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Raden naar een bedoeling: Jan Moritoens eerste allegorie
‘Als dichter juist van een reeks dezer liederen (t.w. uit het Gruuthuse-handschrift)
geldt Jan Moritoen’, schrijft de literatuurhistoricus Van Mierlo in het tweede deel van
de Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden, blz. 96. Van Mierlo is van
Moritoens auteurschap, dat Nelly Geerts in 1909 het eerst had verdedigd, geenszins
overtuigd geweest. Hij heeft zelfs getwijfeld aan de realiteit van de náám Moritoen,
ofschoon die toch voorkomt ‘in een acrostichon aan het slot van Gedicht XII’ (dat
we beter het 13de gedicht kunnen noemen), en heeft gemeend erop te moeten
wijzen dat er ‘omstreeks een eeuw later...te Brugge een rederijker Jan Bartoen
(leefde), die een treurdicht schreef op Antonius de Rovere, welke naam weer dezelfde
schijnt te zijn als Jan Britoen, de eerste drukker van Brugge’. Na mijn
archiefonderzoek in Brugge ten behoeve van mijn uitgave Liederen en Gedichten
uit het Gruuthuse-handschrift, deel I, behoef ik aan Van Mierlo's naamkundige
speculaties geen verdere aandacht te schenken. Dat hij spreekt van ‘Jan Moritoen
of Britoen’ is rondweg onzin. Er is in de Brugse archivalia weliswaar niet meer dan
één Jan Moritoen (of Moriton) te vinden, maar die ene komt dan ook vrij duidelijk
voor ons te staan: van 1408 tot 1410 is hij een van de drie ‘dismeesters’ van de
St.-Gillisparochie geweest, in 1413 wordt hij schepen van zijn vaderstad, in 1415
‘raet’ en in 1416 nog eens; gedurende het regeringsjaar 1416/17 is hij overleden.
In het voetspoor van Nelly Geerts heb ik op stilistische gronden gemeend niet slechts
‘een reeks dezer liederen’, maar het héle liedboek uit het Gruuthusehandschrift aan
Jan Moritoen te kunnen toeschrijven, en niet slechts het 1ste en 2de gedicht uit het
derde deel van het convoluut, maar bovendien nog het 6de, 7de en 9de. Met alle
kritiek die men op Van Mierlo moet hebben kan men hem intussen niet de verdienste
ontzeggen, dat hij als eerste geprobeerd heeft de (minne)allegorieën, die
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de gedichten 1, 2, 6, 7 en 13 zijn, enigermate te karakteriseren. Ik wil daarom, ter
inleiding van mijn eigen analyse van Jan Moritoens eerste allegorie, Van Mierlo's
karakteristiek van dit gedicht hier volledig citeren: ‘Het is een navolging van de Roos,
waaraan vele motieven ontleend worden: de droom als voorstelling en omlijsting;
het landschap met bloeiende boomen en gewassen (eglantier, roos); vooral de klare
wonderbare fontein, de welriekende bloemen en zingende vogelen, met den
nachtegaal in 't bijzonder; de burchten, de minnepijlen, die plots uit twee vensters,
de oogen, worden afgeschoten en ongeneesbare wonden slaan. Daarbij komt het
geheele spel der allegorische personages: Juecht, Scone Ghelaet, Vorzienecheit,
Goedertier, Hoede, Envie, Dangier, Roukeloos, Overmaet, Jolijt; met de zintuigen:
de Heeren Nouwezien, Smakelijn, Riekelucht, Lichtgevoel, Hoorna. Ki-la staat op
wacht. En 't wordt een potsierlijk spel met een liedje van Juecht, waarmee Heer
Melancholie, met zijn broeders Sangwijn, Fluemaet en Colorijn vermakelijk rondloopt,
maar dat niemand verstaat; met liedjes van den minnaar, die eindelijk in den burcht
wordt toegelaten, maar spoedig door Roukeloos de sleutels van Gestadicheit en
Ere verliest en dan met schande wordt uitgeworpen, waar hij alleen nog maar de
vruchten van de zeven boomen der ellende mag eten. Deze personages worden
dikwijls uitvoerig beschreven in hun uitwendige trekken en hun verkleeding: is dit
invloed van het tooneel? Wat echter treft, dunkt mij, is de toon van ironie, waarop
de dichter met zijn eigen phantasieën den spot drijft. 't Gaat er alleszins potsierlijk
toe: men kijkt er door de spleten en verricht er allerlei belachelijke dingen. Naar de
bedoeling kan men slechts raden.’ (blz. 39/40).
Een karakteristiek als deze kan zeker als een eerste oriëntatie dienen. Zij geeft
in elk geval een persoonlijke reactie van een serieus lezer, die noteert wat hem al
lezende is opgevallen en dan aan het einde van zijn lectuur openlijk bekent dat zin
en samenhang van het gedicht hem eigenlijk zijn ontgaan. Juist is ongetwijfeld Van
Mierlo's verwijzing naar de Roman van de Roos, belangrijker is het echter nog dat
hij op een andere plaats in zijn boek (blz. 69) ook heeft verwezen naar de ‘Borch
van Vroudenrijc’ van Augustijnken van Dordt. Die
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laatste vingerwijzing volgend heb ik onlangs in dit tijdschrift (jg. 84, blz. 1-37) een
studie gewijd aan het ‘domificatie’-motief. De samenhang tussen de ‘borch’ in de
eerste allegorie van Jan Moritoen en die in het gedicht van Augustijnken kan niet
betwijfeld worden, maar de ‘domificatie’ is bij de navolger toch wel een wat
ingewikkelder aangelegenheid dan bij zijn voorbeeld. Ten onrechte, naar ik nu inzie,
heb ik in de genoemde studie op blz. 14 gezegd dat bij Jan Moritoen de ‘borch’ een
verbeelding is van ‘zíjn dame, zíjn geliefde’, en op blz. 20 dat de ‘borchgrave’ bij
hem geen naam heeft gekregen omdat de hoofse erecode hem verhinderde de
1)
werkelijke naam van zijn geliefde te noemen . De ‘borch’ is nl. hoogstwaarschijnlijk
niet het hoofdmotief van zijn gedicht, maar fungeert, evenals het aan de Roman
van de Roos ontleende paradijselijke droomlandschap, enkel als achtergrond, als
décor. Terecht spreekt Van Mierlo van het ‘spel der allegorische personages’, terecht
heeft het gedicht bij hem associaties met het toneel opgeroepen. De dichter voert
in zijn verhaal een soort tragicomedie op en gebruikt daarbij een ontleend landschap
en een ontleende - en gereïnterpreteerde - ‘borch’ als toneelrequisieten. Hij is zelf
bij het spel betrokken, ten dele als toeschouwer - achter de coulissen -, ten dele als
mede- en zelfs hoofdrolspeler op het toneel. Om de handeling, óp en áchter het
toneel, gaat het in het gedicht van Jan Moritoen, in die handeling zit het eigenlijke
hoofdmotief. Van Mierlo heeft van die handeling niet veel begrepen. De woorden
‘potsierlijk’ en ‘belachelijk’ zijn in zijn inhoudsoverzicht bepaald niet gelukkig gekozen
en ook is het bepaald niet waar dat ‘de dichter met zijn eigen phantasieën den spot
drijft’. Treffend is daarentegen Van Mierlo's eerlijke slotzin: ‘Naar de bedoeling kan
men slechts raden’. De eerste allegorie van Jan Moritoen moet voor iedere moderne
lezer op het eerste gezicht wel een cryptisch gedicht zijn, overigens niet cryptischer
dan zijn andere allegorieën. Hoe komt dat zo? Het stellen

1)

Ik corrigeer tegelijk een aantal passages in mijn inleiding op deel 1 van de Liederen en
Gedichten. Zo blz. 103/4, waar ik ervan uitga dat de ‘burchgrave’ de geliefde voorstelt; zo
blz. 107, waar ik spreek van ‘de geliefde van het 1ste gedicht’; zo blz. 156 noot, waar nogmaals
gesproken wordt over ‘de verbeelding van zijn eerste grote liefde in het 1ste gedicht’.
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van deze vraag kan ons helpen voor de raadsels die de eerste allegorie ons opgeeft
een begin van een oplossing te vinden. Het is een tekort van Van Mierlo geweest
dat hij niet heeft gevraagd: hoe komt het, dat álle allegorieen van Jan Moritoen bij
een eerste kennismaking op de moderne lezer een cryptische indruk maken? Dat
komt, moeten wij nu antwoorden, doordat deze dichter de allegorie hanteert op een
wijze die voor zijn tijd zeer ongewoon is. Augustijnken - om ons tot deze ene oudere
tijdgenoot te bepalen - gebruikt de allegorie uitsluitend om algemeen geldende
waarheden te verkondigen of algemeen bekende toestanden te schilderen en geeft
er dan dikwijls ook nog - van poëtisch standpunt beschouwd ten overvloede, maar
didactisch functioneel - een verklaring bij. Jan Moritoen daarentegen gebruikt de
allegorie als een opzettelijk-verhullende verbeelding van zijn persoonlijke
levenservaringen. Hij voegt er nooit een verklaring aan toe, want zijn allegorieën
waren alleen bestemd voor lezers die deel hadden aan zijn persoonlijke
levenservaringen. Buitenstaanders hadden er niets mee te maken. Wij zijn, als zes
eeuwen later levende moderne lezers, óók buitenstaanders, wij hebben er óók niets
mee te maken. Willen wij zijn gedichten toch begrijpen, dan moeten wij maar
proberen ingewijden te worden, deel te krijgen aan zijn leven. Wij moeten, inderdaad,
ráden naar zijn bedoelingen, wij moeten, zo goed en zo kwaad als dat gaat, de
levenssituatie vanwaaruit hij zijn gedichten schreef reconstrueren op grond van de
niet-allegorische elementen die ze ons aanbieden. Wij hebben het daarbij iets, maar
niet eens zo heel veel moeilijker dan zijn tijdgenoten-buitenstaanders. Wij hebben
er meer dan die tijdgenoten de moeite van een aandachtige lectuur voor over, omdat
wij, waarschijnlijk, er meer dan zij van overtuigd zijn dat wij in Jan Moritoen een
groot en zeer bijzonder dichter voor ons hebben. Op de eigenzinnige
oorspronkelijkheid die blijkt uit de persoonlijke, geïndividualiseerde wijze waarop
hij met het allegorische procédé speelt, ga ik nu niet verder in. Ik wil in het volgende
alleen een poging wagen om wat verder dan Van Mierlo te komen met het ‘raden’
naar de ‘bedoeling’ van het eerste allegorische gedicht.
Het gedicht draagt geen titel. Een titel kan al een soort verklaring
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inhouden en, als gezegd, Jan Moritoen gééft geen verklaringen. Ten gerieve van
het literairhistorische gesprek wil ik echter een titel voorstellen, een titel kiezen, en
ik doe dat in aansluiting bij r. 38: ‘An die de weghe der consten kennen’. Laten wij,
zo is mijn voorstel, het eerste allegorische gedicht van Jan Moritoen gemakshalve
aanduiden als ‘De weghe der consten’. Er zit in de door mij gekozen titel geen enkele
toespeling op een minnesituatie, want ik ben, bij nadere bestudering, tot de
overtuiging gekomen, dat ons gedicht, ondanks de onbetwijfelbare ontleningen aan
de Roman van de Roos en de ‘Borch van Vroudenrijc’, en ondanks het feit dat de
gedichten 2, 6, 7 en 13 evident wél minneallegorieën zijn, niet of nauwelijks over
de minne handelt. Ik ken dus aan ‘De weghe der consten’ een geheel aparte plaats
toe in het oeuvre van Jan Moritoen. Die aparte plaats wordt ook al enigszins
gesuggereerd door het handschrift - het enige - waarin dit oeuvre ons is overgeleverd.
In dit door beroepskopiisten vervaardigde handschrift is aan het slot van het gedicht
- een uitvoerig werkstuk van 2360 regels - door een ‘gebruiker’ een aantekening
geplaatst: ‘tot hier teerste’. Deze ‘gebruiker’ is bijzonder goed met het werk van Jan
Moritoen vertrouwd geweest, want hij heeft, zij het niet helemaal consequent, uit
het handschrift de allegorische gedichten van juist deze dichter bijeengezocht. Onder
gedicht 2 schreef hij: ‘tot hier tfyerde’, onder gedicht 6: ‘tot hier tfifste’, onder gedicht
13: ‘tot hier tseste’. De ‘gebruiker’ heeft de gedichten dus in een bepaalde volgorde
geplaatst, een volgorde die hij al kende, en deze kan geen andere geweest zijn dan
de volgorde van hun ontstaan. Bij de ontraadseling van ‘De weghe der consten’ is
het van belang te weten, dat dit gedicht ‘teerste’ van zijn dichter is geweest, een
jeugdwerk. Gedicht 2, de eerste échte minneallegorie, is ‘tfyerde’ en ligt dus op een
zekere afstand van het jeugdwerk. ‘De weghe der consten’ staat ook chronologisch
apart.
Na dit buitentekstuele gegeven komen nu de niet-allegorische uit de tekst zelf.
Het verhaal van de ‘droom’ begint bij r. 53. Daaraan gaan vooraf een proloog, r. 1
tot 40, waarin van een ‘droom’ geen sprake is, en een inleidende passage, r. 41 tot
52, die dient om de ‘droom’ te introduceren. Ik citeer eerst die inleidende passage:
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Een droom die mi hout in dole,
Ende die mi gheen tijt uter mole (= ‘uit mijn bol’)
Noch uten zinne can gheraken,
Dien willic hier in rime maken
Ter eeren daer ic den slaep om began,
So ic best can, niet so ict jan.
Want sint der tijt dat hi mi droomde
Ic nie up ander dinc en goomde.
Drome pleghen wel te ghesciene
Ende mi droomde so selziene,
Dat icken moet na dichtens luste
Vulbringhen, eer ic van herten ruste.

In deze passage spreekt een dichter die van zijn verbeelding bezeten is. We moeten
in het scheppingsproces drie fasen onderscheiden: de ‘slaep’, die de dichter ‘began’,
blijkbaar een soort artistieke trance waarin hij zich welbewust heeft gebracht; de
‘droom’, blijkbaar de verbeelding die tijdens die trance tot ontwikkeling komt; het ‘in
rime maken’, anders gezegd ‘na dichtens luste vulbringhen’, het eigenlijke dichten,
het opschrijven van het gedicht. De verbeelding neemt de dichter zo volkomen in
beslag, dat hij aan niets anders meer kan denken. Hij zal zijn gedicht zo goed
schrijven als hij maar kan, maar hij zou het nóg beter willen doen, ter ere van - ja,
van wie eigenlijk? Dromen zijn gewoonlijk aankondigingen van wat zich in de
werkelijkheid voltrekken gaat. In het geval van de dichter is deze aankondiging een
verbeelding, en wel een van zo uitzonderlijke aard (‘so selziene’), dat de voltrekking
ervan in de werkelijkheid van het gedicht onontkoombaar is. Het valt ons op dat op
‘ter eeren’ geen aanduiding van een of andere dame volgt. De ‘droom’ heeft blijkbaar
niet zo direct iets met minne te maken, althans de dichter voelt er geen behoefte
2)
aan dit uit te drukken . Vergelijken wij deze passage met de inleiding van de Roman
van de Roos - de Bruggeling Jan Moritoen zal wel de West-

2)

In gedicht 2 wordt de dame wél uitdrukkelijk aangeduid: ‘Doet dat ik dichtens wille beghinnen
/ Haer theeren de welke ic achterst sach’. Hetzelfde in gedicht 6: ‘Een droom die ic hier wille
bescriven / Ter eere der bloume vor alle wiven’.
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vlaamse ‘Tweede Rose’ gelezen hebben, maar aangezien het begin hiervan verloren
is gegaan, moet ik wel naar de Brabantse versie van Hein van Aken citeren -, dan
constateren wij belangrijke verschillen. In de Rose is de slaap niet actief ‘begonnen’,
maar: ‘Doe lagic in een groet gepens / Op mijn bedde ende wert bevaen / Met enen
slape. also saen / So quam mi enen droem te voren’ (r. 20/23). Het is een droom
van minne en die droom zal wáár blijken te zijn: de verbeelde minne zal zich in de
werkelijkheid voltrekken. Het dichten wordt maar terloops aangeduid, een gedicht
is niet meer dan een vorm van mededeling: ‘Dies gijt selt teer van mi ontfaen, / Salic
u in dietsche ontbenden / Den droem, dien ghi al waer selt venden’ (r. 28/30). De
Rose is geschreven ter ere van een dame, die niet met name genoemd, maar wel
uitvoerig aangeduid wordt: ‘Nu moete God ons here geven / Dat hare, daer ict dore
opheven / Hebbe, moete behagen alsoe / Dat sijt ontfa, so waer ic vroe. / Want icse
vor al die werelt minne. / Hets recht, want sijs rose van minen sinnen’ (r. 37/42). Al
heeft Jan Moritoen de Roman van de Roos stellig gekend en ‘nagevolgd’, hij heeft
aan zijn inleiding toch een geheel eigen, oorspronkelijke draai gegeven, hij heeft
alle ‘overgenomen’ elementen reïnterpreterend aangepast aan zijn persoonlijke
levenssituatie, die een dichtsituatie was.
Lezen wij na deze inleiding de daaraan voorafgaande proloog, dan kunnen wij
alleen maar bevestigd worden in onze indruk, dat de levenssituatie van de dichter
een typische dichtsituatie is geweest. In de tijd dat hij zijn grote jeugdwerk schreef,
bestond er op de hele wereld voor hem niets belangrijkers dan dichten. Het eerste
woord van de proloog, en dus van het hele gedicht, is ‘const’ en in de volgende 39
regels komt dit woord ‘const’ nog 13 maal voor. Het woord ‘minne’ ontbreekt
daarentegen geheel. Is dit een proloog zoals wij hem bij een minneallegorie zouden
verwachten? Wij moeten doorlezen tot r. 466, voor wij het woord ‘minne’ de eerste
maal tegenkomen, en ook daar wordt het nog niet eens in hoofse zin gebruikt. Dat
gebeurt pas in r. 835 in een heel speciale context. Daar zal ik later nog op
terugkomen, eerst moet de met ‘const’ beginnende proloog onze aandacht krijgen.
Wat deelt deze ons in feite mee en welke levenssituatie veronderstelt hij?
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Const, cracht, wille zonder daet
Daer of en comt goet no quaet,
Ende hoghe daet zonder wise raden
Dats een recht beghin van scaden.
5 Met wisen raden const beleit
Dats een behouden aerbeit,
Ende cracht met wizer const te zamen
Dat brinct tweerc te zire namen.
Nochtan en doocht cracht no const
10 Sonder wille ende zonder jonst.
Wat sal dan cracht, const, wille ende moet
Of ment niet te werke en doet,
Ende wat salt al te werke ghedaen
Voor de gone die niet verstaen?
15 Dats recht besceyt als daer men zaeyt
Daer men nemmermeer en mayt.
Daer men verliest pine ende coren.
Aldus blijft menich const verloren.
Maer hets beter verloren pine
20 Dan const, daer pine in pleicht te zine.
Want aerbeit sonder const in daden
Dan can den sinnen niet ghescaden,
Maer aerbeit ende const te zamen
Beroert zinnen ende lechamen.
25 Ende als ment al beroert int werken
Door hem dies niet verstaen no merken,
Daer wert der aerbeits loon vergouden
Als voor zwinen ghezait corsouden.
Const si doch const met consten lonen,
30 So en soude hem niemen connen becronen,
Maer rude up twerc no up loon ne ghissen.
Dies moet men loon der const ghemissen.
Wie werct in dustanicher hopen,
Si suller lettel mede copen.
35 Die rude en weet hoe verre hoe bi
Den rechten loon der consten zi.
Dus willic minen waghen mennen
An die de weghe der consten kennen.
So sal mijn pine in den fijn
40 Na rechter werde vergouden zijn.
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‘Const, cracht, wille’, de triniteit waarmee deze proloog begint, is een variant van
de thomistische triniteit der menselijke creatieve vermogens, ‘macht, const, wille’.
De vooropplaatsing van ‘const’ in r. 1 is stellig opzettelijk geschied, in r. 11 vinden
we de normale volgorde ‘cracht, const, wille’. De vervanging van ‘macht’ door ‘cracht’
behoeft echter niets te betekenen. Mogelijk kende de dichter de formulering ‘cracht,
const, wille’ al uit zijn lectuur, bv. uit de 13de strofe van Maerlants derde
Martijn-gedicht in de lezing van het Zutfens-Groningse handschrift:
Niemen es, wille hi iet maken,
Hine moet in hem selven smaken
Eerande triniteit.
Want hi moet moghen ter dinc ghenaken
Ende hi moet connen die dinc gheraken
Of hets hem al ontseit.
Ooc moet hi willen daer omme waken.
Cracht, const ende wille, dese drie saken
Vintmen in die menschelicheit.

Al is de dichter zijn proloog met het woord ‘const’ begonnen, omdat zijn gedicht over
3)
‘kunst’ handelt , dit houdt nog niet in dat ‘const’ in r. 1 ook al meteen ‘kunst’ betekent.
Die betekenis krijgt het pas geleidelijk aan, van stapje tot stapje. In r. 18 is de
betekenis ‘kunst’ m.i. al helemaal aanwezig. Het lijkt mij karakteristiek voor de ‘kunst’
van Jan Moritoen, dat hij zo met de betekenis van een woord kan spelen. Dit spel
wordt tot een hoogtepunt gevoerd in r. 29, waarin ‘const’ achtereenvolgens in drie
verschillende betekenissen gebruikt wordt: het eerste ‘const’ is een werkwoordsvorm
en betekent ‘konden’, het tweede ‘const’ betekent ‘kunstwerk’, terwijl het derde, in
de uitdrukking ‘met consten’, ‘kennis, deskundig inzicht’ moet betekenen. In de
eerste vier regels houdt de dichter zichzelf voor, dat hij met zijn scheppende
vermogens weliswaar iets moet doen - als hij werkeloos blijft, ‘zonder daet’, schiet
hij helemaal niets op -, maar dat hij zich alle mogelijke ellende op de hals zal halen,
als hij iets belangrijks - ‘hoghe daet’ - onderneemt zónder verstandig

3)

Gedicht 2 en gedicht 6, die wél minneallegorieën zijn, beginnen resp. met ‘Trauwe’ en met
‘Venus’.
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overleg. Die ‘hoghe daet’ is natuurlijk het grote gedicht dat hij wil gaan schrijven.
Voor dat schrijven moet hij zijn scheppingsvermogens mobiliseren èn ‘wijs’ zijn. Dan
zal er een werk (= gedicht) ontstaan dat stand houdt (r. 6 en 8). In r. 5 tot 10 wordt
de in r. 1 geponeerde triniteit nog eens ‘opgebouwd’ - in r. 5 ‘const’, in r. 7 ‘cracht’
en ‘const’, in r. 9/10 ‘cracht’, ‘const’ en ‘wille’ - en in r. 11/12 wordt het in r. 1/2
gestelde nog eens, afsluitend, in de vorm van een retorische vraag herhaald. In r.
13/14 treedt echter een nieuw element op, nl. het publiek van de dichter: ‘wat voor
zin heeft het, alle scheppende vermogens in werking te stellen voor mensen die
niets begrijpen?’ Waarschijnlijk is dit nieuwe element al aangekondigd in het
voorgaande: het verstandig overleg, de ‘wise raet’, zal inhouden dat de dichter
rekening moet houden met het bevattingsvermogen van zijn publiek. Het is niet ‘wijs’
een gedicht te schrijven ‘voor de gone die niet verstaen’. ‘Dat is inderdaad hetzelfde
als zaaien op een akker waar nooit gemaaid zal worden: men verspilt zijn arbeid
en zijn zaad’ (r. 15/7). Menig kunstwerk gaat op deze manier verloren, d.w.z. wordt
eigenlijk tevergeefs geschreven, en dat is erg, erger dan alleen maar verspilde
arbeid. ‘Want arbeid die niet op het totstandbrengen van een kunstwerk gericht is,
raakt de geest niet, maar arbeid aan een kunstwerk is iets waarbij lichaam en geest
beide betrokken zijn’ (r. 21/4). Een dichterlijke inspanning ‘voor de gone die niet
verstaen’ betekent een existentiële schade voor de dichter. Dichter, werp je paarlen
niet voor de zwijnen! In goed middelnederlands - ik citeer naar het ‘Leven van Jezus’:
‘En worpt uwe margariten nit vor de swijn!’ De dichter varieert deze bijbeltekst speels
in r. 28: ‘Als men al zijn vermogens in actie brengt voor een publiek dat niets van
een kunstwerk begrijpt, ontvangt men evenveel loon voor zijn zwoegen als wanneer
men voor varkens madeliefjes zaait’. Een ‘marguerite’ is nl. in het Frans behalve
een ‘parel’ ook een ‘madeliefje’, een ‘corsoude’. Het Cruydt-Boeck van Dodonaeus
4)
spreekt van ‘Madelieven oft Kerssouwen, anders Margrieten genoemt’ .

4)

Is ‘corsoude’ een incidentele variant - met wellicht een heel bijzondere achtergrond, zie hierna
-, ‘rose’ is daarentegen usueel-spreekwoordelijk geweest. Toevallig vindt men in het 10de
gedicht - anoniem, maar door mij toegeschreven aan Jan van Hulst - de regels: ‘Die rozen
stroit voor tswine kod, / Verliest zijn pine zeere’ (r. 63/4). Theoretisch kan men als uitgangspunt
van: ‘voor zwinen ghezait corsouden’, ook: ‘voor swinen ghezait rozen’, aannemen. Dit lijkt
mij echter minder waarschijnlijk, omdat het minder geestig is.
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Vertegenwoordigen de ‘swijn’ voor de dichter het sléchte publiek, het publiek
waarvoor hij niet wil schrijven, in r. 29/40 komt hij, door tegenstelling, tot de
formulering van het góede publiek, zíjn publiek, waarvoor dít gedicht bestemd zal
zijn: ‘Konden zij’ - d.w.z. de ‘rude’ uit r. 31 - ‘een kunstwerk met kennis van zaken
belonen, dan zou geen dichter zich te beklagen hebben, maar cultuurloze domkoppen
hebben geen aandacht voor het werk en denken er niet aan het met deskundig
inzicht te benaderen. Op deze wijze blijft het gedicht zonder weerklank en werkt de
dichter totaal voor niets. Wie werkt in de hoop waardering te zullen ontvangen van
ondeskundigen, komt bedrogen uit. Een cultuurloze weet eenvoudig niet waar hij
een waardering die in overeenstemming is met de kwaliteit van het kunstwerk
vandaan moet halen. Daarom’ - en nu komt het góede publiek - ‘wil ík, in het volgende
gedicht, mijn wagen mennen naar degenen die vertrouwd zijn met de artistieke
wegen, de mensen die verstand hebben van poëzie. Dan mag ik verwachten dat
mijn inspanning tenslotte beloond zal worden zoals ik het verdien.’
Ik heb gezegd dat de levenssituatie, vanwaaruit de dichter zijn proloog heeft
geschreven, een typische dichtsituatie is. Ik kan echter ook zeggen: zijn dichtsituatie
is een typische levenssituatie. Het dichten raakt zijn bestaan. Enerzijds keert hij zich
polemisch tegen de nietbegrijpers, die zijn bestaan ondermijnen, anderzijds richt
hij zich vol vertrouwen tot de wel-begrijpers, ‘die de weghe der consten kennen’, in
de verwachting dat zij hem in zijn bestaan zullen bevestigen. Hij heeft blijkbaar met
beide soorten van publiek ervaring. De polemische toon veronderstelt een
voorafgaande conflictsituatie. Die kennen wij als moderne lezers niet - nóg niet - en
het is dus de vraag of wij alle nuances in deze ‘defence of poetry’ wel op de juiste
wijze kunnen interpreteren, of zelfs maar opmerken. Wat kan deze weinig
tegemoetkomende dichter, die welbewust voor een kring van ingewijden schrijft, in
woordspelingen en halve aanduidingen niet allemaal verborgen heb-
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ben? Zijn levenssituatie is ten dele wel duidelijk, maar zolang wij niet weten hoe die
situatie is ontstaan, moeten wij blijven ráden naar zijn bedoelingen.
Wij gaan nu de allegorie lezen, van r. 53 tot 774, een lang stuk dat weinig
niet-allegorische elementen lijkt te bevatten. De dichter droomt dat hij uit zijn bed
opstaat en zich gaat aankleden - ‘want mi begonste zere vernoyen / dat ic so langhe
te bedde was’ (r. 56/7), ‘zonder daet’, zouden wij willen aanvullen. Hij put kracht uit
een gebed tot God - ‘ende beval mi in zijn hoede’ (r. 59). Maar nauwelijks is hij
opgestaan, of de schrik slaat hem al om het hart: ‘Mettien wardic so zwaer van
moede, / Addic mi niet so na ghecleet, / In hadde om lief no om leet / Van minen
bedde niet ghesceiden’ (r. 60/3). Toch gaat hij, in letterlijke zin, op pad: ‘Een cleene
padekin ic ghinc’ (r. 68). Wij volgen hem. Hij komt in een paradijselijk landschap vol
zoete geuren en vogelgezang, hij komt bij een opspringende ‘fonteine’ en vangt het
water ‘int overvloyen’ in zijn handen op. Met dat water wast hij ‘oghen, anschijn ende
mont’ (r. 115), en als hij het heeft geproefd blijkt het ‘van so soeter roken / Dat mi
daer of soude hebben ghegruwet, / Haddict weder uut ghespuwet, / Ende ic dranct
in waert altemale, / Twelke mi becam so wale, / Dat ics mine becomte dranc’ (r.
122/7). Daarna verliest hij tussen de bloemen zijn weg (r. 145) en ontdekt ‘dus
dolende’ in de verte een helder schijnsel. ‘Stille stondic ende dochte, / Of daer die
zonne yet risen mochte. / Mijn oghen lietic omme gaen / Ende sach de zonne int
ooste staen / Ende dese claerheit was int west’ (r. 149/53). Het pad, de geuren, de
springbron, het schijnsel behoren alle duidelijk tot de allegorische voorstelling, maar
bij ‘west’ spitsen we even de oren: heeft de richting waarin de dichter dwaalt ook
een symbolische betekenis, of komt er hier even een niet-allegorisch element in het
verhaal? Verder dwaalt de dichter, het licht tegemoet, en hij komt tenslotte ‘in een
strate / Scone, groene, wijt ende lanc, / Dat docht mi den rechten ganc / Toter
claerheit die ic sochte’ (r. 196/9). Hij is blijkbaar op de rechte weg en weidt daar
vele regels lang over uit (r. 200/26). Dan komt hij bij een linde, die een grensteken
blijkt te zijn, en terwijl hij daar, ietwat verbijsterd door het licht, even zit uit te rusten,
overvalt hem de boze ridder
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‘Twifel’ en voert hem gevangen naar zijn kasteel. In de gevangenis ontmoet hij
echter, als medegevangene, ‘vrau Hope’ en deze ontmoeting inspireert hem tot een
‘vrolylic liedekijn’, dat in het verhaal wordt ingelast (r. 410/21). ‘Vrau Hope sprac:
men moeten worghen / Die hout ghevanghen sulken man / Die also vroylic zinghen
can’ (r. 423/5). Samen met haar ontvlucht de dichter. Hij ziet het licht weer, hij komt
weer ‘ter straten daer die lende stoet’ (r. 468). ‘Vrau Hope’ licht hem in over deze
linde: ‘Die boom es pael tusschen tween weghen’ (r. 477). De ‘wech’ van ‘Twifel’
moet men mijden, ‘want wie in sinen wech gheraect, / Lichtelike wert hi mesmaect.
/ Hier voren sal elc nemen hoede. / In onsen wech wert niement moede, / Dien te
rechte comen an, / Es hi wijf of es hi man. / Die buten onsen weghe gaet, / Neme
dat hem te hebbene staet, / Voor hem en doe ic gheen bezoorch’ (482/90). Na deze
onderrichting over de rechte weg, die ‘onse wech’ is, komen zij bij de ‘boorch’
vanwaar het licht uitstraalt. De dichter raakt weer helemaal van zijn stuk. ‘Twifel’
komt ‘up sijn paert’ weer aanrijden, maar blijkt nu geen macht meer te hebben. Al
probeert hij ook ‘met lozer talen’ de dichter te verleiden (‘Keert weder nu binnen der
zalen, / Hu en sal ghebreken niet’, r. 546/6), ‘vrau Hope’ dient hem van antwoord.
De ‘boorch’ wordt nu uitvoerig beschreven (r. 562/642) en is duidelijk een ‘domificatie’
van een vrouwelijke gestalte. Vanuit de ‘boorch’ wordt een pijl afgeschoten, die de
dichter in het hart treft. ‘Vrau Hope’ ondersteunt en bemoedigt hem. Er volgt weer
een stukje beschrijving van de ‘boorch’, ditmaal van zijn ‘voetstuk’, waarin zich ook
de ‘poorte’ bevindt. ‘Vrau Hope’ klopt aan en de wachter ‘Kila’, met wie zij bekend
is, laat haar en de dichter binnen. De vrouw van ‘Kila’, die ‘Verzien’ heet, trekt de
pijl ‘liselike’ uit het hart van de dichter en steekt in de wond een ‘wieke’ (= tampon),
‘die was ghemaect van crude fijn, / Van helene ende van zwighene mede’ (r. 769/70).
Zij komt ‘minlic’ naast hem zitten en dan mag hij met haar toestemming door een
‘splete’, een kijkgaatje, een blik in de ‘zale’ van de ‘boorch’ werpen. Daarmee begint
een geheel nieuwe episode van het verhaal.
Als Van Mierlo in zijn karakteristiek ons gedicht ‘een navolging van de Roos’
noemt, moet hij bepaaldelijk het oog hebben gehad op
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het gedeelte dat ik tot dusver heb naverteld. Dit is intussen maar weinig meer dan
een kwart van het geheel. De 700 regels tussen het begin van de wandeling en de
intrede in de ‘boorch’ kan men vergelijken met ongeveer 500 van de Roman van
de Roos, van de plaats af waar verteld wordt dat de minnaar opstaat en zich
aankleedt, tot de passage waarin ‘Ledicheit’ het ‘wiketkin’ in de ‘hoge mure’ voor
hem opent en hij het besloten domein van ‘Dedute den groten here’ mag
binnentreden. Er zijn zeker allerlei punten van overeenkomst, er zijn echter meer
verschillen. De eigenlijke wandeling is in de Roos maar heel kort, nl. van: ‘Ende
bem dus uter stat gegaen’, r. 86, tot: ‘Doe ic een luttel hadde gegaen, / Sagic vore
mi een vergier staen, / Dat groet was ende harde wijt. / Oec waest gesloten ende
gevrijt / Met starken ende met hogen muren’, r. 131/6. (Aldus bij Hein van Aken; in
de ‘Tweede Rose’ is de wandeling nog korter, van: ‘Ende ghinc mi meyen in dat
gras’, r. 533, tot: ‘Daric in minen weghe vant / Enen vergier’, r. 563/4.) De minnaar
van de Roos beleeft tijdens die korte wandeling eigenlijk niets, zijn ‘wech’ is op
zichzelf geen verhaalmotief. De ommuurde hof ‘doet’ ook niets, er gaat bijvoorbeeld
geen lichtschijnsel van uit dat de minnaar aantrekt. In feite heeft Jan Moritoen in
het gedeelte dat ik heb naverteld dus een heel eigen verhaal gemaakt, het verhaal
van een ‘wech’ die naar een lichtende ‘boorch’ voert en die op een bepaald punt
een gevaarlijke zijweg heeft naar het donkere kasteel van ‘Twifel’. De dichter voelt
zich ‘zwaer van moede’, al voor hij zijn eerste stap op het ‘cleene padekin’ zet, en
wordt later nog telkens door angsten en twijfelingen overvallen. Hij móet gaan, hij
wordt door een innerlijke drang voortgedreven, hij wordt door een ver, vreemd licht
aangetrokken, maar - het is een pelgrimage die hem dikwijls verbijstert. De ‘boorch’,
die een ‘gedomificeerde’ dame is, is op zichzelf geen vondst van onze dichter, wel
echter de verbinding van het ‘boorch’-motief met het ‘wech’-motief. Wat betekent
die ‘boorch’ en wat betekent die ‘wech’, wat betekent die hele pelgrimage die ermee
eindigt dat op het kloppen van ‘vrau Hope’ de poort wordt geopend? Is de ‘boorch’
de ‘gedomificeerde’ geliefde van de dichter? Maar er is noch in de proloog noch in
het daaropvolgende droomverhaal ook maar iets dat op een minneallegorie
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wijst. De levenssituatie van de proloog is een dichtsituatie en de ‘droom’ is ons
aangekondigd als een verbeelding die noodzakelijkerwijze in een gedicht gerealiseerd
moet worden. Welke ‘vrouwe’ komt er voor in aanmerking op de wijze der ‘domificatie’
te worden voorgesteld in een allegorie die zo nadrukkelijk het woord ‘const’
vooropstelt en die zo kennelijk geschreven is vanuit een levenssituatie die een
dichtsituatie is? M.i. alleen ‘vrouwe Rhetorica’ of ‘vrouwe Poësis’. Dat zijn op zichzelf
al personificaties, maar een dichter als Jan Moritoen, die zo persoonlijk kan spelen
met woorden en motieven, acht ik best in staat om een personificatie weer te
‘domificeren’. De ‘boorch’ draagt geen naam, is geen ‘Borch van Vroudenrijc’. Maar
als hij inderdaad opgevat moet worden als een ‘Borch van Rhetorike’, behóefde hij
ook geen naam te dragen, omdat de ingewijden, de ‘goede lezers’ voor wie de
dichter schreef, een allegorische voorstelling die zozeer in hun eigen sfeer lag ook
zonder naam wel herkenden. Een weg die naar deze ‘boorch’ leidt kan niet anders
zijn dan een ‘wech der consten’. Als wij aannemen dat de dichter in zijn pelgrimage
zijn eigen ontdekking van de poëzie, zijn groei naar het dichterschap heeft willen
5)
verbeelden, kunnen alle details en accenten van zijn verhaal een goede zin krijgen .
Dit alles blijft ‘raden naar een bedoeling’, maar het is daarom nog geen slag in de
lucht, want wij laten ons bij ons ‘raden’ leiden door de niet-allegorische elementen
in het gedicht, met name de proloog. Als heel jong dichter is Jan Moritoen, zo mogen
wij ‘raden’, helemaal niet zeker van zichzelf geweest. ‘Twifel’ heeft hem dikwijls
bevangen, maar ‘Hope’ heeft hem ook weer moed ingesproken, bv. als een liedje
eens helemaal goed lukte. Het ‘vroylic liedekijn’ dat na r. 409 is ingelast, is wellicht
een stukje concrete werkelijkheid waarmee de allegorische autobiografie werd
geïllustreerd, dus in wezen een niet-allegorisch element in het verhaal. Het is - en
dat is m.i. veelzeggend - géén minnelied, maar een psychologiserend lied over
twijfel en hoop. Zit er achter de ‘boorch’, die de ‘domi-

5)

Men lette erop dat de dichter het water dat uit de ‘fonteine’ vloeit opdrinkt. Deze ‘fonteine’,
die een bron der poëzie is, heeft dus een heel andere functie dan de ‘fonteine’ in de Roos,
die een bron der minne is: ‘In deze fonteine besagic mi’.
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ficatie’ van ‘vrouwe Rhetorica’ zou kunnen zijn, misschien ook nog een stukje
concrete werkelijkheid, de werkelijkheid van een gebouw waarin, naar de jonge
dichter wist, een groep Bruggelingen ‘die de weghe der consten kennen’ bijeenkwam,
een gebouw waartoe hij ook zelf zo zielsgraag zou worden toegelaten? Kan dat
misschien de achtergrond zijn van de zo merkwaardige concrete localisering in de
regel ‘Ende dese claerheit was int west’? Jan Moritoen hoorde thuis in de
St.-Gillisparochie, in het noordoostelijk deel van Brugge. Heeft hij als jonge man
lopen ‘dolen’ naar het huis waar de dichters en zangers samenkwamen in een
westelijk stadsdeel? Heeft ook de scène waarin ‘Kila’ hem binnenlaat en ‘Verzien’,
onder belofte van geheimhouding (‘helen ende zwighen’), zijn doorwond hart verzorgt,
een concrete achtergrond? Wij krijgen bij vrijwel alle allegorieën van Jan Moritoen
telkens het gevoel dat de concrete levenssituatie door de verhulling heen komt
kijken.
Noemen wij het tot dusver besproken gedeelte - het verhaal van een dolage die
eindigt met een voorlopige toelating - het eerste bedrijf van het spel dat ons wordt
voorgespeeld, dan kunnen wij hierop een tweede bedrijf laten volgen van een kleine
600 regels (r. 775 tot 1339). De dichter blijft bijna 600 regels lang toeschouwer, de
handeling vindt plaats in de ‘zale’. Wij staan als lezers samen met hem achter de
‘splete’, wij kijken door zijn ogen. Wat ziet de dichter van achter de coulissen op het
toneel gebeuren? Drie allegorische dames, ‘Hovesscheit’, ‘Simpelheit’ en
‘Omoedicheit’, brengen aan een vierde, ‘Suverheit’, de tekst van een lied, ‘enen
brief, / Beede ghenoot ende ooc gheschreven’ (r. 814). Dit lied bepaalt de verdere
handeling, de ‘const’ is hierin dus wel zeer centraal. De dames beginnen het lied
meteen te zingen, maar ‘Simpelheit’ laat ze stoppen: ‘Soe sprac: hier niet
ghesonghen zi, / Joncheer Lust en werter bi, / Want zijn acoort vulbringhet al’ (r.
818/20). ‘Lust’ is dus de meesterzanger van de kring. Hij wordt erbij geroepen en
door iedereen hartelijk verwelkomd. De dichter beschrijft hem met grote genegenheid:
‘Sijn anscijn ende sijn lachen bede, / Dat was so gracelic te ziene. / M jaer ende x
waerf tiene / Haddict ghezien sonder verdriet’ (r. 829/31). Het ‘nieuwe liet’, dat ‘Lust’
dan samen met de dames zingt, is
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een minnelied. In de context van dit lied komen we, voor het eerst in de allegorie,
het woord ‘minne’ in hoofse zin tegen (r. 835). Het lied is een rondeel in de door
Guillaume de Machaut geïntroduceerde stijl, zoals Jan Moritoen er blijkens zijn
liedboek vele gedicht heeft. De dichteres-componiste van het ‘nieuwe liet’ maakt in
de laatste regel haar naam bekend: ‘Dit liedekijn dat maecte Juecht’ (r. 847). Na
het zingen merkt ‘Suverheit’ op: ‘Seker, dats ghesonghen wel, / Maer niet en weetic
wel tbediet’ (r. 850/1). Het lied heeft dus voor de kring in de ‘zale’ iets ongewoons,
iets dat van de traditie afwijkt, iets dat inderdaad ‘nieuw’ moet heten. ‘Joncfrau
Juecht’ wordt erbij geroepen om uitleg te geven. De dichter tekent haar zeer
geïndividualiseerd, als een spontaan jong meisje. Als dichteres neemt zij in de kring
blijkbaar een vooraanstaande plaats in: ‘Meestricghe was soe ghenoomt / Voor hem
allen diere waren’ (r. 858/9). Uitleg kan zij echter niet geven. ‘Hoofscheit’ kapittelt
haar wel een beetje: ‘Haddi in minnen iet beseven, / Ghi en hadt niet dit ende dat
gheschreven, / Daer ghi dus in de minne prijst’ (r. 867/9). Maar: ‘Juecht andwoorde
ongheavijst: / Wat wetic anders dan ic mach horen / Hier daer segghen achter voren?
/ In vraechde noit om el bediet. / Joncfrau Juecht van danen sciet / Ende liep spelen
in de zale. / Van haer en hadde men meer tale, / So wilt was soe in haer ghelaet’
(r. 870/7). Dan komt de tegenspeelster van ‘Juecht’ op het toneel, ‘vrau Hoede’.
Ook zij wordt geïndividualiseerd getekend, als een gezaghebbende figuur in de
kring, maar bij de tot dusver opgevoerde zangers niet bepaald populair: ‘Met dat zi
zaten in den raet, / So quam daer gaende de waerdeine / Van al der boorch. al was
soe cleine, / Soe was so wijs, so hoghe van moede. / Haer name die was vrau
Hoede. / Van zeden was soe gherangiert / Recht als een mijn heer al bestiert./
Nochtan en waer si in der tijt / Van haer comste niet verblijt. / Ofgriselic hadzoe die
6)
zie . / Mettien so sciet de compaengie / Die daer so minnentlijc was gheseten’ (r.
878/89). Het is duidelijk dat de argwanende ‘vrau Hoede’ met haar afkeurende blik
niets van nieuwigheden hebben moet. Wij worden getroffen door het woord
‘compaengie’, dat

6)

Zie is een aanvulling van mij. Het handschrift heeft hier een onleesbare plaats.
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hier voor het eerst gebruikt wordt ter aanduiding van het zanglustige gezelschap in
de ‘zale’ en dat verderop nog enkele malen zal terugkeren. In lied 49 van zijn liedboek
gebruikt Jan Moritoen hetzelfde woord ‘compaengie’ voor de vriendenkring waarmee
hij ‘sorgheloos’ zingt (‘Maer wie altoos na vruechden spiet, / Die es van onser
compaengie’). In de laatste regel van dit lied noemt hij ook enkele leden van deze
‘compaengie’, die hem blijkbaar in moeilijke omstandigheden hebben bijgestaan,
met name: Gheraert en Soete. Het zou natuurlijk een slag in de lucht zijn om in ‘Kila’
en zijn vrouw ‘Verzien’, die de dichter aan het einde van zijn pelgrimage naar de
‘Borch van Rhetorike’ zo vriendelijk hebben opgevangen en verzorgd, juist deze
Gheraert en Soete te willen herkennen, maar dat de ‘compaengie’ waartoe zij
behoorden iets te maken heeft met de ‘compaengie’ in de ‘zale’, lijkt toch wel een
aantrekkelijke gedachte. De handeling in de ‘zale’ gaat verder. Er komt een nieuwe
gezaghebbende figuur op het toneel, ‘Melancolie’, voorgesteld als ‘een here scoen,
van rade vroet’. Hij komt op met de onmiskenbare zwier van een acteur: ‘Sijn mantel
was lanc ende wijt, / Sijn anscijn merkel ende wijs’ (r. 900/1). Blijkbaar is hij een
autoriteit op het gebied van de dichtkunst en ‘Suverheit’ stelt hem de tekst van het
‘nieuwe liet’ ter hand: ‘Melancolie nam tien stonden / Den brief, die hi al over las. /
Maer den zin die daer in was / Verstont hi lichte mee dan zoe’ (r. 916/9). Hij belooft
‘den brief’ aan zijn ‘drie broeders’ te laten lezen. Als hij de trap op wil, moet hij ‘vrau
Hoede’, die daar ‘sat ende green’, passeren. Die vraagt dan waar hij heen gaat,
maar: ‘Hi hiet haer dat zoe zwighen soude. / Soe mide zijns ende lieten liden’ (r.
930/1). Hij behoort kennelijk niet tot haar ‘partij’. ‘In een camer daer beziden’ vindt
hij ‘sijn broeders al’, nl. ‘Sangwijn’, ‘Fleumaet’ en ‘Collorijn’, die alle drie in kleding
en karakter van de dichter duidelijk iets eigens meekrijgen, en verder nog een heel
gezelschap: ‘Redene’, ‘Ghedoochsamicheit’, ‘Scoon van Maniere’, ‘Ontfaermicheit’,
‘Scoon Ghelaet’, ‘Besceedicheit’, allemaal ‘hoofse’ figuren die enkel maar worden
genoemd, niet getekend, daarnaast een aantal ‘onhoofse’ als ‘Dangier’, ‘Jalouzie’,
‘Ontzegh’, ‘Overmoet’, ‘Envie’, ‘Roukeloos’, die ten dele weer wat meer uitgewerkt
worden voorgesteld. Vooral ‘Rou-
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keloos’ trekt onze aandacht: ‘Al verclontert was sijn haer. / Sijn caproen was al
verdrayt. / Sijn cousen dochten mi ontnayt. / Sinen kerel was al beslict’ (r. 982/5).
Aan dit gezelschap wordt het lied van ‘Juecht’ voorgelegd. ‘Roukeloos’ interesseert
er zich niet voor, maar wordt door een van de anderen in spreektaal (‘jou’) op zijn
nummer gezet: ‘Swijcht ter quader tijt! / Wi sullent horen, eist jou lief!’ (r. 1014/5).
‘Sangwin’ treedt als voorlezer op. Hij ‘nam den brief / Ende ghincne lesen over luut,
/ Hoe dat minne, tedel cruut, / Was gheprijst met nieuwen zanghe’ (r. 1016/9). Ze
komen er met hun allen niet uit. ‘Int ende droughen si over een, / Dat si zouden al
ghemeen / Studeren, peinsen, nacht ende dach’ (r. 1041/3). Ieder krijgt een ‘coppie’.
Via ‘Envie’, die wel tot haar ‘partij’ blijkt te behoren, krijgt ‘vrau Hoede’ een verslag
van de besprekingen en zij besluit dan de zaak ‘vor minen here’, d.w.z. de
‘burchgrave’, te brengen: ‘Als hijt weet, het wert verboden’ (r. 1093). Maar het pakt
anders uit, want ‘Melancolie’ is haar voor geweest. De ‘burchgrave’ heeft nauwelijks
een eigen oordeel, maar steunt op zijn adviseurs: ‘Na sijn beseffen, na sijn bevroeden
/ So en consti daer gheen erch in scauwen’ (r. 1240/1). De dichteres, ‘Juecht’, moet
bij hem komen en ‘vrau Hoede’ trekt zich mokkend terug. Ter zijde zingt zij dan een
eigen liedje, waarvan de dichter uitdrukkelijk zegt: ‘een liedeken docht mi zijn van
eens jaers’ (r. 1270), ‘het leek mij een liedje van de oude stempel’. Het is voor een
modern lezer niet zo makkelijk na te voelen, waarin het typisch-ouderwetse van dit
liedje nu precies is gelegen. Formeel onderscheidt het zich echter in elk geval van
het ‘nieuwe liet’ van ‘Juecht’, doordat het refrein erin ontbreekt. ‘Juecht’ wordt door
de ‘borchgrave’ ondervraagd, maar kan er geen rekenschap over afleggen, waarom
zij haar lied nu juist zo en niet anders heeft gedicht: ze schrijft zoals het haar invalt
en zoals zij er plezier in heeft. Als zij is weggegaan, verdedigen de anderen haar:
‘Al vul vruechden es haer zin, / Ten eenen hoor uut, ten andren in. / Lettel soe up
yement gloost, / Wie haer vroomt of wie haer noost. / Nemmermeer en machse
dwinghen Hoede, / Want soe es ontgaen der roeden. / Al haer solaes ende al haer
ruste / Leicht soe in den zanc van Luste. / Haer en rouct, wat soe hem brinct /
Ghescreven, up dat hijt bezinct’ (r. 1315/
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24). Daar blijft het dan voorlopig bij. Ieder moet er nog maar eens goed over
nadenken. Einde van het tweede bedrijf.
De dichter heeft vanuit zijn schuilhoek dus kunnen waarnemen, dat er in de
‘compaengie’ een zekere spanning heerst tussen voorstanders van het oude en
voorstanders van het nieuwe. Zijn sympathie gaat natuurlijk in het bijzonder uit naar
de dichteres van de nieuwe stijl, ‘joncfrau Juecht’, en haar vriend, de meester-zanger
‘jonchere Lust’, die ‘bezinct’ wat zij hem ‘brinct’. Het geeft hem moed, dat ‘Melancolie’
niet afwijzend staat tegenover de nieuwe richting en dat ook de ‘borchgrave’ er
‘gheen erch’ in ziet. Mogen wij in ‘Melancolie’ een soort ‘factor’ herkennen van een
‘rederijkerskamer’ in een tijd toen er nog geen eigenlijke rederijkerskamers waren?
Treedt de ‘borchgrave’ op als een soort beschermheer van zo'n ‘rederijkerskamer’?
De ‘compaengie’ maakt op ons, ondanks de allegorische namen van haar ‘werkende
leden’, een niet-allegorische indruk. Die ‘werkende leden’ kunnen, ten dele ‘onhoofs’
als zij immers zijn, onmogelijk de geestelijke eigenschappen van de ‘borchgrave’
symboliseren. Zij zijn verbeelde menselijke persoonlijkheden, wat overigens niet
inhoudt dat zij ook allemaal, man voor man en vrouw voor vrouw, identificeerbaar
zouden moeten zijn met werkelijke Brugse mensen die de dichter in zijn leven
ontmoet heeft. Alleen bij de hoofdrolspelers, als ‘Juecht’, ‘Lust’, ‘Hoede’, ‘Melancolie’
en de ‘borchgrave’, moet men haast wel aannemen dat bepaalde reële mensen
ervoor model hebben gestaan. Zij hebben al te veel eigens om helemaal
fantasiefiguren te kunnen zijn. De indruk dat er achter het allegorische maskeradespel
een persoonlijk beleefde werkelijkheid schuilgaat, wordt versterkt door de episode
die op r. 1339 volgt, het derde bedrijf, waarin de dichter zelf actief aan de handeling
op het toneel gaat deelnemen en de dramatische spanning tussen oud en nieuw
naar een hoogtepunt wordt gevoerd. Dit derde bedrijf zou men kunnen laten lopen
van r. 1340 tot 2106.
Is bij ‘Juecht’ het nieuwe dat zij in praktijk brengt nog niet wezenlijk doordacht zij kan er zelf immers geen rekenschap over afleggen -, de dichter is, zoals wij al
uit de proloog weten, een zeer bewuste, èn zélfbewuste beoefenaar van zijn ‘const’.
Het derde be-
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drijf begint met een inleiding achter de coulissen: ‘Als ic ghezien hadde al den toer,
/ Doe seidic Hopen, mire vriendinnen, /Hoe si beroert waren van binnen / Om een
liet dat Juecht verzierde, / Dat niement daer en correngierde / Noch dat niement
daer en verstont, / No Juecht die selve vant den vont. / Vrou Hope sprac: dits arde
goet, / Nu bem ic blide in minen moet, / Want ic hope dat wi sullen / Dangiere ende
Hoede wel verdullen. / Want ghi cunt zinghen ende maken / Sanc ende woort die
zoete smaken’ (r. 1342/54). De dichter beheerst om zo te zeggen een dolce stil
nuovo, die hij van Franse meesters heeft afgekeken. ‘Kila’ geeft hem pen en inkt
en dan is het ‘liedekijn’ gauw geschreven (r. 1360/72). Het presenteert zich, evenals
het liedje van ‘Juecht’, als een hoofs minnelied, maar in feite speelt de dichter maar
wat met het genre, want de door hem bezongen geliefde is geen reële dame, maar
‘Hope’, zijn allegorische ‘vriendinne’. Het is een soortgelijk procédé als de ‘domificatie’
van de allegorische ‘vrau Rhetorike’ in de ‘borch’-verbeelding:
Helen es in therte mijn.
An Hopen staet mijn troost alleine.
Ic bem ontgaen des Twifels pijn,
Des zijn mijn zoorghen cleine.
Ghewont heift mi een wijflic scijn.
Der wonde en haddic nie gheine.
In mach niet zonder Hope zijn.
Ic ware mi liever over Rijn
Dan in Tzwifels weine.
In Hopen stellic mi eighijn
Altoos in trouwen reine.

Thematisch sluit dit lied aan bij het psychologiserende over hoop en twijfel dat de
dichter in zijn allegorische gevangenis had gezongen (r. 410/22). Had hij in dit laatste
de twijfel aan zijn dichterschap van zich afgezongen, nu bevestigt hij in de vorm van
een minnelied-met-dubbele-bodem zijn dichterlijke zelfverzekerdheid: hij stelt zich
in de ‘minnedienst’ van ‘Hope’, als haar ‘eighijn’. Hierop volgt een
geraffineerd-speelse scène. ‘Hope’ is er zelf bij aanwezig terwijl de
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dichter als haar ‘minnaar’ haar lof zingt, en dat is in strijd met de hoofse code! ‘Vrau
Verzien’, die als kenster en handhaafster van de hoofse normen optreedt, tikt de
dichter dan ook op de vingers. Geen nood, een nieuw rondeel is gauw geschreven,
ditmaal een direct loflied op ‘die Minne’ (= ‘vrau Rhetorike’):
Die vroylic mint, mach vroilic leven!
Wies mach hem verdrieten,
Als hem die Minne loon wil gheven?
In een beschijn hebbic beseven
Een zoete minlic scieten.
Uut Minnen es al aerch verdreven,
Want soe en machs niet ghenieten.
Alle duechden in haer cleven.

