Deze laatste is getrouwd met Theophano, en hun dochter
Theophano was de vrouw van keizer Otto II. Bij deze keizer vermeldt hij Theophano
de jonge wel, maar noemt dan haar vader Theophanus, wat een Egmondse
constructie is:

Chr. Egm.: Lutgardim sororem Theofane imperatricis matris Ottonis
imperatoris (d.i. Otto III)...Theofani regis Grecie filiam....
Rijmkr. I vs 687-693, te vergelijken met Sp. Hist. IV, I c 46:
vs 87 Des keysers dochter van Griekenlant,
Die Theophanus was genant.

En nogmaals, nu buiten het Egmondse verband; IV, II c 25:
vs 11 Dese Otte (nl. Otto II) nam te wive
Ene edele vrouwe van reinen live,
Die men Theophana hiet,
Ende was dochter, alse men siet,
Theophanus, die keyser sat
Te Constantinoble in die stat.

Het bericht over deze apocryfe Griekse keizer past in het verband van de
Rijmkroniek, die het Chronicon Egmundanum vertaalt.
Het betoog over de verhouding van Rijmkroniek en Maerlant heeft de bedoeling,
aan te tonen dat in 1289 de Spiegel reeds was gepubli-
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ceerd, wat zou bewijzen dat Maerlant toen reeds was gestorven. Daarom wordt dat
jaar telkens herhaald, met de (onjuiste) toevoeging, dat de Rijmkroniekschrijver het
noemt.
Wij verbazen ons wel, dat Schr. zwijgt over het feit, dat Rijmkr. IV vs 412 Alexander
en Priamus worden geciteerd, en V vs 415 coninc Davit (uit de Rijmbijbel), vs 425
Alexander, en vs 437 distorie van Meerline. Hier is het de Rijmkroniekschrijver, die
Maerlant gebruikt; het versterkt onze mening dat er minstens twee
Rijmkroniekschrijvers zijn geweest. Wat de bronnen betreft, Schr. wijst op het
Chronicon Ellenhardi, wat ik wil overnemen, op de Chronique van Baudouin
d'Avesnes, wat ik aarzel over te nemen, en op Menko, wat ik zeker niet aanvaard,
evenmin als de Annales S. Pantaleonis.
Het is buiten kijf dat Lodewijk van Velthem de Rijmkroniek gebruikt heeft. Schr.
wil echter bewijzen dat hij beide bewerkingen, BC zowel als A, heeft gekend.
Velthem nu is zeer slordig: hij vertaalt metropolis met Tripolis, spreekt van ‘canonke
van Sepulchri’ (kanunniken van het Heilige Graf) e.d. Deze slordigheid wordt door
Schr. gebruikt om allerlei overeenkomsten te suggereren: Ann. S. Pantaleonis
zeggen: rex vero in castro Werden quod diu prius ei redditum fuit recipitur. Dit kan,
dunkt mij, onmogelijk de bron zijn voor Velthems bericht dat ‘Keyserswarde’ zes
weken later(!) door koning Willem is bezet. En nu te beweren, dat
Velthem:

vi weken dach ende nacht

en Rijmkr.

vi weken myn dan een jaer

‘een merkwaardige gelijkenis’ vertonen, is wel heel kras. Het is iets anders en lijkt
hoogstens eeen klein beetje op elkaar. (blz. 103-106)
Niet alleen BC, maar ook A is door Velthem gebruikt, meent Schr. (blz. 107-109).
We laten nu daar, dat Schr. bij Velthem een opschrift ontdekt en daar iets bijzonders
uit haalt, terwijl het maken van opschriften bij Velthem een gewone bezigheid is. In
twee naast elkaar geplaatste fragmenten, waarin Velthem over Aken en Rijmkr. A
over Keizerswaard schrijft, is er niets gemeenschappelijk dan de woorden hi, de en
die, verschillend in aantal en plaatsing. ‘Zo belangrijk
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als de Rijmkroniekbewerker voor Willem de inneming van Aken beschouwt, zo
belangrijk acht Velthem de inneming van Werde. De komst in de keizerstad had hij
reeds beschreven aan de hand van de originele Rijmkroniek (bewerker = A, originele
= BC). Bij hem leest men dan ook behouden...den name van der keyserliker crone,
waar de Rijmkroniekbewerker ten rike genaken moest schrijven. In deze
overeenkomst....’ Het is verschil, geen overeenkomst.
De bedoeling is: Velthem heeft in 1315 geschreven (dat zegt hij zelf), en als hij
zowel BC als A heeft gebruikt, moet A ook vóór 1315 geschreven zijn. Dat is weer
nodig om de verschillende schrijvers van BC en A tot tijdgenoten en goede kennissen
te maken.
Achter A staat een fragmentje over Gerard van Velzen. Dat wil Schr. nu door de
A-schrijver gemaakt laten zijn. Het moet dus een bron voor Velthem zijn geweest.
Dit vinden we betoogd als volgt.
Sp. Hist. V, III c 43 vertelt Velthem dat Eduard van Engeland Floris V heeft
omgekocht om hem tegen Frankrijk te helpen. Floris loopt echter over, hoewel zijn
zoon gijzelaar bij Eduard is. Hier zal Velthem wel de Rijmkr. hebben gebruikt. De
tweede helft van c 43 geeft ons iets heel anders, een romantisch intermezzo in de
vorm van een gesprek: Eduard vertelt Jan van het verraad van diens vader en wordt
dan de aanlegger van de moord, waarvoor hij echter anderen laat opdraaien. Er is
echter, zegt Velthem, behalve deze politieke verklaring nog een tweede: anderen
zeggen, dat Floris om een vrouw is vermoord. En verder:
Noch seit men in Hollant
Daer ic oec bescreven vant,

en dan volgt c 44, een parafrase van Rijmkr. IV 1334-1497.
Nu is volgens Schr. de enige mogelijke uitlegging, dat Velthem dat laatste op
schrift heeft gevonden en het vorige ook; hoewel het daar niet bij staat. Hij ‘geeft
duidelijk te kennen, dat hij het bericht van de geschonden vrouweneer oec
o

o

o

beschreven vant.’ Neen: 1 secgen; 2 secgen; 3 secgen...oec bescreven. ‘Tevens
vertelt de Brabander hier dat hij twee Hollandse bronnen voor ogen had.’ Neen, dat
vertelt hij niet. Maar deze constructie is nodig om te willen constateren, dat Velthem
zowel Rijmkr. A als BC heeft gebezigd. En ook, dat hij
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dat overspel daar heeft gevonden. ‘De auteur (= Rijmkr. A) zegt ons niet veel over
het complot tegen de graaf, maar uit wat hij vertelt, blijkt dat hij wist Dat de graaf
hilt ‘overspel’....(blz. 170). Het sluit in, dat men moet interpreteren, dat de graaf
overspel pleegde, want hij lachte (men weet, dat de verklaring is, dat de graaf het
optreden van Herman van Woerden voor een grapje hield, wat Scriverius al heeft
betoogd). Maar Schr. heeft dit nodig om te betogen, dat Velthem het uit de Rijmkr.
heeft geput en tevens dat hij een exemplaar gebruikte, waarin het fragmentje over
Gerard van Velzen stond. Want dan heeft A dat alles geschreven en dus heeft deze
ook de naam Wouter de Clerc genoemd, die dan als de auteur van BC kan worden
aangemerkt. Wij moeten wijzen op het feit, dat Scriverius van zijn hs van de A-tekst
het slot citeert (‘ghelijck het den Auteur ten eynde ghebracht heeft’), waarbij zowel
het fragment over Wouter en dat over Velzen ontbreekt. Het hoort dus niet bij de
oudste tekst. Daarmee vervalt helemaal het door Schr. veronderstelde verband:
Wouter de Clerc kan rustig als een afschrijver fungeren en het fragmentje over
Velzen als een later toevoegseltje.
Een groot bezwaar hebben we tegen de methode, die twijfelachtigheden als zeker
beschouwt en dan tot steeds wildere conclusies leidt. Daarbij wordt soms met twee
maten gemeten. Op blz. 81 wordt gelijkheid van versregels beschouwd als argument
voor verschil in auteur, want Melis Stoke moet een ander zijn dan de
Rijmkroniekschrijver. En blz. 92 gelijkt een tekst ‘verrassend goed...op de verzen
over Wouter de Clerc.’ Ze zijn dus van dezelfde auteur. Het laatste argument nog
eens op blz. 196. Het is maar wat men betogen wil.
Schr. pleegt van andermans werk te spreken in termen als ‘onbewezen hypothese’,
‘mank en nietszeggend betoog’, terwijl zijn eigen mening ‘terdege wordt aangetoond’.
Dit gebrek aan zelfcritiek komt ook tot uiting in stijlslordigheden: ‘dat de
hypothese...geen blijvende oplossing gaf’ (blz. 119) voor: geeft, of heeft gegeven;
‘bij het einde van ons derde hoofdstuk kwamen wij’ (blz. 14) voor: komen wij; ‘we
zijn te weten gekomen - in Aanhangsel II tonen we het aan’ (blz. 14) en dat is pas
op blz. 186. En wonderlijke woorden: ‘De contradictie...is onbestaande’ (blz. 33);
‘Hij zit immers verveeld
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met het verhaal’ (blz. 133); dat schijnen gallicismen. En dan een hinderlijke
hoeveelheid drukfouten: noot 45 voor 15 (blz. 10); die erbij aanleunt er (= of?) eraan
ten grondslag ligt (20); op blz. 24 moet de tweede kolom onder E in de eerste kolom
worden gezet; blz. 49 noot 70 verwijst naar p. 70 i.p.v. naar 196; blz. 76 noot 12:
fero (fere), hujas (hujus), exaratam (exaratum); blz. 54 reg. 5 van het citaat estivo
(hiemali!!); blz. 165 na vs 1476 een verkeerde regel geciteerd. Niet aan de zetter
kunnen worden geweten tweemaal Scriverius 272 i.p.v. 252 (blz. 8 en 73), of in bloc
(174), of antidateren (127, 128, 132 en 173); en ook niet ‘de werkwoordsvorm an,
een praeterito praesentia.’ (blz. 88).
Zo wordt ons oordeel: niet alleen om de uiterlijke vorm, maar ook om de inhoud
had Schr. dit werk nog in de pen moeten houden, of moeten beperken tot enkele
onderdelen. Hij heeft te veel willen bereiken. Daardoor is wat hij heeft bereikt
weggeborgen achter veel rommel. Alles bij elkaar is de vooruitgang gering en de
achteruitgang groot.
H. BRUCH
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Stadshollands
In 1962 kreeg de Dialectencommissie van de Kon. Ned. Akademie van
Wetenschappen te Amsterdam een uitvoerig manuscript ten geschenke dat handelde
over het dialect van Gouda en geschreven was door de heer A.P.M. Lafeber. Het
verslag van de commissie over het genoemde jaar zegt ervan: ‘Het werk bestaat
uit een klank- en vormleer van het dialect, een lijst van spreekwoorden en zegswijzen
en een zeer uitvoerige woordenlijst dialect-Nederlands en Nederlandsdialect. Vooral
ook wegens de schaarste van materiaal over het dialect van de Hollandse steden
is deze studie een belangrijke aanwinst’. In 1963 werd door de goede zorgen van
Jo Daan in het tijdschrift Taal en Tongval (jg. 15, blz. 68vgg.) de inleiding van Lafeber
(de ‘klanken vormleer’) gepubliceerd met, in een noot, deze karakteristiek van de
hand van de uitgeefster: ‘De schrijver, wel geboren “Gouwenaar”, maar geen
dialectoloog of Neerlandicus van opleiding of professie, heeft een helder overzicht
gegeven van de belangrijkste verschijnselen van dit Zuidhollandse dialect, zoals
het was omstreeks 1900 tot op onze tijd’. Sedertdien is er van alles met het werk
van Lafeber gebeurd: de Oudheidkundige Kring ‘Die Goude’ ging zich inspannen
om het geheel uitgegeven te krijgen, Z.W.O. bleek bereid de uitgave te subsidiëren
en een andere ‘Gouwenaar’, die wél ‘Neerlandicus van opleiding’ was, nam op zich
de kopij voor de druk gereed te maken. Het resultaat ligt nu voor ons: Het dialect
van Gouda door A.P.M. Lafeber met medewerking van L.B. Korstanje, uitgegeven
in 1967 door de Oudheidkundige Kring ‘Die Goude’ te Gouda, en aldaar ook te
bestellen. Voorin het boek vinden we een portret van Lafeber en een verslag van
de plechtigheid waarbij hem, op 1 juli 1965, de Zilveren Anjer werd uitgereikt. Met
de gegevens van dit verslag kunnen we onze voorstelling van de schrijver
completeren: in 1893 te Gouda geboren, kind van het toen nog volop
dialectsprekende volk, al vroeg - door de lectuur van de boeken van Cremer geïnteresseerd geraakt in het verschijnsel dialect, met een natuurlijke aanleg voor
taalwaar-
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neming begaafd, in het einde van de jaren '20 als ‘incasseerder van het toen
bestaande sociale spaarfonds in Gouda’ begonnen met het aanleggen van een
verzameling woorden en uitdrukkingen. ‘In het grote kwitantieboek, dat U steeds
mee moest zeulen, noteerde U telkens op de blanke strookjes het typische
dialectgebruik, dat U tegenkwam in de zeer talrijke huizen, waar U geregeld kwam;
wel 3 tot 4000 gezinnen’, zo horen we bij monde van Prins Bernhard deze
verzamelactiviteit lovend memoreren. Het is voor een wetenschappelijk werk - want
zo mogen we Het dialect van Gouda ongetwijfeld noemen - wel een zeer
onalledaagse ontstaangeschiedenis die ons hier wordt meegedeeld. Wij zien Lafeber
voor ons als een echte ‘taalman’, iemand die leeft in zijn taal, sprekenderwijs, maar
ook horenderwijs, noterenderwijs. Het dialect staat voor hem in oppositie tot wat hij
het ‘officiële Nederlands’ noemt en hij is voortdurend bezig, zeer bewust en oplettend,
beide te vergelijken, vooral fonetisch en grammaticaal, maar ook wat de
woordbetekenissen betreft. Hij leeft in de taal en hij beleeft de taal. Dat maakt zijn
presentatie levendig. Wat hij beleefd heeft, moet hij op een levende manier
weergeven. Dat blijkt in het bijzonder uit de bijna 1000 ‘spreekwoorden, zegswijzen
en uitdrukkingen’ die hij aan zijn woordenlijst heeft toegevoegd, in verschillende
rubrieken geordend en grotendeels toegelicht in dialect. Het blijkt ook uit de
verhalende tekst, helemaal achteraan, waarin hij weliswaar opzettelijk zoveel mogelijk
idioom heeft samengebracht, maar op een zodanige manier dat het toch volkomen
natuurlijk lijkt. Lafeber is een goed verteller voor wie, dank zij zijn geoefendheid in
het waarnemen en weergeven, het schrijven in dialect geen enkele moeilijkheid
meer heeft gehad. Opvallend nauwkeurig is zijn waarneming en beschrijving van
de assimilatieverschijnselen. Naast de markante figuur van de ‘amateur’ Lafeber
blijft die van de vakman Korstanje, die bij dit boek een meer dienende rol had te
vervullen, noodzakelijkerwijs vager. Toch moet ook het aandeel van deze vakman
geenszins onderschat worden. Hij heeft, zoals uit zijn ‘verantwoording’ blijkt, zich
de moeite van een nieuw zelfstandig onderzoek getroost. De inleiding van Lafeber
heeft hij uitgebreid en omgewerkt tot een echte ‘klank- en vormleer’ en daarvoor
‘was de op schrift gestelde taal in de woordenlijsten
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natuurlijk niet voldoende’, maar ‘moesten vele gesprekken volgen met oude, èchte
Gouwenaars, maar ook met de jongere generatie, om te zien wat er nu nog leeft
van dit Goudse dialect’. Van de twee woordenlijsten die Lafeber had opgesteld,
heeft Korstanje terecht alleen die ene behouden waarin de Goudse woorden
vooropstonden. De wat eigengereide fonetische notatie van de lemmata heeft hij
op een verantwoorde wijze vereenvoudigd ‘om het werk zo leesbaar mogelijk te
maken’. Zo is een boek ontstaan dat de volheid van taalleven, die eigen was aan
de ‘amateuristische’ opzet, grotendeels kon bewaren en dat niettemin gemakkelijk
hanteerbaar genoemd kan worden voor ieder die er wetenschappelijk mee wil
werken.
Lafeber is, zoals uit het hierboven gegeven citaat van Jo Daan al gebleken is,
uitgegaan van het dialect ‘zoals het was omstreeks 1900’, dus in zijn jongenstijd.
Hij is er zich van bewust geweest, dat het Gouds toen al in beweging was. Er was,
zo weet hij zich te herinneren, een westelijk Gouds en een oostelijk Gouds, maar
de ‘westelijke afwijkingen zijn het vroegst en geheel verdwenen, en het is dan ook
niet gelukt, iemand te vinden, die meer nauwkeurige aanwijzingen zou kunnen geven
omtrent de daar voorkomende woorden en vormen’. Van het westelijke Gouds
krijgen we eigenlijk alleen te horen dat daarin een ae werd gesproken ‘inplaats van
de aa in het oostelijk deel’. Is dit westelijke Gouds dus ‘geheel verdwenen’, ook het
oostelijke, het eigen dialect van Lafeber, heeft heel wat veren moeten laten. Ten
gevolge van de invoering van de leerplicht kreeg het dialect ‘een neiging zich te
ontwikkelen in de richting van het officiële Nederlands. Het eerst verdwenen de
opvallendste fonetische en grammaticale afwijkingen, zoals de nog algemeen
gezegde scherpheldere èè en òò en de uitdrukkingen als gong voor ging, roop voor
riep, enz. De woordenschat onderging niet zo direct grote wijzigingen, toch werden
de woorden, die in het O.N. niet of zelden gebruikt werden, geleidelijk minder gehoord
en kwamen er nieuwe woorden op. De woorden, die voor 1914 reeds weinig gebruikt
werden, vooral door ouderen, worden in de lijsten en aantekeningen aangegeven
door ‘(oud)’. De woorden, die hoewel eerst nog algemeen gebruikt na 1914 snel in
onbruik raakten zijn aangeduid met ‘(vero)’. Het spreekt volkomen vanzelf dat het
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allemaal zo gegaan moet zijn als Lafeber het in deze zinnen aanduidt, maar het
bijzondere van dit boek is dat het verloop van dit volkomen vanzelfsprekende proces
hier nu ook eens in bijzonderheden genoteerd is, dat men bv. kan vaststellen welke
hollandismen in de Goudse volkstaal het eerste verdwenen zijn en welke wat langer
stand hebben kunnen houden. Op den duur moet zo'n locaal bepaald ‘stadshollands’
dialect wel helemaal opgaan in een ‘algemeen onbeschaafd’, dat op zijn beurt weer
een variant is van de algemene omgangstaal die ‘beschaafd’ heet. Dan is er van
een ‘Gouds dialect’ helemaal geen sprake meer. Zover is het nivelleringsproces
echter nu nog niet gevorderd, want Korstanje kan op grond van zijn aanvullend en
controlerend onderzoek schrijven: ‘Het bleek, dat veel was verdwenen, maar
verscheidene dialectische eigenaardigheden treffen we toch nog bij de jongere en
jonge Gouwenaar aan’.
We kunnen ons inzicht in de ontwikkeling - of het verval - van het Goudse dialect
nog wat verdiepen door ook áchter het door Lafeber verzamelde materiaal te kijken.
Wat weten we van het Gouds van vóór 1900? Voor de periode van vóór 1500 kunnen
we een en ander halen uit de Rechtsbronnen der stad Gouda en die heb ik dan ook
indertijd, ten behoeve van ‘een dialektgeografisch overzicht vóór 1500’, in mijn
Hollandse Dialektstudies geëxcerpeerd. De taal van Gouda ziet er in dat materiaal
niet zo heel veel anders uit dan die van de andere Hollandse steden en kan nog
vrijwel ‘algemeen Hollands’ worden genoemd. Over de toestand van het Gouds in
de 17de en 18de eeuw zijn nog geen zekere gegevens beschikbaar. Het pamfletje
met de titel ‘Samenspreking tusschen Twee Goudse Veer-Luy Iaap en Kees’, door
Kloeke besproken in dit tijdschrift, jg. 54 blz. 82, is, ook voor Kloeke zelf, een zeer
twijfelachtige getuige. Het lijkt mij persoonlijk eerder Amsterdams dan Gouds. De
dialectbibliografie van Meertens/Wander noemt voor Gouda behalve het artikeltje
van Kloeke alleen nog het dialectverhaal van Lafeber, dat nu in zijn boek is
opgenomen, maar dat al eerder, in 1943, was gepubliceerd in deel 4 van de Bijdragen
van de oudheidkundige kring ‘Die Goude’. Dat is bij elkaar niet veel. Maar er bestaat
nóg een bron voor de kennis van het Gouds, die niet in de bibliografie vermeld wordt
en die blijkbaar ook niet aan
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Lafeber en Korstanje bekend is geweest, een bron die weliswaar weinig omvangrijk
is, maar toch zeer geschikt om het ontwikkelingsstadium dat Lafeber ‘oud’ noemt
naar achteren te begrenzen. Ik bedoel de beide antwoorden die uit Gouda binnen
zijn gekomen op de dialectenquête van het Aardrijkskundig Genootschap van 1895.
Het ene antwoord is van C. Zoet, die zich voorstelt als ‘onderwijzer te Gouda en
aldaar geboren en getogen’ en die de door hem geregistreerde taal nader
karakteriseert als ‘het zuiver plat’. Het andere antwoord is van niemand minder dan
C.G.N. de Vooys, die in 1895 nog student in Leiden was. Het is grappig dat we de
naam De Vooys ook nog eenmaal in het boek van Lafeber/Korstanje tegenkomen,
niet, zoals men zou kunnen denken, in de literatuuropgave achter de taalkundige
inleiding, maar in de rubriek ‘Spreekwoorden, zegswijzen en uitdrukkingen’. We
lezen daar nl. onder nummer 50: ‘Je aalt et beij De Vooijs èn laater mo je t beij Van
Rijn brènge. Wer chezeit fan en jonge diej èrrech feul mi sen meisie opèt. De Vooijs
iz en gousmiswinkel op te Mart èn Van Rijn was en grossierderij in lorre èn aud
eizer an de Veste’. Voor wie op zoek is naar het meest ouderwetse Gouds, is ‘het
zuiver plat’ van Zoet stellig veel interessanter dan het al sterker in de richting van
het ‘officiële Nederlands’ geëvolueerde dialect van De Vooys, maar voor ons inzicht
in de ontwikkeling van ‘algemeen Hollands’ via ‘stadshollands’ naar ‘algemeen
onbeschaafd’ zijn beide antwoorden even belangwekkend. Het Gouds was ook al
in 1895 allerminst een eenheid. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid
representeert ‘het zuiver plat’ van Zoet het westelijke Gouds dat nu ‘geheel
verdwenen’ is. Hij spelt tenminste consequent ae in de woorden die De Vooys en
Lafeber/Korstanje met aa schrijven.
Men zou kunnen verwachten dat we bij De Vooys, die tegenover het ‘zuiver plat’
van Zoet wel het oostelijke Gouds moet representeren, de vormen terugvinden die
bij Lafeber ‘oud’ danwel ‘vero’ heten. Maar met die verwachting schematiseert men
de taalsituatie in Gouda kort voor en kort na 1900 al te zeer. De Vooys beschouwt
in 1895 als ‘stadgouds’ - ‘deze opgaven gelden alleen voor de stad Gouda;
onmiddellijk daarbuiten verandert het dialect in verschillende opzichten’, tekent hij
aan - de verledentijdsvormen joeg, vroeg, riep
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en ving. Lafeber kent deze vormen ook, maar beschouwt ze als jongere elementen
in het dialect. De oudere vormen, laten we zeggen van vóór 1914, zijn voor hem
jooch, vrooch, roop en vong. Heeft De Vooys dan in 1895 niet goed geluisterd? Dat
kunnen we nauwelijks aannemen. Maar de klanten van de goudsmidswinkel zullen
in 1895 al ‘progressiever’ hebben gesproken dan de touwslagers- en
pijpemakerskinderen waarmee de jonge Lafeber enkele jaren later op school zou
komen te zitten. Zo kent De Vooys ook alleen mant, tarrewe, sterreve, leuge, die
voor Lafeber de jongere vormen zijn naast ouder mande, tarreme, sturreve, looge.
Het verkleinwoord van draat is voor De Vooys draatjie, voor Lafeber draajchie, al
vermeldt hij wel: ‘Woorden waarvan de eind-d in het meervoud j wordt...vormen het
verkleinwoord op drie manieren: blad: blaachie; blaajchie en blaatjie’. ‘De derde
vorm is de nieuwste’, voegt Korstanje uitdrukkelijk hieraan toe. Maar het
merkwaardigste is wel dat De Vooys soms vormen opgeeft die bij Lafeber helemaal
niet voorkomen, bv. erret en verref (bij Lafeber alleen urt en vurref). De Vooys geeft
alleen nieuw, Lafeber alleen nuuw, maar wel: ‘niewchie, oudere vorm nuuwchie’.
Kunnen we de verschillen tussen het dialect van De Vooys en dat van Lafeber
helemaal herleiden tot de sociale tegenstelling tussen de goudsmidswinkel en de
‘baanderij’? Zo eenvoudig is de zaak ook weer niet. Want De Vooys kent in zijn
meer ‘beschaafd’ stadsdialect ook vormen die bepaald conservatief moeten worden
genoemd en die een ouder stadium vertegenwoordigen dan het oudste van Lafeber.
Daar is in de eerste plaats het prefix van het verleden deelwoord: bij De Vooys (en
natuurlijk ook bij Zoet) consequent e-, bij Lafeber consequent ge-, zonder dat ezelfs maar vermeld wordt. Op dit punt was het Gouds in 1895 dus nog ‘boers’, of
liever ‘algemeen Hollands’, en is het kort daarop radicaal ‘verstadst’, d.w.z. aangepast
aan het ‘officiële Nederlands’. Maar we kunnen door vergelijking van De Vooys en
Lafeber nog een tweede verandering omstreeks 1900 constateren, die in zekere
zin ingrijpender moet heten dan de vervanging van het prefix e- door ge-, omdat er
fonologische consequenties aan verbonden waren. Voor De Vooys (en Zoet)
beantwoordt aan de ei/ij van de algemene omgangstaal in het Gouds steeds een
ai, dus rain,
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klain, ailig (heilig), mai (mei), vrai, vraije, wait (wijd), wain, wais, aizer, raik, laif, vaif,
waif, blaive, paip. In de woordenlijst van Lafeber vindt men al de genoemde woorden
gespeld met ei of, in auslaut en voor -e, eij. Hij zegt hierover in zijn inleiding: ‘Ook
tussen ei en ij is geen verschil te horen, waarom beiden door ei worden voorgesteld.
De beginklank van ei werd vroeger bijna als aa uitgesproken, doch begint steeds
meer naar de gewone uitspraak als in het O.N. te neigen. In sommige woorden werd
zelfs een zuivere aa gehoord. B.v. breien: braaje, keien: kaaje, enz.’. De lijst vermeldt
inderdaad: ‘braaje > breije, breien; ovt. braajde>breej’, en: kaaj>keij, kei; kaajestêên>
keijstêên, keisteen’. Het enige aaj-woord dat zich tenvolle heeft kunnen handhaven
is, voorzover ik heb kunnen nagaan, waaj, ‘het overschot van melk na de
kaasbereiding’, met zijn samenstelling waajbooter. Hierbij zal de ‘boerse’ achtergrond
van invloed zijn geweest. Eventueel kan men in dit verband ook nog het
gevoelswoord aajbaaj, ‘heibei’, noemen, maar voor mij is dit geen overtuigend
voorbeeld, omdat ik in mijn persoonlijke ‘beschaafde’ taal nooit heibei zeg, maar
altijd haaiebaai. Vóór de vervanging van aaj door eij moeten in het Gouds braaje,
‘breien’, en braaje, ‘braden’, kaaj, ‘kei’, en kaaj, ‘kade’, laaj, ‘lei’, en laaj, ‘lade’, waaj,
‘hui’, en waaj, ‘weide’, homoniemen zijn geweest. Ten gevolge van de invloed van
het ‘officiële Nederlands’ heeft het dialect er dus een nieuwe fonologische oppositie
bijgekregen! Maar misschien heeft er in een ouder stadium wel een andere oppositie
bestaan die later verdwenen is, nl. van braaje, ‘breien’, en braeje, ‘braden’, enz.
Trouwens zijn zulke opposities voor het dialectische taalgevoel wel zo belangrijk
als wij het ons in onze abstracte taalkundigheid plegen voor te stellen?
De Vooys moet in alle oprechtheid gemeend hebben dat het dialect zoals hij het
weergaf in de hele stad Gouda gebruikelijk was. Hij heeft er zich geen rekenschap
van gegeven, dat er binnen de dialectsprekende gemeenschap mogelijk verschillende
sociale taalkringen bestonden. Hij heeft stellig niet geweten dat er in het westelijk
deel van de stad ook ae-sprekers leefden. Die ae-uitspraak zal hij wel gekend
hebben, maar dan uit de mond van boeren. Van historisch standpunt gezien is de
ae-uitspraak ‘algemeen Hollands’, althans ‘algemeen Zuidhollands’.
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Zo de ‘verstadsing’ van het Gouds, die dit tot een apart ‘stadshollands’ maakte, al
niet geheel en al begonnen is met de vervanging van de ae door een aa, deze
opvallende distantiëring van het boerse ‘algemeen Hollands’ moet het zelfbewustzijn
van de stedelijke sprekers toch wel zeer versterkt hebben. Het westelijke Gouds,
het ‘zuiver plat’ van Zoet, is dan nog geen echt ‘stadshollands’ geweest. Het lijkt mij
heel wel mogelijk dat het ontstaan van het ‘stadshollands’ in Gouda - d.w.z. in het
oostelijk deel van de stad - een betrekkelijk jong verschijnsel is, heel wat jonger bv.
dan het ontstaan van het ‘stadsfries’ in de Friese steden. In ieder geval heeft de
laatste fase van de ‘verstadsing’ van het Gouds - de verdringing van het westelijke
dialect door het oostelijke - zich pas voltrokken in het begin van de 20ste eeuw,
onder de ogen en de oren van de nauwlettende Lafeber, die er nochtans in
bijzonderheden maar weinig over weet te vertellen. Toen Lafeber op het einde van
de jaren '20 als incasseerder geregeld bij enige duizenden Goudse gezinnen over
de vloer kwam en zijn gegevens meer systematisch begon te verzamelen, was er,
zo kunnen we gerust aannemen, van het westelijke dialect, het oudste, in wezen
nog ‘boerse’ Gouds, inderdaad niets meer over. Over één generatie zal er
waarschijnlijk ook van het in het oosten van de stad ontstane ‘stadshollandse’ Gouds
weinig of niets meer over zijn. Maar dat oostelijke dialect is nu tenminste compleet
vastgelegd in het boek van Lafeber, voor het oudere westelijke moeten we ons
behelpen met het fragmentarische getuigenis van Zoet uit 1895. Deze gegevens
van Zoet moeten we nu nader gaan bekijken en vergelijken met die van Lafeber.
‘Algemeen Hollands’ is de representatie van gm. iu voor r als ie (zie mijn Holl.
Dialektstudies, de kaarten 19 en 23). Zoet geeft op: ‘vier (vuur), duur (dier), stuure’,
met de noot: ‘voor stuure stiere (bestiere)’. Uit deze merkwaardige wijze van noteren
- de haakjes zijn van Zoet zelf - kan men opmaken dat hij die ie-vormen nog wel
kende, maar dat ze in zijn ‘zuiver plat’ toch ook al uu-vormen naast zich hadden
gekregen. Er is dus bij hem op dit punt al een begin van ‘verstadsing’. De Vooys
vermeldt alleen vuur, duur en sture, Lafeber geeft dezelfde vormen, maar daarnaast
bestiere, ‘bestieren, regelen, besturen’. ‘Algemeen Hollands’, maar uit de
middeleeuwse bronnen
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helaas slecht te documenteren, is verder de eu als representant van gm. u in open
syllabe zonder umlautsfactor. Zoet vermeldt zeun, keuning, meule, zeumer en
weune, met alleen naast zeun ook zón (met het teken ó geeft hij de ‘scherplange
oo’ weer). De Vooys stelt hiernaast zaon, kaoning, maole, zaomer en waone, met
alleen boven zaon ook zeun geschreven. Men krijgt de indruk dat in het dialect van
De Vooys de beide lange oo-fonemen niet meer onderscheiden werden. Lafeber
schrijft, als De Vooys, zoon, kooneng, moole, zoomer en woone, maar blijkt de eu
nog wel in een aantal andere woorden te kennen: dêûr, ‘door’; neut, aazelneut en
oolieneut gelijkwaardig of verouderd naast noot, aazelnoot en oolienoot; spreukie
> sprookie; geut (oud) > goot; naast moole de samenstelling meulepaart,
‘scheldwoord voor een heel grote vrouw’. Men mag aannemen dat Zoet ook wel
deur, neut, spreukie en geut zou hebben opgegeven, als de enquête van 1895 hem
ernaar gevraagd had. Zijn ‘zuiver plat’ zal wat betreft de eu-woorden wel hebben
overeengestemd met de conservatieve Hollandse dialecten van de kust, m.a.w. nog
op ‘algemeen Hollands’ standpunt hebben gestaan. Het dialect van De Vooys en
Lafeber is op dit punt ‘verstadst’, wat intussen niet hoeft te betekenen dat er geen
enkel eu-woord meer kon voorkomen. Duidelijk ‘in de richting van het officiële
Nederlands’ heeft het Gouds van Lafeber zich ook bewogen met de woorden booter
en schootel. Het ‘algemeen Hollands’ had daarvoor butter en schuttel (of skuttel),
vormen die echter in een tijd toen er van een ‘algemeen Nederlands’ nog geen
sprake kon zijn, hier en daar al plaats hadden moeten maken voor de Utrechtse
varianten botter en schottel (zie Holl. Dial. blz. 27 en kaart 15). In de middeleeuwse
Goudse teksten vindt men butter en botter naast elkaar. Welke vorm zou het dialect
van Zoet hebben gehad? Hij deelt het ons niet mee, want er is hem niet naar
gevraagd. We kunnen dus ook niet weten of Lafebers ‘stadshollandse’ booter een
‘algemeen Hollands’ butter dan wel een ‘utrechtshollands’ botter heeft afgelost.
Hebben we zowel bij vier enz. als bij zeun, butter enz. te maken met hollandismen
van een zeer hoge ouderdom, van wat jongere datum lijkt het foneem /ö/ te zijn, dat
vooral, maar niet uitsluitend, voor een r optreedt. Dit is nooit ‘algemeen Hollands’
geweest, maar waarschijn-

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 84

250
lijk, in een bepaalde periode van de taalgeschiedenis, wel ‘algemeen Zuidhollands’.
De anonymus die in 1717 Buisero's Schoonste in verscheveningste vorm uitgaf,
spelt dit foneem als û en zegt erover in zijn ‘Aan den Leezer’: ‘De woorden dorp,
storm, kermen, enz: zal men hier gespeld vinden, dûrp, stûrm, kûrmen enz: werdende
1)
door hun uitgesprooken byna als of “er een” e voor de u stond ’. In mijn inleiding
bij de heruitgave van de tekst van 1717 heb ik de nodige aandacht aan dit foneem
geschonken. In De Schoonste vindt men met û behalve de reeds genoemde woorden
ook nog mûrgen, zûrg, ûrgens (ergens), kûrmis (kermis), wûrrelt (wereld) en zûs
(zes). In de beschrijving die H.P. Teeuwisse in 1886 van het Scheveningse dialect
heeft gegeven (zie blz. 29 van mijn inleiding) wordt de uitspraak van de û vergeleken
met die van ‘de Fransche u in “un”, doch iets zachter en gerekter’, en zijn de
voorbeelden: bûrg (berg), bedûrf (bederf), kûrf (kerf), kûrremen (kermen), kûrremis
(kermis), schûrm (scherm), stûrven (sterven), ûrf (erf), ûrfst (herfst), ûrgens (ergens),
ûrrebûrg (herberg), ûrt (erwt), vûrf (verf), wûrf (werf), wûrpen (werpen), wûrvel
(wervel), wûrven (werven), zûs (zes), zwûrm (zwerm), zwûrven (zwerven), en: bûrg
(borg), dûrp (dorp), dûrpel (dorpel), gûrkje (augurk), kûrf (korf), kûrsemis naast
korsemis (kerstmis), mûrregen (morgen), stûrm (storm), ûrgel (orgel), vûrmen
2)
(vormen), wûrp (worp), zûrg (zorg) . De Gouwenaar Zoet heeft in zijn ‘zuiver plat’
van 1895 dit foneem ook gekend en het op de vragenlijst van het A.G. weergegeven
met äö. De voorbeelden zijn: bäörrege (bergen), väörf naast vurf (verf), äölluf (elf),
zäös (zes), en: käörsemus (kerstmis), mäörrege naar mòrrege (morgen), estäörreve
(gestorven), zäörg (zorg), zäörge (zorgen). Zoet heeft moeite gehad met het spellen
van deze woorden. De beide laatste had hij eerst als zeurg en zeurge geschreven
en bij zijn poging om de eu te vervangen door äö is er iets heel verwards ontstaan.
Ik heb hierboven de woorden geciteerd in de

1)
2)

De door A. Beets uitgegeven Katwijkse tekst van 1790 spelt het foneem inderdaad als eu in
het woord eurrete, ‘erwten’.
Verg. de overeenkomstige vormen uit het Katwijks bij Overdiep, De Volkstaal van Katwijk aan
Zee, blz. 87. Hier ook zös, ‘zes’, en zelfs, door aanpassing, prinses, ‘prinses’!!
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vorm zoals Zoet, naar ik aanneem, uiteindelijk bedoeld heeft. De äö gebruikt hij
verder ter weergave van het eerste element van de tweeklank ui, bv. käöike (kuiken).
Met u heeft hij gespeld: sturreve (sterven), urt of urret (erwt), en: durrepel (dorpel),
eburrege (geborgen). Men krijgt uit deze laatste notaties (verg. ook vurf naast väörf)
de indruk dat het ‘zuiver plat’ van Zoet ten aanzien van het zo moeilijk weer te geven
foneem al enigszins onzeker begon te worden en de neiging had om zich aan te
passen bij - het ‘stadshollands’! Dat is te zeggen: het paste zich nog niet zo dadelijk
aan bij het allerprogressiefste ‘stadshollands’, zoals de klanten in de goudsmidswinkel
van De Vooys het spraken, want zulke op het ‘officiële Nederlands’ georiënteerde
lieden vervingen het ‘boerse’ foneem maar meteen door een e of een o - de student
De Vooys schrijft berrege, erret, sterreve, verref, ellef, zes, en: dorrepel, eborrege,
kersemus, morrege, zorreg, zorrege, alleen nog: esturreve -, nee, het ‘zuiver plat’
zocht naar een tussenvorm die toch nog wel echt van Goudse-mensen-onder-elkaar
kon zijn. De voortzetting van deze lijn van een niet al te radicale ‘verstadsing’ vinden
we bij Lafeber. Hij schrijft: bèrrege, sturreve>stèrreve, urt, vurref, zès, èllef, en:
durrepel>dorrepel, geburrege>geborrege, kèrsemes, morrege,
gesturreve>gestorreve, zurrech>zorrech, zurrege> zorrege. Ik geef hier uit Lafebers
lijst ook nog de andere woorden die de tegenhangers zijn van de hierboven
geciteerde Scheveningse: bèrrech, bedurref, kurref>kèrref, kèrreme, kèrremes,
schèrrem, urrefenis >èrrefenis, urrefst, urreges, èrrebèrrech, wurref(t), wurrevel,
zwurrem>zwèrrem, zwurreve>zwèrreve, en: burrech, durrep>dorrep, auwgurrek,
kurref>korref, sturrem, urregel>orregel, vurrem> vorrem, wurrep. Het prijsgeven van
de ‘algemeen Zuidhollandse’ /ö/, dat we in Gouda als een ‘stadshollandse’
ontwikkeling kunnen zien, is zeker niet beperkt gebleven tot de Zuidhollandse steden.
Van de vijf Zuidhollandse dialecten die ik in mijn dissertatie onderzocht heb, die van
Noordwijk aan Zee, Katwijk aan Zee, Scheveningen, Terhei en Vlaardingen, hebben
de eerste drie de /ö/ bewaard, maar de laatste twee hem vervangen door /ü/.
Een waarschijnlijk ook wel ‘algemeen Hollands’ te noemen verschijnsel, dat we
niet meer in het Gouds van De Vooys en Lafeber,
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maar nog wel in dat van Zoet terugvinden, is het samenvallen van de voor nd gerekte
i met de voortzetting van gm. î. Zoet geeft voor ‘kind’ kaeint, met de
meervoudsvormen kaeindere en kaeinders, De Vooys en Lafeber geven beiden
kint, kindere. De derdepersoonsvorm van de tegenwoordige tijd van het werkwoord
hebben is in het ‘algemeen Zuidhollands’ heit geweest. In het Gouds, dat het foneem
h heeft opgegeven, zou men ebbe en eit kunnen verwachten, maar raadpleegt men
de vormleer van Korstanje, dan vindt men: ‘o.t.t.enk.1.2.3. èp (èb), èt (èd), è’. Geheel
in overeenstemming hiermee vertaalt De Vooys in 1895 ‘heeft geslapen’ met et
eslape en Zoet, nog nauwkeuriger, met edeslaepe. De laatste voegt daar echter in
een noot aan toe: ‘Voor edeslaepe ook veel: aaid-eslaepe’. In het ‘zuiver plat’ van
1895 was het ‘stadshollandse’ et dus nog pas in opkomst en werd het oorspronkelijke
aait, met de goed-dialectische realisatie van de tweeklank, nog veel gehoord. In dit
verband kan ik herinneren aan de opmerking van Jacob van Lennep uit het jaar
1862 (zie Taalgids 4, blz. 119): ‘Heit voor heeft hoort men ten platten lande; - in de
steden, zelfs onder beschaafde lieden, veelal het’. Van Lennep had die opmerking
gemaakt naar aanleiding van de Dordse woordverzameling van W. Bisschop (a.w.
blz. 27), waarin eenvoudig was geconstateerd: ‘Heit is een platte vorm voor heeft’.
Het Dords zal anno 1862 in zijn ‘stadshollandse’ ontwikkeling, althans wat het ‘zuiver
plat’ betreft, nog wel niet verder zijn geweest dan het gelijktijdige Gouds. Het
‘stadshollands’ dat Van Lennep kende - uit welke steden? toch wel niet alleen uit
Amsterdam? - was progressiever en stond al op het standpunt van De Vooys.
Het beperkte materiaal van het antwoord van Zoet laat helaas niet toe verder te
gaan met de karakteristiek van het meer oorspronkelijke Gouds - uit het westelijke
stadsdeel, naar ik heb aangenomen - dat blijkbaar in de jaren '20 van deze eeuw
‘geheel verdwenen’ was. Wat wij echter wel kunnen doen is onderzoeken wat er,
afgezien van de verschijnselen die hierboven al ter sprake zijn gekomen, nog meer
aan ‘algemeen Hollands’, of ‘algemeen Zuidhollands’, bewaard is gebleven in het
door Lafeber geïnventariseerde Goudse ‘stadshollands’. Dat blijkt dan nog wel een
en ander te zijn. Ik doe hier maar een greep uit wat ik noteerde. In de eerste plaats
trekken de ie- en uu-relicten onze
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aandacht, die zich aan de diftongering van de 17de en 18de eeuw hebben weten
te onttrekken en geacht kunnen worden het middeleeuwse ‘algemene Hollands’ te
representeren. Naast iel, ‘ijl, dun’, dat de steun heeft van de algemene omgangstaal,
kent Lafeber ook iele>eile, ‘ijlen, verward spreken in koortstoestand’; ‘iele is aan het
verouderen’ tekent hij uitdrukkelijk aan. Duuzent, duuvel en duuvels genieten weer
de steun van het min of meer ‘officiële Nederlands’, het werkwoord duuvele, ‘plagen,
rumoer maken’, misschien ook nog wel enigszins, maar buul>buil toch nauwelijks
meer en kruumel>kruimel in het geheel niet. Gruuzelemènte zeg ik zelf ook, gruuzels
niet. Uur, ‘uier’, en uurbôôrt, ‘uierboord’, houden ook in de stad de resistentie van
echte boerenwoorden. Hierbij zal men ook wel ruuwe, ‘ruien’, kunnen rekenen, dat
overigens als substantief behalve ruuw ook al ruij naast zich heeft.
Een tweede verschijnsel dat ik heb nagegaan is de depalatalisatie van e tot a
voor r plus dentaal. De Nederlandse cultuurtaal heeft dit hollandisme over 't algemeen
gehonoreerd, zodat de dialecten op dit punt bij vele woorden zichzelf eenvoudig
trouw hebben kunnen blijven. Waar het ‘officiële Nederlands’ echter e heeft gekozen,
zoals in kers en vers, is het ‘stadshollandse’ Gouds gedwee gevolgd. De enige
uitzonderingen die ik heb kunnen vinden zijn arses, ‘hersens’, dat dan ook nog èrses
naast zich heeft, en tarrene naast torrene. (In mijn oren is tarrene niet eens voluit
dialectisch, want woorden als lostarnen en tarnmesje heb ik ook wel door overigens
beschaafdsprekende Hollandse dames horen gebruiken.) Ten aanzien van de
representatie van voor r plus dentaal gerekte e schijnt het Gouds al evenzeer de
keuze van de cultuurtaal te volgen. Als uitzonderingen noteerde ik alleen start>
staart en maarel, ‘merel’. In het ‘algemene Hollands’ bleef de a voor r plus labiaal
of gutturaal bewaard en dienovereenkomstig geven de middeleeuwse Goudse
teksten dan ook starck, anderwarf, arweten, enz. te lezen. Bij Lafeber vindt men
echter stèrrek, schèrrep, bij De Vooys trouwens ook al sterrek en zelfs bij Zoet sterk.
Bij èrregwaan, waar het Gouds verder van het Hollands schijnt te zijn afgeweken
dan de cultuurtaal, zal men wel aan analogie moeten denken. Bij arrem, darrem,
warrem, enz. gedraagt het dialect zich immers geheel conform het ‘officiële
Nederlands’.
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Heel anders heeft het Gouds gereageerd bij woorden die in het ‘algemeen Hollands’
een eu hadden en in het ‘officiële Nederlands’ een ee. Deze eu schijnt zich trouwens
ook in andere ‘aangepaste dialecten’ aardig te hebben kunnen handhaven. Dit gaf
mij al in 1935 aanleiding om althans één van deze eu-woorden, speulen, bij de
characteristica van het ‘algemeen onbeschaafd’ te rekenen. (Ik schreef, Holl.
Dialektstudies blz. 119: ‘De woorden zulver, speulen, leggen, brocht, docht, of, rot,
zel, an kan men dus gevoeglijk “algemeen onbeschaafd” noemen’.) De situatie in
het ‘stadshollands’ van Lafeber is als volgt: veul en veulderleij hebben nog geen
concurrerende ee-vormen naast zich gekregen; teuge, ‘tegen’, ook niet; het pronomen
deuze echter wel (de inleiding van Korstanje noemt deuze een ‘oudere vorm, maar
nog wel in gebruik’); speule ook (maar speele treedt in de woordenlijst nog niet als
zelfstandig lemma op), evenals speuls en speuleng (maar niet de blijkbaar meer
affectieve afleidingen speulsecheit en speules, ‘speling, spatie’); en tenslotte ook
nog, verrassenderwijs, het telwoord zeuve (bij De Vooys ook al naast elkaar zeuve
en zeve). Voor het synchronische taalgevoel van de moderne dialectspreker (of
‘algemeen-onbeschaafd-spreker’), die immers op school is geweest en dus een
zeker besef van het ‘officiële Nederlands’ in zich meedraagt, moet, dunkt mij, de
‘eu in plaats van ee’ iets te maken hebben met de ‘u in plaats van i’: zoals deuze
naast deeze staat, staat ook dut naast dit. (Diachronisch gezien zal trouwens dut
zijn geronde vocaal wel hebben gekregen naar analogie van deuze, zoals ik, met
3)
Overdiep , ook geneigd ben bij het telwoord ‘zûs’ - bij Zoet ‘zäös’ - invloed aan te
nemen van zeuve.) Het beeld van de woorden met ‘u in plaats van i’ is bij Lafeber
als volgt: dut heeft zich gehandhaafd als een demonstrativum met een eigen functie
en uitdrukkingswaarde naast het later erbij gekomen dit (dat in de woordenlijst
ontbreekt, maar in de vormleer wordt vermeld); hetzelfde geldt van gunse, ‘gindse’
- waarnaast nog in een bepaalde uitdrukking gunne wordt gebruikt - en gunter (dat
trouwens in zeker opzicht de steun heeft

3)

Zie Volkst. v. Katw. a. Zee, blz. 87. Zös, ‘zes’, komt ook in een deel van Groningen voor (zie
Ter Laan).

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 84

255
van de algemene familiare omgangstaal); sunt, ‘sinds’, heeft sint naast zich gekregen,
maar sunt, ‘heilige’, dat alleen in vaste verbindingen optreedt, heeft zich vrijwel
kunnen handhaven (Suntereklaas, Sunt-Antoniestraat, maar naast elkaar
sunt-juttemes en sint-juttemes); zullever heeft zillever naast zich gekregen; spul,
‘spel’, heeft het rijk nog alleen.
Van de negen woordvormen die ik in 1935 ‘algemeen onbeschaafd’ heb genoemd
blijkt behalve zulver en speulen ook zel in het Gouds niet zonder concurrent te zijn
gebleven. Lafeber schrijft: ‘zalle, zèlle, zullen. De vormen worden door elkaar gebruikt
zonder voorkeur; ott. zal, zèl, mv. zalle, zèlle’. Men kan vermoeden dat zalle het op
den duur zal winnen van zelle. Zalle, dat zich tegelijk distantieert van het ‘Hollandse’
zelle en van het ‘Nederlandse’ zulle, is ècht ‘algemeen onbeschaafd’. Het heeft als
zodanig een eigen ‘kracht’ en zal niet te verslaan zijn door de beschaafde vorm,
maar integendeel hoe langer hoe meer invloed krijgen in de familiare sfeer van de
omgangstaal. Even vast als zalle staat m.i. legge, ‘liggen’. Korstanje schrijft: ‘Het
Gouds kent niet het verschil tussen het klankwisselende intr. werkwoord “liggen” en
het niet-klankwisselende trans. werkwoord “leggen”. Wel zijn er in het algemeen
twee vormen in de tijden, maar die worden door elkaar gebruikt; het foutieve gebruik
wordt niet gevoeld’. Dit geldt voor het hele ‘algemeen onbeschaafd’, dat op dit punt
het middeleeuwse ‘algemeen Hollands’ regelrecht voortzet (zie Holl. Dialektstudies
blz. 13 en kaart 4). Over brocht, docht, of en rot durf ik ten aanzien van het ‘algemeen
onbeschaafd’ geen voorspellingen te doen, maar ze staan in het Gouds van Lafeber
in elk geval nog vast en onbedreigd. Ze hebben evenals an, mijn laatste voorbeeld,
een eeuwenoude Hollandse traditie achter zich (zie a.w. de kaarten 9, 17 en 18).
An staat eigenlijk niet helemaal terecht in mijn lijstje van ‘algemeen onbeschaafde’
woorden. Van Lennep schreef in de Taalgids van 1862, blz.118: ‘An voor aan is zo
weinig een Dordracisme, dat men het, geloof ik, door negen tienden onzer
landgenooten in het gemeenzaam gesprek hoort zeggen, even goed als zy me of
m'n en z'n zeggen voor mijn en zijn, zoo dikwijls er op die pronomina geen klemtoon
valt. Schrijven zal 't wel niemand behalve Multatuli; maar de uitspraak is,
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behalve in 't witgedaste diskoers, de juiste’. Zo sterk kan men het nu, een eeuw
later, niet meer zeggen, want de onhollandse schrijftaalvorm aan heeft ook wel
degelijk een plaats veroverd ‘in het gemeenzaam gesprek’. An en aan zijn varianten
geworden met een verschillende uitdrukkingswaarde. Maar ‘onbeschaafd’ zal an
wel nooit worden. Als in het ‘stadshollands’ an de enig mogelijke vorm is - en dat is
in het Gouds van Lafeber inderdaad het geval, men zegt daar bv. ook andrang,
anval, anzienlek - dan betekent dit weliswaar een zekere tegenstelling met het
‘officiële Nederlands’, maar dan toch een tegenstelling-in-verbondenheid die een
scherpe veroordeling moet uitsluiten. Het dialect geniet in deze de ruggesteun van
de algemene omgangstaal.
Een hollandisme dat ondanks zijn eerwaardige ouderdom door de geschreven
en gesproken Nederlandse cultuurtaal radicaal is afgewezen, is de ontronding van
de vocaal in mug, brug, rug, put, knuppel, kruk, stuk. ‘Algemeen Hollands’ is eenmaal
stik geweest en waarschijnlijk ook mig, de andere woorden hadden een noordelijke
variant met e en een zuidelijke met i. In de door mij geëxcerpeerde middeleeuwse
Hollandse teksten kwamen ‘kruk’ en ‘mug’ niet voor, in de moderne Hollandse
dialecten blijft mig beperkt tot het gebied ten noorden van het IJ - ten zuiden daarvan
moet een secundair ‘algemeen Zuidhollands’, eigenlijk ‘utrechtshollands’, mogge
hebben bestaan - en ligt de grens tussen krek en krik omtrent de Oude Rijn
(Noordwijk krek, Katwijk, Scheveningen en Vlaardingen krik). Alle Hollandse steden
behalve Enkhuizen en Schoonhoven hadden stick, de grens tussen de e- en de
i-vorm van ‘brug’, ‘rug’, ‘put’ en ‘knuppel’ meende ik te kunnen projecteren omtrent
de Lek en de Nieuwe Maas (zie mijn diss. blz. 12 en kaart 2). Het boek van Lafeber
geeft mij nu echter aanleiding het oostelijke gedeelte van die grens enigszins te
corrigeren. Mijn grens in de buurt van de Nieuwe Maas moet wel ongeveer juist zijn:
volgens de rug-kaart van Meertens (Taalatlas N.Z.N. 4, 3) kennen Voorne-Putten
en IJselmonde nog altijd rik in overeenstemming met de middeleeuwse gegevens
rig en klippel uit Brielle; aan de andere kant staan de middeleeuwse gegevens uit
Schiedam, bregge, en Rotterdam, bregmeyster (maar Vlaardingen had, volgens de
eerste enquête van het A.G., in 1879 brigge). De oude grens in de buurt van de
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Lek is veel minder goed te documenteren. De middeleeuwse teksten leveren voor
Dordrecht brigghe, pit, sticke op, maar voor Gouda alleen sticken. Dat ik op mijn
kaart 2 Gouda heb genoteerd als een plaats die ‘geen breg, maar wel stik’ had,
berustte op de vooropgezette gedachte dat ten noorden van de Lek geen brig(ge)
te verwachten was. Toen later de rug-kaart van Meertens verscheen, kon ik nog
menen dat die mijn vooropgezette gedachte bevestigde, want ik vond op die kaart
wel enkele rig-plaatsen in de Alblasserwaard, maar geen enkele in de
Krimpenerwaard. Een met rik of rig opponerend reg(ge) ontbrak in het ‘binnenland’
van Zuid-Holland geheel. (Als Meertens zijn gegevens uit mijn dissertatie had
gecompleteerd, had hij overigens Aalsmeer, Noordwijk aan Zee en Terhei als
regge-plaatsen aan zijn kaart kunnen toevoegen.) Enige onzekerheid ten aanzien
van de door mij getrokken grens bleef ik niettemin wel voelen en ik was, toen ik het
boek van Lafeber in handen kreeg, dus nieuwsgierig wat zijn ‘stadshollands’
eventueel nog aan i- of e-vormen zou hebben bewaard. Ik vond geen stik, ‘stuk’,
maar wel de samenstelling stikkezakkie, ‘boterhamzakje’. (Zoet heeft nog het simplex
gekend: ‘boterham, stik, stuk (werkman)’.) De verdere oogst was: much, bruch, ruch,
put, knuppel, maar krik>kruk. Dat laatste gegeven bevestigde dat de grens tussen
krek en krik omtrent de Oude Rijn had gelopen, maar zei niets over de grens tussen
breg(ge) en brig(ge), reg(ge) en rig(ge), pet en pit. Maar ik herinnerde mij uit mijn
Leidse tijd een aardappelsoort die paarspetten heette, ‘aardappels met paarse
putjes’, en ik zocht bij Lafeber op, of het Gouds ook een dergelijk woord kende. Ik
vond geen paarspetten of paarspitten, maar wel: ‘pitte, putte, aardappels van pitte
(veroud.), putte ontdoen’. Dat was dan blijkbaar de laatste rest van een eenmaal
bestaan hebbend Gouds pit, ‘put’! Dit pit moet in Gouda al in de 19de eeuw - of
eerder - in onbruik zijn geraakt, want Zoet noteert als ‘zuiver plat’ enkel brug, rug,
put. In 1934 hoorde ik niet alleen in Scheveningen, maar ook in Terhei en Vlaardingen
nog pet. Ofschoon het ‘stadshollands’ niet zozeer mijn belangstelling had, herinner
ik mij wel dat ik in Delft, toen of later, ook nog de samenstelling pethaak heb
4)
opgevangen . In de hele streek