De voorstelling van het lokkende lichtschijnsel, waaruit een pijl wordt afgeschoten
die de dichter in zijn hart treft, wordt hier dus aanduidenderwijs weer opgenomen,
maar tegelijk grijpt Jan Moritoen ook terug op het ‘loon der const’ uit zijn proloog.
In deze fase van het allegorische spel is immers het ‘loon’, de erkenning van zijn
‘const’, ophanden. ‘Vrau Verzien’ weet het nu zo te regelen, dat ‘Juecht’, de potentiële
bondgenoot van de dichter in de ‘compaengie’, de ‘brief’ met de tekst van zijn lied
zal ‘vinden’: ‘Mettien so leide soet up een boort / In den wech, daert lach onlanghe.
/ Juecht die cam met haren zanghe /.../ So verre ghinc soe, dat zoet sach / Waer
den brief ghevouden lach, / Dien soe aestelike ondede. / Daer las zoe haer
ghenouchlichede’ (r. 1419/27). ‘Juecht’ brengt het lied meteen naar ‘Lust’, haar
bijzondere vriend: ‘Al lesende drouch soe tliet / Tote Luste, die was haer stael / Ende
van sanghe naturael’ (r. 1435/7). Nadat hij het haar heeft voorgezongen (‘Doe ghinc
hi maken een ghezinc, / Daer elkerlic vruecht of ontfinc’, r. 1445/6), gaat ‘Juecht’
de gezaghebbende ‘Melancolie’ opzoeken. Als ze die vindt, kijkt hij nauwelijks op,
want hij is nog altijd bezig te ‘studeren’ op haar eigen ‘nieuwe liet’. Maar zij heeft nu
iets béters voor hem! ‘Juecht sprac: of ic u toghe / Een nieu ende ict u wille gheven,
/ Bet ghenoot ende bet ghescreven, / In weet wiet maecte, maer ic hebt vonden /
Daer ic
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leet, in enen brief, / Suldi mi dan hebben lief?’ (r. 1465/71). Het oordeel van de
deskundige ‘Melancolie’ is, dat het lied geschreven moet zijn door iemand ‘die meer
van Minnen weet dan wi’ (r. 1477). ‘Minne’ betekent ook hier natuurlijk weer ‘poëzie’.
Nu gaan ‘Melancolie’ en ‘Juecht’ samen op zoek naar de dichter. Even wordt de
conservatieve tegenpartij aangeduid in de gestalte van ‘Dangier’, die vraagt waar
ze heengaan. ‘Dangier docht mi wesen erre’ (r. 1485), voegt de dichter eraan toe.
Ondanks alle zelfverzekerdheid die hij in de voorafgaande scène gedemonstreerd
heeft, wordt de dichter nu, nu zijn intrede in de ‘compaengie’ zo dichtbij is, toch weer
door angst en twijfel bevangen. Maar ‘Hope’ spreekt hem moed in en ‘Verzien’ zorgt
voor de introductie: ‘Wetende es hi ende suptijl van zinne. / Sanc ende woorde van
der minne / Can hi maken ende bezinghen. / Wat men hem can te voren bringhen,
/ Ghestade es hi ende vul der vruecht’ (r. 1548/52). ‘Juecht’ is onmiddellijk gewonnen:
‘Lachende seide zoe: vrau Verziene, / Het es wel recht dat hi u diene, / Hi staet so
wel in uwen prijs. /.../ Ende ware hi hyewer in overdadich / Of hadde hi ergheit in
den zin, / Ghi en hatten niet ghelaten in’ (r. 1554/63). ‘Melancolie’ aarzelt even
(‘Melancolie mi aenzach. / Sijn oghen gaven gheen verdrach / An mi van boven tot
beneden’, r. 1566/8), maar accepteert de dichter dan ook en verklaart hem ‘wel
waert datti hem met ons ghenaert’ (r. 1588/9). Meer nog: ‘Dies mach men vele an
hem leren, / Want al eist minlic dat hi maect’ (r. 1601/2). ‘Melancolie’ neemt hem
aan als ‘cnape’ en geeft hem ‘sijn caproen’ te dragen. Daarmee is de dichter in feite
als lid van de ‘compaengie’ geïnstalleerd, maar zijn toelating moet natuurlijk nog
door de andere leden bevestigd worden. Nadat ‘Melancolie’ en ‘Juecht’ zijn
weggegaan om hem in de ‘zale’ te introduceren, geeft ‘Verzien’ de dichter eerst nog
een uitvoerige hoofse instructie (r. 1627/78) en gaat bovendien zijn wonden opnieuw
verzorgen: naast ‘Helen’ krijgt hij nog een tweede ‘wieke’, die ‘Ghestadichede’ heet.
Dan kan hij door zijn ‘splete’, nog altijd achter de coulissen, gaan volgen, hoe zijn
lied op het voortoneel, in de ‘zale’, ontvangen zal worden: ‘Lust die hadse bi der
hant, / Den brief die Juecht te voren vant. / Die was ghelezen ende ghesonghen. /
Die kelen daer so zoete
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clonghen, / Het docht mi sijn een paradijs’ (r. 1722/6). Allen willen de ‘cnape’ van
‘Melancolie’ zien en deze gaat hem ophalen. ‘Hope’ moet natuurlijk mee naar het
voortoneel. Als de leden zien dat de dichter ‘(sijns) meesters livreie’ draagt, lachen
zij hem vriendelijk toe, maar bij sommigen blijkt toch nog wel enige reserve te
bestaan: ‘Up stont heer Colorijn / Ende Fluemaet, die broeder zijn, / Ende hieten mi
beede wellecome. / So dede Sangwijn, de vrome, / Maer hi bleef zittende daer hi
zat. / In weet of hi tupstane vergat / Of weder hijt al willens liet’ (r. 1746/52). Meer
dan reserve, regelrechte antipathie toont ‘Overmoet’: ‘Overmoet, die dit al ziet, / Gaf
mi twee oghen in onwerde / Ende streec rechte voort sire vaerde’ (r. 1753/5). Maar
de hartelijkheid, ja de bewondering domineert toch. De dichter mag plaats nemen
in de kring en wordt er het middelpunt van: ‘Doe sat ic bi der compaengien / Ende
elc met sanghe bliscap dreef / Metten brieve die ic screef. / Daer hoordic lust ende
vroylichede / Ende ic begonst te zinghen mede / In een vroilic berueren / Uut groten
luste van natueren. / Als zi dat hoorden, al ghemeene / Lieten zi mi den zanc alleene,
/ So dat ic emmer also sanc. / Elkerlijc gaf mi den danc’ (r. 1759/69). De plompe
‘Roukeloos’ gooit er zelfs uit ‘dat hem en rochte / Wat hi gave, ende hijt horen
mochte’ (r. 1770/1). Dan besluiten, na een kort overleg, ‘Colorijn’ en ‘Fleumaet’ de
dichter ook ‘als vrient in scine / Elc die livereye zine’ te geven en ‘Sangwijn’, ofschoon
gereserveerder, kan niet goed achterblijven: ‘Sangwijn en const ghelaten, / Hi en
gaf mi concent sire cleedren’ (r. 1772/8). ‘Hope’ fluistert de dichter in het oor ‘Dat
ic hiessche rechte voort / Penne ende inct ende dat ic screve / Eenich liet dat redene
gheve’ (r. 1785/7), en à l'improviste schrijft hij een fraai chanson (r. 1792/1816). Het
is geheel op de situatie afgestemd, want hij maakt daarin terloops een buiging in
de richting van ‘Melancolie’ (‘Melancolie doet mi waken, / Sanc van Minnen minlic
maken’) en zinspeelt even terloops op de afgunst, die hem bij de enigszins
genuanceerde ontvangst niet ontgaan is, maar die hij welbewust niet heeft willen
opmerken: ‘Minre, die met trouwen mint, / Als ghi te minnen eerst beghint, / So
peinst altoos om eere. / In Minnen men gheen erch en vint, noch en sal
nemmermeere. / Ic leere / Hu meere: / Horende doof ende
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ziende blint / So sijt in allen keere’ (r. 1808/16). Het succes van dit ‘zoete liet’, dat
‘up so corte stede’ gemaakt is, is overweldigend. Dat moet de ‘buerchgrave’ zelf
7)
horen! ‘Den brief Melancolie nam / Ende drouchen voor den groten here’ (r. 1840/1) .
Maar als de dichter uit de ‘zale’ wordt opgehaald om voorgesteld te worden aan de
beschermheer, begint de tegenpartij zich krachtig te roeren: ‘Mettesen hebben wi
vernomen / Jalouzie ende Envien, / Dangier, Hoeden. van dier partien / Ne waren
zi niet arde blide. / Hoede die sach arde wide, / So deden dandre. elc die vraechde,
/ Wat ic sochte of wat ic jaechde’ (r. 1890/6). Als ‘Melancolie’ daarop zijn gezag laat
gelden: ‘Het es mijns broeders cnape ende de mijn’ (r. 1903), keert ‘Hoede’ als
woordvoerster van de conservatieven zich fel tegen hem: ‘Gheens cnapen hebben
wi te doene! / Twi sidi nu van uwen caproene / Milder dan ghi waert noyt eer? / Ghi
muecht so doen, wi sullen meer / Der an verliesen dan der an winnen. / Wi zijn
lieden ghenouch hier binnen, / Al maect ghi ons gheen nieu costume. / Het dinct mi
beter dat hi rume!’ (r. 1903/12). De progressieve partij verdedigt zijn opneming in
de kring, maar ‘Hoede’ houdt voet bij stuk: ‘Als die vreemde onnosele clemmen, /
Siet men dickent dat zi gremmen / Uut scalkernien diese leeren, / Daer zi haer
vrienden bi onneeren. / Wat batet hier omme vele ghekijft? Ic worder eer omme
ontlijft / Dan dat hi hier binnen bleve, / So langhe dat hi ons verdreve / Ende worde
groot ende maecte mi cleine’ (r. 1931/9). De scheldpartij loopt uit op een regelrecht
gevecht, maar de partij van ‘Hoede’ delft het onderspit: ‘Hoede die was al verscroven
/ Ende lach daer up tpavement, / Van den slaghen ende steken blent. / Soe riep
tote Zuverheden: / Dies en es niet langhe leden / Dat ic gheerne hadde belet / Tguent
dat hier up es gheset. / Nu moet ic om mijn goet bestier / Ligghen blent ghesleghen
hier, / Maer zeker men sal noch hier naer / Segghen: Hoede seide waer!’ (r. 1976/86).
Het klinkt onheilspellend genoeg, maar ‘Suverheit’ trekt er zich niets van aan. De
introductie van de dichter bij de ‘buerchgrave’ vindt plaats en deze zegt welwillend:
‘Mine

7)

De ‘buerchgrave’ gedraagt zich in deze scène inderdaad als een ‘grote here’, hij leest niet
zelf, maar láát zich voorlezen: ‘Heer Smakelin die moesten lesen’ (r. 1843). Verg. Lieftinck
in Ts. 83, 35.
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jonst die ghevic di. / Hu ghelaet mi wel ghenoucht. / Nu ziet dat ghi u selven voucht
/ In den dienst van uwen here’ (r. 2004/8). Anders gezegd: gedraag je als een
waardig lid van de ‘compaengie’ die onder mijn hoge bescherming staat! De dichter
ontvangt van het hoogste gezag ‘de slotelen...van den castele’, dus van de ‘Borch
8)
van Rhetorike’, en wordt ‘upper camerlinc’ . Daar is zijn ‘partij’ zeer verheugd over
(‘Jueghet, Lust, Jolijt met mi ghinc, / Ende al die zoete compaengie / Dancten heer
Melancolie / Van vruechden dat zi hadden in mi’, r. 2030/3), maar de tegenpartij
verlaat gebelgd het toneel: ‘Dangier, Envie ende Overmoet, / Jalouzie, als elc dit
sach, / Si lietent hebben goeden dach’ (r. 2038/40). De dichter geniet van zijn triomf.
Hij maakt ‘menich soete minlic liet’ (r. 2053) en heeft daarmee ‘te vriende alle
mesnieden’ (r. 2066). Hij is de gelukkigste man van de wereld. Einde van het derde
bedrijf.
Kort en droef is het vierde dat daarop volgt (r. 2107 tot 2357). De dichter misdraagt
zich. Waarin precies zijn wangedrag heeft bestaan, wordt ons uit het allegorische
verhaal niet duidelijk, maar hij handelt tegen de instructie die ‘vrau Verzien’ hem na
zijn voorlopige installatie door ‘Melancolie’ had gegeven (verg. r. 2160/1). Van de
drie sleutels die hem zijn toevertrouwd, ‘Trauwe’, ‘Eere’ en ‘Antieren’, verliest hij de
eerste twee (r. 2130/1), en wel, zo wordt ons te verstaan gegeven, door toedoen
van de onhoofse gezel ‘Roukeloos’, in wie we wel de ‘sot’ van de ‘rederijkerskamer’
zullen mogen zien. ‘Envie ende Jalouzie / Begonsten baren haren nijt, / Ende alle,
sonder heer Jolijt. / Overmoet ende heer Dangier / Worden mi beniden hier. / So
daden meest al dander mede, / Als si de verwaenthede / Van mi saghen also groot’
(r. 2118/25). Als het duidelijk wordt dat hij de sleutels ‘Trouwe’ en ‘Eere’ verloren
heeft, sleept ‘Ontzegh’ hem ‘vor sinen here’: ‘Die mi leleke bezach, / Als hi hoorde
haer gheclach. / Antieren was mi daer ghenomen. / Die mi beniden camen dromen.
/ Elc wilde mi te vane poghen. / Die burchgrave ontseide mi sijn oghen. / Hoede,
die langhe hadde gheqweelt, / Van vruechden nu haer herte speilt. / Haer oghen
waren al ghesont. / Doe liep soe ter

8)

Neemt hij hiermee de plaats in van ‘Hoede’, die als ‘waerdeine van al der boorch’ (r. 879)
uitgeschakeld is?
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selver stont / Daer zoe vrou Hopen vant allein / Ende stac die werde vrouwe rein /
Ter zalen uut, ter brucghen neder. / In sachse noit sider weder: / Twifel vincse in
sijn bespien. / Kyla ende zijn wijf Vorzien / Weenden utermaten zere. /.../ Mijn vier
meesters namen mi / Die cleedren die zi mi gaven’ (r. 2143/71). De dichter wordt
door ‘Hoede’ en haar ‘partij’ uit de ‘zale’ weggejaagd, hij moet evenals ‘Hope’ de
neergelaten ‘brucghe’ over en wordt gebannen binnen een ommuurde hof, waarin
zeven bomen staan die de bittere vruchten van het ‘sceiden’ dragen. (De beginletters
9)
van de namen van die vruchten vormen namelijk, zoals Erné het eerst heeft
opgemerkt, het woord ‘sceiden’.) In wanhoop zingt de dichter zijn laatste lied (r.
2293/2316): ‘Mijn hope es wech, mijn troost es clein / Ende onder voet. / So wat ic
doe is jegenspoet, / Ic bem allein’. Hij denkt terug aan ‘Jolijt’, die hem ‘so vrienthout
plach te sine’, en aan ‘Die overzoete compaengie, / De burchgrave ende Melancolie
/ Ende die heeren alle gadre’ (r. 2318/25). Maar hij weet dat hij door eigen schuld
zijn geluk verspeeld heeft: ‘Als ic peinsde in minen zin / Om die weelde ende om
tsolaes / Die ic hadde in dat palaes, / Ende om dat licht ende om de zale / Ende om
die woninghe altemale, / Ende om verledene vroilicheit / Die mi was worden aerbeit,
/ So wordic so tende den rade, / Dat ic badt Gode dor ghenade / Dat hi mi liete zijn
verduldich, / Want ic kende mi besculdich’ (r. 2340/50). Dan is de droom ten einde.
Een eigenlijke epiloog ontbreekt. Ontwaakt tot de werkelijkheid kan de dichter alleen
maar nog even zijn klacht voortzetten: ‘Noch bem ic van der wonden ziec’ (r. 2360).
Die wonde is de wonde in zijn hart, waarin, zoals we uit r. 2219/30 hebben vernomen,
nog maar één ‘wieke’ was blijven steken - ‘entie onvaste’ -, nl. ‘Helen’. ‘Dander
wiecke was verloren, / Die Verziene om mijn orboren / Bi namen hiet Ghestadicheit,
/ Doe zoe mi leerde wijsheit, / Als soese mi int herte stac’. De gevallen dichter
bewaart dus nog steeds het ‘geheim’ van de kring die hem uitgestoten heeft en doet
daarmee impliciet een beroep op zijn achtergebleven vrienden. Het is kennelijk voor
deze vrienden, ‘Melancolie’ en zijn ‘broeders’, de dichteres ‘Juecht’, de

9)

Zie zijn bespreking van mijn editie in Levende Talen, april 1967.
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zanger ‘Lust’, dat hij zijn allegorisch verhaal geschreven heeft. Zij zijn het ‘die de
weghe der consten kennen’, zij moeten ook zijn ‘Weghe der consten’ kunnen
begrijpen. In zijn bezeten-zijn-door-de-‘const’ moeten zij een verontschuldiging
10)
kunnen vinden voor zijn wangedrag, wat dat dan ook geweest moge zijn . Zij kunnen
toch niet, zo schijnt de dichter hen te willen vragen, één lijn trekken met ‘rude’ figuren
als ‘Hoede’, ‘Envie’ en ‘Dangier’, die ‘up twerc no up loon ne ghissen’? Zij, zijn
vrienden, zijn broeders en zusters in de ‘const’, beseffen toch wel, dat het enkel
jalousie de métier is geweest, wat deze ‘rude’ tot hun actie tegen hem heeft gebracht?
Kunnen zij als goede vrienden nu niet bij de ‘borchgrave’ gaan pleiten voor zijn
wederopneming in de kring en daarmee tegelijk de ‘rude’, met hun liedjes ‘van eens
jaers’, buiten spel zetten? ‘Juecht’ is zelf toch ook bijna het slachtoffer geworden
van dat verschrikkelijke mens ‘Hoede’? Misschien zit er in de uitdrukkelijke
vermelding, dat ‘Roukeloos’, die plompe maar toch wel hartelijke gezel, niet vreemd
is geweest aan 's dichters wangedrag, ook nog een impliciet beroep op de
kameraadschappelijke gevoelens van de ‘compaengie’. ‘Roukeloos’ schijnt immers
niet uitgestoten te zijn. Moet de dichter de gevolgen van hun gezamenlijke ‘schuld’
- die hij, voor zijn part, overigens graag wil belijden - dan alléén dragen?
Zo zou ik willen ‘raden naar de bedoeling’ die Jan Moritoen met zijn eerste
allegorie, ‘De weghe der consten’, kan hebben gehad. Ik zie in zijn verbeelde
autobiografie een poging tot zelfrechtvaardiging in een kritieke levenssituatie, een
‘defence of poetry’ die een verdediging is geweest van zijn bestaan. Hij kon niet
leven zonder poëzie en hij kon niet leven zonder vriendschap, hij kon niet leven
zonder zijn geliefde ‘compaengie’. Die ‘compaengie’ moest zijn vriendschap en zijn
‘pine’ belonen, ‘na rechter werde verghelden’. Zíj was de ongenoemde van r. 45,
‘daer (hi) den slaep om began’! Kan ik dit bewijzen? Nee, het blijft bij een ‘raden’.
Ik kan alleen zeggen dat bij een interpretatie als de mijne zowel de structuur als de
details van de allegorie zinvol worden. De literatuurgeschiedenis zou er een beeld
bij

10)

In aansluiting bij de gegevens uit de liederen 45 en 49 zou men kunnen denken aan financieel
wanbeheer.
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winnen van de voorgeschiedenis der Vlaamse rederijkerskamers in het algemeen
en van een belangwekkende fase van het Brugse literaire leven op het einde van
de 14de eeuw in het bijzonder. Wanneer ik mijn ‘raden’ nu nog even voortzet, zou
ik in de eerste plaats kunnen vragen, of we in de zwierig-acterende, gezaghebbende
‘heer Melancolie’, de ‘factor’ van de ‘compaengie’, geen projectie zouden mogen
zien van de toneelspeler Jan van Hulst, die blijkens het vierde gebed uit het eerste
deel van het Gruuthuse-convoluut de leider moet zijn geweest van een gezelschap
van 12 ‘peilgrinen’, waartoe o.a. een ‘Gheraert’, een ‘Soete’ en een ‘Jannin’ - volgens
mij Jan Moritoen - hebben behoord, een gezelschap waarin ik de opdrachtgever zie
die de drie codices van het Gruuthuse-convoluut heeft laten vervaardigen. In de
tweede plaats zou ik kunnen vragen, of de ‘borchgrave’, de beschermheer van de
11)
‘compaengie’, niet identiek kan zijn geweest met Jan II van Gruuthuse , de vader
van de jonge Jan III, die in 1392 met een door Jan van Hulst gedichte, èn gespéélde,
monoloog gehuldigd werd als ‘coninc van den witten bere’ (gedicht 14 uit het derde
deel van het convoluut). In de derde plaats zou ik kunnen vragen, of de met zo grote
genegenheid getekende ‘jonchere Lust’, de meester-zanger, niet geïdentificeerd
mag worden met de zanger Egidius, die zo treffend herdacht wordt in lied 100 uit
het liedboek: ‘O vroylic herte, solazelic bloet’; ‘Nemmermeer sone wanic zien / Dijnre
vroylicheit parture. / Musike ende alle melodien / Minnestu met herten pure’; ‘Menich
edel musisien / Prees dinen voys ende dijn tenuere’. Men vergelijke deze qualificaties
met de woorden waarmee ‘jonchere Lust’ tamelijk geïndividualiseerd getekend
wordt. En zou de bijzondere vriendin van ‘jonchere Lust’, de dichteres ‘joncfrau
Juecht’, dan niet identiek kunnen zijn met Mergriete? Als ‘Juecht’, die in de jongere,
progressieve vleugel van de ‘compaengie’ zo'n belangrijke plaats heeft ingenomen,
in werkelijkheid Mergriete heette,

11)

Verg. Lieftinck, in Ts. 83, 45. Als deze Jan. II, ‘seneschalk van het hertogdom en tegen 1375
een van de belangrijkste raadgevers van Wenzel van Luxemburg en hertogin Johanna’,
inderdaad beschermheer van de ‘compaengie’ en bevorderaar van de ‘rhetorike’ is geweest,
kàn hij invloed hebben gehad op ‘de potjes-hoogduitse mode van de liederen’ - die overigens
in de eerste allegorie nog nauwelijks voorkomt.
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zou het woordenspel van r. 28, ‘Als voor zwinen ghezait corsouden’, een heel
persoonlijke achtergrond kunnen krijgen. Mergriete-‘Juecht’ vertegenwoordigde in
poeticis immers dezelfde richting als de dichter Jan Moritoen. Als zij de bloempjes
van haar dichtkunst, de ‘corsoude’ die haar naam is, ‘zait’ voor zulke ‘rude’ lieden
als ‘vrau Hoede’ en ‘heer Dangier’, wordt haar - zij heeft het met pijn moeten ervaren
- ‘des aerbeits loon’ geenszins naar waarde ‘vergouden’. De dichter kan zich aan
háár ervaringen spiegelen en weet dat hij van de kant van de ‘zwinen’ ook niet de
minste waardering voor zijn ‘const’ te wachten heeft! ‘Joncfrau Juecht’, die bij de
eerste ontmoeting met de dichter al meteen zo erg aardig voor hem is geweest, is
in het beeld dat hij van haar tekent alleszins charmant en spontaan, maar niet
overmatig redelijk: ‘Ende wilmen jeghen haer arguweren, / Soe es so wilt, soe en
slaets gheen gade’ (r. 1032/3); ‘Ende seide al stille in haer ghedochte: / Came datter
of comen mochte, / Soe soude sulke note maken, / Men soudse niet gheconnen
craken’ (r. 1299/1302). Is dit niet dezelfde charmante eigenzinnigheid als de ‘duve’
(= Mergriete) in gedicht 6 demonstreert? Als deze, terwijl ze zich vermeit in de
liefdesgeuren van de ‘egglentier’, ‘verstoort’ wordt door ‘een die tallen tiden plach
de duve te hoedene vor messcien’ (= Jan Moritoen) en tegen een doorn opvliegt,
weigert zij in te zien dat alleen ‘dieze verjaechde’ schuldig is en niet de ‘egglentier’.
Daarom is ‘vrau Redene’ boos op haar: ‘Bi sinen sculden het niet en cam. / Nu tijt
zoet hem, dies bem ic gram’. De ‘duve’ is niet voor redelijke argumenten vatbaar,
maar vliegt ‘metter wonde / Tot haerre ghespele om ter ghezonde / Der quetze te
commene bi haren rade / Ende esser bi commen in meere scade’. Dit is hetzelfde
karakter, zou men zo zeggen, als getekend wordt in de regels: ‘Joncfrau Juecht van
danen sciet / Ende liep spelen in de zale. / Van haer en hadde men meer tale, / So
wilt was soe in haer ghelaet’ (r. 874/7). ‘Juecht’ is de meest geïndividualiseerde van
alle personages in ‘De weghe der consten’ en het meisje dat voor haar model heeft
gestaan, moet voor Jan Moritoen, al was die toen dan nog wel meer dichter dan
minnaar, een sterke bekoring hebben gehad. Kan dit niet wonderwel onze voorstelling
completeren van de verhouding tussen Jan en Mergriete door de
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gedichten 6, 13, 7 en zovele liederen uit het liedboek heen? Het blijft, zeker, allemaal
‘raden’, ook dit. Jan Moritoen heeft bij zijn verbeeldingen nu eenmaal geen uitleg
gegeven waar een filoloog houvast aan kan hebben, hij schreef voor goede
verstaanders, voor ingewijden. Voor mij althans loont het dan echter de moeite een
poging te wagen om radenderwijs tot een goede verstaander ingewijd te worden.
K. HEEROMA
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Boekbeoordelingen
G.-H. Arendt, Die satirische Struktur des mittelniederländischen Tierepos
‘Van den Vos Reynaerde’, Köln 1965 (diss. Köln 1964). 306 + XXXIII blz.
(Besteladres: Dr. G.-H. Arendt, Institut für Niederländische Philologie,
Germanistische Institute der Universität zu Köln, 5 Köln-Lindenthal. DM
24,-).
We mogen niet klagen over de belangstelling die het buitenland de laatste jaren
heeft getoond voor de Middelnederlandse Reynaerd. In 1959 verscheen het boek
1)
2)
van Jauss , in 1963 dat van John Flinn en in 1965 de Duitse dissertatie van de
Heer Arendt (die ons echter pas in 1967 bereikte), die geheel aan de
Middelnederlandse tekst is gewijd. Waren de eerstgenoemde werken uiterst
belangrijke bijdragen voor ons inzicht in de Reynaerd, van deze nieuwste publicatie
kunnen we dit tot onze spijt niet zeggen.
Onze bezwaren beginnen bij het begin van het boek, nl. de literatuurlijst. Naast
de Reynaerd-editie van alle redacties en teksten van vóór 1500 van Hellinga wordt
gebruik gemaakt van diens pocketuitgave in de Ooievaar-reeks ter wille van de
tekstkritiek! Deze uitgave bevat een herdruk van Jan Frans Willems' bewerking van
de Reynaerd, en voor het belangstellende publiek van leken voor wie het werkje
bestemd is, werd er een leesbare Middelnederlandse redactie naast de tekst van
Willems gegeven. Wie meent zich op zo'n editie te mogen beroepen kent de
grondslagen van zijn vak niet.
Daarnaast heeft Arendt terecht gebruik gemaakt van de editie Tinbergen-Van
Dis, maar waarom nam hij daarvoor de 13e dr. van 1953? Daardoor heeft Arendt
waardevolle publicaties gemist die in de latere drukken staan vermeld. Op zichzelf
is het reeds beneden het niveau van een promovendus, wanneer hij, wat zijn
literatuur betreft, afhan-

1)
2)

Hans Robert Jauss; Untersuchungen zur mittelalterlichen Tierdichtung, Tübingen 1959
(Beihefte zur Zeitschrift für Romanische Philologie nr. 100).
John Flinn; Le roman de Renart, dans la littérature française et dans les littératures étrangères
au moyen âge; Parijs 1963.
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kelijk is van een uitgave met een beperkte doelstelling als Tinbergen-Van Dis, maar
hij had toch in ieder geval de laatste druk dienen te gebruiken. Arendt is derhalve
niet op de hoogte van de stand van de Reynaerd-filologie, waardoor niet alleen
belangrijke aspecten niet aan de orde komen, maar ook zijn eigen opvattingen aan
3)
waarde verliezen. Zo missen wij van Enklaar, Lezende in buurmans hof , van
4)
Heeroma, Reinaert en Rose , van Hellinga, Wie was Willem die de Reynaert
5)
6)
7)
schreef? , De commentaar , Het laatste woord is aan Firapeel en Lezen en laten
8)
lezen . Van Van Mierlo worden wel enkele studies over de proloog genoemd, maar
9)
niet zijn bundel artikelen over dit onderwerp .
Het is onjuist dat van Te Winkel's Ontwikkelingsgang de eerste druk werd gebruikt,
maar het is onbegrijpelijk dat alleen het Middel-nederlandsch Handwoordenboek
wordt vermeld; Arendt heeft inderdaad nergens het Middelnederlandsch
Woordenboek geraadpleegd! Hoe dacht hij de betekenis van een woord te kunnen
vaststellen met zo weinig apparaat, en opnieuw, hoe dacht hij op deze wijze
tekstkritiek te kunnen bedrijven? Eénmaal vermeldt hij, als hij zich op de woordenlijst
van Buitenrust Hettema beroept, ‘So auch BH, S. 115 unter Verweis auf Gr. (sic!)
Mnl. Wb...’ (blz. 141). Voor Arendt is dat echter geen reden om dit noodzakelijk
hulpmiddel te gebruiken. Het gevolg daarvan is onder andere dat hij geen
bewijsplaatsen heeft uit de Middelnederlandse literatuur, en daarom beroept hij zich
geregeld op middeleeuwse Duitse teksten. Wat de bewijskracht van zulke

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

D.Th. Enklaar; Lezende in buurmans hof; Zwolle 1950 (Zwolse Reeks van taal- en letterkundige
studies).
K. Heeroma; Reinaert en Rose; Ts LXXIX (1956) blz. 251-255.
W. Gs Hellinga; Wie was Willem die de Reynaert schreef?; in Oudheid-kundige kring ‘De vier
ambachten’; Hulst, jaarboek 1957 blz. 11-23.
Dez.; De commentaar; Handelingen van het vierentwintigste Nederlands filologencongres,
Groningen 1956; blz. 109-127.
Dez.; Het laatste woord is aan Firapeel; Maatstaf VI (1958) blz. 353-373.
Anton van Duinkerken en Wytze Gs Hellinga; Lezen en laten lezen; Maatstaf V (1957); blz.
41-62.
Prof. Dr. J. van Mierlo s.j. en de proloog van de Reinaert; huldeuitgave voor de auteur op zijn
75ste verjaardag aangeboden door zijn Noordnederlandse vrienden en bewonderaars; Zwolle
1953.
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plaatsen is, zou van geval tot geval overwogen moeten worden. Deze teksten zijn
niet opgenomen in de literatuurlijst, terwijl zij alleen afgekort in voetnoten worden
vermeld.
Dat zulke fouten de kwaliteit van het betoog bepalen, moet iedere onderzoeker
duidelijk zijn; in ander verband moeten wij hier straks op terug komen. Ook gewone
slordigheden komen nogal eens voor; afgezien van drukfouten - op blz. 60 Ghestichte
voor Ghedichte, Brimbeert voor Grimbeert, en Lambroit voor Lamfroit - kent hij de
Franse Branche I aan Pierre de St. Cloud toe (blz. 9).
De samenvattingen die Arendt in het begin van zijn boek geeft van o.a. het
probleem Willem-Aernout zijn reeds verouderd doordat de jongste literatuur daarin
niet is verwerkt. Dit is vooral voor de Duitse filologie betreurenswaardig, omdat deze
wat informatie betreft meer afhankelijk is van een studie in de eigen taal. Wij missen
de Niuart-conjectuur van Hellinga, die Arendt moet kennen uit de door hem vermelde
10)
Naamgevingsproblemen , en we missen de Aernout-opvatting als patroon van de
hoorntjesdragers, die door Hellinga werd uiteengezet in Wie was Willem die de
Reynaert schreef? . Dit had hem kunnen behoeden voor een misverstaan van vs
37 Datsi leuen hoofschelike, althans had hij meer rekening kunnen houden met het
spel met de topoi dat de proloog kenmerkt. Gezien de voortdurende
dubbelzinnigheden had hij zich wellicht nog eens bedacht of de Reynaerd speciaal
voor hofkringen werd gemaakt, en of het wel een ‘Vorlese-Epos für den kleinen
Kreis’ (blz. 203) was. De toevallige fixaties waarin de redacties van Reynaerd I in
boekvorm zijn overgeleverd maken de tekst nog niet tot een kunstepos, zoals Arendt
met Jauss meent (blz. 22). De overgebleven codices kunnen wel bestemd geweest
zijn om te lezen, maar gold dat ook voor de legger van A? Er dient toch meer
onderzocht te worden dan Arendt heeft gedaan om zulk een uitspraak te mogen
11)
doen .

10)
11)

W. Gs Hellinga; Naamgevingsproblemen in de Reynaert; bijdr. med. Naamkunde-commissie
N A III; Amsterdam 1952 (afgek. Naamgevingsproblemen), blz. 17.
In breder verband zie men over de mogelijkheden van overdracht Michael Curschmann; Oral
poetry in mediaeval english, french and german literature, some notes on recent research;
Speculum XLII, nr. 1 (jan. 1967) blz. 36-52 en W.P. Gerritsen; Les relations littéraires entre
la France et les Pays-Bas au Moyen Age, Quelques observations sur la technique des
traducteurs; Actes du Septième Congrès National de la Société Française de Littérature
Comparée; Poitiers 1965; Moyen Age et Littérature Comparée, Parijs 1967.
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In verband met de problemen van de tekst- en codexgeschiedenis wijzen wij op het
artikel van Wytze en Lotte Hellinga, De betekenis van de incunabelkunde voor de
11a)
Neerlandistiek . Daar wordt ingegaan op de opmerkelijke Hollandse traditie in de
geschiedenis van de Vlaamse tekst. De gedachte dat zo'n onderzoek zou kunnen
plaats vinden zonder dat rekening gehouden werd met de taalfactoren, zoals
Gysseling onlangs tegen Hellinga's opvattingen in de Naamgevingsproblemen
12)
meende te kunnen inbrengen , factoren die iedere Reynaerdist uit de aard der
zaak kent, is dan ook principieel onhoudbaar. Gysseling had - maar dit terzijde - het
genoemde artikel in zijn beschouwing dienen te vermelden en hij had zijn standpunt
12a)
daar tegenover dienen te bepalen .
Voor we aandacht kunnen besteden aan de analyse van de inhoud zoals Arendt
die geeft, moeten we ons bezig houden met de opvattingen van de schrijver van de
begrippen ‘humor’, ‘parodie’ en ‘satire’, omdat hij betoogt dat de structuur van het
verhaal door de satire wordt bepaald.
Zijn onderscheidingen zijn niet duidelijk, maar het zijn er wel veel. Wij worden
geconfronteerd met o.a. de satirische Karikatur, de scherzhafte, de lachende, de
zeitlose, de zeitgebundene en de dichterische Satire; de Ständen-Satire, de
immanente Satire en de satirische Stilperfection; verder nog de didactische, de
pathetische, normative Satire en de Sprachsatire. Het zou niet veel moeite kosten
om met wat schuiven, passen en meten met nog een nieuwe satire voor de dag te
komen en te poneren dat de Reynaerd een tragische satire zou zijn, wegens het
menselijk tekort van de dieren.
Wat Arendt onder ‘parodie’ verstaat is niet in overeenstemming

11a)
12)
12a)

in Dietse studies; bundel aangebied aan prof. dr. J. du P. Scoltz, by geleentheid van sy
vyf-en-sestigste verjaardag 14 Mei 1965; Kaapstad en Pretoria.
M. Gysseling; Speurtocht naar de Reinaert-dichter (1); in Oudheidkundige kring ‘De Vier
Ambachten’; Hulst, jaarboek 1966/1967.
Zie ook F. Lulofs; Over het gebruik van du in de Reynaerd; Ts LXXXII, nr 4 (1967) blz. 241-273
(afgek. Du in de Reyaerd), blz. 272 en 273.
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met de etymologie van het woord noch met het oorspronkelijk gebruik van het woord,
maar als hij uitvoerig heeft vastgesteld dat een parodie steeds een voorbeeld van
taalgebruik navolgt, noemt hij in strijd met zijn eigen formuleringen het feit dat Bruun
13)
bij de indaging op zijn staart gaat zitten een parodistisch element (blz. 50) .
Op blz. 27 vernemen we dat ‘die warmherzige Gemütshaltung des Humors letztlich
immer eine Möglichkeit sieht, Ideal und Wirklichkeit zu versöhnen’ en dit wordt later
nog eens verkort herhaald met de kategorische uitspraak ‘Humor versöhnt, Satire
nicht’ (blz. 38). Maar zouden dergelijke uitspraken bruikbaar gemaakt worden voor
de interpretatie van Middelnederlandse teksten, dan dienen de begrippen die hier
gebruikt worden toch eerst wat nauwkeuriger omschreven te worden. Wat is in het
eerste citaat ‘ideaal’, wat ‘werkelijkheid’ en wat ‘verzoenen’? En wat is dan humor?
Vallen daaronder de vele moppen die met de bezetting plotseling van alle kanten
opdoken? Maar zij verzoenden niet, integendeel, ze waren de eerste lichte vorm
van geestelijk verzet. En dan vragen we ons af voor wie die uitspraak over de humor
geldt? Voor de grappenmaker, of voor zijn toehoorder? En als deze laatste zich nu
eens niet ‘warmherzig’ voelt, maar geïrriteerd, wordt de humor dan een satire?
Arendt geeft als voorbeeld van humor een gedicht van Wilhelm Busch, maar blijft
dat nu ook humor als iemand zulke grollen smakeloos vindt?
‘So ist es auch zu verstehen, dasz die “lachende Satire” “ihren Gegenstand mit
Schönheit” behandeln müsse und “nur einem schönen Herzen” gelingen könne’,
zegt Arendt Schiller na (blz. 190). Wat doen we met zo'n uitspraak? Zij moge object
van wetenschap zijn, zij kan toch moeilijk als criterium voor een genre-onderscheiding
gebruikt worden. Arendt kan wel de overeenkomst tussen Willem en de 750 jaar
later levende Brecht proberen te demonstreren, maar wij zouden toch meer gediend
zijn geweest met een onderzoek naar het fenomeen humor en lachen in de
14)
middeleeuwen , zoals Curtius beknopt heeft gedaan in zijn Exkurs over Scherz
und Ernst in mittel-

13)
14)

Zie ook F. Lulofs; Du in de Reynaerd blz. 241-244.
Zie over het lachen in de Reynaerd F. Lulofs; Du in de Reynaerd blz. 259.
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15)

alterlicher Literatur . Met Van Moerkerken zegt de schrijver dat de Reynaerd ‘het
ware heilige’ niet aantast (blz. 30). Wat we onder dat ware heilige moeten verstaan
wordt niet duidelijk gemaakt, evenmin of het heilige van nu hetzelfde is als dat in
de middeleeuwen, maar het lijkt me evident dat het publiek dat naar Reynaerd
luisterde niet kon horen dat hij als jong vosje het bloed van een lam dronk (vs.
2078/9), of men moest wel aan een, in dit geval eerste, communie denken.
In Het laatste woord is aan Firapeel vraagt Hellinga zich af, of de lach niet op de
lippen bestierf bij het publiek bij het vernemen van ketterse uitspraken. Alleen al de
opmerking van Reynaerd Ne wart mijn vader doe hi staerf Van alle sinen zonden
vry (2008/9), terwijl hij even later meedeelt dat zijn vader zelfmoord had gepleegd,
is dermate ketters, dat de religieuze interpretaties die Arendt van de Reynaerd geeft
16)
tekort moeten schieten als hij dit probleem niet kent, en daarom niet behandelt .
De vraag van Hellinga of Willem misschien een ketter is, ligt voor de hand, al zijn
er nog andere verklaringen mogelijk. Men hield zich in de 12e eeuw intens bezig
met de wijze waarop God de wereld en de schepselen geordend had. Zowel door
de klassieke traditie (Isidorus) als door de 12e eeuwse dialectici werd het wereldbeeld
bepaald. Daar hadden de dieren hun plaats in. Maar zij hadden geen deel aan de
genadedood van Christus; konden zij dan wel de genade van het geloof en de ware
leer hebben? Zou het met de andere woorden niet ketters zijn geweest als de dieren
de ware Christelijke leer verkondigden?
De dieren treden op in een dubbelaspect, niet zozeer van de verkeerde wereld hoewel dat ook -, als wel in de gespiegelde maatschappij van de menselijke
samenleving, waar zij als dieren mensen voorstellen, maar tevens de magische
krachten bezitten waar de niet-Christelijke en dus duivelse dierenwereld over
beschikt. In die spiegel

15)
16)

in Europäische Literatur und Lateinisches Mittelalter; Bern 3e dr. 1961.
R.C. van Caenegem; Geschiedenis van het strafrecht in Vlaanderen van de XIe tot de XIVe
eeuw; Brussel 1954 (Verh. V A nr. 19) (afgek. Gesch. v.h. strafrecht) blz. 90 vermeldt, dat
nog in de 15e eeuw een zelfmoordenaar onder de drempel van zijn huisdeur wordt getrokken,
om niet de drempel te ontwijden.
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van het menselijk leven is links rechts en rechts links. Zoals Hellinga heeft laten
17)
zien is de wolf ook weerwolf, de beer een manbeer en de kater een heksenkater,
die samen hun heksensabbat vieren Tusschen hijfte ende ghend...In eere belokenre
nacht Daer quamen si bi sduuels cracht Ende bi sduuels ghewelt (2263-67). Dit
magische aspect van de dieren heeft Arendt niet opgemerkt. Zo kan hij zich afvragen
of de boom bij Besele waar Reynaerd en Ysengrijn samenkomen niet de boom is
waaronder Adam is verleid (blz. 273). De magische functie die de bomen in de
middeleeuwen nog zeer lang bezaten, is hem niet bekend; we denken aan Lodewijk
VII en Hendrik II, die hun bijeenkomsten hadden onder een reeds lang door de
traditie bepaalde boom, wanneer zij besloten waren hun vete weer eens voor een
bepaalde tijd bij te leggen.
Er zijn meer problemen die Arendt niet heeft gezien, maar die voor de interpretatie
van de Reynaerd essentiëel zijn. Men kan namelijk niet een studie schrijven over
de structuur van de Reynaerd en dan de vraag over het hoofd zien waarom Reynaerd
na de derde indaging naar het hof gaat, daarbij zijn leven riskerend, als hij later met
vrouw en kinderen naar de wildernis vlucht. Waarom doet hij dat dan niet meteen?
Deze vraag is alleen te beantwoorden wanneer men de maatschappelijke
verhoudingen van die tijd enigszins begrijpt. Dit is de tijd waarin de maegschap, de
familie of de clan de eenheid vormde waarbinnen en waardoor het individu kon
18)
bestaan . Zeer in het kort is het ogenschijnlijk inconsequente gedrag van Reynaerd
19)
als volgt te verklaren . Reynaerd zou zijn familie nooit hebben meegekregen in zijn
ballingschap. Zijn vrouw en kinderen zouden zich van zijn misdaden hebben
gedistanciëerd. Dat betekende dat Reynaerd dan een ‘woestballing’ was geworden,
uitgestoten en vervolgd door zijn eigen clan. Maar na de officiële vrijspraak gaat de
hele familie let-

17)
18)
19)

In Het laatste woord is aan Firapeel, passim.
Zie ook F. Lulofs; Du in de Reynaerd, blz. 265-267.
Ik ben prof. Hellinga zeer erkentelijk voor zijn toestemming deze interpretatie die voornamelijk
van hem is, en waarvan hij enkele aspecten reeds jaren geleden op een college heeft
behandeld, te mogen publiceren.
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terlijk vrij uit en niet als vogelvrijen. Niet alleen rehabiliteert Reynaerd daarna zijn
neef Grimbeert en de nagedachtenis van zijn vader door de kop van Cuwaert te
sturen naar het hof - waardoor de koning begrijpt zijn eer te hebben verloren mèt
de schat - maar doordat hij vrouw en kinderen van de haas laat eten, maakt hij ze
medeplichtig aan de moord op Cuwaert en forceert hij hen mee te gaan naar zijn
vrij-plaats. Formeel juridisch is Belijn schuldig aan deze moord, Reynaerd gaat
steeds juridisch vrij uit van zijn misdaden - wij komen hier nog op terug -, maar
Reynaerd vertelt dit niet aan vrouw en kinderen. Hij heeft hiermee ook de veiligheid
van zijn gezin op het oog, want de koning is nu partij geworden in een persoonlijke
vete met het geslacht van de vossen en van een rechtsprekende koning een
wrekende koning geworden; maar om zijn familie - maar nu niet als veroordeelde
bannelingen - mee te krijgen heeft hij ze eerst met scone tale misleid, en pas nadat
ze Cuwaert verorberd hebben vertelt hij, hoe goed gezind de koning hun nu zal zijn.
Reynaerd gaat terwille van zijn clan naar het hof met gevaar voor eigen leven,
en de goede naam van de clan zou te leiden hebben gehad wanneer hun hoofd tot
de galg zou zijn veroordeeld, maar minder dan wanneer hij ‘zonder recht te geven
en te nemen’ als eerloze was gevlucht. Een vete, en zeker een vete met de koning,
was voor de vossen geen schande; dit was het mogelijk wel voor de koning, wiens
taak het was als hoogste rechter de veten juist te beslechten, zodat de koning
aanzienlijk aan gezag inboet, zoals deze zelf inziet.
Arendts uitgebreide betoog, dat Reynaerd als enige waarlijk ‘scone tale’ spreekt
als hij thuis bij vrouw en kinderen met zijn woorden geen leugens camoufleert, klopt
niet met de feiten en berust op een moderne en te idyllische opvatting van de feodale
familieverhoudingen. Reynaerd had toch ook liever dat het avontuurtje met Hersinde
nog stond te gebeuren dan dat het achter de rug was! Reynaerd blijkt echter bij al
zijn handelen - ook als hij schijnbaar zijn maghen verraadt, of juist door die list - zich
van zijn verantwoordelijkheid van familiehoofd bewust te zijn. Reynaerd gebruikt
het recht als middel bij zijn list, de koning gebruikt het als middel voor zijn gezag;
voor
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beiden is het middel en geen doel. Ook dat zou trouwens te modern gedacht zijn.
Arendt meent dat er onvoldoende materiaal bestaat om de historische
achtergronden van Vlaanderen uit de tijd van de Reynaerd te belichten (blz. 66),
maar omdat hij niet ‘gelooft’ in historische toespelingen, doet hij geen poging zich
op dat terrein te oriënteren. Dit is typerend voor de wijze waarop Arendt zijn bronnen
n i e t gebruikt. Daardoor kan hij dan ook tot de conclusie komen, dat de Reynaerd
met nauwelijks enige wijzigingen ook in de noordelijke Nederlanden had kunnen
spelen in plaats van in Vlaanderen. Wij vragen ons af of het in dit verband niet van
belang is geweest dat er in Vlaanderen een Philips van den Elzas heeft geregeerd,
die zijn Pax Flandria heeft ingevoerd en de ‘deurgaende waerhede’.
Dit gebrek aan kennis doet zich sterk gelden op het gebied van het oude recht.
20)
21)
22)
De studies van Van Caenegem , Graven en Maes om slechts enkele te noemen,
zijn hem niet bekend. Wij zullen dit tekort demonstreren aan de hand van een
interpretatie en de juridische consequenties van de dood van Coppe.
Cantecler behoort volgens Arendt tot de lage adel (blz. 74) en hij stelt dat de haan
23)
geen boerenhaan is, zoals Hellinga op grond van de naamgeving meent , want,
zo zegt hij, alle dieren die namen dragen zijn van adel of geestelijken. Hij licht dit
niet toe, maar mocht hij denken dat alle dieren die op de hofdag aanwezig zijn,
daarom ook van adel zouden zijn, dan vergeet hij dat op het hofding alle vrije mannen
aanwezig moesten zijn. Nu heeft Hellinga juist laten zien dat de kippen namen
hebben zoals ook het horige volk die draagt. Weliswaar zijn de namen van Cantecler
en zijn beide zonen van een hoger niveau, maar hier wordt telkens het spel gespeeld
van de pretentie van de haan en

20)
21)
22)
23)

R.C. van Caenegem; Gesch. v.h. strafrecht, en Geschiedenis van het strafprocesrecht in
Vlaanderen van de XIe tot de XIVe eeuw; Brussel 1956 (verh. V A nr 24).
Jean Graven; Le proces criminel du roman de Renart, étude du droit criminel féodal au XIIe
siècle (...); Genève 1950.
Louis Th. Maes; Vijf eeuwen stedelijk strafrecht; Bijdrage tot de rechtsen cultuurgeschiedenis
der Nederlanden; Antwerpen 1947.
W. Gs. Hellinga; Naamgevingsproblemen blz. 7.
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zijn werkelijke positie. Ook in de Roman de Renart (Br. II, 114 e.v.) waarborgt
Cantecler als een feodaal heer de vrede aan Pinte, waarna hij terugkeert naar zijn
mesthoop.
Deze tegenstelling blijkt ook uit de wijze waarop Cantecler zich beroemt op zijn
nakomelingschap. Als een adellijk heer roemt hij zijn geslacht: acht zonen en zeven
dochters...in één broedsel. Nu werden in die tijd tweelingen al argwanend beschouwd
als een resultaat van grote wellust. Maar een vijftienling is toch meer een bewijs
van kwantiteit dan van kwaliteit. Maar ook wat de kwaliteit betreft stelt de haan ons
gerust, want met een kennersblik die een poelier meer zou sieren dan de trotse
vader stelt hij vast: Si waren alle vet ende staerc (333). Dit zijn echter details, al
moeten we - met excuses aan Rilke - juist daar de vos zoeken.
Nobel nu, zou volgens Arendt alleen geïnteresseerd zijn in de klacht van Cantecler
voorzover zijn autoriteit daarbij in het geding was, en dat was dan het verbreken
van de koningsvrede (blz. 83). Maar die is nu juist merkwaardiger wijze niet
geschonden, want Cantecler had niets op de hofdag te maken en viel niet onder de
jurisdictie van Nobel. Wanneer Nobel namelijk zijn hofdag bekend heeft laten maken,
komen naar het hof alle dieren groot en klein op Reynaerd na (vs. 48-50). En op de
vogels na, want die behoren niet tot de dieren. De enige vogel die als
belanghebbende bij de rechtszitting aanwezig is, de galgevogel Tiecelijn de raaf,
zit niet in de kring in dat gras Na dien dat elc gheboren was (2757/8). Hij vliegt
namelijk als enige weg zonder oorlof te nemen, en daarmee onderscheidt hij zich
van de dingplichtigen. Cantecler is ook niet aanwezig op de hofdag; hij komt pas
later met een klacht. En wat klaagt de haan? Reynaerd had de oorkonde van de
24)
koning laten zien, en volgens Enklaar had hij deze vervalst . Maar dat is zeer
onwaarschijnlijk; immers er stond in de oorkonde òf dat de vogels ook onder de
koningsvrede vielen, en dan was er voor Reynaerd geen reden geweest om de
halsmisdaad te begaan van het vervalsen van een koninklijke brief, òf de vogels
vielen niet onder de koningsvrede, maar dan kon Cantecler niet klagen over de
aanslag

24)

D.Th. Enklaar; Diplomatiek in de Reinaert; in Lezende in buurmans hof; Zwolle 1950, blz.
49-51.
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op Coppe, en dan had de koning alleen kunnen reageren op het vervalsen van
koninklijke stukken, en daar zegt hij niets van. Wat is er gebeurd? Reynaerd is met
de gezegelde brief van de koning bij Cantecler gekomen en heeft hem gezegd, dat
de koning zijn vrede aan alle dieren ende oec allen voghelen mede (vs 366) had
geboden. En daarna heeft Reynaerd het bevel aan Cantecler getoond. Deze, die
er niet voor uit durft te komen dat hij met al zijn gekakel niet kan lezen, knikt
instemmend: Doe ic die letteren began lesen Dochte mi daer an ghescreuen (vs.
361/2), verklaart hij zelf aan de koning. Hoe zit dat nu? Is de haan plotseling kippig
geworden? Verdam geeft juist bij deze plaats op dat ‘dunken’ ook wel eens ‘zeker
25)
weten’ kan betekenen , omdat hij de pretentie van de haan niet begrepen heeft.
Cantecler heeft dus gedaan wat hij nooit had mogen doen: hij heeft de vos uit valse
schaamte geloofd. Daarmee heeft hij zich voor het hof alleen belachelijk gemaakt.
Mag de vos zijn buit verschalken? Maar al valt de haan, omdat hij tot het rijk der
vogels behoort, niet onder de jurisdictie van Nobel, deze laat zich de uitbreiding van
zijn bevoegdheden welgevallen. Juist omdat hij juridisch zo zwak staat en omdat
enkele machtige vazallen tegen Reynaerd te klagen hebben, krijgt Coppe een
staatsbegrafenis. Haar graf onder de linde is niet idyllisch, zoals Arendt meent (blz.
83), want het verhaal speelt niet in de tijd van Schubert. De linde is de plaats waar
de volksvergadering bijeenkomt en waar de rechtszittingen plaats vinden. Haar graf
wordt bijna een nationaal monument. En op dat monument komt de naam van de
kippenmoordenaar te staan. Dat wil zeggen, dat de koning de bloedwraak op zich
neemt. De koning doet wat de heren die stille zwegen en die niet wilden helpen
begraven, niet wilden doen voor de jonkvrouw uit Het daghet in den oosten. Haar
minnaar was blijkbaar volgens recht en in een geregeld gevecht onder de linde
groene gedood.
Maar handhaaft de koning dan wel het recht? En waarom protesteert de
rechtskenner Grimbeert niet? De koning heeft een besluit genomen, en afgezien
van het feit dat de koning het recht schept, en er tegen zijn besluiten niet
geprotesteerd kan worden, laat de koning

25)

Mnl. Wb. II, 466.
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ten slotte Reynaerd alleen indagen. Reynaerd behoorde op de hofdag aanwezig te
zijn; hij zal zich nu moeten verantwoorden, zodat de bestaande vete gezoend kan
worden. Daar was nu eenmaal de hofdag voor. Maar ook in het geval van de moord
op Coppe is Reynaerd formeel - en het recht was nu eenmaal puur formeel - niet
schuldig.
Een interpretatie staat ter discussie en kan op grond van nieuwe gegevens of
nieuwe argumenten gewijzigd worden, maar het is duidelijk dat dan ook conclusies
zoals Arendt die voor het gehele werk trekt op grond van die interpretaties, gewijzigd
moeten worden.
Zo is ook zijn opvatting van het begrip vrede en bedwanc niet in overeenstemming
met het middeleeuwse recht. Hij laat Willem deze woorden als metaforen gebruiken,
en trekt conclusies uit het buten weghe gaan van Reynaerds slachtoffers in moreel
opzicht, zonder voldoende gebruik te maken van de gegevens die de juristen ons
verschaffen. Weliswaar heeft het afdwalen van de rechte weg ook een morele
implicatie en deze moraal is ook wel in de Reynaerd aan te wijzen, maar deze past
toch meer in de allegorische uitleg van predikers als Jacques de Vitry, die de vos
afschilderden als de verleidende duivel.
Arendt vergist zich echter als hij denkt dat de wet van de koning niet in de wildernis
geldt en alleen op de weg (blz. 98). Zijn vergelijking met de politie die een beroofde
zou verwijten alleen het bos ingegaan te zijn, duidt op een zelfde misverstand. Het
was niet zo dat men buiten de weg iemand kon vermoorden en dat de moordenaar
niet veroordeeld zou worden, terwijl dat een misdaad zou zijn wanneer de moord
op de weg plaats vond, omdat daar de koningsvrede gold. In de oorspronkelijk
onzekere tijden waarin de eigen groep zichzelf veelal recht diende te verschaffen
kon men in conflict komen met een andere groep. Nu kon men binnen zekere
beperkingen zelf optreden. Men moest dan officiëel met getuigen bij het huis van
de vijandige partij de tegenstander de vrede ontzeggen. Dan bestond er de juridische
toestand van vete. Deze vete mocht uitgevochten worden onder bepalingen die
door de wet geregeld waren. De vete gold niet in tijden dat er vrede bestond of op
plaatsen waar vrede hoorde te zijn. ‘Vrede’ (treuga) betekende wapenstilstand, een
pauze in de gevechts-
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handelingen. Ons tegenwoordige begrip vrede was de zoen of paeys (pax), waarbij
26)
de vete beslecht was . Een vete behoorde op de hofdag bijgelegd te worden. Had
men iemand gedood tijdens een geldige vete, dan was men niet schuldig aan moord,
maar werd bij de zoen het weergeld geregeld. De vete mocht echter niet uitgeoefend
worden in het huis van de tegenpartij, want daar gold de huisvrede, niet op de markt,
als de marktvrede heerste, niet tijdens de dingvrede op de weg naar het gerecht,
niet tijdens kerkelijke feestdagen, niet op het kerkhof (vredehof), niet in de kerk en
niet gedurende de nacht, om een aantal gevallen te noemen. Doodde men tijdens
zo'n vrede zijn tegenstander dan was dit moord, ook al bestond er een officiële vete,
want die was op dat moment niet geldig. Het hing nu van de macht van de koning
af, of hij deze vrede wist te handhaven, en naarmate hij meer gezag kon doen
gelden, breidde bij de gevallen van vrede uit. In feite werd het dus zo, dat het
verbreken van de vrede een aantasting van het koninklijk gezag was, zodat er, als
iemand wegens vredebreuk was aangeklaagd, niet meer een particulier geschil
werd geregeld, wat het bijleggen van een vete was.
De koning liet niet de weg beveiligen door rakkers van de schout, en de wet van
de koning gold evenzeer in het gebied van Maupertuus, dat dan ook wel degelijk
onder het gezag van Nobel viel. Dat blijkt ook wel uit de bedreiging met belegering
van Maupertuus en met radbraken van Reynaerd als hij geen gehoor zou geven
aan het bevel van de koning om aan het hof te verschijnen. Het aanzien van een
vorst steeg als er weinig veten werden uitgevochten en de veten die er waren door
zijn gezag werden bijgelegd. Dit verklaart dan ook de wanhoop van Nobel als hij
aan het slot van de Reynaerd zelf in een vete is gewikkeld met zijn machtigste
27)
baronnen. Niet de vete werd bestraft, maar de weigering tot zoen , en daar weet
Firapeel dan ook cynisch gebruik van te maken.
De vergaande conclusie dat in de wildernis de wet niet geldt, dat er chaos heerst,
maar dat Reynaerd daar zijn paradijs vindt, zoals Arendt

26)
27)

R.C. van Caenegem; Gesch. v.h. strafrecht blz. 245.
R.C. van Caenegem; Gesch. v.h. strafrecht blz. 247.
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betoogt, is dan ook onjuist. Reynaerd moet wel degelijk naar een wildernis buiten
het rijk van de koning trekken om veilig te zijn voor diens wraak. De verkeerde wereld
is minder verkeerd dan Arendt voorstelt, en dat geldt ook voor het hof, waar Reynaerd
wel heeft getriomfeerd over al zijn tegenstanders, maar waar het gezag toch wordt
hersteld met behulp van het formele recht. En er zal meer tekstkritiek moeten worden
bedreven dan Arendt heeft gedaan om Firapeel van het hof van Nobel te verwijderen.
Het object van Willems satire is de ‘höfische’ maatschappij, volgens Arendt, die
er meteen aan toevoegt dat het verhaal daarom nog geen satire op het hof is (blz.
215). In deze tijd zou Willem een vakvereniging of een industriële samenleving
hebben kunnen kiezen, maar in die tijd had Willem nu eenmaal weinig keus, aldus
nog steeds Arendt. Afgezien van de zinloze speculatie wat Willem zou hebben
gedaan als hij Willem niet was, vragen we ons af of er geen kloosters waren, en
geen steden, en of de boerensamenleving soms niet is beschreven. Maar de
conclusie die dan wordt getrokken is volslagen onduidelijk: ‘Willem ist also mehr an
der Struktur als an den Erscheinungsformen interessiert’. Wat bedoelt Arendt hier
met Struktur en wat met Erscheinungsformen? Heeft hij het over de maatschappij,
over de karakters van de personen of over de opbouw en de taalvormen van het
verhaal? Aanvankelijk denken we het laatste als hij het over de ‘losse’ vorm van de
Ysengrinus heeft, maar die losse vorm - waarover op zichzelf nog het nodige zou
zijn te zeggen - blijkt dan in verband te staan met de ‘Streitliteratur der
Klosterreformen’ (blz. 216). Maar hoe zit het dan met de Roman de Renart en de
losse vorm daarvan, die een zelfde soort maatschappij als de Reynaerd beschrijft?
Enkele bladzijden verder (blz. 218) vernemen we dan dat de Reynaerd de structuur
van een menselijke werkelijkheid weergeeft, en we vragen ons opnieuw af wat er
bedoeld is met de mededeling dat Willem meer in de structuur dan in de
verschijningsvormen is geïnteresseerd, hoe dat ‘meer’ kan worden aangetoond en
wat we aan deze constatering hebben. Hetzelfde geldt voor de opmerking in dit
verband, dat de werkelijkheid maar weinig verandert (alsof de werkelijkheid, wat
daar dan ook mee bedoeld mag zijn, niet voortdurend verandert en het
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daarom de filologen maar zo moeizaam gelukt stukje bij beetje iets van de Reynaerd
te gaan begrijpen) (blz. 217) en wat moeten we beginnen met de bewering, dat de
‘dichterische Satire’ zich evenmin beperkt tot een ‘enggefaszten historischen
Zeitraum’ als tot ‘das Ewig-Menschliche’ (blz. 218)? En weten we iets meer van de
Reynaerd als Arendt concludeert: ‘Diese Sehnsucht nach der Wahrheit der Sprache,
der Kamp gegen die “scone tale”, macht Wert und Ehre satirischer Dichtung aus’
(blz. 248)?
Liever dan ons bezig te houden met dit soort abstracties, die bovendien op te
weinig systematische analyse berusten, vestigen we de aandacht op enkele
interpretaties van de tekst.
Als Reynaerd zijn drie vijanden naar de galg ziet gaan spot hij niet met hun dorpers
gedrag als hij denkt deus wat joncheeren (2034), zoals Arendt meent (blz. 41). Het
gedrag van beer, wolf en kater is in geen enkel opzicht dorperlijc, en het woord
joncheer, ook al zou het ironisch zijn gebruikt geeft geen aanleiding tot die opvatting.
Het Middelnederlandsch Woordenboek had hier kunnen helpen, want een joncheer
is een jong adellijk heer, en de spot van Reynaerd betreft niet hun niet aan te vechten
adel, als wel hun onervarenheid: als jonge broekjes lopen ze in de val!
De argumenten waarom Rijn een schoothondje zou zijn overtuigen niet. Gezien
zijn naam lijkt hij meer de Vlaamse verwant van de Franse Ronel (blz. 118).
Wanneer Arendt conclusies trekt uit de opvatting dat onder in onder die scade
(vs 3162) minder gebruikelijk is dan in, dan had het Middelnederlandsch
Woordenboek hem kunnen overtuigen dat dit niet het geval is (blz. 140). En als hij
tekstkritiek bedrijft en de volkomen begrijpelijke vorm alsmen wil vervangen door
de vorm allemen, dan had hetzelfde woordenboek hem kunnen tonen dat dit woord
in deze vorm niet voorkomt (blz. 229) (betr. F. 3267).
Ten onrechte meent Arendt dat Tybeert, hoewel hij door Willem angstig wordt
genoemd, eigenlijk moedig is, omdat hij in paniek de pastoor toch maar aanvalt (blz.
241). Immers krijgt Reynaerd de aarzelende Tybeert niet het gat in door hem in zijn
zwakke punt aan te tasten met de vraag O wy tybeert twi sidi bloode (1194)?
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Tybeert scaemde hem, gaat de tekst verder, en dat de kat in nood rare sprongen
maakt kan dan moeilijk nog voor een bewijs van moed gelden.
Het erkennen van de grote macht van Nobel (vs 1833-45) is voor Reynaerd geen
vernedering, zoals Arendt zegt (blz. 278); evenmin prijst hij hier de koning of gebruikt
28)
hij de naam Lyoen als een vleinaampje . Hij doet juist een beroep op de koning
zijn macht niet te misbruiken.
Gelukkig heeft het werk ook kwaliteiten. De vergelijking van de locus amoenus
van de vos, de wildernis, met de bijbelse locus amoenus zoals die in Jesaja XXXV
wordt beschreven, is knap. Dit geldt ook voor de nauwkeurige analyse van het
patroon dat Reynaerd volgt als hij zijn slachtoffers misleidt. Hij herkent mogelijke
woordspelingen (zoals scrauen in vs 462, haren gheslachte te wreet in vs 464 en
rade in vs 532), dat wil zeggen dat hij kan lezen, en dat is geen geringe verdienste,
of liever het is één van de voorwaarden voor een filologisch onderzoek. Maar voordat
een onderzoeker conclusies mag trekken moet hij ook aan andere voorwaarden
voldoen: hij behoort het apparaat niet alleen te kennen, maar ook te gebruiken en
hij behoort op de hoogte te zijn van de stand van het onderzoek.
Januari 1968
F. LULOFS

Dr. W.M.H. Hummelen, Repertorium van het rederijkersdrama 1500 - ca.
1620. Assen, Van Gorcum & Comp., 1968. 414 blz. Prijs geb. ƒ 45. -.
Waar geschreven werd over de redelijkersliteratuur heeft men vaak de klacht kunnen
horen dat er zoveel verloren gegaan is. Van Mierlo b.v. zegt in zijn slotbeschouwing
over ons middeleeuws toneel in CLN 2, 270 (en onveranderd in de 2de druk daarvan
van 1949): ‘Met Jonckbloet moeten wij het nog altijd betreuren, dat zoo vele van
onze dramatische schatten zijn verloren gegaan’. Stelt men daartegenover nu het
repertorium van Dr. Hummelen, dan blijkt hoeveel

28)

Zie ook W. Gs Hellinga; Naamgevingsproblemen blz. 1 n. 3 en F. Lulofs; Du in de Reynaerd
blz. 256.
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reden wij hebben om dankbaar te zijn voor het vele dat toch bewaard bleef. De
stukken in dit overzicht zijn niet doorlopend -, alleen systematisch genummerd,
zodat het totale aantal niet direct te zien is, maar het zijn er alles bij elkaar toch
enkele honderden. De periode die het repertorium bestrijkt is in beginsel die van
1500 tot 1600, maar met een ruime marge naar de 17de-eeuwse kant, omdat ‘het
grote aantal rederijkersspelen dat als druk of afschrift jonger is dan 1600 natuurlijk
niet genegeerd kon worden’. Voor de handschriften is het criterium voor opneming
van stukken aan deze kant alleen de inhoud geweest, voor de drukken het jaartal
1620, waarna ‘geen echte, en tevens contemporaine, rederijkersspelen meer werden
gedrukt’, behoudens enkele verzamelbundels, zoals de Handel der Amoureusheyt.
Naar de genres is de begrenzing zo gekozen dat erbinnen ook vallen ‘de berijmde
dialogen tussen twee personages, die met de termen esbattement, tafelspel of een
andere samenselling met -spel worden aangeduid’ en dramatische monologen,
maar niet de ‘sermons joyeux’. Met betrekking tot hetgeen bestaan heeft, maar niet
is overgeleverd, is als basis gekozen ‘wat nog aanwezig was in of na het jaar 1774’,
het jaar van Kops' Schets.
Het materiaal is geordend in groepen, naar de wijze van overlevering:
verzamelingen, resp. losse spelen in handschrift, de gedrukte verzamelingen, resp.
losse spelen, en vertaalde spelen. Van elk spel wordt een beschrijving gegeven
behelzende de textuele overlevering, andere gegevens betreffende het spel als
zodanig, de titel volgens de inhoudsopgave (voor zover aanwezig), de namen van
de personages en ten slotte de moderne edities; als hoofd van elk nummer fungeert
een korte titel van eigen formulering, die alleen voor referentie bedoeld is. Deze
titels zijn ook vermeld in de titelindex, die de belangrijkste sleutel op het werk is,
waarnaast verder indices staan op: auteurs, afschrijvers en eigenaren; spelende
personages; technische termen van de soortaanduiding, geraadpleegde literatuur,
benevens een gedeeltelijke systematische groepering, en op blz. 342-388
inhoudsoverzichten van de niet in moderne uitgaven toegankelijke spelen in
handschrift.
Deze opsomming moge een denkbeeld geven van de rijkdom van
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dit repertorium, dat, zoals de bewerker zegt, bestemd is ‘voor de literatuurhistoricus
die zich zou willen verdiepen in het rederijkersdrama en die toegang heeft tot een
betrekkelijk uitgebreide literatuur’, maar daarop tot heden geen voldoende zicht had.
Aan deze toestand is door de onvermoeide en deskundige speur- en verzamelarbeid
van Dr. Hummelen nu een einde gemaakt, en wel in hoofdzaak voorgoed, daar het
immers wel is aan te nemen dat, hoeveel er nog te doen valt voor een betere kennis
van de rederijkersliteratuur, het bronnenmateriaal zoals het hier gepresenteerd
wordt nauwelijks meer in omvang zal toenemen. Het keurig uitgegeven boek mag
dan ook wel de belangrijkste publicatie over het tijdperk der rederijkers genoemd
worden sinds het tien jaar geleden bij dezelfde uitgever verschenen Rhetoricaal
Glossarium.
Leiden, October 1968
C. KRUYSKAMP

Proeven van tekst en commentaar voor de uitgave van Hoofts lyriek; II.
Gedichten voor Huygens. Tekstverzorging door P. Tuynman,
commentaar door F.L. Zwaan. N.V. Noord-Holl. Uitg.-Maatsch.,
Amsterdam 1968 (Verh. Kon. Ned. Ak. Wet., afd. Lk., N.R. dl. LXXIII, no.
4); 221 blz., prijs ƒ 35. -.
Toen de redactie van dit tijdschrift me verzocht, een bespreking aan dit boek te
wijden, stond het al meteen bij me vast, dat de schrijvers en de lezers recht hadden
op iets beters dan een oppervlakkig onderzoek. De Proeven zijn immers bedoeld
als object voor ernstige en grondige kritiek; de leden van de commissie-Hooft en
speciaal de twee auteurs van Proeven II willen een discussie uitlokken. Ik hoop met
het onderstaande een eerlijke bijdrage daartoe te leveren.
In 1961 verscheen als eerste proeve voor de uitgave van Hoofts lyriek: De
psalmberijmingen; tekst: Bureau van de Commissie voor de uitgave van het
Verzamelde Werk van P.C. Hooft, onder leiding van W. Hellinga; commentaar:
1)
W.A.P. Smit, met taalkundige medewerking van F.L. Zwaan .