4)

Ik heb deze Delftse herinnering geverifieerd. Een 82-jarige Delftse dame heeft mij onlangs
verzekerd dat in haar jeugd alle huizen aan het Oude Delft nog pethaken hadden om water
uit de gracht te putten. Paarspetten is ook Delfts. A. Beets heeft als Leids opgetekend: ‘Pet,
put. Knikkerpetje’ (zie Leids Volksleven, 1953, blz. 97).
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tussen Den Haag en Rotterdam is dus tot in onze tijd de vorm pet min of meer in
gebruik gel leven, we kunnen wel zeggen: tot aan de Nieuwe Maas. Maar verder
oostelijk kan de middeleeuwse grens tussen pet en pit onmogelijk bij de Lek hebben
gelegen. Op zijn minst moet de hele Krimpenerwaard nog tot het pit-gebied behoord
hebben. En is in een pit-gebied breg denkbaar? Vlaardingen, dat zeker pet zegt of zei -, kende in 1879 daarnaast brigge, en dat schijnt er eerder voor te pleiten dat
de grens tussen breg(ge) en brig(ge) nog iets noordelijker heeft gelopen dan die
tussen pet en pit. Kort en goed, ik corrigeer bij deze kaart 2 uit mijn Holl.
Dialektstudies en trek de grens tussen ‘breg, enz.’ en ‘brig, enz.’ om Rotterdam
heen ten westen van de Hollandse IJsel en boven Gouda langs. (De oostgrens van
het ontrondingsgebied moet ook niet zo vlak langs Dordrecht getrokken worden,
maar eerder op Gorcum toe, ondanks het feit dat ik in de middeleeuwse teksten uit
Schoonhoven en Gorcum geen i-vormen heb kunnen vinden.)
Maar keren wij terug naar het ‘stadshollands’ van Lafeber. Een bijzonderheid uit
het Goudse verbale systeem die mij de moeite waard lijkt nader te beschouwen, is
het oo-preteritum bij de werkwoorden draage, jaage, vraage, slaan, roepe en proeve.
Bij draage vermeldt Lafeber ‘ovt. drooch/g>droech/g; volt.dw. gedrooge>gedraage’,
bij jaage ‘ovt. jooch/g>joech/g; volt.dw. gejooge’, bij vraage ‘ovt. vrooch/g>vroech/g;
volt.dw. gevrooge (oud)>gevroege (veroud.)>gevraacht/gd’, bij roepe ‘ovt. roop>riep;
volt.dw. geroope>geroepe’, bij proeve ‘ovt. proof/v>proevde’. De voorstelling die
Korstanje in zijn vormleer geeft wijkt bij draage in zoverre van die van Lafeber af
dat de oo-vormen worden genegeerd, terwijl proeve in de vormleer helemaal niet
wordt genoemd, wat waarschijnlijk wil zeggen: als een regelmatig zwak werkwoord
wordt beschouwd. Bij slaan verwijst de woordenlijst naar de vormleer, waar we
‘slooch/sloech’ en ‘geslooge/geslaage’ vinden opgegeven. De (onvolledige) gegevens
van 1895 zijn als volgt:
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De Vooys drage, droech, edroege/edrage; vrage, evraagt; esloege/eslage; roepe,
riep, eroepe; Zoet draege, droech, edraege; vraege, evrooge/evraegt;
eslooge/esloege/eslaege; roepe, roop, eroope. In het progressieve ‘stadshollands’
van De Vooys ontbreken de oo-vormen dus al geheel, in het ‘zuiver plat’ van Zoet
missen we met enige verwondering drooch en edrooge, maar blijken, volgens onze
verwachting, roop en eroope nog geen naar het ‘officiële Nederlands’ neigende
varianten naast zich te hebben gekregen. Het oo-preteritum bij de genoemde zes
werkwoorden moet in het Gouds als een relict van het ‘algemeen Zuidhollands’
beschouwd. Dit blijkt duidelijk wanneer we de toestand in het Gouds vergelijken met
die in het door Opprel beschreven Oudbeierlands, het door Landheer beschreven
Flakkees en het door De Vin beschreven dialect van Schouwen-Duiveland. Bij
Opprel zijn de stamtijden, omgespeld in de spelling van Korstanje, als volgt:
dreege/draege, drooch/droech, gedreege/gedrooge/gedroege/gedraege; jaage,
jooch/joech, gejooge/gejoege; vraege, vrooch/vroech, gevrooge; slaan, slooch/sloech,
gesleege/geslooge/gesloege/geslaege; roepe, roop/riep, geroope; proeve/prouve,
proof/proevde, geproove. Bij Landheer vinden we: draege, drooch/droech, gedrooge
(zelden gedraege); jaege, jooch/joech/jaegde, gejooge/gejaecht; vraege,
vrooch/vroech/vraegde, gevrooge/gevraecht; slaen, slooch/sloech, geslooge (zelden
geslaege, nooit gesleege, maar nog wel volsleege); roepe, riep, geroope/geroepe;
proeve, proof/proevde, geproove/geproeft. Bij De Vin is de oogst: draehe, droech,
droohe/droehe, edroohe; jaehe, joech, joohe/joehe, ejoohe; vraehe, vroech,
vroohe/vroehe, evroohe; slae, sloech, sloohe/sloehe, esloohe/esleehe (ouderw.);
roepe, eroope; proeve, proevde, eproove. Uit deze opsomming blijkt dat in de
‘eilanddialecten’ nog resten aanwezig zijn (of waren) van de oude, ‘algemeen
Hollandse’ vormen dregen, gedregen, geslegen (verg. Holl. Dialektstudies blz. 14
en 29 en de kaarten 5 en 16), waarvan in het Gouds geen spoor meer over is. In
het door Overdiep beschreven Katwijks zijn de verledentijdsvormen van jaege en
vraege al geheel aangepast aan het ‘officiële Nederlands’, maar gedragen dreege
(!), slaen en roope (!) zich nog ouderwets: dreege, drooch, edrooge; slaen,
slooch/sleech, esleege; roope, roop/riep, eroope. Tegenover het verdwijnen van
edreege staat hier de

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 84

260
analogische uitbreiding van de ee-vormen in sleech. ‘Proeven’ heb ik bij Overdiep
niet kunnen vinden. De beschrijving van de toestand in het Goerees, die Van Weel
heeft gegeven, vertoont hiaten ten aanzien van roope en proove. Van de vier andere
werkwoorden zijn bij hem de verledentijdsvormen: drooch, edrooge; jooch/jaegede,
ejooge; vrooch, evrooge; slooch/sleech, esleege/eslooge. Uit het woordenboek van
Ha. Ghijsen kunnen we opmaken dat de oo-preterita algemeen Zeeuws zijn:
draege/draoge, drooch, (g)edrooge/(g)edreege; slae(n)/slao(n), slooch/sleech,
(g)eslooge/(g)esleege; jaege/jaoge, jooch, (g)ejooge; vraege/vraoge, vrooch,
(g)evrooge; roepe/roope, riep/roop (alleen in het Land van Hulst), (g)eroope;
proeve/proove, proof, (g)eproove. Weijnen vermeldt in zijn dissertatie als algemeen
Westnoordbrabants drooch, gedrooge; slooch, geslooge; jooch, gejooge; vrooch,
gevrooge (blz. 132).
Hoe moeten we deze oo-vormen historisch interpreteren? Jaage, vraage en
proeve zijn van oorsprong zwakke werkwoorden. De eerste twee hebben hun sterke
verledentijdsvormen gevormd in aansluiting bij draage en slaan, het derde in
aansluiting bij roepe. Bij draage en slaan is de oo in het imperfectum ‘oud’, d.w.z.
de voortzetting van een gm. ô, in het participium daarentegen analogisch. Bij roepe
is het precies omgekeerd. Het uitgangspunt van de ‘algemeen Zuidhollandse’
ontwikkeling moet dus zijn geweest: dregen, droog, edregen; slaan, sloog, eslegen;
ropen, riep, eropen. Als de analogische uitbreiding van de oo inderdaad ‘algemeen
Zuidhollands’ is geweest, moet zij gedateerd worden in de (late) middeleeuwen. Dat
wij haar zo schaars weerspiegeld vinden in de schriftelijke overlevering, behoeft
ons niet te zeer te verwonderen: de middeleeuwse Hollandse schrijvers richtten
zich in hoofdzaak naar de Vlaamse schrijftaal en zullen speciaal de jongere, in hun
eigen tijd ontstane, ‘vulgarismen’ wel als zodanig herkend en in geschrifte vermeden
5)
hebben . Nu kan men zich, ook wanneer men mijn datering zou willen aanvaarden,
afvragen, of het wel een vanouds bewaarde oo is geweest die zich analogisch heeft
uitgebreid, en geen oe. Is het niet denkbaar dat een preteritale oe onder invloed
van de

5)

De Vriendt, Sterke werkwoorden in de 16de eeuw, vermeldt eenmaal drogen, ‘droegen’, uit
een Hollandse tekst van omstreeks 1600 en vele malen het participium geropen, ‘geroepen’,
uit diverse Hollandse teksten.
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oo-preterita van de tweede en vierde klasse door een oo is vervangen? Juist het
Gouds van Lafeber laat ons zien dat de oo in de vierde klasse zich ook analogisch
kon uitbreiden: beveele, bevool, bevoole; steele, stool, gestoole. Op deze
tegenwerping kan ik antwoorden, dat de analogische uitbreiding van de oo in de
vierde klasse duidelijk onafhankelijk is geweest van de op de vocaal volgende
consonant, terwijl de oo-woekering in de zesde en zevende klasse alléén optreedt
voor een labiaal of gutturaal. Noch het Gouds, noch enig ander Zuidhollands dialect
heeft bij waaje verledentijdsvormen als wooj, gewooje gevormd, maar bij dit
werkwoord is alleen woej, gewoeje mogelijk. Moet dit niet samenhangen met het
feit, dat in het Zuidhollands de gm. ô voor labialen en gutturalen klankwettig door
oo werd gerepresenteerd, voor andere consonanten daarentegen door oe? Als men
het ‘algemeen Zuidhollandse’ preteritum roop - laat ik mij maar tot dit ene duidelijke
voorbeeld beperken - inderdaad in de late middeleeuwen wil laten ontstaan, kan
het uitgangspunt kwalijk iets anders zijn geweest dan een participium eroope(n)
met vanouds bewaarde oo. Intussen kunnen bij het voortleven van drooch,
(g)edrooge, jooch, (g)ejooge, vrooch, (e)evrooge, slooch, (g)eslooge, roop, (g)eroope,
proof (g)eproove, in een tijd toen in het algemeen onder invloed van het ‘officiële
Nederlands’ de oo uit gm. ô door oe werd vervangen, de oo-preterita van de andere
klassen wel een rol hebben gespeeld. De oo kan toen, veel meer dan de vrij
zeldzame oe, gevoeld zijn als een échte, sprékende preteritum-vocaal, ook in
oppositie tot een inmiddels ontstane presens-vocaal oe (dus roop tegenóver roepe,
proof tegenóver proeve). Ik zou roop, enz. daarom indirecte en onder zeer speciale
6)
omstandigheden bewaarde Zuidhollandse, oo-relicten willen noemen .
De vraag moet nu gesteld worden of er behalve deze speciale groep van
verledentijdsvormen nog meer relicten van de ‘algemeen Zuidhollandse’ - of
‘algemeen Hollandse’ - oo uit gm. ô in het Goudse ‘stadshollands’ zijn aan te wijzen.
Ik heb in de lijst van Lafeber naar

6)

Weijnen drukt zich in zijn Nederlandse Dialectkunde, blz. 207, op dit punt te weinig
genuanceerd uit (‘een oo...die niet te beschouwen is als relict van ogerm, ô maar als
analogievorm uit een andere werkwoordsklasse’). Zie ook Weijnen, Achthuizens blz. 30.
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zulke oo-woorden gezocht en was enigszins verrast door wat ik vond. Niet omdat
het aantal zo groot was, want dat was geenszins het geval, maar omdat het juist
níet de woorden waren die ik verwacht had te zullen vinden. De paar woorden die
ik vond zijn namelijk niet of nauwelijks in overeenstemming met de bekende
verdelingsregel: oo voor labialen en gutturalen, oe voor andere consonanten. Dit
zijn de gevallen: ‘oo > oe, hoe’, ‘oolang > oelang, hoelang’, ‘ooveul, hoeveel’,
‘ooveulste, hoeveelste’, ‘oewèl, oowèl, hoewel’ - maar ‘oenêêr, wanneer’, zonder
oo-variant naast zich - en tenslotte ‘Gooverwèlse deik, Goejanverwelledijk’. Het is
duidelijk dat deze oo-vormen als ouderwets moeten worden gewaardeerd, maar
betekent dit nu ook dat de oo een relict moet zijn uit de ‘algemeen Zuidhollandse’
tijd? In het paar ooveul/oenêêr zou men kunnen menen de verdelingsregel
weerspiegeld te zien, maar wat moet men aan met oolang? Ik trek geen conclusie,
maar beveel het probleem in de aandacht van de dialectologen aan.
Dat wil ik ook doen met een ander probleem. Ik heb het hierboven gehad over
woorden als zeun en butter, waarin een al dan niet gerekte gm. u gerepresenteerd
wordt door een gepalataliseerde vocaal zonder dat er een umlautsfactor aanwezig
is geweest, de vormen dus met de z.g. spontane palatalisatie van gm. u. Het ‘officiële
Nederlands’ pleegt daar vormen met een ongepalataliseerde vocaal, een oo,
tegenover te stellen. Maar de verhouding tussen ‘Hollands’ en ‘Nederlands’ kan ook
precies omgekeerd zijn: het ‘Hollands’ kan een oo hebben in woorden die het
‘Nederlands’ met een eu kent. Mevrouw Tavernier-Vereecken heeft indertijd, in
Hand. Top. Dial. 12, 33, het geval slotel behandeld en deze oo-vorm geïnterpreteerd
als een relict, dat zich aan de klankwettige spontane palatalisatie had weten te
onttrekken. Slotel is niet Gouds en nauwelijks Hollands. De schrijfster citeert geen
noordelijker getuige dan Van Weel (wiens ‘dialect van West-Voorne’ (= Goeree) zij
op haar kaart ten onrechte op Voorne-Putten heeft gesitueerd). Van Weel geeft
meer van zulk oo-woorden, bv. schoore, ‘scheur’ en ‘scheuren’, jooke, ‘jeuken’
(waarnaast joeke), rooke, ‘reuk’, schoote, ‘scheut’. Dezelfde woorden komen blijkens
het boek van Landheer ook in het naburige Flakkees voor (hier echter alleen joeke,
niet jooke); verder daar nog loogen naast leugen. Het Goerees
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en het Flakkees liggen aan de periferie van het ‘algemeen Zuidhollands’, het Gouds
echter heeft er middenin gelegen en ook hier vinden we bv. ‘looge>leuge’ en ‘brook
(veroud.)>breuk’. Zulke woorden zijn ongetwijfeld relicten, relicten nl. die zich aan
de invloed van het ‘officiële Nederlands’ hebben weten te onttrekken. Kunnen het
echter ook relicten zijn die zich aan een eenmaal plaats gehad hebbende ‘algemeen
Hollandse’ spontane palatalisatie hebben onttrokken? Ik geloof eerder dat de
klankwettige spontane palatalisatie doorkruist is door analogie: bij slootel kan men
aan de werkwoordsvormen sloot en gesloten denken, bij rooke aan rook en geroken,
bij schoote aan schoot en geschoten, bij looge aan loog en gelogen, bij brook aan
gebroken (en, speciaal in het Gouds, aan het daar voorkomende analogische
7)
imperfectum brook, ‘brak’ . Maar met analogie alleen kom ik er nog niet helemaal
uit en daarom, nogmaals, zij het probleem van deze merkwaardige en onbetwijfelbaar
Hollandse oo-woorden ter nadere overweging aanbevolen. Misschien heeft het
oo/eu-probleem ook nog iets te maken met het o/u-probleem, waaraan we bij Lafeber
herinnerd worden door lemmata als ‘bokke>bukke’, ‘bukken’, ‘bos, ziekenfonds’ en
‘mos, mus’.
Dit o/u-probleem brengt mij nog eenmaal terug bij mijn dissertatie, want ik heb
destijds daarin de opposities up/op, turf/torf, burgemeester/borgemeister en
butter/botter behandeld (zie blz. 26-28 en de kaarten 13-15), waarbij de u-vormen
steeds de westelijke, de Hollandse, waren en de o-vormen de oostelijke. Butter
heeft het, zoals ik hierboven al memoreerde, in Gouda moeten opgeven en van up
vindt men in heel Holland nu geen spoor meer. De ‘vernederlandsing’ van het
Hollands heeft op dit punt dus bestaan in de vervanging van een ‘dialectische’ u
door een niet-gepalataliseerde vocaal. Ter afsluiting van mijn beschouwing over het
‘stadshollands’ wil ik nu nog systematisch nagaan, hoe mijn andere geselecteerde
middeleeuwse hollandismen in het 20ste-eeuwse Gouds voor de dag komen. Van
‘stien, enz.’ (kaart 1), d.w.z. de ie-representatie van gm. ai, is in het Gouds vrijwel
niets meer over.

7)

Verg. nog op Schouwen - waar ook slootel en schoore bekend zijn - zoohe, ‘zeug, pissebed’
(De Vin blz. 58), waar invloed van zoog en gezogen in het spel kan zijn.
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Alleen iete, ‘heten’, heeft zich kunnen handhaven. Het Gouds heeft wel twee
ee-fonemen en twee oo-fonemen en het is ook duidelijk dat in een bepaalde periode
de ‘scherplange’ ee en oo de gm. ai en au moeten hebben gerepresenteerd, maar
er hebben, door welke oorzaken dan ook, zoveel ‘overstapjes’ plaatsgevonden, dat
er van een etymologische verdeling van de ‘scherplange’ en de ‘zachtlange’ fonemen
in het moderne Gouds nauwelijks meer sprake kan zijn (verg. Jo Daan in
Zuidhollands, blz. 8-10). Over ‘breg, enz.’ (kaart 2), ‘nuw’ (kaart 3), ‘leggen-liggen’
(kaart 4) en hun tegenhangers in het moderne Gouds heb ik al het een en ander
gezegd: nuuw en lègge zijn dialectisch nog lang niet dood. Daarentegen is er van
het suffix ‘-eles’ (kaart 5) niets meer over: het middeleeuwse Gouds kende knippelis,
maar Lafeber geeft knipsel op. Over het verdwijnen van ‘dregen’ (kaart 6) is
gesproken. Het ‘stadshollandse’ Gouds is op dit punt duidelijk progressiever geweest
dan het geïsoleerde Katwijks. Ten aanzien van het ontbreken van ‘de umlaut van
ā’ (kaart 6) en de ‘umlaut van ō’ (kaart 6) is het Gouds samen met de Nederlandse
cultuurtaal op het middeleeuwse Hollandse (en Vlaamse) standpunt blijven staan.
Van ‘de umlaut van gm. ai’ (kaart 7) is in het Gouds geen spoor meer over. In plaats
van bleiken en teikenen vindt men nu merkwaardigerwijs bleeke en teekene, met
‘zachtlange’ ee. Mag men hieruit concluderen dat er in de tijd toen stien door stêên
werd vervangen van een ‘officieel Nederlands’ in de moderne zin nog geen sprake
was, maar dat dit zich wel heeft doen gelden toen bleike(n) werd aangepast tot
bleeke? Van de oude toestand die kaart 8, ‘marct-merct’, in beeld brengt is in het
Gouds niets meer over: de ar/er-verdeling van de cultuurtaal is eenvoudig
overgenomen door het stadsdialect. Het middeleeuwse Goudse misse, ‘mest’ (kaart
9), is vervangen door mist, een ‘algemeen Zuidhollandse’ halve aanpassing aan de
cultuurtaal. Bij ‘twisken-tusschen’ (kaart 10) is de strijd in heel Zuid-Holland, en dus
ook in Gouda, beslist ten gunste van de laatste vorm. Het moderne ‘officiële
Nederlands’ staat hierbuiten, want Dordrecht heeft in de middeleeuwen al tusschen
gekregen, waarschijnlijk onder Brabantse invloed. Van de oppositie ‘rint-runt’ (kaart
10) is geen spoor meer over. Bij ‘veertien’ (kaart 11) en ‘waert’ (kaart 12) zet het
Gouds de middeleeuwse
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Hollandse toestand voort, met dien verstande dat de ae tenslotte door een aa is
vervangen (ten dele nog maar kort geleden). Het middeleeuwse Hollandse suffix
‘-scip’ (kaart 16) is in heel Zuid-Holland, ook in Gouda, vervangen door het Utrechtse
-schop. Pas in de laatste tijd krijgt dit laatste concurrentie van het aan de cultuurtaal
ontleende -schap, dus: ‘booschop>booschap, boodschap’, maar:
‘booschoppemantjie, boodschappenmandje’. Over ‘geslegen’ (kaart 16) en zijn
vervanging, in eerste instantie, door het ‘algemeen Zuidhollandse’ geslooge behoeft
niets meer gezegd te worden. Met zijn brocht, mit en of (verg. kaart 17-18) is het
Gouds tot heden toe op het standpunt van het middeleeuwse Hollands blijven staan,
met zijn vier (verg. kaart 19) niet helemaal tot heden toe maar in elk geval wel tot
omstreeks 1900 (t.w. in het ‘zuiver plat’). De verhouding ‘tarwe-weit’ (kaart 20) is in
het Zuidhollands-Utrechtse gebied sinds de middeleeuwen onveranderd gebleven,
wat wel samenhangt met de omstandigheid dat de Nederlandse cultuurtaal het
Hollandse woord tarwe heeft gekozen. Een Goudse tekst van 1488 geeft ons taruwe
te lezen, maar in 1895 schrijft Zoet tarme, niet meer dan een locale variant overigens,
die geen verdere uitzichten opent en nu al weer verouderd is. Wat betreft de woorden
met een metathesis van re of ri (kaart 21, ‘derde-dorde’) is het Gouds vrijwel geheel
op het standpunt van de cultuurtaal gaan staan (alleen tarrene is ‘algemeen Hollands’
gebleven). Tenslotte heeft het Gouds zijn middeleeuwse ‘vleysch’ (kaart 22) ingeruild
voor het cultuurtaalwoord vlees (waarschijnlijk nog niet al te lang geleden, vanwege
ook hier de ‘zachtlange’ ee).
Het is, als we het alles tezamen taalhistorisch overzien, nogal een mengelmoesje,
wat het huidige Goudse dialect ons heeft aan te bieden. Gelukkig hebben degenen
die het als hun moerstaal spreken, daar geen weet en ook geen last van. Lafeber
heeft zich als taalbeschrijver op het standpunt van deze dialectsprekers gesteld,
d.w.z. hij heeft zijn Gouds synchronisch beschreven, met alleen in zoverre een
(micro)-diachronisch perspectief, als de taalherinnering van zijn generatie in staat
was terug te kijken op het taalgebruik van een vorige. Het is goed dat hij
spontaanweg deze werkwijze heeft gevolgd, want daardoor heeft hij zo veel en zo
voorkeurloos kunnen noteren. Zijn taalinven-
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tarisatie verdient om die veelheid en die voorkeurloosheid werkelijk alle lof, niet in
de laatste plaats de lof die hem in 1965 bij de uitreiking van de Zilveren Anjer is
toegezwaaid. Helaas kan ik er hier niet geheel stilzwijgend aan voorbijgaan dat er
toen, ter motivering van die welverdiende lof, ook enkele heel vreemde dingen over
het Goudse dialect zijn gezegd. Dit dialect is toen namelijk in een oorkonde ‘een
der belangrijke Hollandse taalwortels van ons officiële Nederlands’ genoemd en
Lafebers beschrijving ervan is geacht ‘aan het zeer schaarse materiaal over de
oorsprong van onze huidige Nederlandse taal’ een wetenschappelijke bijdrage te
hebben geleverd. Hiermee is toen, van min of meer officieel te noemen zijde,
gesuggereerd dat het Goudse dialect een soort voorvorm zou representeren van
‘ons officiële Nederlands’! Niets is natuurlijk minder waar. Die voorvorm moet men
zoeken in het middeleeuwse en 17de-eeuwse Hollands, waarvan het materiaal
allerminst ‘zeer schaars’ is en waarvan het moderne Gouds wel het een en ander,
maar toch niet zo overweldigend veel heeft bewaard. Men had beter, met omkering
van de geciteerde woorden, kunnen zeggen dat ‘ons officiële Nederlands’ een der
belangrijke taalwortels is geweest van het moderne Gouds! Dan had men tenminste
gesproken in de lijn van Lafebers zo terecht geprezen dialectbeschrijving, die de
eerste complete beschrijving is van een modern ‘stadshollands’ dialect.
K. HEEROMA