1)

Besproken door L.C. Michels, NTg 55 (1962), pag. 82 e.v.
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Zeven jaar later is een tweede proef gekomen, die in verschillende opzichten
demonstreert dat de ideeën zich ontwikkeld hebben: men blijkt ondertussen een
duidelijker beeld gekregen te hebben van de ideale werkwijze. We mogen dan ook
2)
verwachten dat de uitgave van het Verzamelde Werk spoedig op gang komt .
Van Hooft zijn negen gedichten opgenomen; zes daarvan zijn afgedrukt naar een
autograaf (Dankhebt; Koelte van antwoordt; Nieuw, en niet...; Pooght ghij...;
Daghwerk...; Op het Orghelgebrujk); drie daarvan naar een oude druk omdat de
handschriften ontbreken (Oorenstrikken; Hef aen; Octaviaen).
Van Huygens zijn drie gedichten opgenomen, die in relatie staan tot de
gepubliceerde teksten van Hooft; twee daarvan zijn afgedrukt naar een autograaf
3)
(Goeden Avond; Wederantwoord); één naar een apograaf van Hooft (Vier en Vlam) .
De uitgave van de twee eerste teksten betekent een aanwinst voor de studie van
Huygens: Worp beschikte voor zijn editie nog niet over deze twee eigenhandig
geschreven teksten van de auteur. Maar de versie van Vier en Vlam volgens het
afschrift van Hooft is een hybridische verschijning: ze bevat niet alleen de spelling
van Hooft, maar ook nogal wat fonische en verbale afwijkingen; het feit dat Worp
het origineel van Huygens gebruikt heeft, hoeft een hedendaagse editor niet te
weerhouden om het werk over te doen: Worps prestatie, hoe bewonderenswaardig
4)
ook, beantwoordt niet aan de eisen van de moderne filologie . Begrijpelijk

2)

3)
4)

Ter informatie: De Commissie voor de uitgaven van het Verzamelde Werk staat onder leiding
van W. Hellinga. De subcommissie voor de lyriek wordt thans geleid door C.A. Zaalberg.
De Opera Omnia zullen een ander uiterlijk krijgen dan de reeds verschenen proeven: de
teksteditie (met het manuscriptologisch apparaat) zal gescheiden zijn van de commentaren:
beide afdelingen verschijnen in aparte delen, zodat men ze naast elkaar kan leggen; daardoor
zullen vanzelf de moeilijkheden voor de gebruiker verminderd worden. (Om Proeve II
hanteerbaar te maken, heb ik me genoodzaakt gezien uitstekende lipjes in te plakken met
vermelding van de afgedrukte en behandelde teksten: het materiaal moet op drie of vier
verschillende plaatsen bij elkaar gezocht worden.)
Voor de definitieve uitgave zal men hopelijk besluiten, gedichten van andere auteurs in een
bijlage op te nemen.
Ik heb Worp II pag. 42 e.v. (Vier en Vlam) gecollationeerd op een fotokopie van de autograaf,
berustend in de Koninklijke Bibliotheek. Ik heb slechts twee verbale fouten ontdekt, maar in
manuscriptologisch opzicht blijft veel te wensen over. Worp ging anders te werk dan wij nu
zouden doen: twijfels worden opgelost zonder vermelding van de onzekere lezing (hoofdletters,
woordverbinding); de genesis van de tekst (veranderingen, toevoegingen) krijgt geen aandacht;
spellingeigenaardigheden van Huygens worden genormaliseerd (u-v; ij-y).
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is de keuze wel: men bemoeit zich primair met Hooft; voor het gestelde doel is een
apograaf van Hooft inderdaad zeer belangrijk. Maar het tweemanschap had op zijn
minst in de manuscriptologische aantekeningen en de commentaar aandacht kunnen
besteden aan een aantal verschillen tussen autograaf en apograaf, die voor de
oplossing van enkele moeilijkheden belangrijk zijn (zie verderop).
Als we Proeven II met Proeven I vergelijken, vallen enkele verschillen meteen op:
1. De tekstverzorging is nu gesigneerd door één commisielid (Tuynman).
2. Het boek is door de gevolgde werkwijze aanzienlijk dikker dan het eerste deel;
dat is voornamelijk toe te schrijven aan het feit dat de tekst tweemaal is afgedrukt:
eenmaal met het manuscriptologisch apparaat (Tuynman), een ander maal met de
commentaar (Zwaan).
3. De verantwoording van de teksteditie is aanzienlijk uitgebreid. Moeilijkheden
die sinds Proeven I geopperd zijn, hebben ruime aandacht gekregen.
Komend tot de bespreking van de details, moet ik het aandeel van de twee auteurs
streng gescheiden houden: Tuynman heeft geheel zelfstandig de tekst met
manuscriptologische aantekeningen geleverd; Zwaan heeft die tekst semantisch
en cultuurhistorisch toegelicht (met voortdurende hulp van J.D.P. Warners).
Voor het werk van beiden heb ik de grootste bewondering. Als ik hieronder kritiek
lever op een aantal kleinigheden, gebeurt dat met de vereiste schroom.
De taal waarin de inleidende hoofdstukken geschreven zijn, vind ik niet gelukkig.
Tuynmans stijl is niet de meest geschikte om deze moeilijke materie te verklaren:
zijn zinnen zijn zwaar en gecompliceerd. Vooral pag. 17 e.v. heb ik grondig moeten
bestuderen om te achter-

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 85

52
halen wat de schrijver bedoelde. En die handelen toch over de problemen die ik in
mijn dissertatie besproken heb.
Overigens voel ik me bij Tuynman in veilige handen. Na alle teksten op fotokopieën
van de handschriften (voorzover aanwezig) gecollationeerd te hebben, ben ik tot
de overtuiging gekomen, dat hij een bekwame handschriftlezer en een consciëntieuze
registrator is. Het merendeel van de corrigenda (pag. 221) is een uiting van zijn niet
aflatende ‘gewetensbezwaren’ (het onontkoombare lot van de manuscriptoloog).
Bij de redactie van de tekst streeft de commissie-Hooft naar een vorm die
aanvaardbaar is voor alle groepen van filologen. Degenen die een lopende en
vlot-leesbare tekst willen hebben, komen aan hun trekken doordat alleen de
eindredactie genoteerd wordt. De tekst zelf bevat geen paleografisch protocol, geen
visueel beeld van zijn ontstaan. Alleen ‘open varianten’ en enkele twijfelgevallen
kunnen worden afgelezen uit de tekstregels. Zelfs wanneer de eindredactie van
Hooft of Huygens een vergissing bevat, wordt die onveranderd overgenomen (in
dat geval dient de lezer zijn heil te zoeken in het manuscriptologisch apparaat): pag.
35, vs. 23; pag. 38, vs. 85; pag. 104, vs. 224.
Degenen die zich interesseren voor de wording van de tekst, moeten in het
manuscriptologisch apparaat (aan de voet van de pagina) duiken. Het is me gebleken
dat er, ondanks de zorg waarmee de ingewikkelde passages omringd worden, heel
wat plaatsen zijn waar de zaak duister blijft als we niet over een fotokopie van het
handschrift beschikken. Daarom meen ik, dat deze uitgave een ernstige leemte blijft
vertonen voor de (kleine, maar steeds groeiende) groep van filologen die van de
nieuwsgierigheid hun bedrijf hebben gemaakt of voor wie het naspeuren van de
5)
techniek van de auteur een verbijsterend spel is . Ik geef de commissie-Hooft in
overweging om in de definitieve uitgave de volledige fotokopie van de handschriften
6)
op te nemen ; ik durf de voorspelling te wagen, dat het ontbreken van dit fotografisch
ma-

5)
6)

W. Hellinga, Verbijsterend spel; idem, Nieuwsgierigheid is mijn bedrijf, Maatstaf 1953 en 1955
(opgenomen in Lessen in lezen, Den Haag 1967).
De vermelding op pag. 44 beneden van het eronder staande Zoo 't gelujdt krijgt dan ook zin:
zoals die er nu staat, begrijpt niemand ze.
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teriaal in een zeer nabije toekomst als een ernstig gebrek zou worden aangemerkt.
Als de uitgave daardoor te kostbaar wordt, mag wat mij betreft de commentaar nog
even wachten.
Bij de transliteratie gaat de commissie-Hooft ervan uit, dat het onderzoek naar
grafische bijzonderheden moet geschieden op de handschriften. In de talloze
twijfelgevallen huldigt ze het princiep dat grafische eigenaardigheden waarvan niet
kan worden aangetoond dat ze semiologisch relevant zijn, niet in een blijvende
standaardeditie vastgelegd moeten worden. Bij allerlei grafeemvarianten is Tuynman
na onderzoek niet tot zekerheid kunnen komen omtrent hun semiologische relevantie,
en dus heeft hij ze buiten zijn editie gehouden.
Ik kan dit standpunt begrijpen: op deze wijze heeft hij de gebruikers een berg
moeilijkheden bespaard, die achteraf misschien toch nodeloos zouden blijken. Maar
ik blijf het een gevaarlijke werkwijze vinden: er wordt gesuggereerd dat er geen
semiologische functie is, terwijl in feite (nog) niet duidelijk is of er al of niet van een
semiologische functie sprake is. Als er ooit een scherpzinnige onderzoeker komt
die er systeem in ontdekt, dan is de blijvende standaardeditie in gebreke. Ik geef
enkele voorbeelden.
a. Zeventiende-eeuwse handschriften zijn ‘slordig’ in de verbinding van woorddelen
7)
of in het scheiden van woorden . De indicaties waarover we beschikken ter
verkrijging van het bedoelde woordbeeld, zijn relatief en subjectief: spatie; grafische
verbindingen; initiale, mediale en finale lettervormen. Op talloze plaatsen is er geen
zekerheid te verkrijgen.
Nu heeft Tuynman veel twijfelgevallen vermeld in het manuscriptologisch apparaat.
Maar bij de lezing van het handschrift (in fotokopie) is me gebleken, dat hij een
aantal loci over het hoofd ziet; ik heb genoteerd: pag. 41: 58 [oppervooghd]; pag.
46: 26 Vande; pag. 102: 180 'T Camperhooft (ik vermoed dat de verbinding tussen
r en h als een loze haal beschouwd moet worden); pag. 190 opschrift:
gehejmschrijver (m en s staan even los als een aantal andere finale en initiale letters
in dezelfde tekst). Op pag. 40 lijkt me de transliteratie

7)

Zie mijn diss. Bijdrage tot een hernieuwde studie van Constantijn Huygens' Gedichten,
Nijmegen 1964, pag. 92-121.
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in vs. 36 fout: wtspouwt; de verbindingslijn is loos; de lezing wt spouwt, die Tuynman
als mogelijkheid in een aantekening opgeeft, is de juiste. Eveneens is onjuist: pag.
8)
97: 32 aengewejdt .
Bedenkelijk vind ik de houding die Tuynman aanneemt bij grafische pro- en
9)
enclise . Als er geen apostrof in de pro- of enclitica staat, drukt hij de gevallen af
zoals het handschrift ze vertoont, met vermelding van twijfels in het apparaat. Maar
bij het lidwoord of voornaamwoord 't beschouwt hij de apostrof altijd als een
scheidingsindicatie: in 't enz. (Zie zijn argumentatie pag. 22-25). Deze wijze van
doen kan tot vreemde interpretaties leiden: uijtet naast uijt 'et. Er zijn plaatsen genoeg
aan te wijzen waar de auteur heel duidelijk verbindt, bv. pag. 39:6 dat's, pag. 90:99
bedenkt'er. (In het laatste geval vermoedt Tuynman, dat de apostrof is toegevoegd.)
Wat de grafische proclise betreft, is er bij Hooft zelden ernstige twijfel mogelijk:
gewoonlijk noteert hij los: 't hart enz. Maar bij Huygens ligt de zaak anders: die heeft
10)
een duidelijke voorkeur voor verbonden notering. Te vaak beslist Tuynman in
Huygens' teksten zonder voldoende indicaties: onzekerheid dient hier m.i. bijna tot
een systeem te worden. Voorbeelden: pag. 35:19 't gereutel; pag. 35:23 't bewint;
pag. 36:29 't nat; pag. 36:43 't aengeboren; pag. 38:85 't voorhooft. In al deze
gevallen ben ik zo goed als zeker van de verbonden notering.
b. Bij Huygens is de plaats van de circumflex dikwijls onduidelijk. Toch meen ik
11)
dat het tot zijn systeem behoorde om ze midden boven twee letters te zetten .
Bij het bekijken van Hoofts handschrift kwam ik tot de verrassende ontdekking,
dat er bij hem zo goed als nooit twijfel kan bestaan omtrent de plaats van dit teken:
het overkoepelt zeer opvallend de twee betrokken letters. De commissie-Hooft volgt
echter de typografische

8)
9)
10)
11)

Scheidbaar samengestelde werkwoorden werden gewoonlijk niet verbonden; zie mijn diss.
pag. 99.
Zie mijn diss. pag. 99-116.
Hij baseert zich op Hellinga's Principes linguistiques d'édition de textes, Lingua 3 (1953).
Zie mijn diss. pag. 73-77.
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traditie: de circumflex verhuist naar rechts. Dat de typograaf deze oplossing zoekt,
is begrijpelijk: de technische moeilijkheden moeten niet te groot worden. Maar voor
een diplomatische uitgave van het handschrift mag de techniek geen beletsel zijn.
Tuynman motiveert (in een voetnoot pag. 25) zijn handelwijze: de grafische of
typografische plaatsing boven één dan wel boven beide van twee letters tesamen
(sic) is semiologisch irrelevant indien geen functionele oppositie tussen beide
plaatsingen kan worden vastgesteld. Hiermee kan ik toch geen vrede hebben. Ik
zou daartegenover willen stellen: duidelijke schrijfeigenaardigheden van de auteur
moeten zeker typografisch worden weergegeven zolang niet duidelijk bewezen is,
dat ze semiologisch irrelevant zijn; onzekere grafische eigenaardigheden dienen
met een twijfelachtig typografisch teken gehonoreerd te worden, zolang niet duidelijk
bewezen is...(enz.). Daarmee is de weg voor verder onderzoek opengebleven.
c. Het onderscheid dat Hooft dikwijls maakt tussen [Ɔ.] en [o.], [Ɔ] en [o] is in het
12)
verleden al dikwijls besproken . Men heeft de gewoonte aangenomen, dit
onderscheid in de druk weer te geven als óó en oo, ó en o; mijns inziens ten
onrechte. De Twe-spraack, uitgegeven door Plantyn to̒t Leyden, heeft dit onderscheid
ingevoerd. Caron, Triviumserie 1962, drukt af: ó enz., maar de facsimile's van de
eerste druk die hij opneemt, kunnen ons leren dat Plantijn o̒ zette: o̒fte, to̒t, lo̒zen,
do̒ch, schuddebo̒lt. Caron heeft in zijn uitgave van Montanus' Spreeckonst,
Triviumserie 1964, de oorspronkelijke tekens dan ook gerespecteerd: ko̒o̒l enz.
Bij het bekijken van Hoofts handschriften is me gebleken dat hij heel duidelijk o̒
13)
en o̒o̒ noteert: het teken van de holle uitspraak . Tuynman laat afdrukken: ó en óó.
Het lijkt me gewenst, dat we onge-

12)
13)

Zie vooral B. v.d. Berg, Naar aanleiding van de o's van P.C. Hooft, TNTL 75 (1957); W.H.J.
Caron, Historische verwijzingen inzake uitspraak, Taal en Tongval 7 (1955).
Er zijn enkele plaatsen aan te wijzen waar de ronding niet of nauwelijks zichtbaar is, maar
dat geldt evenzeer voor de apostrof.
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lukkige tradities vergeten en de handschriften trouw gaan weergeven, ook in
schijnbare onbenulligheden.
Deze opmerking bevat geen kritiek aan het adres van Tuynman, die de eenmaal
aanvaarde principes trouw volgt, maar ze heeft een bredere strekking: de
gedragsregel van de commissie-Hooft, volgens welke de transliteratie van dergelijke
tekens arbitrair is, dient opnieuw getoetst te worden.
Persoonlijk zou ik zelfs het systematisch onderscheid dat Hooft maakte tussen
initiale en finale apostrof ('t, d') handhaven. Op de een of andere plaats kan het
kenmerk relevant worden: maakt ‘er, maakt’ 'r; en bovendien: waarom zouden we
de lezer de charme van de persoonlijke toets onthouden, als de transliteratie daarvan
geen technisch probleem oplevert? Maar ik wil hiervan geen discussiepunt maken:
de commissie-Hooft denkt er anders over: ze zou in een bijzonder geval een
manuscriptologische aantekening opnemen.
Ik heb nooit begrepen, waarom Hellinga het onderscheid I-J, i-j, IJ-Y, ij-y
14)
en u-v wél semiologisch relevant vindt . In de keuze tussen deze tekens
is immers geen vast systeem te ontdekken, ten hoogste enkele vage
tendenties: bruin staat naast krujn; Js naast Is; Iae naast Jae; ick naast
jck; Yeder naast IJeder; leuen naast leven; vw naast uw. Als er was
besloten: de klinker drukken we af als I, i, u, de medeklinker als J, j, v,
het dubbele teken steeds als IJ en ij, dan had ik dat in overeenstemming
kunnen brengen met het gehuldigde (maar door mij bestreden) princiep.
Zeventiende-eeuwse handschriften maken voor de meeste letters van het alfabet
geen duidelijk onderscheid tussen majuskel en minuskel: bij de meeste tekens is
de enige ‘objectieve’ norm de kwantiteit; maar doordat kwantitatieve verschillen
relatief zijn (het gaat om verschillen van millimeters of minder) staan we voortdurend
voor onzekerheden.
Wie ‘zuiver objectief’ te werk wil gaan bij de transliteratie, kan twee wegen volgen:
alleen de kwalitatief gedistingeerde tekens verschillend noteren (dan worden de
majuskels zeldzaam, ook aan het begin van de versregel) of bij iedere kwalitatieve
gelijkheid het ambi-

14)

Principes, Lingua 3 (1953); Tuynman pag. 19.
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valente teken laten afdrukken (bv. de libera). Deze werkwijze zal wel niemand
voorstaan. Dus zijn we bij de oplossing van het probleem aangewezen op subjectieve
en relatieve indicaties: a. kwantitatieve verschillen; b. tendenties die we bij een
15)
auteur constateren . In de praktijk zullen we de meeste twijfels niet kunnen oplossen,
zodat het ambivalente teken de pagina's zwaar zal overheersen (althans wanneer
we Huygens uitgeven).
Bij controle van Tuynmans tekst heb ik kunnen vaststellen, dat hij (of liever: dat
de commissie-Hooft) niet zó zwaar tilt aan deze zaak: op veel plaatsen beslist hij
voor majuskel of minuskel waar ik een ambivalent teken in het handschrift zie; op
andere plaatsen kiest hij een van de twee terwijl er toch waarschijnlijkheidsgronden
voor het andere teken zijn; op weer andere plaatsen drukt hij twijfel uit, terwijl hij in
een volkomen gelijksoortig geval zekerheid meende te hebben. Ik zal de lezer niet
vervelen met de lange lijst van twijfelgevallen die ik uit Tuynmans tekst genoteerd
heb; ik volsta met enkele markante loci.
In Huygens' Goeden Avond (pag. 36) vs. 28 is Hebb door bovenschrijving
veranderd in Heeft. De tweede versie bevat de ambivalente H/h, die wegens
plaatsgebrek nogal klein is uitgevallen. Tuynman drukt af: heeft; maar als er ergens
van een intentionele majuskel sprake is, dan hier: het is het eerste woord van het
vers. Een gelijksoortig geval hebben we in Huygens' Vier en Vlam (pag. 93), vs.
208, waar Tuynman de libra d afdrukt: het gemeenschappelijke teken.
In dit laatste geval berust de manuscriptologische aantekening (De is voorgevoegd)
op de dubieuze majuskel. Maar voor die voorvoeging zijn er andere indicaties: de
hoofdletter van het tweede woord en de enge ruimte waarin De geperst staat.
In Hoofts Dankhebt (pag. 40 en 41) vs. 45 en 57 wordt afgedrukt: Diemer zoom;
velser ongedulden; de z en de v zijn even ambivalent als de d.
In Hoofts Orghelgebrujk (pag. 192) vs. 12 staat de eerste letter van

15)

Huygens werkte graag met majuskels; zijn gewoonten zijn in min of meer vaste formules te
vangen; zie mijn diss. pag. 80-91. Hooft gebruikte aanzienlijk minder majuskels.
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god met de libra afgedrukt; in zijn sonnet Pooght ghij (pag. 152) vs. 1 wordt gods
zonder libra gedrukt; de tekens zijn identiek.
Het bovenstaande zou de indruk kunnen wekken, dat mijn vertrouwen in Tuynman
als handschriftlezer toch wankel is; laat ik me daarom haasten, te verklaren dat de
moeilijkheden waarvoor iedere ontcijferaar staat, zo groot zijn dat ze niet of nauwelijks
bevredigend op te lossen zijn: dat weet ik uit ‘'t eigen zelfs beleven’. Foute lezingen
die hij zelf bij controle meteen zal moeten toegeven, zal men hem weinig kunnen
aanwijzen. Op pag. 93: 219 staat onvervaeren, lees: onervaeren (Zwaan verbetert
het woord, pag. 123, stilzwijgend).
De volgende plaatsen moet hij nog eens bekijken. Ik kom op grond van de
fotokopieën tot een andere lezing of ik twijfel ernstig aan de zijne. Maar fotokopieën
verraden niet alle geheimen die men aan de handschriften zelf kan ontfutselen.
Pag. 37:61 d[(i)en+]<e>. Ik meen dat er te weinig plaats is voor een i.
Pag. 47:51 dagelijksche. De enige juiste interpretatie is de lezing [i+]<ij>, die in
Addenda en Corrigenda (pag. 221) als mogelijkheid is opgegeven. Daarbij is de c
gedeeltelijk onder de j verdwenen; in Huygens' spelsysteem is ze echter onmisbaar.
Pag. 98:61 zoud't. Er staan twee apostrofs: zoud''t. De voorgeplaatste en
achtergeplaatste zijn niet verwisseld zoals Tuynman meent, maar de linkse is het
laatst aangebracht. Ik heb even verondersteld dat 't tussengevoegd is, maar dan
zou de aanvankelijke ruimte tussen zoud' en dat wel wat royaal zijn. Hooft schrok
niet terug voor een dubbele apostrof; zie pag. 101: 167 schill''er.
Pag. 38:85 mogh[e+]<te>n (?). Ik zou liever noteren: mogh<t> en (?).
Pag. 39:8 nae <komma>. Het is zeer twijfelachtig of deze komma tussengevoegd
is. Dit leesteken werd gemakkelijker vlak achter het woord geplaatst; vergelijk met
het hs. wat in de tekstuitgave staat op pag. 39:14 snaetren,konden; pag. 94: 245
ocharmen,jck; pag. 97:43 maer, oft.
Pag. 44:97 Als; lees [~+]<A> (?).
Pag. 46:45 Zuijder; u is tussengevoegd.
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Pag. 87:15 jongens; is jongers uitgesloten? Dat staat in Huygens' autograaf.
Pag. 88:44 lichten. De punt is een onwillekeurige stip; die staat niet in de autograaf.
Pag. 88:52 Swart', lees Swart[e+]<apostrof>, evenals in de autograaf.
Pag. 89:65 zuijdermeer. Aan de mediale r is geknoeid. Waren het eerst twee
woorden?
Pag. 89:83 de(n). Ik zou noteren: de[-r] (?).
Pag. 90:106 T'uwer luister. Toevoegen: de autograaf heeft T'uwen.
Pag. 92:185 gaen daer af. Is der in daer veranderd? Autograaf: gaender.
Pag. 97:38 [d'+]<'t> óóghe. Ik ontcijfer: ['t+]<d'>.
Pag. 99:71 Lukt. De u is onduidelijk.
Pag. 99:90 Dorrepee. Waarschijnlijk staat er: Dorre pee.
Pag. 107 Varianten in Huygens' afschrift, vs. 283 [Z+]<S>oetgies of [S+]<Z>. De
Z lijkt het laatst geplaatst; woor[t+]<d> jen of [d+]<t>. De t lijkt het laatst geplaatst.
Pag. 150:45 grijsen. De n lijkt toegevoegd.
Het aandeel van Zwaan vraagt evenzeer om een nauwkeurige beschouwing. Ook
zijn werk dwingt mijn oprechte bewondering af: hij gaat geen moeilijkheid uit de weg
en vindt gewoonlijk de juiste interpretatie.
Hieronder volgen een aantal opmerkingen over details; ze worden de schrijver
aangeboden ter overweging, meer niet.
Zwaans commentaar is over het algemeen niet karig: hij verklaart woorden en
constructies als hij vermoedt dat collega's er moeite mee hebben. Toch meen ik,
dat hij een aantal moeilijkheden onopgelost laat of op een aantal plaatsen niet
duidelijk genoeg is.
Sommige van de opgenomen gedichten behoren tot de zwaarste 17de-eeuwse
syntactische bouwsels. Het eerste, Huygens' Goeden Avond, zeer zeker: het is
opgebouwd uit twee delen (vs. 1-75; vs. 75-97); het eerste deel is een periode,
bestaande uit een vierledige aanspreking (1-7), een voorwaardelijke bijzin met de
persoonsvorm voorop (7-15),
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twee nevengeschikte imperatiefconstructies (15-75). De delen worden afgesloten
met een punt. De bouw van 15-75 is zeer gecompliceerd: bij de tweede imperatief
sluit een lijdend voorwerp aan, bestaande uit vier nevengeschikte delen, resp.
beginnend met de verzen 24, 27 (hervatting in 31), 39 en 55; ook hier worden
verschillende segmenten afgesloten met een punt. Zwaan heeft deze constructie
volkomen juist geïnterpreteerd; hij geeft de zwoegende lezer ook enkele
aanwijzingen; maar hij onthoudt hem een paar andere (bv. 2-7 is een bepaling bij
onthoofde of onthoofde romp). Mijn vraag is echter: zouden de occasionele
opmerkingen over de constructie niet vervangen kunnen worden door een meer
efficiënte werkwijze? Ik denk aan een schematisch overzicht van de constructie:
I.

II.

1.

Muijder...

}vierledige
aanspreking (in
twee parallel
lopende delen)

7.

Stomme...

}vierledige
aanspreking (in
twee parallel
lopende delen)

8.

Hebt...

voorw. bijzin

15.

Delft...

imperatiefconstructie
met l.vw.

23.

Seght...

nevengeschikte
imperatiefconstructie
met meerledig l.vw.

24.

Dat hij...

a

27.

Dat die...

}b

31.

Dat hij...

}b

39.

Dat hij...

c

55.

Doe hij...

d

75.

Grauw...

aanspreking

enz.
Een tweede moeilijkheid vormen de verwijswoorden. De commentator weet er
goede raad mee. Toch betwijfel ik op enkele plaatsen de juistheid van zijn verklaring.
Pag. 54:23 Seght hem die se (verandering: hem) in 't bewint heeft. Zwaan neemt
aan, dat het oorspronkelijke se terugslaat op sleutel (20), en dat bijgevolg hem een
genuscorrectie is; maar het is niet helemaal uitgesloten dat se op vrij en veijlicheijt
(vr. 21) sloeg. Bij nader inzien kan Huygens naar de sleutel verwezen hebben (met
het vnw. hem). Zwaans opmerking dat de niet veranderd is in
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den is misleidend: Huygens hield zich niet aan schoolmeesterlijke casusregels.
Vergelijking van Huygens' Vier en Vlam (Autograaf Kon. Bibl.) met Hoofts afschrift
levert interessant materiaal; bv. 74 den arbeit is vervult (Hooft: de arbejd); 77 den
mensche die ghij siet (Hooft: de, dien); 82 Die' oijt (Hooft: Dien ojt); 141 en 200 den
Hemel (Hooft: de); 250 Vande Schutter (Hooft: Van den).
Pag. 122:195
De commentator laat hij terugslaan op zijn' pen. Maar het lijkt me uitgesloten, dat
Huygens dit substantief met een mannelijk pronomen aanduidt. Het verwijst naar
de auteur, die in het bezittelijk vnw. zijn' verborgen zit. Zwaan kan beïnvloed zijn
door het antwoord van Hooft (pag. 137) die over Huygens' pen spreekt (en daarbij
het verwijswoord zij gebruikt).
Pag. 140:214 bleefz' in 't vriesgat staen. Zwaan: ze = de wind; wind mnl., hier vrl.
genomen als beeld voor meisje.
Ik zou de zaken liever omkeren: Hooft denkt bij ze rechtstreeks aan de persoon
(in het enkelvoud: sylleps); ze blijft niet in de vrieshoek, evenmin als de wind.
Het derde probleem leveren woorden en uitdrukkingen op, die ons niet meer
bekend zijn of die in een bepaalde situatie een bijzondere betekenis hebben. Hier
ligt de grote kracht van Zwaan. Op enkele plaatsen overtuigt hij me echter niet. Hier
volgen enkele opmerkingen die ik (met alle bescheidenheid en de nodige aarzeling)
aan hem doorgeef.
Pag. 53: Doe het Son-rad om sijn ass / Drijmael buijtlens t' achter was. Zwaan:
Doe...was = drie jaar geleden. ‘Volgens deze plaats zou Huygens dus in 1620 voor
het eerst (en het laatst, vanuit 1623 gerekend) Muiden hebben bezocht’. (...) Maar
in feite is hij er in aug. 1621 geweest. Hij moet zich vergissen. Huygens vergist zich
16)
meer met getallen, bv. in Nieuwe Jaer, W. IV. 13 .
Zwaan laat ons zitten met de vraag hoe we ons die jaarlijkse buiteling van de zon
om haar as moeten voorstellen. Bovendien vraag ik me af, of Huygens niet tot het
getal drie gekomen kan zijn door een

16)

Zie Zwaan, Voetmaet, Rijm en Reden, Zwolle 1963, pag. 81.
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inclusieve berekening; vergelijk ‘over acht dagen’ in de volksmond. Deze plaats
vraagt om een nieuw onderzoek.
Pag. 58: 75 e.v.: Grauw gebouw, vereewde wallen, / Soo en moet ghij nemmer
17)
vallen, / Soo en moet' v nemmer sien / Die oragnen tegendien.
Zwaans vertaling: Moogt gij nooit zo (als die dromer) vallen, moge u nooit zo zien,
die Orange dient (Hooft).
Ondertussen is een betere interpretatie van deze passage gegeven, berustend
18)
op een Latijnse constructie, die blijkbaar door Huygens werd nagebootst .
Pag. 117:47 t.m. 58. Deze verzen vertonen de ‘woordorde van de bijzin’. Zwaan
vertaalt ze als hoofdzinnen. Het lijkt me beter, ze als betrekkelijke bijzinnen op te
vatten, terugslaand op de fierer schichten / Van haer ongemeene lichten. Deze
woordvolgorde in een hoofdzin is voor Hooft vrij normaal, voor Huygens niet. De
interpunctie van de autograaf bevestigt mijn opvatting: dubbele punt na 46,
puntkomma na 50, geen leesteken na 44.
Pag. 130:51 e.v. I / J In de min, daer A, be, çe, / Hoogher is als effen, E.
Zwaans vertaling: in de min, waarin A, B, C ('t heel gewone, naïeve, spontane,
ongekunstelde) hoger is, van meer waarde dan F en E (het meer gekunstelde). Mijn
bezwaar: de woordspelende aanduiding in effen (= F en) is ten hoogste secundair;
primair (zo niet enig) is de betekenis effen = vlak, die Zwaan pas in tweede instantie
geeft. Effen is een bijv. nw. of bijwoord (vlakweg); de komma na effen maakt de
interpretatie als adjectief niet onmogelijk: een woord dat bijzondere aandacht opeist,
kan voorafgegaan worden door een komma.
Pag. 134:114: zuchte = tegenzin, afkeer; zin = lust. Ik denk eerder aan: zucht =
sterke begeerte, hartstocht; zin = bezinning. Zin(nen) kan het verstand of een
verstandelijke activiteit aanduiden.

17)

18)

De eerste letter van dit woord interpreteer ik als een majuskel: het is uitgesloten dat Huygens
(die alle opvallende substantieven met een hoofdletter schreef) hier een minuskel bedoelde;
die schreef hij trouwens nóg kleiner.
A. van Selms, Huygens' ‘Goeden Avond’, regel 76-81, NTg 61 (1968), pag. 388 e.v.; in een
Naschrift sluit Zwaan zich bij deze correctie aan.
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Pag. 139:208: vw' ongeknoopte knokkel blijft voor Zwaan onduidelijk. Ik versta:
ongeknoopt = ongebonden, onbeperkt, uitbundig. Zwaan denkt thans aan: zonder
19)
knopen (verdikkingen bij stengels) = glad .
Pag. 175: 35 Die de tongh tot lof bereidt / Nevens 'thart ten Hemel leidt. Zwaan:
die niet alleen de tot lof bereide tong, maar ook het hart ten hemel opvoert. Ik meen
de zaak te moeten omkeren: niet alleen het gemoed verheft zich tot God, maar ook
de tong: de gevoelens worden ook geuit. Vgl. pag. 211:4 nevens zijnen kop zoud
zijn de werelt quijt. De groep die met nevens begint, bevat het voor de hand liggende
element; we kunnen nevens vertalen met evenzeer als.
Pag. 198:5 Het edel hoofdtsieraedt = het pronkstuk (Zwaan). Ik beschouw
hoofdtsieraedt als een synoniem van króón in vers 6. In Zwaans vertaling gaat de
letterlijke betekenis verloren.
Pag. 119:102. Zwaan: Van mijn' tegenwoordigheidt = van mij zoals ik nu ben (?)
Tegenwoordigheidt wordt door Huygens vaak gebruikt in de betekenis: het huidige,
voorbijgaande moment (bv. Zee-str. 859, Oogen-tr. 401 e.v.). In Voor-hout 8 is het
woord een crux. Zie Michels. Fil. Opst. II pag. 272 en 285; zijn vertaling bestendigheid
vind ik minder geslaagd; liever: iets wat reëel (aanwezig) is. Vgl. Hooft aan Baak
1630: een jegenwoordighe werelt = een tastbare, werkelijk aanwezige wereld. De
vertaling van Zwaan Van mijn' tegenwoordigheid = van mij zoals ik nu ben lijkt me
heel raak; het vraagteken kan vervallen.
Het vierde punt van discussie is gelegen in het quantum van de commentaar: is het
maximum, het minimum of een tussenweg ideaal? Zwaan heeft getracht, een
gemiddelde te vinden. Natuurlijk geeft hij daardoor te weinig aan menige lezer die
moeite heeft met onderdelen die voor de commentator geen probleem opleverden.
Hier volgen enkele van die plaatsen.
Pag. 69:57 Daer = waar; 69:61 Vasthart: aanspreking.
Pag. 72:9 een rejs = 'n keer. Pag. 114:2 onlanx heeft de tweede keer een andere
betekenis: nog maar pas, sinds kort.

19)

Mededeling per brief.
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Pag. 116:43 Endelijk = tenslotte. Pag. 116:44: De punt na lichten is ontstaan uit een
onwillekeurige schrijfbeweging van Hooft; de autograaf heeft hier geen leesteken.
Pag. 117:50 een dikke (= krachtige, stevige) noordervlaegh; de vermelding dat de
autograaf dichte heeft, zou verduidelijkend werken. Pag. 119:110 Vijandvriendelijke
handt: aanspreking (autograaf: komma).
Pag. 120:140: In de autograaf staat na duister een komma. Pag. 121:156 geleerde
(autograaf: Geleerde) = geleerden, geleerde personen. Pag. 122:192: In de autograaf
staat na lijmen een komma. Pag. 123:210 het licht; autograaf: 'tgesicht. Pag. 124:228
al = volledig. Pag. 124:237: Ter verduidelijking van het woordspel toevoegen:
autograaf: Yss-lijck'. Pag. 125:249 het broosche bloot. Merkwaardig is, dat de lezing
van het laatste woord in de autograaf onzeker is: d en t door elkaar. Ik kan op de
fotokopie niet zien welke letter het laatst is aangebracht; onderzoek op het hs. kan
uitkomst brengen. Voor de betekenis van deze regel kan zo'n onderzoek beslissend
zijn. Pag. 131:61: Het is gewenst dat wordt meegedeeld waar 't op terugslaat.
Bovendien is een nadere verklaring van staelen oogh = oogglas nodig: waarom
staelen en niet glasen?
Pag. 134:98 de grootste van het hof kan ook meervoud zijn, hetgeen Zwaan niet
vermeldt. Hij vraagt zich af waarom Hooft deze vergelijking gebruikt. M.i. heeft ze
iets te maken met de kieskeurige smaak (speciaal in de liefde) van verfijnde
hovelingen. Pag. 134:101 hart = hard. Pag. 135:135 van geene zeedigheiden =
bescheidenheid; is dit een dativus sing.? Dan hadden we geener verwacht. Het blad
waarop deze verzen stonden, ontbreekt jammer genoeg in het manuscript.
Pag. 136: 152 Als ik doe? Zwaan: Hooft bedenkt zich opeens. Toevoegen: in de
rol van Tesselscha. Pag. 144:279 'K magh hier bij een speltje steeken. Toelichting
gewenst. Pag. 165:60 Lejdt een leeven als een' doodt. Is doodt hier abstract of
concreet gebruikt? Een doodt = een dode? Vgl. een gek. Pag. 170:2 Voor
koninginnen oor: bepaling bij het volgende (ondanks de komma na oor). Pag. 176:48
als = behalve.
Pag. 177:67 de zeven steeden. Ik weet niet of de lezers weten waar ze die zeven
steden moeten zoeken. Ze zijn te vinden in het anonieme
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epigram dat begint met Hepta poleis of Hepta eridmainousi poleis (Anthologia
Palatina, boek 16, no 297 en 298; uitgave H. Beckby, Anthologia Graeca, München
20)
1967 . Pag. 199:13 Indien dat. Zwaans commentaar wekt de indruk, dat hij dat als
expletief beschouwt. Toevoegen: indien dat is de oorspronkelijke vorm = ‘in dat
geval dat’. Pag. 205:96 ze gaet het haere quijt = ze raakt het hare kwijt. Pag. 216:11
Daer = waar = als. Pag. 220:19. De punt op het einde van deze regel moeten we
in onze vertaling vervangen door een komma. (Ofschoon het leesteken in het hs.
een millimeter naar beneden uitloopt, heeft het niets van de gewone komma van
Hooft.)
Zwaan besteedt ruime aandacht aan de tekstveranderingen in de handschriften.
Soms krijg ik echter de indruk dat hij bij de beoordeling van varianten per se de
laatste versie als de beste wil verdedigen.
Soms ook twijfel ik aan de juistheid van zijn verklaring, bv. op pag 77:33 e.v.: ‘De
eerste versie is vager, de tweede concreter’. Ik geloof dat Huygens' voorkeur voor
woordspelingen en pseudoidentieke rijmwoorden hier een rol heeft gespeeld. Pag.
79:55: Als tonghen en ooren objecten zijn, waarom dan niet roerende gebeent? Ze
leren: spreken, luisteren en innerlijk bewegen. Zwaan schrok blijkbaar terug voor
de combinatie: leert roerende gebeent; maar is leert tonghen en ooren niet even
gewaagd? Overigens is het mogelijk dat het eerste stuk object is bij leert, en het
tweede bij leent.
Op nogal wat plaatsen verricht Zwaan zijn speculaties op grond van twijfelachtige
lezingen; dat lijkt me een gevaarlijke bezigheid. Pag. 79:64 Deijle ghij. Als er al niet
eerst Deijlt ghij heeft gestaan (zie Corrigenda pag. 221), is de eerste versie van
Zwaan (Deijle ghij die 't v vergt en vraegt) hoogst onzeker: Huygens kan gewijzigd
hebben voordat v er stond.
Pag. 216:10: Hooft wilde volgens (Tuynman en) Zwaan eerst Volgt schrijven,
hetgeen hij liet schieten omdat het een afwijking van het trochaeïsche metrum
veroorzaakte. Maar wat belette hem om Vollegt te schrijven? Vgl. pag. 95:6 hullep.
Pag. 64:8: De toegevoegde komma is volgens Zwaan een ‘gramma-

20)

Deze gegevens dank ik aan drs. A. Hilhorst.
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tische’, ter vermijding van misverstand. M.i. is de tussenvoeging hoogst onzeker
(zie boven bij de bespreking van Tuynmans aandeel).
Pag. 63: *56: De eerste versie (en daarmee de geforceerde samentrekking) staat
niet vast. Daarom klinkt Zwaans uitspraak ‘De verandering is duidelijk een
verbetering’ een beetje irreëel.
Pag. 68:56: Lees: de n werd waarschijnlijk toegevoegd (zie Corrigenda).
Pag. 72:110: Bespiegelingen, berustend op een hoogst onzekere genesis van de
tekst.
Hier volgen nog enkele minder belangrijke opmerkingen.
De formulering van Zwaan is op enkele plaatsen minder gelukkig.
Pag. 78:55: ‘en hoe (in welke mate) gij rammlens in 't gebeent (geluid door u
voortgebracht) van hem leert en aan hem onleent’. Dat rammlens is een vreemde
vorm nu het losgemaakt is van wat (waar het een gen. partitivus sing. bij is).
Pag. 73 dan, lees: hierdoor; in evenals, lees: evenals in.
Pag. 139:195 e.v. Hier en elders handhaaft hij het pronomen gij (met de archaïsche
werkwoordsvormen): gingt gij, smeerdet gij.
Pag. 162:13. Zwaan: Die hem enz.: 2e aanspreking. Hij zal bedoelen: 3e
aanspreking (1. Poësij; 2. die ten eeten...3. Die hem best...) Blijkbaar acht hij het
onmogelijk, dat 2 en 3 twee nevengeschikte bijv. bepalingen zijn bij Poësij (vanwege
de tussengevoegde interjectie o).
Pag. 204:81. Zwaan: vier van vrundschap = vurige vriendschap (met de bekende
omkering van kern en bepaling); het zou dan een omkering zijn van: vrundschap
van vier. Maar kan Hooft niet gewoon bedoeld hebben wat er staat: de warme gloed
van vriendschap?
21)
Tenslotte vermeld ik nog een paar zetfouten en eigenaardigheden in de spelling .
Pag. 107:284 en 285 aksanten; 150:45 idem; daarmee worden de diakritische
tekens bedoeld in óó. De term diakritische tekens wordt gebruikt (pag. 26) voor wat
ik liever transliteratietekens zou noemen.
Pag. 34 en elders: er boven e.d. (vnw. bijwoorden als twee woorden

21)

Voor andere vergissingen: zie NTg 1968, pag. 271.
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gespeld); pag. 107:286 punt komma; ik neem aan dat bedoeld is: puntkomma.
Pag. 125:248 Men, lees: Met; pag. 198 Opschrift: Gramsaendt, lees: Grasmaendt;
pag. 200:28 v(an...), lees: (van...); pag. 207:122 'En..., lees: 'tEn...
Aan deze bespreking heb ik veel tijd en moeite besteed, omdat het boek daar
recht op had. De schrijvers zullen ondertussen begrepen hebben dat alleen eerbied
voor hun prestatie me ertoe gebracht kan hebben, me tot in details in deze Proeve
te verdiepen.
Ik hoop dat ik iets heb bijgedragen tot de definitieve vorm van het Verzamelde
Werk.
St.-Anthonis, oktober 1968
H.M. HERMKENS

Een Esbattement van Smenschen Sin en Verganckelijcke Schoonheit.
Tekstuitgave met inleiding en aantekeningen, verzorgd door het
Nederlands Instituut der R.U. te Groningen (Zwolse drukken en herdr.
nr. 57). Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1967.
Job A. van de Wael's Wellekoomspel voor de Rederijkersintrede te
Vlaardingen in 1616. Ingeleid en van aant. voorzien door R.L.J. Bromberg
O.P. (Zwolse drukken en herdr. nr. 59). Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink,
1967.
Den Spieghel der Salicheit van Elckerlijc. Ingeleid en van aant. voorzien
door R. Vos (Van alle Tijden). Gron., J.B. Wolters, 1967.
Deze drie nieuwe uitgaven, één van een klassiek stuk, en twee van nog niet eerder
in een heruitgave beschikbare teksten, zijn welkome getuigen van de blijvende
aandacht waarin de rederijkersliteratuur zich thans in Noord- en in Zuid-Nederland
mag verheugen.
Het eerstgenoemde stuk is een door team-werk van de medewerkers van het
Nederlands Instituut te Groningen tot stand gekomen uit-

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 85

68
gave, waarvan het manuscript in 1964 aan professor Van Es werd aangeboden ter
gelegenheid van zijn 60ste verjaardag. Het is bedoeld als een bijdrage om te komen
tot ‘een duidelijker en zuiverder beeld van de aard en de ontwikkeling van het
rederijkerstoneel in de Nederlanden’. Dit Esbattement is bewaard in een op de K.B.
van Brussel bewaard afschrift van de hand van de bekende copiïst Reyer Gheurtz,
waarschijnlijk van 1552, terwijl er een ander afschrift bestaan heeft in het
zoekgeraakte deel H van het repertorium van Trou moet blijcken. In de inleiding
wordt aannemelijk gemaakt dat het stuk de bijdrage is van de Leidse kamer De
Witte Acoleijen voor een rederijekrsfeest dat in November 1546 te Gouda plaatsvond.
In een gelagscène van ongeveer 150 verzen worden op kunstige wijze de namen
en deviezen van 23 deelnemende rederijkerskamers vervlochten; het was dus een
zeer druk bezochte wedstrijd en de auteur van het eerste hoofdstuk van de Inleiding
merkt terecht op dat dit ‘wijst op een veel geanimeerder rederijkersleven in de
noordelijke Nederlanden gedurende de eerste helft van de 16e eeuw dan algemeen
wordt aangenomen, en het spel dat hier nu wordt uitgegeven toont dat de prestaties
van deze rederijkers op een zeer behoorlijk niveau konden liggen’ (19).
Een bijzonderheid van deze wedstrijd is dat er geen bepaalde vraag gesteld werd
die in de spelen beantwoord moest worden. Het thema van het hier uitgegeven spel
is ‘een religieus gefundeerde ondubbelzinnige waarschuwing tegen de hang naar
vergankelijke schoonheid’, waarbij dan bepaaldelijk bedoeld is ‘dat vergankelijke
schoons dat de invloedssfeer van gewoonte en manier uitmaakt: kleren en huisraad
vooral’ (56). Voor de kunstige bouw van het stuk is van veel belang ‘het principe
van het verspringend perspectief, het de toeschouwer telkens een ander zicht op
het onderwerp van het spel bieden’. Dit wordt vooral bereikt door de scènes-apart
van de sinnekens, maar ook door de inkleding als een spel in een spel (de inleider
spreekt van een binnen- en een buitenspel): de ‘spelende proloog’ voert twee
‘eerlijcke rijcmans’ en ‘een vrouken reijsbaer tûegemaect’, dat uit Leiden komt lopen,
ten tonele, die het stuk komen zien, en in een ‘Conclusie’ geven de beide heren
hun commentaar en trekken zij de les uit het stuk.
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De analyse van het spel, die na een uitvoerige opgave van de inhoud, een groot
deel van de inleiding beslaat (blz. 28-58), was bij Dr. Hummelen uiteraard in goede
handen. De rol van de sinnekens in het bijzonder krijgt natuurlijk veel aandacht;
men kan zich soms wel afvragen of de schrijver daarbij niet te veel van hetgeen hij
in zijn dissertatie behandeld heeft, bekend veronderstelt.
Zeer uitvoerig is ook de behandeling van het rijm, waarbij Dr. F. Jansonius
rijmsoorten en rijmschikkingen bespreekt (blz. 58-73), en Dr. A. Sassen nog eens
twintig bladzijden wijdt aan de ‘clausverbinding door middel van het rijm’; de functie
van de gebroken regels en van het binnenrijm wordt hierbij uiterst minutieus ontleed.
Dan eerst volgt de beschrijving van het handschrift. Het bevreemdt enigszins deze
pas aan het eind van de inleiding aan te treffen; bij de uitgave van een nog
ongepubliceerd stuk is dit toch wel het eerste wat men verwacht.
In een addendum wordt gewezen op de verwantschap met het Leidse spel op de
vraag ‘Wie voirmaels waeren de victoriöste’, eveneens in een afschrift van Reyer
Gheurtz bewaard, dat inmiddels door Meertens is uitgegeven in het Jaarboek 1967
van De Fonteine. Curieus is dat Meertens het spel ‘allerminst boeiend’ vindt en er
‘nauwelijks een aardige vondst’ in heeft aangetroffen, terwijl Hummelen c.s. het
betitelen als ‘een van de beste representanten van het genre waartoe het spel
behoort’.
Een enkele opmerking nog bij de tekstverklaringen. De interpretatie van vs.
212-214 is onjuist; bal is object bij spelen en de zin is: zij weten behendig het
vergankelijk genot der liefde voor zich te verwerven. Döcht in vs. 398 is niet ‘deugd’,
maar: iets goeds. Saijen in vs. 478 is niet verklaard; in vs. 494 keert het terug als
tsaijen, en de betekenis moet dus ‘proeven’ zijn (< essayer). Weet u in vs. 520 moet
worden gelezen wert u, zoals blijkt uit het parallellisme met 529: wert geloont. De
‘wijs’ van het liedje vs. 542 vg. ‘twas een aerdich meesterken’ wordt niet verklaard,
was die niet terug te vinden? Op de verkeerde lezing Humiliamim in vs. 580 is in dit
tijdschrift reeds gewezen door prof. Kuijper. Hondertsterf in vs. 781 zal wel moeten
worden opgevat als honderdstwerf of gelezen als hondertwerf. Het
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tweede en in vs. 874 moet worden gelezen, of in ieder geval opgevat, als een.
Dit zijn echter slechts kleine tekortkomingen in een uitgave die overigens in vele
opzichten als een model kan gelden.
De tweede van de hier besproken tekstuitgaven betreft een stukje uit de nabloei
van de rederijkersliteratuur in Noord-Nederland in de eerste decennia van de 17de
eeuw, en beoogt een eerherstel voor de Vlaardingse rederijker Job A. van de Wael,
door Jonckbloet ten onrechte voor ‘prul-poeet’ uitgemaakt. Omtrent zijn persoon is
niets met zekerheid bekend; waarschijnlijk was hij een zoon van de in het Ndl. Biogr.
Wdb. met hem verwarde A. Jobsz. van de Wael, sinds 1609 lid van de Vlaardinger
vroedschap en enige jaren schepen. In een helder betoog zet de inleider de
aanleiding tot het schrijven van dit wellekomstspel en zijn betekenis uiteen: het was
een reactie op een geringschattende passage over de rederijkers in Scriverius'
lofdicht op de Nederduytsche Poëmata van Daniël Heinsius, die begin 1616
verschenen waren. Van de Wael, die ‘met hart en ziel de nieuwe Renaissancekunst
(was) toegedaan’, greep in zijn spel de gelegenheid aan die het Vlaardingse
rederijkersfeest van dat jaar hem bood, om enerzijds te laten zien wat hij kon en
anderzijds ‘tot uitdrukking te brengen, dat hij de feilen der oude rederijkers even
goed zag als Scriverius’. Zijn stukje kan dienen als bewijs ‘dat men (toen) inderdaad
heet van de naald kon reageren, niet alleen op politieke of godsdienstige situaties...,
maar ook op culturele toestanden en vooroordelen’. Traditioneel is het in zijn
allegorische opzet, modern in zijn vormgeving, in de ‘Franse mate’, die er ook
uitdrukkelijk in ter sprake komt, en zelfs met een ‘Choor’. Die moderne opvattingen
van Van de Wael hadden strubbelingen met meer conservatieve stadgenoten
1)
veroorzaakt, die hier onder de gestalte van Momus, Pan en Midas ten tonele
gevoerd worden.
De tweede helft van de inleiding (blz. 19-34) is gewijd aan een be-

1)

Dat Midas Van de Waels ‘eigen vondst’ zou zijn (blz. 17) is niet juist; hij is integendeel direct
ontleend aan W.v. Haechts spel over het oordeel van Tmolus, dat tot inleiding van het Antwerps
landjuweel van 1561 diende.
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schrijving van het Vlaardingse feest en een karakteristiek van de ingezonden stukken,
waarvan de inhoud ook in een Aanhangsel wordt samengevat.
Zowel de inleiding als de verklarende aantekeningen bij de tekst geven blijk
enerzijds van de grote zorg die de uitgever aan zijn tekst en de commentaar daarop
gewijd heeft, anderzijds van het feit dat hij met de rederijkersliteratuur toch niet van
nabij vertrouwd is. Het bevreemdt al dadelijk dat zijn voornaamste bronnen voor de
kennis daarvan Schotel en Te Winkel blijken te zijn; waar Van Hogendorp ter sprake
komt, verwijst hij naar Prudens van Duyse, de uitgave van Kossmann schijnt hij niet
te kennen. Terwijl de inleiding desalniettemin zeer bevredigend is uitgevallen, moeten
bij de verklarende aantekeningen vele vraagtekens geplaatst worden en vallen ook
nog al wat lacunes te signaleren. Slechts aan enkele voorbeelden worde dit hier
gedemonstreerd.
In vs. 8 is de de niet ‘kennelijk een zetfout’, maar staat het eerste de voor: deed
(de'). De verklaring van kloecke botzen (vant menschelyck vernuft) in vs. 17 met
‘verstandige denkbeelden’ is pure fantasie; de betekenis is: stoutmoedige pogingen
of strevingen. Onvrege in vs. 109 en vrege in vs. 225 zijn niet verklaard; het zal niet
iedereen duidelijk zijn dat (on)vredige bedoeld is. Sinne-pop in vs. 321 is niet
‘minnares’, maar: speelpop, speelgoed, zoals duidelijk blijkt uit het direct volgende
‘des Wereldts tijdtverdrijf’. Van vs. 326/7 heeft de schr. niets begrepen. Verflenschen
in 329 is niet ‘een krachtige klap geven’ (hoe zou het ooit zo iets kunnen
betekenen??), maar: (de opgeblazenheid van de menschen) ineen doen
schrompelen. In eureghent (502), dat niet verklaard is, zal niet iedereen dadelijk
ergent, ergens (vgl. 670) herkennen. Wiese in 670 is niet ‘wie hen’, maar wel degelijk
‘wie zij’.
Zeer zonderling is de presentatie van de tekst met een nummering waarbij niet
de verzen geteld worden, maar de regels, inclusief de bovengeschreven namen
van de sprekende personen (!), terwijl de helften van de gebroken verzen ook alle
afzonderlijk geteld zijn, en onder elkaar gedrukt, in plaats van over de regel verdeeld,
zoals het voor de structuur behoort. Dat ze in de gedrukte tekst van 1617 ook
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zo geplaatst zijn, is geen verontschuldiging; van een moderne uitgave verwacht
men iets anders. Als geheel achten wij dit nummer van de Zwolse reeks niet zo erg
geslaagd; het spelletje van Job de Wael verdient nauwelijks een afzonderlijke
boekuitgave, een tijdschriftartikel erover was eer genoeg geweest, maar een ruimere
keuze uit Vlaerdings Redenrijck-bergh zou welkom geweest zijn.
De nieuwe uitgave van Elckerlijc door R. Vos is er een voorbeeld van hoe een
klassieke tekst, reeds talloze malen uitgegeven, en naar het schijnt sinds lang
doodgepraat, toch nog de mogelijkheid biedt tot een frisse en in vele opzichten
verhelderende presentatie. Jarenlange studie van deze tekst, waarvan een
eerbiedwekkende reeks artikelen, in diverse periodieken gepubliceerd, getuigenis
aflegt, verschafte de uitgever de basis voor zijn welkome nieuwe editie.
Hij meent dat de Elckerlijc niet juist gekarakteriseerd wordt als ‘een didactisch en
moraliserend werk’; hij zou het tot de gnomische literatuur willen rekenen. Dit klinkt
wat vreemd omdat het, hoezeer vol spreuken, toch in de eerste plaats een drama
is, en een drama als zodanig is niet gnomisch. Juister lijkt ons de karakterisering
als een dramatische parabel (vgl. blz. 20). Belangrijk is wat schr. zegt over het
feodale kader waarin de personen optreden: ‘God treedt op als leenheer en Hij
vraagt rekenschap van zijn leenman Elckerlijc’; deze heeft het hem toevertrouwde
leen niet goed beheerd en de ‘pelgrimagie’ is daarvoor de straf. Behalve een ‘spiegel
waaruit de ellende van de menselijke situatie blijkt’, is het stuk ook een opwekking
tot bekering; het laat Elckerlijc zien als ‘een mens die, gebruik makend van zijn
eigenschappen en mogelijkheden, van onrechtvaardige tot rechtvaardige wordt’.
De verhouding van de Nederlandse tot de Engelse tekst wordt vrij uitvoerig
besproken, de latere bewerkingen worden slechts vrij beknopt vermeld; een wat
ruimere aandacht voor die van H. von Hofmannsthal zou o.i. wel wenselijk geweest
zijn, omdat het stuk daardoor pas tot Europese vermaardheid is gekomen. Als auteur
wil de uitgever zeker niet Petrus Dorlandus beschouwd zien; hij meent dat hij geen
geestelijke geweest behoeft te zijn, en als tijd van ontstaan
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denkt hij eer aan het eind van de 14de dan aan dat van de 15de eeuw. Dit blijft wel
heel speculatief. De tekst van de uitgave is die van de oudst bewaarde druk van
1495 (B), voor zover nodig aangevuld uit H (1501). Na de Inleiding volgt een zeer
volledige Bibliografie, en na de tekst een aantal bijlagen, waarin o.a. parallellen van
veel voorkomende ‘spreukachtige uitdrukkingen’ worden gegeven.
Deze doorwrochte uitgave van een van onze weinige teksten die werkelijk tot de
wereldliteratuur behoren is een belangrijke aanwinst, waarvoor de uitgever hier onze
oprechte hulde gebracht moge worden.
Leiden, Juli 1968.
C. KRUYSKAMP