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 84

267

De Ingweoonse achtergrond van smeu
Als men de dialectstudies terzijde laat en alleen de nederlandse woordenboeken
overziet, moet men vaststellen dat de carrière van de woorden smeu en smeuig tot
op heden weinig indrukwekkend is geweest. Het is in een niet zeer gezaghebbend
woordenboek, dat van R.K. Kuipers, dat smeu voor het eerst genoemd wordt, in
1901. Kuipers omschrijft de betekenis van dit woord op juiste wijze als ‘zacht,
kneedbaar, vettig’, maar wekt, door na te laten het als ‘gew.’ te karakteriseren, de
onjuiste indruk dat het in zijn tijd tot de algemene omgangstaal heeft behoord. Na
1918, het jaar waarin het woordenboek van Kuipers voor het laatst verschijnt, moet
smeu tot 1931 wachten, voor een lexicograaf het weer tot de status van lemma
verheft. Die lexicograaf is dan J.A.N. Knuttel en zijn lexicon is het WNT zelve. De
gegevens die Knuttel bijeen heeft gebracht tonen overduidelijk aan dat smeu en
zijn varianten in de dialectische taalsfeer thuishoren. Als in 1950 C. Kruyskamp en
F. de Tollenaere, redacteuren van het WNT, de 7de druk van Van Dale uitgeven,
nemen zij ook smeu op, met de toevoeging ‘gew.’. H.L. Bezoen volgt in 1951 hun
voorbeeld in de door hem bewerkte 23ste druk van Koenen. Ook hij noemt smeu
‘gew.’. Bij de etymologische woordenboeken is het beeld als volgt: Franck en Van
Wijk laten smeu onvermeld, Van Haeringen bespreekt in zijn ‘Supplement’ van 1936
s.v. zacht een aantal dialectische varianten van smeu, Jan de Vries maakt in de
6de afl. van zijn NEW, verschenen in 1965, smeu tot een zelfstandig lemma, zonder
erbij te zeggen dat het een in wezen dialectisch woord betreft. Anders dan smeu
behoort voor het taalgevoel van de tegenwoordig levende nederlanders smeuig
ongetwijfeld tot de algemene omgangstaal, het ‘A.B.N.’. Dat moet ook al het geval
geweest zijn in 1924, want in de in dat jaar verschenen 6de druk van Van Dale,
bewerkt door P.J. van Malssen Jr., vindt men het woord zonder beperkende
qualificatie opgenomen. In 1947 verschijnt smeuig in Koenen, de 21ste druk, bewerkt
door mijzelf, in 1956 in het woordenboek van Van Haeringen, de 7de druk.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 84

268
Knuttel heeft in 1931 smeuig nog niet belangrijk genoeg gevonden om er een apart
artikel aan te wijden: hij vermeldt het woord alleen als afleiding bij smeu en enkel
toegelicht door een 18de-eeuws citaat. Van de etymologisten noemt alleen Jan de
Vries smeuig. Zijn lemma luidt: ‘smeu bnw., ook smeuig’. Geen woordenboek in de
eigenlijke zin, maar niettemin een getuige die in dit verband genoemd dient te
worden, is de ‘Woordenlijst van de Nederlandse Taal, samengesteld in opdracht
van de Nederlandse en de Belgische regering’, van 1954. Hierin vindt men smeuïg,
met een deelteken op de i, een schrijfwijze die weinig navolging heeft gevonden.
Ofschoon dit overzicht wel een enkele vraag bij ons kan oproepen (‘hoe kan een
afleiding tot de algemene omgangstaal zijn gaan behoren, terwijl het simplex
dialectisch is gebleven?’), is het toch zeker niet hun lexicografische ‘staat van dienst’
die mij aanleiding heeft gegeven de woorden smeu en smeuig nader te bestuderen.
Die aanleiding is gelegen in de omstandigheid dat in 1947 smeu tot de woorden is
gaan behoren die iedere aankomende nederlandist heeft te ‘leren’. Want smeu
wordt in de 4de en volgende drukken van Schönfelds Historische Grammatica
behandeld als ingweonisme, en dat betekent dat het is gecanoniseerd als leerstuk
van de nederlandse taalhistorische gemeente. In Schönfelds 3de druk, van 1932,
vindt men smeu nog niet en het vermoeden is dus gewettigd dat de schrijver er door
Van Haeringens ‘Supplement’ toe gebracht is om het woord in zijn catechismus op
te nemen. De enige die sinds 1947 ten aanzien van de smeu-leer nieuwe, ketterse
opvattingen heeft gepubliceerd, is Jan de Vries geweest. Ik zal hem niet volgen, ik
ben en blijf orthodox. Maar wel voel ik mij gedrongen enkele gravamina te berde te
brengen, in het bijzonder met betrekking tot de presentatie van het ingweonisme in
Schönfelds leerboek. Ik acht een aanvullende behandeling bepaald nodig. Voordat
ik echter ga trachten een paar stappen verder te komen op de weg der waarheid,
wil ik terugblikken op het afgelegde gedeelte. Er zijn vijf étappes te onderscheiden,
waaraan wij de namen kunnen verbinden van Wobbe de Vries, Knuttel, Van
Haeringen, Schönfeld en Jan de Vries. De laatste étappe ligt eigenlijk, zoals ik al
aanduidde, op een doodlopende zijweg, maar ik zal ook dit stuk meewandelen om
vervolgens
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terug te keren tot de rechte weg en, in aansluiting bij Van Haeringen, wiens
formulering in hoofdlijnen juist is geweest, mijn eigen betoog te ontwikkelen.
‘Dial. smeu “smijdig”’, zo formuleert W. de Vries het lemma in zijn ‘Etymologische
aantekeningen’ van 1921 (Ts. 40, 99). Hij vermeldt gronings smui uit het
woordenboek van Molema (1887) - het is, voorzover ik heb kunnen nagaan, het
eerst genoteerd door W.G. Reddingius in de Gron. Volksalm. van 1839 -, drents
smeu - het eerst bij A.L. Lesturgeon, Oosterhesselen, in de Dr. Volksalm. van 1844
-, westvlaams smood uit het idioticon van De Bo (1873), oudbeierlands smoeg uit
Opprel (1896), zaans smeu(ig) uit Boekenoogen (1897) en dan nog de ‘verlengde
vorm’ smeujig uit Van Schothorst (1904). De laatste vorm geeft hem aanleiding te
wijzen op de eveneens door Van Schothorst opgetekende noordwestveluwse
synoniemen meujig en gemeuj, waarin hij terecht mengvormen ziet (invloed van
meujiken, ‘murw maken v. appels enz. door ze in 't hooi te leggen’). De Vries brengt
de smeu-groep, eveneens terecht, in verband met oeng. smēðe, smōð - zoals hij
in zijn dissertatie van 1895 al gedaan had met gron. smui - en construeert voor de
umlautloze variant de grondvorm *smanþuz. Westvlaams smood zou daarvan de
klankwettige voortzetting zijn, ‘daarentegen is het product der Ersatzdehnung met
de oorspr. ô>oe samengevallen in smoeg bij Opprel’. Dit maakt op ons wel een erg
gekunstelde indruk. Wij weten immers uit andere ingweonismen - ik noem hier alleen
boes, ‘(deel van een) koestal’ - datô<on<an in het nederlandse kustgebied klankwettig
is samengevallen met gm. ô en moeten dus smoeg als de regelmatige vorm
beschouwen en smood als de uitzondering, als een ‘ô-relict’. Verder valt het ons op
dat zaans smeu voor De Vries geen probleem oplevert.
Na Wobbe de Vries komt Knuttel, in 1931. Deze schrijft: ‘Indien dit woord oud is
(waar de gewestelijk zeer verschillende vormen op wijzen) zou het kunnen
beantwoorden aan eng. smeeth, ags. smoeðe (uit *smōþi), waarnaast smooth’. Als
etymologisch identiek met smeu heeft hij wel gron. smui en zeeuws smoe (uit Dek,
1928) beschouwd, niet echter - ondanks Opprel - smoeg, dat hij met smuigen
verbindt, en evenmin smieg, voor hem ‘hetzij een oude samentrekking van
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Smijdig...of van Smiegen’. Smoeg en smieg krijgen bij Knuttel afzonderlijke artikelen,
evenals smood. Uit het feit dat bij smeu een verwijzing naar smood ontbreekt, en
omgekeerd, ofschoon smood wel, in navolging van De Bo, met eng. smooth wordt
vergeleken, kan men concluderen dat Knuttel de ‘etymologische aantekening’ van
De Vries niet heeft geraadpleegd. Volmaakt is de behandeling van smeu bij Knuttel
zeker niet te noemen, maar het moet hem wel als een verdienste worden
aangerekend dat hij vollediger dan De Vries de in zijn tijd bekende dialectvormen
bijeen heeft gebracht - goerees smieje (Van Weel, 1904) en kampens smṑ (Gunnink,
1908) blijven echter nog ontbreken - en ook dat hij uitdrukkelijk onderscheid heeft
gemaakt, evenals De Vries, tussen twee grondvormen, een mét en een zónder
umlautsfactor. Evenmin als De Vries heeft hij beseft dat er in zaans smeu een
probleem kon schuilen.
Na Knuttel komt Van Haeringen, in 1936. Deze heeft de tegenstelling tussen de
beide grondvormen nader uitgewerkt en daarbij voor het eerst ook kampens smṑ
te berde gebracht (maar niet westvlaams smood en oudbeierlands smoeg vermeld,
en evenmin kruiningens smoe). Hij schrijft s.v. zacht: ‘Bij...ags. smêðe enz.: gron.
smui, dr. Dev. smeu, Achterh. smö(j) “lenig”, die op een i-stam wijzen; bij ags. smôð
sluiten zich aan Kampen smṑ en ndd. vormen (zie Sarauw Ndd. Forsch. I, 211):
deze laatste groep wijst op germ. -anþ-, wat de combinatie met gr. σμῆν “strijken”
zeer onwsch. maakt.’ Van Haeringen geeft een ‘supplement’ op Van Wijk en voelt
zich daarom gedrongen een correctie aan te brengen op de terloopse opmerking
die deze laatste s.v. zacht gemaakt had: ‘ags. smêðe, smôð, eng. smooth, mnd.
smôde, -ich “zacht, week, smijdig”...eer bij gr. σμῆν “strijken”’. Van Wijk had in 1912
achter eng. smooth nog geen grondvorm *smanp- herkend en daarin niet alleen
gestaan. Zo noemt ook W.A. Craigie in het NED (1912) smooth ‘not clearly
represented in any of the cognate languages’, wat intussen een enormiteit is, want
ook zonder dat men met een grondvorm *smanþ- werkt, moet men toch tenminste
os. smôthi (niet in de Heliand) en mnd. smôde als etymologisch identiek met eng.
smooth beschouwen. De engelse etymologen staan ten dele nog tot op heden
afwijzend tegenover de ‘continentale’ traditie die de
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groep van smooth verbindt met nd. smand, hd. schmant, ‘room’ - zo nog C.T. Onions
in 1966 - en men dient ook royaal te erkennen dat deze verbinding in feite onbewezen
is. Dat is echter heel iets anders dan het aannemen van een grondvorm *smanþvoor smooth. Het bestaan hiervan is wel degelijk te bewijzen, o.a. met de
dialectvormen die Sarauw bijeen heeft gebracht. Van Haeringen heeft volkomen
terecht hiernaar verwezen. Ik zal er verderop in mijn betoog nog op terugkomen.
Geheel foutloos is de verwijzing van Van Haeringen overigens niet, want de
dialectvormen van Sarauw behoren niet als ‘groep’ bij oeng. smôð. Alleen de vorm
uit Iserlohn, die Woeste als smô spelt, is umlautloos, maar Soest smòĕə en Börssum
Eilsdorf smoĕ zijn, zoals uit Sarauws tabel op blz. 199 blijkt, juist
umlautsrepresentanten en behoren dus bij oeng. smêðe. Ook kan men nog de
kritische opmerking maken dat Van Haeringen kampens smṑ niet zonder commentaar
had mogen citeren. Een kampense ṑ kan namelijk onmogelijk een rechtlijnige
voortzetting zijn van een germaanse of ingweoonse ô, maar wijst volgens de regels
1

van het spel der klankwetten op een gm. ê . Dat Van Haeringen het problematische
zaanse smeu onvermeld heeft gelaten, kan geen aanleiding tot kritiek geven. Had
hij deze vorm echter wel vermeld, dan had hij er zeker ook commentaar bij moeten
geven.
Na Van Haeringen komt Schönfeld, in 1947. Deze somt eerst een reeks van
ingweonismen op met vocalisering van de n voor een stemloze dentale spirant (zuid,
duist, mui, boes, enz.) en vervolgt dan: ‘Iets dergelijks als in de genoemde
voorbeelden maar dan met syncope van de d en umlaut van de lange vocaal (§ 39),
vindt men in smeu (= eng. smooth), os. smōði, uit owgm. *smanþi-. Het woord is in
een groot deel van Nederland bekend, vooral in 't noorden en oosten, maar ook b.v.
in de Zaanstreek; de verbreiding wijst op Ingvaeoonse oorsprong.’ De gelijkstelling
van smeu en smooth is slordig, maar men behoeft niet op alle slakken zout te leggen.
Belangrijk is bij Schönfeld het, in dit verband voor het eerst gehanteerde,
taalgeografische argument: ‘de verbreiding wijst op Ingvaeoonse oorsprong’. Het
is echter in zijn context niet helemaal logisch terechtgekomen, immers de vocalisering
van de n voor stemloze dentale spirant moet op zichzelf óók al
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op ‘Ingvaeoonse oorsprong’, wijzen. Bepaald onduidelijk blijft, hoe Schönfeld zich
het ontstaan van de eu heeft voorgesteld, met name ‘in de Zaanstreek’. Een
grondvorm *smôþi-, die zich op ingweoonse wijze verder ontwikkelde, had ‘in de
Zaanstreek’, via *smêde > *smiede, iets als smied of smie moeten opleveren, maar
zeker geen smeu. Uit de dialectologische literatuur had Schönfeld de al geciteerde
goereese vorm smieje kunnen kennen. Raadplegen wij zijn § 39, dan lezen wij daar,
dat de eu als umlaut van gm. ô eigen is aan ‘de oostelijke dialecten’, maar: ‘sommige
oostelijke vormen met eu zijn in 't Hollands van de 17de eeuw doorgedrongen’, en
enkele daarvan hebben zich tot op de huidige dag weten te handhaven, bv. beuk
naast en in de plaats van boek. Dit kan ons op de gedachte brengen dat ‘in de
Zaanstreek’ ook een oostelijk smeu in de plaats zou zijn gekomen van een hollands
smoe. Is dat Schönfelds bedoeling geweest? Hij zegt het in elk geval niet, hij zegt
t.a.p. alleen maar: ‘Nog een andere oorsprong heeft de eu van smeu; het is ontstaan
uit *smeude (os. smôði) = eng. smooth; grondvorm *smanþi.’ Dit stuurt de lezer met
een kluitje in het riet. Schönfeld heeft het probleem van smeu en zijn varianten maar
weinig nader tot zijn oplossing gebracht. Wij onthouden van hem alleen maar het
argument van ‘de verbreiding’ en dat er met zaans smeu iets aan de hand moet zijn
(evenals met kampens smṑ).
Na Schönfeld komt tenslotte Jan de Vries. We hebben al gezien dat zijn lemma
luidde: ‘smeu bnw., ook smeuig’, en dat hij - om de wille van de ‘afleiding’ smeuig?
- smeu blijkbaar als een tot de algemene omgangstaal behorend woord heeft
beschouwd. Hij vermeldt eerst de traditionele etymologie, die smeu met smooth en
dit weer met smand verbindt. Maar t.a.v. smand maakt hij bezwaren, die ik hier
onbesproken kan laten, omdat de eventuele relatie tussen smooth en smand voor
de ingweoonse situering van smooth en smeu m.i. irrelevant is. (De subtielere
beredenering van de grondvorm met -anþ- door Van Haeringen heeft De Vries
blijkbaar niet opgemerkt.) Dan gaat hij als volgt verder: ‘Bovendien zou dan smeu
een oostelijke vorm moeten zijn. - Daarom eerder af te leiden uit een grondvorm
*smuði, die bij modder en smodderen behoort.’ De eerste zin zal wel tegen Schönfeld
gericht zijn en is dan, gezien de weinig bevredigende wijze waarop
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deze zaans smeu heeft behandeld, op zichzelf een begrijpelijke reactie, die overigens
de zaak niet verder brengt. Het gaat bij De Vries wellicht ook niet alleen om dit
zaanse smeu, maar om een (hypothetisch) algemeen-hollands smeu, waarvan het
algemeen-hollandse smeuig zou zijn afgeleid. De Vries drukt ons, door de inkleding
van zijn artikel, als het ware met de neus op het probleem van de etymologie van
smeuig, waarover zijn voorgangers, met uitzondering van Knuttel, zich niet hadden
uitgelaten. Knuttel beschouwde in het algemeen smeuig als een afleiding van smeu
- en voor dialecten waarin smeu en smeuig naast elkaar voorkomen ligt een dergelijke
afleiding ook wel zeer voor de hand -, maar heeft waarschijnlijk toch ook de
mogelijkheid van complicaties willen openlaten. Dit meen ik tenminste te mogen
opmaken uit zijn zin: ‘Althans op het gebruik’ - dus mógelijk óók op de klankgestalte
van smeu(ig)? - ‘zullen Smedig en Smijdig van invloed zijn geweest’. Deze zin doet
ons Knuttels artikel smedig opslaan en daarin bijzondere aandacht schenken aan
de citaten bij de bet. 4), ‘Van spijzen: zacht en vettig, zacht en gebonden, smeu’.
We zien dan dat smeeig inderdaad in precies dezelfde zin gebruikt is en wordt als
smeuig. Dit brengt ons tot de conclusie dat laatstgenoemde vorm niet per se altijd
en overal een afleiding van smeu behoeft te zijn, maar ook heel goed een
1)
realisatie-met-geronde-vocaal van smeeig kan representeren . De Vries heeft
kennelijk niet aan deze mogelijkheid gedacht, anders had bij zijn artikel smeu wel
anders ingekleed. Is zijn eigen etymologie van smeu, zijn constructie van een
grondvorm *smuði, ook voortgekomen uit een behoefte om smeuig als een
klankwettig-hollandse vorm te verklaren? Heeft deze behoefte tot een
bewustzijnsvernauwing geleid? Hij heeft in elk geval wel bijzonder weinig rekening
gehouden met het vocalisme van eng. smooth, gron. smui en hun westfaalse
verwanten, dat immers ondubbelzinnig op een oude ô wijst. Noch bij modder, noch
bij smodderen citeert De Vries ook maar één vorm die ons dwingt een idg.
ablautsvariant *(s)môut- aan te nemen. Een bij

1)

Smeeig is, naar mij uit mijn enquête gebleken is, ook in de tegenwoordige hollandse dialecten
hier en daar nog wel bekend. Ik kreeg het opgegeven uit Volendam en Hauwert.
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*smuði behorend gm. smôþi- is dus uiterst onwaarschijnlijk. Zou De Vries al, samen
met de door mij geciteerde engelse etymologen, smooth hebben willen isoleren van
de continentale dialectwoorden, hij kon toch moeilijk gronings smui isoleren van
drents en overijsels smeu. Nee, De Vries brengt ons niet verder, zijn artikel smeu
is een misgreep geweest.
Na deze inleiding kan ik mijn eigen betoog, dat in het bovenstaande uiteraard
hier en daar al wel even is aangekondigd, systematisch gaan opbouwen. Ik sluit mij
aan bij de traditie, in zoverre ook ik de ingweoonse ‘grondvormen’ *smôþo- en
*smôþ.i- afleid van een gm. *smanþo- en *smanþ.i-, maar ik stel daarbij uitdrukkelijk
vast dat smand met zijn eventuele idg. verwanten voor mij van geen enkel belang
is. In dat gedeelte van het ingweoons waarin ô met umlaut door ê werd
gerepresenteerd, leverde *smôþi- de nadere ‘grondvorm’ *smêþ. op. In het
nederlandse kustgebied dienen wij dus uit te gaan van *smôþ- en *smêþ.-, het eerste
van oorsprong waarschijnlijk een adverbiale, het tweede een adjectivische vorm.
Bij zulke doubletten wint in de jongere taalfasen meestal een van de twee vormen
het. In het oudengels staan naast elkaar smōð en smēð, sōfte en sēfte, in het
nieuwengels hebben smooth en soft het rijk (vrijwel) alleen. Daarom moet het wel
opmerkelijk heten, dat in het ingweoons van het nederlandse kustgebied de
voortzettingen van *smôþ- en *smêþ.- tot op de huidige dag naast elkaar zijn blijven
voortbestaan. Dit hadden ook de oudere etymologen al wel kunnen opmerken, want
sinds 1855 was de zuidbevelandse vorm smiëg bekend (‘week, zacht, van eten
sprekende’, Callenfels in N. Ned. Taalmag. 2, 233), sinds 1896 de oudbeierlandse
vorm smoeg (Opprel), sinds 1904 de goereese vorm smieje (Van Weel) en sinds
1928 de kruiningse vorm smoe (Dek). Dat niemand hier aandacht aan heeft
geschonken, is te verklaren uit het destijds nog bestaande gebrek aan
dialectgeografische overzichtelijkheid. Sinds 1964 zijn wij echter zo gelukkig te
kunnen beschikken over het voortreffelijk geordende Woordenboek der Zeeuwse
dialecten van H.C.M. Ghijsen. Dit leert ons dat smieë voorkomt op Walcheren,
Schouwen en Goeree, smoeë op Noord- en Zuid-Beveland, Overflakkee en ook op
Schouwen, smieïg in West-Zeeuwsvlaanderen en smoeg op Zuid-Beveland, Tolen
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en St. Philipsland. Die ie-vormen hebben het over het algemeen gewonnen in het
westelijk deel van het zeeuwse dialectgebied, de oe-vormen in het oostelijk deel,
maar we herinneren ons dat nog een eeuw geleden voor Zuid-Beveland, dat nu
alleen maar oe-vormen schijnt te kennen, smiëg is opgegeven. Knuttel heeft in 1931
s.v. smieg dat zuidbevelandse smiëg vermeld en het mogelijk geacht dat het ‘een
oude samentrekking uit Smijdig’ zou kunnen zijn. Dat hij hiermee ongelijk had,
kunnen wij nu aantonen uit de door Ghijsen verzamelde gegevens. Smieë en smieïg
hebben in het zeeuws nl. steeds een lange ie, evenals bv. wieë, ‘wieden’, terwijl
daarentegen vrieë, ‘vrijen’, en rieë, ‘rijden’, met dezelfde gm. î die ook achter de ij
van smijdig staat, een korte ie bezitten. De ie van smieë veronderstelt hetzij de gm.
2

eu, hetzij de gm. ê of de daarmee samengevallen ingweoonse ê uit ô met umlaut.
Zeeuws smieë kan, tezamen beschouwd met smoeë, waarvan de lange oe op een
oude ô wijst, alleen maar de klankwettige voortzetting zijn van ingweoons *smêþ.en dus etymologisch identiek met oeng. smēðe, eng. dial. smeeth.
Hoe staat het met het ingweonisme smieë (of smieïg) buiten het zeeuwse
dialectgebied? Opprel vermeldt een oudbeierlands smij en voegt daaraan toe dat
het ‘staat voor smijde’. Die toevoeging is een pure constructie, want *smijde komt
althans in Nederland nergens voor. Het ligt veel meer voor de hand om smij uit
smieë te laten ontstaan, met een onklankwettige diftongering, zoals bv. dij uit die.
Behalve op dit oudbeierlandse smij kan men nog wijzen op smieg, dat sinds Weiland
(1810) in de woordenboeken voorkomt en ook in het WNT een afzonderlijk artikel
heeft gekregen. Weiland, die uit Rotterdam was, vermeldt smieg s.v. smijdig
(‘hedendaags ook wel eens smieg en smiegjes’), maar het kan natuurlijk evengoed
uit smieïg< smiedig zijn ontstaan en zou dan geen ‘î-relict’ maar een volkomen
klankwettige vorm met ie uit ingw. ê zijn. Te bewijzen is noch het een noch het
ander, omdat het hollands, anders dan het zeeuws, de fonologische oppositie tussen
de korte en de lange ie heeft opgegeven. Van Dale, die uit Sluis was, behoefde,
toen hij smieg in zijn woordenboek opnam, niet uitsluitend op het kompas van de
gezaghebbende Weiland te hebben gevaren, maar kan een hem uit
West-Zeeuwsvlaanderen
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bekend smieïg met Weilands smieg hebben geïdentificeerd. In hoeverre smieg nog
in het hedendaagse hollands in gebruik is, weet ik niet. Knuttel noemt s.v. smieg
geen andere bronnen dan Weiland en Van Dale (en, voor het zuidbevelands smiëg,
Callenfels). Ter ondersteuning van de interpretatie van Weilands smieg als een
ingweonisme kan men nog wijzen op hollands smoeg, dat Knuttel in het WNT onder
verwijzing naar Opprel als oudbeierlands vermeldt en daarnaast zonder bron voor
Haarlem opgeeft. Ziende op het zeeuws kan men immers aannemen dat in een
gebied waar smoeg optreedt ook eenmaal smieg bekend moet zijn geweest.
Ten zuiden van Zeeland ligt Vlaanderen. Voorzover ik heb kunnen nagaan is
smoe of smoeg daar onbekend, maar wel heeft, zoals wij zagen, De Bo uit
Westvlaanderen smood opgetekend. De wijze waarop hij dit woord vermeldt, maakt
het onwaarschijnlijk dat hij het zelf naar analogie van eng. smooth zou hebben
geconstrueerd - een mogelijkheid waarop men in het algemeen bij De Bo wel bedacht
moet zijn: ‘Smood, smoot, adj., zachtl. oo. Gelijk, effen, glad. Het wordt meest
gebruikt in de tautologie effen en smoot.’ Een oo als representant van een oude ô
is in het westvlaams, dat zoveel relicten bevat, wel te plaatsen. Tot het serieus
nemen van De Bo's smood-getuigenis bestaat te meer reden daar ook in althans
één oude vlaamse tekst de ie-variant van het woord direct is overgeleverd. Verdam
vermeldt s.v. gesmiede twee plaatsen uit ‘Boëth.’, d.i. hoogstwaarschijnlijk de Gentse
incunabel van 1485, die hij systematisch geëxcerpeerd had (zie Bouwst. no. 102).
De betekenis van gesmiede omschrijft hij als ‘smijdig, zacht’. Voor de verbinding
‘wat zachter ende ghesmieder’ in de beide citaten kan men nog de opmerkingen
vergelijken van Hoek, Mnl. vert. v. Boeth., blz. 148 vgg. Verdam heeft er moeite
mee gehad om gesmiede etymologisch te plaatsen en hij heeft zelfs de vraag gesteld
of er een deelwoord gesmiet, behorende bij het mnl. werkwoord gesmieden, achter
zou kunnen zitten. Ofschoon die vraag ontkennend kan worden beantwoord, verdient
het geciteerde werkwoord gesmieden (‘Vooral van zweren, gezwellen enz. Het
doorbreken bevorderen’, ‘Smijdig, zacht, rijp worden, van zweren, gezwellen enz.
Van pijn, minder worden’) in verband met gesmiede zeker onze aandacht. Het