C. de Deugd, Het metafysisch grondpatroon van het romantische literaire
denken. De fenomenologie van een geestesgesteldheid. Studia Litteraria
Rheno-Traiectina, vol. X, Wolters, Groningen, 1966, 518 blz. F. 30.
De vergelijkende literatuurgeschiedenis houdt zich uiteraard graag bezig met de
bestudering van de internationale literaire bewegingen die in de historie van de
westerse cultuur te onderkennen vallen. Zij begeeft zich, zo doende, op een gebied
waar vooralsnog - en sommigen zullen wel zeggen: altijd - gewerkt moet worden
met algemeenheden en min of meer vage aanduidingen. Wat dit laatste betreft, is
er echter in de loop van de achter ons liggende tien à twintig jaren toch wel enige
verandering merkbaar. De studie van Barok, Manierisme en Rococo in de literatuur
heeft zeker niet alleen tot gevolg gehad dat het beeld van respectievelijk de
Renaissance en het Classicisme nog onduidelijker werd dan het voordien al was.
Het verloor iets van zijn eenvormigheid en won aan schakering en diepte. Het
onderzoek naar formele kenmerken droeg daartoe evenzeer bij als de toenemende
beoefening van de geschiedenis der literaire theorie en kritiek, die het inzicht heeft
vergroot in de vooronderstellingen en opvattingen omtrent literatuur, van waaruit
de exponenten der grote stromingen hun werken hebben gemaakt.
De studie van De Deugd sluit bij deze laatste vorm van literatuur-
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onderzoek aan. Het metafysisch grondpatroon van het romantische literaire denken
is, zoals de titel te kennen geeft, een werk over literaire opvattingen die met de term
Romantisch worden bestempeld. De schrijver hanteert deze term in zijn historisch
beperkte-, niet zijn ‘aeonische’ betekenis. Zijn onderwerp betreft dus de historische
periode van de literaire Romantiek, niet een geestesgesteldheid die in alle tijden
aangetroffen zou kunnen worden. En zijn onderzoek van het literaire denken dat
die periode kenmerkt, heeft tot doel de vaagheid van het onderhavige periodebegrip
te verminderen. Een vaagheid die, zoals hij constateert, niet verhindert dat er ten
aanzien van bepaalde dichters de communis opinio bestaat dat zij Romantici zijn.
Het object van zijn studie is het literaire denken van die dichters. De Deugd geeft
aan de woordgroep ‘het literaire denken’ de voorkeur boven de term ‘literaire theorie’,
omdat we bij de meeste auteurs geen sluitend systeem van literaire opvattingen
aantreffen. Hun denken over literatuur is open, soms innerlijk tegenstrijdig, geschiedt
als bij ingeving, in het bijzonder als het zich bezig houdt met de aard en de functie
van de dichter en van de dichtkunst, onderwerpen waarop De Deugd bovenal zijn
onderzoek richt.
Is de overeenstemming inzake de karakterisering van een aantal dichters als
Romantici een uitgangspunt van deze studie, een ander is De Deugds vaststelling
dat hun literaire denken een sterk metafysische inslag heeft, gekenmerkt wordt door
‘in zeer algemene zin het funderen van de literatuur en het literaire leven in een
meta-fysische, een buiten (“boven”) het natuurlijke gelegen orde en dat zowel in
religieuze als in wijsgerige zin’. (pg. 6) De schrijver stelt vervolgens de vraag in
hoeverre deze metafysische gerichtheid van de gedachten der Romantische dichters
over literatuur een verschijnsel is dat de individuele en nationale verschillen te boven
gaat en als zodanig het internationale karakter van de literaire Romantiek
verhelderend bevestigt. Als uit een onderzoek zou blijken dat Romantici, die naar
levensopvatting, wereldbeschouwing en werkwijze weinig of niets met elkaar gemeen
hebben, dezelfde opvattingen huldigen omtrent de bovennatuurlijke aard van
dichtkunst en dichter, dan zou iets duidelijk worden van de wijze waarop de literaire
Romantiek internationaal is geweest.
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Het boek van De Deugd bevat het verslag van een dergelijk onderzoek. De schrijver
begint met verantwoording af te leggen omtrent zijn keuze en zijn methodische
bewerking van het materiaal. De grondslag van zijn werkzaamheid wordt gevormd
door een grote belezenheid in de werken van engelse, franse, duitse, nederlandse
en amerikaanse Romantici. De titel van het boek moet dus binnen deze begrenzing
worden opgevat. Uit die Romantici kiest hij een aantal auteurs die algemeen als
zodanig bekend zijn; dit rechtvaardigt dat hij ter inleiding van de doelgerichte
behandeling van hun werken opmerkingen kan maken als ‘men zegt niets nieuws’,
‘wie denkt niet meteen aan’, ‘is bekend’, etc. Zijn keuze komt tot stand doordat hij
ten aanzien van de plaats die het metafysische in hun literaire denken inneemt een
aantal ‘zwakken’ zowel als ‘sterken’ (Chateaubriand, Nerval) laat afvallen, evenals
de ‘tijdelijke’ Romantici (zoals b.v. Beets en Potgieter) en de weinige auteurs waarbij
het metafysische het literaire denken niet of nauwelijks raakt (Byron, Multatuli). Wel
betrekt hij ‘randfiguren’ in zijn onderzoek, d.w.z. schrijvers die niet algemeen als
Romantici worden erkend maar die in hun werk toch Romantische trekken vertonen
(Kinker, Joubert, Solger). Hij doet dit omdat, zoals hij zegt, daardoor iets duidelijker
kan worden omtrent de grenzen van de Romantiek. Maar zijn studie is in hoofdzaak
gebaseerd op de gebroeders Schlegel, Blake, Coleridge, Wordsworth, Bilderdijk,
Lamartine, Keats, Shelley, Hugo, Van der Hoop, Novalis, Uhland, Carlyle, Emerson,
Poe. Deel drie van zijn boek is, om hieronder te noemen reden, geheel aan Bilderdijk
gewijd.
Uit de werken van de vermelde auteurs heeft De Deugd een groot aantal citaten
bijeengebracht met betrekking tot zijn onderwerp, die hij vervolgens fenomenologisch
verwerkt, dat wil zeggen ‘letterlijk geciteerd met een minimum aan commentaar en
interpretatie’ (pg. 11). Hij houdt zich niet bezig met begrippen bepaald door de
problematiek van de causaliteit (pg. 16). Hij wil de verschijnselen als zodanig
weergeven, nergens iets verklaren of bewijzen, niet spreken over oorsprong, invloed,
reactie, ontwikkeling, geen waardeoordelen afgeven. Hij schrijft geen
literatuurgeschiedenis, die immers de terzijdestelling van bovengenoemde, vaak
problematische, maar onvermijdelijke begrippen uiter-
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aard niet verdraagt (pg. 13). De Deugd zegt nadrukkelijk dat het hem gaat om ‘het
aanwijzen en beschrijven van verschijnselen, wat hun mogelijke samenhang is en
wat zij in een gegeven geheel te betekenen hebben’ (pg. 278); en dat hij deze
methode hanteert ‘met een bepaalde, goeddeels tijdelijke intentie’ (pg. 17), ter
bereiking van een specifiek doel: het begrip Romantiek nader te bepalen.
Alles komt dus aan op de keuze van de citaten. De Deugd blijkt zich bewust te
zijn van de voetangels en klemmen die in dit terrein verborgen liggen. Meer dan
eens, zegt hij, treft de onderzoeker, die zo te werk gaat, uitspraken aan die voor
zijn stelling bewijskracht schijnen te bezitten, maar die, gelezen in de context en
vervolgens geplaatst in het geheel van het oeuvre, onbruikbaar blijken te zijn, omdat
hun strekking een andere is dan aanvankelijk werd gedacht (pg. 119). Hij moet dus
steeds op zijn hoede zijn. Het is ook mogelijk dat een uitspraak slechts in een zeer
bepaald verband of onder bijzondere omstandigheden of op een bijzonder tijdstip
werd gedaan, waardoor haar geldigheid twijfelachtig wordt (pg. 141). Vergissingen
blijven altijd mogelijk, maar kunnen bij zeer behoedzaam optreden en bij het bezit
van een nauw wetenschappelijk geweten gering in aantal blijven. De wijze waarop
De Deugd bij zijn onderzoek te werk is gegaan, schenkt de overtuiging dat die
behoedzaamheid en dat geweten hem eigen zijn.
Uit het omvangrijke materiaal, dat De Deugd op deze wijze heeft bijeengebracht
en bewerkt, rijst het beeld op van dichters en schrijvers die, hoe verschillend ook
van aard en werkwijze, in dezelfde geest denken over het dichterschap en de
literatuur. Hun denkbeelden over deze voor hen existentiële zaken zijn
metafysisch-idealistisch. Op dit punt vormen zij een internationale gemeenschap,
hetgeen De Deugd aan de hand van tal van overtuigende uitspraken aantoont. Die
gemeenschappelijke geestesgesteldheid ten aan zien van het denken over dichter
en poëzie is zo krachtig aanwezig, dat zij tot een splitsing van de persoon kan leiden.
De Deugd ziet dit verschijnsel optreden bij Bilderdijk, in wie de calvinistische gelovige
en de metafysisch-idealistische Romantische dichter met elkaar tegenstrijdig
aanwezig zijn.
Deze gemeenschappelijke geestesgesteldheid der Romantici met be-
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trekking tot de aard en functie van dichterschap en literatuur is niet het resultaat
van een min of meer doordachte aansluiting bij bepaalde, eventueel in die tijd
dominante religieuze of filosofische stelsels. Ook deze dichters gedragen zich als
denkers over eigen functie en werk eigenmachtig ten opzichte van filosofie en
godsdienst, in de meeste gevallen zonder zich van dit gedrag bewust te zijn. De
duitse idealistische filosofie heeft, aldus De Deugd, buiten het land van herkomst
weinig of geen invloed (pg. 273). Het literaire denken van de Romantische dichters
is een algemene zin metafysisch-idealistisch en sluit nogal eens aan bij figuren als
Plato en Spinoza. Voor De Deugd is deze gerichtheid een immanente literaire
aangelegenheid (pg. 278) daar zij niet geldt voor de cultuur van die tijd als geheel,
noch voor een der andere afzonderlijke cultuurgebieden. Dit houdt dus in dat de
literaire Romantiek in dit opzicht een eigen wereld zou zijn, verschillend van de
Romantiek op de andere terreinen van kunst en cultuur. Of anders gezegd: voor de
Romantiek als historische fase van de westerse cultuur geldt niet hetgeen van de
literatuur, die tot die fase behoort, een belangrijk kenmerk is. Krachtens de opzet
van zijn onderzoek moet De Deugd het zoeken naar een verklaring voor die
bijzondere positie van de Romantische literatuur aan een ander overlaten. Zonder
zich in de literatuurgeschiedenis te begeven vestigt de schrijver op grond van het
door hem bijeengebrachte materiaal nog wel de aandacht op twee verschijnselen,
die van literairhistorische betekenis zijn: 1) dat het metafysisch-idealistisch denken
der Romantici over de poëzie tendenties in symbolistische richting vertoont (pg.
221), 2) dat de Romantische opvattingen omtrent de aard en de functie van de
dichter en van de poëzie ook in onze tijd actueel kunnen zijn (zie de hfdst. III, 4, IV,
6 en VI, 7).
Het Romantische literaire denken dat het onderwerp van deze studie uitmaakt,
is in hoofdzaak het denken van Romantische dichters over literatuur. De ‘beroeps’
critici en de literatuurhistorici van die tijd komen weinig aan het woord. Bovenal
verzen en dichterlijke uitspraken paraderen in dit boek, d.w.z. het denken over de
literatuur heeft hier menigmaal de vorm van literatuur aangenomen, de denker is
immers in de eerste plaats dichter. Er wordt - en dat juist in een
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tijd dat de poëzie meer en meer beeld gaat worden - in beelden gesproken, in
ritmische, klankgevoelige taal, in formules en formele tradities die een eigen leven
leiden en die evenzeer dat denken bepalen als het omgekeerde het geval is. Hier
ligt een probleem, dat De Deugd zich blijkens de voetnoot op pg. 175 wel bewust
is, maar waarop hij niet nader ingaat. Een onderzoek van dit belangrijke aspect van
het literaire denken in kwestie zou hebben kunnen bijdragen tot een dieper inzicht
in deze materie. Omdat het hier uitspraken betreft die in dichterlijke vorm worden
gedaan, moet o.a. rekening worden gehouden met het feit dat beelden andere
beelden oproepen, klanken(rijmen) bepaalde woorden, strofenlengte en versmaten
bepaalde toevoegingen of weglatingen veroorzaken. De dichter-denker over poëzie
en dichterschap krijgt door de literaire tradities veelvuldig voorstellingen aangeboden
die vanouds Platonisch of religieus zijn getint. Het kwaliteitsverschil dat in het
Romantische literaire denken hierbij optreedt, zou overtuigender aan het licht zijn
gekomen, indien dit aspect van de zaak aandacht had gekregen. De inhoud van de
uitspraak is juist in deze gevallen niet van de vorm waarin zij wordt gedaan los te
maken. De fenomenologische methode kan daaraan niet voorbijzien.
Ook in een geheel ander opzicht komt de dichter niet voldoende aan zijn trekken.
In deel twee van het boek wordt de wijsgerig-metafysische gerichtheid van het
Romantische literaire denken ‘afgezet’ tegen het wijsgerige idealisme, terwijl de
religieus-metafysische inslag van ditzelfde denken, welke het onderwerp van deel
één uitmaakt, een godsdienstige ‘richting’ als repoussoir ontberen moet. De schrijver
gaat op dit verschil in behandeling van de gegevens even in naar aanleiding van
zijn hier reeds vermelde conclusie omtrent de metafysisch gerichte levenshouding
als een immanent-literaire aangelegenheid. Daaraan voegt hij nl. in een noot het
volgende toe: ‘Zonder twijfel liggen de gegevens minder duidelijk in het eerste deel
van deze studie. Het religieuze is een veel minder intellectuele zaak en uit zich bij
de romantici niet in één bepaalde, omschrijfbare richting (godsdienstige richting,
“secte”, of hoe men dit zou kunnen aanduiden), zoals het metafysisch idealisme
een zekere, onder allerlei verschijningsvormen altijd herkenbare “richting” is in het
wijsgerig denken. Niettemin, het
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op grote schaal, tot in vele onderdelen en door zeer verschillende figuren verbinden
van een bepaalde cultuuruiting met het bovennatuurlijke in religieuze zin valt in die
tijd evenmin waar te nemen in andere dan literaire kringen’ (pg. 278).
Wat hier in de eerste en tweede zin van de voetnoot - de derde doet in ons verband
niet ter zake - wordt gezegd, is juist. Maar het doet tegelijkertijd het ontbreken van
een adekwate ‘achtergrond’ in deel één gevoelen. Dit houdt verband met het feit
dat de objecten van het literaire denken in beide gedeelten van het boek niet zonder
meer dezelfde zijn. In het laatste van beide is steeds meer sprake van ‘het rijk’ van
de dichter en van de poëzie; een vergelijking van de delen van hoofdstuk III met
die van hoofdstuk IV laat dat al gauw zien. Deel een handelt vooral over
voorstellingen van de dichter (priester, profeet, ziener) en oorsprongen van de poëzie
(goddelijk, hemels). Deze zijn inderdaad niet met één godsdienstige richting binnen
het christendom in verband te brengen, echter wel met bepaalde vroegere en
contemporaine presentaties van poëzie en dichter. De gegevens, die in deel een
zijn bijeengebracht, en hun interpretaties zouden aan betekenis hebben gewonnen,
indien het laatstbedoelde verband wel gelegd zou zijn. Met betrekking tot de
voorstelling van de dichter raakt De Deugd een dergelijke achtergrond wel even
aan (zie b.v. pg. 80/81). Maar het religieus-metafysisch gefundeerde denken
hieromtrent en met betrekking tot de oorsprong van de poëzie wordt door hem niet
‘afgezet’ tegen het traditionele voorstellingscomplex van de bijbel als de oerpoëzie
van goddelijke origine, de poëzie naar haar oorsprong draagster van de waarheid
(een gedachte aan mensen als Bilderdijk, De Clercq en Da Costa bijzonder dierbaar)
en de dichter als afstammeling van Mozes en de profeten.
Zou de schrijver dus het Romantische literaire denken van religieusmetafysische
huize hebben kunnen verduidelijken door het te houden tegen het licht van bepaalde
voorafgaande en heersende voorstellingen omtrent de dichter en de poëzie, de
uitkomsten van een dergelijke werkwijze zouden toch geen andere zijn geweest
dan hij ons nu aanbiedt. De verschijnselen die hij heeft bijeengebracht en beschreven
zijn overtuigend. Bovenstaande opmerkingen doen daarom aan de waarde van
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zijn onderzoek niets af. Die waarde is, het moge tenslotte nogmaals worden
vastgesteld, te hebben aangetoond, dat voor zover het de visie op zulke vitale
onderwerpen als aard en functie van dichter en poëzie betreft, de Romantiek in
Westeuropa internationaal is geweest, ondanks alle grote verschillen van individuele
en nationale aard. Van het beeld der internationale literaire periode die de Romantiek
wordt genoemd, is sinds het boek van De Deugd het metafysisch gerichte literaire
denken een essentiële trek. Naast werken als het tweede deel van Wellek's A History
of Modern Criticism en H.M. Abram's The Mirror and The Lamp zal deze studie van
De Deugd een blijvende plaats innemen onder de belangrijke werken over de
Romantiek als internationale literaire beweging. Zijn boek komt opnieuw de uitspraak
bevestigen ‘that progress has been made not only in defining the common features
of Romanticism but in bringing out what is its peculiarity or even its essence and
*)
nature’ .
Utrecht
J.C. BRANDT CORSTIUS

*)

René Wellek, ‘Romanticism Re-examined’, pg. 133 in Romanticism Reconsidered, ed. Northrop
Frye, Columbia University Press, New York and London, 1963.
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De verdwaalde verzen in de Theophilus
In codex 15589-15623 van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel, het Hulthems
v

v

handschrift, komt op de folia 196 -206 een Middelnederlandse rijmtekst voor van
de Theophilus-legende. Van dezelfde redactie zijn geen andere teksten bekend.
In 1860 heeft M. de Vries erop gewezen, dat een passage van 53 verzen binnen
1)
de tekst is verdwaald . Ter verklaring van deze verschuiving veronderstelde hij, dat
een blad van de legger was losgeraakt en op een andere plaats terechtgekomen.
2)
3)
4)
5)
De Vries, en na hem Jonckbloet en Brill , Kölbing , Verdam , Van Mierlo , Roemans
6)
7)
en Van Assche , en Stuiveling hebben getracht de grenzen van het verschoven
tekstgedeelte vast te stellen en de tekst te ontdoen van door kopiist(en) aangebrachte
‘lassen’. Een sluitende reconstructie en een afdoende verklaring voor de verschuiving
is nog niet gegeven. Een nieuwe poging daartoe is dan ook gerechtvaardigd.

1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)

Referaat in de gewone wergadering der afdeling taal-, letter-, geschiedkundige en wijsgerige
wetenschappen, gehouden op 18 juni 1860. Deze voordracht is gepubliceerd onder de titel
Bijdrage tot de kritiek van het Middelnederlandsche gedicht Theophilus in: Med NA, Lett 6
(1862) p. 80-100. Herdrukt in: M. de Vries. Verspreide taalkundige opstellen. Uitgekozen
onder toezicht van S.G. de Vries. 's-Gravenhage-Leiden 1894, p. 77-93.
W.J.A. Jonckbloet en W.G. Brill. Rapport omtrent de Bijdrage tot de kritiek van het
Middelnederlandsche gedicht Theophilus. In: Med NA, Lett 6 (1862) p. 101-116. Dit artikel is
door Jonckbloet samengesteld (vgl. a.w. p. 102). De naam van Brill wordt dan ook bij mijn
verwijzingen verder niet genoemd.
E. Kölbing. Beiträge zur vergleichenden Geschichte der romantischen Poesie und Prosa des
Mittelalters unter besonderer Berücksichtigung der englischen und nordischen Litteratur.
Breslau 1876 p. 5-7.
Theophilus. Middelnederlandsch gedicht der XIVde eeuw. Opnieuw uitgegeven door J. Verdam.
Amsterdam 1882 p. 23-29.
Theophilus. Opnieuw uitgegeven met inleiding en toelichting door J. van Mierlo. In: Med A
1941, p. 21-185, m.n. p. 47-51.
Theophilus. Uitgegeven door R. Roemans en H. van Assche. Antwerpen 1960. Klassieke
galerij 136. p. XIV-XV.
G. Stuiveling. Het wanblad van Theophilus. In: NTg 55 (1962) p. 65-74. Herdrukt in: G.
Stuiveling. Vakwerk. Twaalf studies in literatuur. Zwolle 1967, p. 44-59.
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Verscheidene emendaties die in dit artikel worden voorgesteld, zijn reeds door
bovengenoemde filologen naar voren gebracht. Dit wordt telkens slechts vermeld,
wanneer de argumentaties overeenstemmen.
Een verdwaald gedeelte van de tekst scheidt bijeenhorende verzen, waardoor twee
breuken ontstaan. Bovendien sluiten de verzen die op de verschoven passage
volgden, nu aan op de daaraan voorafgaande. Om het gemakkelijker te maken mijn
betoog te volgen, druk ik hieronder de drie tekstgedeelten af waarin de breuken
voorkomen. Doordat de breukvlakken bij het afschrijven zijn aaneengelast, is het
niet mogelijk de verdwaalde verzen zonder meer terug te plaatsen. De drie lassen
zijn echter duidelijk zichtbaar.
De verzen zijn geplaatst in de volgorde waarin ze in de bron voorkomen. De
translitteratie, naar fotokopieën, is diplomatisch, de afkortingen zijn cursief
uitgeschreven. De versnummering verwijst naar de nog in de handel zijnde editie
8)
van Roemans en Van Assche . Deze nummering stemt overeen met die in de
9)
editie-Van Mierlo , met één afwijking: 1606* is bij Van Mierlo 1552.
v

(fol. 201 b)

970

Onrecht ware dat si mi
gaue
Troest no raet no hulpe
mede
Sent dat ic die quaetheit
dede
Dat ic haers verloghenen
soude
Om ene cleine onscoude

975

Dat ware onrecht gaue si
mi raet
Want mine sonden sijn soe
quaet
Ic dede hem beden sulken
lachter

BREUK I{

Het ware onrecht peinsese
achter

BREUK I{

979

Hets onrecht en wrake sise
niet

BREUK I{

1553

Ende loen ontfaen na ons
bediet
Hier bouen ghelouic meest

1555

8)
9)

Dat die vader die sone
ende die heilege geest

Vgl. noot 6. Ook bij de overige citaten in dit artikel verwijst de versnummering naar de editie
van Roemans en Van Assche.
Vgl. noot 5.
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Es een god ende personen
drie
Lieue vrouwe ghebreket
oec mie
Iet an tgheloue vander
kerken
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1559

Ic wille volghen goeden
clerken
........passage van 42
verzen

r

(fol. 202 a)
1602

Des anders daghes quam
10)
ons vrouwe
Als hi hadde dus daneghen
rouwe
Ende seide theophilus
weset vroe

1605

Dine penitencie es soe

BREUK II{

1606

Wel volcomen ende soe
goet

BREUK II{

980

Dat icse moet bringhen
voert

BREUK II{

ƶ

Die sonden die mi sijn
ghesciet
Daerom en salic laten niet

BREUK II{

r

(fol. 205 a)

983

Aen hare salic ghenade
soeken

1536

Ende dat hi sit te sijns
vader siden
Ende dan comen sal ten
tiden
Dat die doemesdach sal
comen
Ende sal al die werelt
doemen

1540

Anden heileghen geest
gelouic mede
Die metten vader ende
metten sone mede
Es een ghewarech god
Ende an die heileghe kerke
ende an haer gbodt

r

(fol. 205 b)

In verlatenesse miere
sonden
1545

10)

Ende ant gheselscap dat
wert vonden

De vetgedrukte hoofdletter is in de bron een lombarde van 1 regel hoog.
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Van allen santen ende van
allen santinnen
Here god toghet ane mi
uwe minne
Oec ghelouic dat wi alle
selen verrisen
Beide met ziele ende met
liue
1550

Ende ons allen god
doemen sal

BREUK III{

1551

Moeder gods gheest mi
daer goet geval

BREUK III{

1606*

Theophilus hebdt bliden
moet

BREUK III{

1607

Want v mijn kint sinen
euelen moet
Heuet vergheuen in dien
dattu
Bliues een paerlijc alse du
does nv

1610

In penitencien ende in
goeden ghewerke
Ende int gheloue vander
heileger kerke

Allen die zich met het voorliggende probleem hebben bezig gehouden, zijn het
er, op grond van de inhoud, over eens dat de passage tussen de breuken I en II
moet aansluiten op Theophilus' geloofsbelijdenis en vooraf moet gaan aan Maria's
mededeling, dat God Theophilus heeft vergeven, m.a.w. dat ze bij breuk III moet
worden
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tussengeschoven. Het probleem is slechts: hoeveel verzen moeten er worden
verplaatst en hoe moeten de oude aansluitingen worden hersteld.
11)
Van vers 980 kunnen we met stelligheid zeggen, dat het is bijgerijmd . Het vers
kan slechts Maria in de mond worden gelegd. Daar Maria pas in vers 1247 voor de
eerste keer verschijnt, zou het vers tot de verdwaalde passage moeten behoren.
De mededeling echter dat Theophilus' rouwbetoon zo groot is, dat Maria zijn
voorspreekster wil zijn, is bij haar tweede verschijning (v. 1602 vlgg.) niet op haar
plaats. Maria heeft op dat moment al, en met succes, voor Theophilus gepleit. Dit
vers moet dus zijn bijgedicht.
Voor een kritische kopiist was het noodzakelijk een consecutieve zin in te lassen
na de verzen 1605-1606. Dit vers moest rijmen op ‘goet’, hetgeen naar ik aanneem
het geval is geweest: ‘Dat icse voert bringhen moet’. Wat moest er in dit vers gezegd
worden? In de voorafgaande passage vers 1566-1585 heeft Maria zich al bereid
verklaard ‘sine claghe te doen’ (v. 1584). Zij kan in vers 980 niet meer dan dat
verklaren, want Gods vergeving komt pas aan het eind van het verhaal, zij kan
vanzelfsprekend niet minder doen dan wat ze al heeft toegezegd. Er blijft niets
anders over dan dat de kopiist Maria laat herhalen: Ik zal je voorspreekster zijn.
Vers 979 sluit naar de betekenis aan bij het voorafgaande. Vers 1553 kan deel
uitmaken van Theophilus' geloofsbelijdenis en behoort dan bij vers 1554 vlgg. Daar
vers 979 niet is los te maken van het voorgaande en te verbinden met wat volgt,
moeten we de verzen 1553 vlgg. van het voorgaande scheiden. T.a.v. vers 979
moeten we ons afvragen: is dit vers oorspronkelijk of is het bijgerijmd terwille van
vers 1553? Naar mijn mening is het laatste het geval.
In de eerste plaats valt het op, dat in vers 979 het presens voorkomt, hoewel het
vers door middel van de stijlfiguur der repetitio is verbonden met de verzen 970,
975 en 978, waarin het imperfectum wordt gebruikt. Maar ook wanneer men ‘wrake’
als imperfectum van wreken beschouwt, en ‘hets’ emendeert tot het ware, blijft een
ander, groter bezwaar tegen vers 979 bestaan.

11)

Dezelfde mening zijn De Vries en Jonckbloet toegedaan. De Vries. Bijdrage tot de kritiek p.
94, herdruk p. 88; Jonckbloet. Rapport p. 103.
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In de Theophilus gebeuren alle belangrijke gebeurtenissen drie maal of in drie fasen.
Drie maal weigert Theophilus bisschop te worden, de laatste maal na een bedenktijd
van drie dagen. Wanneer Theophilus in zonden leeft, grijpt God drie maal in. De
eerste keer om hem tot bezinning en tot spijt over zijn verspeelde zaligheid te
brengen, ten tweede male om hem aan te zetten tot een beginnend berouw, de
derde maal om hem te bewegen tot een volledig berouw over zijn zonden, welke
drie fasen door Thomas van Aquino met fictio, attritio en contritio worden
12)
aangeduid . Drie maal toont Theophilus zijn berouw door tranen en misbaar:
wanneer hij van Maria genade wil verkrijgen, voordat hij het waagt zijn geloof te
belijden, en wanneer hij God om vergeving smeekt. Maria verschijnt drie keer aan
Theophilus, laat zich drie maal om vergeving bidden, en stemt er pas na drie maal
gesmeekt te zijn in toe zijn voorspreekster te zijn bij haar zoon. Theopilus vast,
nadat Maria is verschenen, nog drie maal drie dagen, waardoor mogelijk de drie
13)
stadia der boete worden gesymboliseerd: contritio, confessio en satisfactio .
Ook waar we niet aan symboliek hoeven te denken, blijkt er een voorkeur voor
het ronde getal drie te bestaan. Theophilus' afval wordt aannemelijk gemaakt door
het ingrijpen van de duivel, die door zijn influisteringen Theophilus' ‘herte’ drie maal,
en steeds zwaarder op de proef stelt (v. 350-362-365). Drie maal wordt er melding
gemaakt van het geklaag van de bisschop vanwege het feit, dat hij Theophilus ten
onrechte heeft ontslagen (v. 659-663-668). Drie maal zegt Theophilus dat bij het
laatste oordeel eenieder van zijn zonden ‘redene sal gheven’ (v. 885-891-894). In
de verzen 1203-1205 worden drie vrouwen uit het Oude Testament genoemd als
voorafbeeldingen van Maria; er worden in de verzen 1402-1430 drie voorbeelden
gegeven van boetvaardige zondaars uit het Nieuwe Testament. In de

12)

13)

Vgl. P. Anciaux. Het sakrament der boetvaardigheid. Over geschiedenis, wezen en vorm van
de kerkelijke boete. Met een bijvoegsel over oorsprong en betekenis der aflaten. Tielt-Den
Haag 1958. p. 108.
Vgl. J.J.M. Timmers. Symboliek en iconographie der Christelijke kunst. Roermond-Maaseik
1947. p. 812; en Anciaux. Het sakrament der boetvaardigheid p. 125-156.
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gehele tekst treffen we het getal vier niet aan. Nergens wordt een uitdrukking tot
vier maal toe herhaald, zoals hier gebeurt.
Ook de inhoud van vers 979 doet vermoeden, dat we met een simpele opvulling
te doen hebben. In de verzen 970-971, 975 en 978 zegt Theophilus het
onrechtvaardig te achten, wanneer Maria hem zou helpen. Vers 979 echter gaat
veel verder: het zou onrechtvaardig zijn, wanneer Maria hem vanwege zijn zonden
niet zou straffen. Deze overweging is hier minder terzake, daar Theophilus zich
afvraagt of hij zich al dan niet tot Maria zal wenden om hulp.
Wij hebben bovendien geen reden om aan de authenticiteit van de verzen 981
en 982 te twijfelen. Wanneer we ook vers 979 als oorspronkelijk zouden aanvaarden,
zou er na terugplaatsing van de verschoven passage een drierijm ontstaan. Een
reden te meer dus om vers 979 te schrappen, wat ik dan ook met een gerust geweten
doe.
Na schrapping van de verzen 979 en 980, die om zinsbouw en rijm te redden zijn
ingevoegd, ontstaat de volgende verbinding:
978
981
982
983

Het ware onrecht peinsese achter
Die sonden die mi sijn ghesciet
Daerom en salic laten niet
Aen hare salic ghenade soeken...

Vóór vers 981 staat in het Hulthems handschrift een paragraafteken om aan te
geven, dat een ander, hier Theophilus, aan het woord komt. Vers 982 wordt daardoor
met vers 981 verbonden. Ook na verwijdering van de verdwaalde verzen blijft vers
982 door ‘daerom’ aan 981 gekoppeld: Terwille van mijn zonden, zal ik niet nalaten
Maria om genade te smeken. De inhoud van deze zin staat in volstrekte tegenstelling
tot de voorgaande verzen 963-978. Jonckbloet heeft opgemerkt, dat het
14)
tegenstellende nochtan ontbreekt . Dit bijwoord wordt in onze tekst inderdaad
dikwijls gebruikt (vgl. v. 33, 45, 89, 495, 539, 929, 944, 963, 991, 1053, 1073, 1324
en 1379). Van meer belang is navolgende overweging.
Wanneer God voor de tweede maal ingrijpt (v. 937 vlgg.) en Theophilus hoop op
redding schenkt, wisselt Theophilus' gemoedsgesteldheid enkele malen. Aan hoop
is twijfel inherent en wij zien Theophilus

14)

Rapport p. 105.
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in de verzen 942-1114 dan ook dobberen tussen hoop en vrees. Deze passage valt
in vijf delen uiteen. In de verzen 942-962 zegt Theophilus Maria en God verloochend
te hebben, ‘nochtan’ Maria om genade te zullen smeken. In de verzen 963-978 acht
hij zijn zonden daarvoor te groot, waarna hij zichzelf in de verzen 982-1052 weer
moed inspreekt. In de verzen 1053 vlgg. zegt Theophilus ten tweede male dat hij
Maria niet durft te benaderen. Weliswaar heeft hij voor zichzelf uitgemaakt, dat Maria
wel bereid zal zijn hem te helpen, maar twee bezwaren weerhouden hem er
vooralsnog van haar hulp in te roepen. Het eerste is van formele aard, maar weegt
voor Theophilus zwaar, zoals blijkt uit de herhaling in de verzen 1473-1476:
Theophilus durft zijn mond, waarmee hij God en Maria verloochende, niet te openen
om hen genade te smeken. In de tweede plaats weerhoudt hem angst voor de
duivel, die hij ook tot doodslag in staat acht (v. 1067-1068). De duivel is zelfs
gerechtigd Theophilus het leven te benemen, zoals deze, als goed jurist, erkent (v.
1072). In de verzen 1073 vlgg. besluit Theophilus tenslotte, daar hij niets te verliezen
heeft, de strijd tegen de duivel aan te binden en Maria's hulp in te roepen.
Alle overgangen, behalve die in vers 982, worden door nochtan gemarkeerd. Er
is dus wel reden om aan te nemen, dat voor vers 982 moet worden gelezen: ‘Nochtan
en salic laten niet’. Bovendien lezen de Latijnse redacties van Paulus Diaconus en
15)
van Marbodus, zoals ze zijn afgedrukt in de Acta Sanctorum , op de parallelle
plaats tamen. Hoewel aan onze uit het Latijn vertaalde (vgl. v. 13 en 143)
Middelnederlandse redactie geen van beide teksten ten grondslag ligt, is de loop
van het verhaal dezelfde, zodat we deze Latijnse bronnen t.b.v. tekstkritiek kunnen
gebruiken.
De verdwaalde verzen hebben vers 981 gescheiden van 978. Om vers 981, dat
in de lucht kwam te hangen, enige zin te geven, heeft een kopiist het bewust (het
paragraafteken is daarvoor een aanwijzing, tenzij men dit teken op rekening van
een volgende kopiist wil stellen) verbonden met 982. Het tegenstellende nochtan
moest plaats maken voor

15)

Tomus 1 mensis februarii. Antverpiae apud Jacobum Meursium 1658. p. 485 en 489.
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het koppelende daerom. Dat vers 981 oorspronkelijk met 978 was verbonden, wordt
nog aannemelijker, wanneer men het volgende overweegt.
De vorm peinsese in vers 978 moet een samentrekking zijn van peinsede si se.
Dermate sterk gecontraheerde vormen komen in de Theophilus verder niet voor.
Vooral tegenover ‘gaue si’ in de aan 978 parallellopende verzen 970 en 975, is het
opvallend dat door de enclisis het onderwerp in ‘peinsese’ geheel is weggevallen.
Het object van peinsede si is het pronomen -se, dat, wanneer we vers 981 van 978
scheiden, over vers 977 heen op ‘mine sonden’ in vers 976 terugwijst, wat een niet
zeer doorzichtige constructie oplevert.
Wanneer we ‘die sonden die mi sijn ghesciet’ (v. 981) als het object beschouwen
van ‘peinsese achter’, vervalt het laatstgenoemde bezwaar. Het is niet gewaagd te
veronderstellen, dat er oorspronkelijk ‘peinsesi’ stond. Daardoor is ook het bezwaar
opgeheven, dat er in vers 978 geen onderwerp voorkomt, zoals in de verzen 970
en 975. Toen vers 981 van 978 werd gescheiden, verdween het object van ‘peinsesi
achter’. In deze leemte moest worden voorzien en werd voorzien door de simpele
wijziging van -i tot -e.
Ik meen dat hiermee de breuken I en II geheeld zijn. De verzen 978 vlgg. luiden
nu als volgt:
Het ware onrecht peinsesi achter
Die sonden die mi sijn ghesciet
Nochtan en salic laten niet...

De verzen 1553-1606 behoren op de plaats waar ze in het Hulthemse handschrift
voorkomen, niet thuis. Daar de verzen 979 en 980 terwille van rijm en constructie
zijn bijgedicht, neem ik aan dat zowel vers 1553 als 1606 oorspronkelijk is. Vers
1606 is bovendien hecht verbonden met de verzen 1602-1605. We hoeven er niet
aan te twijfelen dat dit vers met de voorgaande passage is meeverschoven. Het
pronomen ons in vers 1553 zowel als het elliptische karakter van dit vers tonen aan,
dat er geen moeite is gedaan dit vers aan zijn nieuwe omgeving aan te passen. De
conclusie dringt zich op, dat de verzen 1553-1606 de verdwaalde passage vormen,
die bij breuk III moet worden tussengevoegd.
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Het vers dat oorspronkelijk op vers 1606 volgde, moet rijmen op ‘goet’. Daarvoor
komen slechts de versen 1606* en 1607 in aanmerking. Eén van beide verzen zal
16)
zijn bijgedicht, en het lijdt geen twijfel dat dit vers 1606* is . In de eerste plaats is
vers 1607 verbonden met de verzen 1608 vlgg. Vers 1606* is wel aan 1607
gekoppeld, maar dit bewijst niet dat het oorspronkelijk is. In dat geval immers zou
vers 1607 geschrapt moeten worden, en dan staat 1606* weer geïsoleerd. Vers
1606* bevat bovendien alle elementen die dienen om de breuk te lassen, die na het
verdwijnen van de 54 verzen is ontstaan. Vers 1606* is dan ook overbodig, wanneer
we deze verzen terugplaatsen.
Tot en met vers 1551 is Theophilus aan het woord. In vers 1607 blijkt plotseling
Maria te spreken. Het was noodzakelijk, dat in het toe te voegen vers op enigerlei
wijze zou worden aangegeven, dat Maria begint te antwoorden. Dit blijkt nu uit de
aanspreking ‘Theophilus’. In de verzen 1607-1608 brengt Maria Theophilus de blijde
boodschap dat God hem zijn zonden heeft vergeven. De aanvulling ‘hebdt bliden
moet’ ligt dan ook voor de hand, waar bovendien het rijmwoord al door vers 1607
wordt geleverd.
Vers 1606* sluit niet aan op 1606, vers 1607 daarentegen vormt een perfecte
17)
aansluiting, wanneer we met De Vries, Verdam en Van Mierlo in plaats van ‘want’
‘dat’ lezen. Het consecutieve dat moest tengevolge van de invoeging van 1606*
noodzakelijkerwijs door een redengevend voegwoord worden vervangen.
De 54 verdwaalde verzen moeten dus worden ingevoegd vóór vers 1607, waardoor
vers 1553 op 1551 aansluit. Het laatste vers vóór de verschoven passage moet
rijmen op ‘bediet’. Nu is een dergelijk vers niet te vinden in de na de reconstructie
aan vers 1553 voorafgaande passage. Er is dus niet zoals d.m.v. vers 979, 980 en
1606* door een

16)
17)

Tot dezelfde conclusie kwamen De Vries. Bijdrage tot de kritiek p. 94, herdruk p. 88, Verdam
in zijn editie p. 27 en Van Mierlo in zijn uitgave p. 48.
De Vries. Bijdrage tot de kritiek p. 94 en 98, herdruk p. 88 en 91, alwaar hij erop wijst, dat de
Latijnse metrische bewerking van Marbodus leest: ‘Astat rursus ei...virgo...quem solans dicit,
tua iam constantia vicit, vt tibi Saluator parcat vere miserator.’ (Acta Sanctorum. febr. tomus
1, p. 490); Verdam in zijn editie p. 114; Van Mierlo in zijn editie p. 48.
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kopiist een regel bijgedicht om het rijm te redden. Het op ‘bediet’ rijmende woord is
geschrapt, en blijkbaar, daar 1550 en 1551 geen overladen verzen zijn, is het gehele
op 1553 rijmende vers verwijderd. Nu is de reconstructie van een ontbrekende regel
veel hachelijker dan het schrappen van een toegevoegd vers. Er zijn echter in de
aan vers 1553 voorafgaande passage meer wijzigingen aangebracht, waaraan we
eerst aandacht moeten schenken.
Daartoe aangespoord door Maria, belijdt Theophilus in de verzen 1502-1556 zijn
geloof. Hij maakt daarmee zijn trouwbelofte aan de duivel en zijn verloochening van
God ongedaan. Bovendien was een geloofsbelijdenis door de Kerk vereist, voordat
18)
een ketter of apostaat weer als lid van de kerk kon worden beschouwd . Theophilus'
credo wordt onderbroken door een aanroeping van Maria, vers 1551. Met Jonckbloet
19)
beschouw ik dit vers als een toevoeging . Zoals in vers 1606* uit de aanspreking
‘Theophilus’ moest blijken, dat Maria aan het woord komt, zo moest het ‘Moeder
gods’ in vers 1551 het slot van Theophilus' woorden aangeven. Hoewel de inhoud
van vers 1551 in verband met het laatste oordeel terzake lijkt, hoort een aanroeping
van Maria in het symbolum apostolorum niet thuis. Als afsluitende zin zou vers 1551
acceptabel zijn, maar Theophilus' geloofsbelijdenis loopt tot vers 1556 door, waarna
hij bovendien Maria verzekert dat hij verder alles zal geloven, wat in de leer zuivere
theologen te geloven voorhouden. Daar vers 1551 een afsluitend karakter heeft en
daarbij voorkomt midden in een zin, die, zoals hierna zal worden betoogd, vanaf
vers 1550 via het geschrapte op ‘bediet’ rijmende vers, doorloopt tot en met vers
1553, neem ik aan dat vers 1551 is toegevoegd.
Hiertegen kan worden aangevoerd, dat vers 1551 analoog is aan

18)

19)

Vgl. Lexikon für Theologie und Kirche. 2. völlig neubearb. Aufl. Freiburg 1957-1967. 11 dln.
s.v. Kirchengliedschaft: dl. 6, 222: ‘Getaufte, dic in rechtlich greifbarer Weise der
Apostasie....verfallen sind, stehen ausserhalb der Kirche.’ en dl. 6, 224: ‘Zur (vollen, aktiven)
Kirchengliedschaft sind erforderlich: Taufe [maar men kan slechts eenmaal gedoopt worden],
Bekenntnis des kath. Glaubens, Einheit mit der Kirche und ihrer Leitung (also Ausschluss
von Häresie und Schisma).’ Vgl. voor het laatste de verzen 1557-1561.
Rapport p. 109.
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1547, ‘Here god toghet ane mi uwe minne’, een aanroeping die evenmin in het credo
thuishoort. Opgemerkt zij in de eerste plaats, dat vers 1547 tussen twee artikelen
des geloofs is ingevoegd en de zinsconstructie niet verstoort. Bovendien is het
begrijpelijk dat de dichtervertaler, gedwongen door de bondige en geijkte formulering
der artikelen 9 en 10 van het credo, zijn toevlucht heeft genomen tot enkele
kunstgrepen. De twee delen van het negende artikel, ‘Ik geloof in de heilige kerk,
(dat is) de gemeenschap van de heiligen’, worden als twee zelfstandige artikelen
behandeld: zij omvatten het tiende artikel, ‘Ik geloof in de vergiffenis der zonden’.
Terwille van het rijm op ‘sonden’ is het nietszeggende ‘dat wert vonden’ toegevoegd.
Het elfde artikel, waarin men zegt te geloven in de wederopstanding, heeft de auteur
blijkbaar niet zo kunnen draaien, dat het op ‘santinnen’ rijmde, waardoor een stoplap
noodzakelijk werd. Voor het ontstaan van vers 1547 is dus een oorzaak aan te
wijzen; er is geen reden het vers als een interpolatie te beschouwen. Dit bewijst
echter geenszins dat het overeenkomende vers 1551 eveneens oorspronkelijk zou
20)
zijn : een kopiist kan het naar analogie van vers 1547 hebben bijgedicht om het
na de verschuiving verminkte credo te besluiten. Jonckbloets mening dat vers 1551
bij de reconstructie moet worden geschrapt, blijft dan ook volkomen acceptabel.
Wanneer we aannemen dat vers 1551 is toegevoegd, rijst de vraag, waar het
oorspronkelijk op vers 1550 rijmende vers is gebleven. Een kopiist, geplaatst voor
het probleem een drierijm weg te werken, kan dit op verschillende wijzen oplossen.
Hij kan, wanneer de inhoud niet essentieel is, een vers schrappen en hij kan de drie
verzen tot vier uitbreiden, met eventueel twee verschillende rijmparen. Het komt mij
voor, dat op deze plaats een kopiist het laatste heeft geprobeerd. Dat hij er niet
geheel in is geslaagd, bewijst het rijm ‘verrisen’ - ‘live’, dat niet meer dan een
assonantie is.
In het elfde artikel van het symbolum apostolorum wordt het geloof

20)

Kölbing, Beiträge p. 6, is deze mening toegedaan.
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uitgesproken in het feit, dat het lichaam van de mens bij het laatste oordeel weer
21)
tot leven zal komen. Ruusbroec spreekt van ‘dat opverstennesse alre lichamen’ .
In de uitvoerige prozaredactie van de Theophilus wordt gesproken van ‘verrisenisse
22)
23)
des vleysch(e)s’ . De ziel heet onsterfelijk en heeft geen wederopstanding nodig .
‘Beide met ziele ende’ is in vers 1549 niet op zijn plaats. Het is wel een begrijpelijke
uitbreiding van ‘met live’. Immers bij het laatste oordeel ‘sal yeghewelcke ziele haren
24)
eyghenen lichame aendoen, ende sal comen ten oordeele met ziele ende met live’ .
In de geloofsbelijdenis van genoemde prozaredactie, noch in de credo's in de
v

r

gebedenboeken der K.B. te Brussel, Hs. 2905-2909, f.163 , Hs. 11795, f.20 , en
v

Hs. 19551, f.85 , wordt, evenmin als in de heden gebruikelijke formulering van de
twaalf artikelen, de aanhef ‘ik geloof’ vóór het elfde artikel herhaald. Dit artikel wordt
als een van de leden van een meerledig object afhankelijk gesteld van een eerder
uitgesproken ik geloof. Het is duidelijk dat men, wanneer men een vers wil verlengen,
dit gemakkelijk kan bereiken door herhaling van ‘oec ghelovic’.
Wanneer de verzen 1548-1549 zijn ontstaan uit het oorspronkelijk op 1550
rijmende vers, zal ‘alle’ zijn toegevoegd ter vervanging van het rijmwoord al, dat ik
opvat, niet als bijwoord, maar als onbepaald voornaamwoord in de betekenis van
omnes, vanwege zijn beklemtoonde positie.
Op grond van bovenstaande overwegingen, reconstrueer ik het elfde artikel als
volgt:
Ende dat wi selen verrisen al
Met live ende ons allen god doemen sal.

21)

22)

23)
24)

Jan van Ruusbroec. Werken. Naar het standaardhandschrift van Groenendaal uitgegeven
door het Ruusbroec-genootschap te Antwerpen. tweede herz. en verb. dr. Tielt-Den Haag
1944-1948. 4 dln. dl. 3, p. 67.
Deze redactie is bewaard in Hs. 70 H 42 in de K.B. te 's-Gravenhage, f. 1-8. De tekst is
afgedrukt in de editie-Verdam (zie noot 4) p. 153-167. C.G.N. de Vooys heeft dezelfde
bewerking uitgegeven in zijn Middelnederlandse Marialegenden. Leiden z.j. 2 dln. dl. 1, p.
3-22, doch naar het zgn. Katwijkse handschrift. Deze codex is bij het bombardement van Den
Haag in 1945 verloren gegaan (vgl. G.I. Lieftinck. Bouwstoffen van het Middelnederlandsch
woordenboek. Addenda en corrigenda. In: Ts 72 (1954) p. 40).
Dit is al door Verdam opgemerkt in zijn editie p. 29.
Ruusbroec. Werken, dl. 3, p. 69.
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Het enjambement wordt in de Theophilus veelvuldig toegepast. Van Mierlo noemt
als meest ‘stoute’ voorbeelden de overgangen der verzen 133-134, 298-299,
305-306, 488-489, 768-769, 852-853, 994-995, 1130-1131, 1322-1323, 1324-1325,
25)
1605-1606 , en deze lijst kan naar believen worden verlengd. Voor ons interessant
is ook het enjambement in de verzen 1115-1117:
Ten lesten gheeft hem god gheval
Dat hi recht late varen al
Die werelt ende al haer baraet...

Door bovenstaande reconstructie wordt ook de opvallende zinsorde in vers 1550
verklaard. Het onderwerp staat gewoonlijk vooraan in de zin. Dit is ook in de
voorgaande artikelen des geloofs het geval. Er is geen reden te benadrukken dat
God ons of ons allen zal oordelen: God zal de mensen óórdelen. Wanneer echter
de gewone zinsorde zou worden gehandhaafd, zou een vers met vijf heffingen
ontstaan:
Met líve / énde gód ons állen doémen sal

tegenover
Met líve / énde ons állen god doémen sal.

In de Theophilus komen wel zeer korte verzen voor, die met drie heffingen kunnen
26)
worden gelezen . Verzen met vijf heffingen treffen we niet aan. Een uitzondering
vormt vers 1541, dat hieronder wordt besproken.
Van Mierlo constateert, dat de geloofsbelijdenis van Theophilus een dubbel slot
27)
heeft . Hij is van mening, dat de verzen 1540-1551 na het verdwijnen van het
oorspronkelijke slot zijn bijgedicht, zodat hij vers 1553 wil verbinden met vers 1539.
Vers 1553 kan, geplaatst binnen het credo, slechts betrekking hebben op het
laatste oordeel, wanneer de mensen zullen worden gestraft vanwege hun zonden
en wanneer zij loon naar werk zullen ontvangen. Nu wordt er in de wat uitvoeriger
versies van het symbolum apostolorum in de artikelen 7 en 11 over het laatste
oordeel gesproken. In

25)
26)
27)

Van Mierlo, editie p. 33.
Van Mierlo, editie p. 40-41.
Editie p. 48.
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het zevende artikel wordt gezegd, dat God zal wederkomen om de mensen te
oordelen. In het elfde artikel geeft de vermelding dat de wederopstanding zal plaats
vinden bij het laatste oordeel, aanleiding tot omschrijvingen van de aard der
gebeurtenissen op de jongste dag.
Naar de inhoud zou vers 1553 inderdaad, zoals Van Mierlo meent, met vers 1539
kunnen worden verbonden. Het gebruik echter van het pronomen ons koppelt vers
1553 onwrikbaar aan vers 1550. Daardoor blijkt nog eens dat vers 1551, waarin
Theophilus slechts aan zichzelf denkt, niet past in een context, waarin over ‘ons
allen’ wordt gesproken.
Wat nu kan er gezegd zijn in het vers dat vóór 1553 is uitgevallen, en waarvan
we slechts weten dat het op ‘bediet’ rijmt? Bij het laatste oordeel straft God het
kwade en beloont het goede. Daar in vers 1553 over het belonen wordt gesproken,
lijkt het mij waarschijnlijk dat aan ‘doemen’ (v. 1550) de tegenovergestelde betekenis,
nl. straffen, moet worden toegekend, die het woord naast de ruimere betekenis
28)
oordelen heeft . Bij deze interpretatie is de mededeling in vers 1550 gedaan, zonder
nadere bepaling, onwaar. Immers God oordeelt wel alle mensen, maar hij straft ze
slechts, wanneer en voorzover ze gezondigd hebben. Een beperkende bepaling in
deze geest is vereist, ook al ‘weet [men] wel dat niemen en si hine hebbe sonde
ghedaen’ (v. 242-243). Het feit dat ook wordt omschreven, wanneer en in hoeverre
we zullen worden beloond, ‘na ons bediet’, maakt het nog waarschijnlijker, dat er
een beperkende bepaling in bovenomschreven zin is weggevallen. Nu worden wij,
naar de leer der Kerk, bij het laatste oordeel slechts gestraft vanwege zonden die
wij hebben gedaan. In het Middelnederlands vertaald, luidt het gecursiveerde
zinsdeel:
Van sonden die ons sijn ghesciet.

Ik acht het niet onwaarschijnlijk, dat dit ook inderdaad de oorspronkelijke lezing is
geweest. Dat doemen kan voorkomen met het voorzetsel van bewijzen de aan het
MnlW 2, 232 ontleende citaten:

28)

Vgl. MnlW 2, 232 s.v. doemen, 2 en 3; en K. Stallaert. Glossarium van verouderde
rechtstermen, kunstwoorden en andere uitdrukkingen uit Vlaamsche, Brabantsche en
Limburgsche oorkonden. dl 1. Leiden 1890. p. 355 s.v. doemen, 2.
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Wrake III, 1345: Die mensche en sal niemen doemen van sinen sonden; en Lucid.
3789: So wie dat hier die papen domen van haren sonden. Hoewel bij de formulering
‘die ons sijn ghesciet’ de zondaars een wat passieve rol wordt toebedeeld, is deze
uitdrukking in de Theophilus geijkt, ze komt niet minder dan zes maal voor, in de
verzen 807, 981, 1234, 1294, 1486 en 1617. Na ‘ende’ in vers 1553 ontbreekt het
pronomen wi. Dit bewijst echter niets tegen de juistheid van het gereconstrueerde
vers. Na ende wordt het subject niet genoemd, wanneer dit in een verbogen vorm
29)
in voorgaande zin voorkomt .
Waarom zou het gereconstrueerde vers na het verdwalen van vers 1553 vlgg.
zijn geschrapt? Het ligt voor de hand dat de overweging een rol heeft gespeeld, dat
God bij het laatste oordeel niet alleen straft, maar ook beloont. Veel eenvoudiger
dan het completeren van de mededeling in de verzen 1551 vlg., was het schrappen
van de bepaling ‘van sonden die ons sijn ghesciet’. Daardoor immers kreeg ‘doemen’
de betekenis oordelen, wat zowel straffen als belonen inhoudt. Hiermee is door de
kopiist voorzien in de leemte die na het verdwijnen van vers 1553 was ontstaan.
In de verzen 1554-1557 wordt het geloof uitgesproken in de heilige drieëenheid.
Dit geloofspunt vloeit voort uit het achtste artikel: ‘Ic ghelove in den Heilighen Gheest,
die Heere es ende maect levende. Want hi is die eewighe minne des Vaders ende
des Soens. Ende hi es ute-gaende uten Vader ende uten Sone. Ende hi wert
te-gadere aenbeedt ende gheëert met den Vader ende met den Sone; want die drie
30)
Persone sijn een God, dat es: ééne substancie in eenicheit der natueren.’ . Dat
Theophilus zijn geloofsbelijdenis afsluit met dit artikel, wordt verklaard door het
belang dat de auteur hem aan deze geloofswaarheid laat hechten (vgl. vers 1554).
Theophilus heeft in de verzen 1540-1542 reeds zijn geloof in de H. Geest
uitgesproken, m.a.w. het achtste artikel komt in Theophilus' credo twee maal voor.
De vraag dringt zich nu op: zijn de verzen

29)
30)

Vgl. F.A. Stoett. Middelnederlandsche spraakkunst. Syntaxis. derde herz. dr. 's-Gravenhage
1923. p. 7; en MnlW 2, 641.
Ruusbroec. Werken, dl. 3, p. 64-65.
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1540-1542 oorspronkelijk of is het na de verschuiving ontbrekende geloofsartikel
door een afschrijver op de traditionele plaats binnen het symbolum aangevuld? De
31)
Latijnse bronnen laten op deze plaats verstek gaan . Theophilus' geloofsbelijdenis
eindigt daarin met artikel 7. Wij kunnen niet anders doen dan de verzen 1540-1542
nauwkeuriger bekijken.
Opvallend is de herhaling van het rijmwoord ‘mede’. Een dergelijke herhaling
komt in de Theophilus behalve in de verzen 1606*-1607, waarvan één vers is
bijgerijmd, weliswaar op drie andere plaatsen voor: v. 1103-1104, 1708-1709 en
1819-1820. Daar hebben we echter met homoniemen te doen. Werkelijk verdacht
zijn, daar die overigens in de Theophilus niet voorkomen, de vijf heffingen in vers
1543. Zij rechtvaardigen het vermoeden, dat ‘ende an haer g[e]bodt’ is toegevoegd
om het vers op God te laten rijmen. Ik neem daarom aan, dat de verzen 1540-1542
inderdaad vanwege het wegvallen van de verzen 1554-1556 zijn bijgedicht.
Wanneer een kopiist drie regels toevoegt, kan hij het daardoor optredende
probleem der rijmen op verschillende wijzen oplossen. Hij kan een vierde regel
bijrijmen, of, wanneer de samenhang der passage daardoor niet ernstig wordt
verstoord, een vers schrappen. Hij kan van één vers twee verzen maken, zoals in
de verzen 1548-1549 is gebeurd. Hij kan tenslotte uit twee verzen één vers vormen,
met het vereiste rijmwoord. Dit laatste zal, gezien de overladenheid van vers 1543
zijn gebeurd.
Vers 1543 is echter niet twee maal zo lang als een normaal vers, er zijn dus
elementen van de oorspronkelijke verzen weggelaten. Wanneer we 1540-1542
schrappen, vervalt ‘ende’ in 1543. Dit vers, dat nu op 1539 aansluit, moet wel zijn
begonnen met een herhaling van ‘ic ghelove’, daar anders ‘an die heilghe kerke’ in
de lucht hangt:
Ic ghelóve n die héileghe kérke ende án haer gebódt

31)

T.w. de redacties van Paulus Diaconus en van Marbodus zoals ze zijn afgedrukt in de Acta
Sanctorum. tomus 1 mensis februarii, p. 480-491; en die van Gentianus Hervetus, zoals die
is afgedrukt in De probatis sanctorum historiis. Coloniae Agrippinae apud Gervinum Calenium
et haeredes Quentelios 1570-1575. 6 tomi. dl. 1, p. 823-829.
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Wanneer we twee, overtollige, heffingen overbrengen naar de volgende regel,
missen we nog slechts twee heffingen voor een nieuw vers. We weten dat de inhoud
van het ontbrekende deel zo weinig essentieel was, dat het kon worden weggelaten.
Het vers, weten we verder, moet was, dat het kon worden weggelaten. Het vers,
weten we verder, moet rijmen op ‘kerke’. Het is niet gedurfd hier naar analogie van
de verzen 601-602 toe te voegen: ‘ende haer ghewerke’.
Samenvattend kom ik tot volgende reconstructie van de verzen 1536 vlgg.
Ende dat hi sit te sijns vader siden
Ende dan comen sal ten tiden
Dat die doemesdach sal comen
Ende sal al die werelt doemen
Ic gheloue an die heileghe kerke
Ende an haer gebodt ende haer ghewerke
In verlatenesse miere sonden
Ende ant gheselscap dat wert vonden
Van allen santen ende van allen santinnen
Here god toghet ane mi uwe minne
Ende dat wi selen verrisen al
Met liue ende ons allen god doemen sal
Van sonden die ons sijn ghesciet
Ende loen ontfaen na ons bediet
Hier boven ghelovic meest
Dat die vader die sone ende die heilege geest
Es een god ende personen drie...

Wanneer een voorgestelde emendatie meer wil zijn dan een conjectuur, moet de
oorzaak van het tekstbederf worden opgespoord. Uitgaande van de reconstructie
moet de tekstcriticus de lezing van de bron kunnen verklaren. Ik heb getracht een
verklaring te vinden voor het ontstaan der afzonderlijke kleine corrupties. Deze zijn
echter alle het gevolg van het verdwalen van 54 verzen binnen de tekst. Nu deze
verzen zijn teruggeplaatst, moet worden verklaard, hoe de tekst zo ernstig verminkt
kon raken.
Reeds De Vries heeft verondersteld, dat de verzen niet bewust waren verschoven,
maar dat ze door een technische oorzaak waren
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32)

verdwaald . Dat de verzen niet opzettelijk zijn verplaatst, behoeft geen betoog,
wanneer men ziet hoezeer de loop van het verhaal werd verstoord. De Vries nam
aan, dat in een codex met 25 à 27 regels per pagina het 31ste blad was losgeraakt
en terecht gekomen tussen de bladen 19 en 20. Jonckbloet kwam tot dezelfde
slotsom. Hij reconstrueerde een codex met 26 regels per pagina, waarvoor hij o.m.
33)
de verzen 1564-1565 moest schrappen . Sindsdien is dit codicologische probleem
niet opnieuw bezien.
Het verdwaalde gedeelte van de tekst is over een afstand van 567 verzen
verschoven. De passage 981-1551 bevat 571 verzen, waarvan echter de verzen
1540, 1541 en 1542 zijn bijgedicht en de verzen 1549-1550 oorspronkelijk één vers
vormden. Daartegenover staat dat er na 1550 een vers is geschrapt. Dit brengt het
totaal op 568. De verzen 1383-1385 vormen een drierijm. Ik neem aan dat deze
drie verzen uit twee verzen zijn ontstaan, nadat de drie breuken in de tekst door
een kopiist waren gelast. Deze kopiist heeft zeer veel moeite gedaan het gepaarde
rijm te herstellen. Het is niet waarschijnlijk, dat hij een drierijm zou hebben laten
staan, waar dit zo gemakkelijk tot een rijmpaar kon worden teruggebracht, b.v. zoals
34)
Jonckbloet heeft voorgesteld :
Als hi gheweset hadde te voren
Niemen en hadde gheweest verloren
Doer sonden, en hadde Jeve ghedaen.

De grootte van de afstand waarover het verdwaalde gedeelte van de tekst is
verplaatst, sluit als oorzaak van de verschuiving uit typische kopiistenfouten die
optreden bij het lezen van de legger, het onthouden en voor zichzelf herhalen en
35)
het schrijven van de tekst . Onwaarschijnlijk is het ook, dat de kopiist door verkeerd
omslaan der bladen, aanvankelijk 567 verzen oversloeg. Hij zou de fout dan wel
bemerkt hebben, want de overgeslagen passage is niet geheel verloren gegaan,

32)
33)
34)
35)

Bijdrage tot de kritiek p. 98, herdruk p. 92.
Rapport p. 113-115.
Rapport p. 105-106.
Vgl. A. Dain. Les manuscrits. nouvelle ed. revue. Paris 1964. p. 41-46.
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maar niet hebben hersteld. Daar slechts één passage van de tekst is verdwaald,
kan verwisseling van diplomata niet de oorzaak zijn, noch kunnen we aannemen,
dat er folia zijn verwisseld door het naar de verkeerde kant omvouwen van een
dubbelblad. De mogelijkheid moet onder ogen worden gezien, dat de codex waarin
de verzen verdwaalden, op plano geschreven is, en dat er bij de impositie der
36)
bladzijden op het vel een fout is gemaakt . Dit betekent, dat de verzen 981-1606
op één vel geschreven zouden zijn, in totaal 621 verzen, dat zijn 23 pagina's bij 27
37)
verzen per bladzijde . We zouden dus met een duodecimo of met een nog kleiner
formaat te doen hebben. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat er, wanneer er van het
impositieschema werd afgeweken, niet meer bladzijden verkeerd geplaatst zouden
zijn.
Waarschijnlijk heeft De Vries gelijk die veronderstelt, dat een materiële eenheid
binnen de codex, een enkelblad neemt hij aan, verdwaald is. De kleinste materiële
eenheid is echter geen enkel- maar een dubbelblad. Slechts als uitzondering komen
er in een codex losse folia voor die d.m.v. een talon of d.m.v. een onglet zijn
meegebonden. In codices van mindere kwaliteit vervangen twee losse folia soms
een diploma. Afgezien van de toevoeging van miniaturen op losse bladen, wordt
slechts een folium bijgebonden, wanneer de codex defect is, of wanneer er om een
andere reden tekst moet worden toegevoegd. Losse bladen komen ook voor aan
het eind van een codex, wanneer één blad van een diploma onbeschreven zou
blijven, ofwel gebleven is. Wanneer we derhalve veronderstellen dat een los blad
is gaan zwerven, moeten we in de eerste plaats verklaren, waarom het een los blad
was, voorts hoe het van zijn plaats kon raken, en tenslotte waardoor het op zijn
nieuwe plaats terecht gekomen is.
Daar ik nog geen reden zie om van de uitzondering uit te gaan, veronderstel ik,
dat de 54 verzen waren verdeeld over een diploma. Dit moet, daar de tekst één
geheel is, het binnenste diploma van een katern zijn geweest. Dat de pagina's niet
meer dan 13 à 14 verzen

36)

37)

Sinds de dertiende eeuw is deze werkwijze door kopiisten toegepast. Vgl. P.J.H. Vermeeren
en W. Gs. Hellinga. Codicologie en filologie VIII. In: Spiegel der Letteren 6 (1962-1963) p.
210-215, en de aldaar genoemde literatuur.
27 zijnde de grootste gemene deler van 54 en 567.
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tellen, is geen onoverkomelijk bezwaar, hoewel we dan met een codex van
uitzonderlijk klein formaat te doen hebben. Het geeft echter te denken, dat het
dubbelblad met gemiddeld 27 verzen per folium, terechtkomt 567 verzen verwijderd
van zijn oorspronkelijke plaats: 567 is een veelvoud van 27. Hoewel een wisselend
regelaantal per pagina geen verwondering hoeft te wekken, zou het wel zeer toevallig
zijn, dat het gemiddelde aantal verzen per blad, ook over 22 folia gerekend, 27 blijft.
Deze constante wijst op een gelijk aantal regels per pagina, en dat zou betekenen,
dat we met een verdwaald folium en niet met een dubbelblad te doen hebben. Hierop
wijst ook het feit dat er geen katernformule te vinden is, waar een interval van 21
(567:27) folia voorkomt, wanneer men een binnendiploma naar het midden van een
andere katern laat verhuizen, tenzij men iets willekeurigs verzint als III + 2IV + III,
dat tot 3IV + II wordt. En wat zou dan de oorzaak van de verplaatsing zijn geweest?
Beschouwen we het alternatief: de 54 verzen staan op een folium met op elke
zijde 27 verzen. Het blad verschuift over een afstand van 567 verzen, d.i. precies
21 bladzijden. Het is duidelijk, dat het blad onmogelijk tussen de twee zijden van
eenzelfde folium terecht kon komen. We zijn dus bij onze berekening aan de
verkeerde kant begonnen. Zeker is, dat het blad, en daarmee de 54 verzen, tussen
twee folia is beland. De tekst hoort thuis tussen de 21ste en 22ste bladzijde daarop
volgend. De materiële eenheid echter waarop deze verzen waren geschreven, kon
op deze plaats niet voorkomen, kwam daar dus niet voor. De 54 verzen stonden
derhalve niet waar ze thuis hoorden. Ze moeten dus bij het kopiëren zijn
overgeslagen. Deze omissie wordt verklaard, indien we aannemen, dat zowel legger
als afschrift een mise-en-page had met 27 regels per bladzijde. De kopiist heeft
dan, wat bij een perkamenten codex zeer gemakkelijk kan gebeuren, twee bladen
van de legger i.p.v. één blad omgeslagen. Daardoor sloeg hij 54 verzen over, hetgeen
de kopiist zelf of de corrector later heeft opgemerkt, want de fout is verbeterd.
Wanneer het aantal overgeslagen verzen te groot is om in de marge te worden
bijgeschreven, is er maar één manier om een omissie te herstellen: de verzen
worden op een los vel geschreven en zo dicht
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38)

mogelijk bij de plaats waar ze horen, bijgebonden . Door de kopiist van Maerlants
Der naturen bloeme, Hs. 76 E 4 in de K.B. te 's-Gravenhage, is dezelfde fout gemaakt
39)
en op overeenkomstige wijze hersteld . Op grond van deze fout heeft A. van
Panthaleon van Eck-Kampstra Hs. Kon. Ak. XVI, dat eveneens in de K.B. te
40)
's-Gravenhage wordt bewaard, als legger kunnen aanwijzen . Het losse blad kan
in ons geval op twee plaatsen zijn bijgebonden: na blz. 22 of vóór blz. 21 (zie
onderstaande tekening), d.w.z. het blad verschoof over een afstand van 10 of van
11 bladen.