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 84

277
verbum moet nl. een afleiding zijn van het adjectief en veronderstelt dus het bestaan
daarvan. De enige tekst waarin Verdam gesmieden heeft aangetroffen is ‘De Cyrurgie
van Meester Jan Yperman’, overgeleverd in een handschrift van 1351. Indirect, in
zijn afleiding gesmieden, is het bestaan van het adjectief gesmiede dus ook voor
de 14de eeuw bewezen. Het is altijd prettig als wij ons bij de documentatie van een
ingweonisme niet alleen behoeven te behelpen met het getuigenis van de moderne
dialecten! Helaas ontbreekt in het middelnederlands vooralsnog een met zeeuws
smoeë corresponderend (ge)smoede, waarmee wij ons betoog zouden kunnen
completeren. De documentatie van ons ingweonisme is dus niet helemaal zo mooi
rond als bv. bij mnl. ongedieve, holl. ondieft (ofri. unidëve, oeng. ungedēfe) naast
mnl. ongedoeve. Niettemin is het zijn plaats in Schönfeld - een ándere plaats dan
waar smeu nu staat! - tenvolle waard.
Kan smeu dan uit de taalgeschiedenis verdwijnen? Geenszins, het moet er alleen
een andere plaats in krijgen. Het moeilijke zaanse smeu kan men m.i. in een leerboek
maar het beste onbesproken laten, maar gronings smui, drents smeu, smuu en
smèù, overijsels smeu en smòò zijn heel belangrijk voor het verhaal van de
óóstnederlandse taalgeschiedenis (dat neit in Schönfeld staat en er ook niet in
thuishoort). Ook smeu en consorten hebben een ingweoonse achtergrond, maar
een die men wel moet onderscheiden van die van smooth en smeeth in Engeland,
smood, smoeë en smieë in het westnederlandse kustgebied. Het ingweonisme dat
smeu en consorten reresenteren hoort thuis in Westfalen, in de noordwestelijke
hoek van Nedersaksen, in Oost-Nederland tussen de groninger waddenkust en de
Oude IJsel, en in een oostfaals gebied ten noorden van de Harz. Buiten de aldus
omschreven gebieden vindt men weliswaar woorden die iets op smeu lijken, maar
een nauwkeurige beschouwing moet ons toch leren dat zij er etymologisch van
gescheiden dienen te worden. Men heeft tot dusver al te zeer allerlei ongelijksoortigs
op één hoop gegooid. Voor ik het westfaals-oostnederlandse gebied met het
ingweonisme smeu nader ga analyseren, wil ik er eerst wat omheen gaan wandelen.
Ik heb hierboven al, maar niet meer dan terloops, de mogelijkheid aangeduid dat
hollands smeuig een vervorming van smeeig zou kunnen
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zijn. Ik moest dat wel zo vluchtig doen, want wat had ik eigenlijk voor bewijzen? De
geschiedenis van hollands smeuig is niet aan de hand van teksten te documenteren.
Knuttel geeft in het WNT geen enkele hollandse bewijsplaats, zelfs geen ‘poëem’
van eigen hand. Wat bewijst het voor de geschiedenis van de hollandse vorm dat
de gouwenaar Lafeber wel smeujech opgeeft, maar niet smeu, wat bewijst het voor
de geschiedenis van de veluwse vorm dat de barnevelder Van Schothorst hetzelfde
doet? Op iets vastere bodem staan we evenwel in Friesland. Het enige citaat dat
Knuttel s.v. smeu aan de ‘afleiding’ smeuig, smeudig meegeeft, is ontleend aan de
nederlandse bewerking van het ‘konstwoordenboek’ van Chomel, verschenen in
1778. Dit brengt ons in Friesland, want het is bekend dat het nederlands van de
bewerker De Chalmot stadsfriese elementen bevat. Ten overvloede schrijft Laurman
dan nog in zijn groninger woordenlijst van 1822 s.v. smeu: ‘In Friesland smeudig’.
In de vroegnieuwfriese teksten - die wij als frisisten-onder-elkaar minder gelukkig
‘middelfriese’ plegen te noemen - schijnt smeudich te ontbreken, maar de plaatsen
bij De Chalmot en Laurman geven althans enige historische achtergrond aan het
getuigenis van het Friesch Woordenboek (1911) van W. Dijkstra: ‘smeudich, adj.
zacht, week, malsch’. Aan het slot van diens woordenboekartikel lezen we: ‘Ook
wel smeuch’, en: ‘Vgl. smedich’. Smedich krijgt van Dijkstra de betekenisomschrijving
‘smijdig, zacht’ mee, en de toevoeging: ‘ook smeudich’. Het enige voorbeeld bij
smedich is: ‘smedige bûter’, het eerste bij smeudich is ook weer: ‘smeudige bûter’
M.a.w. smedich en smeudich waren in 1911 in het fries gelijkwaardig, men kon ze
door elkaar gebruiken. In 1925 vergelijken Sijtstra en Hof in hun Nieuwe Friesche
Spraakkunst, blz. 22, het variantenpaar smeudich/smedich o.a. met beuzich/bezich,
smeule/smele (smalen), heul/heel (heel). Is het niet uitermate waarschijnlijk dat in
al deze eu-vormen de eu secundair, door ronding, in de plaats van een meer
oorspronkelijke ee is gekomen? Wij moeten hierin, dunkt mij, een autochtone
ontwikkeling zien. Afgezien van het feit dat de friese vorm veel eerder in geschrifte
optreedt dan de vergelijkbare hollandse, pleit de d tegen hollandse herkomst.
Van Friesland stappen we over naar Oostfriesland. De oostfriese
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lexicograaf Stürenburg (1857) vermeldt als, naar het schijnt, gelijkwaardige
synoniemen schmöi en schmüdig. Bij Ten Doornkaat Koolman (1884) is de situatie
nauwelijks anders. Behalve smüdig, dat voor hem blijkbaar toch wel het meest
gewone woord is, en sm je, sm i, sm , ‘weich, geschmeidig’, geeft hij echter ook
nog smeidig op. Oostfries sm i is identiek met gronings smui. Het vocalisme wijst
op een oude ô met umlaut. Maar smüdig kan onmogelijk een afleiding van sm i zijn.
De ü moet onstaan zijn door secundaire ronding van een î, smüdig is een variant
van smidig, een woord dat etymologisch niets met sm i te maken heeft (ndl. smijdig).
Mogelijk is gronings smietig, ‘handig, flink, vlug’, een vervorming van hetzelfde
woord. Aan Oostfriesland grenst Oldenburg. De lexicograaf van dit gebied, Böning
(1941), kent smüdig ook, maar situeert het in Jeverland, voor hem een noordelijke
uithoek. Zonder localisatie, dus blijkbaar als gebruikelijk in de meer centraal gelegen
delen van Oldenburg, vermeldt hij smidig, smi'ek èn smöe, smöig. De laatste twee
vormen representeren een oude ô met umlaut, smöig is ongetwijfeld een échte
afleiding van smöe (verg. möigkeit, ‘moeheid’). Oostfriesland en Oldenburg liggen
aan de periferie van wat ik maar het westfaalsoostnederlandse smeu-gebied zal
noemen. Wellicht valt niet alleen Jeverland maar het hele noorden van Oldenburg
er al buiten. Ik kan dat niet met zekerheid vaststellen, omdat ik moet wandelen van
woordenboek tot woordenboek.
Het volgende woordenboek dat ik opsla is het ‘bremisch-niedersächsische’ van
1770. In Bremen zijn we duidelijk buiten het westfaals-oostnederlandse smeu-gebied
gekomen. Het woordenboek vermeldt alleen maar smidig en de werkwoorden smiden
en smidigen, ‘schmeidigen, erweichen, lindern, besänftigen’. ‘In Hamburg smöden,
smödigen’, schrijft de geleerde bremer lexicograaf erbij. Hij had zijn kennis uit het
hamburgse woordenboek van Richey (1755), bij wie wij echter niet het adjectief
smedig, maar wel smidig vinden. Is in het hamburgs de î niet tot ü maar tot ö gerond?
Of heeft naast smidig ook eenmaal smedig bestaan? De laatstgenoemde vorm
vinden we in ieder geval genoteerd in het sleeswijk-holsteinse woordenboek van
Mensing (1933), ofschoon blijkbaar niet als de meest gebruikelijke,
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want bij smedig wordt naar smiedig verwezen. De betekenis van beide vormen is
‘geschmeidig’. Een derde vorm, smödig, krijgt als omschrijving ‘schmeidigend,
lindernd, wohltuend’. Smedig en smödig zijn bij Mensing dus geen synoniemen,
maar dat kan op jongere specialisatie van betekenis berusten. Het oudere holsteinse
idioticon van Schütze (1802) omschrijft smiedig en smödig met precies dezelfde
woorden: ‘geschmeidig, sanft, gelinde’. Smedig ontbreekt bij Schütze. Uit het kleine,
zeer verdeelde noordfriese dialectgebied zijn uitsluitend vormen opgetekend die
smidig representeren: Bökingharde smiizig (Rask), smiesig (Bendsen); Wiedingharde
smîdî, smîzî (Jensen); Föhr smiidigh (Arfsten), smīdəg (Schmidt-Petersen). We zijn
hier vlak bij het deense taalgebied, waar het overeenkomstige woord ook smidig is.
Aan de deense grens gekomen staak ik mijn omwandeling even om terug te
kijken. Wanneer wij ons niet door de nederduitse smüdig- en smödig-vormen laten
misleiden, moeten wij wel vaststellen dat de vertegenwoordigers van de smeu-groep
alleen in Groningen en (een deel van) Oostfriesland de Noordzeekust hebben bezet.
Anders dan smieë kunnen wij smeu dus zeker geen ‘litoraal’ woord noemen. Is dit
een beletsel om er een ingweonisme in te zien? Schönfeld schreef van smeu: ‘de
verbreiding wijst op Ingvaeoonse oorsprong’. Wat bedoelde hij daarmee? Ik ben
bang dat hij zaans smeu met groningsoostfries smui en eventueel ook nog met fries
smeudich en holsteins smödig heeft verbonden en aldus smeu tot een
pseudo-kustwoord heeft gepromoveerd. Dan zou hij ongelijk hebben gehad met de
geciteerde zin. Maar ik wil hem toch graag gelijk geven, zij het op een andere manier
dan hij wellicht zelf heeft bedoeld. Want er zijn verschillende soorten van
ingweonismen, ‘litorale’ en ‘binnenlandse’. Het ingweoons is een zeer complexe
grootheid geweest en allerminst een uniform dialect. Een ingweonisme is in het
nederlandse en nederduitse taalgebied per definitie een relictverschijnsel, een vorm
van de oude ‘noordtaal’ die zich tegenover de opdringende ‘zuidtaal’ heeft kunnen
handhaven. Dat opdringen geschiedde van plaats tot plaats en van geval tot geval
met een zeer verschillende kracht en dat heeft tot gevolg gehad dat ook het
geografische verbreidingspatroon van de onderscheiden ingweonismen zeer
verschillend kan zijn. Dikwijls,
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maar lang niet altijd, liggen de relictgebieden van de ‘noordtaal’ langs de
Noordzeekust, op de grootst mogelijke afstand van het centrum vanwaaruit de
‘zuidtaal’ opdrong. Maar de ‘noordtaal’ was, als gezegd, geenszins uniform, zeker
niet aan het eind van de ingweoonse periode, omstreeks het jaar 1000. Toen waren
er in bepaalde delen van het oude ‘noordtaal’-gebied al autochtone vernieuwingen
opgetreden die andere delen onberoerd hadden gelaten. In streken waar de
‘noordtaal’ zich ook nog in de volgende eeuwen handhaaft zet de autochtone
ontwikkeling zich voort en zo ontstaat dan eerst, tussen Vlie en Wezer, het ‘oudfries’
en later, na 1500, tussen Vlie en Lauwers, het laatste bolwerk van de oude
‘noordtaal’, het ‘nieuwfries’. Tot de partieelingweoonse vernieuwingen die omstreeks
1000 zeker al waren gerealiseerd, behoort de ontronding van de umlautsrepresentant
van oude ô tot ê. Op het continent is deze ontronding een typisch kustverschijnsel,
ten zuiden van de Rijn wel met een zekere diepte landinwaarts, maar tussen Rijn
en Wezer beperkt tot de ‘friese’ kustzone. Het ‘binnenlandse’ ingweoons heeft deze
ontronding nooit gekend, maar handhaafde de oudere umlautsrepresentant . Het
‘binnenlandse’ ingweoons stond uiteraard nog sterker aan de omvormende invloed
van de ‘zuidtaal’ bloot dan het ‘litorale’ ingweoons, maar heeft zich niettemin in het
binnenland ook in resten kunnen handhaven. Het spreekt vanzelf dat het
geografische verbreidingspatroon van de ‘binnenlandse’ ingweonismen er anders
uit moet zien dan dat van de ‘litorale’ en dat we de relictgebieden van de
eerstgenoemde bepaald niet aan de kust hebben te zoeken. Of liever: wanneer we
een ‘binnenlands’ ingweonisme aan de kust zien optreden, weten we zeker dat het
daar door secundaire uitbreiding vanuit een meer landinwaarts gelegen centrum
moet zijn terechtgekomen. Deze analyse van de complexe grootheid ‘ingweoons’
stelt ons in staat het ingweonisme smeu op de juiste wijze te herkennen en te
plaatsen.
Het is bekend dat in het geheel van het nederduitse taalgebied speciaal Westfalen
dikwijls optreedt als een conserveringsgebied van ingweonismen. Ik behoef maar
te herinneren aan ingweonismen als ûs, ‘ons’, en gôs, ‘gans’, die wel westfaals maar
niet bv. oostnederlands zijn. In het oosten van Nederland is de oude ‘noordtaal’
vroe-
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ger en vollediger door de ‘zuidtaal’ omgevormd dan in Westfalen. Het gaat bij ûs en
gôs niet om partiële, maar om algemene ingweonismen, zie het engels. Het
woordelement *smôþ.- is ook een algemeen en geen partieel ingweonisme, zie
alweer het engels. Het is heel goed denkbaar dat tengevolge van de invloed van
de ‘zuidtaal’ het woord-element *smôþ-, samen met ûs en gôs, vroeg en volledig
uit het oostnederlands is verdwenen, terwijl het in Westfalen bewaard bleef. In
Westfalen bewaarde men de variant van *smôþ- waarin de umlaut had gewerkt in
de ‘binnenlands-ingweoonse’ vorm sm de. In het noordelijke kustgebied tussen Vlie
en Wezer moet de umlautsvariant van *smôþ- eenmaal smêde hebben geluid, maar
van dit smêde is noch in de schriftelijke overlevering van het fries, noch in de
moderne dialecten ook maar enig spoor te vinden en wij moeten dus wel aannemen
dat het door niet na te speuren oorzaken - wij kunnen hier nauwelijks aan invloed
van de ‘zuidtaal’ denken - vroeg verdwenen is. In het zuidwesten van het nederlandse
taalgebied is smêde, zoals wij gezien hebben, gelukkiger geweest en heeft het een
‘litoraal’ relictgebied kunnen vormen. De situatie wordt dan op een gegeven ogenblik,
laten wij zeggen omstreeks 1200, deze, dat er in het vlaams-zeeuws-hollandse
westen een ‘litoraal-ingweoons’ relictgebied van smiede<smêde en smoede<smôde
bestaat, in het westfaalse oosten een ‘binnenlandsingweoons’ relictgebied van
sm de en smôde, en dat tussen deze beide relictgebieden in het begrip dat men
vroeger door het woordelement *smôþ- placht uit te drukken door andere vormen,
bv. smîdig en smedig, is opgevangen. Dan, na 1200, begint de westfaalse taal- en
cultuurexpansie zich te doen gelden en dat heeft tot gevolg dat de in Westfalen
bewaard gebleven ‘binnenlands-ingweoonse’ woorden smôde en sm de zich
westwaarts en noordwaarts gaan uitbreiden, tot waar de IJsel in de Zuiderzee en
de Eems in de Noordzee stroomt. Zo ontstaat dan het tegenwoordige
westfaals-oostnederlandse verbreidingsgebied van smeu en consorten. Het
‘binnenlandse’ smeu komt tengevolge van de westfaalse expansie weer wat nader
tot het ‘litorale’ smieë, maar tussen de IJsel en de Schelde blijft toch nog een wereld
van smeeig- en smeuigheid liggen. Wanneer ik de geschiedenis van smeu op deze
wijze in tijd en ruimte reconstrueer, projecteer ik de
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tegenwoordige verbreiding geenszins terug in de ingweoonse periode, maar ik mag
toch, taalhistorisch-taalgeografisch denkend, zeggen: ‘de verbreiding wijst op
Ingvaeoonse oorsprong’. Ten aanzien van deze uitspraak kan ik inderdaad, op mijn
wijze, Schönfeld gelijk geven.
Is er geen andere reconstructie mogelijk? Kan men niet aannemen dat smeu als
‘binnenlands’ ingweonisme de eeuwen door in Oost-Nederland. als in Westfalen,
bewaard is gebleven? Het ligt voor de hand om deze mogelijkheid te overwegen,
maar ik acht haar toch minder waarschijnlijk dan de door mij gegeven voorstelling
van zaken. Een ingweonisme dat heel Oost-Nederland samen met Westfalen de
eeuwen door heeft bewaard, is mij namelijk niet van andere taalkaarten bekend.
De z.g. eenheidspluralis op -t (zie mijn kaartje in Taal en Tongval 15, 153) is
ongetwijfeld een ingweonisme, maar het feit dat deze eenheidspluralis op -t aan de
west- en de noordzijde begrensd wordt door een eenheidspluralis op -en, wijst erop
dat het oostnederlandse verbreidingsgebied, evenals ik dat bij smeu heb
aangenomen, een product is van westfaalse expansie. Het ingweonisme *mûþ.- is
in Oost-Nederland alleen in toponiemen bewaard, de ingweonismen *lîþ- en *swîþ.(zie Driem. Bl. 12, 47 en 123) alleen in een geïsoleerde en slechts hier en daar
bekend gebleven uitdrukking. Zo kan men het hele rijtje van oostnederlandse
ingweonismen langsgaan - zo heel groot is het trouwens niet -, maar nooit zal men
een verbreidingsgebied vinden dat ook maar iets op dat van smeu lijkt. Daarentegen
bieden de verbreidingsgebieden van de oostnederlandse westfalismen wel degelijk
punten van vergelijking. Ik herinner bv. aan het verbreidingsgebied van hef, ‘heeft’,
dat door Kloeke in kaart is gebracht (zie zijn studie Een oud sjibboleth en Driem.
Bl. 8, 92). Kloeke's taalhistorische interpretatie van hef is onjuist: de korte vocaal in
deze derdepersoonsvorm is niet ‘oud’, maar ontleend aan de eerstepersoonsvorm.
Hef is dus een ‘vernieuwing’ en het ligt voor de hand het uitgangspunt van deze
vernieuwing in Westfalen te zoeken. Het westfalisme hef heeft wel in Overijsel de
Zuiderzee bereikt, maar niet in Groningen en Oostfriesland de Noordzee.
Daartegenover kan men een westfalisme als swade, ‘zeis’, stellen, dat wel in
Groningen en Oostfriesland de Noordzee heeft bereikt, maar het in Overijsel niet
verder
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heeft gebracht dan het oosten van Twente (zie Driem. Bl. 9, 104). Een
verbreidingspatroon dat tussen dat van hef en swade in staat, wordt ons door het
westfalisme nettelkönnik, ‘winterkoninkje’, aangeboden (zie kaart 9 van mijn Taalatlas
v. O.N. met de commentaar in deel 1, 80): ook hier wordt de Noordzee wel, de
Zuiderzee niet bereikt, maar het in Overijsel (en Drente) veroverde gebied is veel
groter dan bij swade. De westfalismen zijn in Oost-Nederland heel wat talrijker dan
de ingweonismen en bij de meeste heeft het verbreidingsgebied wel iets wat aan
dat van smeu herinnert. Ik meen dus alle reden te hebben om smeu te interpreteren
als een ingweonisme dat, van het standpunt van de oostnederlandse
taalgeschiedenis gezien, een westfalisme moet heten.
Maar ik heb de nauwkeurige begrenzing van het westfaals-oostnederlandse
smeu-gebied nog niet gegeven. Dat ga ik nu doen. Ik begin aan de oostkant, d.w.z.
ik zet mijn bij de deense grens afgebroken wandeling door de nederduitse
dialectologische literatuur voort. Ten westen van Hamburg ligt het land van Hadeln.
Teut (1959) vermeldt uit het hadeler dialect zowel smödig als smidig, smitig, het
eerste met de betekenis ‘sanft, gelinde, weich, geschmeidig’, de beide laatste
omschreven als ‘geschmeidig, schlank, gewandt’, dus vrijwel als bij Mensing. Van
Hadeln gaan we naar de omstreken van Verden, ten zuidoosten van Bremen, meer
in het bijzonder naar het dorp Baden. Westermann (1941) noteert voor dat dorp
alleen smidig, ‘geschmeidig’. Van Verden volgen we de Leine stroomopwaarts tot
Göttingen. Schambach (1858) vermeldt smîdig, smîig, smêdig, smêig, die blijkbaar
alle zonder onderscheid zowel ‘geschmeidig’ als ‘weich, glatt’ kunnen betekenen.
Mijn gegevens zijn wel wat erg schaars, maar ik meen toch te mogen aannemen
dat we ons op de lijn van Bremen naar Göttingen in een gebied bevinden waar
representanten van sm de ten enenmale ontbreken, ten oosten van de oostgrens
van het gesloten westfaals-oostnederlandse smeu-gebied. Die oostgrens is buiten
de woordenboeken om nog wel wat nauwkeuriger te situeren. In 1922 heeft Th.
Baader, toen nog privaat-docent te Münster, ten behoeve van een westfaals
woordenboek dat hij hoopte eenmaal te kunnen schrijven, een vragenlijst van 500
woorden gepubliceerd, waarop enkele honderden
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antwoorden zijn binnengekomen. Die antwoorden zijn thans opgeslagen in de kelder
van het Nederlands Instituut van de universiteit te Nijmegen en ik heb ze, nadat ze
door de vriendelijkheid van prof. Weijnen aan het licht waren gebracht, rustig kunnen
raadplegen. Baaders enquête is van belang voor de kwestie die ons bezighoudt,
omdat een van de door hem afgevraagde woorden ‘schmöde’ geweest is. De
correspondenten die gemeend hebben dit, in het hoogduits niet gangbare, woord
te kunnen identificeren, hebben over het algemeen wel de hun bekende plaatselijke
representant van *smôþi- opgegeven, de correspondenten die het niet konden
thuisbrengen hebben geantwoord met een streepje of een vraagteken. Zowel de
positieve als de negatieve antwoorden kunnen dienen om het westfaalse
smeu-gebied nader te begrenzen. Bij Petershagen en Minden raakt dit gebied
blijkbaar nog net even aan de Wezer, maar verder stroomopwaarts is ons woord
althans aan de westelijke oever van deze rivier onbekend. Van de oostelijke oever
heeft Baader geen gegevens, maar op grond van het göttinger woordenboek mogen
we wel aannemen dat tussen Wezer en Leine de representanten van smöde al
evenzeer ontbreken. Negatieve getuigenissen zijn er uit het hele land Lippe en uit
de ‘Kreise’ Höxter, Warburg, Paderborn, Salzkotten, Bielefeld en Herford. In de
beide laatstgenoemde ‘Kreise’ worden wel vormen als schmui opgegeven - de
correspondenten reageren dus ‘positief’ -, maar als men de historische
klankontwikkeling in deze streek nagaat, blijkt ui daar een gm. î te representeren.
Misschien is de grondvorm van schmui een kruising van het type smöde en het type
smîdig geweest. Als dat zo is, zouden we ons in Bielefeld en Herford, evenals in
het niet zover daarvandaan gelegen Minden, op de rand van het smeu-gebied
bevinden. In Lübbecke, ten noorden van Herford en ten westen van Minden, geven
de correspondenten volop schmöhe, schmöe, schmöi, enz. op, al antwoordt ook
hier een enkele met ‘unbekannt’. Van Lübbecke zuidwaarts gaande vinden we
representanten van sm de in Halle, Gütersloh, Wiedenbrück, Lippstadt (hier
zeldzaam), Büren (hier nog zeldzamer), Meschede (hier eveneens zeer zeldzaam).
In Meschede moeten wij ons wel in het uiterste zuidoosten van het westfaalse
smeu-gebied bevinden, want uit het n.b. ten westen van Meschede gelegen
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Arnsberg heeft Baader alleen maar weer ‘unbekannt’ als bescheid gekregen. Ook
Hagen en Hattingen, nog westelijker aan de Ruhr gelegen, reageren negatief. Toch
vormt de Ruhr niet de oorspronkelijke zuidgrens van het smeu-gebied, want - en
nu grijp ik weer terug op de woordenboeken - voor Iserlohn heeft Woeste in 1882
zowel smô, zonder umlaut, als smö, met umlaut, opgetekend (het laatste s.v. spör)
en beide representaties zijn nog in 1930 door Nörrenberg bevestigd, terwijl het
Rhein. Wtb. (1958) ons zelfs een tot schmüd getransponeerde vorm uit het Bergische
land weet te melden (gerealiseerd met -ø:t). De zuidgrens van het smeu-gebied kan
dus getrokken worden van een punt in de buurt van Meschede naar een punt in de
buurt van de Wupper. De westgrens kan men trekken van het laatstgenoemde punt
noordwaarts naar de Oude IJsel. Op de situatie aan de westgrens van het
oostnederlandse smeu-gebied kom ik straks terug. De westelijkste positieve
gegevens die Baader van zijn correspondenten heeft gekregen zijn - in de zuidelijke
sector - afkomstig uit Recklinghausen en Bocholt. Dorsten en Borken hebben bij
hem negatief gereageerd.
Ten zuiden van de Lippe is ons woord, met name in het westen, in sterke mate
teruggedrongen. Toch verdient juist deze streek onze bijzondere aandacht, want
hier ligt de sleutel van de etymologie, hier is het bewijs te vinden dat het element
*smôþ-, dat in smeu enz. voortleeft, inderdaad uit *smanþ- moet zijn ontstaan. Van
Haeringen heeft dat, voorgelicht door Sarauw, juist gezien en ik zal nu aantonen
waarom. Het zijn niet de nederduitse vormen in het algemeen, maar zeer speciaal
die uit het gebied ten zuiden van de Lippe, t.w. die uit Soest (Holthausen) en die uit
Iserlohn (Woeste), die op ‘germ. -anþ-’ wijzen. Sarauw bespreekt t.a.p. de door
3

Seelmann geïntroduceerde mnd. ô , die deze met name in de ingweoonse ô uit an
3

voor dentale spirant had menen te herkennen. Terecht betoogt Sarauw dat deze ô
een taalhistorische fictie is. Reëel is alleen dat de ô in een woord als gôs in de
1

meeste nederduitse dialecten de qualiteit van de ô < gm. ô heeft, maar in sommige
2

die van de ô < gm. au. Sarauw geeft geen verklaring, maar deze moet, dunkt mij,
2

wel hierin gezocht worden dat de mnd. ô een relatief jong product is. Oorspronkelijk
moet het hele nederduitse taalgebied - d.w.z. het ‘oude’ gedeelte
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ervan, niet het ‘koloniale’ oosten - als representant van de gm. au een ingweoonse
â hebben gehad. Toen de nasale ô uit on < an voor dentale spirant gedenasaliseerd
werd, sloot deze ô zich aan bij een van de andere ô's van het foneemsysteem.
Zolang de ingweoonse â < gm. au zich handhaafde, was er maar één ô, de
voorzetting van gm. ô. Toen de â < gm. au vervangen werd door de ô < gm. au van
de ‘zuidtaal’ (verg. het oudsaksisch van de Heliand, te situeren in het Ruhrgebied),
1

2

waren er twee ô's, de ô en de ô . Vond de denasalisering van de ô uit on < an
2

plaats nádat de â door de ô was vervangen, dan was `het om zo te zeggen ter
1

keuze van het denasalisatieproduct of het zich wilde aansluiten bij de ô of bij de
2

2

ô . De vervanging van de â door ô heeft stellig niet in het hele nederduitse gebied
tegelijk plaatsgevonden, maar het eerst in het zuidelijkste gedeelte daarvan, d.w.z.
in het westfaalse gebied ten zuiden van de Lippe. Dit grensde immers direct aan
2
het gebied van de ‘zuidtaal’. Hier is de vervanging van â door ô waarschijnlijk al
een feit geweest vóórdat de denasalisatie van de ô uit on < an voltooid wes. Het ligt
voor de hand dat het betrekkelijk open denasalisatieproduct zich hier aansloot bij
2
de meest opene van de beide beschikbare ô's, de ô . Dit zien we dan ook gebeuren:
voor Soest noteert Holthausen het woord voor ‘gans’ als cèos (de c duidt de ‘ich-laut’
2
aan), voor Iserlohn Woeste als gôs, beide met een vocalisme dat de ô representeert.
Het woord voor ‘smeu’ heeft in Soest en Iserlohn hetzelfde vocalisme als het
2
meervoud van ‘gans’, d.w.z. de umlaut van ô . En hiermee is dan inderdaad het
bewijs geleverd dat *smôþ.- ontstaan moet zijn uit *smanþ-. Ten noorden van de
Lippe, in Münster, Osnabrück en het Eemsland, heeft ‘smeu’ een vocalisme dat
1
overeenkomt met het umlautsproduct van ô . Sarauw vindt dat vreemd, ik niet. Men
kan immers aannemen dat ten noorden van de Lippe de denasalisatie van de ô uit
on < an voltooid is in een tijd toen daar de ingweoonse â nog in volle fleur was en
2
er dus nog geen ô aan het foneemsysteem was toegevoegd. Ten noorden van de
1
2
Lippe vraagt niet de representant van ‘smeu’ met -, maar die van ‘gans’ - met ô
- om een bijzondere verklaring, en die kan wel geen andere zijn dan dat tengevolge
2
van zuidwestfaalse expansie gôs met ô zich in noordelijke richting heeft uitgebreid.
Ten zuiden van de Lippe is
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2

de ô in gôs ‘klankwettig’, ten noorden van de Lippe ‘onklankwettig’.
Ik moet nu volledigheidshalve ook nog een uitstapje maken naar Oostfalen, al
was het alleen maar omdat Sarauw t.a.p. zowel westfaalse als oostfaalse vormen
noemt en Van Haeringen al die vormen samen als ‘groep’ heeft geciteerd. Westfalen
is in het nederduitse areaal een belangrijke bewaarplaats van ingweonismen, maar
het is niet de enige. Ook in Oostfalen vindt men zo'n conserveringsgebied en wel
aan de noordkant van de Harz. We bevinden ons hier in de zuidoosthoek van het
oorspronkelijke verbreidingsgebied van het ingweoons, dat zich eenmaal heeft
uitgestrekt van de vlaamse Noordzeekust tot aan de slavische grens in de buurt
van de Elbe, ‘tusschen dier elve entier zomme’. Het volledigste overzicht van de
oostfaalse ingweonismen geeft K. Bischoff in zijn Elbostfälische Studien (1954), een
boek dat ook om zijn hoofdstuk ‘Elbostfälisch und Niederländisch’ de aandacht van
de nederlandisten alleszins waard is. De nederlandse ‘kustvorm’ toon, ‘teen’, vinden
we juist in dat verre zuidoosten in een gesloten gebied terug, terwijl het overigens
toch zo conservatieve Westfalen dit ingweonisme volledig heeft prijsgegeven. Welnu,
de beide oostfaalse representanten van sm de die Sarauw t.a.p. citeert, uit Börssum
en uit Eilsdorf, horen thuis in dit zuidoostelijke conserveringsgebied. Börssum ligt
in het zuiden van Brunswijk, Eilsdorf ten noorden van Halberstadt. Het Nordharzer
Wtb. van E. Damköhler (1927) verschaft ons nog een derde voorbeeld: ‘schmeu,
geschmeidig, weich. Von der Haut der Hände und dem Käsequark’. Het dialect van
Damköhler is uit de buurt van Blankenburg, ten zuiden van Halberstadt. Een eind
noordelijker, even ten oosten van Brunswijk ligt Nordsteimke, waarvoor H. Beck in
Ndd. Jb. 24, 119 (1898) het adj. smoie vermeldt, wel met een heel speciale betekenis,
maar toch kennelijk identiek met sm de: ‘Wenn das Heu, das zum Einfahren bereit
liegt, auf der Wiese wieder nass regnet und nur halb-trocken unter Dach und Fach
kommt, so sagt man: 't is smoie’. Alle vier de oostfaalse representanten van sm de
1

1

wijzen op ö , evenals die van gôs in heel Oostfalen op ô . In dit pas betrekkelijk laat
door de ‘zuidtaal’ veroverde gebied gedraagt de ô uit on < an zich
1

dienovereenkomstig, d.w.z. als ô . In de denasaliseringstijd bestond hier nog geen
2

ô,
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evenmin als in Westfalen ten noorden van de Lippe. In de etymologische
argumentatie kunnen de oostfaalse vormen dus helemaal geen rol spelen. Een
1

*smôþ.- met ô kan op zichzelf immers geen grondvorm *smanþ- bewijzen. Dat
kunnen alleen de vormen uit het gebied ten zuiden van de Lippe. Ook voor de
taalgeografische analyse van het oostnederlandse smeu-gebied heeft het,
vermoedelijk volkomen geïsoleerde, restgebied ten noorden van de Harz geen
enkele betekenis. Mijn bespreking ervan is, als gezegd, maar een uitstapje. (Ook
al weer volledigheidshalve wijs ik nog op schmide in W. Lademann, Wtb. der Teltower
Volkssprache, 1956, waar toevallig mijn oog op viel. Schmide, dat ‘welkfeucht,
klamm, nicht taufrisch’ (verg. Beck hierboven), maar ook ‘weich, von Teig,
Kuchensohle, Pfefferkuchen’ betekent, kan etymologisch heel goed identiek zijn
met smeu, want het teltower dialect vertoont tal van delabialisaties. Maar Teltow
ligt vlak bij Berlijn en het lijkt mij in het kader van mijn betoog geen zin te hebben,
om alle ingweonismen die secundair in het ‘koloniale’ nederduits zijn terechtgekomen
nog nader te gaan bestuderen).
Ik keer nu terug naar Oost-Nederland om daar het smeu-gebied nauwkeuriger te
gaan bekijken. Er zijn daar nog verschillende problemen op te lossen, ik herinner
alleen maar aan het onklankwettige kampense smṑ. Om een beter inzicht te krijgen
in de geografische en etymologische verhouding der verschillende vormen heb ik
een kleine vragenlijst doen toekomen aan de medewerkers van het Nedersaksisch
Instituut der R.U. te Groningen. Ik heb vrij wat antwoorden binnengekregen, maar
durf er toch geen complete woordkaart voor Oost-Nederland en aangrenzende
gebieden uit te tekenen, omdat ten eerste niet alle correspondenten precies hebben
begrepen wat de bedoeling van de vragen was en ten tweede het ‘hollandse’ smeuig
op grote schaal tot de ‘bouwstenen’ van de dialectische woordenschat blijkt te zijn
gaan behoren. Het zijn niet alleen de hogere cultuurwoorden, maar ook de
‘gevoelswoorden’ uit het ‘A.B.N.’ die tot het dialect doordringen. De ingewikkelde
woordgeografische situatie die - waarschijnlijk pas gedurende de laatste decennia
- in het oostnederlandse smeu-gebied ontstaan is, laat zich beter vertellen dan in
kaart brengen.
In Friesland zijn anno 1967 smeudich en smedich vrijwel geheel ver-
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drongen door smeuig. Slechts enkele correspondenten weten zich nu nog de vormen
te herinneren die in 1911 voor W. Dijkstra de gewone waren. Ook in Groningerland
is smeuig vrij algemeen bekend geworden, maar hier tekent het smui-gebied zich
toch nog duidelijk af, met name wanneer men smui in de betekenis ‘lenig’ in kaart
brengt, de toepassing waarop hollands smeuig geen vat heeft gehad. Ten noorden
van de Overijselse Vecht hebben de smeu-representanten nog algemeen de
betekenis ‘lenig’, ten zuiden van die rivier komt deze betekenis ook nog wel voor,
maar is het ‘eigen’ woord voor ‘lenig’ toch veel meer zwak. Zoals Groningen en het
diftongerende deel van Noord-Drente volgens verwachting een smui-gebied vormt,
vindt men in Midden-Drente een wat brokkelige smeu-zone en ten zuiden daarvan
weer, geheel klankwettig, een smuu-zone. Bij de verbreiding van de laatstgenoemde
vorm, die tot dusver aan de aandacht van de etymologen schijnt te zijn ontsnapt,
wil ik even langer stilstaan. In het oosten van Drente kreeg ik mijn noordelijkste
smuu-opgaven uit l 7,1 (Grollo) en l 8,6 (Buinen). Hierbij sluiten zich in zuidelijke
richting aan m 7,1 (Schoonlo), m 7,4 (Schoonoord), m 8,4 (Odoorn), m 8,5 (Valthe),
n 7,2 (Wezup), n 7,3 (Zweelo), n 7,4 (Benneveld), n 7,5 (Sleen), n 7,9 (Erm), n 8,2
(Emmen), o 7,2 (Zwinderen), o 7,4 (Dalen), o 8,2 (Veenoord), o 8,3
2)
(Nieuw-Amsterdam), o 8,5 (Erica), o 8,8 (Schoonebeek), p 7,8 (Wijersveld) . De
vorm is meestal smuu, alleen de correspondenten uit Grollo en Zwinderen spellen
smuui. De vocaal is lang en wordt herhaaldelijk met die van duur of vuur vergeleken.
Dat is de klankwettige representatie van gm. ô met umlaut in deze streek. Tegenover
deze oostdrentse smuu-groep staat een westelijke, grotendeels in de Stellingwerven.
Van noord naar zuid zijn mijn gegevens uit k 4,5 (Donkerbroek), k 4,6 (Haule), l 4,3
(Langedijk), l 4,6 (Elslo), m 3,3 (Nijeholtpade), m 3,6 (Blesse), m 3,9 (Vinkega), m
3)
3,10 (Noordwolde), n 2,5 (Oldemarkt), n 4,3 (Kallenkote) . Naast smuu wordt voor
Vinkega ook smuui opgegeven, voor Haule alleen smuuj. Ook in de Stellingwerven
is de uu klankwettig. Tussen de oostelijke en de westelijke smuu-groep in, dus in

2)
3)

(Corr.-noot) Nagekomen opgaven uit m 8,3 (Ekslo), n 8,4 (Zuidbarge).
(Corr.-noot) Nagekomen opgaven uit l 4,2 (Makkinga), m 3,8 (Steggerda).
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Zuidwest-Drente, blijkt echter met ons woord iets aan de hand te zijn. Dat verrast
ons niet, want sinds 1953 kennen we uit Sassen, Het Drents van Ruinen, blz. 66,
de vorm smèù, met een vocalisme dat o.a. de - in Ruinen overigens maar schaars
1

optredende - secundaire umlaut van gm. ê kan representeren (verg. bij Sassen
schèùpər, ‘schaapherder’). Opgaven van smèù - ik volg gemakshalve de spelling
van Sassen - heb ik behalve uit Ruinen (n 5,5) ontvangen uit m 5,3 (Leggelo), m
5,7 (Beilervaart), n 4,6 (Havelte), o 4,8 (Koekange), o 4,9 (De Wijk), o 5,4 (Veningen),
o 5,5 (Zuidwolde), o 6,2 (Noord), o 6,6 (Kerkenveld), p 4,5 (Den Hulst), p 5,3
4)
(Oud-Avereest), p 5,12 (Oosterhuis), q 4,3 (Nieuw Leuzen) . Andere plaatsen in
deze buurt geven smeu op, wat juist kan zijn, maar mogelijk hier en daar ook een
minder geslaagde weergave van smèù is. Opmerkelijk is dat Ebbinge Wubben in
1907 voor Staphorst (p 4,3) smeu heeft opgegeven, terwijl mijn correspondent voor
die plaats schrijft: ‘Het woord is smeur met de klank van deur’, en vervolgens nog
eens ‘lenig’ vertaalt met smeur. Dit smeur moet toch wel òf smèù voorstellen òf uit
smèù ontstaan zijn. Smèù kan behalve tot smeur ook heel goed ‘aangepast’ worden
tot smeu. In ieder geval is smeu in Noordwest-Overijsel even onklankwettig als smèù
in Zuidwest-Drente. In beide gebieden verwacht men klankwettig smuu, als in de
Stellingwerven. Dialectgeografisch redenerend moet men wel zeggen dat de beide
smuu-gebieden, het westelijke en het oostelijke, eenmaal aan elkaar vast hebben
gezeten, m.a.w. dat heel Zuid-Drente met de Stellingwerven en de kop van Overijsel
een gesloten smuu-gebied moet hebben gevormd, waar van het zuiden uit een
andere vorm is binnengedrongen.
1

Toen ik hierboven opmerkte dat het vocalisme van ruinders smèù een gm. ê met
secundaire umlaut kon representeren, heeft de ‘bescheiden lezer’ waarschijnlijk
meteen aan kampens smòò gedacht, waarvan de òò immers klankwettig uitslúitend
1

een gm. ê zónder umlaut kan voorstellen. Er moet wel enig verband bestaan tussen
het smèù-gebied aan beide zijden van de Reest en het smòò-gebied in de omgeving
van Kampen. Ik moet dat laatste nu eerst aan de hand van

4)

(Corr.-noot) Nagekomen opgaven uit n 5,4 (Ansen: ‘zo smèù as een twieg’), q 5,4 (Ommen:
‘smèù bij de boeren, smeu in de kom’).
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mijn gegevens zien te preciseren. Smòò-opgaven heb ik behalve uit Kampen (q
2,4) ontvangen uit o 2,5 (Vollenhove), p 3,4 (Genemuiden), q 2,1 (Kampereiland),
q 2,3 (IJselmuiden), q 3,1 (Mastenbroek), q 3,4 (Haarst), r 2,1 (Oosterwolde), r 4,2
(Lenthe). Naast smòò ook smeu werd mij opgegeven voor Vollenhove, naast smòò
ook smèù voor IJselmuiden en Lenthe. Hieruit kunnen we de indruk krijgen dat smòò
aan de verliezende hand is en dat smèù en smeu bezig zijn het terug te dringen.
We kunnen de gedachte niet onderdrukken dat het smòò-gebied vroeger groter
geweest moet zijn, ja dat het hele tegenwoordige smèù-gebied er eenmaal bij heeft
5)
behoord en misschien ook nog wel een aantal plaatsen die nu smeu hebben . Op
deze wijze kunnen we een smòò-gebied reconstrueren dat te vergelijken is met de
westoverijselse vernieuwingsgebieden waarover ik uitvoerig heb geschreven in
Akademiedagen 8, 80 vgg. Wanneer we alleen uitgaan van het tegenwoordige
smòò-gebied, wordt ons oog vooral getrokken door het patroon van het
etgerd/eskert-gebied op de ‘etgroen’-kaart (a.w. 96), wanneer we de tegenwoordige
smòò- en smèù-gebieden samenvoegen, ligt het veel meer voor de hand om de
patronen van gee, gie, ‘zwad’, pappe, ‘speen’ en maal, ‘meel’ te vergelijken (a.w.
82, 88 en 90). Het gaat bij al deze verbreidingspatronen om westoverijselse
vernieuwingen die men tastenderwijs kan dateren in het begin van de 14de eeuw
(a.w. 84 vgg.). Zouden we ons smòò ook niet in deze tijd ontstaan kunnen denken?
En waarvoor kan smòò dan in de plaats zijn gekomen? Is het een eerder hier
voorkomende klankwettige voortzetting van gm. *smôþ- zónder umlautsfactor komen
aflossen? Dat staat helemaal niet vast. De vorm die in Zuid-Drente door smòò
teruggedrongen is, moet blijkens de vormen ter weerskanten van het smèù-gebied,
die als relicten aan de periferie geïnterpreteerd moeten worden, smuu geweest zijn,
een vorm mét umlaut. Ook voor het centrum van het vernieuwingsgebied ligt het
veel meer voor de hand uit te gaan van dit reële smuu dan van een hypothetisch
smoe. Er is geen

5)

De correspondent uit Nunspeet (s 1,3), voor wie ‘zacht’ smeuig is, vertaalt ‘lenig’ met: ‘smoar
in de botten’. Dit smoar kan heel goed identiek zijn met smòò; verg. smeur in Staphorst.
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enkele aanwijzing voor dat de westfaalse expansie een umlautloze vorm naar
Oost-Nederland geëxporteerd zou hebben. In Westfalen zelf, ja daar heeft de
umlautloze vorm ongetwijfeld bestaan, want Woeste kon daar anno 1882 in het
diepe zuiden, in Iserlohn, nog smô optekenen. Maar wat bewijst dat voor de lexicale
bagage waarmee de expansie naar de buiten-westfaalse gebieden is opgetrokken?
We hebben om smuu - ik houd het maar op deze vorm - in West-Overijsel tot smòò
te laten ontsporen een ander woord nodig, een woord dat een òò bevatte. Helaas
heb ik er geen idee van, welk woord dat geweest kan zijn. Bij de ontsporing van
meel tot maal kunnen we aan invloed van het werkwoord malen denken, maar ik
heb geen zinverwant woord kunnen vinden dat we verantwoordelijk zouden kunnen
stellen voor de ontsporing van smuu tot smòò. Ik meen echter dat dit geen wezenlijk
zwakke plek in mijn betoog brengt, want, hoe men het ook wendt of keert, smòò
kán niet klankwettig zijn, smòò móet een vernieuwing zijn. Ook al is een daad niet
meer in bijzonderheden te reconstrueren, doordat de dader op het kerkhof ligt, dat
de daad niettemin gedaan is, blijkt uit de resultaten.
Smòò en smèù zijn de belangrijkste complicaties van het oostnederlandse
smeu-gebied, maar niet de enige. In de eerste plaats treft het ons, wanneer wij van
Zwolle langs de IJsel zuidwaarts gaan, dat de smuu-vormen hier helemaal ontbreken.
Voor Heerde heeft Bosch in 1940 smeu opgegeven, voor Zelhem Broekhuysen in
1950 eveneens, en mijn opgaven bevestigen deze vorm voor de hele IJselstreek.
Uit Deventer kennen we smeu al sinds 1896 (Draaijer), of, als men wil, zelfs al sinds
1836 (Halbertsma), maar hier is smeu niets bijzonders, hier is het klankwettig. We
zullen smeu in de IJselstreek ten noorden en zuiden van Deventer misschien wel
uit deze stad moeten laten komen, door jongere uitbreiding. Dat blijft een klein
probleempje. Veel interessanter is echter het probleem dat Schönfeld Wichers ons
in 1959 heeft opgegeven door voor Rijsen smee te noteren. De plaatsen waarvoor
ik smee heb opgekregen zijn in Overijsel en Gelderland, behalve het al genoemde
Rijsen (t 6,1): s 6,3 (Vriezenveen), t 4,5 (Lettelo), t 5,4 (Holten), t 5,8 (Espelo), t 6,2
(Enter), t 6,5 (Elsenerbroek), u 4,2 (Kolmschate), u 5,1 (Markelo), u 5,4 (Laren), u
5,6
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(Eksel), u 6,1 (Goor), u 6,7 (Gelselaar), v 4,4 (Almen), v 5,3 (Langen), v 5,4 (Zwiep),
v 6,1 (Geesteren), v 6,2 (Noordijk), v 6,8 (Eibergen), w 6,5 (Zieuwent), x 6,3
6)
(Vragender), x 6,7 (Bredevoort), x 7,4 (Winterswijk) . Deze smee-plaatsen lijken
tezamen wel iets als een gebied te vormen, maar het is een vreemd gemodelleerd
gebied dat ik niet van andere kaarten ken. Moet men het zich ontstaan denken van
Westmunsterland uit? Misschien, maar het materiaal-Baader biedt op dit punt geen
enkel houvast. Uit Vreden (w 7,3) kreeg Baader schmöh, uit Stadtlohn (x 8,1) smöö,
uit Bocholt (y 6,6) schmöh. Het gevraagde woord was blijkbaar onbekend in Weseke
(y 8,1), Dingden (z 6,3) en Lembeck (z 8,6), maar de beide eerstgenoemde plaatsen
hebben het ‘schmöde’ van de vragenlijst enkel vertaald met het synonieme sachte,
niet met schmeh of zo iets. Ook in het Rhein. Wtb. heb ik niets vergelijkbaars kunnen
vinden. Dan heeft het wel erg weinig zin om in verband met het smee-gebied te
herinneren aan de min of meer wigvormig Oost-Nederland binnendringende
westmunsterlandse verbreidingspatronen van namad op kaart 3, en pogge op kaart
22 van mijn Taalatlas, te minder nog omdat de punt van de wig hierbij ook heel
anders gericht is dan bij smee. Hebben we bij smee dan misschien te maken met
een restgebied, een oostelijke en noordelijke rand van een oorspronkelijk zeer brede
wig die zich vanuit het middennederlandse rivierengebied in de flank van het
oostnederlandse smeu-gebied heeft geboord? Ook al weer: misschien. Het is in elk
geval niet onredelijk te veronderstellen dat in dit rivierengebied, waar op het ogenblik,
onder hollandse invloed, smeuig volstrekt domineert, eenmaal smeeig de toon heeft
aangegeven. In het WNT s.v. smedig vinden we een 19de-eeuws citaat van Cremer
met smêjig, uit de ‘Overbetuwse Novellen’, en nu, een eeuw nadat Cremer deze
novellen schreef, heb ik smeeig nog opgegeven gekregen uit Woudrichem (z 97',5),
Culemborg (x 98',3) en Druten (y 100',8). Maar als we zo'n smeeig-wig aannemen,
vanuit het rivierengebied gericht op de gelderse Achterhoek en het zuiden van
Overijsel, moeten we tegelijk aannemen dat deze door latere tegenkrachten vanwááruit?