Wanneer een codex eenmaal is gebonden, is de kans dat er een blad losraakt,
vrijwel nihil. De veronderstelling ligt voor de hand, dat het blad door de binder op
de verkeerde plaats is bijgebonden. Voordat

38)
39)

40)

Daarmee is verklaard waarom de verzen op een enkelblad geschreven werden.
Dezelfde fout zal ook de oorzaak zijn geweest van het verdwalen van zes verzen in de Beatrijs.
Vgl. W. Gs. Hellinga. Zes verdwaalde verzen in de Beatrijs. In: Huldeboek B. Kruitwagen.
's-Gravenhage 1949, p. 178-195. In codex G* zouden na het zesde vers van een recto-pagina,
mogelijk doordat de kopiist twee bladen van legger F* tegelijk omsloeg, 44 verzen zijn
overgeslagen. Een los blad met daarop de overgeslagen verzen, moet ter correctie zijn
toegevoegd vóór deze pagina en later gekopiëerd vóór de zes verzen waarachter ze thuis
horen. Daardoor werden deze zes verzen over een afstand van 44 verzen binnen de tekst
verplaatst.
A. van Panthaleon van Eck-Kampstra. Jacob van Maerlant's ‘Der naturen bloeme’. Twee
notities over handschriften. In: Het boek 36 (1963-1964) p. 222-232.
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de losse katernen, die de binder aan de hand van signaturen en reclamen in de
juiste volgorde legt, worden gebonden, is de kans dat een los blad van zijn plaats
raakt, het grootst wanneer dit vóór of achter een katern is toegevoegd. De binder
van de Theophilus-codex heeft een aantal katernen voor zich gehad en daarbij een
los blad. Hij heeft dit aan de verkeerde katern toegevoegd, maar tengevolge van
de richting der vouw, waarschijnlijk in dezelfde positie t.o.v. deze katern als t.o.v.
die waarbij het blad thuis hoort. We moeten, van deze redenering uitgaande,
aannemen dat het blad vóór bladzijde 21 (zie tekening) was ingevoegd, en dat de
bladzijden 1-20 een quinternio vormden.

Deze hypothese vindt steun in onderstaande overweging. Het onmiskenbare
vakmanschap van de dertiende- en veertiende-eeuwse binder maakt de
veronderstelling onhoudbaar, dat het losse blad lukraak zou zijn bijgebonden. Hoe
is het dán te verklaren, dat het blad vóór de verkeerde katern werd geplaatst?
Het blad met de 54 verzen volgde op vers 1521. Het was daardoor noodzakelijk
in de bovenmarge aan te geven, dat eerst de rectozijde van het volgende blad
gelezen moest worden. Vandaar moest worden terugverwezen naar het bijgebonden
41)
blad, dat in de benedenmarge van de keerzijde naar vers 1607 moest verwijzen .
Boven vers 1553 moet een aanwijzing hebben gestaan als:

41)

Vgl. de verwijzingen in Hs. 76 E 4 in de K.B. te 's-Gravenhage op de pagina's 89, 90 en 91:
zie A. van Panthaleon van Eck-Kampstra. Maerlant's ‘Der naturen bloeme’ p. 229.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 85

103
‘Lees dit na
Van sonden die ons sijn ghesciet
op het volgend blad’,

of misschien stond er slechts een verwijsteken met
‘tote Van sonden die ons sijn ghesciet’.

De binder, die misschien niet eens kon lezen, is gewend de volgorde der
bindeenheden te bepalen aan de hand van de katernsignaturen. Een signatuur heeft
dit toegevoegde blad echter niet gehad. Een tweede hulpmiddel voor de binder
vormen de reclamen. Hij stelt de identiteit vast van de reclame op het eind van een
katern en de eerste regel van een nieuwe katern. Zoekend nu naar de juiste plaats
van het losse blad is onze binder, naar mijn mening, misleid door de gelijkenis van
‘Van sonden die ons sijn ghesciet’

en de reclame, na vers 978, te weten
‘Die sonden die mi sijn ghesciet’.

Samenvattend schets ik het ontstaan van de corrupties in het Hulthems handschrift
als volgt. Een vroegere kopiist heeft bij het afschrijven twee in plaats van één blad
omgeslagen. Deze omissie is bemerkt en gecorrigeerd door de ontbrekende twee
bladzijden op een los blad te schrijven. Dit blad is voor een verkeerde katern
gebonden. De kopiist die later de breuken probeerde te lassen, zal niet deze codex,
maar een afschrift daarvan tot legger hebben gehad. Hij immers was gesteld op
een zuivere tekst en zou op grond van de verwijzingen in margine de goede volgorde
wel hebben gereconstrueerd. De corrigerende kopiist kan niet de kopiist van de
Hulthemse codex geweest zijn, daar de eerste, als (bij-)dichter, vers 980 wel in de
goede volgorde zal hebben geschreven. Bovendien zou hij, gezien zijn gedrag, het
drierijm in de verzen 1383-1385 en dat in 1752-1754 niet hebben getolereerd. Dat
betekent, dat er aan de Hulthemse codex tenminste vier codices voorafgingen.
42)
Daarvan hadden er tenminste twee 27 verzen per bladzijde . Nader onderzoek
naar het gedrag van de

42)

3

Het getal 27, zijnde 3 , moet mogelijk in verband worden gebracht met de voorliefde voor het
getal 3 binnen de tekst, hetgeen op een relatie van kopiist en auteur zou kunnen wijzen.
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kopiist van de Hulthemse codex moet uitwijzen of genoemde fouten op zijn rekening
kunnen worden geschreven, met name of de drierijmen van hem afkomstig kunnen
zijn. Te oordelen naar zijn behandeling van de Theophilustekst, die wemelt van de
ongerechtigheden, was hij geen ‘tekstcriticus’, zodat we hem te veel eer bewijzen
wanneer we hem de bijgedichte regels toeschrijven. Dat zou dan het aantal
aantoonbare bronnen van onze Theophilus-redactie op minstens zes brengen,
hetgeen t.a.v. de datering van belang kan zijn.
De codicologische reconstructie van de codex met het losse blad en de legger
daarvan is echter in de eerste plaats van belang voor de tekstkritiek t.a.v. de lassen.
Verklaard is nu hoe het verschoven blad met een weesrijm kon beginnen en eindigen,
terwijl geen rijmpaar werd gesplitst op de plaats waar het blad terechtkwam. Dit
houdt een bevestiging in voor mijn conclusie, dat vers 979 is toegevoegd en de
rijmende verzen 981-982 oorspronkelijk zijn. Door de ingrijpende wijzigingen in het
slot van het credo wordt het totale aantal verzen tussen 981 en 1551 op 567
gebracht, precies 21 bladzijden met elk 27 verzen, in overeenstemming met het
aantal verzen op het verdwaalde blad. Dit houdt een bevestiging in voor de juistheid
van de tekstkritiek. De gereconstrueerde lezing van het op ‘bediet’ rijmende vers
tenslotte krijgt door zijn overeenkomst met vers 981, waarmee het via een reclame
in verband kon worden gebracht, grotere waarschijnlijkheid.
A.M. DUINHOVEN

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 85

105

De Gentse Liefdesembleemdichters en D.P. Pers
Het raadsel Theocritus à Ganda
Er verlopen, na de verschijning van Alciati's emblematabundel (1531), 24 jaren
voordat de Vlaamse rederijkers meedoen. Frans Fraet bewerkt dan De la Perrières
Le Theatre des bons engins, feitelijk in opdracht van een uitgeefster. Het is Plantijn
echter die van 1561 af de hoofdrol speelt door graveurs en auteurs samen te doen
werken, zodat zijn fondslijst ruim 60 emblematische uitgaven bevat voor er nog iets
gebeurt in de noordelijke Nederlanden. Plantijn neemt in het Zuiden bijna een
monopoliepositie in het emblematische veld in, en het is begrijpelijk dat zijn Leidse
filiaal hieraan meewerkt. Daar toch verschijnt de eerste Engelse Embleembundel
ten name van Whitney (1586), en daar ook verschijnen herdrukken van Alciati,
Junius, Sambucus, Paradin en Simeoni. Coornherts Recht ghebruyck....wordt ook
aangeboden met het Leidse uitgeversadres. Nog in 1615 zien wij Paradin in
Nederlandse bewerking van de hand van Joost van Ravelinghen, n.l. De Princelijcke
Devijsen. Wat er gepresteerd wordt in de emblematiek speelt zich in de zeventiende
eeuw hoofdzakelijk in de Republiek af, waar ieder jaar nieuwe titels en herdrukken
verschijnen. De belangrijkheid van deze Noord- en Zuidnederlandse vorm van
letterkunde beoordele men aan het aantal uitgaven vóór 1750: 750 stuks. Wij staan
hiermee internationaal ver aan de top, wat óók geldt voor de artistieke kwaliteit van
de illustraties, waarbij het mede te danken is aan de polyglotte uitgaven dat onze
letterkunde invloed uitoefende op het buitenland.
Terugkerende tot ons onderwerp willen wij eerst aandacht besteden aan Dirck
Pietersz Pers, die de leiding nam bij het uitgeven van emblemata in de Republiek.
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Óver Pers is niet veel te vinden, wel ván hem, op wie het embleem past ‘'t geluck
is in druck’. Zijn drukkersmerk is een anagram: ‘Ick stri op ons eerde’. Als dichter
ondertekent hij ‘Dorotheos à Bemda’ (is hij in Emden geboren?) of met de spreuk:
‘Deucht bereickt de croon’. Hij schreef enige werken: Lucretia, Jonas,
Bacchus-Wonderwercken en de Romeinsche Adelaar. Als vertaler dient hij zich aan
op het titelblad van Ripa's Iconologia. Zijn uitgeversadres was ‘in de witte Persse
in de oude Brug-steech’ en daarna ‘op 't water recht tegenover de corenmarct in de
witte Perse’. Wanneer hij zijn (uitgevers)naam aan dit uithangbord ontleent, dan zal
dit wel zijn ter onderscheiding van een collega uitgever, Dirck Pietersz Voskuyl, die
ca. 1615 ook boeken uitgaf in Amsterdam.
Onze Dirck Pietersz zette zijn naam veelal op het titelblad van zijn Nederlandse
uitgaven. Op de Franse drukt hij ‘Theodore Pierre’, op de Latijnse noemt hij zich
‘Theodorus Petrus’, terwijl op het titelblad van Jonas de Straf-prediker staat: ‘door
Th. Petrejus.’ Uit zijn lijst van uitgaven (zie bijlage) valt op te maken dat hij allereerst
twee liedboeken uitgaf, die beide gedrukt waren bij Hans Matthysz. Er zat muziek
in het uitgeven van deze amoureuze liedboeken. Ze werden in het charmante
oblongformaat aan de markt gebracht, en de verkoop was op de Nederlandse jeugd
gericht. Het waren bestsellers, die ook concurrentie uitlokten, en het is dus begrijpelijk
dat Pers in de Lusthof (1607) het volgende afdrukt:
Ghy Druckers die om strijt te printen zijt gesindt
't Zy vviens copy het zy als ghy daer baet by vindt
Dit Liet-boec int geheel oft stuc-wijs na te drucken
U hier verboden wort. Soo ghy doch 'trecht bemint
Want hier en is niet outs het zijn al nieuwe stucken
met groote moeyt vergaert en wilt dan hier niet plucken
Maer neemt wt sulcken tuyn daer u gheoorloft wort
Op dat u werck altyt ten besten mach ghelucken
Den seghen Godes med' daer over zy stort
Het gaet hem selden wel die na eens anders port.
Recht moet syn

Van amoureuze liederenbundels naar amoureuze embleembundels is slechts één
stap, want in beide gevallen richt de uitgever zich op de
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markt van de Nederlandse jeugd. Wanneer nu Le Theatre d'Amour verschijnt zonder
uitgeversadres, zonder plaats en datum van uitgave, dan is Pers de man die de
twee titelbladen en de 24 prachtige gravures laat copiëren. Ook de zinspreuken,
deels in het Frans, deels in het Italiaans en Latijn, laat hij overnemen. Pers verkiest
het oblongformaat en hij versmelt de oorspronkelijke titelprenten tot één titelblad,
nu in spiegelbeeld, zoals ook bijna alle emblemen worden afgedrukt. Pers laat twee
in tekst van elkaar onafhankelijke uitgaven verschijnen n.l. één in het Nederlands
en één in het Latijn. Niet alleen de lay-out, maar ook de indeling is dezelfde in beide
‘gewaagde’ bundels, die natuurlijk verschijnen zonder uitgeversnaam, plaats en
datum van uitgave. Ze beginnen beide met een lang gedicht, gericht aan de
Nederlandse jeugd, en behandelen dan in stanza's de tegenovergeplaatste
emblemen, waarvan het motto herhaald wordt boven de stanza's.
De Nederlandse uitgave krijgt een Latijnse titel: Quaeris quid sit amor..., en het
lange gedicht ter inleiding is ondertekend ‘Theocritus à Ganda’. De Latijnse uitgave
is getiteld Emblemata Amatoria iam demum emendata; een der gedichten is
getekend: ‘I. (J?) A. Timmermans’. Dat Pers dit boek uitgaf wordt waarschijnlijk door
de overeenkomst van de lettertypen in Den Lusthof en in Quaeris quid sit amor. Wij
zien van Timmermans' versie geen herdrukken meer. Wij weten niet op wie dit
pseudoniem slaat. Van de Nederlandse versie verschijnen bij Pers vier nieuwe
edities; nieuw (?) is de titel Emblemata Amatoria iam demum emendata en nieuw
zijn de toegevoegde gedichten van Daniel Heinsius n.l. Elegie of Nachtclagte en
Het Sterfhuys van Cupido. Deze twee gedichten verschijnen in Franse vertaling
later in Tronus Cupidinis (1618). Dat is ook een emblemenverzameling en in de
eerste druk staat op het titelblad te lezen: ‘P.T.L. excudit’; dus een Pers-editie?:
P(etrus T(heodorus) L(ibrarius)?
In elk geval is Pers een bedrijvige en slagvaardige uitgever geweest: Hij verwerft
de platen en de teksten van Moermans De cleyne werelt, waaraan hij in 1608 alleen
een nieuw titelblad toevoegt. Hij laat Vondel een nieuwe versie maken, n.l. Den
gulden Winckel, hij brengt Microcosme (de oude Franse vertaling) en ook de oude
Latijnse Mikrokosmos. Van Coornhert, die eerst bij Plantijn uitgaf, geeft
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Pers tweemaal een uitgebreidere tekst van het Recht ghebruyck ende misbruyck...,
waarbij Pers blijkbaar over de originele koperplaten beschikte. Deze gebruikt hij
nog eens voor Lubbaeus' Latijnse versie Emblemata moralia et oeconomica. In
1614 laat hij verschijnen Bellerophon, dat aan zijn pen wordt toegeschreven. Het is
meer waarschijnlijk dat H. Damman (overleden in 1608) de auctor intellectualis is
geweest. Raadselachtig is de herkomst van 30 kopergravures die het boekje sieren.
Pers laat hierna Vondel het fabelboek van De Dene bewerken, waarbij het opvalt
dat Vondels naam niet op het titelblad staat (1617). Het einde van Pers'
emblematische bedrijvigheid is de vertaling van Ripa's Iconologia (1644).
In dit overzicht is al veel van Pers opgenoemd, maar niet alle raadsels zijn
opgelost, waarvan het grootste is: Theocritus à Ganda.
Behalve de genoemde embleembundel Quaeris quid sit Amor...staat op Theocritus
à Ganda's naam de Spiegel van de doorluchtige vrouwen. Dit werk verscheen in
1606 bij Jodocus Hondius, die waarschijnlijk ook de gravures ervoor maakte. Ook
de Spiegel wordt toegeschreven aan Daniel Heinsius. De legende over Daniel
Heinsius' auteurschap is ontstaan doordat Heinsius uit Gent afkomstig is, Heinsius
Theocritus' werk gecommentarieerd heeft doen uitgeven, en er van Heinsius twee
grote gedichten in de tweede uitgave van Quaeris quid sit amor....zijn opgenomen.
Daar Daniel Heinsius' tijdgenoten hem reeds aanzagen voor de auteur, is het niet
te verwonderen dat A.G.C. de Vries (in zijn bibliografie), W.A.P. Smit en D.J.H. ter
Horst in hun dissertaties de legende voortzetten. Paul Sellin doet dit ook in zijn zo
juist verschenen boek Daniel Heinsius and Stuart England, Leiden, 1968, waarin
hij overigens een nuttige ‘check-list’ van 437 Heinsiana opstelde.
Wij zijn nu op het punt gekomen om de spiegel van de legende stuk te gooien.
De stenen zijn al gebakken vóór en kort na de verschijning van Quaeris quid sit
amor...; wij zullen ze ook aandragen uit een recente publicatie. Daarna zullen wij
een nieuwe spiegel in de lijst hangen, waaruit de gestalte van de werkelijke auteur
zal verschijnen of beter: weer verschijnen. De relevante punten zijn de volgende:
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* De naam Theocritus kan elke schrijver verzinnen.
* De plaats Gent heeft veel schrijvers opgeleverd, waarvan er enige vóór 1600
zijn uitgeweken.
* Daniel Heinsius heeft Nederduitse verzen klaarliggen (1602?) waarvan de uitgave
uitgesteld zal worden wegens het ontbreken van emblematische gravures: ‘Belgici
versus mei sunt excusi, nondum...tamen ipsae Emblematum figurae accesserunt,
quod editionem moratur’ (vide D.J.H. ter Horst, Daniel Heinsius, Utrecht 1934, pag.
43, noot 7).
* Pers copieert naar bestaande gravures, en zoekt teksten erbij; hij is dus in de
omgekeerde positie van die waarin Heinsius verkeert.
* Pers nodigt niet de grote classicus en Leidse bibliothecaris uit voor het leveren
van teksten t.b.v. zijn Latijnse bundel (tenzij men wil denken, dat Heinsius het
pseudoniem Timmermans aannam).
* Heinsius heeft niet één van zijn boeken doen verschijnen bij Pers, noch bij
Jodocus Hondius.
* Heinsius laat op de titelbladen van al zijn publicaties drukken Daniel Heinsius.
In drie gevallen n.l. in publicaties vóór 1602, voegt hij er aan toe ‘gandensis’.
* Het is niet denkbaar dat Heinsius zich motto's laat opdringen om teksten te
schrijven voor een ‘tweede hands bundel’ emblemen.
* J. Meursius in de Illustris Academia (1613) schrijft over Heinsius: ‘Circumferuntur
et diversa Poematia vernacular, quae illi attribuuntur, sed quae autor hactenus non
edidit pro suis’
* Heinsius laat bij Marcusz te Leiden zijn Afbeeldingen van Minne verschijnen
(1613). Voor deze uitgever heeft Heinsius nog vijf maal aan andere boeken gewerkt.
De plaatjes bij Heinsius' emblemen zijn een afgietsel (naar de vorm) van Vaenius'
Amorum Emblemata (1608). De gravures zijn ronduit slecht van tekening. De
emblemata van Heinsius hebben alle een kort Latijns motto. Ze zijn onder het
‘handelsmerk’ Theocritus à Ganda opgenomen: na Heinsius' verzameling van 24
emblemen laat de uitgever het maaksel van Theocritus volgen. Dat gebeurt nog
eens bij dezelfde Marcusz in 1615. Dit zet kwaad bloed bij Petrus Scriverius, die in
1615 Heinsius' Nederduitse Poemata doet uitgeven bij Blaeu, dus niet bij Pers of
Marcusz. Scriverius nu wilde
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Heinsius' emblemata strikt scheiden van die van Theocritus. Hij stelt het heel duidelijk
op pag. 23 van de Nederduytsche Poemata 1616 als volgt:
‘Aen den Leser.
Het oude spreeckvvoordt segt, Daer de man niet selfs komt, daer werdt
het hooft niet wel gewassen. Het selfde, ion-stige Leser, is ons hier
weder-vaeren. Want alsoo dese Poemata gedruckt sijn in een ander stadt,
daer wij altijdt niet over ofte by en hebben konnen wesen; soo is over all
onse sin ende meeninge niet te recht gevat, ofte gevolgt. Onder andere
hebbe ick u dit willen vermaenen: De Emblemata van minne sijn by den
Druc-ker sonder eenich onderscheyt achter een vervolgt tot het getall van
48 toe: daer nochtans maer alleenelijck de eerste 24 (na-mentlick het
Ambacht van Cupido) van des Auteurs vernuft ende vindinge sijn: soo
inde beelden, als de gedichtselen. De volgende 24, te vooren tot
meermalen ende op verscheyden plaetsen gedruckt, sijn van andere.
Dees hadde een seker liefhebber soo uyt den hooch-geleerden Mr.
Hadriaen de Ionge, als andere schrijvers, bij een verga-dert, ende in koper
doen snijden: om deur den druck gemeen te maecken. Dan alsoo dit maer
stomme beelden waeren, soo is de soetvloeyende tong van onse Poeet
daer toe geleent. die al spelende de selfde over veel jaeren Nederlandts
heeft doen spreken. Hier hebt ghy op te letten: ende voort dese
mistellingen te verbeteren....’
Staan de Theocritus-emblemen in de editie van 1616 tegen Scriverius zin, hij
neemt wel gedichten van anderen op, maar niet (in deze eerste druk) de Spiegel
der doorluchtige vrouwen.
* De gravures voor de emblemen zijn nieuw naar de vorm; zij wijken af in details
en achtergrond van vorige edities. Het zijn minutieuse plaatjes, die in grootte niet
veel verschillen van die in Roemer Visschers Sinnepoppen (1614), ook door Blaeu
uitgegeven.
* Het publiek blijft geloven aan Heinsius auteurschap van de Theocritus-emblemen.
Daarom waarschuwt Scriverius nog eens in de Nederduitse Poemata (1619 en
1622): ‘Versus Latinos in XXIV priora Emblemata, P. Scriverius ludibundus adjecit.
Reliqua sunt incertorum’, en voorafgaande aan de Theocritus-emblemen schrijft
Petrus:
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‘Op het versoeck van een drucker, van den auteur in zijne kindsheyt met versen
verciert, onder den naem van Theocritus à Ganda’.
* Op het titelblad van een verzamelbundel (zie De Vries 28) staat: ‘Emblemata
Aliquot amatoria D. Danielis Heinsii cum additamento aliorū nunc primum in lucem
edito’. Behalve enkele Heinsius-emblemen zijn in dit boekje al die van Theocritus
à Ganda opgenomen.
Hierna kunnen wij aannemen dat Heinsius niet Theocritus à Ganda is, en kunnen
wij al een signalement opstellen van de schrijver, die wij zoeken. De volgende
kenmerken moeten op hem toepasselijk zijn:
A Een Gentenaar van geboorte.
B Levensperiode circa 1570-1610.
C Uitgeweken naar de Republiek vóór 1607.
D Moet meer bij Pers gepubliceerd hebben.
E Moet Scriverius, Heinsius en J. Hondius gekend hebben.

Dr. Meertens maakte mij opmerkzaam op Ph. Blommaerts boek over de Gentsche
schrijvers (De Nederduitsche schrijvers van Gent, Gent 1861). Het werk van een
dozijn Gentse auteurs werd nagegaan, maar zij vielen af omdat ze aan de drie
eerstgenoemde vereisten al niet voldeden. De enige die geheel voldeed is: Jacobus
Viverius.

Jacob de Vivere
Jacob was geboren in Gent circa 1575. Zijn vader was etser en goudsmid. Het gezin
vertrok naar Londen, waar de vader in 1593 overleed. Jacob studeerde enige tijd
in Leuven medicijnen en liet zich inschrijven bij de Leidse Universiteit op 18 october
1595 als ‘Jacobus Viverius Gandensis’. Hij raakte er bevriend met Petrus Hondius,
die een witdoorschoten exemplaar van Lubbaeus' Emblemata (De Bry, Frankfort,
1596) als Album Amicorum gebruikte. De Vivere is een van de weinigen die er een
Nederlands gedicht in schrijft. Onder de Latijnse bijdragen prijken o.a. de namen
van Jodocus Hondius, Daniel Heinsius en Petrus Scriverius. Jodocus had ook in
Londen gewoond en vestigde zich eerst in Amsterdam in 1593 (het sterfjaar van
De
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Vivere's vader). Na De Vivere's promotie verlaat hij Leiden en reist dan naar Frankrijk
en Engeland. Hij keert in de Sleutelstad terug in 1601 en, na een vergeefse solliciatie
naar de positie van Stadsdokter voor Leiden, gaat hij naar Amsterdam, waar hij zich
als apotheker vestigt. Hij begon al in zijn Leidse studietijd gedichten te schrijven,
die ook uitgegeven werden. Uit de korte bibliografie die wij ook van hem als bijlage
toevoegen, zijn wat belangrijke gegevens te halen:
1. Jacob richt zich al in 1600 in een opdracht tot ‘de Nederlandtsche jeughet’.
2. In 1601 is het H. de Buck te Amsterdam, die van Jacob 2 boeken drukt. H. de
Buck drukte de bundel Bruylofts Bancket voor Hans Matthysz. Van de laatste bundel
gaf Pers een derde en vierde druk uit.
3. Pers geeft in 1615 uit de Wintersche avonden en
4. op het titelblad van dit boek, dat autobiografische bizonderheden geeft, leest
men het pseudoniem ‘Philologus Philiatros à Ganda’. De auteur blijft onbekend
totdat Jan Zoet een hereditie uitgeeft in 1649, met De Vivere's naam op het titelblad.
5. Pers geeft in 1619 De Vivere's Clachte uit, in welke publicatie De Vivere's naam
niet voorkomt.
6. De Vivere verkiest weer de anonymiteit in Christelycke Ghesanghen (1627);
pas na zijn dood, in de achtste druk, komt zijn naam op het titelblad.
7. De Vivere laat twee poëziebundels verschijnen, waarvan de titels beide beginnen
met het woord Spiegel.
8. De Vivere is een religieus man, die met het probleem van de dood worstelt; hij
schrijft twee rouwklachten en hij tekent enige malen: ‘De doodt doet leven’.
Dit thema nu komt naar voren in de Wintersche avonden, waar hij vertelt hoe zijn
vader, ofschoon dodelijk verwond door een pijl, blijft leven. Het enige gevolg schijnt
te zijn dat zijn vader vermagert. Gaan wij nu de stanza's van de Theocritus'
emblemen na, dan vindt men er termen van een arts-apotheker, die de dood als
een realiteit ervaart. Dit laatste vinden wij duidelijk weergeven in het vers bij het
39ste embleem (ed. Heinsii Poemata 1616):
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Et piu dolsi.
Ick die soo menich strick, soo menich groote hoopen
Van Iagers toegerust end' honden ben ontlopen,
Een hevet my gedaen, het kleeft my in het hert,
Hoe snel dat ick oock loop, noch snelder is de smert.
Ick ben nu ver genoech ontkomen 's vyandts handen,
Ick loop, ick vlieg, ick ren, door bosschen ende landen,
Die my quetst is van hier, ick hebb' van haer geen noodt.
Maer niet te min is zy de oorsaeck van mijn doodt.

Herinnert dit niet aan het voorval van de vader, die moest uitwijken naar Londen,
waar hij gewond werd? Een nadere uitwerking van De Vivere's zinspreuk ligt in de
tekst bij embleem 26 besloten:
...O doodt, O wreede doodt,
Waert dat ick sterven kond' soo waer ick uyt de noodt.
Nu sterf ick als ick leef, ick ben doodt al mijn leven,
Mijn hert verdrooght int lijf, mijn jeucht gaet my begeven...

De laatste regel, al gedrukt in 1607, wanneer De Vivere dus circa 32 jaar is,
weerspreekt Scriverius' opmerking, dat de auteur dit ‘in zijn Kintsheyt schreef
(overigens maakt Scriverius deze opmerking in 1619, dus dan is Jacob weer 12
jaar ouder). Daarbij komt men in de verzen iets van de arts-apotheker tegen wanneer
De Vivere rijmt over de dood, het leven, genezen, wonden, pijn, rechte medicijn,
bittere gal, gezondheid, en ‘adem is leven’. Heinsius' Ambacht van Cupido is
origineler, enerzijds omdat de graveurs zich schikken naar de tekstschrijver,
anderzijds omdat Cupido hierin al zijn bedrijven (d.i. bedrijvigheden) uitvoert door
middel van kinderspelen en beroepen. Ongetwijfeld heeft Heinsius zijn speelse aard
uitgeleefd in zijn stanza's. Het godje Cupido speelt de rol hem toebedacht en wij
zien dan in woord en beeld: ballen, timmeren, spinnen, bikkelen, schilderen, zagen,
dorsen en zaaien, tollen, spelevaren, kringen trekken, schieten, hoepelen,
blindemannetje, gymnastiek, soldaatje spelen, stok-paardje rijden, ‘vadertje’ spelen,
bellen blazen, vliegen op de gans. De gravures zijn vakwerk en de teksten staan
vol woordspelingen. Scriverius moet er met groot plezier Latijnse motto's bij
verzonnen hebben: ‘...ludibundus adjecit’.
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Conclusies
Daniel Heinsius' embleembundel wordt uitgegeven nadat verschenen zijn Le Theatre
d'Amour, Vaenius' Amorum Emblemata (1608) en Hoofts Emblemata Amatoria
1)
(1611) .
De weinig bekende, toch zo verdienstelijke De Vivere is de eerste dichter die onze
taal gebruikt voor profane liefdesemblemen.
Pers is de eerste uitgever in de Republiek die emblematische literatuur
introduceert. Zijn devies ‘Deucht bereickt de Croon’ zouden wij willen toepassen op
De Vivere, ware het niet dat deze dichter ons zijn toepasselijk devies naliet: ‘De
doodt doet leven’.
JOHN LANDWEHR

Bijlagen

A. Lijst van uitgaven van Dirck Pietersz (Pers), Amsterdam 1607-1649
1607

De verbeterden nieuwen obl. 4to
Lusthof
vol....Amoureuse....ghesanghen.
11 pl. Cl. Jansz. Visscher.
De derde druk. - Eerste en
tweede druk bij Hans
Matthijsz. Amsterdam
(1602) en 1604?
dl. II: Bruylofs Bancket
verciert met veerthien
liedekens. Gedrukt bij H.
de Buck.

1607?

Theocritus à Ganda,
Quaeris quid sit
amor......Anonym
uitgegeven

obl. 4to

1607?

I.A. Timmermans,
Emblemata
Amatoria......Anonym
uitgegeven

obl. 4to

1608

Den Bloemhof van de
Nederlandsche jeught

obl. 4to

(1608?)

Theocritus à Ganda,
Emblemata Amatoria......

obl. 4to

1608

J. Moerman, De cleyn
werelt......

4to

1)

Dit wordt nader uitgewerkt in mijn Emblembooks in the Low Countries 1554-1949 (eind 1969
te verschijnen).
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(1608?)

Den......Lusthof......den
vierden druck ghebetert
(met Bruylofts Bancket).

obl. 4to

1608

Theocritus à Ganda,
Emblemata Amatoria

obl. 4to

1609

H. Ligmarides. Antitodus 8vo
of teghengift, teghen den
afval van apostaten als
oock tegen de ergernisse
die den swacken ghegeven
wert, van den genen, die
vande Ghereformeerde
Kercken afvallen tottet
Pausdom......

1609

Tegen een driedubbele
Quast Een driedubbele
Beytel. Dit is, Apologie aan
George Blackwell
geschreven.

1609

Jacques I, (roy
8vo
d'Angleterre) Een
Coninghlicke
Apologie......vert. van The
Oat of allegiance.
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1609

Lubbaeus, Emblemata
moralia et oeconomica
(Theodorus Petrus,
Amsterdam).

4to

(1609?)

Mikrokosmos......(Theodorus 4to
Petrus, Amsterdam).

1609

Een cleyn tractaetgen
4to
vervatende seeckere
articulen teghens de aflaet
ende vaghevier - Ghedisp.
onder J. Arminio......

1609

Reden-strijdt vande ketters 4to
gheen gheloove te
houden......

1610

D.V. Coornhert, Recht
ghebruyck ende
misbruyck......

1610

Den Bloemhof van de
obl. 4to
Nederlandsche jeught......

1610

J.H. Linschoten. Histoire
de la navigation......

1610

G. Buchanan,
4to
T'Samensprekinghe, vant
recht der
Coninghen......verduytsch
door E. de Veer.

(1611?)

Le Microcosme.
Amsterdam, Theodore
Pierre

4to

1612

J. Heidfeldius, Sphinx
theolog. philosophia......Vertaald
door Pet. Jacobi Austro Sylvium.

4to

1612

Theocritus à Ganda,
Emblemata Amatoria......

obl. 4to

1613

(Vondel) Den gulden
winckel......

4to

1614

(H. Damman?)
Bellerophon of lust tot
wysheyd.

4to

1614

(Ph. van Borsselen)
4to
Strande; oft ghedichte van
de schelpen......

4to

o

2
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Apollo of Ghesangh der
Musen......met 9 pl. Cl.
Jansz. Vischer

obl. 4to

In hetzelfde jaar wederom
een druk met typografische
verschillen.
1615

A. Thysius, Leere ende
order d. Nederl. soo
Duyssche als Walsche
Ghereform. Kercken......

4to

1615

B. R(uissenbergh) Flora of obl. 4to
boōgaard der lieflycke
bloemen ende vruchten
met noch eenighe nieuwe
liedekens......

1615

(J. de Vivere) Philologus
Philostratos à Ganda,
Wintersche avonden......

1616

D. Baudius, Van 't bestant 4to
des Nederlandschen
oorlogs

o

12

Met 3 platen en 1 met 18
portretten.
1616

o
A. Sculetus, Axiomata
12
concionandi practica of
gront-reghelen om wel
ende stichtelijck te leeren
predicken......

1616

S. de Bartas, De
vaderen......(ed.
Vondel)......

4to

1617

(J. de Vivere) Philologus
Philostratus à Ganda,
Wintersche avonden......

12

1617

(Vondel) Vorsteliicke
warande der dieren......

4to

1619

Delitiae Galliae et
Angliae......

1619

(J. de Vivere)
Clachte......over
het......overlyden Jo.
Hallius......

4to

1620

D.V. Coornhert. Recht
ghebruyck ende
misbruyck......

4to

1620

Vondel. Hierusalem
verwoest......

4to

o
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Vondel. De heerlyckheyt
van Saloman......

4to

1620

Vondel. De helden
Godes......

4to

1620

Vondel. De heerlyckheid
van......Gedicht by wylen
G. de Saluste......

4to

ca. 1620

't Mergh van de
Nederlandsche
spreekwoorden......

12

o
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1622

Erasmus. Colloquia
4to
familiaria of gemeensame
Samenspraken......

1623

(D.P. Pers) Jonas de
4to
Straf-prediker......door Th.
Petrejus

1624

Cicero. Guldene
philosophische
boecken......

1624

D.P. (Pers) Lucretia ofte
het Beeld der
Eerbaerheydt......

4to

1625

(D.P.) Tranen Iesu
Christu......

4to

1628

D.P. (Pers) Bacchus Wonder-wercken......

4to

ca. 1630

Bellerophon......

1630

Den Bloemhof van de
Nederlantsche
Jeught......Noyt in den
druck gesien (sic.).

obl. 4to

1632

Pers. De Romeynsche
Adelaer......

12

1633

Bellerophon

1634

Erasmus Colloquia
familiara of gemeensame
't Samen-Spraken......

1634

Pers, De Romeynsche
Adelaer......

1635

Pers. Jonas de
straf-prediker......

1635

D. Mostart. Nederduytsche
Secretaris, oft
Zendschrijver......

1636

Erasmus 't Handboeckjen
van de christelycken ridder

1637

D. Mostart. Vermeerderde 12o
Nederduytsche secretaris
ofte Zendtbriefschrijver

1638

Bellerophon......

(1641)

D.P. (Pers) D'Onstelde
4to
Leeuw of springh-ader der
Nederlantsche Beroerten

o
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(1641)

Bellerophon......

ca. 1644

Bellerophon......

1644

Ripa. Iconologica vert.
door D.P. (Pers).

4to

1646

Pers. De Romeinsche
adelaer......

4to

1647

D.P. (Pers) De verwarde
Adelaer......

4to

(1648?)

Pers. Gesangh der
zeeden......

(?)

o
M.T. Cicero. Van de
12
onderlinghe plichten......ed.
D.V. Coornhert

1649

D. Mostart. Vermeerderde 12o
Nederduytsche
Secretaris......

B. Werken van Jacob de Vivere
1598

Copie van een seker Refereyn......Amst.
Laur. Jacobsz

1598

De Uytspracke van Anna Uyt den
o

Hove......Leiden, Chr. Guyo. Poezie 8
1598

De Claghte van Satan ouer Clementein
Puteanum.....Leyden, Chr. Guyot 16 pp.

1600

Een Christelyck lof-verhael van den
treffelicken veldslagh....door Jac.
Viverium van Gendt......Leyden by Chr.
Guyot voor Laur. Jacobsz (Amsterdam).
4to
Poezie: een 12 regelig gedicht en 38
coupletten van elk 12 regels.
Een opdracht in proza aan ‘De
Nederlandtsche jeughet’.

1600

Den lust-hof van de Christelicke zielen,
waer in begrepen zijn de Christelicke
ghedichten. In drij deelen; ende met
eenen soo oversien, enz. dat de schrijver
maer desen druck en kennet. Leyden, by
Chr. Guyot: voor Laurensz. Jacobsz.
Amst. 4to.
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Poezie - Aan het eind proza: De
gheestelicke nacht - wachten van de
wijse maeghet.
1601

Den Spieghel van de Spaensche
tyrannie: waer by ghevoegt is eene
vreughdighe vieringhe over het veroveren
van......Rynberk. Amst. H. de Buck, voor
Laur. Jacobsz. 4to.
Poezie en in proza opdracht aan de
Raedt en Burgherie van Amsterdam.

1601

De handt Godes; of een christelyck
Verhael van de Peste......In dicht
ghegeven van Jacobvs Viverivs,
Medecyn. Amst. by Volraedt Gaubisch.

1601

Den Spieghel van de Spaensche
tyrannie: waer by ghevoegt is eene
vreughende hoogh-gheleerden Joannes
Heurnius. Amst. by H. de Buck, voor
Laur. Jacobsz. 4to.
Poezie d.i. epithaphium in 5 coupletten
van 4 regels en Elegia in 16 coupletten
van 12 regels. Epithaphium getekend:
‘De doodt doet leven’ de zinspreuk van
Viverius.

1604

Guy du Faur. De Vierlinghen (of wyse
Leerdichten) van Guy du Faur Heere van
Pybrack. Vertalet wt Franschen in Nederl.
dichte. Amst. Desid. de la Tombe.
Poezie (en vertaling) van De Vivere.

1606

Spiegel vande doorluchtige, eerlicke
cloucke, deuchtsame ende verstandege
vrouwen; genomen wt diveersche
Griexsche ende Latynsche
warhistoryschryvers......ende rymswyse
beschreven. Amst. Jodocus Hondius
1606. obl. 4to.
De gegraveerde titel en de 8 platen
waarschijnlijk door J. Hondius. Op het
titelblad: Theocritus à Ganda.
Poezie - Deze Spiegel werd later
opgenomen in:
Afbeelding van Minne. Leiden H. van
Westerhuysen 1619 zonder plaatjes.
Heinsius Nederduytsche Poemata. Amst.
Bleau 1618 met plaatjes.
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Heinsius Nederduytsche Poemata. Amst.
Bleau 1622 met plaatjes.
(1607?)

Quaeris quid sit amor......(Amst. D.P.
Pers) obl. 4to.
Poezie - Lang gedicht Aen de
Ionckvrouwen van Hollant en 24
coupletten van 8 regels.
Op het titelblad: Theocritus à Ganda.
Herdrukt bij Pers vier maal onder de titel:
Emblemata Amatoria iam demum
emendata, waar bij gevoegd werden D.
Heinsius ‘Elegie’ en ‘Het Sterfhuys van
Cupido’.
Ook afgedrukt met D. Heinsius Ambacht
van Cupido in Scriverius' edities van
Heinsius Nederduytsche Poemata.
Eveneens herdrukt in de z.g. Theocritus
à Ganda edities:
Emblemata Amatoria Nova J. Marcusz.
1613 obl. 4to.
Afbeeldingen van Minne. Leyden, J.
Marcusz. 1613 obl. 4to.
Het Ambacht van Cupido. Leyden, J.
Marcusz. 1615 obl. 4to.
Afbeelding van Minne. Leyden, H. van
Westerhuysen 1619 obl. 4to.
Emblemata Aliquot amatori D. Danielis
Heinsii cum additamento aliorū......(ca.
1620 Bleau?)

1608

Claegh-ghedicht op het overlyden
van......Warnerus Helmichius, ghe-
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trouwen dienaer des Godelycken
woordes in de Kercke tot Amstelredam.
Ontslapen......den 29 Aug. 1608 Amst.
Corn, Claesz. 4to.
Dit werk wordt gevolgd door 2
graf-dichten getekend: ‘De doodt doet
leven’. (J. de Vivere).
1609

Handboeck, of Cort begryp der caerten
ende beschryvingen van alle landen des
o

werelds. Amst. C. Claesz. obl. 12 . Een
compilatie van J de Vivere met een
gedicht.
1610

N. Chytraeus. Het reys-gheldt van de
wterste of laetste reyse: seer vol
leeringhe ende vertroostinghe......wt de
alderbeste oude ende nieuwe wtleggers
der Heylige Schrift......Ende nu uyt de
Latijnsche in de Nederlandtsche sprake
vertalet door Jacobus Viverius. Amst. M.
Colyn. 4to.

1611

Ph. Du Mornay. Een seer grondigh
bewys dat Jezus is de ware Messias, in
den Paradyse belooft, ende van al de
heylighe propheten voorseydt; tot
waerschouwinghe der Joden. In de
Fransche tale beschreven. Ende nu in
onse Nederlandstsche spraecke
ghetrouwelick vertaelt (met een
Christelick ghesang van ghelycken
inhoudt) van Jac. Viverius. Amst.
o

Hendrick Laurensz. 8 .
Met een opdracht van Viverius aan de
Amsterdamse Magistraat.
1615

P. Molinaeus. De heylighe gheestelycke
opweckinghe in het Fransche beschreven
van Molinaeus......In onse Nederlantsche
sprake ghetrouwelyck vertaelt (door J.
o

de Vivere). Amst. Hendr. Laurensz. 12 .
1615

De wintersche avonden, of
Nederlantsche vertellingen. Waer in
verscheydene vremdigheden, dese lest
voorledene hondert jaren
gebeurt......worden verhaelt. Amst. Dirck
o

Pietersz. (Pers) 8 .
(Aan het eind: Ghedruct tot Leyden, by
Joris Abrahamsz. van der Marsse 1615).
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Proza. Op het titelblad: Philologus
Philiatros à Ganda.
Herdrukt by Pers in 1617. Voorts 2
edities in 1636 n.l. Amst. J.F. Stam en
Rott. I. van Waesberghe. - Amst. G. van
Doedesberg 1649 en ook 1665. - Utrecht
L. Roeck 1650.
De editie 1649 is bezorgd door Jan Zoet,
die J. de Vivere's naam bekend maakte.
1619

Clachte ende vertroostinghe over het
Christelyck overlyden van......Jo.
Hallius......Amst. Dirck Pietersz. 4to. De
Vivere tekende met ‘De doodt doet
leven’.

1624

Zie onder 1636.

1627

Christelycke Ghesanghen tot lof van ons
Heere ende Saligh-maker Jesus
Christus......(Door J. de Vivere en
anderen). Desen vyfden (sic!) druck is
van nieus oversien......Amst. vor M.
o

Jansz. Brant. 8 .
De voorrede is gedateerd 1615 (1ste
druk?). Pas op het titelblad van de 8ste
druk wordt de Vivere als auteur vermeld.
1636

De handt Godes; of, een Christelyck
verhael van de peste, of gaeve Godes:
in dicht gegeven. Te Haerlem, gedr. by
Th. Fonteyn. 4to.
Poëzie met 58 coupletten van 12 regels
voorafgegaan door een voorrede in
proza. Volgens het Nieuw Nederlandsch
Biographisch Woordenboek
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eerst in 1624 te Delft, J. Andriesz.
verschenen. Hetzelfde naslagwerk deel
II pagina 1501 noemt: Lusthof van de
christene ziele (Leyden, 1609, 4to).
(1645?)

J. Viverius. Wel-levens-const, soo wel
vermaeckelijck als leerlijck om te lesen,
tot onderhoudinghe van des menschen
ghesontheydt. 's Grav. J. Pz.
Beerendrecht. 8vo. Volgens opgave
Bibliotheek van de Vereeniging ter
bevordering van de belangen des
boekhandels, die ook noemt: J.V.
Medicyn. Een Nieuw Geestelyck
Lied-boeksken, Gedight van J.V.
Medicyn. Amsterdam, J. Kannewet, n.d.
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Snede, rust en enjambement bij Huydecoper en Pels
‘De letterkundige techniek, en meer bepaald de versleer in geheel haar omvang, is
in de Nederlanden een nog altijd verwaarloosd gebied’, zo schreef Prof. dr. F. Baur
1)
in 1949 . In die toestand is sindsdien maar weinig verandering gekomen en de
‘zorgvuldige, monographische en sterk analytische detailstudies’ waar Baur op
wachtte, zijn nog niet in groten getale verschenen. Dit behoeft weinig verwondering
te wekken omdat moderne discussies over de Nederlandse versleer vaak geen
aansluiting kunnen vinden bij het werk van theoretici uit vroeger eeuwen, doordat
de uitgangspunten en methoden zo ver uit elkaar liggen. Men is daardoor geneigd
het werk van die voorgangers buiten beschouwing te laten.
Op deze wijze zijn ook Huydecopers beschouwingen over de Snede de
vergetelheid ingegaan, hoewel ze door achttiende-eeuwse tijdgenoten toch zeer
bewonderd werden, en als pionierswerk erkend. J.J. Mauricius bijvoorbeeld schrijft
aan Huydecoper over ‘de kunst der snydingen, waarvan UwelEdGestr. de eer
2)
toekomt van de eerste uitvinding’.
Huydecopers preoccupatie met de leer der sneden vindt voor een groot deel haar
oorsprong in zijn anti-Franse gezindheid op het gebied van de verskunst, waarvan
hij herhaalde malen getuigenis aflegt. Op p. 179 van zijn Proeve van Taal- en
Dichtkunde (Amsterdam 1730) verklaart hij te behoren tot hen die ‘oordeelen, dat
de kennis der Latijnsche Poëzye veel nutter is dan die der Fransche, om een goed
Hollandsch

1)
2)

Een vergeten verhandeling over het rijm. Versl. en Med. van de Kon. Vl. Ac. 1949, p. 43-56.
In een brief van 31 aug. 1762, uitg. door H.A. Ett in Verjaard Briefgeheim, Brieven aan B.
Huydecoper, Amst. 1956, p. 119. Ook Huydecoper zelf beschouwt zich als initiatiefnemer.
Op p. 176 van de Proeve van Taal- en Dichtkunde, Amst. 1730, noemt hij de snede een zaak
die tot nu toe niet in de Nederlandse verzen opgemerkt is. F. de Haes die in de Tael- en
Dichtkundige Bydragen I (1760) een Aenleiding tot de Nederduitsche Dichtkunst leverde,
baseerde zich in zijn (onbelangrijke) beschouwingen over de snede (p. 172 vv.) op
Huydecopers betoog.
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Dichter te worden.’ Door deze stellingname is hij ertoe gebracht de ‘ware’, Latijnse
betekenis van het woord cesuur of caesura te onderzoeken en de resultaten daarvan
voor de Nederlandse versleer te benutten. Daarmee zal hij de Franse betekenis
van Césure = middenrust verwerpen, maar daarover later.
We vinden Huydecopers beschouwingen over de snede of snyding in de eerste
plaats in zijn Proeve, p. 141-152. Met behulp van theoretici als Scaliger en Minturno
legt hij het begrip uit: ‘De laatste greep van een woord, die tegelyk is de eerste greep
van een' voet, maakt eigelyk dat geene, het welk de Latynen noemen, CAESURA,
INCISUM of INCISIO; d.i. SNEDE of SNYDING: zodat dit vaars:
Op dat de boel-/schap 't rei-/ne wa-/ter niet besmette,

drie Snydingen heeft, geene Rust of Verpoozing.’ Het laatste is duidelijk: een
werkelijke rustpauze kan per definitie niet midden in een woord vallen. Op grond
hiervan wordt Pels bestraft die de woorden Snede en Verpozing als synoniemen
gebruikte.
De hoofdzaak van Huydecopers bedoeling is helder: er is sprake van het
verschijnsel ‘cesuur’ wanneer een woord in twee verschillende versvoeten zit, zoals
bijvoorbeeld boel-schap.
Toch komt Huydecoper er theoretisch niet helemaal uit. Om het verschil tussen
Rust en Snede te demonstreren, zet hij de volgende tegenstellingen naast elkaar
(p. 142):
‘I. de Snede valt in het midden van een' voet: de Rust altyd tusschen twee voeten
in.
II. alleen in Vyf- en Zes-voetige vaarzen kan 'er ééne Rust zyn, niet meer: maar
yder vaars kan zoveel Sneden hebben als het voeten heeft, uitgezeid eenen [= op
één na].’
Met punt I. sluit Huydecoper zich aan bij de terminologie der classici. Hij blijft dat
doen wanneer hij overgaat tot de behandeling van een Latijnse versregel om
daarmee de Latijnse terminologie uit te leggen. Hij wijst erop dat ook in het Latijn
de woorden Mansio (= rust) en Caesura wel door elkaar worden gebruikt. Dit is
begrijpelijk, aldus Huydecoper, want in de volgende regel:
Formosam resonare do-ces / Amaryllida silvas
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zijn Rust en Snyding eenzelfde zaak, ‘vallende de Ruste, in de Latynsche vaarzen,
evenals de Snyding, in het midden van een' voet; niet gelyk by ons, tusschen twee
voeten in.’ Desondanks wil Huydecoper stipuleren dat men ook in het Latijn de twee
begrippen goed uiteen moet houden, op grond van déze overweging: De Caesura
kan ook plaats hebben in het midden van de tweede en vijfde voet, de Mansio alleen
in de derde en vierde. Hij vervolgt dan: ‘Hoeveel te meer dan moeten wy, in onze
Duitsche vaarzen, de woorden Rust en Snede onderscheiden, daarze zich noit, op
eene zelfde plaats konnen aantreffen?’ Men zou me hierop kunnen tegenwerpen,
zo gaat hij verder, dat in het eerder aangehaalde vers
Op dat de boel-schap / 't reine water niet besmette

Rust en Snyding elkaar ook ontmoeten. Tegen die opvatting heeft Huydecoper
echter een terminologisch bezwaar. Dit vers kent wel een Verpozing, in het midden
van de derde voet, maar de technische term Rust dient z.i. gereserveerd te worden
voor de verpozing na de zesde syllabe, de echte middenrust.
Er is echter iets merkwaardigs aan de hand met de aangehaalde versregel.
Vergelijken we namelijk de zojuist gegeven weergave ervan met die van het begin
van Huydecopers betoog op p. 141:
Op dat de boel-/schap 't rei-/ne wa-/ter niet besmette

dan blijkt er een belangrijk verschil: het streepje is een plaats opgeschoven. Hieruit
zien we dat Huydecoper voor zichzelf geen zekerheid had over de vraag of de snede
nu in het woord of in de versvoet lag. De plaats van de streepjes in het voorbeeld
van p. 141 (trouwens ook in de andere voorbeelden uit het betoog waarvan er
hieronder nog enkele aangehaald zullen worden) wijst op het eerste, de plaats van
3)
het streepje in de regel van p. 142 op het tweede . In dit laatste geval sluit
Huydecoper zich, zoals gezegd, bij het spraakgebruik der classici aan.
Wat heeft Huydecoper nu met zijn leer van de snijdingen bedoeld?

3)

Huydecopers verwarring spreekt ook uit andere plaatsen in zijn betoog. Soms bv. p. 141 en
146 heeft hij het over de snijding nà de voet, op p. 148 over de snyding ìn de Bynaamwoorden
(curs. van mij); op p. 146 spreekt hij echter ook van snijdingen ‘den voet in tweën snydende’.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 85

123
We kunnen mijns inziens vooropstellen dat het inzicht dat erachter steekt in zekere
zin juist is. De snijdingen moeten ertoe dienen de versvoeten aan elkaar te koppelen,
zodat het bestaan van de afzonderlijke versvoet min of meer gemaskeerd wordt.
Met instemming haalt hij bijv. Minturno aan: ‘in het schikken der voeten gebiedtmen
ons toetezien, datze niet ontbonden werden. gelyk geschiedt, wanneer de woorden,
zonder eenige Caesura te saamen geschikt zyn: vooral wanneer yder voet een
woord behelst; of, wanneer 'er nergens een een lettergreep overblyft, van de welke
de volgende voet zyn begin neeme.’ Huydecoper acht dit ‘volkomen toepasselyk
op onze Duitsche vaarzen’.
Toch kan de moderne versleer niet veel met Huydecopers theorie beginnen. Zij
ontkent immers juist het bestaan van de afzonderlijke versvoet als structurele eenheid
binnen de versregel. Voor een theorie die eerst de versregel in afzonderlijke voeten
verdeelt om die daarna, met hoe goede bedoeling ook, weer aan elkaar te lassen,
heeft ze geen plaats. Het behoeft dan ook geen verwondering te wekken dat de
leer der sneden de twintigste eeuw niet gehaald heeft. Voor zover mij bekend is
Van der Hoeven de laatste geweest die er andere dan historische aandacht voor
4)
had .
Er is nog een ander bezwaar tegen Huydecopers opvattingen aan te voeren. Het
komt mij namelijk voor dat hij bij zijn beschouwingen een secundair verschijnsel
voor het primaire heeft aangezien. Wil men Nederlandse woorden, die zo vaak
initiaalaccent hebben (schematisch _◡ met vaak toonloze e in de tweede syllabe),
inpassen in versregels met een jambisch thema (schematisch ◡_), dan kan het niet
anders of het verschijnsel van de cesuur zal zich vaak voordoen. Dat is geen kwestie
van kunstig arrangeren, maar een gegevenheid in een dergelijk vers. Wanneer we
dan ook de voorbeelden waarmee Huydecoper zijn theorie wil demonstreren nagaan,
dan blijkt mijns inziens dat het hem eigenlijk om iets anders dan het verschijnsel
van de cesuur gaat.
Zo heeft hij bezwaar tegen de vijfde snede in dit vers van Antonides van der Goes:

4)

A. van der Hoeven, Lambert ten Kate, 's-Gravenhage 1896, p. 168. De schrijver betreurt het
dat bij Ten Kate de cesuur niet tot haar recht komt.
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Die op Kaukaes, en zyn besneeu-/de klip-/pen zwieren

en dit van Hoogvliet:
Wie zou geloo-/ven, dat 'er recht-/e we-/gen waren.

Hij stelt als verbeteringen voor:
Die op Kaukaes, en langs zyn klippen heenezwieren

of
Die op den Kaukasus en langs zyn klippen zwieren

en
Wie zou gelooven, dat 'er wegen zyn te vinden.

Nu kan men het met Huydecoper eens zijn - als men er zich al toe laat verleiden op
deze wijze afzonderlijke versregels te beoordelen - dat zijn veranderingen inderdaad
verbeteringen zijn. Naar ik meen zit deze verbetering echter niet in de veranderde
cesuur, maar in de veel gevarieerder verdeling van de accenten in de verbeterde
5)
regels, waarvan de andere cesuur slechts een gevolg is .
Een ander voorbeeld dat zowel Huydecopers versgevoeligheid als de zwakheid
van zijn theorie demonsteert is het volgende. Hij verbetert Vondels regel
De deu-/ren kan-/ten zich gewel-/digh te-/gens 't wringen

in
De deur staet pal, en kant met kracht zich tegens 't wringen

omdat in de laatste de tegenwerkende kracht van de sluis beter wordt vertolkt. Ook
in dit geval heeft de verbetering met het verschijnsel van de snijding als zodanig
niets te maken; het effect wordt veroorzaakt door de opeenvolging van
eenlettergrepige woorden met vermijding van toonloze uitgangen.
Heel merkwaardig is het volgende voorbeeld. Fraai, zo zegt Huydecoper, zijn veel
snijdingen in een situatie van haast:
Komt, volght-/me daer-/we flus in 't har-/nas be-/zigh waren.

Veel minder zou volgens hem zijn:

5)

Wanneer Huydecoper verderop in de Proeve n.a.v. zijn ‘tranten’-theorie nog eens op het
aangehaalde vers van Hoogvliet terugkomt, spreekt hij alleen nog maar over de verbetering
van de indeling der Hooge Toonen (p. 183 v.).
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Komt, volght my, daer wy flus etc.

Ook hier ligt de oorzaak van het betere effect van het eerste voorbeeld niet in de
cesuur (trouwens wel heel vreemd: eerst me en we enclitisch met de voorafgaande
woorden verbonden, en dan weer door de cesuur losgesneden), maar in de voller
dus trager klank van het tweede voorbeeld (waar Huydecoper ook nog een
vertragende komma heeft ingesmokkeld!).
Gelukkig is Huydecoper ook niet al te rigoureus in het toepassen van zijn regels.
Het beroemde openingsvers van Vondels Palamedes:
Die zorgt, en waeckt, en slaeft, en ploeght, en zwoeght, en zweet

mag men niet afkeuren omdat het geen enkele censuur kent, ‘want Byzondere tyden
en plaatsen maaken niet zelden verandering in Algemeene Wetten.’
Op p. 175 van de Proeve komt Huydecoper nog even op zijn betoog over de
snede terug aan de hand van de versregel
De horens vallen kleen, doch glad, als gepolystert.

Dit vers acht hij niet goed omdat de ‘korte’ greep ge- wordt gebruikt als een ‘lange’.
Dit gebrek kan verholpen worden door een snede:
De horens vallen kleen, doch sierlyk ge-polyst,

‘want schoon GE kort blyft, het stoot zo veel niet, omdat 'er eene greep voorgaat,
die niet minder kort is.’ Huydecoper is van mening dat een woord van één lettergreep,
i.c. als, toch altijd iets meer ‘toonpersing’ heeft. Wederom moeten we constateren
dat het verschijnsel van de snijding secundair is ten opzichte van wat Huydecoper
eigenlijk wil bereiken: het opeenvolgen van twee toonloze lettergrepen.
Laten we het bovenstaande kort samenvatten. Als zovaak is Huydecoper ook nu
weer als initiator opgetreden door het uit de Latijnse versleer bekende begrip caesura
in de Nederlandse theorie te introduceren als snede of snijding. Ditmaal is zijn
initiatief echter weinig gelukkig geweest. Vanuit modern standpunt bezien is met
een theorie die de afzonderlijke versvoeten als structurele eenheden erkent, niet
veel te beginnen. Bovendien heeft Huydecoper bij de theoretische
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uiteenzetting van zijn bedoelingen een weinig gelukkige hand gehad. Tenslotte
bleek nog dat in de practijk het begrip snede, ‘de schakeling, die de voeten door de
6)
woorden verbindt’ , slechts secundair was ten opzichte van wat Huydecoper eigenlijk
beoogde: een goede verdeling der accenten en een aan de bedoeling van het vers
aangepaste hoeveelheid toonloze uitgangen.
Aan het begin van dit artikel hebben we gezien dat Huydecoper de ‘ware’ betekenis
van het woord snede wilde bepalen door uit te gaan van het Latijnse woord caesura.
Op grond van zijn onderzoekingen maakte hij er bezwaar tegen dat Pels in zijn Q.
Horatius Flaccus Dichtkunst de woorden Verpoozing en Snee als synoniemen
gebruikte. Deze terminologische onjuistheid rekende hij zijn voorganger echter
minder zwaar aan dan diens opvattingen over de aard en de noodzaak van de
middencesuur of verpozing.
Pels had zich wat dit onderwerp betreft bij de Frans-classicistische mening
aangesloten. Schrijvend over de alexandrijn en de vijfjambische verzen, decreteert
hij dat men erop moet letten
dat ‘er een’ verpoozing zy in bey
Dat slag van vaerzen, die hén om hunn' léngte schey',
Of 't zou niet deugen. Die verpoozing wordt geheeten
De Sneê van 't vaers, waar van men dit behoort te weeten;
Dat dat van zéssen, na de dérde voet altijd
7)
En dat van vijven, na de twéde, óf dérde snijt.

In de Voorrede van zijn werk gaat Pels nog even op de kwestie in: ‘Wat myne
vryigheid van rymen aanbelangt, ik schyn myne eigene léssen, die ik in de Rymkonst
gegeeven héb, niet overal waar te neemen, wanneer ik in zommige van myne
vaerzen na de dérde voet geen snyding maak; dóch ik doe zulks nérgens, dan in
saamengestélde woorden, maakende de snyding, daar die gekóppeld zyn, op

6)
7)

W. Bilderdijk, Nieuwe Taal- en Dichtkundige Verscheidenheden II (1824), p. 139.
2

Q. Horatius Flaccus Dichtkunst, Amst. 1681 , p. 7.
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het voorbeeld van verscheidene zeer vloeijende Rymers, aangezien het dan
8)
ganschelijk niet en stuit [= hindert] in het leezen.’
Op grond van deze uitlatingen meen ik te mogen vaststellen dat de Snee of
Verpoozing bij Pels niet meer is dan het puur formele feit dat er een woordgrens
ligt tussen de zesde en zevende syllabe. Dit wordt bevestigd door Pels' eigen
9)
dichtpractijk. Wanneer men volgens de methode van Braakhuis de syntactische
grenzen na iedere syllabe telt (bij wijze van steekproef gedaan in vs. 1-22 van de
Dichtkunst), dan blijkt het aantal syntactische grenzen na de 5e en 9e syllabe groter
te zijn dan na de 6e. Pels heeft dus niet bedoeld dat er een werkelijke rust na de
6e syllabe aanwezig moet zijn. Wel moet daar een woordgrens vallen, met als
uiterste concessie een grens op de plaats waar twee woorden samengekoppeld
zijn.
Met deze terminologie verkeert Pels in goed gezelschap: Bij de bespreking van
een gedicht van Boutens constateert A.W. de Groot dat er na de zesde en na de
laatste lettergreep van de versregel alijd een woordgrens is. ‘Na de zesde lettergreep
heeft de dichter blijkbaar een zuiver formele correspondentiegrens willen aanbrengen,
die we “caesuur” kunnen noemen...We zeggen: “zuiver formeel”; immers de caesuur
10)
is lang niet altijd een syntactische grens tussen twee woordgroepen.’
Wanneer we ervan uitgaan dat de normale grens tussen de zesde en zevende
syllabe bij Pels niet meer is dan een woordgrens, is zijn uiterste concessie, waarbij
hij toestaat dat op die plaats de grens tussen twee aaneengekoppelde woorden
mag liggen, volgens zijn formele redenering voor ons niet onbegrijpelijk.
Over deze opvattingen van Pels nu heeft Huydecoper zijn diepe verbazing en
afkeuring uitgesproken. Ten dele berust zijn verzet op

8)

9)
10)

In zijn berijmde poëtica Het Toetsteentje der Nederduytsche Toneel- en H (= M) engelpoësye
in Poésy (1694) sluit Lud. Smids zich geheel bij Pels aan. Smids verdient, dit even terzijde,
niet de afstraffing hem door Kossmann toegediend inzake zijn opvattingen over de snede:
verbijsterende gedachtenkronkels (p. 130). Smids verwart de Hollandse rust en de Latijnse
caesuur niet, maar legt juist, omdat hij voor beide begrippen hetzelfde woord gebruikt (snede)
het verschil ertussen uit (p. 271). Voor hem ligt de Latijnse caesura achter de voet en altijd
in het woord.
A.P. Braakhuis, De thematische structuur van de versregel, 's-Gravenhage 1962.
A.W. de Groot, Algemene versleer, Den Haag 1946, p. 41-42.
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misverstaan van Pels' bedoeling. Huydecoper verstaat namelijk onder Rust niet een
loutere woordgrens, zelfs niet een syntactische grens, maar een reële pauze. Heel
duidelijk vinden we dat uiteengezet op p. 611v. van de Proeve. Huydecoper betoogt
daar dat er heel wat verzen in feite geen Rust kennen ‘zelfs tegen de gedachten
van den geenen dieze gemaakt heeft’. Als voorbeeld geeft hij deze regel van Vondel:
Hoe vuil hoe godtloos luit het /menschenbloet te storten.