6)

(Corr.-noot) Nagekomen opgave v 7,5 (Haaksbergen: ‘smèè, lekker zacht i.v.m. eten’).
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- weer aanzienlijk versmald is. Zolang er geen kaarten zijn gepubliceerd met
inderdaad vergelijkbare verbreidingspatronen, blijft iedere interpretatie van het
smee-gebied een vrije fantasie, een slag in de lucht.
Etymologisch ligt de zaak met smee, dunkt mij, eenvoudiger dan expansiologisch.
Het kan geen ontronde variant van smeu zijn, want in Oost-Nedreland komen geen
delabialisatiehaarden voor. Dan blijft alleen de mogelijkheid dat smee een
verkortingsvariant van smeeig is. Zo'n verkortingsvariant kan overal spontaan
optreden. Zo werd mij ook smee opgegeven uit Blankenham (n 2,7). Uit Lies op
Terschelling ontving ik deze aantekening: ‘smee wordt gebruikt bij 't aanmengen
van meelsoorten die door elkaar geroerd worden en smedig worden: 't wordt smee!’
Hier, op Terschelling, waar smeu niet voorkomt, kan smee alleen maar door
verkorting uit smeeig of smedig - men denke aan W. Dijkstra's friese smedich! - zijn
ontstaan. In Blankenham en de Achterhoek kan men natuurlijk ook denken aan een
compromisvorm van smeeig en smeu. De terschellingse vorm smee brengt mij
tenslotte nog eenmaal terug bij zaans smeu, de bron van alle misverstanden bij
Schönfeld. Zou het niet het eenvoudigste zijn om dit zaanse smeu gewoon bij
verkorting uit een algemeen-hollands smeuig te laten ontstaan? Ik heb uit mijn
opgaven de indruk gekregen dat zulke verkortingen van smeuig wel vaker optreden.
We hebben te maken met een gevoelswoord met veel ‘behoefte’ aan variatie. Het
lijkt mij zelfs niet ondenkbaar dat een secundair smeu, etymologisch totaal te
scheiden van het ‘binnenlandse ingweonisme’ smeu, op den duur tot de algemene
omgangstaal, het ‘A.B.N.’, zou gaan behoren. Het lemma in het etymologisch
woordenboek zou dan, precies andersom als bij Jan de Vries, moeten gaan luiden:
‘smeuig bnw., ook smeu’.
K. HEEROMA
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Nieuwe Friese dialectgeografie
Na het pionierswerk van J.J. Hof, Friesche dialectgeographie, van 1933, is het
geruime tijd stil gebleven op het terrein van de Friese dialectologie. De eerstvolgende
belangrijke materiaalverzameling, de Dialectatlas van Friesland van Kr. Boelens en
G. van der Woude, verscheen pas in 1955; hierin werden, anders dan in het boek
van Hof, alleen kaarten aangeboden en geen commentaren. Nu hebben we er dan
als derde werk de Taelatlas fan de Wâlden van K. Fokkema en J.J. Spahr van der
Hoek bijgekregen, verschenen in 1967 na de dood van de eerste auteur, als laatste
publicatie die deze zelf nog mee persklaar heeft kunnen maken. Deze door de
Fryske Akademy uitgegeven Taelatlas omvat een map met 13 kaarten - waarvan
de eerste alleen de nummers van de ‘plakken’ bevat - en een tekstdeel in twee
talen, Fries en Engels. Spahr van der Hoek heeft aan dit tekstdeel een ‘Skets fan
de ûntjowing fan de Wâlden’ (blz. 11-19) en een ‘Skiednis fan it ûndersyk’ (blz.
20-23) bijgedragen. Fokkema geeft daarop, na een korte algemene toelichting op
‘De kaerten’ (blz. 23), een taalkundig ‘Kommentaer’ (blz. 24-46); blz. 47-86 bieden
dezelfde tekst in het Engels. Er volgt dan nog een ‘Taheakke-Appendix’, waarin
men o.a. het enquêteformulier vindt afgedrukt dat dienst heeft gedaan bij het in 1954
begonnen verzamelen van het materiaal. Wij zullen ons in deze kritiek bepalen tot
het aandeel van Fokkema.
Die kritiek moet zich in de eerste plaats richten op de begrenzing van het
onderzoek. Voor de grondkaart is een fragment genomen uit die van de TONAG,
dat het grootste deel van Friesland en de aangrenzende delen van Groningen,
Drente en Overijsel omvat. Drents en Overijsels materiaal is echter vrijwel niet
verzameld - op kaart 7 vindt men één Drents gegeven -, Gronings materiaal alleen
uit het zuidwestelijk deel van het Westerkwartier. In Friesland is de meest westelijke
baan, 100', geheel wit gebleven en zijn van de daarbij aansluitende baan 1 maar
enkele plaatsen, liggende in de vakjes g 1, l 1 en m 1, onderzocht. De horizontale
baan f, de noordelijkste van de
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grondkaart, is geheel maagdelijk gebleven. Er zijn tegen dit vele wit en deze
willekeurige begrenzing van het onderzoek ernstige bezwaren aan te voeren. De
kans op een goede aansluiting bij atlassen van aanpalende streken is immers bij
een zo grillige voegnaad bij voorbaat uitgesloten: er zullen altijd gedeelten overlapt
moeten worden. En wie zal er ooit nog eens een aanvullend atlasje over de vakjes
f 2 en f 3 - de Dongeradelen - maken? Maar afgezien van deze praktische bezwaren
zijn er ook wetenschappelijke te noemen. De Friese taalvormen worden te weinig
in hun buiten-Fries kader gesteld en door het ontbreken van gegevens uit de baan
f kunnen zelfs de verhoudingen in het Woudfriese gebied zelf maar zelden voldoende
1)
duidelijk worden. Had niet Fokkema zelf, in zijn bespreking van Hof's Friesche
dialectgeographie, er reeds op gewezen ‘det it hege noarden fen Fryslân faken mei
de Wâlden lyk opgiet’? (vgl. Hof blz. 40). Het tekort t.a.v. de Dongeradelen wordt
op blz. 22 wel terloops verklaard: als enquêteurs zijn hoofdzakelijk leerlingen van
Friese kweekscholen gebruikt en de ‘skoalle to Dokkum’ heeft het, ondanks de
‘wiidweidige ynstruksje’ die bij de vragenlijsten verstrekt was, erbij laten zitten. Maar
had er dan niet een soort vliegende brigade naar de Dongeradelen gecommandeerd
moeten worden om deze lacune weg te nemen? Wij kunnen ons niet aan de indruk
onttrekken dat Fokkema zich niet de tijd heeft gegund om zijn onderzoek af te
ronden. Zijn gezondheid liet al enkele jaren voor zijn dood te wensen over en
waarschijnlijk heeft hij het voorradige en nog onvolledige materiaal, koste wat het
kost, willen publiceren, omdat anders het gevaar bestond dat het bleef liggen.
Kritiek kan men ook hebben op de doelstellingen van het onderzoek. Eén ervan
was, althans oorspronkelijk, een contrôle van de door Hof vastgestelde
hoofdisoglossen, waarbij speciale aandacht besteed zou worden aan de oostgrens
en de functie van de Tjonger. Afgezien van het feit dat deze doelstelling zeker niet
is verwezenlijkt, kan men ook de formulering ervan niet al te gelukkig noemen. Hof's
onderzoek is in zijn tijd zo akkuraat geweest, dat zijn tijdgenoten, neem ik aan,

1)

De stim fen Fryslân 323, 328 (1934).
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het hem nauwelijks hadden kunnen verbeteren. Hoe zou men dat dan nu nog kunnen
doen? We kunnen wel in een compleet nieuw onderzoek de door Hof verwaarloosde
dialecten betrekken, zoals die van de eilanden, het Bildt, de steden en vooral het
aangrenzende Groningse, Stellingwerfse en Drents-Overijselse gebied, maar als
we zijn waarnemingen van enkele tientallen jaren terug willen corrigeren of aanvullen,
kan dit niet anders opleveren dan een verzameling anachronismen ten opzichte van
zijn werk als geheel. Men kan de Taelatlas in zijn moderne opzet wat betreft
grondkaart en tekenmethode stellig waarderen, maar in akkuratesse en resultaten
halen zijn twaalf kaarten in kleuren niet bij de 68 zwartwit-kaartjes van Hof's
Dialectgeographie. Waarom biedt de Taelatlas niet meer kaarten? Men had rustig
drie- of viermaal zo veel kunnen nemen en de Wouden waren dan beter tot hun
recht gekomen. Fokkema zegt (blz. 23) dat de kosten dan te hoog zouden zijn
geworden. Maar verreweg de meeste kopers zouden ongetwijfeld graag genoegen
hebben genomen met een zwartwit-versie, die immers bij kaarten van een klein
gebied altijd nog wel een duidelijk beeld kan geven. In de grotere atlassen (TNZN
en TONAG) zijn genoeg thema's te vinden die in een Taelatlas fan de Wâlden nader
uitgewerkt kunnen worden. Ik noem hier, zonder pretentie van volledigheid en met
weglating van de onderwerpen die al in de Friesche Dialectgeographie aan bod zijn
geweest, de volgende kaarten:
uit

TNZN egel (I 10), wreef (IV 7), melkzeef
(VII 2);

uit

TONAG koekalf (5), merel (10), wiers
(11), achterdeur (12), jimme (18), mot
(21), oorworm (25), aardbei (27),
kruisbes (29), rode aalbes (33), zeis (39),
ekster (44);

uit

DvF kersen (81), meegegaan (127),
spinneweb (143), ziet men (151), boog
(164), stal (165), de kaarten die voor de
ei-ai-isoglosse van belang zijn (14, 21,
90, 100, 115, 116), de kaarten die de
ê-ea-isoglosse aanstippen (102, 155),
de kaarten die de enklitische vorm van
de meervoudsvorm hja geven (90, 113).
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De Taelatlas wil in beeld brengen ‘in trochsneed fan de tael sa as dy doe (d.i. tussen
2)
1950 en 1960) sprutsen waerd’ (blz. 23) . Daartoe hebben de enquêteurs in alle
onderzochte plaatsen representanten van drie generaties ondervraagd, die onder
de 30, die tussen de 30 en de 60 en die boven de 60. Soms zijn bovendien nog
niet-autochtonen ondervraagd. Vrijwel alle verkregen gegevens zijn op de kaart
gebracht en daardoor prijken niet zelden ook betrekkelijk kleine plaatsen met vier
of vijf verschillende tekens. Men kan zich afvragen of de enquêteurs wel steeds
kritisch genoeg zijn geweest en of de bewerkers niet meer van de kaart hadden
kunnen vegen dan alleen de ergste uitschieters (blz. 22). Maar ook wanneer alle
verkregen vormen plaatselijk reëel zijn, is de gevolgde karteringswijze nauwelijks
zinvol te noemen. Had men het verloop in het woordgebruik bij de opeenvolgende
generaties willen illustreren (blz. 23), dan had men aan de gebruikte telkens een
generatiekenmerk moeten meegeven. Aangezien er maar één enkel basisteken
gebruikt wordt - de cirkel - en ook de variaties daarin met eenvoudige middelen horizontale, verticale of schuine streepjes, omtrekverdikking of -verdubbeling e.d. worden aangebracht, had men gemakkelijk het generatieverschil kunnen aanduiden
door het gebruik van verschillende basistekens, dus naast de cirkel bv. het vierkant
en de ruit. Dan had men op de kaart van plaats tot plaats kunnen nagaan in welke
richting de verschuiving in het woordgebruik ging en waren de locale ‘tekentrossen’
althans functioneel geweest.
Na deze algemene opmerkingen wil ik enkele kanttekeningen plaatsen bij de
afzonderlijke kaarten 2 tot 13 - de grondkaart 1 kan uiteraard zonder commentaar
blijven - en daarbij een enkele maal aanvullende gegevens ontlenen aan door mijzelf
verzameld materiaal.
2. ûr ‘speen’. Van zuiver Woudfries standpunt bekeken is deze kaart niet erg
interessant: het centrale probleem zijn de Stellingwerfse vormen uder, uter en utter
(vgl. ook A. Sassen, Het dialect van Ruinen, krt. 21 en K. Heeroma in Taal en tongval
XII, blz. 49). Maar

2)

In zijn bovenvermelde recensie van Hof's werk stond Fokkema nog op het standpunt dat de
dialectgeografie vooral tot taak had het verleden te reconstrueren.
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wanneer men het wezen van het Stellingwerfs had willen onderzoeken - de vierde
(oorspronkelijke) doelstelling (blz. 21) -, dan had men niet alleen de Tjonger, maar
ook de Linde en het Steenwijker Diep en de Steenwijker A moeten overschrijden!
De Stellingwerfse vormen komen immers ook in de, wit gelaten, kop van Overijsel
voor. En dat niet alleen, men moet ook de niet-verwante synoniemen in de wit
gelaten randen kennen om het geheel in het juiste kader te kunnen zetten (vgl. het
schetskaartje van Heeroma in Hand. Top. Dial. X, blz. 114).
3. tsjil ‘wiel’. Men vergelijke Hof blz. 84 en de hier gereproduceerde kaart, die uit
eigen materiaal is getekend. Met het kaartje bij Hof als uitgangspunt lijkt fjild gebied
te hebben veroverd op tsjel, fiel en wiel. Het meervoud van fjild ‘veld’ komt in de
uitspraak zeer dicht bij dat van fiel/fjil, zodat fjild ‘wiel’ wel uit het gemeenschappelijk
meervoud van die beide vormen ontstaan zal zijn. Ik heb trouwens, zij het sporadisch,
en volkomen gescheiden van het fjild-gebied, ook tsjild aangetroffen. Het
belangwekkendste probleem van deze kaart is echter het Stellingwerfse kwartet
[fi:l], [fil], [wi:l] en [wil] en dit probleem komt op de Taelatlas-kaart helemaal niet uit
de verf. Deze kaart maakt namelijk helemaal geen onderscheid tussen Stellingwerfs
[fi:l] en [fil] enerzijds en Fries [fiəl] anderzijds; en evenmin tussen Stellingwerfs [wi:l]
en [wil] en Fries [wiəl]. Er staan dus vier tekens te weinig in de legenda. Fries [fiəl]
werd eerst aangepast aan het Stellingwerfse klanksysteem en een aldus ontstaan
[fi:l] (vooral in het oosten) of [fil] (vooral in het westen) kon dan onder Hollandse
invloed weer worden tot [wi:l] of [wil]. Bij mijn onderzoek bleek mij dat de
Stellingwervers de neiging hebben hun dialect te ‘corrigeren’ aan het ‘Hollânsk’,
misschien om meer distantie te nemen van het Fries. Tijdens mijn enquête
verbeterden ze meermalen een spontaan [fi:l] of [fil] bij navraag in [wi:l] of [wil],
waarna dan soms weer vlot een samenstelling met f-anlaut werd geproduceerd, als
bv. [kro: əfil] ‘kruiwagenwiel’. Op kaart 3 wreekt zich duidelijk het gebruik dat de
bewerkers van de Taelatlas hebben gemaakt van ongeoefende enquêteurs. Op
mijn eigen kaartje ontbreekt [wi:l], omdat dit uitsluitend optrad naast een oudere
vorm
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fig. 1
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met f en ik overal de nog gehoorde of bekende conservatiefste uitspraken heb
ingetekend.
Er moet tenslotte nog even aandacht worden geschonken aan de vorm [wiəl] in
de buurt van Heerenveen. Zelf trof ik hem in dit [fiəl]-gebied maar weinig (meer)
aan. Van Friese origine is dit [wiəl] niet, zoals Fokkema (blz. 29) aanvoert. Met Hof
(blz. 83) geloof ik dat Overtjongerse - wel nader te preciseren tot Gieterse veenarbeiders de vorm hebben gecreëerd. In tegenstelling met zijn theorie, die ‘het
onfriesche Heerenveensch’ en het Friese woord [spinwi:ələ] een rol laat spelen bij
de totstandkoming van [wiəl], is mijn veronderstelling dat oorspronkelijke
rad-sprekers, die Fries wilden leren spreken, de aangeboden vorm [fiəl] hebben
geassocieerd met het hun uit de school- en kerktaal bekende woord wiel. Dat de
op die wijze ontstane bastaardvorm [wiəl] de w-anlaut in de Stellingwerfse
synoniemen mede veroorzaakt zou hebben (Fokkema, blz. 29), is niet erg
waarschijnlijk, temeer niet, waar de Gietersen zich wel in hun eigen dialect, dat ze
naast het Fries nog zeer lang vasthielden, met de Stellingwervers verstaan zullen
hebben.
4. ljocht ‘licht’ (adj.). De isoglosse dekt praktisch voor 100% die van ljocht sb. bij
Hof op blz. 149. Zonder Hof en zonder commentaar zou men op deze kaart
onmogelijk de verhouding tussen ljacht en ljocht kunnen bepalen, want ze staan
steeds naast elkaar genoteerd. Onbevooroordeeld zou men de vraag kunnen
opwerpen, of ljacht een vernieuwing is in het grotere ljocht-gebied. Bij nader inzien
blijkt dan ljocht het oorspronkelijke ljacht-areaal te infiltreren, maar ljacht schijnt zich
van zijn kant, vergeleken met de toestand bij Hof, in het noorden ook ten koste van
ljocht te hebben uitgebreid. Is Drachten een uitstralingscentrum dat het op zijn beurt
moet opnemen tegen een nog sterker ljocht? Ljocht, de favoriete vorm in geschreven
3)
Fries, bedreigt namelijk evenzeer de varianten ljecht en lecht. De klinker in ljocht,
een [ɔ], lijkt moeilijk te rijmen met die in de oude vorm liācht, waaruit enerzijds door
verkorting voor de cluster -cht ljacht en ander-

3)

Een ontwikkeling van dit ljecht uit ljeacht (Fokkema blz. 13) lijkt mij moeilijk te verdedigen.
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zijds na de overgang tot [ljε:χt] op dezelfde wijze ljecht kon voortkomen. Fokkema's
verklaring van de [ɔ] in ljocht is, dat deze onder invloed van de klank in een
werkwoord *liuchtjan ontstaan zou zijn. Die verklaring lijkt mij erg gezocht, want de
frequentie van een dergelijk werkwoord zal toch in het niet zijn gevallen bij die van
ljocht (adj. en sb.). Bovendien zou een dergelijke beïnvloeding geen [ɔ], maar een
[o] hebben opgeleverd. Het moderne Fries heeft een werkwoord ljochtsje, dat afgeleid van ljocht - een [ɔ] heeft. Misschien mogen we hier voor liācht dezelfde
verdoffing veronderstellen die in dâf heeft plaatsgevonden. Dit dâf is sporadisch tot
deaf, in het algemeen tot dôf [dɔ:f] geworden. Ljocht zou dan dus een verkorting
kunnen zijn uit *[ljɔ:χt].
5. sneon ‘zaterdag’. Vergeleken met het kaartje bij Hof op blz. 163 lijkt saterd(e)i
over de hele linie enig terrein te hebben gewonnen. In een groot deel van het
saterd(e)i-gebied wordt voor ‘zondag’ sneen gezegd, terwijl gleon ‘gloeiend’, de
vorm uit het sneon-gebied, er glean [glIən] luidt. Pogingen om sneon [snʌən] te
zeggen resulteren daardoor in een uitspraak die zo dicht bij sneen ligt, dat de als
minder goed Fries ervaren vorm saterd(e)i zich door zijn onderscheidende functie
gemakkelijk handhaaft en, gesteund door de schooltaal, zelfs uitbreidt.
6. dou ‘jij’. Op deze kaart heeft dû een paar onwaarschijnlijk ver vooruitgeschoven
posten, waaraan in de commentaar geen nadere aandacht wordt besteed, maar
die, staande naast dou, een verschuiving zouden moeten karakteriseren. Natuurlijk
kan men in Grouw (i 2,6), Nes (k 2,6), Haskerhorne (l 1,5), Het Meer (l 2,19),
Nieuweschoot (l 2,10), Katlijk (l 3,1), Jubbega-Schurega (l 3,4) wel een paar
importmensen aantreffen die [du] zeggen. Autochtonen zullen het echter niet gauw
in de mond nemen, want juist de Woud-pronomina (zie ook kaart 7) hebben
sjibbolethwaarde. Men doet nog steeds beter zijn Woudjerschap buiten de eigenlijke
Wouden niet te onderstrepen, al komt het wellicht niet meer voor - zoals jaren
geleden te Grouw - dat een autochtoon man na een flink echtelijk onweer zijn vrouw
uit de Wouden naar het hoofd slingert dat er uit die hoek van Friesland nog nooit
iets goeds kwam dan alleen bjentsjes (bruine bonen)...Dou
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[do:] overheerst in de spreektaal, maar dû is de favoriete schrijftaalvorm: heeft die
onze enquêterende aanstaande schoolmeesters dwarsgezeten? Afgezien van de
genoemde uitschieters komt de verdeling [du] - [do:] aardig overeen met die bij Hof
op blz. 179.
7. hja ‘zij’. Eigenaardig op deze kaart is, dat in het eigenlijke domein van hja en
hju naast deze vormen overal si optreedt, bij Hof (blz. 180) nog ‘een jonge,
opkomende vorm’. Doelstelling c van de atlas spreekt vreemd genoeg van een
verdwijnend si (blz. 21)! Het tegendeel blijkt op deze kaart, die Hof gelijk geeft. De
snelle expansie van dit si kan niet anders verklaard worden dan uit een sterk
opdringend sij c.q. see, dat door de Woudjers naar analogie van [hi] en [wi] tot een
streekeigen vorm is verwerkt. Voor de beoordeling van hja (de geijkte vorm van de
schrijftaal) in plaatsen als Grouw etc. zij hier verwezen naar hetgeen reeds is
opgemerkt onder 6.
8. wein ‘wagen’. Waar wein en wain naast elkaar zijn opgegeven, is wain om
dezelfde redenen als bij 6 en 7 te prefereren boven de schrijftaalvorm wein. Als alle
ein/ain-woorden is het in een groot deel der Wouden als ween gerepresenteerd.
Het is in dat opzicht dan ook te vergelijken met de synoniemen voor ‘zeis’, reeds in
1939 in kaart gebracht als TNZN I 13 en - met een iets dichter net - eerlang nogmaals
als TONAG 39. Een verwijzing naar de eerstgenoemde kaart was zeker op zijn
plaats geweest.
9. boarst ‘borst’ en 10. hoanne ‘haan’. Mèt de zwartwitkaartjes, die de toename
van de mouillering per generatie aan bjast illustreren, zijn dit misschien wel de
nuttigste kaarten van de hele atlas. Daar staat tegenover, dat er nauwelijks rekening
is gehouden met vroegere studies over dit verschijnsel en dat de schrijver zich
daardoor misschien twee eeuwen in de datering vergist. Zo missen we een verwijzing
naar Hof, die - waarschijnlijk als eerste - op blz. 10 van zijn Dialectgeographie deze
verandering constateerde en er later in een zeer instructieve serie artikelen in De
4)
Pompebledden van 1949 en 1952 op terugkwam. Mej. Rixt Bosma wees op vormen
als bjorren (voor buorren ‘buurt’, ‘buren’) e.d. in een tekst uit 1762 van Bernardus
Fabricius alias Bearn

4)

Lustrumboek 1960... Federaesje fan Fryske Studinteforienings blz. 196.
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Lap uit Drachten (!). Mej. A. Feitsma kon een nog oudere vindplaats produceren,
nl. hjonne (voor hoanne) bij de Wargaster predikant P. Couperus in een stuk uit
5)
1734 . Na het verschijnen van de Taelatlas valt H.T.J. Miedema's publicatie over
6)
It dialekt fan Skraerd yn de earste helte fan de foarige ieu n.a.v. een tekst uit 1849
van de veearts B.B. Haagsma (* Longerhou 1799 - † Workum 1875), waarin het
wemelt van de mouilleringen. Zowel mej. Bosma als Miedema vragen zich af, of we
hier te doen hebben met mislukte pogingen om de met [u̯] beginnende
klankverbindingen weer te geven. Zouden deze schrijfwijzen beantwoorden aan de
reële uitspraak, dan moet men toch wel aannemen dat die uitspraak later weer is
weggegenereerd - behalve misschien in de omgeving van Drachten. Toch wijzen
de genoemde generatiekaartjes duidelijk op het betrekkelijk nieuwe van het
verschijnsel in de Wouden als geheel, want de grote uitzaaiing is pas van de laatste
tijd: het wordt door de ouderen blijkbaar niet meer gecorrigeerd en door de
leeftijdgenoten niet meer bespottelijk gemaakt. Stond achter de onzekerheid in de
schrijfwijze bij de niet bijzonder geletterde Fries-schrijvers van de 18de en 19de
eeuw toch een ‘onbedorven’ uitspraak? Dan moet nu wel worden vastgesteld dat
de onzekerheid in de uitspraak bij de Woudjers van een 50-60 jaar geleden bij een
groot deel der jongere generatie in zekerheid is verkeerd, vooral na labialen. Het is
niet zo, dat de klankverbindingen beginnende met [ ] die met [u̯] door een veel
grotere frequentie beïnvloeden. Integendeel, een frequentieonderzoek in ‘niet
ontspoorde’ teksten leverde voor de laatste kategorie zelfs een meerderheid t.o.v.
7)
die met [ ] op (2.05 tegen 1.925%) .
11. skeaf ‘schoof’ en 12. yn 'e stûke sette ‘op hokken zetten’. Voor skeaf is
vergelijkbaar TNZN VII 6 van schoof uit 1958, die wel even genoemd had mogen
worden. Een pluspunt van de Taelatlas-kaart is, dat ze ons de verspreiding van
skeau (de zuidelijke Woudvariant van skeaf) toont. Bij kaart 12 wordt verwezen naar
TNZN VII 7 van hok, dat mettertijd ook zal worden gecarteerd als TONAG 41. Zoals

5)
6)
7)

Estrikken XX (1957) blz. 166.
Ús wurk 1968, blz. 13-21.
Ús wurk 1958, blz. 45-48.
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de rode tekens op deze kaart eenvoudig vragen om een voortzetting of begrenzing
van (op)geastje, gaastje (incl. de Stellingwerver vorm gaasten) ten zuiden van de
Stellingwerven is ook bij kaart.
13. murd ‘bunzing’ hèt grote manko het ontbreken van tekens in het
Drents-Overijselse gebied. De Stellingwerfse murde zou, zoals we bv. weten van
TONAG-kaart 23, bij een volledige cartering in een kader van beuzeling-vormen
gevat zijn geworden.
Dat het met de Friese dialektgeografie nog niet zo ver is, dat men platgetreden
paden moet gaan, wordt reeds aan enkele kaarten in de Taelatlas bewezen. Als
een kleine toegift moge ik aan deze bespreking een hommel-kaartje toevoegen die
8)
dat bewijs nog eens onderstreept. Het is, evenals de voorgaande kaart van wiel,
getekend op grond van materiaal, dat in 1956-1957 in Friesland mondeling, in de
overige provincies in 1963 schriftelijk werd afgevraagd. Van de 300 zegslieden in
Friesland, allen autochtonen, waren er 220 in de 19de eeuw geboren. De
correspondenten uit de omliggende provincies waren niet allen autochtoon. Dat
deerde niet bij het wiel-kaartje, omdat dit ook met autochtonen voor die gebieden
voor praktisch 100% rad zou hebben opgeleverd. Op het hier volgende kaartje zijn
de opgaven van niet-autochtonen weggelaten, zelfs als ze een betrouwbare indruk
maakten. Wel zijn verwerkt de opgaven van ‘verminderd autochtonen’, d.w.z. van
zegslieden wier geboorteplaats niet dezelfde is als de plaats waarvoor ze gegevens
verstrekken, maar met deze wel tot één gemeente behoort. Het zijn f 5,4 - 5,6; g
4,8 - 6,6; n 2,8 - 6,1; o 5,1 - 6,1 - 6,6 - 6,8. De grondkaart van beide in dit artikel
gepubliceerde kaartjes is een fragment uit die van de TONAG, hier en daar
vermeerderd met enkele plaatsen. De stippen stellen plaatsen voor waarvan geen
opgaven zijn binnengekomen of verwerkt.
Op het kaartje valt allereerst op, dat het Fries een eigen woord, [holdər], heeft
ontwikkeld. Dan, dat daarvan een variant [hʌldər] voorkomt in het Bildts, het Stadfries
van Huizum en Dokkum en in een groot deel van de Wouden. Ten slotte, dat bij de
Woudfriese vorm

8)

Voor beide kaartjes mijn hartelijke dank aan de heer A.J. Lotgering, tekenaar op het
Nedersaksisch Instituut der R.U. te Groningen.
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het Westerkwartier zich met [hʌldər] en [hʌlər] aansluit, waardoor het geheel vrij
aardig overeenkomt met het Fries-Groningse [klistər]-gebied op TONAG-kaart 10
van de ‘merel’. Verwaarloosd zijn de autochtone opgaven [hɔldər] h 3,1; [holdət] k
3,9; [hʌldə] n 5,4; [hʌlzər] k 3,6; en verder de niet-autochtone [hʌldər]-opgaven voor
g 4,5; h 4,10 - 5,12. Hommel is verwaarloosd, als er een vorm naast stond die mij
echter voorkwam. In het hier gecarteerde gedeelte van de provincie Groningen is
het niet altijd duidelijk, of hommel het oudere of het nieuwere woord is. We treffen
het bij Molema eenmaal in de samenstelling hommelnust aan met de vermelding
dat dit op het Hogeland voorkomt. Voor Uithuizen (f 6,4) geeft de oudere
correspondent brommer, de jongere hommel op. De zaak wordt nog verwarder,
doordat hommel (< åmel) ook optreedt als een Groninger benaming van de ‘mier’.
Molema geeft i.v. bromster zonder nadere localisering huller als de Ommelander
vorm en heeft ook een lemma hollersnust; holler heb ik echter nergens kunnen
registreren. Het Amsterdamse materiaal van vragenlijst 9 (1940) had voor het hier
niet gecarteerde Groningse gebied geen enkele h-lder/h-ller-opgave.
Het Stellingwerfse gebied heeft oostelijk een bij Drente aansluitend hummel,
westelijk een ook in Overijsel voorkomend hommel. De isoglosse van beide vormen
sluit aan bij die van holder-hulder.
Ameland heeft hurk, dat op dit kaartje geen etymologische familieleden heeft,
maar in een groter verband, waarin ook de met de ‘hommel’ verwante insecten
9)
afgevraagd zouden worden, zou het ongetwijfeld beter tot zijn recht komen .
Molema is de enige die een etymologie van hulder/huller beproefd heeft. Hij
verbindt het met Oostfries huler/hûler, ‘Singschwan’ (Gronings ho̅el̅ swoan), ‘Heuler,
Schreier etc.’ volgens Ten Doornkaat Koolman en als zodanig nomen agentis van
hulen/hûlen ‘heulen, laut

9)