‘want luit het kan daar zo weinig gescheiden worden, alsof 't een woord waar. Het
Oog kan dan hier weder wel een Rust vinden na luit, de zesde greep van het vaars:
maar het Oor kan zich daarmede niet genoegen.’
Huydecoper schrijft nu zìjn opvatting van de middenrust als een reële pauze ook
aan Pels toe en kan dan zijn tegenstander op diens woorden vangen. Als
uitgangspunt voor zijn betoog kiest Huydecoper een versregel van zijn opponent:
Het goed geluk heb aen-getroffen, om 't gemeen etc.

Van tweeën een, zo vervolgt hij dan; men moet na aen rusten of niet rusten en ‘Zo
men 'er rust, misdoetmen tegen de natuur der woorden, die hier geen scheiding
konnen dulden.’ Dat is de heer Pels blijkbaar met me eens, daar hij immers zegt in
sommige van zijn verzen geen snijding te maken. Maar hoe kan hij dan in een adem
zeggen dat hij die rust toch wel houdt op de grens van twee samengekoppelde
woorden? ‘Hoe verstaa ik dat? Hy maakt in sommige vaarzen geen Snyding: maar
dan, en alleen dan, maakt hy de Snyding daar de woorden gekoppeld zyn. 't zyn
zyne eigene woorden, schoonze zich regelrecht tegenspreeken.’
Met deze parafrase heeft Huydecoper Pels toch geen recht gedaan. Deze heeft
niet anders willen zeggen dan dat hij in sommige regels de formele woordgrens na
de zesde syllabe schijnt te hebben verwaarloosd, maar dat die grens toch nog
aanwezig is, zij het als het punt waar twee woorden aaneengekoppeld zijn. Inderdaad
ging Pels hier meer met zijn ogen dan met zijn oren te rade, zoals Huydecoper
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hem verweet; hij mocht dat echter wel doen omdat hij onder Snee of Verpoozing
ook geen hoorbare rust verstond. Huydecoper deed dit wel, en juist daarom kon hij
ook geen vrede hebben met de eis (door hem dus veel stringenter opgevat dan
door Pels werd bedoeld) dat de alexandrijn een rust na de zesde syllabe behoort
11)
te hebben. Alweer verzet hij zich tegen de Franse dictatuur en niet toevallig wil
hij in het Nederlandse vers ruimte geven aan het klassieke type van de trimeter.
Zijn opvattingen hierover heeft hij neergelegd in het gedeelte van de Proeve (p.
175-190) waar hij de ‘tranten’ van de Nederlandse alexandrijn behandelt. Hij
onderscheidt twee hoofdsoorten:
I. Die zonder rust. Deze bestaat uit 3 maten van elk 4 lettergrepen. De
hoofdaccenten vallen op de 4e, 8e en 12e lettergreep. Deze trant acht Huydecoper
de volmaaktste (deze komt overeen met de klassieke trimeter).
II. Die met rust. Hier vallen de voornaamste accenten op de 2e, 6e en 10e
lettergreep.
Huydecoper wil dus voor de Nederlandse alexandrijn twee criteria combineren:
het al of niet voorkomen van een middenrust èn de betrekking die er tussen de hoge
tonen onderling bestaat. In deze combinatie is hij niet altijd even goed geslaagd. In
een aantekening aan het eind van de Proeve (p. 625) moet hij toegeven dat er ook
verzen in de eerste trant mèt een werkelijke middenrust bestaan, zoals dit:
12)

Geen onderschéidene / maar éenerleye tránt.

Men vraagt zich dan af waarom er geen verzen van de tweede trant zonder rust
geaccepteerd mogen worden, maar dat wijst Huydecoper apodictisch af. Anderzijds
vervalt voor de tweede trant vaak de eis dat er een betrekking moet bestaan tussen
de accenten op de

11)
12)

Huydecoper merkt op dat zijn opvatting dat de middenrust niet noodzakelijk is ‘hun die
aanbidders van de Fransche Poëeten zyn maar maatiglyk behaagd’ heeft. Proeve p. 179.
Kossmanns interpretatie van deze passage is niet geheel juist. In dit vers is wel degelijk
sprake van een werkelijke rust. Anders zou Huydecoper trouwens ook de terminus technicus
Rust hier niet gebruikt hebben. (Cf. Kossmann a.w., 138-9).
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2e, 6e en 10e syllabe. Huydecoper acht het voldoende wanneer de 6e syllabe ‘eene
der Hoogsten’ is.
Voor een breedvoerige beschouwing over Huydecopers ‘tranten’ moet ik verder
13)
naar de dissertatie van Kossmann verwijzen. Hier wil ik er alleen nog op attenderen
dat Huydecopers schijnbaar ‘lossere’ theorie (een middenrust is niet altijd
noodzakelijk) voor het Nederlandse vers heel wat strenger is geweest dan het
voorschrift van Pels. Menige regel die door Huydecoper werd afgekeurd omdat hij
niet in het (soms toch wel erg willekeurige) schema van zijn tranten paste, was voor
14)
Pels zonder meer aanvaardbaar.
Tenslotte wil ik nog aandacht geven aan enkele aspecten van de theorie van het
enjambement, omdat de behandeling daarvan bij de beide theoretici in zekere zin
parallel verloopt met die van de middencesuur.
Uitgangspunt vormen weer de opmerkingen van Pels. Deze wijst erop dat het in
sommige soorten poëzie aangenaam kan zijn het rijm duidelijk te horen,
Maar in het Héldendicht, én by den Samenspreeker
Zou 't kwalyk voegen: 't is niet noodig, dat een zéker
En stérk geluid van rijm daar 's hoorers ooren tréff',
En dat het zich alom byzonderlyk verhéff';
Daar alle de andere gedichten zeer na neigen:
Want onberymde taal is nader, én meer eigen
Aan Héldendichten, en Toneelstóf. Hoort men dan
Te dikwyls 't rijmwoord, óf ook steeds op 't einde van
Den zin het eind uws rijms; zo schynt ge 'er meê te prijken;
15)
'k Laat staan, dat uwe taal naar onrijm zou gelijken.

Aan deze theorie kunnen we toevoegen - het blijkt reeds uit het geciteerde fragment
- dat Pels zelf in zijn leerdichten veel en zwaar enjambeert, blijkbaar opdat ook deze
poëzie enigszins ‘naar onrijm zou gelijken.’

13)
14)
15)

Kossmann a.w., 130-141.
In de practijk hebben Huydecopers beschouwingen weinig invloed gehad, zoals Kossmann
reeds opmerkte (a.w., p. 144).
Q. Horatius Flaccus Dichtkunst p. 6.
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In zijn Voorrede gaat Pels ook nog even op de zaak in, en wel in een passage die
onmiddellijk volgt op die waarin hij over de door hem genomen vrijheid in verband
met de middencesuur sprak: ‘Ook verstout ik my ééns het woord Windverkooper
zodaanig te scheiden, dat het eerste woord, waar uit het te zaamen gestéld is, een
vaers sluit, én het andere een nieuw begint; alzo het insgelyks niet schynt te stuiten.’
Pels redeneert hier op dezelfde wijze als bij de middencesuur: In het algemeen
behoort er aan het einde van een versregel een rust te zijn die in bepaalde soorten
poëzie niet meer behoeft te betekenen dan een woordgrens. Als uiterste concessie
16)
mag die grens ook liggen op de plaats waar twee woorden aaneengekoppeld zijn.
Als voorbeeld hiervoor geef ik Pels' eigen regels:
In 't Héldendicht word ook begékt, die als een Wind-Verkooper, Marktgék, of Kwakzalver,
dus begint.

Nu is het merkwaardig dat Huydecoper die Pels zo fel aanviel over zijn opvattingen
inzake de middencesuur, hem in dit geval volkomen gelijk geeft. De verklaring
hiervoor zal wel gevonden moeten worden - alweer - in Huydecopers verzet tegen
de Franse suprematie, waarbij hij ditmaal in Pels een bondgenoot vond.
Uitvoerig heeft Huydecoper zijn mening over het enjambement neergelegd in zijn
boekje Corneille verdedigd (1720) waarin hij zich verweert tegen een ongunstige
recensie van zijn Edipus-vertaling in de Boekzael der Geleerde Werelt van mei
1720. De recensent had onder meer opgemerkt: ‘Zommige vaarzen komen ons ook
wat hart, en niet vloeient voor, en misschien zijn de geduurige overspringingen van
het eene vaers in het ander, en het rymen met de woorden die, dat, van, en, in enz.
daar wel de oorzaak van.’ Bij het woord overspringingen was een noot over het
enjambement toegevoegd met o.a. de opmerking: ‘De Franschen myden zulks ook
zorgvuldig in hunne vaerzen.’ Hiertegen stelt Huydecoper zich te weer in het elfde
hoofd-

16)

Smids a.w., p. 269 keurt een dergelijke scheuring in een woord af. Cf. voor voorbeelden uit
later tijd J. Geurts, Bijdrage tot de geschiedenis van het rijm in de Nederlandse poëzie, Gent
1906, II p. 116-121.
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stuk van zijn boekje. Hij is, evenals Pels dus, van mening dat in Toneeltaal ‘het rym
altyd zo weinig gehoord moet worden, als 't mogelyk is.’ Hij beroept zich daarbij op
de practijk van de beste Nederlandse schrijvers. Voor het gebruiken van rijmwoorden
als die, dat, van, en etc. kan Huydecoper bewijsplaatsen geven uit Vondel, Antonides
en Rotgans en zo bewijst hij ‘dat derzelver ooren hieromtrent alzo weinig
Franschgezind geweest zyn als de mynen.’ Hij achtte dus, met andere woorden,
17)
een woordgrens voldoende aan het einde van een versregel .
In de Proeve (p. 415 vv.) gaat hij nog een stapje verder. Naar aanleiding van
Vondels regel.
Zoo styf wort Lichas met Alcides armen heen-Gesmeeten

tekent hij aan: ‘Ondertusschen is deeze vryheit, van, in Koppelwoorden zo wel het
eerste [daar gaat het hier om], als het laatste tot een Rijmwoord te gebruiken, zeer
gemeen bij onze beste Dichters, en veilig naar te volgen.’ Verder wil hij echter niet
gaan: ‘Maar, gelyk wy die Afgebroken Rynimwoorden volkomen goedkeuren in
Koppelwoorden, zo keuren wy die volkomen af in een enkel woord, en oordeelen
datmen Spiegel niet behoore te volgen, schryvende in den Hertsp. V, 40:
De willigh-blinde, diet ontkennen, die 't GEVALLIGH t'saamenkleeven.’

Curieus is een ander voorbeeld uit Dan. Jonktys:
Dit, en noch meer, haer dienstig, OVERSLAEN-D' in haer gemoed, nam zy het voorstel
aan.

Ook dit keurt Huydecoper af, al is het veel zachter en al kunnen deze verzen gelezen
worden op een wijze ‘die deezen misstal byna geheel bedekke.’ In verband hiermee
is het merkwaardig op te merken dat Huydecoper een vers met een middenrust op
de plaats waar twee

17)

Volgens Kossmann (a.w., p. 139) zou Huydecoper menen dat in beide ‘tranten’ van de
alexandrijn de 12e lettergreep de hoogste toon moet hebben. Ik heb dit in Huydecopers betoog
niet terug kunnen vinden. In elk geval zou het strijdig zijn met het goedkeuren van rijmwoorden
als die, dat etc. De ‘schaver’ bij uitstek, Feitama, verwerpt in de voorrede van zijn Telemachus
(1733) dergelijke rijmen.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 85

133
woorden door elisie met elkaar verbonden worden, weer wèl goed keurt, terwijl hij
toch, zoals we gezien hebben, bij de Rust veel strenger redeneert. Een voorbeeld:
De sierlyk gepolyste en gladde horens blonken.

Dit is volgens hem een goed vers van de tweede trant, dus met middenrust. (Cf.
Proeve p. 177 en 184).
In elk geval kan men Huydecoper in verband met zijn beschouwingen over het
enjambement hetzelfde verwijt doen als hij het Pels deed, namelijk dat hij meer met
zijn ogen dan met zijn oren te werk is gegaan. Men kan hem voor hetzelfde dilemma
plaatsen: rusten of niet rusten, en in het laatste geval maakt het dan niet meer uit
waar men in een woord de scheiding maakt.
Deze inconsequentie van Huydecoper is te betreuren daar hij erdoor afweek van
een door hemzelf scherp geformuleerd standpunt. Anderzijds moeten we ook niet
vergeten dat Huydecoper geen complete, uitgewerkte versleer heeft gegeven, maar
slechts een aantal opmerkingen over dit onderwerp, die her en der in de Proeve
verspreid staan. Het behoeft dus ook niet al te veel verbazing te wekken dat alles
niet precies op elkaar is afgestemd. Daar komt nog bij dat, zoals hierboven is
gebleken, Huydecopers ideeën over het Nederlandse vers soms meer voortkwamen
uit een fervent anti-Frans standpunt, dan uit een weloverwogen theorie.
Heemstede
M.A. SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN
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Klassiek geklank in Vondels Geboortklock
1)

Bij de lezing van Vondels Geboortklock, in een nauwgezet geannoteerde editie ,
troffen mij drie plaatsen, die opheldering verlangen.
In 201/2 bezingt Vondel de rivier den Zoom,
Zoom, die gekarmosijnt in 't lauwe bloed van d'Iber,
Door Bergens vesten bruyst.

Langeveld verklaart hier Iber met ‘Ebro’. Bedoeld is ‘Spanjaard’ gelijk in het Latijn
van Horatius, Carmina 2, 20, 19/20 me peritus / discet Iber en Lucanus, Pharsalia
6, 258 durus Iber.
Interessant is de passage 557/9, waar de dichter de kleurenpracht van het voorjaar
roemt,
Daer Junoos paeuweprael, of Partsche konings gordel,
By bloemverscheydenheyd, hebb' luttel kans en vordel,
Wen 't op een praelen gaet.

Weliswaar tekent Langeveld aan: ‘mij is geen verhaal over een Partse gordel bekend’;
wij lezen echter bij Claudianus, De raptu Proserpinae 2, 94/7 in roemtaal van gelijken
trant:
Parthica quae tantis variantur cingula gemmis
regales vinctura sinus? quae vellera tantum
ditibus Assyrii spumis fucantur aëni?
non tales volucer pandit Iunonius alas.

De combinatie van enerzijds Junoos paeuw- en Partsche konings gordel, anderzijds
volucer...Iunonius en Parthica...cingula...regales wijst op rechtstreekse ontlening
en wel, naar ik meen, uit den grondtekst. In de editie van I.V. Vondels Poësy uit
1647 (II 82) vinden wij namelijk een andere plaats, De consulatu Stilichonis 3, 144/5
numquam succubuit damnis et territa nullo
vulnere post Cannas maior Trebiamque fremebat

1)

Geboortklock van Willem van Nassav, door Joost van den Vondel. Met inleiding en
aantekeningen van M.J. Langeveld Jr.; Klassiek Letterkundig Panthéon 168, Zutphen 1930.
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2)

persoonlijk vertaald ; zowel de nieuwgevonden navolging in de Geboortklock als
de uitgang van het onderwerp Kannas geven grond voor het vermoeden, dat de
vertaling van tenminste twee decenniën vroeger dan 1647 dateert.
Het moeilijkst zijn wel de verzen 988/9. Hier prijst de dichter de gemalin van
Frederik Hendrik als een vrouw,
Die 't harte van dien held kan kneden met haer' tael,
Steenrotsen murwen, doen bedaeren ruysschende elsen.

Met de ruysschende elsen heeft de commentator niet goed raad geweten: ‘een
slecht voorteken?’, vraagt hij. Wij moeten in andere richting zoeken. Wat Mevrou
Aemilia vermag, is harten kneden. Met haar taal weet zij de rotsen te murwen, d.w.z.
het hardst gemoed weet zij zachter te stemmen. Zij kan doen bedaeren, tot kalmte
brengen...en nu verwacht men als pendant van steenrotsen de zinnebeeldige
aanduiding van een menselijk gemoed, door een pendant van hardheid aangedaan.
Waarvan, wordt onze vraag, is nu de els symbool? Dat verstaan wij onmiddellijk uit
Vergilius, Ecloga 6, 61/2:
tum P h a ë t h o n t i a d a s musco circumdat amarae
corticis, atque solo proceras erigit a l n o s .

Aangaande de zusters van Phaëthon namelijk verhaalt men gewoonlijk wel, dat om
haar niet te stelpen tranenvloed bij het vinden, aan vreemden oever, van het
gebeente van den brandend neergestorten broeder, de goden het, blijkbaar slanke,
3)
4)
zevental veranderden in p o p u l i e r e n ; daarnaast echter gewaagt een variant
5)
6)
van a l n i en, welke boomsoort nu ook den Mantuaan en anderen voor ogen mag
hebben

2)

3)
4)
5)

6)

WB V 245: Noyt zwichte Rome in tegenspoet: / Om geen quetsuur bezweeck haar moedt: /
Wat ramp haar Trebia en Kannas had beschooren / Noch stak zy 't hooft om hoog, en gaf
het niet verlooren.
Het getal, alleen om een getal te noemen, naar Hyginus, Fabnlae 154, 4.
Zo b.v. Vergilius zelf, Aeneis 10, 190 populeas inter frondes.
Behalve Vergilius, Ecloga 6, 62 ook Claudianus, Fescennini de nuptiis Honorii Augusti 2, 14/5
et Padus electriferis / admoduletur alnis; vgl. nog Mythographus Vaticanus 2, 57 = Servius,
Aeneis 10, 189.
Ovidius, Metamorphoses 13, 790 longa procerior alno; Fronto, Corpus Epistularum acephalum
ad M. Antoninum Imp. scriptarum 2, 19 (in ed. M.P.J. van den Hout, Lugduni Batavorum 1954,
p. 141, 11) alnum proceram.
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7)

gestaan , wanneer zij alnos als proceras aanduiden, Vondel ziet in het toeschrijven
8)
van reizigh-heid aan Hollandse elzen geen bezwaar ; hij bedoelt in Geboortklock,
dat Welhems moeder zelfs vrouwen, die in den diepsten rouw gedompeld zijn, kan
brengen tot verstild aanvaarden.
Hoe sterk Vondel aan elzen treurnis verbond, ziet men in zijn Pollio. In 1646 had
hij Vergilius, Ecloga 4, 1/2
Sicelides Musae, paulo maiora canamus!
non omnes arbusta iuvant humilesque myricae

in dit proza weergegeven: ‘Laet ons, o Siciliaensche Zanggodinnen, een' toon hooger
9)
gaen: want elck is niet met elst en lage tamarinden gedient.’ : uit de arbusta,
gekenmerkt door een lagen groei - van de proceritas het tegendeel -, had hij hier
10)
als exemplair gekozen dezelfde elst . In 1660 laat hij een metrische bewerking
volgen. Men krijgt den indruk, dat intussen iemand den dichter heeft bijgebracht,
11)
dat de Sicelides Musae haar voorbeeld vinden in het refrein juist van een rouwzang :
12)
Ἄρχετε, Σιϰελιϰαί, τῶ πένϑεος ἄρχετε, Μοϊσαι. Vandaar thans met eigen verrijking :
O Zanggodinnen van Sicilie, nu, gedrongen
Van een rechtschape vreught, een' hooger toon gezongen:
Want iegelijck is niet der elzeboomen vrient,
Noch met de tamerinde, een laege plant, gedient.

Van den herdichter stamt het invoegsel rechtschape vreught; deze dringt tot hooger
toon, daar met vreught zich niet verdragen elzeboomen.
Amsterdam
D. KUIJPER FZN.

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

Servius auctus, Ecloga 6, 62 quidam alnos poetica consuetudine pro populis accipiunt.
WB VI 142, 61 reizigh als elzen; 143, 88 Zoo reizigh als een els.
WB VI 124, 15/6.
In den zin van ‘elzenhout’; zie WNT III 3, 4091, 12/38.
2

Moschus, Epitaphium Bionis 8, 13, 19, 25, 36, 45, 50, 57, 64, 69 bis, 92 , 98, 108, 113.
WB VI 125, 1/4.
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Tobias de Hem en Darius
1)

In zijn sonnet Op de wedloop van Tobias de Hem schildert J. Six van Chandelier
vol humor het beloop van een weddingh. De Hem, een paardenbezitter van
Bellerofons postuur, had beweerd, dat hij kans zag, met zijn snellen Poolsen hengst
in een half uur een afstand af te leggen van 2½ mijl, langs sandge wegh. Zelf mende
hij en scheen te zullen slagen, maar onverwacht liep op het einde toch iets mis
(12/3):
...'t spulkse beest wou 't hekke niet verschoonen,
Waar 't korts ter sluip syn springhlust had geboet,

en vandaar de slotbeschouwing (14):
Darius won, de Hem verloos veel kroonen.

Bij het laatste vers vinden we nu op p. 168 de toelichting: 14. Darius: paard v.d.
tegenpartij. Maar het is duidelijk, dat dit niet juist kan zijn. Van een tweede paard,
van een lopen om het hardst is geen sprake: Tobias alleen stoof van het Y naar 't
Spaar. Ook de springhlust in 13 zal iemand, die hindernisnemen met welgevallen
gadeslaat, even bevreemden: terwijl men veelal muurtjes ziet, die nagebootst zijn,
zodat het paard, wanneer het met de benen den bovensten strek raakt, zonder
wezenlijk eigen gevaar wat lichte blokken afwerpt, geeft onze tekst aanvankelijk
den indruk, alsof de Polak stillekens zou zijn getraind, lustig over een stevig
spijkervast staketsel te springen, totnogtoe gelukkig altijd een foutloos parcours had
gereden, doch thans rampzaligerwijze, juist nu het erop aankwam, het hekke raakte,
uiteraard de benen brak en voor zijn meester alle waarde verloor.
In feite heeft Six het oog op een gans anderen springhlust, en met de aanwijzing
Darius won wil hij bewerken, dat zijn klassiek ge-

1)

Opgenomen in 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. 80
(in de uitgave van 1657 p. 5).
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schoolde lezer meteen denkt aan een vermaard verhaal van den vader der
geschiedenis (Herod. 3, 84/7). Toen de hoge Perzen, betrokken bij het doden van
den usurpator Pseudo-Smerdis (± 522 v. Chr.), hadden beslist, dat de monarchie
zou voortbestaan, kwam men dit overeen: wiens paard bij den komenden opgang
der Zon, terwijl alle zes zij ‘opgezeten’ waren, in het προάστειον het eerst zou
hinniken, die zou vorst zijn. Nu had een van de zes, Darius, een stalknecht, die er
iets op wist, het toeval richting te geven. Oebăres voerde in den nacht eerst de
merrie, waarnaar de voorkeur van Darius' rijdier uitging, naar de bewuste plek, bond
haar ter plaatse vast, kwam vervolgens met den hengst zelf, leidde dien enige malen
om de preferente heen, in al dichter kring, en liet hem ten slotte toe, de merrie te
bespringen. Toen nu den volgenden uchtend de zes op de buitenwijk oostzijde
toereden, waar hij nog slechts enkele uren tevoren ter sluip zijn springhlust had
bevredigd, hinnikte inderdaad Darius' hengst het uit.
Nu had niet enkel Six, maar blijkbaar ook De Hem met vrucht Herodotus gelezen;
alleen, als een andere Zauberlehrling had deze zijn Polak den lust doen boeten wat
al te dicht nabij een Spaarner weidehek. Dat kreeg fatale gevolgen. Darius won,
dank zij zijn list, de koningskroon; De Hem, zijn imitator, verloor als uitvloeisel van
een kleine onnauwkeurigheid in de afwerking kostbaar bezit - met dezelfde list.
Amsterdam
D. KUIJPER FZN.
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‘Gespan’ bij Huygens
Hoe licht men kan komen tot een verkeerde interpretatie van Huygens, vooral
wanneer ook het WNT geen of onvoldoende steun biedt, bleek vrij onlangs weer
eens in een kring van neerlandici (‘nederlandisten’), die zich over een Huygens-tekst
boog met de volstrekte bedoeling deze tekst adequaat te verstaan, maar
desalniettemin tot een m.i. verkeerde interpretatie kwam. Het onderstaande is
bedoeld als een poging tot juist verstaan van enige verzen van Huygens en zo
tevens als aanvulling bij WNT i.v. gespan (II), waar de in deze verzen optredende
betekenis niet vermeld wordt.
In zijn Aende Ioffrouwen Anna ende Tessel-schade Visschers ende de Heere P.C.
Hooft, Drost van Muyden. (Worp I, 259) schrijft Huygens (vs. 29-35):
Heeft noch vergetelheyt jn gheene van uw' borsten
Het vriendelijcke murw soo dick-diep doen vercorsten
Off ‘tvragen naer uw’ Vriendts hoe, wat, waer en wanneer,
Verstreckt u noch een vreucht; Hij leeft; en, vrij noch meer,
Hij voert een rappe ziel, een onverlemde reden
In 't onverroest gespan van lemteloose leden:

Mijn (en anderer) eerste opvatting van deze passage was: Heeft de vergeetachtigheid
(neiging tot vergeten) nog niet in een van uw harten (nog in geen uwer harten) het
zachte, tedere (de zachte plek) van de vriendschap (of beter, gelet op de
Huygensiaanse ‘omzetting’: de tedere vriendschap) met zo'n dikke en diepe korst
bedekt, of het vragen naar het hoe, wat, waar en wanneer (hoe hij het maakt, wat
hij doet, waar hij zich bevindt en beweegt, wanneer hij terug zal komen) geeft u nog
vreugd, (dan zeg ik u): Hij leeft, en wat waarlijk nog meer is, hij beschikt over een
levendig gemoed (ziel), een goed werkend (door niets gehinderd, belemmerd)
verstand, (die zich bevinden) in het goed functionerende samenstel van leden (van
een lichaam) waaraan niets mankeert.
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Tot twijfel aan de juistheid van deze vertaling kan brengen: dat aan ‘voeren’ geen
recht is gedaan en dat bij een dichter van Huygens' formaat de beeldspraak
‘onverroest’ niet au serieux genomen wordt.
Het onvolprezen MNW brengt ons, dankzij een uitstapje naar het 17e-eeuws van
Verdam (zolang er geen Woordenboek van het 16e en 17e-eeuws nederlands
bestaat, ben ik hem dankbaar voor al deze uitstapjes) op het goede spoor. Onder
gespan (Dl II, 1669 vlgg.) geeft hij onder 4 als betekenis: ‘Al wat tot een wagen of
voertuig behoort, tuig en paarden, niet de paarden alleen zoals thans.’ Hij verwijst
hier naar een plaats in Huygens' Cluys-werck 67: ‘wielen en gespan en tuyghen’ en
vervolgt: ‘Doch de paarden zullen bij het begrip toch wel op den voorgrond gestaan
hebben.’ Volgt een citaat uit Couchy, klaarblijkelijk ter illustratie van de laatste
uitspraak.
Erg helder is deze uiteenzetting niet, maar de verwijzing naar Cluyswerck 67 is
van het hoogste belang. We lezen daar (Worp VIII, 309/10 vs 59-68):
Voorts trock een yeder daer den oorber of de lust
Sijn' sinnen henen trock, den Arbeit of de Rust.
De Fruijthof stond er bij, de Blomhof met sijn' spaden,
Daer door dan Vader en dan Soon vermaecklijck traden
Elck na sijn Hoofs beroep, en raeckten schier geen' Straet
Om metter vaert te zijn daer beider Haring braedt.
In Coetshuijs en in Stall had yeder in 't voorby gaen
Daer van dien 't werck daer is bevolen geerne vrij gaen,
Een oogh dat Paerden mest, en Wielen en Gespan
En Tuijghen onversuijmt en roestloos houden kan.

De overeenkomst tussen de twee plaatsen met ‘gespan’ is treffend. Vooral het
opnieuw samen optreden van gespan en ‘roest’ (onverroest, roestloos) toont aan
dat de oorspronkelijke opvatting van de eerste passage ernaast was. ‘Onverroest’
slaat in het daar gebruikte beeld op ‘gespan’ en ‘gespan’ is dus niet iets als gebinte,
samenstel etc. (WNT), maar iets wat met paard en wagen te maken heeft en roesten
kan, letterlijk. Wat beteken gespan in de beide verzen?
Het scherpst komt de in de kontekst vereiste betekenis uit in Cluyswerck: men
ziet ze lopen, de twee Constantijnen, vader en zoon, haastig van hun werk
thuisgekeerd, onder meer om zich te verlustigen in de
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hof van het grote huis op het Plein. Hun oog gaat genietend en keurend over fruithof
en bloemhof en koetshuis en stal. Het ‘mest’ (chiastisch) de paarden in de stal en
houdt wielen en gespan en tuigen in het koetshuis onverzuimd en roestloos. Zijn
de wielen in orde, zijn de tuigen goed verzorgd, is het gespan roestloos? Is alles in
orde, is alles wat aan wielen, tuigen en gespan roesten kan, roestloos? M.i. moet
gespan hier zijn: datgene waarmee het paard wordt vastgemaakt, verbonden aan
de wagen. Tuyghen duidt dan datgene aan waarmee het paard bestuurd wordt (bit,
leidsels en wat dies meer zij). Welke termen men thans voor gespan en tuijghen
gebruikt, is mij onbekend en doet hier ook niet ter zake. Het is duidelijk dat wij hier
te maken hebben met gespan (II) in WNT IV 1772 vlgg., ‘stam van gespannen, in
den zin van samenbinden’. Het woord werd niet alleen gebruikt voor gebinte, zekere
delen van werktuigen, lijfsieraad met gesp vastgemaakt, span dieren, bijeenhorend
paar, schaar, bende enz., maar ook voor datgene waarmee men een paard in (aan)
de wagen spant (bindt).
Nu wordt het eerste Huygens-citaat duidelijk: voert krijgt zijn volle waarde van
leiden, besturen, onverroest functioneert ten volle in het prachtige beeld van de
menner Huygens, die zijn paarden: ziel en rede, hart en verstand, ‘gespannen’ voor
zijn levenswagen door middel van het deugdelijke ‘gespan’ (tuig zou men kunnen
vertalen, maar zonder daarmee verwarring met Huygens tuijghen te willen bewerken)
van gezonde leden, een gezond lichaam, bestuurt. Men lette erop dat de nabepaling
van lemteloose leden de identiteit uitdrukt van leden en gespan, de identiteit van
verbeelde en beeld. Deze identiteit kan ook worden uitgedrukt door een
genitiefbepaling. Zie bijv. enige regels verder in hetzelfde gedicht 's Vaderlands
pinas = het pinas van het vaderland, d.w.z. het pinas is het vaderland, stelt het
vaderland voor. Vanzelfsprekend kan voor deze identiteitsstelling ook een bijstelling
dienen: het gespan, de leden; het pinas, het vaderland.
Het mens sana in corpore sano is hier op een originele wijze ‘verbeeld’. De rappe
siel en de onverlemde reden (mens sana) zijn rossen geworden. Maar ze lopen niet
in het wilde, ze zijn ingespannen in het blinkende tuig van zijn gezonde leden (in
corpore sano). De menner Huygens weet zo wel raad met zijn paarden gevoel en
rede.
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Dr. F. de Tollenaere was zo vriendelijk mij aanvullend materiaal te sturen van
Gespan, waaruit blijkt dat naast de betekenissen: ingespannen paarden met de
wagen (niet in WNT) en: onderlinge overeenkomst, samenspanning (niet in WNT),
ook de betekenis ‘tuig’ voorkwam. Hoeufft, Bredaasch Taaleigen (1836) vermeldt:
‘Gespan zegt men hier voor een span, wanneer van paarden gesproken wordt, laten
de Hollanders in vele woorden het augmentum weg, waarin het hier nog gebezigd
word. Dat gespan, behalve het hier nog gebruinkelijke voor een span paarden, ook
de betekenis gehad hebbe van tuig, te Breda nog getuig, blijkt uit Phil. Numan, Strijt
des Gemoets, fol. 15, a, alwaar gesproken wordt van coorden en gespan altemale
van zijde gevlochten. Men vindt bij Numan, Strijt des Gemoets 68 a (1590): Een
pauilloen van rooder zyden excellent. Wyens coorden en gespan altemale Oock
van zijde geulochten was zeer pertinent.’
A'dam
F.L. ZWAAN
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Coornhert dan, Spiegel als
Het betoog van Dr. G. Geerts in Ts. LXXXI, 1965, blz. 261-69, onder de titel
Coornhert en de Twe-spraack, waarin geargumenteerd wordt voor een aandeel van
Coornhert in de totstandkoming van onze oudste Nederlandse spraakkunst, is door
Dr. K. Kooiman, Spiegel, schrijver van de Twe-spraack, Ts. LXXXIII, 1967, blz.
52-75, op zo overtuigende wijze ontzenuwd, dat men zeggen kan: laat het bij deze
tweespraak nu maar blijven. Niettemin zij mij bij wijze van hommage aan Kooiman
het volgende vergund.
Uitgangspunt voor mijn aantekening hier is het vaststaande feit, dat het voegwoord
als bij vergelijkingen - groter als, niemand als enz. - in de tweede helft van de
1)
zestiende eeuw een ernstige concurrent werd van het vanouds gebezigde dan .
Voorts, dat de Twe-spraack vrijwel uitsluitend als kent - 25 maal als volgens Boumans
2)
berekening , tegen slechts eenmaal dan.
Welnu, wic een beetje in Coornhert leest, komt er al gauw achter dat hij een
principieel of in ieder geval een consequent dan-gebruiker is, zowel in zijn proza
als in zijn toneelwerk. Ik acht mij niet verplicht voorbeelden te geven, iedere lezer
kan ze op bijna iedere bladzij tegenkomen.
Het aardige is dat Coornhert in het enige gedeelte van de Twe-spraack dat zonder
de minste twijfel van zijn hand is, in de Voorreden namelijk, dit dan niet minder dan
acht maal bezigt. Een hoge frequentie overigens op zo'n gering aantal bladzijden.
Juist omdat Coornhert in het gebruik van dan zo consequent is, geloof ik dat ik
niet al te stoutmoedig ben, als ik in deze merkwaardige discrepantie tussen de
Voorreden en het eigenlijk werk een zoveelste argument zie om de hypothese van
Coornherts medewerking aan de Twe-spraack voor ongegrond te houden.
Dordrecht
L. STRENGHOLT

1)
2)

Zie laatstelijk Mevr. M.A. Schenkeveld-van der Dussen, Dan en als bij vergelijkingen, NTg.
56, 1963, blz. 259-68.
A.C. Bouman, Bijdrage tot de syntaxis der ‘dat’-zinnen in het Germaansch, 1918, blz. 100-02.
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Boekbeoordeling
G.J. Vis, Johannes Kinker en zijn literaire theorie. Bijdrage tot een
interpretatie van de voorredes bij zijn gedichten (1819-1821), Zwolle,
o
W.E.J. Tjeenk Willink, 1967. XIV + 396 pp. in 8 ; 1 ill.; prijs geb. ƒ 50, -.
Over Kinker schrijven veronderstelt een breedheid van kennis waarover de
hedendaagse gespecialiseerde onderzoeker maar zelden beschikt. Men moet
minstens enigermate vertrouwd zijn met zo uiteenlopende ‘vakken’ als
taalwetenschap, wijsbegeerte (m.n. de Kantiaanse), muziekleer, esthetica (vooral
metriek) en poëzie. Geen wonder dat een samenvattende monografie over Kinker
nog altijd ontbreekt. Vrijwel alle tot dusver verschenen studies beperken zich tot
Kinkers wijsgerige denkbeelden. Alleen J.A. Rispens heeft in zijn essay De
geharnaste dromer (Kampen 1960) getracht een totaalbeeld te schetsen. Ondanks
evidente gebreken - niet ter zake doende uitwijdingen en vergelijkingen - vormt dit
boekje toch een waardevolle introductie tot Kinkers werk. Rispens immers heeft als
eerste het voor een juist verstaan van Kinker zo belangrijke begrip van ‘het
zweemende’ (d.w.z. de analogie tussen stof en geest) verhelderd. Aansluitend
daarop kon C. de Deugd in zijn dissertatie over Het metafysisch grondpatroon van
het romantische literaire denken (Groningen 1966) de eigen aard van dit analogisch
moment nader karakteriseren. De weinige, zij het inhoudrijke, bladzijden die hij aan
Kinker als wijsgerig dichter en estheticus wijdde, lieten echter alle ruimte voor een
uitvoeriger behandeling.
Welnu, aan uitvoerigheid geen gebrek in de ruim 400 blzz. tellende dissertatie,
waarmee G.J. Vis op 10 oktober 1967 aan de Amsterdamse universiteit de
doctorsgraad verwierf. Het proefschrift behandelt volgens de hoofdtitel ‘Johannes
Kinker en zijn literaire theorie’, hetgeen in de subtitel nog wordt gespecificeerd als
‘Bijdrage tot een interpretatie van de voorredes bij zijn gedichten (1819-1821).’ Dit
getuigt van een wijze zelfbeperking; voor een wetenschappelijk ver-

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 85

145
antwoorde synthese ontbreken nog de grondslagen. Ook valt er veel voor te zeggen,
dat schr. juist deze drie voorredes bij de resp. in 1819, 1820 en 1821 uitgekomen
Gedichten in zijn boek centraal heeft gesteld. Ze betekenen, naar hij zelf schrijft,
‘het hoogtepunt van Kinkers kritisch oeuvre’ en geven ‘de synthese van zijn
literair-theoretisch denken’ (p. 226).
Kinker bespreekt hier de relatie dichtkunst-filosofie (voorrede 1), de ode (voorrede
II) en het epos (voorrede III), waarbij het reeds genoemde analogisch moment voor
hem het leidend beginsel blijkt. De geestelijke en de stoffelijke werkelijkheid
corresponderen met elkaar. Met dit dualisme wordt zowel de wijsgeer als de dichter
geconfronteerd. Beiden pogen die dubbele realiteit zichtbaar te maken, de filosoof
vooral langs de weg van abstractie en analyse; de dichter door synthese en
concretisering. Maar in diepste wezen zijn dichtkunst en wijsbegeerte één. Het
gedicht op zijn beurt weerspiegelt in zijn dubbel aspect van vorm-inhoud die eenheid
van stof en geest. Vanuit deze grondgedachte ontwikkelen zich alle overige
literair-theoretische denkbeelden van Kinker: zijn opvatting van het dichterlijk
scheppingsproces, van de verbeelding en de genie, en zelfs zijn prosodie.
Eigenlijk zijn Kinkers literair-theoretische beschouwingen ‘Bruchstücke einer
grossen Konfession’. Men moet ze in hun verband zien, want ze vullen elkaar
voortdurend aan. En dat geldt niet alleen voor het proza: wie Kinker recht wil doen,
dient althans zijn wijsgerige poëzie mede in het onderzoek te betrekken. In voorrede
I wordt dit verband trouwens duidelijk erkend: ‘De dichtstukken, welke ik in dezen
eersten bundel den lezer aanbiede, alle van eenen wijsgeerigen aard, zijn dan ook
naar deze theorie (zoo men er dien naam aan geven wil) bearbeid’ (p. XXXIII).
Kinker zinspeelt in dit citaat weliswaar alleen op de versificatie, maar zijn opmerking
heeft een wijdere strekking. Hiermee komen we aan een punt waar m.i. de wijze
zelfbeperking van Dr. Vis in haar tegendeel verkeert. Anders dan Rispens of De
Deugd heeft hij Kinkers wijsgerige dichtwerk principieel buiten zijn onderzoek
gesloten. Dat lijkt me bij een zo synthetische dichterwijsgeer als Kinker een
onaanvaardbaar uitgangspunt. Het geeft bovendien aan Vis' conclusies slechts een
beperkte geldigheid. Ik denk nu
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speciaal aan Kinkers visie op de stoffelijke wereld, waaromtrent Vis in zijn
interpretatie aanzienlijk afwijkt van De Deugd. Is hier werkelijk sprake van een
discrepantie tussen Kinkers theorie en dichtpraktijk? Op die vraag geeft schr. geen
antwoord.
De wijze waarop Dr. Vis in het tweede hoofdstuk, voortbouwend op Rispens,
Kinkers hoofdprobleem behandelt, acht ik zeer instructief. Evenals Kinker zelf is
schr. op zijn best, wanneer hij die correspondentie tussen materie en geest, denken
en dichten, vorm en inhoud ter sprake brengt. Ook zijn uiteenzetting van Kinkers
opvatting over het scheppingsproces verdient waardering. Het valt slechts te
betreuren dat men zulke waardevolle interpretaties zo her en der verspreid in het
boek aantreft. En hiermee raak ik aan een tweede hoofdbezwaar tegen dit
proefschrift: zijn tweeslachtig karakter. Enerzijds is het een gecommentarieerde
tekstuitgave van drie voorredes van Kinker; anderzijds presenteert schr. het op p.
2 uitdrukkelijk als ‘een naslawerk’. Zijn documentair karakter ontleent het boek o.a.
aan de bijzonder uitvoerige bibliografie van en over Kinker, aan het overzicht van
brieven en handschriften, aan het biografische deel en aan de
waarderingsgeschiedenis. Laat ik meteen zeggen, dat het bibliografisch apparaat
getuigt van grote speurzin en m.i. de blijvende waarde van deze dissertatie uitmaakt.
De biografie in hfdst. I, later in Bijlage I nog eens aangevuld door een ‘Chronologisch
overzicht van enkele feiten uit Kinkers leven (uitgezonderd die betreffende zijn
Luikse professoraat)’, en de waarderingsgeschiedenis leveren wel nieuw
feitenmateriaal, maar er rijst toch geen duidelijk beeld uit op van de mens Kinker.
Dr. Vis slaagt er onvoldoende in om zijn figuur achtergrond te geven. Eigenlijk komt
alleen de relatie met Bilderdijk enigszins uit de verf. Een volledige biografie was
bovendien niet goed mogelijk, aangezien elders een dissertatie over Kinkers Luikse
professoraat op stapel staat. Natuurlijk kan een goede bio-bibliografie de basis
vormen voor een ideeën-onderzoek maar volgens mij is schr. hier toch bezweken
voor de verleiding om op twee vogels tegelijk te schieten.
Beoordelen we het proefschrift louter als tekstuitgave, dan rijzen opnieuw
bedenkingen. Schr. presenteert telkens eerst de volledige tekst van Kinkers
voorredes; daarachter geeft hij, alinea voor alinea,
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zijn commentaar. Dikwijls groeit die toelichting zelf ook weer uit tot enkele bladzijden,
uiteraard rijkelijk gelardeerd met noten. Daarvoor raadplege men dan het
notenapparaat achterin het boek. In die noten staan vrijwel alle bronnen zodanig
afgekort, dat men vervolgens weer in de bibliografie moet kijken, welk werk bedoeld
is. De gevolgde methode noodzaakt dus voortdurend tot onderbreking van de lectuur
- eigenlijk moet men twee exemplaren gebruiken, het een opengeslagen bij de tekst,
het ander bij de toelichting. Erger nog is, dat schr. nu allerlei principiële kwesties
die beter in het samenvattend verband van een inleiding behandeld hadden kunnen
worden, in een reeks losse aantekeningen ter sprake brengt. Nogmaals, wát Dr.
Vis in zijn commentaar meedeelt, is soms erg interessant (cf. bijv. s.v. stemming op
p. 153-154), maar de lezer wordt thans gedwongen om met behulp van het register
al die verspreide gegevens zelf samen te voegen. Wie bijv. wil weten wat Kinker
verstaat onder ‘zweemend’ of onder ‘esthetische idee’ moet een lange odyssee
door het boek ondernemen.
Tenslotte nog enkele detail-opmerkingen. Kinkers ode-theorie had meer reliëf
gekregen, wanneer schr. haar had getoetst aan bijv. de opvattingen van Gellert, die
fundamenteel onderscheid maakt tussen ‘Lehroden’ en ‘Oden für das Herz’, een
onderscheid dat door Feith, Ahas. van den Berg e.a. hier werd overgenomen.
Daarnaast was de Anakreontische ode in Kinkers tijd erg populair. De eerste
Nederlandse cantaten zijn niet van H. van Alphen (p. 157) maar van Lucretia van
Merken, gelijk J. Wille (cf. zijn Literair-Hist. Opstellen, Zwolle 1962, p. 219) al heeft
aangetoond. De mededeling op p. 228 dat Hutcheson de imitatie ‘in een nieuwe zin
hanteert, nl. als nabootsing van een idee of voorstelling bestaande in de geest van
de kunstenaar’ kan misverstand wekken. Deze gedachte kent een lange traditie,
teruggaande op Cicero, Orator, ii 9 - iii 10 (cf. Rh. Feith, Het Ideaal in de Kunst,
Zwolle 1967, p. 32). Ter aanvulling bij p. 232 over het geniebegrip en Alexander
Gerard's An Essay on genius mag worden verwezen naar de voortreffelijke heruitgave
door Bernhard Fabian (München 1966), die in Anmerkung 37 een uitgebreide
literatuuropgave verstrekt.
Wanneer ik de balans opmaak, kan mijn oordeel niet onverdeeld gunstig zijn. Dr.
Vis heeft ons een, vooral in bibliografisch opzicht,

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 85

148
nuttig boek geschonken, dat echter methodisch op twee gedachten hinkt en de
gewenste overzichtelijkheid mist.
P.J. BUIJNSTERS

Dr. M. Gysseling, Overzicht over de Noordnederlandse persoonsnamen
tot 1225. (Voordrachten gehouden voor de Gelderse leergangen te
Arnhem, no. 17). Groningen, J.B. Wolters, 1966. (22, II blzn.; ƒ 2.90).
Dr. M. Gysseling is sinds jaren bezig met het bijeenzoeken van het oudste
Nederlandse taalmateriaal. Aangezien dit voor het overgrote deel uit toponiemen
en anthroponiemen bestaat, stelt dit hem als geen ander in de gelegenheid, een
overzicht te geven over de oudste Nederlandse persoonsnamen, wat hij dan ook
in deze voordracht althans voor de Noordnederlandse namen gedaan heeft, in
aansluiting op een eerder gehouden voordracht over de kenmerken van de
oudnederlandse persoonsnamen in de vroege middeleeuwen. Als tijdsgrens heeft
hij voor beide lezingen het jaar 1225 gesteld. De inhoud bestaat uit een chronologisch
overzicht van de namentypen, door een meer of minder groot aantal voorbeelden
toegelicht.
Na en naast de germaanse namen komt in de Merovingisch-Karolingische tijd
een nieuw naamgevingsprincipe op, het variatie-type, waarbij de kinderen een naam
krijgen die een combinatie is van delen van de namen van ouders of andere
verwanten. Dit type sterft in de 11de en 12de eeuw uit. Inmiddels is dan de
vernoeming naar de vader of de moeder, de grootouders of andere familieleden
opgekomen, eerst onder de adel, sinds de 13de eeuw bij alle standen en zowel in
Noord- als Zuidnederland. Vooral in de 10de, 11de en 12de eeuw hebben zich in
de naamgeving grote veranderingen voorgedaan: de primitieve germaanse lalnamen
sterven uit, evenals de variatienamen, de individuele tweestammige germaanse
namen nemen sterk in aantal af, bepaalde namen worden voor bepaalde families
karakteristiek en van Frankrijk of Duitsland uit dringen talrijke bijbelse namen op,
samen met aan de literatuur of de heiligenverering ontleende namen.
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Ook ontstaan sedert het laatste kwart van de 11de eeuw, of daaromtrent, de dubbele
namen, d.w.z. namen verbonden met een bijnaam, een patronymicum of een
geografische toenaam, de typen dus die aan de moderne familienamen ten grondslag
liggen. Bij dit alles gaat de adel voorop en heeft het Vlaamse Zuiden de prioriteit
boven het Noorden.
De verdienste van deze studie is, dat ze orde schept in de nogal weerbarstige en
op sommige plekken wel erg fragmentarische stof. Veel van wat voor de periode
vóór 1225 gold, gold nog lang daarna; dat broers een verschillende bijnaam dragen
(blz. 17) komt in Nederland zelfs nog in de 18de eeuw voor.
Dat in de 12de eeuw het gebruik van geografische toenamen ook tot de boeren
op het platteland zou zijn doorgedrongen lijkt mij weinig aannemelijk, aangezien
geografische familienamen onder de plattelandsbevolking in Noord-Nederland nog
altijd schaars zijn. Gysseling neemt trouwens zelf de mogelijkheid aan dat de door
hem genoemde voorbeelden als aanduidingen van de woonplaats zonder meer
kunnen worden opgevat (blz. 20).
Tenslotte enkele pogingen tot verklaring van bijnamen die Gysseling niet of anders
oplost. Is Bukenhals (blz. 14) iemand met een hals als van een bok? In Butero
(ablat.), door Gysseling als korfdrager (van botte, butte: draagkorf) verklaard, zou
men ook de naam van een boterhandelaar kunnen zien. Is Gruntfrat een gront-vraet,
iemand die zijn grondgebied wil vergroten? Kan Loc (blz. 5) haarlok betekenen?
Persin (blz. 16) zal wel identiek zijn met de fn. Persijn, die als Pers wordt uitgelegd.
Kan Quint de naam van een vijfde zoon (of kind) uit eenzelfde gezin zijn? Radinc
kan grens, scheidingslijn betekenen. Is Rethinc dezelfde naam? Is Uicman (blz. 17)
= Wicman: vechtersbaas? En heeft Vollinc met vullinx, vuilnis te maken? Ik geef
deze gissingen graag voor betere.
P.J. MEERTENS

Dr. W.J.M.A. Asselbergs, Nijmeegse colleges (Zwolse drukken en
herdrukken, nr. 19). Zwolle, N.V. Uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk
Willink, 1967. (323, I blzn.; geb. ƒ 19.50).
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Evenmin als zijn al eerder overleden vak- en tijdgenoot Donkersloot heeft Asselbergs
een duidelijke scheiding gemaakt tussen zijn letterkundige en zijn wetenschappelijke
werk. Zoals van Donker publicaties zijn verschenen waarop de naam Donkersloot
niet zou hebben misstaan, heeft Van Duinkerken boeken geschreven die hij ook
onder zijn ware naam had kunnen publiceren; ik denk daarbij b.v. aan Dichters der
Contra-Reformatie en Dichters der Emancipatie. Bij beiden is er wellicht schroom
geweest om, nadat ze als dichter en essayist hadden gedebuteerd onder een
pseudoniem, met de uitgave van een publicatie onder eigen naam op de
wetenschappelijkheid daarvan de nadruk te vestigen. Bij Donkersloot was daartoe
meer reden dan bij Asselbergs; de eerste is vooral dichter geweest, de tweede zal
door zijn wetenschappelijk werk langer blijven voortleven dan door zijn literaire
geschriften. Men zou het bijna als symbolisch kunnen zien, dat zijn laatste boek
deze bundel wetenschappelijke studies is.
In een korte verantwoording verdedigt Asselbergs de titel van het boek: wel zijn
de hier gebundelde opstellen voor het merendeel voordrachten en lezingen, maar
ze danken hun ontstaan aan colleges die hij te Nijmegen heeft gegeven. In zijn
nuchterheid wijkt de titel nogal af van die van vele oudere publicaties; het is alsof
hij ook hierin het wetenschappelijke karakter ervan heeft willen aangeven.
De twintig bijdragen die deze bundel bevat zijn ongelijk van gehalte en boeien
niet in dezelfde mate. Ze waren alle al eerder gedrukt, en voor de neerlandicus die
zich op de hoogte pleegt te stellen van wat er op zijn vakgebied verschijnt houdt dit
boek dus geen verrassingen meer in. Het unieke ervan in de lange reeks van
Asselbergs' publicaties is, dat het de enige bundel van zuiver-wetenschappelijke
opstellen is die van zijn hand verscheen. Beter nog dan uit zijn grotere
wetenschappelijke studies vallen in deze opstellen van specialistische aard enkele
trekken op, die zijn werk typeren. In de eerste plaats is dat de barokke overladenheid
die hem als Brabander in het bloed zat. Daarop is natuurlijk al meer gewezen; het
verschijnsel is te opvallend dan dat men het over het hoofd zou kunnen zien.
Asselbergs was een erudiet als weinigen onder zijn tijdgenoten; hij had wonderbaarlijk
veel gelezen en bezat een nog wonderbaarlijker geheugen daarvoor. Maar
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wat in een gesprek of een geïmproviseerde lezing, zoals hij die placht te houden,
indruk maakte, wekt geen verwondering of bewondering meer zodra het
opgeschreven is; het geschrevene wordt immers geacht op aantekeningen, en niet
op het geheugen te berusten. Zo is het alleen maar een hinderlijke en overbodige
overladenheid, wanneer men van een verhandeling te lezen krijgt dat ze in het vierde
deel der Werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden is
uitgegeven bij P. van der Eyck en D. Vijgh in 1779 (blz. 243). Zo iets behoort in een
noot thuis, niet in een tekst.
Daartegenover staat dat Asselbergs de kunst verstond, juist door zijn grote eruditie
en belezenheid, over een opzichzelf onbelangrijk onderwerp een belangrijke studie
te schrijven. Het thema dat hij in ‘Het turfschip van Breda als poëtisch motief’
behandelde is opzichzelf beschouwd niet interessant, want de spectaculaire
verrassing van Breda in maart 1590 heeft voor de Nederlandse letterkunde nu
eenmaal geen winst opgeleverd. Toch leest men ook dit opstel geboeid, omdat men
er uit leert hoe de eeuwen door dit wapenfeit dichters geïnspireerd heeft en hoe zij
er op de meest uiteenlopende wijze op gereageerd hebben. Zoals Fruin de uitgave
van het onbelangrijke gerijmel van Coenraat Droste, Overblijfsels van gheheughenis,
belangrijk maakte door de aantekeningen die hij daarbij gaf, weet Asselbergs over
onbelangrijke dichters als Johan van Someren en Hobbo Schotanus van Sterringa
een verhaal te schrijven dat men met aandacht leest, omdat het een beeld geeft
van een generatie. In de uitbeelding van een literaire periode is hij altijd sterk
geweest; zijn dichterlijke visie werd daarbij gecorrigeerd door zijn wetenschappelijke
kritiek, zijn wetenschappelijke beschouwingswijze ontving door zijn dichterlijke intuïtie
er een dimensie bij. Een mooi voorbeeld daarvan is het opstel over ‘Het landschap
van de vierde Martijn’, een landschap dat Asselbergs voor goed voor ons heeft
ontsloten. Aandachtige kritische lezing van het gedicht doet hem een indeling in
drieën ontdekken, die vroegere uitgevers was ontgaan en die tot verrassende
conclusies leidt. Even verrassend is de vergelijking die hij trekt tussen de onbekende
Brabantse dichter en diens tijdgenoot Dante, waarbij hij dan vooral denkt aan beider
beschrijving van een hellelandschap. Mag deze ver-
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gelijking op het eerste gezicht wat bizar lijken, wie het gedocumenteerde betoog
leest laat alle bezwaren, die bij hem zijn opgerezen, met overtuiging vallen. Waar
een uitlegging ontbreekt doet een dergelijke vergelijking alleen maar vreemd aan;
dat is voor mijn gevoel het geval wanneer hij in verband met een vertaling van
Ovidius door Hobbo Schotanus opmerkt dat deze Friese dichter iets gemeen heeft
met (de schilder) C.J. Maks (blz. 232). Zonder nadere toelichting is zo'n opmerking
onbegrijpelijk.
Tot de beste bijdragen van de bundel reken ik de comparatistische studie ‘De
Zuster van de Zon’, een prachtig voorbeeld van Asselbergs' talent om in een kort
bestek een onderwerp van alle zijden te belichten. Vier opstellen hebben betrekking
op Vondel; daarvan lijkt mij dat over ‘Vondel als barokdichter’ het meest geslaagd.
De bundel sluit met de inaugurale rede waarmee Asselbergs op 30 januari 1953
het hoogleraarsambt te Nijmegen aanvaardde. Vijftien jaar heeft hij het ambt bekleed.
De betekenis daarvan gaat ver uit boven deze twintig ‘colleges’. Maar wel is deze
bundel het tastbaar bewijs van het conglomeraat van gaven en begaafdheden, die
hem tot een der boeiendste hoogleraren stempelen die de Universiteit van Nijmegen
in de eerste halve eeuw van haar bestaan zal hebben gekend.
P.J. MEERTENS

Dr. E. de Jong, Herman Heyermans en de vernieuwing van het Europese
drama. Groningen, 1967.
Men moet beginnen met vast te stellen dat de studie van de Jong een verheugende
publicatie is. Het is niet nodig om het in détails met zijn argumenten en conclusies
eens te zijn om te getuigen dat deze comparatistische benadering van Heyerman's
toneeloeuvre een welkome aanvulling is op de - voor een zo populair en uniek auteur
- vrij schaarse literatuur over zijn schrijftechniek.
Wij bezitten de in het Engels gepubliceerde dissertatie van S.L.
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1)

Flaxman: Herman Heyermans and his dramas die ons aantoont dat behalve zijn
2)
eigen studie en B. Hunningher's Toneel en werkelijkheid verreweg het meeste wat
over Heyermans is geschreven gespecialiseerde beschouwingen zijn, overwegend
literair-historisch, biografisch, anecdotisch of ‘de mens en zijn werk’ betreffende.
3)
Ook Schilp's recent overzicht ontkomt niet aan de kwalificatie: inleiding tot leven
en werk in vogelvlucht. Een structuuranalyse behalve de beschouwingen die J.I.M.
4)
van der Kun aan de hand van de aspectenleer aan enkele van Heyermans' stukken
wijdt, ontbrak tot nu toe. Hiermee wil niet gezegd zijn dat vooral Hunningher's studie
naast de uitvoerige beschrijving der stukken en hun ontvangst bij pers en publiek
geen structurele détails bevat. Al op de eerste bladzijde van zijn dissertatie erkent
de Jong dat Toneel en werkelijkheid hem er bijna van had afgehouden een poging
te wagen om op Heyermans te promoveren. Maar wij mogen ons achteraf gelukkig
prijzen dat de auteur op de mogelijkheid van een oorspronkelijke visie heeft
vertrouwd.
Geboren uit een vergelijkende studie van Op Hoop van Zegen en die Weber van
Hauptmann is er een comparatistische beschouwing gegroeid die tot het inzicht
leidt dat Heyermans heeft gebroken met de traditionele compositie en heeft
bijgedragen tot een vernieuwing die tegen het einde van de vorige eeuw een soort
drama heeft doen ontstaan dat principieel verschilt van het gebruikelijke. Om dit te
bewijzen doet de Jong afstand van de chronologische en de thematische
beschouwingswijze en komt hij tot een hergroepering die op innerlijke
structuurovereenkomsten berust. Als eerste categorie onderscheidt hij de drama's
die gekenschetst zijn door: Vergeefse poging om aan een situatie te ontkomen.
Hiertoe behoren Ghetto, Schakels, De Opgaande Zon, Beschuit met muisjes en
enkele een-acters. Hij brengt deze stukken onder de noemer van het statische
drama en constateert dat dit genre op eenzelfde bouwprincipe berust als de laatste
drama's van Tsjechow met uitzondering van de Kersentuin.