Zo is met hurk, dat het WNT met horzel verbindt, zeker verwant urke ‘wesp’, dat de
correspondent uit Nieuweroord (o 6,3) als toegift vermeldde. - Terschelling heeft voor de
hommel de benamingen hunnegouwer en huninghouwer; de paardenhorzel heet er volgens
G. Knop, De spraakkunst der Terschellinger dialecten (Assen, 1954) blz. 150 stekhouer. Het
tweede lid van deze samenstellingen is mij niet duidelijk.
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schreien od. weinen, bz. dumpf tönen u. rauschen, sausen, brausen etc.’ Men denkt
even aan Hindelopers hoolje ‘juichen, schreeuwen’, aan Epkema's hoallje, dat als
hoalje ‘schateren, luidruchtig roepen, juichen’ is overgenomen in de latere
woordenboeken, en aan huilje ‘joelen, juichen’ etc., dat het FriW vermeldt voor de
Dongeradelen. Voorbeelden van verkorting voor -ld zijn mij niet bekend, zodat we
bij [holdər] wel uit moeten gaan van een werkwoord *[hulja], dat ‘gonzen, brommen’
(vgl. het Oostfriese ‘dumpf tönen’) betekent. Die veronderstelling komt sterker te
staan, als we zien dat van holder weer een werkwoord holderje is gevormd met de
betekenis ‘gonzen, brommen’. Er is dus sprake van parallellie met de reeks
‘hommen→ hommel→hommelen’.
Dat de Bildtse en Stadfriese variant hulder luidt, is niet ongewoon (vgl. [gʌl] naast
Fries [gol]). De [ʌ] werd als deftiger beschouwd.
Voor het Fries-Groningse hulder/huller zullen we een andere verklaring moeten
vinden. Fonetisch zijn er twee mogelijkheden. De eerste is een ontwikkeling
[u]→[y]→[ʌ]. Juist van de overgang van [u] naar [y] voor l laat Hof een merkwaardig
kaartje zien op blz. 251 van zijn Dialectgeographie. Het betreft het woord kûle ‘kuil’,
dat op de Noordelijke Klei èn in de zuidelijke Wouden [kylə] luidt, in het
laatstgenoemde gebied ook [kulə] heet, dat de alleenheersende vorm is in het
tussenliggende gebied. Hof ziet [kylə] in beide gebieden als los van elkaar staande
vernieuwingen. Men zou ook aan het omgekeerde kunnen denken, een herstel van
de [u]-vorm in een oostelijk aaneengesloten [y]-gebied. In een dergelijk [y]-gebied
zou *[hyldər] niet hebben misstaan. De overgang naar [hʌldər] geeft geen bijzondere
moeilijkheden.
De tweede fonetische mogelijkheid is, dat [holdər] zou zijn umgelautet tot [hʌldər].
Deze overgang komt in de Wouden meer voor. ‘Vork’ luidt in een groot deel van het
Friese hulder-gebied furke (vgl.
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Hof's kaartje op blz. 169). Maar we treffen de overgang ook aan in dezelfde
fonetische omgeving, nl. in het praeteritum en het participium perfecti van sterke
10)
werkwoorden als hâlde ‘houden’ en helpe ‘helpen’. Zo zien we op Hof's kaartje
van ‘hield, gehouden’ (blz. 194) een oostelijke hoek met höld - hölden, die door een
smalle strook met hold - holden gescheiden wordt van het grote gebied met l-loze
vormen. Hof wil höld verklaren uit Ofri. hild, omdat hij ‘binnen langs den rand van
het ö-gebied vaak als praet. höld, als p.p. echter holdən’ had gehoord. M.a.w. het
praeteritum zou het participium fonetisch hebben beïnvloed. Dat strijdt met de
ontwikkeling overal elders in Friesland, die juist een tegengestelde beweging laat
zien. Wanneer Hof höld en holden naast elkaar heeft aangetroffen, kan dat heel
goed betekenen, dat de ö de hold-holden-strook is binnengedrongen via de
frequentste vorm van de twee: het praeteritum.
De [o] wordt ook [ʌ] in een participium als holpen ‘geholpen’. Uit de antwoorden
op vraag 38 van de Dialect-atlas van Friesland noteerde ik de vorm [hølpm̥] voor
Drachten (i 3, 11), [hølpm̥] voor het Friessprekende gedeelte van De Wilp (i 4,5) en
van Oud Appelscha (l 4,4) en voor Gorredijk (k 3,5) en Jubbega (l 3,4). Het
Westerkwartier heeft soms de [ʌ], soms de [o].
Geen der hier aangeduide ö-gebieden heeft naar het noorden de uitbreiding die
hulder heeft en ook onderling is er verschil. Men is zich deze [o]-[ʌ]-tegenstelling
niet in die mate bewust, dat ze als een eenheid functioneert.
Hoe de [ʌ] in hulder/huller ook mag zijn ontstaan, ik neig ertoe deze vorm in het
Westerkwartier te zien als een Friese achterblijver, niet als betrekkelijk jonge Friese
import.
Teake HOEKEMA

10)

Men vindt deze voor de aan het Fries grenzende streken beschreven in A.R. Hol, Een
tegenstelling Noord: Zuid in de praeterita en participia van de sterke werkwoorden
('s-Gravenhage, 1937), blz. 110-125 en 184-190. Volgens de Dialect-atlas van Groningen en
Noord -Drente (1967) zou Noord-Drente [hoelpm̥] zeggen en het Hogeland een vrij compact
[hʌlpm̥]-gebied zijn.
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De Samiaaner
1)

Als J. Six van Chandelier Oostkappele gaat prijzen , gevoelt hij zich daartoe
onbekwaam en verzucht:
O! had des Samiaaners schryven,
In d'eeuw der Kristenen ook plaats,
Mocht ik een dagh maar zyn Horaats,
Wat deftigh werk zou ik bedryven?
2)

Als verklaring heeft L.C. Michels voorgesteld , dat Six een grieksen lyricus naast
den latijnsen Horatius wilde plaatsen; hij zou het oog hebben gehad op Anacreon,
die aan het hof van Polycrates op Samos heeft verbleven.
Deze verklaring kan moeilijk bevredigen. Wanneer Romeinen spreken over den
senex Samius (Ov. trist. 3, 3, 61/2 si.../...Samii sunt rata dicta senis) of over den
Samius zonder nadere toevoeging (Ov. fast. 3, 153/4 a Samio doctus, qui posse
renasci / nos putat), bedoelen zij daarmede nimmer een ander dan dien Pythagoras,
van wien de leer der zielsverhuizing stamde. Dat ook Six in een ander, moeilijk
verband met Samiaan Pythagoras bedoelt, heeft Michels zelf geponeerd. Met recht
m.i., al versta ik de regels waarschijnlijk ietwat anders dan hij. Wat Six in de
3)
aangevoerde passage betoogt, is dit: er is erfelijkheid; een arend teelt geen duiven,
een vrijgekomen ziel neemt niet naar willekeur haar intrek in een wildvreemd lichaam.
Six drukt dit aldus uit:
Zoo kipt'er geen onnoosle duif,
Uit eijers, van een arends kluif.

1)

2)
3)

Poësy van J. Six van Chandelier, Amsterdam 1657, p. 220; Poësy van J. Six van Chandelier,
Bloemlezing uit zijn dichtwerk met inleiding en aantekeningen door Dr G.A. van Es (Zwolse
Drukken en Herdrukken Nr. 2), 1953, p. 88.
L.C. Michels, Nader commentaar op Six van Chandelier, Ts. 74 (1956) p. 281.
Poësy p. 406; bij Michels p. 281.
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Zoo teelt de leeuw geen simple lammen.
Zoo erft de stam op kloeke stammen.
Zoo beuselt ons geen Samiaan,
De kinders trekken vaaders aan.

D.w.z.: ‘zo zal het nooit een onschuldige duif blijken, die de eierschaal van een
geklauwden arend van binnen uit doorpikt; zo verwekt geen leeuw ooit goedige
lammeren; zo draagt een kloeke stam op kloeken stam zijn eigenschappen over;
zo zijn w i j dan ook ongevoelig voor het gebeuzel van Pythagoras, als zou een ziel
een nieuwe woning betrekken zonder het volgen van een lijn der geslachten, immers
die lijn i s er: de kinderen bekleden zich om zo te zeggen met de eigenschappen
van den vader’.
Wat ligt er nu meer voor de hand dan de verwachting, dat ook de verzen uit
Oostkappele betrekking zullen hebben op Pythagoras en niet ineens op een ander,
een dichter, dien de klassieke traditie steeds aanduidt naar zijn Ionische geboortestad
(vgl. Hor. carm. 1, 17, 18 fide Teia; Ov. ars 3, 330 vinosi Teia Musa senis; rem. 762
Teia Musa; trist. 2, 364 lyrici Teia Musa senis)? Bij nader toezien vindt deze
verwachting onmiddellijk bevestiging. Het woord schryven namelijk bezigt Six soms
in den zin van het latijnse praeceptum; vgl. Aan het bierglas 33/4:
Hanght myn gesondheit aan dat schryven,
4)
Zoo werd ik. naa myn dood, gesond: :

hij bedoelt het recept van Hippocrates. Nu verstaat de Romein onder de praecepta
philosophorum hun leerstellingen, hun doctrinen. Welnu, zo wil de dichter zeggen,
was er voor de doctrine van Pythagoras ook in de Christelijke aera plaats, was er
inderdaad een metempsychose en mocht ik zodoende, al was het maar één enkelen
dag, de ziel van Horatius in mijn lichaam herberg verlenen, wat stijlvol gedicht zou
ik dan componeren!
Amsterdam
D. KUIJPER FZN.

4)

Poësy p. 515; bij Van Es p. 92.
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Boekbeoordelingen
Bacchus en Christus. Twee lofzangen van Daniel Heinsius, opnieuw
uitgegeven door L.Ph. Rank, J.D.P. Warners en F.L. Zwaan. Zwolle, N.V.
Uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, 1965. (352 blzn.; geb. ƒ
32.50).
Deze bespreking verschijnt later dan mijn bedoeling was, aangezien ik dit boek
tegelijk had willen aankondigen met de in het voorwoord in het uitzicht gestelde
comparatistische studie, aan dezelfde lofzangen gewijd, die Warners binnen niet te
lange tijd hoopte te doen verschijnen, maar die nog niet verschenen is. Iedereen
die van deze geannoteerde herdruk kennis heeft genomen, zal die met belangstelling
tegemoet zien, ook al omdat zonder deze de inleiding tot deze herdruk onvolledig
is, een manco waarvan de uitgever zich dan ook bewust is.
Daniel Heinsius heeft twee grote Nederlandse gedichten geschreven, een
Lof-sanck van Bacchus en een Lof-sanck van Jesus Christus. De eerste verscheen
in de eerste druk van zijn Nederduytsche Poemata van 1616, de tweede, samen
met de eerste, in de editie van 1618. Heinsius heeft zijn Nederlandse gedichten niet
zelf uitgegeven; dat heeft zijn vriend Petrus Scriverius gedaan, achter de rug van
de dichter om, nadat hij ze hem door ‘een soete dieverije’ afhandig had gemaakt.
Aldus Scriverius in de voorrede die hij voor de bundel schreef. Men kan dit voor
waarheid aannemen, men kan het ook als een literaire fictie zien, al lijkt dit laatste
mij persoonlijk minder waarschijnlijk. Overigens is dit een onverschillige kwestie,
omdat Heinsius vóór de verschijning van de bundel daarvan geweten heeft, dus
ook geweten heeft dat zijn Lofzang van Bacchus wereldkundig zou worden. De
waardering van dit gedicht immers is wat ons in deze herdruk het meest interesseert,
omdat hier een controverse bestaat tussen degenen die zich met leven en werk van
Heinsius hebben beziggehouden.
Heinsius was een rechtzinnig calvinist, contraremonstrant en in kerkelijk opzicht
zo onverdacht dat hij in 1618 tot secretaris van de
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gedeputeerden der Staten-Generaal op de synode van Dordrecht werd aangewezen.
Een moreel hoogstaand man heeft niemand hem ooit genoemd; het beeld dat Ter
Horst ons van hem heeft getekend mag wat overdreven zwart getint zijn, in grote
trekken is het zeker overeenkomstig de werkelijkheid. Heinsius had ook in 1614 al
alle reden om een lofzang op Bacchus te dichten; hij was hem veel verschuldigd.
Maar wanneer hij dan twee jaar nadien ook een lofzang op Jezus Christus dicht,
rijzen vraagtekens. Om met Warners te spreken: ‘Wie zingt ter ere van deze, volgens
onze hedendaagse opvattingen, zo uiteenlopende figuren twee zeer overeenkomstige
hymnen? Wie haalt het in zijn hoofd de wijngod en de Verlosser der wereld, al was
het maar schijnbaar, met elkaar op één lijn te stellen en aan beiden even veel
aandacht te schenken?’.
W.A.P. Smit, die zich in zijn proefschrift over de dichter Revius uitvoerig met
Heinsius heeft beziggehouden, ziet in zijn werk de strijd tussen rede en zinnelijkheid,
waarop Koopmans eerder had gewezen, en die Smit bij de ontwikkelden der 17de
eeuw vrij algemeen terugvindt. De lofzang op Bacchus ziet hij vooral als een poging
om de Hymne de Bacchus van Ronsard na te volgen en wat de stof betreft te
overtreffen. De scherpe tegenstelling tussen de beide lofzangen is pas aan G.A.
van Es opgevallen, die er uitvoerig op is ingegaan, eerst in zijn inaugurale rede
Barokke lyriek van Protestantsche dichters in de zeventiende eeuw (1946), blz.
6-13, vervolgens in zijn (al eerder geschreven) beschouwing over Heinsius in de
Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden, IV (1947), blz. 27-31. Heinsius,
meent Van Es, gaf zich in de Lofzang op Bacchus bloot. ‘In volstrekten zin zingt
Heinsius hier den lof van het animale leven’. De uitvoerige voorrede van Scriverius
probeert tevergeefs de wezenlijke aard van het gedicht te maskeren. Van Es heeft
althans voor mij aannemelijk gemaakt dat Heinsius zich in dit gedicht ‘ongebreideld
laat gaan in het opzweepend spel der verbeelding’. De fragmenten die hij aanhaalt
zijn overtuigend. Voor Van Es is er dan ook een onverzoende tegenstelling tussen
de beide hymnen, die hij verklaart als de belichaming van de tweespalt van Heinsius'
geestesgesteldheid. Heinsius leefde het meest intensief in het antieke heidendom.
‘Aan den geest der zinnen-
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bekorende Grieksche lyriek voelde hij zich in diepste wezen verwant. De hymne
aan Christus staat apart, als een eenling’.
Daartegenover staat de opvatting van Warners, die in de lofzang op Bacchus ‘de
dichterlijke formulering van een wetenschappelijke mythenbeschouwing’ ziet, een
vastenavondsgedicht, ‘een geleerde carnavalsgrap, een gedicht dat de wijn wil eren
op geleerdenmanier. Niet meer, niet minder’. Wanneer ik de beide opvattingen, die
van Van Es en die van Warners, naast elkaar stel, aarzel ik geen ogenblik om de
zijde van Van Es te kiezen. De lofzang op Bacchus kan wel een vastenavondsgedicht
zijn geweest, maar dan toch wel een waarin de dichter al zijn hartstocht en het
diepste van zijn innerlijke wezen heeft uitgesproken. Een gedicht waarin hij zich
heeft verraden. Een gedicht dat geen spel is, maar bezeten ernst. Daartegenover
staat dan de lofzang op Jezus Christus die, om nogmaals Van Es te citeren, ‘niet
opgebloeid (is) uit Heinsius' innerlijk geestelijk leven’. Men behoeft nog niet aan te
nemen dat Heinsius deze hymne met een onzuivere bedoeling heeft geschreven,
om toch te constateren dat ze in dichterlijke bezieldheid onderdoet voor de hymne
op Bacchus. ‘In de (tweede) toont hij, ondanks zijn vergoelijkende redeneering, de
diepste roerselen van zijn hartstochtelijk wezen; in de (eerste) zijn langs
verstandelijken weg gewonnen levensbeschouwing’.
Wanneer ik Warners' standpunt t.o.v. de hymne op Bacchus verwerp, houdt dit
niet in dat ik geen waardering zou hebben voor zijn inleiding. Het tegendeel is waar.
Ze bestaat voor een belangrijk deel uit een beredeneerd inhoudsoverzicht van de
beide hymnen (blz. 32-48 en 64-76) en van de voorredes die Heinsius zelf en
Scriverius daarvoor hebben geschreven. In deze overzichten is veel kennis, inzicht
en eruditie bijeengebracht, die de gedichten een achtergrond geven, die ze ons
beter doet verstaan. Onopgelost blijft de vraag, hoe het te verklaren is dat de
remonstrant Scriverius aantekeningen maakte bij een door een contraremonstrant
geschreven lofzang op Christus. Warners noemt drie mogelijkheden, waaruit men
kan kiezen, maar weerlegt zelf al de derde, nl. dat Heinsius minder contraremonstrant
zou zijn geweest dan hij soms deed voorkomen. De beide andere mogelijkheden
zijn dan, dat het verschil tussen de remonstranten en de contra-
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demonstranten minder groot was dan men meestal aanneemt, als men zijn blik richt
op geleerden, die aan het actuele politiek-godsdienstige leven weinig of geen deel
hadden, ofwel als men gematigden van beide richtingen met elkaar vergelijkt (blz.
11). Ook deze veronderstellingen lijken me weinig overtuigend. Dat de
renaissancistische opvatting, als zouden dichter en bezongene in de duizenden
gelegenheidsgedichten door middel van het gedicht de eeuwigheid hebben beërfd,
berust op (in elk geval iets te maken heeft met) de typisch protestantse overtuiging
van de kracht en laatste betekenis van het Woord (blz. 22), lijkt mij een nog al
gratuïte bewering. Belangrijker is de opmerking, dat de renaissance in Nederland
de oudheid voor een zeer groot gedeelte op indirecte wijze heeft ontdekt, nl. in de
oud-christelijke letterkunde (blz. 25). Dat is zeker een afzonderlijke studie waard.
Verreweg het grootste deel van het boek bestaat uit de uitgave van de beide
teksten. De gedichten zelf zijn op de linkerbladzijden afgedrukt, met daaronder de
commentaar van Scriverius, precies zo gedrukt als in de oorspronkelijke uitgave.
Op de rechterbladzijden vindt men de commentaar van Warners, die bedoelingen
en inzichten van Heinsius en Scriverius, alsmede hun bronnen, zo goed mogelijk
tracht te belichten. Onder deze commentaar schreef F.L. Zwaan verklarende
aantekeningen en korte mededelingen, die in de commentaar geen plaats kon
vinden. Ik ontleen dit alles aan het voorwoord. Het lijkt wat ingewikkeld als men het
zo leest, maar men komt er wel uit en een beter systeem zie ook ik niet. De classicus
L.Ph. Rank is niet voor een bepaald gedeelte verantwoordelijk, tenzij dan voor de
indices, maar men vindt zijn aandeel waarschijnlijk op vrijwel elke bladzijde van het
boek. Zowel zijn werk als dat van Zwaan getuigt van een benijdenswaardig
vakmanschap.
De beide teksten zijn herdrukt naar de editie van 1618, ‘die het eenvoudigst te
verkrijgen is’ (blz. 13). L. Roose heeft in de Leuvense Bijdragen (55, 1966, Bijblad,
blz. 1-7) al op de willekeur van deze keuze gewezen en op het gemis van een
vergelijking van de verschillende edities (blz. 2). Het zou gemakkelijker zijn geweest
wanneer Warners duidelijk had aangegeven, welke druk hij gebruikt heeft. Ik houd
het ervoor dat dit de bij A.C.G. de Vries, De Nederlandsche
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emblemata (Amsterdam, 1899) onder no. 31 beschreven uitgave is. Helemaal zeker
ben ik daarvan niet, omdat ik op blz. 199 van de editie-Warners, r. 5 v.b., een zo
opvallend verschil aantrof met de door mij geraadpleegde druk van De Vries, no.
31, uit de Amsterdamse U.B., dat aan een drukfout niet te denken valt. In de
editie-Warners is de eerste letter van deze regel een ɔ, de laatste een I die een stuk
boven de andere letters uitsteekt; in het Amsterdamse exemplaar is de eerste letter
een C en is de laatste I even groot als de andere letters. Ik houd rekening met de
mogelijkheid, dat er van De Vries, no. 31 exemplaren bestaan met geringe
afwijkingen, waarvan deze er dan een is.
Het is niet helemaal duidelijk wat we in de ons in het uitzicht gestelde
comparatistische studie mogen verwachten. In elk geval hopen we daarin een
vergelijking met de Sepmaines van Du Bartas aan te treffen, maar ook een
verantwoording van de varianten in de verschillende drukken en opmerkingen over
de stijl en het taalgebruik van Heinsius, dat in vergelijking met het werk van zijn
tijdgenoten nog al conservatief aandoet (du, dijn, sick enz.). Het ontbreken daarvan
in deze uitgave is te verontschuldigen, maar dat geldt natuurlijk niet voor het
inhoudsregister, dat men er tevergeefs in zal zoeken.
Dr. Warners en zijn medewerkers hebben ons in deze geannoteerde herdruk van
Heinsius' lofzangen een voorbeeldig boek bezorgd, vrucht van veel arbeid en tijd,
veel naspeuren en vooral van een grote eruditie.
P.J. MEERTENS

E. de Jongh, Zinne- en minnebeelden in de schilderkunst van de
zeventiende eeuw. Uitg. Ndl. Stichting Openb. Kunstbezit en Openb.
o
Kunstbezit in Vlaanderen. 1967. 4 . 102 blz. met 77 afb. Prijs ƒ 7,90 franco
(ƒ 6,90 afgehaald).
Met dit instructieve boekje wordt het emblematische aspect van de iconografische
kunstbeschouwing, dat in vakkringen reeds sinds een tweetal decenniën zo'n
bijzondere belangstelling geniet, nu ook onder de aandacht van een ruimer publiek
gebracht.
Uitgaande van Roemer Visschers uitspraak ‘Daar is niet ledighs of ydels in de
dinghen’ wijst schr. op de betekenis van het zinnebeeldige
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allereerst in de 17de-eeuwse letterkunde, in 't bijzonder bij Cats, op wie de titel van
zijn boek zo nadrukkelijk zinspeelt, en dan ook in de schilderkunst, met name in
stilleven en portret. Daarna geeft hij een kort overzicht van aard en geschiedenis
van de emblematiek, daarbij wijzend op de betekenis van deviezen en de
hiëroglyphen, en van de parabelen van Christus.
Dan volgt, aan de hand van zorgvuldig gekozen schilderijen en prenten, een
adstructie van de praktijk der emblematische beeldmotieven in drie hoofdstukken
die, onder de titels ‘De rozen en doornen van de liefde’, ‘Deugden en Ondeugden’
en ‘Dood en vergankelijkheid’ een goede indruk geven van de mate waarin deze
motieven vrijwel de hele beeldende kunst van dit tijdperk doordesemd hebben. Een
van de aspecten die daarbij bijzonder aandacht krijgen is, terecht, de betekenis van
het ‘schilderij-in-het-schilderij’. In het laatste hoofdstuk wordt de niet te overschatten
betekenis van het vanitas-motief voor dit tijdperk gedemonstreerd.
Ten volle past dit boekje bij de doelstelling van de stichting Openbaar Kunstbezit,
die immers vooral is: leren zien. Dit is wat Dr. De Jongh op voortreffelijke wijze doet
voor wat betreft de betekenis der voorstellingen en details van de 17de-eeuwse
prent- en schilderkunst. Wie dit werkje met aandacht heeft gelezen en het gelezene
ook bij museum- en tentoonstellingbezoek in praktijk weet te brengen, zal met recht
kunnen zeggen dat hem de ogen geopend zijn.
Voor de uitvoering van het boekje hebben wij niets dan lof: de reproducties zijn
van voortreffelijke kwaliteit, en de typografie is uitstekend en aan de doelstellingen
van het werk op de beste wijze dienstbaar gemaakt.
C. KRUYSKAMP

C.L. Thijssen-Schoute, Uit de Republiek der Letteren. Elf studiën op het
gebied der ideeëngeschiedenis van de Gouden Eeuw. Uitg. voor de Dr.
C. Louise Thijssen-Schoute Stichting door Mart. Nijhoff [,]
's-Gravenhage, 1967. 276 blz., prijs geb. ƒ 22.50.
Voorafgegaan door het levensbericht dat mede verschenen is in het
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Jaarboek van de Maatschappij van 1962-'63, en door de auteur daarvan, prof.
Bachrach, bezorgd, wordt deze bundel studies van de betreurde, te vroeg
heengegane schrijfster aangeboden onder een titel die zinspeelt op ‘het thema dat
zij had gekozen voor haar openbare les als privaat-docente aan de Rijksuniversiteit
te Utrecht, die zij door haar voortijdig heengaan helaas niet heeft kunnen voltooien’.
Die titel is juist gekozen, omdat dit thema in feite het hele veld van haar
onderzoekingen beslaat: het wijsgerig en letterkundig leven niet slechts van de
tweede helft van de 17de eeuw, maar daarin vooral de uitwisseling van gedachten
en denkvormen in de landen van West-Europa in die periode, waarvan de vrijheid
en de intensiteit door de benaming ‘Republiek der Letteren’ zo juist gekarakteriseerd
wordt, en waarin de Republiek der Verenigde Nederlanden een zo centrale en
belangrijke plaats bekleedde. Die plaats in het licht te stellen, dat intensieve
geestelijke verkeer te doen kennen is in feite de taak die zij zich gesteld had, en
haar eerste proeven, de studies over Huygens en Rabelais, en over Rabelais en
Marnix, wezen al in die richting. Haar meesterlijke proefschrift over Nicolaas
Jarichides Wieringa, een der knapste dissertaties die ooit in de neerlandistiek
verdedigd zijn, toont haar al in haar volle kracht: een tot in de laatste details gaande
beheersing van de stof, een volledigheid die niets over het hoofd ziet en een
polyglotte kennis die alles in Europees perspectief weet te zien en te doen kennen.
Later concentreert zij zich op Descartes, aan wie haar magnum opus, het Nederlands
Cartesianisme (1954) gewijd is, maar om de centrale plaats die hij in het
17de-eeuwse Europese denken inneemt betekent dit geen beperking, maar
integendeel een integratie van het hele wijsgerig leven van die tijd in het veld van
haar studie. En dit zonder ook maar enigszins in de eenzijdigheid van de vakspecialist
te vervallen: alle figuren waarmee zij zich bezighoudt ziet zij niet slechts onder het
aspect van hun betekenis voor het cartesianisme, maar in al hun betrekkingen met
de tijdgenoten, in hun menselijke zowel als in hun wijsgerige gestalte. Juweeltjes
zijn b.v. de studies over De Nederlandse Vriendenkring van John Locke en over
Hermanus Lufneu, Medisch Student te Leiden en Stadsarts te Rotterdam. Meesterlijk
zijn de twee herdenkingsartikelen over Bayle uit 1956, waarin zij, zonder ergens
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in herhalingen te vervallen, een ‘mise au point’ geeft van de problemen van de
Bayle-studie, die het meest definitieve lijkt te behelzen dat er ooit over deze
onvatbare figuur zal kunnen geschreven worden. Pionierswerk is grotendeels wat
zij schrijft over Lodewijk Meyer en in de onvoltooide laatste studie over J.H.
Glazemaker, de ‘Aartsvertaler’.
Deze keurig uitgegeven bundel zal een goudmijn blijven voor ieder die zich met
de ‘17de-eeuwse geestesbloei’ nog zal bezighouden. Het personenregister, dat
gelukkig niet ontbreekt, is een welkome sleutel tot de raadpleging.
Leiden, April 1968.
C. KRUYSKAMP
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