1)
2)
3)
4)

The Hague 1954.
Rotterdam 1947.
Amsterdam 1967.
Handelingsaspecten in het drama. Nijmegen 1938.
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Een enkele kanttekening. Op grond van de verworven visie op Heyermans' techniek
loopt de auteur gevaar, al in het eerste hoofdstuk, om de dupe te worden van zijn
theorie in die zin dat hij vrijwel nergens meer een spoor van ontwikkeling wenst te
bespeuren. Het moge dan b.v. ten aanzien van Pancras Duif waar zijn dat zijn positie
t.o.v. de zaak aan het einde gelijk is aan die van het begin, zijn psyche heeft wel
degelijk een duidelijke ontwikkeling doorgemaakt. Want wat is de ontwikkeling van
een personage anders dan het proces waarin hij letterlijk van de windsels wordt
ontdaan die een waarlijke herkenning onmogelijk maakten! Niemand verandert
tijdens de beweging (een door de Jong aangevochten conditio sine qua non in het
drama) essentieel; wat wij verandering noemen is het tot uiting komen van voorheen
verborgen (omwikkelde) aspecten zodat wij het personage in grotere, door de
dramatische situatie aan het licht gebrachte volledigheid, leren kennen.
Het comparatistisch streven leidt bovendien tot het ietwat verwrongen signaleren
van overeenkomsten die dat, lijkt mij, bij nader inzien slechts ten dele zijn. Wie op
zuiver structurele gronden het feestje in de Kersentuin met dat in de Opgaande Zon
vergelijkt en hetzelfde doet met overeenkomstige scènes uit Schnitzler's Reigen en
Beschuit met Muisjes gaat voorbij aan atmosferische verschillen die zó wezenlijk
zijn dat men aan de overeenkomst nauwelijks toekomt. Vandaar dat deze
vergelijkingen mij dus niet gelukkig voorkomen. Overigens geeft de auteur toe dat
Mathijs en Sonja in het drama in zoverre veranderen ‘dat ze aan het slot, ontdaan
van kleinheid en angst, gezuiverd voor ons staan’.
In het volgende hoofdstuk worden die stukken samengevat die een situatie
verbeelden zonder een poging daaraan te ontkomen. Voorbeelden: Ahasverus, Op
Hoop van Zegen, Uitkomst, Ora et Labora. Ondanks de juistheid der groepering,
gezien in een zinvol contrast met het ontwikkelingsdrama, moeten ook hier enkele
schoonheidsfouten in de bewijsvoering worden vastgesteld die alweer berusten op
m.i. overmatige schematisering. Zo is, lijkt mij, de ontkenning dat in Op Hoop van
Zegen de schipbreuk het centrale punt in de handeling is niet te verdedigen; van
der Kun gaat trouwens niet, zoals de Jong
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zegt, bij zijn analyse hiervan uit maar, omgekeerd, hij komt ertoe, geleid door de
consequente hantering van het prospectieve handelingsaspect. Ook wekt het
signaleren van gebrek aan handeling in het derde bedrijf verwarrend; er is ten
hoogste gebrek aan actie doch de handeling wordt desondanks heftig voortgestuwd.
Verder: Geert en Barend sterven binnen de tijdsduur van het stuk, Jo wordt van een
opgewekte vrolijke meid tot een wanhopige ongehuwde moeder, Kniertje van een
bedisselend vrouwtje tot ‘mater dolorosa van het nederlandse realisme’. Is dat
identiek aan ‘een situatie uitbeelden’?
Voortreffelijk daarentegen lijkt mij de vergelijking tussen Hauptmann's ‘Hanneles
Himmelfahrt en Uitkomst behalve dan de conclusie dat Uitkomst een statisch drama
is: een contradictie per definitie, m.i. mogelijk te vervangen door: drama van indirecte
beweging.
Hoofdstuk 5 behandelt stukken van ‘niet veranderend karakter’: Allerzielen,
Dageraad, Eva Bonheur, in welk laatste stuk Heyermans' aandacht, aldus de Jong,
voor het eerst primair op karaktertekening is gericht i.c. op Jasper.
Ten slotte onderscheidt de auteur de categorie der ‘ontwikkelingsdrama's’, daarbij
constaterend dat Heyermans bij het schrijven van stukken met een ernstig thema
(in deze groep uiteraard) heeft gefaald (o.a. met Dora Kremer, Het Zevende Gebod,
Glück Auf) en dat de kluchten alle geslaagd zijn. Een verklaring blijft bij de Jong
achterwege evenals, begrijpelijk bij deze opzet, een uitgebreide analyse. Een
bescheiden poging dezerzijds ter verklaring moge niet onvermeld blijven. In de
eerste plaats moet het mogelijk zijn om aan de hand van van der Kun's methode
vast te stellen dat naarmate het wereldbeeldaspect afneemt het accent op het voor
blijspel en klucht zo onontbeerlijke prospectieve en retrospectieve aspect gaat vallen.
En vervolgens is het wellicht aanvaardbaar dat Heyermans, bij de klucht ontslagen
van de op zijn socialistische overtuiging gegronde bewijslast, zich ongehinderd door
het wereldbeeld op de ‘entertainment’ en de techniek daarvan werpt. Een deel van
deze poging tot verklaring draagt de Jong trouwens al bij met de constatering: was
hij minder diep geraakt en schreef hij dus ‘oppervlakkiger’ dan bleef hij meer
traditioneel werkzaam.
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Een laatste kanttekening geldt de in de slotbeschouwing opgeroepen vergelijking
tussen Kniertje en Brechts Moeder Courage. De laatste leeft van en offert leven aan
de oorlog; Kniertje leeft van en offert aan de zee. Oorlog en zee nu zijn m.i. voor
een productieproces zowel als voor een dramatisch proces onvergelijkbare
elementen. Het eerste is een door de menselijke natuur geschapen gevaar, een
permanente on-vrede, het tweede een natuurgegeven waarin de mens materie
verwerft. En bovendien is juist op grond van Brechts ‘Verfremdung’ een vergelijking
in deze zin onaanvaardbaar. Door de liederen in Moeder Courage wordt het publiek
voorgelicht, wijzer gemaakt, critisch gesterkt; als Geert de Internationale zingt zou
Heyermans' liefste wens een op identificatie gericht instemmend meezingen zijn
geweest. Het is trouwens ook meer dan eens gebeurd dat de zaal aanstalten tot
een dergelijk ‘community singing’ maakte.
Deze enkele critische opmerkingen doen niet af aan de verheugenis dat de
Nederlandse dramaturgie een studie rijker is geworden die het drama als autonoom
kunstwerk alle recht doet wedervaren en die bovendien de toneelschrijver Heyermans
van zijn veelal geprezen maar nooit scherp geanalyseerde techniek uit benadert.
W.PH. POS

Marcellus Emants, Godenschemering, uitgegeven en ingeleid door Dr.
M.C. van den Toorn (Zwolse drukken en herdrukken), Zwolle, 1966.
De houding van Marcellus Emants ten opzichte van het menselijk bestaan is een
fundamenteel pessimistische. Elke gewaande zekerheid is door hem ontsluierd als
een illusie. Zo'n houding is ook typerend voor de moderne mens, en daardoor is
Emants een van de weinige 19e eeuwse kunstenaars, die nog aanspreken.
Het klinkt misschien paradoxaal, maar juist die ‘moderne’ Emants vond zijn
opvattingen weerspiegeld in de gegevens van de beide Oudijslandse Edda's (de
poëtische en proza-Edda), en wist die te verwerken in een levende en interessante,
zij het dan ook artistiek niet geheel geslaagde herschepping: Godenschemering.
En zo wist hij een brug te slaan naar het verre Scandinavische verleden.
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De tè weinigen, die zich gewijd hebben aan de studie van deze zo boeiende cultuur
en die zo vaak verlangd zullen hebben naar een iets ruimer geïnteresseerd publiek,
zoals dat wèl bestaat (nog steeds!) voor de klassieke beschaving, zullen Dr. v.d.
Toorn dankbaar zijn voor deze nieuwe uitgave. Hij heeft bovendien Emant's werk
gemakkelijker verstaanbaar trachten te maken door een uitvoerige inleiding (waarin
zijn inzicht gerijpt blijkt te zijn sinds het aan Godenschemering gewijde artikel in de
Nieuwe Taalgids van 1956) en uitvoerige aantekeningen.
Dat mijn inzicht wel eens afwijkt van het zijne, zal hij mij zeker niet euvel duiden.
Zo meen ik, dat V.d. Toorn te weinig aandacht richt op de belangrijke rol, die Odien
te vervullen heeft, en die m.i. een van de interessantste aspecten van het werk
vormt. Odien is, tegen de wil der andere goden in, volkomen bereid, de schuld van
de gebeurtenissen op zich te nemen, maar deze wil wordt verpletterd door het blinde
noodlot. Het verstand (belichaamd in Loki) ziet de onafwendbaarheid van alles,
maar kan dit nog niet ten volle accepteren. De andere goden verzetten zich in een
volkomen onredelijke emotionaliteit, zoals ook de mensen gedaan zouden hebben.
Ik geloof niet, dat men uitdrukkingen als ‘Frikka's trots en Odiens lieveling’ (blz.
44) met ‘kenning’ moet bestempelen, immers het metaforisch element is hier afwezig.
Wèl is het er in het door V.d. Toorn aangehaalde voorbeeld uit de spreektaal: ‘het
schip der woestijn’. Ik acht het echter zeer waarschijnlijk, dat Emants met zijn
‘variërende omschrijvingen’ deze zo typische Oudijslandse stijlfiguur heeft willen
vervangen.
Een haast ongelooflijke fout is het, de tijd van Thangbrand's bekeringspogingen
(10e eeuw) te identificeren met de 13e eeuwse Sturlungenperiode (blz. 47).
In de aantekeningen geeft V.d. Toorn wel eens wat, dat de lezer m.i. gemakkelijk
zelf had kunnen vinden. Aan de andere kant kan ik hem er echter niet ongelijk in
geven, dat hij liever te veel dan te weinig verklaart. Had er daarom niet beter iets
gezegd kunnen worden over de haan met de gouden kam, die wel aan de Völuspá
zal zijn ontleend, en over het schijngevecht van de Asenmacht (II, 42-45)?
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Het zou ongepast zijn, mijn recensie in deze negatieve toon te besluiten. Want ik
voel mij toch wel zeer dankbaar voor V.d. Toorn's overwegend loffelijke poging,
Emants èn de Scandinavische mythologie voor een 20e eeuws publiek toegankelijk
te maken.
JACOBA M.C. KROESEN

Woordeboek van die Afrikaanse Taal. Vijfde deel J-Kj. Pretoria, Die
Staatsdrukker, 1968.
Tussen de verschijning van het vijfde deel van het WAT en die van het vierde liggen
zeven jaar, een langere periode dan tussen enig vorig paar opeenvolgende delen
van het werk voor zover het nu gepubliceerd is. Er is dan ook heel wat veranderd
in de redaktiestaf; van de namen op het titelblad van deel IV vindt men er slechts
twee op dat van deel V terug: F.J. Snijman, toen assistent-hoofdredakteur, en N.
van Blerk, senior mederedakteur. Na het aftreden van Dr. Schoonees op 30 juni
1962 heeft F.J. Snijman de leiding van het werk gekregen; N. van Blerk is nog senior
mederedakteur, en daarnaast vindt men zeven nieuwe namen van redakteuren.
In de opzet van het woordenboek is geen enkele verandering ingevoerd. Wel is
het materiaal weer gegroeid: in januari 1963 werd het miljoenste fiche ontvangen,
en thans omvat het materiaal 1.524.000 fiches. In overeenstemming daarmee is
ook de schaal van het werk weer vergroot: dit deel telt 2175 kolom, het
corresponderende gedeelte in het WNT 3198 kolom, d.w.z. een verhouding van 70
op 100, tegen 60 op 100 voor deel IV. Dit deel kon daarom ook tegen de gewoonte,
niet met een volledige letter afgesloten worden. Geheel zuiver is de vergelijking
overigens niet, wegens het verschil in opzet tussen het WAT en het WNT: het WAT
is, zoals bij de bespreking van vorige delen al enige malen is opgemerkt, een
encyclopedisch woordenboek, en het gaat daarin zeer ver, terwijl het WNT zich
beperkt tot het eigenlijke taalkundige materiaal, de woordenschat in engere zin. De
21 regels die het WAT aan Jesuïte-orde wijdt zijn zuiver en uitsluitend
encyclopedisch; het WNT geeft Jezuïetenorde als opnoemer, zonder
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definitie. Een groot deel van de ruimte in het WAT wordt dus ingenomen door termen
die in het WNT in het geheel niet behandeld worden, zoals, om enige willekeurige
voorbeelden te noemen: J a n s k y : Bloedgroep-klassificatie van Jansky (10 regels);
J a q u e t : Chronometer van Jacquet (13 regels); beide overigens voorbeelden van
een extreme en o.i. bepaald overbodige volledigheid. Legt men taalkundige artikelen
naast elkaar, dan wijkt de verhouding nogal af: het artikel ja beslaat in WAT 5¼
kolom, tegen 12½ in het WNT; bij jas (kledingstuk) is de verhouding ongeveer ⅖
tegen ruim 2 kolom; kind telt in het WNT 35, in het WAT ruim 15 kolom (zonder de
samenstellingen), maar kanaal dat in het WNT iets meer dan 5 kolom beslaat, telt
er in het WAT ook bijna 5. Dit is een aanwijzing voor de grotere aandacht die realia
in het laatstgenoemde krijgen. Het zoëven genoemde artikel ja is overigens een
goed voorbeeld van de zeer conscientieuse behandeling van de stof, met zeer veel
aandacht voor de betekenisnuances die met de intonatie samenhangen en
verrassend veel bewijsplaatsen; de ingewijden weten hoe moeilijk het juist bij zo'n
woordje is die te vinden. Dit deel is overigens rijk aan dergelijke kleine woorden die
grote artikelen vereisen, zoals jou en jij. Bij het laatstgenoemde wordt als IV
behandeld een betekenis als tussenwerpsel, ‘om 'n dier of diere aan te jaag, weg
te jaag, af te skrik’. Is dat inderdaad hetzelfde woord, of moet men het in verband
brengen met jou = jouwen? Een interjectie jou schijnt evenwel niet te bestaan.
Onbevredigend en ten dele bevreemdend is nog steeds de behandeling, en
meestal niet-behandeling van de etymologie. Terwijl bij kermes althans nog staat
‘< Arab.’, staat bij kevazingo helemaal niets, en bij kiepersol wordt de etymologie
alleen in een citaat binnen het artikel vermeld. Bij jesebelsakkie wordt voor de
verklaring verwezen naar 2 Kon. 9:30; bij kardinaalrooi staat wel een uiterst
genuanceerde omschrijving van wat voor soort van rood dit is, maar geen enkele
verklaring van de relatie tot de in het eerste lid genoemde dignitaris. Jingo wordt
vermeld in drie betekenissen, maar niet verklaard. Synonimiek valt in het algemeen
buiten het bestek van het WAT, maar soms voelt men toch wel behoefte aan enige
differentiatie van synoniemen, b.v. van jongmeissie en jongnooi, die geheel gelijk
omschreven worden, en van Japanner en Japannees. Onder Japanner vindt men
ook een voor-
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beeld van de ‘verafrikaansing’ van Nederlandse citaten, ditmaal uit de Reizen naar
de Kaap de Goede Hoop van Cornelis de Jong, uit 1802. Vooral voor zo'n oud citaat
vinden wij dit nog steeds bedenkelijk.
Deze enkele kritische opmerkingen, die meer als blijk van belangstelling dan als
wraking gegeven worden, doen niet af aan onze bijzondere waardering voor dit
grote werk, dat op elke bladzijde getuigenis aflegt van de toewijding en
nauwgezetheid van de bewerkers. Het resultaat van hun arbeid is een bijna
onvoorstelbaar volledige inventaris, niet slechts van de Afrikaanse woordenschat,
maar van het geheel van de kennis der Afrikaners. Wij wensen hun gaarne kracht
en voorspoed op de nog af te leggen lange weg naar de voltooiing.
Leiden, januari 1969.
C. KRUYSKAMP
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Van der Feesten een proper dinc
Het middelnederlandse gedicht dat in de literatuurgeschiedenis als ‘Vander Feesten’
te boek staat - zou ‘Die Feeste’ eigenlijk geen betere titel zijn? - is voor de eerste
maal in 1836 uitgegeven, door Blommaert, en voor de derde en laatste maal in
1871, door Verwijs. Pas een eeuw na de eerste uitgave, in 1938, kreeg het zijn
1)
eerste uitvoerige bespreking, van Van Eyck. Toen pas is het als gedicht ‘ontdekt’ .
Wat kan er aan de hand geweest zijn met deze tekst, dat hij een eeuw lang in omloop
kon zijn, voor hij ‘ontdekt’ werd? Was de tekstuele overlevering dan zo slecht? Die
overlevering is inderdaad niet al te best. Het enige volledige handschrift, het
hulthemse, dat aan beide tekstedities ten grondslag heeft gelegen, is sterk brabants
2)
gekleurd, terwijl de dichter van ‘Die Feeste’ zelf een vlaming moet zijn geweest .
Een ander handschrift, het haagse, door Verwijs in zijn variantenapparaat verwerkt,
is veel minder compleet en in zijn taalvorm sterk verhollandst (ofschoon het naar
verhouding meer vlaamse vormen heeft bewaard dan het hulthemse). Verder zijn
er alleen nog een paar fragmenten. Dat is alles bij elkaar zeker te weinig om van
een goede overlevering te kunnen spreken. Niet alleen de taalvormen van de dichter,
ook zijn dichterlijke vorm heeft van de kopiisten te lijden gehad: de twee voornaamste,
van het hulthemse en het haagse handschrift, geven slag op slag blijk slecht naar
het versritme te hebben geluisterd. Aan de hand van het variantenapparaat van
Verwijs zou men al wel tot een gezette kritische verbetering van de overlevering
kunnen komen. Van Eyck is evenwel niet langs de weg van de tekstverbetering tot
zijn dichterlijke ontdekking gekomen, hij was geen filoloog. Hij citeert in zijn studie
van 1938 eenvoudig naar de tekstuitgave van 1871. Maar één emendatie brengt
hij aan, en die nog ten onrechte. Wat heeft Van Eyck dan voor gehad bij vroegere
lezers? Behoort ‘Die Feeste’

1)
2)

Zie Ts. 58, 1.
Het blijkt uit de rijmen. Het beslissende rijmpaar is 634/636: soe (= zij) / vroe (= vroeg).
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soms tot het soort gedichten waarbij men zo het een en ander van de
levensomstandigheden en schrijfsituatie van de dichter moet weten om ze te kunnen
begrijpen, en heeft Van Eyck de benodigde historische gegevens ontdekt? Nee,
Van Eyck heeft over de dichter niets meer geweten dan deze zelf meedeelt, nl. dat
3)
hij een ‘clerc’ was . Hij heeft eigenlijk nog iets minder geweten dan er uit de tekst
te weten viel, want dat de dichter in Vlaanderen gesitueerd kon worden is aan de
niet-filoloog Van Eyck ontgaan. Voor de eigenlijke interpretatie van het gedicht doet
onze kennis aangaande de herkomst van de dichter er echter niets toe. Al heeft de
dichter, uit poëtische overwegingen, een zekere versluiering van voorstelling en
dictie nagestreefd, het gedicht bevat toch alle gegevens die voor het verstaan nodig
zijn in zichzelf. Eén buitentekstueel gegeven heeft Van Eyck er wel echt zelf
bijgevonden: hij heeft ontdekt dat een passage uit het gedicht parallel loopt met een
passage uit een mystiek tractaat van Richard van Sint-Victor, hij heeft dus ontdekt
dat dit tractaat een van de ‘bronnen’ van onze dichter moet zijn geweest. Maar ook
deze vondst is niet de aanleiding geweest tot zijn dichterlijke ontdekking, ja,
welbeschouwd heeft deze vondst de vinder enkel maar op een interpretatief
dwaalspoor gebracht. Wat is het dan, dat Van Eyck heeft onderscheiden van alle
vroegere lezers, waarbij toch gerenommeerde literatuurhistorici zijn geweest, die
stuk voor stuk waarschijnlijk beter middelnederlands hebben gekend dan hij? Het
is dit, dat hij met zijn ‘oor’ heeft gelezen. Maar hadden die vroegere lezers,
Jonckbloet, Te Winkel, Kalff, Prinsen, Van Mierlo, dan helemaal geen versgehoor?
Enkelen van hen, als Kalff en Prinsen, hadden dat zeker, maar - en nu kom ik
eindelijk tot de verklaring, die tegelijk een eerste typering is van ‘Die Feeste’ - bij
een enkel maar vak- en plichtmatige lezing, zoals die in de kringen van de
vakfilologen niet ongebruikelijk is, verbérgt dit gedicht zich voor het gehoor. Het is
‘ongewoon in gewone schijn’. Dat heeft Van Eyck, geleid door zijn dichterlijke intuïtie,
begrepen.

3)

Eigenlijk is ook dit maar een hypothese, zij het een zeer waarschijnlijke: de verteller van het
verhaal, de ‘ic’ van de tekst, is een ‘clerc’, althans in het hulthemse handschrift en het
fragment-Oberlin. (Het haagse hs. heeft een ‘joncheer’ van hem gemaakt, het fragment-Serrure
een ‘heer’).
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Door het gehoor komt men tot het rechte verstaan zowel van de vorm als van de
inhoud. Als het gehoor ons niet leidt, líjkt ‘Die Feeste’ - ik citeer de woorden van
Van Eyck: ‘een tamelijk schools leerdicht over de liefde...in het raam van een
“sproke”, die niet veel meer dan een inleiding en een slot, een soort voorwendsel
is en als zodanig maar weinig belang heeft’. Naar de vorm líjkt het gedicht ook maar
heel gewoontjes, hier en daar op het banale af. Ja, wij kunnen als niet te scherp
luisterende lezers in die vierregelige strofen met gekruist rijm misschien wel eens
even getroffen worden door een persoonlijk hanteren van het enjambement, wij
kunnen daarnaast ‘vakkundig’ ook een groot aantal herhalingen en stoplappen
constateren en een beperkte voorraad van rijmwoorden. Deze poeta didacticus
heeft het zichzelf, zo kan het ons als enkel maar lezende en niet tegelijk ook
luisterende lezers toeschijnen, niet al te moeilijk gemaakt. Zijn kunstvaardigheid lijkt
maar gering. Het enige waardoor deze schijnbare rijmer-van-dertien-in-een-dozijn
zijn ongewoonheid verraadt, is zijn ‘toon’, maar het opmerken van de ‘toon’ vergt,
bij zoveel belemmerende omstandigheden, bepaald een auditieve concentratie.
Van Eyck heeft in 1938 op hoofse wijze - passend in een studie over een hoofs
gedicht - de eer van de ‘eerste oplettende beoordelaar’ te zijn geweest, toegekend
aan een van zijn leerlingen, A.E. Cohen. Welke latere ‘beoordelaar’ zou dit willen
betwisten? Toch ligt het vermoeden voor de hand dat Van Eyck zelf, voor hij ‘Die
Feeste’ aan Cohen ter bestudering toevertrouwde, al door een vooralsnog
ondefinieerbaar ‘iets’ in dit zo lang verwaarloosde gedicht getroffen zal zijn geweest.
Hoe dit ook geweest moge zijn, wij moeten in elk geval aan Van Eyck de eer geven,
dat hij als eerste de ‘organische dichterlijke eenheid’ van het gedicht heeft
geformuleerd en op kundige wijze het probleem van de interpretatie aan de orde
heeft gesteld. Bij alle kritiek die ik op de interpretatie van Van Eyck heb, wil ik dit
nadrukkelijk onderstrepen.
Zoals reeds bleek, heeft ‘Die Feeste’ tussen een ‘verhalend’ begin en slot een
‘lerend’ middenstuk. Het hele gedicht telt 864 regels, 216 strofen. Daarvan beslaat
de verhalende inleiding 76 regels, 19 strofen, de ‘uitleiding’ 12 regels, 3 strofen. Het
middenstuk, een dialoog tussen een ‘clerc’ - de ik-figuur van de vertellende stukken
- en een ‘vrou-
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4)

we’, een adellijke dame , neemt dus 776 regels, 194 strofen voor zijn rekening.
‘Herhaalde lezing en overpeinzing’ heeft Van Eyck tot de - stellig juiste - conclusie
gebracht, dat ook dit middenstuk tot het ‘verhaal’ behoort. Behalve de clerc en de
vrouwe lijkt er in dit - gedeeltelijk gedramatizeerde - verhaal van hoofse minne nog
een derde figuur op te treden, een achtergrondsfiguur. De verteller, die zich nog
niet dadelijk als clerc bekend maakt, komt op een feest waar vele ‘scone vrouwen’
zijn. Maar er ontbreekt iets aan zijn geluk: ‘zij’ is er niet, die achtergrondsfiguur,
waar zijn ‘herte altoes na haect’ en die hem ‘leven doet in vare’. Maar hij blijft net
zo lang zoeken, tot hij één ziet ‘die mi dochte / die mijnre ghelijc oppenbare’. Dat is
dan de ‘reële’ vrouwe, met wie hij verder zijn gesprek zal voeren. Van Eyck heeft
zich afgevraagd, of ook die ‘zij’ op de achtergrond ‘reëel’ is, en zijn antwoord luidt
ontkennend: ‘Hij is een verliefde, maar, vóór zijn bezoek aan het feest, een verliefde
nog slechts op zijn eigen ideaal: op de gedroomde, in wie dat ideaal belichaamd
zou zijn. Met vreugde was hij, toen hij hoorde dat er veel “scone vrouwen” zouden
komen, naar het feest gegaan, maar als hij er rondgekeken heeft en er de geliefde
niet vinden kan, voelt hij zich bedroefd worden. Was zij er nu maar geweest, (denkt
hij, al die vrouwen opnemend) die aan het ideaal van zijn hart beantwoordt, dan
ware het feest volmaakt geweest. Doch als hij blijft rondkijken, zie, waarlijk, daar is
zij, het meisje, de jonkvrouw, die hem reeds door haar verschijning aan zijn
ideaalbeeld gelijk dunkt.’ Het schijnt mij toe, dat deze interpretatie juist is. Het verhaal
is een spel met twéé spelers en er is geen derde bij, zelfs niet op de achtergrond.
Met Van Eycks visie op het verloop van het spel tussen de twee kan ik het echter
veel minder eens zijn. Ik kom daar straks nog uitvoerig op terug. Behalve een
interpretatie die het verhaal neemt zoals het zichzelf vertelt, heeft Van Eyck nog
een tweede, symbolische gegeven, die het verhaal transponeert tot een ‘sproke der
mystieke liefde’. In deze tweede interpretatie staat de clerc voor Christus en de

4)

Het hulthemse hs. laat haar meestal als ‘joncfrouwe’ aanspreken, soms echter ook als ‘vrouwe’,
het haagse hs. en het fragment-Serrure hebben eenstemmig en consequent ‘vrouwe’.
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vrouwe voor de uitverkoren ziel. Hier moet ik eerst wat over zeggen, of liever: hier
moet ik mij eerst van distantiëren.
Ik kan dat kort doen, want Knuttel heeft al in 1948 de onmogelijkheid van deze
5)
tweede interpretatie aangetoond . Hadden de vroegere filologen, doordat het gedicht
hun te weinig interesseerde, er te wéinig in gelezen, Van Eyck heeft, terecht overtuigd
van zijn gelijk ten aanzien van de ‘organische dichterlijke eenheid’, er bepaald te
véél in willen lezen. Met een ‘te veel’ maakt men eenzelfde filologische fout als met
een ‘te weinig’: men doet aan de tekst geen recht. Van ieder goed gedicht moge
gelden: ‘er staat niet wat er staat’, men moet het niet-uitgedrukte toch altijd kunnen
afleiden uit het wel-uitgedrukte. En Van Eyck heeft niet goed, niet vollédig genoeg
gelezen wat er wèl stond. De verrassende vondst dat een 19-tal strofen uit de dialoog
parallel liep met het latijn van Richard van Sint-Victor's De IV Gradibus Violentae
Charitatis, bewijst niet meer dan dat de dichter op de een of andere manier vertrouwd
is geweest met Richards geschriften. Knuttel heeft gelijk, wanneer hij in dit verband
wijst op ‘het middeleeuws gebruik: je prends mon bien où je le trouve’, en de
handelwijze van de clerc als volgt tekent: ‘Bij het lezen, al dan niet vertaald of
bewerkt, van de woorden van Richard, heeft hij die toepasselijk gevonden óók op
de liefde die hem bezighield en ze met even weinig schroom in een ander verband
geplaatst als de mystiek termen van de wereldse liefde overneemt’. Ik zal aan het
slot van mijn betoog ook nog op een andere ‘bron’ van onze clerc kunnen wijzen,
6)
waarmee hij eigenlijk even vrijmoedig heeft omgesprongen . De context die zulke
kennelijke ontleningen in hun ‘bron’ hadden, is voor de interpretatie van

5)
6)

In Ts. 65, 1.
Van Eyck heeft terloops gewezen op de overeenstemming van r. 240, ‘Want mate es tallen
spele goet’, met r. 672 van de Reinaert, ‘Mate es tallen spele goet’. Ik vond nog zo'n
overeenstemming, nl. tussen r. 48, ‘God gheve haer goet, waer si si’, en r. 2622 (hs. A), ‘God
gheve di goet, waer du best’. In beide gevallen hebben we te maken met staande uitdrukkingen,
die verschillende dichters onafhankelijk van elkaar in hun werk te pas konden brengen. Verg.
r. 48 ook met: ‘Godt geve hem eere / guet / woer hy is’, in de Spreckwoorden van P. Warnersen
(1550), vertaald naar Agricola's: ‘Gott gebe yhm ehr / gut / wo er / sie ist’ (ed. Kloeke blz. 42).
Toch kan men wel aannemen dat onze dichter de Reinaert gekend heeft; zie noot 8.
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het ontlenende gedicht maar van zeer betrekkelijk belang. De nieuwe context, waarin
zij zijn terechtgekomen, bepaalt hun ‘betekenis’. Hoe mystiek de woorden van
Richard in oorsprong ook mogen zijn, hun nieuwe context, de minnedialoog van de
clerc en de vrouwe, laat als geheel geen eigenlijke mystieke interpretatie toe. Iets
anders is het wanneer Van Eyck van een ‘religieus ideaal’ spreekt. Een religieuze
sfeer is in ‘Die Feeste’ stellig aanwezig.
Van Eyck heeft met zijn tweede interpretatie zijn doel voorbijgeschoten, ook in
zoverre het uitzicht op zijn eerste interpretatie, die in elk geval waardevolle elementen
bevatte, erdoor verduisterd is. Bij Knuvelder bv. kan men wel, in een hogere
esthetische waardering dan vóór hem gebruikelijk was, de weerslag van Van Eycks
dichterlijke verkenning opmerken, maar is de interpretatieve slotconclusie toch vrijwel
gelijk aan die van Jonckbloet en Te Winkel: ‘Ik kan in dit gedicht niets anders zien
7)
dan een leerdicht over de hoofse liefde’ . De enige, voorzover ik zien kan, die Van
Eycks eerste interpretatie werkelijk serieus heeft genomen, is de man geweest, die
tegelijk de tweede interpretatie het meest serieus heeft bestreden, Knuttel. Deze
toont zich namelijk ten volle bereid om ‘Die Feeste’ niet als een leerdicht maar als
een verháál te lezen en er een ‘organische dichterlijke eenheid’ in te zien. Wel brengt
Knuttel in Van Eycks voorstelling deze wijziging aan, dat hij van de ‘zij’ op de
achtergrond een reële medespeelster in het spel wil maken. Overigens echter, wat
betreft het verlóóp van het spel tussen clerc en vrouwe, neemt hij de visie van Van
Eyck over. Ter inleiding van mijn kritiek wil ik hier de opvattingen van Van Eyck en
Knuttel in citaten naast elkaar zetten. Van Eyck: ‘Een clerc vertelt erin, hoe hij in
een op een feest ontmoete, onbekende jonkvrouw zijn ideaal - hoog ideaal - van
liefde belichaamd gezien had; hoe ook zij reeds bij de eerste ontmoeting verliefd
geworden was, maar

7)

Jonckbloets ‘waardering’ was deze: ‘Het behelst een vrij droog en breedsprakig vertoog over
de liefde’ (Gesch. Ned. Lett. 2, 205). Te Winkel is iets positiever: ‘Door de moreele
beschouwing der liefde vormt dit korte leerdicht eene niet onaardige tegenstelling tot den
roman van de Rose, maar de middel-eeuwsche neiging tot systematiseren komt er sterk in
uit’ (Gesch. Ned. Lett. 1, 469).
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ook, hoe de onmiddellijk gevoelde bezwaarlijkheid van die liefde haar bedroefd
gemaakt had; hoe, met welke gedachten, hij getracht had, haar zowel de diepte van
zijn liefde te doen voelen als de onbelangrijkheid van haar bezwaren te doen inzien;
hoe zij, nadat hij daarin blijkbaar geslaagd was, met een afspraak voor een tweede
ontmoeting afscheid genomen hadden. Het eigenlijke gesprek over de liefde gaat
uit van het verdriet dat deze in de jonkvrouw opwekt. Dit verdriet zelf komt voort uit
het besef van de bezwaren die de vereniging der geliefden in de weg staan: de
standsverschillen tussen de clerc - onadellijk geestelijke - en de adellijke jonkvrouw.’
Knuttel: ‘De dichter richt zich in werkelijkheid tot zijn geliefde. Maar hij heeft behoefte
te spreken over een liefde die verder gaat dan de hoofse, meer te zeggen dan hij
tot haar zeggen mag. Datzelfde mag hij echter wel richten tot een jonkvrouw aan
wie hem niets bindt, die hij eenvoudig lering geeft. Daarom voegt hij een fictieve
dubbelgangster in; wat tot haar, zonder persoonlijke consequenties, gezegd wordt,
mag de onvermomde geliefde ter harte nemen. Eenheid van het geheel blijft op
deze voet bestaan.’ Men ziet dat Knuttel Van Eycks uitgangspunt, ‘eenheid van het
geheel’, aanvaardt, maar dat de draai die hij aan diens interpretatie geeft toch niet
gering is: de geliefde die bij Van Eyck ‘fictief’ is - het ‘ideaal’ - is bij Knuttel de echte,
en de vrouwe die bij Van Eyck ‘reëel’ is wordt bij Knuttel ‘een fictieve dubbelgangster’.
Over het motief van het standsverschil, dat in het dialogische, ‘lerende’ gedeelte
van het gedicht een aanzienlijke rol speelt, spreekt Knuttel niet, maar men mag
aannemen dat hij zich de volgens hem échte geliefde - de in de derde strofe
aangeduide - ook wel als een adellijke dame zal hebben voorgesteld. Hoezeer
Knuttel ook de interpretatie van Van Eyck heeft gereïnterpreteerd, hij heeft deze
toch niet wezenlijk nagerekend. Ook hij gaat ervan uit dat de clerc aan zijn geliefde
zijn liefde heeft willen verklaren en haar heeft willen bewegen om, met terzijdestelling
van alle bezwaren, een verbintenis met hem aan te gaan. Maar - en hiermee begint
mijn kritiek - deze, door Knuttel overgenomen, kernvoorstelling van Van Eyck is
uitermate aanvechtbaar. Afgezien van allerlei details in het gedicht waarover Van
Eyck zwijgt, en die hij dus blijkbaar voor zijn kernvoorstelling irrelevant heeft
gevonden, heeft hij
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zijn visie alleen maar rond kunnen krijgen door, op een door niets te rechtvaardigen
wijze, de mededelingsinhoud van een bepaalde regel, r. 536, te veranderen in zijn
tegendeel. Dat is de emendatie waarop ik in mijn inleiding zinspeelde. Wij moeten
deze emendatie nu nader bekijken.
Het gaat in de context daarvan inderdaad zeer direct over het probleem van het
standsverschil in de liefde. De dichter heeft uiteengezet dat overeenstemming van
‘complexie’ de oorzaak is van de liefde tussen man en vrouw. Dat is een zaak van
‘natuere’ en de mens pleegt de drang van zijn natuur te volgen, die hem alle
mogelijke andere overwegingen, bv. van stand, opzij doet zetten. Als voorbeeld
noemt de dichter - en men voelt dat hij daarbij persoonlijk gaat worden, ja dat hij
gaat waarschuwen - ‘selke vrouwe’, die ‘eenen armen knecht’ zozeer bemint, ‘dat
si doer minne ende doer trouwe / Met hem avontuert haer ere’ (r. 519/20). In een
volgende strofe wordt de waarschuwing nog eens onderstreept: ‘En dade die
complexie van hare, / Die sknechs complexie ghelijc es, / Dit ongheval en soude
oppenbare / Niet ghescien, sijt seker des’ (r. 526/9). Onmiddellijk daarop reageert
de vrouwe met een opmerkelijke nadrukkelijkheid en felheid: ‘Her clerc, bi Gode
van hemelrike, / Ghi segghet waer ende anders niet. / Dits die sake, sekerlike, / Dat
die dinc aldus ghesciet’ (r. 529/32). Wat kan dit anders betekenen dan: ‘ik weet uit
eigen ervaring dat dit inderdaad zo gebeurt’? Zij bekent hiermee tegenover de clerc,
dat zij ‘eenen armen knecht’ bemint. Maar zij laat het daar niet bij: niet alleen de
clerc, de hele wéreld mag het weten! Dat zegt zij in deze strofe: ‘Ic woude nu,
gheloves mi, / Dat dit aldier lieden lande / Alsoe wel bekinden als ghi, / Ende icx
een deel moeste hebben scande’ (r. 533/6). Met het woord ‘scande’ grijpt zij duidelijk
terug op het woord ‘ongheval’ dat de clerc in zijn laatste zin gebruikt had:
standsverschil is voor háár geen bezwaar, eerverlies kan háár niets schelen, zij is
bereid ten koste van alles de drang van haar natuur te volgen! Nog is zij niet klaar
met haar hartstochtelijke belijdenis: ‘Want vrouwen en moghens niet een twint / Dat
dese dinc aldus ghesciet. / Het doet natuere, diese kint / Teerst dat si haer ghelike
siet’ (r. 537/40). Dat is: ‘Vrouwen kunnen er niets aan doen dat zij verliefd worden
op iemand van lagere stand.
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Het is de natuur die dit bewerkt: zij móet iemand van gelijke complexie bij de eerste
aanblik herkennen.’ Maar er is een vraag die haar bezighoudt en waar de clerc haar
onmiddellijk antwoord op moet geven: ‘Nu segghet mi vort, sonder vermiden, / Als
hem si twee dus onderkinnen, / Oft si hem dan an beiden siden / Even sere
onderminnen’ (r. 541/4). Zij is dus niet zeker van de wederliefde van haar ‘arme
knecht’!
Deze hele passage levert geen enkele vertaalmoeilijkheid op. Een constructie als
‘Ende icx een deel moeste hebben scande’ is in het middelnederlands heel gewoon.
Men behoeft om parallellen te vinden maar het woordenboek van Verdam na te
slaan. Ik citeer er hier twee: ‘Ic woude, ic ware uter sale..., ende mi ware
ghecost...seven borghe’, en, bijna nog treffender, omdat er een gelijke minachting
voor de ‘ere’ uit spreekt: ‘Dat ic Meliandelise mochte scouwen margen ter eerden
licgen..., ende mi moest costen een deel mire ere’. Wat doet, niettemin, Van Eyck?
Tegen het op dit punt eenstemmig getuigenis van de beide handschriften in voegt
hij in r. 536 het woord ‘niet’ in en leest: ‘Ende icx niet een deel moeste hebben
scande’. Als vers wordt r. 536 hier bepaald niet beter van. Erger is echter dat Van
Eyck met zijn emendatie aan de bekentenis van de vrouwe een totaal andere inhoud
geeft. ‘Deze plaats’, zo zegt hij, ‘de enige waarin de jonkvrouw haar persoonlijk
belang bij het pleit van de clerc laat blijken, is bedorven. De clerc heeft gezegd, dat
gelijkheid van aanleg, niet standsverschil beslissend is. “Ik wou dat alle mensen
daar net eender over dachten”, roept de jonkvrouw uit, maar wat zij daarop volgen
laat, de hier boven aangehaalde regel’ - t.w. r. 536 in de lezing der handschriften ‘is in het verband onverstaanbaar’. ‘Het verband’ waarin de regel ‘onverstaanbaar’
zou zijn, is niet, zoals ik heb laten zien, de directe context. Het is een ‘verband’ dat
ontsproten is aan Van Eycks interpretatieve fantasie. Tegen de achtergrond van
deze fantasie, van het apriori waarmee hij de tekst gelezen en het ‘verhaal’
geconstrueerd heeft, moet men ook de volgende zin zien: ‘Al ontveinst zich de clerc
niet, dat het voor die joncfrouwe een “ongheval” is, beslissend blijft volgens hem
toch de innerlijke gelijkheid’. Dat ‘volgens hem’ kan niet blijken uit wat de clerc op
de zin waarin ‘ongheval’ voorkomt, laat volgen, want hij laat er níets op volgen, het
is zijn láátste woord. Van Eyck is
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zozeer overtuigd geweest van de juistheid van zijn apriori - dat de clerc tegenover
een aarzelende vrouwe een pleidooi zou voeren voor zíjn liefde voor háár -, dat hij
een andere mogelijkheid van interpretatie, waarbij de tekst niet gewijzigd zou
behoeven te worden - nl. dat de clerc de vrouwe waarschuwt tegen háár liefde voor
hém -, niet eens heeft overwogen. Hij heeft niet alleen, argeloos, een volkomen
overbodige en onwaarschijnlijke emendatie aangebracht, maar ook, stellig even
argeloos, over allerlei details heengelezen. Hoe goed hij ook als geschoold criticus
naar moderne poëzie had leren luisteren, hij heeft toch allerlei accenten van het
zoveel verder van hem afstaande middelnederlandse gedicht ‘Die Feeste’ - of: ‘Die
Feeste van Minnen’? - eenvoudig niet tot zich door laten dringen. Hij heeft er alleen,
globaal, de ‘toon’ van herkend, globaal de ‘organische dichterlijke eenheid’ van
opgemerkt. Wij dienen, met alle waardering voor zijn pionierswerk, zijn hele
constructie systematisch te gaan narekenen, het hele gedicht opnieuw te gaan
lézen.
Ik begin met de inleiding, r. 1 tot 76. De verteller is hierin enkel nog maar ‘ic’. Pas
in r. 125, als het gedramatizeerde gedeelte van de sproke al 48 regels lang op gang
is, noemt de vrouwe hem voor de eerste maal ‘her clerc’. Het behoort tot het spel,
dat de ‘ic’ zich naar de ‘clerc’ toespeelt. De ‘ic’ begint zijn optreden als een anonieme
gast op ‘die feeste’. Is de ‘ic’ een ‘minnere’? Dit woord komt in de hele inleiding niet
voor, evenmin als ‘minne’ en ‘minnen’. De dominerende woorden zijn er enerzijds
‘hovesch(lijc)’, ‘hovescheit’ (samen 9 maal), anderzijds ‘vrient’, ‘vriendelijc’ (samen
6 maal). Dit schept een duidelijke tegenstelling tussen de vertellende inleiding en
de daaropvolgende dialoog. In deze laatste, die in zijn geheel 776 regels telt, komt
‘minne’ 91 maal voor, ‘minnen’ 49 maal, ‘minnere’ 28 maal, ‘hovesch’ en ‘hovescheit’
samen daarentegen maar 12 maal. In de ‘uitleiding’, r. 853 tot 864, ontbreekt de
groep ‘minne-minnen-minnere’ weer geheel, maar vindt men wel ‘hovesch’ (r. 857)
en ‘hovescheit’ (r. 860). Dit stukje van 12 regels is uiteraard te klein om een
karakteristiek woordgebruik te kunnen demonstreren. De thematische caesuur
tussen het laatste stuk van de dialoog en de ‘uitleiding’ is echter veel minder scherp
dan die tussen de inleiding en het eerste stuk van de dialoog.
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Overziet men bv. r. 757 tot 864 als een min of meer samenhangende pars, dan blijkt
in deze 108 regels de groep ‘hovesch-hovescheit’ 5 maal vertegenwoordigd - tegen
7 maal in de voorafgaande 680 regels -, de groep ‘minne-minnen-minnere’ 12 maal
- tegen 156 maal in het voorafgaande deel -, de groep ‘vrient-vriendelijc’ 15 maal tegen 6 maal in het voorafgaande. Onze lezersaandacht wordt in de vertellende
inleiding dus geheel bepaald bij ‘hovescheit’ en ‘vrientscap’ en vervolgens in de
dialoog zeer sterk gericht op ‘minne’, maar tegen het slot verschuift het accent weer
meer naar ‘hovescheit’ en vooral naar ‘vrientscap’. Het spel, dat de dialoog over de
‘minne’ is, dient om de aan het begin aangeduide thematiek van de ‘vrientscap’ aan
het slot tot vervulling te brengen. Om tot deze vervuling te geraken moet de ‘ic’
successievelijk alle registers van zijn ‘clericaal’ instrument opentrekken. Dat is het
dan waarin vroegere lezers een ‘leerdicht’ hebben menen te herkennen. Achter de
schijn van het ‘leerdicht’ verbergt zich echter inderdaad een ‘verhaal’, en wel een
ongewoon, een psychologisch bijzonder goed opgebouwd ‘verhaal’. Om dit te
herkennen moeten wij allereerst de thematiek van de inleiding nader gaan
analyseren.
De ‘ic’ van de inleiding is geen ‘minnere’, maar is onder de ‘scone vrouwen’ van
‘die feeste’ op zoek naar degene ‘daer (sijn) herte altoes na haect ende die (hem)
leven doet in vare’. Hij laat zijn ogen van de een naar de ander gaan en ziet dan
tenslotte ‘ene die (hem) dochte die (sijnre) ghelijc oppenbare’: ‘Si dochte mi hovesch
ende vroet / Ende wel gheraect van haren seden’ (r. 21/2). En dan doet hij de daad
die voorlopig zijn enige zal blijven: hij gaat naar haar toe, hij groet haar ‘met
hovescheden’. Verder is zíj degene die, tot r. 76 toe, alle initiatieven neemt: ‘Si onfinc
mi vriendelike’ (r. 25); ‘Hare hovescheit dede si ane mi’ (r. 33); ‘Si nam mijn hant
ende seide: gawi / Dwaen, ic ende ghi te gader’ (r. 35/6); ‘Ic dede al dat si mi hiet,
/ Die vriendelike, die mi nam ware’ (r. 37/8); ‘Si dede mi sitten neven hare’ (r. 40);
‘Dor hovescheit.../ Sneet si die moersele vor mi’ (r. 45/6); ‘Wi aten beide dat si sneet’
(r. 52); ‘Alse die tafelen opghedaen / Waren ende daer geten was, / Nam si mi bider
hant saen / Ende dede mi neven haer sitten int gras’ (r. 69/72); ‘Die hovesche wel
gheracte worde / Ende die vriendelike tale / Die ic haer te miwert
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spreken hoerde, / En mochtic niet vertrecken wale’ (r. 73/76). Zij is het dus die de
‘ic ende ghi’ tot een ‘wi’ maakt en de verteller laat het zich graag welgevallen. Hij
komt al vertellende tot de belijdenis: ‘Ic ben haer vrient, so waer si si’ (r. 64). Die
uitspraak is tot ons, lezers, gericht, maar wij kunnen ons best voorstellen dat hij ook
tegen háár heeft gezegd: ‘Ic ben u vrient, so waer ghi sijt’. Wat houdt die ‘vrientscap’
in? Het is iets dat voor de verteller een hemels perspectief heeft, want hij verwijst
in de loop van nog geen 40 regels tot viermaal toe naar de hemel: ‘Dat lone haer
God van hemelrike’ (r. 27); ‘Dat lone haer God onse vader’ (r. 34); ‘God gheve haer
goet, waer si si’ (r. 48); ‘God onne mi dat ic noch moete / In hemelrike die vrouwe
sien’ (r. 59/60). De gemeenschap van het ‘wi’, het ‘ic ende ghi te gader’, is in hemelse
zin absoluut, maar brengt niet de consequentie van een aardse onafscheidelijkheid
met zich mee. Op de zin ‘Wi aten beide dat si sneet’ laat de verteller volgen: ‘Ghevielt
noch dat ic sate / Bi eenre vrouwe als ic dede, / Ende ic met haer droncke ende ate,
/ In ate els niet dan si mi snede! / Want die moersele sijn soe soete / Die vrouwen
te snidene plien!’ (r. 53/60). Het bevalt hem dus in het algemeen best, wanneer de
vrouwen in het hoofse verkeer het initiatief nemen. Hij laat zich graag een beetje
door hen verwennen. Dit blijft binnen de perken van de hoofse code. In de Rose
van Hein van Aken lezen wij bv., r. 12305vgg.: ‘Alsi ter tafle geseten es, / So salsi
sniden ende nemen dmes / Vor den ghenen die eet met hare / Ende sijns wel nemen
ware’. Overigens mag de heer natuurlijk ook best voor zijn dame ‘sniden’. In de
Walewein, r. 8049, lezen wij bv.: ‘Vore die goedertiere (Isabele) so sneet Walewein
die morssele’. Maar Walewein was dan ook een ‘minnere’, onze verteller wil alleen
maar een ‘vrient’ zijn en vooral niet verder gaan. Hij wil wel graag, als God het hem
vergunt, ‘in hemelrike die vrouwe sien’, maar zich niet op aarde aan haar binden.
Waarom niet? Wel, hij heeft het nog niet in zijn verhaal gezegd, maar hij ís een
‘clerc’, een ‘clerc’ weliswaar met zeer hoofse opvattingen en manieren, een ‘clerc’
met een hoofs ideaal en tot hoofse dienst en wederdienst bereid, maar toch iemand
die als ‘clerc’ graag wil blijven binnen de grenzen van wat hij als ‘hovesch ende
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vroet’ beschouwt. ‘Si dochte mi hovesch ende vroet’, zegt hij en daarom meent hij
in háár zijn ideaal herkend te hebben.
Wat zij, terwijl hij naast haar in het gras gezeten is, allemaal tegen hem zegt, kan
hij ‘niet vertrecken wale’. Waarom niet? Omdat hij een hoofs heer is en ‘helen’ tot
de hoofse code behoort? De strofen die direct op r. 76 volgen en waarmee de
expliciet meegedeelde dialoog begint, doen ons vermoeden dat de verteller ook
nog wel een meer bijzondere reden heeft. Hoe ‘hovesch’ haar ‘worde’ ook zijn, hoe
‘vriendelijc’ haar ‘tale’, hij heeft er toch iets in beluisterd dat hem met zorg vervult.
Kan hij daar een vraag over stellen? Zal dat de ‘vrientscap’ niet verstoren? ‘Ic seide:
lieve vrouwe goet, / Gherne soe soudic u yet vraghen, / Indien dat ic uwen evelen
moet / Daer an niet en waende bejaghen’ (r. 77/80; yet is een aanvulling van mij).
Wat is haar antwoord daarop? ‘Neen ghi niet! dat ghi wilt vraegt! / Ic en saels mi
belghen niet!’ (r. 81/2). De grifheid van dit antwoord geeft hem blijkbaar weer te
denken, want hij vráágt nu niets meer, hij zégt alleen maar iets: ‘Soe seggic, vrouwe,
dat ghi draegt / Minne die u doet verdriet. / Want zonder minne en mochti / Niet
ghedoen die hoveschede / Die ghi ghetoghet hebdt aen mi / Hier ende ghinder te
meneger stede’ (r. 83/8). Híer, in het gras, is haar ‘hovescheit’ blijkbaar van zodanige
aard geworden, dat hij wel de gevolgtrekking heeft moeten maken: zij draagt mij
geen ‘vrientscap’ toe, maar ‘minne’! En tegen ‘minne’ moet hij haar waarschuwen,
want - wij, lezers, weten het uit de strofe ‘Ghevielt noch dat ic sate bi eenre vrouwe
als ic dede...’ - hij is niet van plan haar ‘minne’ te beantwoorden. Die ‘minne’ die zij
‘draegt’, zal haar dus ‘verdriet’ bezorgen. Wij, als lezers, begrijpen nu ook helemaal
de grifheid van haar antwoord. Zij heeft natuurlijk gedacht dat hij, na alle ‘hovescheit’
harerzijds, ook eindelijk eens met een duidelijke liefdesverklaring van zijn kant zou
komen. Zij is daarop - mogen wij aannemen - door zijn ‘clericale’ waarschuwing ten
diepste teleurgesteld, maar ze heeft hem vooraf beloofd dat ze niet boos zou worden.
Zij blijft dus als hoofse dame in vorm en vraagt: wat bedoelt u eigenlijk met ‘minne’?
In de tekst: ‘Si seide: wat is dat, minne draghen? / Nu hebdi bi Gode wel ghedaen,
/ Dat ghi mi daerof hebdt ghewaghen! / Wat minne es, doe mi verstaen!’ (r. 89/92).
Hiermee heeft de dichter
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de knoop van de handeling gelegd. ‘Bi Gode’ is in de mond van de vrouwelijke
hoofdrolspeelster niet meer dan een krachtterm, maar wij, voorbereid door de
inleiding, voelen dat de dichter er nog een andere bedoeling mee heeft: het is echt
in hógere zin ‘wel ghedaen’ van de ‘ic’, dat hij tegenover de ‘vrouwe’ het woord
‘minne’ heeft gebruikt, want het wordt in het nu volgende spel zijn taak om haar het
hemelse perspectief van hun vriendschappelijke relatie te laten zien. De dichter laat
de ‘ic’ met zijn antwoord aarzelen: moet híj hààr zeggen wat ‘minne’ is? zij weet dit,
uit eigen ervaring, toch veel beter dan hij! In de tekst: ‘Ic seide: lieve vrouwe mijn,
/ In wiste u dat te seggen hoe. / Over waer willix seker sijn, / Dat ghijt bat wet dan
ic doe’ (r. 101/4). Haar antwoord: ‘Si seide: God weet, wistic dit wel, / In vraeghder
omme no en bade’ (r. 105/6). ‘God weet’ is in haar mond alweer een krachtterm,
maar de dichter wil zeggen: God wéét het, maar zíj weet het níet ‘wel’, nóg niet. De
dichter, merken we intussen op, hanteert zijn stoplappen en herhalingen functioneel.
Hij is maar in schijn een gewoon rijmertje, hij is inderdaad een heel ongewoon dichter
die het verstaat in versluiering te spreken. Doordat hij ongewoon is, heeft Van Eyck
hem aan zijn ‘toon’ kunnen herkennen, doordat hij versluierd spreekt, heeft deze
toch zeer goede lezer hem maar ten dele kunnen verstaan. De teleurgestelde
‘vrouwe’ gaat verder met haar uitdaging, met een ironische verwijzing naar wat de
‘ic’ haar tijdens het speels-hoofse gesprek had toevertrouwd: ‘u lijkt precies op de
dame die ik in stilte vereer!’ In de tekst: ‘Ende of ghijt niet doer minen wille / Doen
en wilt, soe doetet doer hare / Die ghi mint int herte stille / Ende die u leven doet in
vare!’ (r. 109/12). Op deze ironische scherts moet de ‘ic’ wel ingaan, maar hij moet
zijn ‘vrouwe’ tegelijk duidelijk maken dat ‘minne’ niet iets is om mee te schertsen:
‘In spele sprakic ende loech: / Doer miere vrouwe ende doer u, / Die mi dunct
gheliken hare, / Soe willic u vorvoets nu / Segghen wat minne es, hoerter nare. /
Nochtan eest mi te sware vele / Ende elken menschen die nu levet. / Al baeddijs in
uwen spele, / Ic biddu dat ghijs beghevet’ (r. 116/24). En dán pas gaat zij hem
formeel aanspreken met ‘her clerc’, een aanspraak die zij - een enkele keer verzacht
tot ‘lieve clerc’ - tot het einde van de dialoog blijft volhouden. Beide partijen hebben
nu duidelijk hun
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standpunt tegenover elkaar bepaald, hun stellingen betrokken. Het wordt een
gevécht!
Ik zal dat gevecht niet helemaal op de voet volgen, want dan wordt mijn
beschouwing te lang. Ik wil er alleen de opeenvolgende episodes in onderscheiden
en bij de belangrijkste wendingen even stilstaan. In het tot dusver besproken gedeelte
van de dialoog, r. 77/124, heeft de clerc nog niet de gelegenheid gekregen - of
liever, wanneer men zich op het standpunt van het dráma stelt: hij heeft nog niet de
behóefte gevoeld - om een systematisch betoog op te bouwen. Pas wanneer hij
echt als ‘clerc’ is aangesproken gaat hij daartoe over. In de passage r. 77/124 wordt
nog maar een beetje heen en weer gepraat: eerst hij 4 regels, dan zij 2, dan hij 6,
dan zij 12, dan hij 4, dan zij 8; dan opeens zowaar 4 regels ‘vertelling’; dan hij acht
regels. Dat is een heel andere opbouw dan bij de volgende passage, r. 125/68:
eerst zíj 4 regels, dan híj 40 regels. Zijn betoog van 40 regels is het gevolg van al
het voorafgaande heen-en-weer-gepraat, het is een vertraagd antwoord op haar
telkens herhaalde vraag: ‘wat is minne?’ Men kan dus ook wel de beide passages,
77/124 en 125/68, samenvoegen tot één enkele episode. Die noem ik dan I. Er
volgen nog tien zulke episodes. In II, r. 169/212, spreekt zíj 4 regels en reageert híj
met 40 regels. In III, r. 213/56, is de verhouding net zo. In IV, r. 257/300, spreekt zíj
8 regels en hij 32. In V, r. 301/60, spreekt zij weer 8 regels, maar hij is ditmaal
uitvoeriger, hij heeft voor zijn betoog 52 regels nodig. In VI, r. 361/444, spreekt zij
weer 8 regels en wordt zijn antwoord nog uitvoeriger, 76 regels. In VII, r. 445/528,
herhaalt zich de dramatische aarzeling van I: zíj 8 regels, híj 4, zíj 4, en dan híj met
een betoog van 68 regels. In VIII, r. 529/648, is zíj eerst 16 regels aan het woord
en volgt híj met een antwoord van niet minder dan 104 regels. In IX, r. 649/716,
keert zíj weer terug tot 8 regels en beperkt híj zijn betoog tot 60 regels. In X, r.
717/64, spreekt zij 8 en hij 40 regels. In XI, r. 765/836, geeft zij met 12 regels het
thema aan en antwoordt hij met een betoog van 60 regels. Dan volgt er nog een
korte afrondende passage - zíj 12 regels, híj 4 - waarin zij een eind maakt aan het
gesprek. Het gedicht eindigt, zoals ik al aanduidde, met een vertellende passage
van 12 regels, 853/64. De afrondende passage r. 837/52 vormt
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een overgang tussen episode XI en de ‘uitleiding’, zoals het heen-en-weer-gepraat
van r. 77/124 eigenlijk ook een overgang vormde tussen de inleiding en episode I.
Men merke op dat de vrouwe de hele dialoog door het initiatief neemt. Dit herinnert
aan de inleiding. De enige daad van de clerc was daarin dat hij op de vrouwe toetrad
en haar begroette - een daad, overigens, waarmee hij de hele volgende activiteit
van de vrouwe opriep en bepaalde -, zijn enige daad in de dialoog is, dat hij haar
de schokkende waarschuwing geeft: ‘ghi draegt minne die u doet verdriet’ - een
daad waarmee hij ook alweer al haar volgende vragen oproept en bepaalt. De laatste
daad van de vrouwe is dat zij het gesprek afbreekt, een daad die de consequentie
is van de waarschuwing van de clerc waarmee de dialoog begint, een daad waarop
wij als lezers eigenlijk al in de inleiding zijn voorbereid door de strofe: ‘Ghevielt noch
dat ic sate / Bi eenre vrouwe als ic dede...’ De clerc, zo passief als hij zich mag
gedragen, kondigt toch in zijn ‘droom’: ‘God onne mi dat ic noch moete / In hemelrike
die vrouwe sien’, het hele, voor háár zo tragische, verloop van de handeling aan,
programmeert dit. Het gedicht is een ‘clericaal’ gedicht. Alle hartstocht van de vrouwe
moet stukbreken op de rots van - alleszins hoofse - ‘vroetheit’, die de clerc is.
Wij staan als romantische moderne lezers met onze sympathie natuurlijk aan de
zijde van de vrouwe, maar moeten niettemin de historische objectiviteit kunnen
opbrengen om het ‘clericale’ standpunt van de dichter te begrijpen en te waarderen,
om zijn gedicht inderdaad als ‘een proper dinc’ te beschouwen. De middeleeuwse
lezers zijn ongetwijfeld juist geboeid geweest door het hemelse perspectief van de
‘vrientscap’. Het bewijs daarvoor is te vinden in het haagse handschrift van ‘Die
Feeste’. De tekst begint daarin nl. met de regels 59/60: ‘God onne mi dat ic noch
moete / In hemelrike die vrouwe sien’. Het eerste woord ‘God’ heeft een grote rode
hoofdletter en hieruit kan men zien, zoals Verwijs terecht opmerkt, dat er geen blad
uit het handschrift is gescheurd, maar dat de kopiist het gedicht werkelijk met de
geciteerde regels heeft laten beginnen. Het inleidende idyllische tafereeltje
interesseerde deze kopiist dus blijkbaar minder. De beginregels correspondeerden
door deze ingreep volkomen met de slotregels 863/4: ‘God gheve haer lijf te hare
baten / Ende doese ewelijc wel varen’.
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God geve aan de vrouwe, die minne wilde van een clerc, het eeuwige leven en de
zaligheid! En de kopiist - wellicht uit de abdij van Egmond - voegde hier nog aan
toe: ‘Soe moeten si oec alle die hebbe behoert / Dit dychte ende dese woirt / Ende
bidde Guede doir sine genadichede, / Dat hise bescerme rechte voirt, / Sijn si oest,
zuyt, west of noerd, / Vander helscher bitterhede. / Amen, sit laus’.
Wij hebben in ‘Die Feeste’ te maken met een hoofs ‘ghevecht van minnen’ dat
de clerc móest winnen, omdat de dichter het hem wilde láten winnen. Gaan wij nu
na, met welke middelen de clerc het gevecht wint en hoe de dichter zijn drama
opbouwt. In I, waarin hij, daartoe uitgedaagd en met tegenzin, omschrijft wat minne
is, komt hij eerst met een waarschuwing die de vorige: ‘Ghi draegt minne die u doet
verdriet’, nog eens onderstreept: ‘Hets een dinc daer die mensche in / Algader van
ghepeinse brect / Ende daer bi des menschen sin / Onversien varinghe in ontstect’
(r. 141/4). Maar hij moet toch ook de positieve kant van de minne aanduiden: ‘Als
twee herten ende twee moede / Die verre te voren verscheden waren / Eens sijn
worden, vrouwe goede, / Dats minne ende el niet, te waren’ (r. 153/6). En dan, zeer
opvallend, grijpt hij hier, bij wijze van voorbeeld, terug op het ‘wi’, het ‘ic ende ghi
te gader’, dat de vrouwe in het voorbereidende tafereel sprekenderwijs had
opgeroepen (r. 35/6), toen het de clerc nog ‘dochte’ dat hij in háár zijn vleesgeworden
droom had ontmoet: ‘Ic achte, ic ende ghi, wi sijn / Die den anderen minnen moghen’
(r. 158/9). De dichter is bijzonder zuinig met ‘wi’. Behalve tweemaal in de inleiding
en achtmaal (!) in de ‘uitleiding’ - wanneer men daar tenminste het korte gesprek
dat episode XI afrondt, bijrekent - treffen we het nog slechts twee keer aan, in r. 158
en in r. 509, in beide gevallen ‘bij wijze van voorbeeld’. Op deze twee plaatsen, in
episode I en episode VII, spreekt de clerc stellig niet van de vrouwe af, maar naar
haar toe en uit de wijze waarop zij reageert, is ook te merken dat zij dit begrijpt. De
grens tussen ‘vrientscap’ en ‘minne’ is toch blijkbaar niet al te scherp. En valt met
de clerc over ‘minne’ te praten. Na zijn betoog van episode I meent zij hem zelfs
als een ‘minnere’ te mogen beschouwen. In haar antwoord (r. 169/73), dat een
nieuwe vraag is ter inleiding van episode II, treedt dit woord nl. voor het eerst op:
‘Lieve

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 85

178
here clerc, hoe mach dat sijn, / Dat die minners dus sere claghen / Over die minne,
die es dus fijn? / Ic wane sise niet en moghen draghen’. Vrij vertaald: ‘Hoe komt het
toch, mijn beste clerc, dat jij enerzijds zulke mooie dingen over de minne - tussen
óns - kunt zeggen en anderzijds zo de nadruk legt op de narigheden die uit de minne
kunnen voortkomen? Ben jij wel een échte “minnere”, heb jij wel écht lief?’ De clerc
distantieert zich in zijn antwoord, met een krachtig ‘God weet’ - hier weer níet als
een stoplap op te vatten -, nadrukkelijk van de ‘minners’: ‘Minners sijn valsch, dats
oppenbaer: / Daeromme dogen si verdriet’ (r. 175/6). Impliciet: ik wil door u niet als
een ‘minnere’ beschouwd worden, maar als een ‘vrient’. ‘Minners’ zijn immers niet,
als ‘vriende’ (verg. verderop de passage r. 785/836), ‘onderlinge getrouwe’. Ware
dat wel zo, ‘soe ware die minne solaes groet’ (r. 178; verg. r. 829/32: ‘Elken die in
pinen levet, / Dat hem sijn vrient in siere noet / Troestelike worde ghevet, / Dats
hem solaes ende raste groet’). Ook de grote minnaars uit de ridderromans - de
vrouwe kent ze natuurlijk wel - hebben heel wat moeten uitstaan, eer zij de échte
minne leerden kennen, ‘eer si der minnen cracht bekinden’ (r. 201). Er zijn nog altijd
heel wat mensen - impliciet: en u, vrouwe, bent er één van - die wel ‘beseten vander
minnen’ zijn, maar ‘nochtan wel lettel weten / Die vroetscap die behoert ter minnen’
(r. 205/9). Hier begint het begrip ‘vroet’ - aangekondigd in r. 21: ‘Si dochte mi hovesch
ende vroet’ - krachtig te functioneren. In r. 212 wordt eerst nog eens onderstreept
dat men de minne moet ‘vroedelijc int herte draghen’. De vrouwe kan daarop weinig
anders doen dan te vragen: ‘Nu leert mi die wijsheit vort / Waer bi men minnen mach
ghewinnen’ (r. 215/6). Daarmee is episode III begonnen en in de eerste 8 strofen
daarvan komt het woord ‘vroet’ niet minder dan viermaal voor. De clerc is door de
vraag van de vrouwe (‘nu leert mi’) helemaal in ‘clericale’ vorm gekomen. In de
‘leerhouding’ vindt hij beveiliging en zekerheid. Hij verdeelt in episode III zijn antwoord
in vier punten, ‘vier manieren’, en zet deze betoogtrant voort in de episodes IV, V
en VI. Daarin geeft hij in feite steeds ontwijkende antwoorden. Hij heeft natuurlijk
heel goed begrepen dat de vrouwe in III bedóelt: ‘leer mij de manier waarop ik jóuw
minne kan
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verwerven, maak mij eens duidelijk op welke wijze jíj “vroedelijc” bemind wilt worden’.
Maar de indirecte, generaliserende trant van haar vragen - waartoe de hoofse code
haar verplichtte - geeft hem de gelegenheid in een generaliserend betoog langs
haar eigenlijke bedoeling heen te praten.
De betogen van de episodes III tot VI hebben in dramatisch opzicht de functie
om de ontknoping van de handeling uit te stellen. De vrouwe probeert telkens
persoonlijk vat op de clerc te krijgen en telkens weet hij, handig maar hoofs, te
ontwijken. Tussen al die fraaie systematiek - die, als men het goed bekijkt, maar
een geïmproviseerde schijnsystematiek is - staat natuurlijk wel het een en ander
dat zij op haar situatie kan laten slaan, maar wij zien haar bij iedere nieuwe vraag
- die te beginnen bij episode IV van 4 tot 8 regels is uitgedijd - wanhopiger worstelen
om haar gesprekspartner tot concreetheid te dwingen. In IV is de vraag: ‘Hoe men
bekinnen sal die minne / In elken minnere, waer hi si’ (r. 263/4; of is de lezing van
het haagse hs. ‘waer ic si’ de juiste?). In V voelen we haar denken: ‘het was toch
wel “goede minne” die hij mij scheen toe te dragen, toen we samen aan tafel en in
het gras zaten; wat heb ik dan daarna verkeerd gedaan? waardoor ben ik die “goede
minne” weer kwijtgeraakt?’ En zij vraagt hem, nog steeds indirect en generaliserend,
‘als men bejaghet heeft goede minne, / Hoe mense dan verliesen mach’ (r. 307/8).
Als antwoord alweer vier punten, waarvan echter het eerste - en zij spitst de oren ‘den vrouwen meest aengeet’ (r. 314). Wat is dat eerste punt? ‘Vele vrouwen sijn
die plien, / Dat si even goet ghelaet / Hem allen toghen dien si sien. / God weet,
daer si an doen quaet!’ (r. 317/20). Heeft haar clerc, vóór hij haar aansprak, haar
misschien ook érg vriendelijk, naar zijn mening ál te vriendelijk, naar ándere heren
zien kijken? Dát zou dan zijn reserve kunnen verklaren! De vraag waarmee zij
episode VI inleidt, klinkt bijzonder lief: ‘Lieve clerc, berecht mi vort, / Dat u God
gheve goet gheval, / Als minne sere es testoert, / Hoe mense te poente bringen sal’
(r. 365/8). Maar het antwoord, weer in vier punten en nog breedsprakiger dan het
vorige, geeft haar geen enkel houvast. Het vierde punt is een betoog van 7 strofen
over ‘onghestadicheit’ en ‘Onghestadicheit, God weet, / En behoert niet den vrouwen
toe’ (r. 421/2;
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hier heeft de egmondse clerc (?) die het haagse afschrift maakte, stellig tegen de
bedoeling van de dichter, geschreven: ‘Die hoert meest den vrouwen toe’). De
vrouwe is werkelijk wanhopig en besluit de clerc nu maar eens op de man af te
vragen: ‘waarom ben ík nu juist op jóu verliefd geworden, en niet op een ander?’ In
de tekst luidt deze vraag, weliswaar hoofs getransponeerd, maar toch nog doorzichtig
genoeg: ‘Lieve her clerc,.../ Berecht mi vort, dies biddic u, / Bi wat saken het mach
wesen, / Als mijn oghen vele liede sien, / Dat ic bat mach minnen desen / Dan enen
anderen van al dien’ (r. 445/52). Uit de aarzeling van de clerc kunnen we opmaken,
dat hij geen kans meer ziet om te ontwijken. Hij laat - nadat zij hem nog eens heeft
bezwóren: ‘om onsen here, / Latet mi weten haestelijc, / Want ic begheert te wetene
sere’ - zijn vier scholastische punten lopen, al kan hij het niet laten toch over een
viervoudige zaak te spreken, nl. de ‘vier complexien’. Hij geeft nu ‘op de vrouw af’
zijn antwoord: het is uw ‘complexie’, vrouwe, die het doet, en ‘complexie’ is een
zaak van ‘natuere’ - een woord dat in deze passage 8 keer voorkomt; u bent een
‘sanguwijn’, vrouwe, en ik...Nee, zo direct zegt de clerc het niet. Hij probeert ook nu
nog telkens uit te wijken en brengt daardoor de vrouwe in de opperste spanning.
Hij zegt eerst: ‘Aldus ghevalt op ertrike’ - we zijn niet in de hemel, maar op de aarde:
het woord ‘ertrike’ komt hier binnen de 40 regels driemaal voor - ‘Dat elc mensche
minnen moet, / Die van natueren hem meest gheliken, / Want sijn complexie dit al
doet’ (r. 485/8; de egmondse clerc (?) schrapt deze strofe). ‘En dus?’ voelen we de
vrouwe denken. Maar nee, de clerc ontwijkt: ‘Dies magic desen wale minnen / Ende
ghi dien, dats waer’ (r. 489/90). Daarop lijkt het weer wat directer te worden: ‘Alse
hem si tween dus ondersien, / Die beide van eenre complexie sijn, / Wert deen den
anderen van dien / Minnende, dats waerheit fijn’ (r. 493/6). Nóg ziet de clerc kans
een laatste ontwijkende beweging te maken en te doen of hij de bedoeling van de
vraag niet begrepen heeft: ‘Hier bi noch alle daghe ghesciet, / Dat si tween herde
sere / Onderminnen, al en weten sijs niet / Deen vanden anderen min no mere’ (r.
497/500). Dan komt het, evenals in episode I, tot een ‘exempel’: laten we onszelf
eens als voorbeeld nemen! ‘Ic segghe hoe, nu verstaet mi: / Ic achte, vrouwe, ic
draghe
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minne / Ende die minne soe draeghdi / Al dierghelike in uwen sinne. / Nochtan van
mi en wettijs niet, / Sone doe ic van u een twint’ - ‘Wàt?’ moet de vrouwe hierbij
gedacht hebben - ‘Het doet natuere dat ghesciet, / Die altoes haer ghelike kint’ (r.
501/8; de egmondse clerc (?) schrapt deze beide strofen weer). Maar nu kan de
clerc niet langer ontwijken. Opeens, als een verrassing, volgt daarop een nauwelijks
nog in het ‘exempel’ verpakte liefdesverklaring, met een ‘wi beide’, een ‘ic ende ghi’:
‘Omdat wi beide, ic ende ghi, Van eenre complexien sijn, vrouwe, / Soe minnic u,
soe doedi mi. / Dits die sake, alsic anescouwe’ (r. 509/12). En na nog één strofe
komt dan de passage die ik al citeerde in verband met de emendatie van Van Eyck,
het einde van episode VII. Geen enkele andere maal reageert de vrouwe op het
betoog van de clerc zo uitvoerig als nu: vier strofen lang. Het betoog ís trouwens
helemaal geen betoog meer. De beide spelers staan vlak voor elkaar en kijken
elkaar in de ogen.
De vrouwe heeft in episode VII bereikt wat zij bereiken wilde, de uitspraak: ‘ic
draghe minne’, ‘soe minnic u’, ‘wi beide’ zijn ‘van eenre complexien’. Maar deze
duidelijke liefdesverklaring is begeleid door een even duidelijke waarschuwing,
krachtiger dan ooit tevoren: ‘ghi avontuert u ere’. Waarom is de clerc niet bereid de
consequenties van zijn ‘minne’ te aanvaarden? Houdt hij misschien niet even veel
van haar als zij van hem? Laat hij haar ‘sonder vermiden’ - herhaling van ‘haestelijc’
in r. 459 - antwoord geven op déze vraag (r. 541/4): ‘Als hem si twee dus
onderkinnen’ - herhaling van r. 493 - ‘Oft si hem dan an beiden siden / Even sere
onderminnen’ - verwijzing naar r. 498/9. En wat antwoordt de clerc? ‘God weet,
neen si, vrouwe goet’ (r. 545). Komt hiermee al de ontknoping, plompverloren? Nee,
daarvoor is onze dichter veel te geraffineerd. Deze eerste regel van het antwoord
op de hartstochtelijke reactie van de vrouwe drukt, met zijn krachtige verwijzing naar
de hemel, wel degelijk uit wat de clerc eigenlijk wil zeggen, maar hij zégt dit eigenlijke
tegelijk níet. Hij verhult zijn uitspraak in een opzettelijk opgeroepen misverstand.
Want op de geciteerde regel volgt, doodleuk: ‘Maer die sanguwijn vele mere mint /
Dan enech vanden anderen doet’ (r. 546/7), en daaruit kan de vrouwe opmaken dat
de clerc in plaats van haar persoonlijk en direct te ant-
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woorden weer doende is met een betoog van algemene strekking. De vrouwe kan
uit dit betoog zelfs weer een beetje hoop putten: immers is hij, de clerc, zelf geen
‘sanguwijn’? Maar wij, als lezers, weten meteen dat haar hoop vals is. Want met
zijn karakteristiek van de ‘sanguwijn’ en zijn ‘minne’ grijpt de clerc duidelijk terug op
het inleidende tafereel, de idylle der ‘vrientscap’: ‘Hi es hovescher ende gheraecter
mere, / Vrouwe, dan alle die ander sijn. / Daer bi merct hi vele sere / Hovescher
seden daer si sijn. / Om dat hi hoveschede kint, / Soe mint hise daer hise siet’ (r.
549/54). Het is een echo van: ‘Si dochte mi hovesch ende vroet / Ende wel gheraect
van haren seden’ (r. 21/2). De clerc moge dan gezegd hebben: ‘ic draghe minne’,
hij interpreteert hier zijn ‘minne’ - de ‘minne’ van een ‘sanguwijn’ - als ‘vrientscap’!
En na dit voorlopige, zeer verhulde antwoord komt het eigenlijke, nietmisteverstane
betoog van episode VIII, het langste van de dialoog, door Van Eyck - die het
overigens wél heeft misverstaan - intuïtief terecht als het hoogtepunt van het gedicht
herkend. Dit is het betoog waarin de dichter de krachtigst mogelijke waarschuwingen
tegen het ‘verdriet’ der minne ontleent aan Richard van Sint-Victor (die zijn woorden
allerminst als een waarschuwing bedoeld had). De waarschuwingen van de clerc
zijn vervat in de ‘vier grade vander minnen, / Die de minne clemmen doet / Al die
minnere’ (r. 569/72). Maar begrijp mij goed, vrouwe: niet alle ‘minners’ klimmen
even hoog! Impliciet: ik ben niet van plan net zo hoog te klimmen als u. ‘Nu verstaet
dese maniere: / Over waer en seggic niet / Dat elc minnere dese viere / Grade altoes
te clemmene pliet. / Maer ic segghe, in loghens twint, / Diese alle viere gheclemmen
can, / Dat hi alre serste mint, / Wie hi es, eest wijf of man’ (r. 573/80). Bij die laatste
regel knoopt de vrouwe aan, als zij haar vraag stelt die episode IX inleidt: ‘Welc dat
ghestadeliker minnen / Ende serst, soe mans soe vrouwen’ (r. 655/6). Zij heeft de
clerc natuurlijk heel goed begrepen, maar wil volstrekte duidelijkheid. Die krijgt zij
dan ook, zij het met enige vertraging. De geschoolde redeneerder die de clerc is,
weet een tegenstelling te creëren tussen ‘ghestadeliker’ en ‘serst’, woorden die de
vrouwe ongeveer als synoniemen gebruikt had. ‘Alre serst soe mint die man’, zegt
hij (r. 660), de bedoeling van de vraag ontwijkend. De minne van de man echter is
wel
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het snelst en het felst ontvlamd, maar ook spoedig weer opgebrand, als droog hout.
De minne van de vrouw daarentegen ontwikkelt zich langzamer, maar duurt langer.
De vrouwen zijn het groene hout. ‘Maer die vrouwen sijn oppenbaer / Vele
ghestadegher ane die minne / Dan die man. dat hebben si swaer / Dicke becocht,
alsic kinne’ (r. 713/6). Het is duidelijk: de clerc zal straks zijns weegs gaan en de
vrouwe zal, als zij niet ‘vroet’ wil zijn, met de brokken blijven zitten: ‘ghi draegt minne
die u doet verdriet’.
Hiermee lijkt de handeling afgelopen te zijn. Het hoofse gesprek moet nu alleen
nog afgerond worden. Dus nog één vraag, een heel alledaagse, ‘aardse’: ‘hoe
kunnen we op deze wereld goede vrienden blijven?’ ‘Nu biddic u voert, dat ghi mi /
Met corten worde maect bekint, / Welc die dinghen sijn daermen bi / Op ertrike
meest anderen mint’ (r. 721/4). Twee accenten vallen ons op in deze vraag, waarmee
de vrouwe episode X inleidt: ‘maak het kort’ en ‘laat ons aards zijn’. Het is echter
of de clerc die accenten niet hoort: hij maakt het níet kort en hij wil bij het einde juist
terug naar de hémelse vervulling van het begin, de zuivere hoofse ‘vrientscap’.
Nadat de handeling afgelopen líjkt, zorgt hij nog voor een eigen naspelletje.
Compositorisch is dit bijzonder knap door de dichter bedacht. De clerc begint zijn
antwoord kalm, ontwijkend. Maar al ontwijkende spreekt hij niet, zoals hij vorige
malen wel gedaan had, van zijn vrouwe áf, maar naar haar toe. Ze zal dit pas
geleidelijk aan gaan begrijpen. Hij praat, ontwijkend, natuurlijk weer gemakkelijk
‘vier dinghe’ bij elkaar, ‘die elc minnere, sonder waen, / Meest doen minnen op
ertrike’ (r. 731/2). In de episodes VII tot IX had hij zijn scholastieke vierpuntigheid
los moeten laten, hij had daarin al te direct en persoonlijk moeten antwoorden. Nu,
in zijn eigen naspelletje, kan hij zich bij zijn antwoord weer de inkleding van het
generaliserende betoog veroorloven. De eerste drie punten, ‘scoenheit’,
ghetrouwecheit’ en ‘edelheit’ zijn maar een aanloopje. Hiermee wordt in het algemeen
een sfeer van ‘hovescheit’ opgeroepen. Maar met het vierde punt, ‘miltheit’, gaat hij
doorstoten naar zijn doel. Want hij werkt dit punt uit op een wijze die de vrouwe
prikkelen moet: ‘Want elc mensche die hovescheit hevet / Moet minnen spade ende
vroe / Die hem presente ende giften ghevet, / Want hovescheit dwinct
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hem daer toe’ (r. 761/4). Dít wordt de versmade vrouwe werkelijk te veel! Zal hij
haar nu nog tot afscheid een cadeautje willen geven en zal zij hem daarvoor dan
nog hoofs moeten bedanken ook? Nee, haar ‘minne’ is niet op zo'n banale manier
te koop! Moet dit nu het laatste woord zijn van haar ‘lieve clerc’? Dat valt haar dan
tenslotte nog wel bitter van hem tegen! Drie verontwaardigde strofen: ‘O wi, her
clerc, wat segdi? /Ic hebbe dicke horen ghewaghen / Dat die minne ongheduerich
si / Diemen met giften moet bejagen! / Ghecocht ende bedwonghen minne, / Dat
heeftmen dicke wel gheseit, / Es ongheduerich in elken sinne, / Ende sonder twifel,
hets waerheit! / Hoe comet dies, maect mi des vroet, / Dat ghi overwaer segt mi, /
Datmen die ghene minnen moet / Die giften gheeft, soe waer hi si?’ (r. 765/76).
Inleiding tot episode XI. De spanning is weer helemaal teruggekeerd. Maar de clerc
blijft kalm, hij weet nu precies wat hij wil, hij heeft het gesprek in handen: ‘Vrouwe,
mi en berouwes twint. / Al noch seggic sekerlike, / Datmen bi giften meneghen mint
/ Heden daghes op ertrike’ (r. 777/80). Schertst hij? Nee, hij wil alleen haar aandacht
prikkelen, want nu komt het wat hij éigenlijk te zeggen heeft: ‘Maer die giften diemen
gheeft, / Die en sijn al eens niet, / Die elc minnere den ghenen gheeft / Daer hi int
herte om doghet verdriet’ (r. 781/4). Begrijpt zij het wel? Nu wil híj eens de ‘minnere’
spelen, en zíj is het om wie híj ‘verdriet’ heeft. Hij heeft haar wel moeten teleurstellen,
maar kan haar toch niet zo maar laten gaan. Hij kan dit niet om de wille van zijn
hemelse droom van ‘vrientscap’. Na r. 783 laat hij het woord minnere’ helemaal
varen en gaat over op ‘vrient’. ‘Ic ben haer vrient, soe waer si si’, had hij, in de
inleiding, al als verteller tot de lezer gezegd. Nu zegt hij het, indirect maar daarom
niet minder duidelijk, ook tot haar: ‘Maer men vint van vier manieren / Gichten, lieve
vrouwe mijn, / Die altoes onderlinghe hantieren / Goede vriende, soe waer si sijn’
(r. 785/8). De tedere aanspraak ‘lieve vrouwe mijn’ herinnert ons aan de regel - 77
- waarmee de dialoog begon: ‘lieve vrouwe goet’, en aan r. 101: ‘lieve vrouwe mijn’,
met zijn dringend beroep om het thema ‘minne’ verder te laten rusten. De vier giften
der ‘vrientscap’ blijken te zijn: ‘minne om anders minne’, ‘dienst sonder beraet’, ‘van
goede een scoenhede’ - dat toch ook wel -, maar voorál - ook in
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episode XI komt het op het víerde punt aan - ‘troestelike worde’...Laatste woord van
de clerc, einde van zijn ‘sermoen’ (verg. r. 834).
Als de vrouwe géén middeleeuws hoofse dame was geweest, had zij als Gossaerts
‘meretrix nimis immatura’ aan haar ‘poeta’ kunnen vragen: ‘Hebt gij voor mij geen
andren zegen? / Hebt gij voor mij geen betren troost?’ En als de dichter géén
middeleeuwse hoofse clerc was geweest, had hij daarop, als Gossaert zelf, kunnen
antwoorden: ‘Dan zal, met koele en kuische kussen / Op uw verminkt en moe gelaat
/ Ter beetre sluimering u sussen / De Minnaar die ons níet verraadt’. Zó eindigt ons
gedicht ‘Die Feeste’ dus níet, maar het wérkelijke einde lijkt er toch wel een beetje
op. Het lijkt ook wel wat op het einde zoals Van Eyck het zich had voorgesteld in
zijn tweede interpretatie, waarbij de clerc Christus en de vrouwe de minnende ziel
voorstelde. Het werkelijke einde is namelijk een religieus einde, niet mystiek, maar
wel hoofs-platonisch met een hemels perspectief. Als volgt. Met twee strofen, waarin
tweemaal naar Onze Lieve Vrouwe, ‘die suver maght’, wordt verwezen, en nog
eenmaal naar Onze Lieve Heer, ‘God van hemelrike’, aanvaardt de vrouwe gelaten
de ‘gichte’ van haar clerc. Zij legt de wapens neer, zij geeft zich gewonnen. Zij blijft
als hoofse dame tot het laatste toe in vorm, of liever: zij herkrijgt op het slot volkomen
haar vorm van het begin. Zij zegt zelfs weer ‘wi’, en nog eens ‘wi’, ‘ons’, en nog
eens ‘ons’: ‘Noch soudic gherne, hadden wi stade, / Al lettel vraghen, sonder waen,
/ Maer neen wi niet, het es te spade, / Ons gheselscap es ons ontgaan’ (r. 845/8).
Men kan deze strofe natuurlijk lezen als een formele beleefdheid, waarmee een
dame een gesprek met een heer afsluit: ‘Kom, laten we opstappen, ik zou u nog
wel meer willen vragen, maar het is nu te laat geworden, de andere feestgangers
zijn al weg’. Maar gezien de nadrukkelijke verwijzing naar de hemel in de
voorafgaande strofen en het even nadrukkelijk en herhaald gebruik van het geladen
woord ‘wi’ in déze strofe, lijkt het mij juister om er tegelijkertijd nog iets meer in te
lezen, nl. dit: ‘Er is geen verder gesprek tussen ons mogelijk, we zijn onze
mogelijkheid tot samenzijn kwijtgeraakt, maar niettemin blijven we in een “wij”
tezamen verbonden’. Zó moet de clerc het verstaan hebben, want ook de formele
beleefdheid waarmee hij repliceert heeft een dubbele bodem: ‘Vrouwe, wi sullen in
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corten daghen / Hier vergaderen, ic ende ghi, / Ende dan sal ic na u vraghen /
Berechten, soe ic best bevroede mi’ (r. 849/52). Dat is letterlijk: ‘Zeker, vrouwe,
binnenkort zien we elkaar nog wel eens en dan zal ik uw verdere vragen naar mijn
beste weten beantwoorden’. Maar wij horen ook de echo van ‘Gawi dwaen, ic ende
ghi te gader’ (r. 35/6) en kunnen ons niet onttrekken aan het gevoel dat ‘in corten
daghen’ naar de eeuwigheid verwijst en dat ‘hier’ voor ‘in de hemel’ staat. (Zo
natuurlijk ook bij Van Eyck). Wie nog niet dadelijk wil geloven aan dergelijke dubbele
bodems, moet eens aandachtig letten op de ‘toon’ èn het woordgebruik van de
‘uitleiding’, die in zijn geheel naar de inleiding verwijst. Naar het mij voorkomt
bewíjzen deze drie strofen, r. 853/64, dat het ‘tot ziens’ en het ‘we praten nog wel
eens verder’, waarmee de eigenlijke dialoog is geëindigd, maar een versluiering,
een schijnvertoning zijn geweest. De drie slotstrofen spreken zeer diep resonerend
van een ‘orlof’, een afscheid ‘op ertrike’, waarvan de ‘rouwe’ enkel verzacht kan
worden door het uitzicht op de hemel: ‘Met desen sijn wi opghestaen, / Si ende ic,
te gader bede. / Rouwe hadden wi, sonder waen, / Alst comen moeste tenen
8)
ghescede. / Met hoveschen worden ende met scone / Nam si orlof ane mi . / God
onse here moete haer lonen / Alre hovescheit, soe waer si si. / Si dede mi eren wel
utermaten, / Alsoe langhe als wi te gader waren. / God gheve haer lijf, te hare baten,
/ Ende doese ewelijc wel varen’. De droefheid van de clerc aan het einde van ‘die
feeste’ is uit de verte verwant met zijn droefheid aan het begin, toen hij tussen alle
‘scone vrouwen’ zijn eigenlijke geliefde niet ‘namelijc’ aanwezig vond. Maar de
droefheid is inmiddels vervuld in een eeuwige, hemelse verbondenheid met de een-

8)

De woordkeus van de dichter doet ons hier denken aan het alleszins hoofse afscheid dat
Reinaert van zijn ‘vrauwe Hermeline’ nam: ‘Met hoofschen woorden ende met sconen / Nam
Reinaert an de sine orlof’ (hs. A r. 1422/3). Van Eyck verwijst bij r. 857 naar r. 477 van
Lanseloet van Denemerken: ‘Ghi hebt mi soe vriendelijc anegetaelt / Met hoveschen woorden
ende met sconen, / Ic bidde Gode, dat hijt u moet lonen / Dat ghi soe hovesch van herten
sijt’. Ik kan tenvolle instemmen met Van Eycks conclusie dat de dichter van Lanseloet - ‘een
abel spel’ - het ‘proper dinc’ van onze clerc wel gekend zal hebben. (Hoe dicht ‘abel spel’ en
‘proper dinc’ bij elkaar staan, blijkt wel uit de presentatie van de Gloriant als ‘een abel spel
ende een edel dinc’. In r. 7 van dat spel heet het: ‘Men sal u hier spelen een suverlijc dinc’.)
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maal ontmoete. Daarvoor heeft dan het schone spel van het feest gediend, ‘van der
feesten dat proper dinc’.
Ik heb in het inleidend gedeelte van dit artikel aangekondigd, dat ik naast het door
Van Eyck aangewezen tractaat van Richard van Sint-Victor nog een twééde bron
zou noemen waaruit de dichter van ‘Die Feeste’ kennelijk geput heeft. Dit is op
zichzelf niets opzienbarends. Er zullen bij voortgezet onderzoek - ook mijn artikel
is nog maar een verkenning - ongetwijfeld nog wel meer van zulke ‘bronnen’ ontdekt
worden. Onze dichter, ofschoon geenszins een compilator te noemen, is typisch
iemand geweest wiens kracht heeft gelegen in het spelen met reeds door anderen
verzameld materiaal en door anderen voorgevormde stijlmiddelen. Hij was niet uit
op flonkerende oorspronkelijkheid, maar liet zijn meesterschap blijken in een
nauwelijks opvallende maar fijngenuanceerde dictie èn in een
persoonlijk-transformerende verwerking van zijn lectuurherinneringen. De door mij
gevonden ‘bron’ heeft echter in zoverre toch nog wel een bijzondere betekenis als
hij kan bijdragen tot een nadere situering van de dichter en een nadere datering
van zijn gedicht. Over de datering van ‘Die Feeste’ zijn verschillende meningen
geuit, soms ondersteund door argumenten, soms niet nader geadstrueerd.
Jonckbloet, in het tweede deel van zijn Gesch. d. mnl. Dichtk., blz. 210, van 1852,
plaatste het gedicht onder de ‘mnl. werken uit het begin der veertiende eeuw’.
Verwijs, in zijn uitgave van 1871, stelde het liever in de laatste helft van die eeuw,
‘toen meer en meer de smaak voor dergelijke sproken zich begon te ontwikkelen’
(Van Vrouwen ende van Minne, blz. xiv). Van Eyck daarentegen, in zijn studie van
1938, heeft, stellig al te zeer onder de indruk van de ontleningen aan Richard, de
kans groot geacht, ‘dat het, hoewel dan na de Ridder metter Mouwen, nog in de
dertiende eeuw ontstaan is’ (blz. 33). Knuttel, in zijn kritiek van 1948, is het daar
niet mee eens geweest en heeft zijn mening het uitvoerigst van allen toegelicht: ‘Het
oneerbiedig gebruik van de emotionele ervaringsmystiek kan men veeleer verwachten
in een tijd dat zij al weer tot de geschiedenis behoorde dan ten tijde van haar bloei.
Toch zie ik geen reden om met Verwijs eer aan de tweede dan aan de eerste helft
van de veertiende eeuw te denken.
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Het voorkomen van een fragment in één hs. met Rinclus, de vier Martijns en Der
Kerken Claghe, doet, evenals het noemen van Partenopeus en de Ridder metter
Mouwen, aan het begin van die eeuw denken’ (blz. 6). De door mij gevonden ‘bron’
lijkt mij een argument voor de datering van Jonckbloet en Knuttel. Die ‘bron’ is nl.
de Tweede Rose, evenals ‘Die Feeste’ het werk van een vlaamse clerc. Het schrift
van het oudste handschrift, A, van de Tweede Rose wijst volgens Lieftinck op de
tijd omstreeks 1300, maar de bewerking zelf kan wel een tiental jaren vroeger
ontstaan zijn - bepaald niet meer, want de bewerker beschikte al over een ietwat
verkorte versie van de tekst van Jean de Meun. De wijze waarop de dichter van
‘Die Feeste’ sommige ideeën en motieven aan de Tweede Rose heeft ontleend,
kan ons de indruk geven dat het laatstgenoemde gedicht juist bezig was opgang te
maken, dat het onze dichter iets nieuws had geleerd, wat hem tot een persoonlijk
variërende navolging uitlokte. Ik zou hem daarom één generatie jonger willen achten
dan de ‘Meester van de Tweede Rose’, zijn standen landgenoot.
Dat de dichter van ‘Die Feeste’ - het is jammer dat we hem geen naam kunnen
geven, want hij verdient een eigen plaats in de rij der belangrijke vlaamse dichters
- niet de brabantse Rose van Hein van Aken heeft gelezen maar juist de anonieme
versie van de vlaamse clerc, is niet alleen apriori waarschijnlijk, maar kan ook met
de stukken bewezen worden. In episode IV, met het thema ‘hoe men bekinnen sal
die minne’, vertoont de passage r. 277/300 een soort bewerking van Tweede Rose
r. 3254/79 (= Bj 54/79). In de Tweede Rose is deze passage allerminst een
structurele eenheid. Bj 54/66 vormt het slot van het voorlaatste ‘kapittel’ van het
uitvoerig onderricht dat Amor aan de minnaar geeft, Bj 67/79 het begin van het
volgende ‘kapittel’, het laatste. In het voorlaatste ‘kapittel’ wordt de minnaar
voorgehouden dat hij 's nachts moet ronddolen om het huis van zijn geliefde, ook
al kost hem dat zijn nachtrust en wordt hij er mager en bleek van: ‘Want die forche
van der minnen / Ne laet ne genen minre fijn / Vet of wel gevarwet sijn’ (Bj 54/6).
Het laatste ‘kapittel’ geeft een reeks gedragsregels van geheel andere aard, allereerst
t.a.v. de huisgenoten van de geliefde. Ik citeer daaruit twee plaatsen: ‘Voert soutu
wesen goeder-
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tiere / Jegen diins liefs cameriere: / Coep hare cleeder ofte scoen / Of ander
scoenheit na hare doen’ (Bj 67/70); ‘Dijn lief ende alle diese minnen / Ende die hare
heimelichede kinnen, / Saltu vordren in elke stede / Ende doen hem ere ende
werdichede. / Daer machti vordeel groet af comen’ (Bj 75/9). Met de drie geciteerde
plaatsen uit de Tweede Rose corresponderen in de genoemde episode van ‘Die
Feeste’ de punten 2, 3 en 4 van het betoog van de clerc. Anders dan de drie plaatsen
uit de Tweede Rose vormen de drie punten uit ‘Die Feeste’ tezamen wél een
structureel-formuleerbare pars, nl. het laatste driekwartdeel van een scholastisch
geordend betoog. Die structuur is een element dat de dichter van ‘Die Feeste’ erin
heeft gebracht. De tekst van de Tweede Rose - een willekeurig uitgesneden
tekstmoot - leverde hem enkel het materiaal, de geordende presentatie is van hem.
Dit geeft ons een aardig inzicht in de werkwijze van de dichter van ‘Die Feeste’, het
doet ons ook inzien dat zijn ‘systematiek’ - in elk geval in episode IV, maar
waarschijnlijk ook elders - zuiver een product van dichterlijke improvisatie is en geen
enkele ‘wetenschappelijke’ achtergrond heeft. ‘Die Feeste’ ís geen echt ‘leerdicht’.
Ik citeer uit elk van de drie punten een paar regels waarin men een echo kan horen
van de drie plaatsen uit de Tweede Rose. Uit ‘dander poent’: ‘Wert hi bleec ende
varweloes, / Daer ghi af waent sijn ghemint’ (r. 281/2). Uit ‘terde poent’: ‘dat elc
merke ende kinne / Daer hi mint, of men daer es / Milde jeghen hem met sinne’ (r.
287/9). Uit ‘dat vierde poent’: ‘dat men wel ontfaet / Al dat van lieves halve coemt /
Of dat lieve yet toe bestaet’ (r. 294/6). Behalve in de ordenende presentatie van zijn
ontleende motieven betoont de dichter van ‘Die Feeste’ zich ook ‘oorspronkelijk’ in
de wijze waarop hij ze uitwerkt. Zo associeert hij bv. in ‘dat vierde poent’ de gedachte,
dat een minnaar ook minzaam moet zijn tegenover de familieleden van zijn geliefde,
met een spreekwoord: ‘Want men hevet dicke gheseit: / Die mint den boem, hi mint
algader / Die wortel die in derde leit, / Soe doet hi telghere ende blader’ (r. 297/300).
Maar nu nog het bewijs dat de dichter van ‘Die Feeste’ bij het schrijven van episode
IV bepaald níet de Rose van Hein van Aken in zijn geest kan hebben gehad! Met
‘dander poent’ komt overeen r. 2558/60: ‘Dat minne en laet ten genen stonden /
Ende oec noch te genen
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male / Haren vrient geverut wale’; met ‘terde poent’ r. 2569vgg.: ‘Noch so willic dat
gi sijt / Hovesch ende milde talre tijt / Jegen die maget die met hare woent’, enz.;
maar ‘dat vierde poent’, het meest karakteristieke, ontbreekt geheel en al bij Hein
van Aken.
Beperkt in episode IV de overeenstemming met de Tweede Rose zich tot vrij
onbelangrijke motiefjes, die bovendien nog vrij verwerkt worden, in de inleiding
betreft zij een veel wezenlijker thema, een grondmotief bijna, en strekt zij zich ook
uit tot het woordgebruik. In de inleiding van de Tweede Rose, die geheel eigen
vinding is van de vlaamse bewerker, maken wij kennis met een ‘ic’, een verteller,
waarvan wij in r. 371 (= Ab 1, 71) ontdekken dat hij een ‘clerc’ is. Wij ontdekken dat,
doordat een ‘jonchere’, die hij buiten in de vrije natuur ontmoet heeft, hem aanspreekt
met de woorden: ‘Bi Gode, clerc, wart u bequame, / So wistic gherne uwen name’
(Ab 1, 71/2). De ‘clerc’ nóemt zich daarop ‘minre met groter quale’. Híj is naar buiten
gegaan om ‘int foreest te merghene mi / Als een der minnen eygin vri / Ende haer
dienstman toter doet’ (Ab 1, 83/5). Van zijn geliefde horen wij direct niets. Bestáát
zij wel in werkelijkheid? Wij weten voorlopig alleen, dat hij níet kan zingen: ‘Lief, ic
bem dijn ende du best mijn’ (Ab 1, 22), en dat hem dat ‘rouwe’ geeft (Ab 1, 31). De
‘jonchere’ heeft een ‘joncfrouwe’ bij zich, die zich, na de begroeting, met hem èn de
‘clerc’ heeft neergezet ‘in dat soete cruut’ (Ab 1, 57). Via de verschijning van deze
‘joncfrouwe’ lijkt dan toch ook de geheimzinnige gestalte van de geliefde van de
verteller indirect nog enigszins in ons gezichtsveld te komen: ‘Die joncfrouwe scheen
goedertiere. / An hare gedane, an hare maniere / Dochte soe mi gheliken hare /
Daric omme leve in groten vare’ (Ab 1, 61/4). De verteller kan, vanwege deze
‘gelijkenis’, niet nalaten de ‘joncfrouwe’ met hoofse genegenheid aan te zien: ‘Dies
jonstic hare vele te bat / Als recht was, in allen saken’ (Ab 1, 66/7). Dit behoort
allemaal nog tot het verhalende deel van de inleiding. Dat deel wordt afgesloten
met de regels: ‘Aldus saten wi ende spraken / Harentare van menegher dinc’ (Ab
1, 68/9). Daarna begint een dialogisch deel, een spel van vraag en antwoord tussen
‘jonchere’ en ‘clerc’, waarvan ik de eerste vraag - naar de identiteit van de ‘clerc’ hierboven al geciteerd heb. Dit dialogische deel van
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de inleiding gaat tenslotte ongemerkt over in de uit het frans vertaalde tekst van de
‘roman’ van de Rose. Het is de ‘jonchere’ die, op verzoek van de ‘clerc’, deze ‘roman’
vertelt als de persoonlijke ‘aventure’ van zijn persoonlijke ‘minne’. De ‘joncfrouwe’,
die er zwijgend bij zit, speelt natuurlijk de vrouwelijke hoofdrol in deze ‘aventure’.
Leggen wij naast deze inleiding van de Tweede Rose die van ‘Die Feeste’, dan
treft ons als belangrijkste verschil dat in de laatste de figuur van de ‘jonchere’
ontbreekt. Maar in beide inleidingen krijgen we als lezers te maken met een
vertellende ‘ic’ - die een ‘clerc’ blijkt te zijn -, een geheimzinnige geliefde van deze
‘ic’, en een ‘vrouwe’, of ‘joncfrouwe’, die sprekend op deze geheimzinnige geliefde
lijkt en daarom de hoofse genegenheid van de ‘ic’ opwekt. Ik zet een aantal ongeveer
gelijkklinkende regels paarsgewijs bij elkaar: ‘Die joncfrouwe scheen goedertiere’ /
‘Ic vantse hovesch ende goedertiere’ (r. 28); ‘Dochte soe mi gheliken hare’ / ‘Die mi
dunct gheliken hare’ (r. 118); ‘Daric omme leve in groten vare’ / ‘Ende die mi leven
doet in vare’ (r. 11; verg. ook r. 112: ‘Ende die u leven doet in vare’). Het treffende
is dat deze gelijkklinkende regels ook op gelijke situaties slaan. Behalve een
overeenstemming - grotendeels - in personages is er ook nog een overeenstemming
in opbouw tussen beide gedichten: eerst een verhalend deel, waarin de begroeting
en genietende ‘herkenning’ plaatsvindt en dat eindigt met een korte aanduiding van
een gesprek over allerlei dingen, terwijl men samen neerzit in het gras; dan een
‘lerend’ deel, waarin over het wezen der ‘minne’ wordt gehandeld. Jan te Winkel
was er nog niet zo ver naast toen hij, in 1887, ‘Die Feeste’ karakteriseerde als ‘eene
niet onaardige tegenstelling tot de roman van de Rose!’ Het lijkt mij eigenlijk niet te
betwijfelen dat de inleiding van de Tweede Rose de dichter van ‘Die Feeste’ op het
idee heeft gebracht om zijn geheel anders, ja inderdaad tégengesteld gerichte
verbeelding op parallelle wijze te regisseren. In de Tweede Rose is het de ‘clerc’
die, ‘van minnen siec ende sere gepijnt’ (Ab 1, 212), aan de ‘jonchere’ vraagt hem
uiteen te zetten ‘wat minne si’ (Ab 1, 203), in ‘Die Feeste’ is het de ‘vrouwe’ die, in
een overeenkomstige gemoedsgesteldheid, het zelfde aan de ‘clerc’ vraagt: ‘Wat
minne es, doe mi verstaen!’ (r. 92). De woordgroep ‘wat minne si’ komt letter-
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lijk zo voor in het antwoord van de ‘clerc’: ‘In corten worden wil ic u segghen, / Als
ic ghevroede, wat minne si’ (r. 145/6). Het is in beide gedichten de kernvraag, en
deze vraag wordt in beide gesteld met dezelfde bedoeling. Het originele van de
clerc die ‘Die Feeste’ dichtte is geweest, dat hij aan zijn vertellende alter ego in het
verhaal een andere rol heeft toebedeeld dan zijn voorganger, die de Rose bewerkte,
had gedaan. Hij heeft van zijn vertellende ‘ic’ een rol gemaakt, waarin hij werkelijk
zichzelf kon spelen, zijn ideale hoofse zelf, als ‘clerc’. In deze originaliteit maakt hij
zich voor ons menselijk èn dichterlijk herkenbaar.
De andere overeenstemmingen die ik noteerde zijn van veel minder belang. Ik
som ze hier alleen volledigheidshalve op. De versregels uit ‘Die Feeste’ gaan telkens
voorop. R. 79/80: ‘Indien dat ic uwen evelen moet / Daer an niet en waende
bejaghen’, zou een echo kunnen bevatten van Bl 3, 309/10: ‘Dat ghi uwen evelen
moet / Ende uwe wanconste wilt vergeven’. In beide gevallen rijmt de ‘evelen moet’
op een ‘(jonc)vrouwe goet’, die de aangesproken persoon is. De regels 98: ‘Want
en staets niet tonberne’ (: gherne), 659: ‘Dies en staet mi niet tonberne’ (: gherne),
en 727: ‘Ende mi en staets niet tonberne’ (: gherne), herinneren aan Ab 1, 92: ‘Sint
dats u niet staet tonberne’ (: gherne). R. 201/4: ‘Eer si der minnen cracht bekinden
/ Ende algader haer natuere, / Eer si gecregen dat si minden, / God weet, het wert
hen te suere’, lijkt gemodelleerd te zijn naar Ab 1, 194/8: ‘So es u wel worden cont
/ Der minnen aert ende haer nature / Ende hoe soe werden moet te sure / Elken
man die wille ghewinnen / Ere ende vrome van siere minnen’. In r. 209/11: ‘In welker
wijs, in welker manieren / Si die minne sullen bejaghen / Ende hoe sise sullen
hantieren’, kan men een echo horen van Ab 1, 203/4: ‘Wat minne si ende hare
maniren / Ende hoe icse sal anthieren’. Men kan de citaten r. 201/4 en 209/11, met
een onderlinge tussenruimte van 4 regels, ook tezamen stellen tegenover Ab 1,
194/8 en 203/4, eveneens met 4 regels tussenruimte. De ‘vulling’ van deze
tussenruimtes vertoont echter geen enkele overeenstemming. R. 228: ‘Want si
voeghet elken (t.w. minnaar) wale’ (: tale), herinnert aan Al 790: ‘Dat voeget elken
minre wale’ (: tale), evenals r. 236: ‘Dies te maten ende niet te vele’ (: spele), aan
Al 796:
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‘Gematelike ende niet te vele’ (: spele). Ook hier lijkt het of de dichter van ‘Die
Feeste’ een hele passage van de Rose tegelijk in zijn herinnering heeft gehad. R.
330: ‘Daer minne mede te nieute gaet’, lijkt op Al 190: ‘Moet die minne te nieute
gaen’. Vager is de gelijkenis tussen de passage r. 349/60 - ‘dat vierde poent’ van
episode V - en de passage Al 744/57, nog vager die tussen r. 337/48 - ‘terde poent’
van episode V - en de passage die aan Al 744 voorafgaat. Gezien de werkwijze van
de dichter van ‘Die Feeste’ heeft het echter wel zin ook op zulke vage
overeenstemmingen te letten.
Hoe jammer is het - ik kan niet nalaten het nóg eens te zeggen - dat we aan deze
dichter geen náám kunnen geven en dat hij niet ‘namelijc’ aanwezig kan zijn op ‘die
feeste’ onzer literairhistorische herdenking! Wij moeten wel genoegen nemen met
een door onszelf geëvoceerde verbeeldingsgestalte. Laten we hopen dat die
tenminste op hem líjkt!
K. HEEROMA
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Raadsel of grap?
Nogmaals Augustijnken's ‘Klacht’
In een boeiend betoog heeft Heeroma mijn opvatting van Augustijnken's Klacht
1)
bestreden en tevens een nieuwe interpretatie voorgesteld . Volgens zijn mening is
het geen dubbelgedicht en daarmee geen grap. Het is een, anderen ter oplossing
voorgelegd, allegorisch raadsel; het is de in een allegorie verhulde klacht van een
dichter, die in de meimaand door ‘niders’ in zijn (hoofse) liefde wordt gedwarsboomd.
De ridder (vs. 5) is de gepersonifieerde ‘Nijt’.
Als zijn betoog mij had overtuigd, zou ik kunnen volstaan met het bekennen van
mijn ongelijk. Nu dit niet het geval is, ben ik verplicht hem en de lezers van dit
tijdschrift mijn bezwaren tegen zijn zienswijze en argumentatie voor te leggen.
Kortheidshalve duid ik het aperte gedicht met I, het cryptische met II aan. BI is dus
Ene Boerde, gelezen als: ‘Ic minnen een wyf die scande geert, Nemmermeer si pijnt
na ere’, enz.; BII is Ene Boerde, gelezen als: Ic minnen een wyf die scande geert
nemmermeer; sie pijnt na ere’, enz. Zo bedoel ik met KI: ‘Mich heeft een ridder die
waldoen haet. Tot geenre tyt hy es gemint’, enz., en met KII: ‘Mich heeft een ridder
die waldoen haet tot geenre tyt; hy es gemint’, enz. Ten gerieve van mijn lezers, die
anders mijn redeneringen moeilijk zouden kunnen volgen, heb ik de tekst van beide
gedichten in de bijlage na mijn artikel opgenomen.
Heeroma's betoog heeft vele aspecten en de halve problematiek der
literatuurwetenschap is ermee gemoeid. Het is dus zaak, voor ik mijn aanval op dit
betoog richt en mijn eigen mening verdedig, de kwestie zo scherp mogelijk te stellen.
De vraag kan niet zijn, of er een KII bestaat. Ongetwijfeld kan Klacht, evenals Ene
Boerde, op de tweede wijze gelezen worden en tijdens of door dit lezen ontstaat en
bestaat er een

1)

C.F.P. Stutterheim, Mens of Duivel? Augustijnken's ‘Ridder die waldoen haet’ (dit ts., LXXXIII,
blz. 81-107); K. Heeroma, Augustijnkens Meilied (dit ts., LXXXIV, blz. 38-52).
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KII. De vraag is slechts, of het zo gelezen móét worden, d.w.z. of Augustijnken het
zo heeft bedoeld. Een tweede vraag heeft betrekking op de aperte betekenis van
het gedicht als geheel, en van elke zin en elk woord. Een derde is die naar de
poëtische waarde, de gevoelstoon, de ‘echtheid’.
Op blz. 47 zegt Heeroma: ‘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”. Hiermee ben ik het volledig eens (vgl.
Mens of Duivel?, blz. 100). Maar kan het de onjuistheid van die gedachte bewijzen?
Als mijn opponent dit meent, dan repliceer ik met: “Had Heeroma niet het
Gruuthuse-handschrift uitgegeven, noch hij, noch iemand anders zou ook maar op
de gedachte zijn gekomen, dat Augustijnken met zijn ridder de Nijt heeft bedoeld”.
Iets moeilijker is de waarde te bepalen van het argument 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’ (blz. 46). Dit
argument zou kracht hebben, indien aan de stelling ‘moralisten zijn nooit tot een
grap in staat’ niet getwijfeld kon worden. Welnu, ik twijfel daar sterk aan. Ja, mijn
ervaring heeft me geleerd, dat die stelling niet met de werkelijkheid overeenkomt.
Vermoedelijk beschikt mijn opponent in dit opzicht over dezelfde ervaringskennis
als ik. In allen gevalle heeft het Gruuthuse-handschrift hem een dichter van de
hoofse liefde leren kennen, die uiterst scabreuze verzen heeft geschreven. Hij heeft
zich toen niet afgevraagd: ‘Geeft het overige oeuvre van Jan Moritoen ons aanleiding
tot de gedachte dat hij in staat geweest zou zijn tot aperte verbale dorpernien?’ En
op grond daarvan is hij niet tot de conclusie gekomen: ‘Dan moeten die scabreuze
verzen ook “hoofs” geïnterpreteerd worden’. Indien nu dichters van de hoofse liefde
en van lofzangen op de moedermaagd de grofste obsceniteiten aan het schrift
toevertrouwen, waarom is het dan uitgesloten dat de kleine moralist uit Dordrecht
zich een enkele maal een volkomen onschuldig grapje heeft veroorloofd?
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Een ander argument tegen mijn opvatting van Klacht als dubbelgedicht ontleent
Heeroma aan een z.i. bestaand verschil in poëtische waarde tussen BI-II en KI-II.
Zoals van zelf spreekt neemt hij dan even aan, dat KII inderdaad door Augustijnken
bedoeld is. In zijn oordeel over Ene Boerde komt hij m.i. met zichzelf in tegenspraak.
Op blz. 52 lezen we: ‘We kunnen, geloof ik, wel zeggen dat de dichter van Ene
Boerde in zijn eigen boertige genre een geslaagd werkstukje heeft geleverd’. Maar
op blz. 44 staat: ‘Deze van oppervlakkig lezersstandpunt secundaire betekenis is
voor de dichter stellig de ‘eigenlijke’. Bij de aangeduide bijzondere leeswijze klopt
alles immers poëtisch 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 haar lijf ich minne?’
Indien alles bij de ene leeswijze poëtisch veel beter klopt, dan klopt alles bij de
andere veel slechter, is de als dubbelgedicht bedoelde boerde voor de helft mislukt
en dus geen geslaagd werkstukje. Het laatste citaat komt niet alleen in tegenspraak
met het eerste, het is ook op zichzelf niet aanvaardbaar. De stelling ‘alles is in II
poëtisch veel beter dan in I’ is in de verste verte niet bewezen, als men over de
positieve kwaliteiten van II geheel zwijgt en van I slechts één negatieve kwaliteit
noemt. Als we bij de vergelijkende waardering van BI en BII inderdaad met ‘alles’
rekening willen houden, moeten we zeker ook denken aan al die II-zinnen met de
ontkenning als laatste woord, dus aan zinnen als ‘wijflijcheit haet hare onweert nicht’,
‘ontrouwe heeft si in haer geplicht negeine’, ‘Hier om soe moets ich laen van ir nicht’.
Als Heeroma deze poëtisch veel beter vindt dan de zinnen van I, dan kan ik slechts
constateren, dat onze smaken zeer verschillen. Afgezien van de door mijn opponent
terecht gesignaleerde blunder, vind ik I beter dan II, ook al is het voor mij nauwelijks
‘poëzie’. Dat de secundaire betekenis ‘stellig’ de eigenlijke is, geloof ik niet. De ene
betekenis is niet eigenlijker dan de andere. De enige bedoeling van de dichter is
geweest, een taalgrap uit te halen, een dubbel-gedicht te schrijven. Of moeten we
veronderstellen, dat de dichter werkelijk op de door hem bedoelde vrouw verliefd
was en zijn loflied op haar kunstiglijk in een schei- of scheld-lied heeft verpakt?
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Heeroma richt zijn aanval op mijn betoog n.a.v. vs. 25 van Klacht. In Mens of Duivel?
heb ik gezegd, dat ‘Der goeder wyf haesent sin leven’ (= ‘de vrouwen van de goeden’)
m.i. slecht in het verband past; dat de cryptische interpretatie - ‘Der goeder wyf
haesent sin leven ghein’ (= ‘geen der goede vrouwen’) - hier beter lukt dan de aperte,
en dat ‘der goeder wyf’ in I een andere structuur heeft dan in II, waardoor dit geval
van alle andere afwijkt. Over de aperte zin zegt Heeroma: ‘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 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 anti-ridder “heift verdient”, om het met de woorden van Jan
Moritoen (lied 37) te zeggen, “datten elc reinlic wijf versmade”.’
Dat deze passage op Heeroma's eigen veronderstellingen berust is duidelijk. In
vs. 5 van Klacht staat ‘een ridder’. Deze mist alle ridderlijke eigenschappen, hij is
onridderlijk, onhoofs. Daaraan heeft niemand ooit getwijfeld. Hij is een anti-ridder.
Maar van een naar de is een grote sprong. Nog groter is de sprong naar ‘allegorische
anti-ridder’. We behoeven deze sprongen niet te maken om dat vers te kunnen
verklaren. Ja, we kunnen gerust zeggen, dat dames eerder het gedrag van een
mens zullen verafschuwen dan dat van een allegorische figuur.
Heeroma heeft bij vs. 25 gedacht aan een vers van Jan Moritoen. Het citaat op
deze plaats staat in verband met de argumenten, die hij voor zijn eigen interpretatie
aanvoert. Deze argumenten zal ik hier niet aan een analyse onderwerpen. Toch
moet me van het hart, dat ik de verwijzing naar lied 37 niet gelukkig vindt. Dit zal ik
toelichten, ook al berokken ik de structuur van mijn artikel daarmee enige schade.
In lied 37 staat: ‘Int scade van tween witte dien (= “in de schaduw van twee witte
2)
dijen”) / Doet het goet der sonnen ontvlien’ . Het

2)

Liederen en Gedichten uit het Gruuthuse-handschrift, uitgegeven voor de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde te Leiden, door K. Heeroma met medewerking van C.W.H.
Lindenburg, Eerste Deel (Leiden, 1966), blz. 308 v.
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staat er zelfs vier maal, want het behoort tot het (drie-regelige) refrein. Honi soit qui
mal y pense! Maar doet ons zo'n gedicht toch niet eerder aan mannen en vrouwen
dan aan heren en dames denken? De laatste strofe (het refrein niet meegerekend)
eindigt met ‘Dus willic stellen zin ende moet / In haren vrien willen dan’. Heeroma
tekent hierbij aan, dat dit ironisch bedoeld is. Als nu de onwankelbare trouw en
dienstbaarheid aan de op hoofse wijze beminde vrouw beïroniseerd kan worden,
begint die hoofse wereld nog vagere contouren te krijgen dan ze in de schaduw van
twee dijen reeds had. Toch opereert mijn opponent ermee als met een vast en
duidelijk gegeven. Niet alleen in lied 37, ook in zijn eigen formuleringen verschijnt
die wereld als een omneveld land. Hij spreekt van een spelgemeenschap. Aan de
andere kant: de hoofse dames hebben afschuw van onhoofse gedragingen. In
‘afschuw hebben’ zie ik een ernstige bezigheid, die met spelen niets te maken heeft.
De identificatie van ‘een ridder’ met ‘de Nijt’ is een veronderstelling. Deze wint
aan waarschijnlijkheid, naarmate het beter lukt op grond daarvan zin voor zin (als
momenten van een geheel) te interpreteren. Nu kan ze met behulp van vs. 25 niet
waarschijnlijker worden gemaakt. Schrappen we in het citaat het woord ‘allegorische’,
dan verandert er in wezen niets. Wat die ridder ook moge zijn, ‘der goeder wyf
(haesent zijn leven)’ betekent ‘de vrouwen van de goeden’ enz. Maar daarin ligt nu
volgens mij de moeilijkheid. Als Augustijnken goede, edele, hoofse vrouwen bedoeld
heeft, waarom heeft hij dat dan niet gezegd? Waarom spreekt hij alleen over een
eigenschap van hun echtgenoten? Deze moeilijkheid doet zich bij ‘ghein der goeder
wyf’ niet voor, II is hierin duidelijker dan I.
Naar aanleiding van de structuurverandering, die ‘der goeder wyf’ van I naar II
ondergaat, zegt Heeroma: ‘Zo gaat een dichter niet te werk wanneer hij een
dubbelzinnig gedicht wil schrijven, zeker niet wanneer hij in poeticis een goed
ambachtsman is.’
Hier krijg ik last van mijn geloof in het principium rationis suffi-
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cientis. Het gedeelte na de komma zou bewijskracht hebben, indien goede dichters
nooit slechte verzen konden schrijven. Maar veel groter dichters dan Augustijnken
hebben meermalen erbarmelijke verzen voortgebracht. Is het dan vreemd, als hij
de enige maal dat hij een dubbelgedicht wil schrijven er nu en dan niet geheel
uitkomt? Ik neem nu aan, dat Heeroma met zijn oordeel over die twee structuren
3)
gelijk heeft en dat het geen zin heeft hier aan een vernuftig spel te denken . Ik geef
dus toe: het is geknoei. ‘Zo gaat een dichter niet te werk wanneer hij een dubbelzinnig
gedicht wil schrijven’. Twee gedichten zijn voor mij veel te weinig om te kunnen
zeggen, wat een dichter al dan niet doet. Ik kan op grond daarvan slechts
constateren, wat twee dichters hebben gedaan (gesteld dat er twee zijn en gesteld
dat een Klacht II bedoeld is). In BI staat ‘gebazel’ (het woord is van Heeroma); eerst
lezen we: ‘ic minne een wijf’, daarna: ‘nergens haer lijf ich minne’. Hoe zonderling
het ook lijkt, zo gaat een dichter (deze dichter) blijkbaar te werk, als hij een
dubbelzinnig gedicht wil schrijven, - en hij levert dan desondanks een geslaagd
werkstukje (zie boven).
Ik herhaal wat ik in mijn eerste artikel (blz. 97) heb gezegd: ‘Het procédé is vrij
moeilijk. Het is niet verwonderlijk, dat de toepassing ervan in enkele verzen minder
gelukkig is uitgevallen. Maar dit geldt voor beide gedichten.’ Heeroma's uitvoerige
parafrase van vs. 25 heeft de betekenis van de eerste woordgroep onveranderd
gelaten; hij heeft deze niet anders opgevat dan ik. Ik blijf het vers minder geslaagd
4)
vinden dan de verbinding daarvan met ‘ghein’ . En ik zie daarin een aanwijzing, dat
5)
Augustijnken een KII heeft bedoeld . De minder geslaagde woordgroep in I en de
structuurverandering van I naar II

3)

Vernuftig spel vinden we wel in een bekend, volgens een ander procédé in elkaar gezet
dubbelgedicht. Hieruit citeer ik slechts:

Vang een luis, vang een luis, vang een luisterlijk bestaan
Op zijn huid, op zijn huid, op zijn huidig feesttij aan!
4)
5)

Hierbij heb ik afgezien van de nu eenmaal noodzakelijke postpositie van de ontkenning.
Als ik een (reeds door mij verworpen) formulering van Heeroma wilde gebruiken, zou ik kunnen
zeggen: ‘De secundaire betekenis is voor Augustijnken stellig de eigenlijke. Bij de bijzondere
leeswijze klopt immers alles poëtisch veel beter. Wie zegt nu “de vrouwen van de goeden”,
als hij “de goede vrouwen” bedoelt?’
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lijken me voor de waarde van het dubbelgedicht minder funest dan het gebazel in
BI. Maar ik ben het geheel met Heeroma eens, als hij zegt: ‘Bij de z.g. cryptische
interpretatie wordt Augustijnkens meilied een bijzonder slecht gedicht’. Dit is hier
dan meteen het einde van onze eensgezindheid. Zijn negatief oordeel over KII licht
hij als volgt toe. ‘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” zijn
niet bepaald de geschikte woorden om in verband met een ontkennende bepaling
een litotes-effect te kunnen opleveren’.
Dit begrijp ik niet. In twee van de drie zinnen komt helemaal geen litotes voor en
drie van de vier genoemde woorden zijn dus niet bij dit stijlverschijnsel betrokken,
zodat hun invloed, hier speciaal hun negatieve invloed, op het effect daarvan
onmogelijk kan worden vastgesteld. Alleen ‘al te zelden’ is een geval van litotes.
Dat het effect door de verbinding met ‘cleven’ (het middelnederlandse ‘cleven’, niet
het onze!) verloren gaat, kan ik met een beroep op mijn beleving van die zin niet
bevestigen. Maar ook al ging dat wèl verloren en was er in de twee andere zinnen
wèl litotes, dan nog zou gelden: ‘Uit “KII is bijzonder slecht” kan niet geconcludeerd
worden tot “Dus kan KII niet door de dichter bedoeld zijn”’, omdat de stelling ‘Wat
men niet met goed poëtisch fatsoen kan zeggen, wordt nooit gezegd’ in flagrante
tegenspraak komt met de ervaring. Ook BII (èn BI) is een bijzonder slecht gedicht.
Toch bestaat het en is het bedoeld.
Tot nu toe vond ik de bestrijding van Heeroma's argumenten niet zo moeilijk. Maar
mijn opponent heeft veel scherper pijlen op zijn boog. Er is in de eerste plaats het
inleidende kwatrijn, dat zich tegen mijn opvatting verzet. In mijn eerste artikel heb
ik deze kwestie uitvoerig behandeld. Indien Klacht een door Augustijnken bedoeld
dubbelgedicht is, wat is dan de functie van de eerste vier verzen? Ik heb daarop
geantwoord: ‘Ze hadden de bedoeling, bij zijn hoorders elke gedachte aan een
tweede mogelijke interpretatie uit te sluiten’. Heeroma reageert daarop met: ‘Dit zou
een nog heel wat geraffineerder soort humor zijn dan een zelfparodie!’ De kracht
van deze uitroep wordt
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verzwakt, doordat hij door van ‘zelfparodie’ te spreken impliciet zijn eigen hypothese
als feit stelt. Maar hij heeft gelijk: mijn verklaring is voor bestrijding vatbaar. Ik heb
deze dan ook nadrukkelijk als veronderstelling gegeven. Nu ben ik wel in staat, die
veronderstelling met behulp van een andere veel aannemelijker te maken of althans
aannemelijker te doen lijken. Daarvoor heb ik een bepaalde literair-historische relatie
tussen Klacht en Ene Boerde nodig. Die relatie is echter niet bekend en daarom
laat ik mijn verklaring van het kwatrijn maar zoals ze is, d.w.z. in onbevredigende
toestand.
Op grond van het kwatrijn en nog enkele andere gegevens, heb ik aan het slot
van Mens of Duivel? geformuleerd:
‘Hoogstwaarschijnlijk...is dat vreemde gedicht toch niets anders dan een farce,
volkomen gelijkwaardig of gelijkonwaardig aan Ene Boerde’. ‘Hoogstwaarschijnlijk’,
niet ‘ongetwijfeld’. Ik voelde me vrijwel zeker, niet geheel. Of: ik voelde me zo niet
geheel dan toch vrijwel zeker. Er waren enkele contra-indicaties, maar mijn opvatting
steunde op volkomen exacte gegevens: de van het normale afwijkende volgorde
der woorden in een aantal zinnen van Klacht I. Terecht zegt Heeroma (blz. 47): ‘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’.
Hij vindt in de drie negen-regelige strofen zeven gevallen van ongewone volgorde
(subject vóór persoonsvorm na aanloop) en in het kwatrijn één zo'n geval. Dit laatste
betreft: ‘Dar ich niet van kan gezagen’. Het is dan noodzakelijk, dat dit een hoofdzin
is. Men kan, zegt Heeroma, die zin als een bijzin opvatten, ‘maar dat levert m.i. een
weinig pittige mededeling op’....‘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’. Misschien
is het wat vreemd, in een klacht in de eerste plaats naar logica en pittige
mededelingen te zoeken. Ik heb de indruk, dat die verzwakking van de logica aan
de emotionaliteit ten goede komt. Maar dit zijn gevoelszaken, waarover een discussie
niet goed mogelijk is. In allen gevalle vind ik zijn opvatting aannemelijk. Hij
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van zijn kant acht een bijzin niet uitgesloten. Hij geeft trouwens - ‘m.i.’, ‘het lijkt mij’
- zijn mening als een veronderstelling.
Buiten het gebied der hypothesen bevinden we ons met hetgeen Heeroma betoogt
n.a.v. vs. 26 (‘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 zine stonden’, dan had hij rustig kunnen schrijven:
6)
‘Der goeder wyf haesent sin leven / Ghein. doget sprac hi al sine stonden’ . Hier is
geen speld tussen te krijgen. Ik neem het mezelf kwalijk, dat ik dit geval aan mijn
aandacht heb laten ontsnappen. Heb ik het over het hoofd gezien, omdat ik met
alle geweld iets wilde bewijzen? Dit geloof ik toch niet; andere contra-indicaties heb
ik genoemd en uitvoerig besproken. De eenvoudigste verklaring is: ik ben tijdens
mijn onderzoek van al die afwijkingen en ontkenningen één keer in de war geweest.
Dankbaar ben ik mijn opponent voor zijn terechtwijzing. Maar ik ben hem niet
dankbaar voor zijn mening, dat dat ene geval mijn argumentatie ‘beslissend
verzwakt’, d.i. geheel te niet doet.
Reeds verscheidene malen had ik kunnen aanknopen bij wat ik in het begin van
dit artikel heb beweerd: ‘Heeroma's betoog heeft vele aspecten en de halve
problematiek der literatuurwetenschap is ermee gemoeid’. Hier wil ik die knoop (een
der knopen) dan eindelijk leggen.
Elke tekst, ook Klacht, heeft recht op een nauwkeurig filologisch onderzoek. De
interpretatie van Klacht is voor de filoloog belangrijk als ‘doel in zichzelf’. Toch boeit
mij in mijn polemiek met Heeroma vooral datgene wat over het hoofd van
Augustijnken heen en onder zijn gedicht door gaat. Maar al te vaak werken we bij
onze uitspraken over schrijvers en hun geschriften met veronderstellingen, met
‘misschien, mogelijk, waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk, stellig’, met ‘mijns inziens,
het lijkt me, ik geloof, ik ben ervan overtuigd’. Daar is

6)

Met ‘alleen maar’ heb ik moeite; ik zou het willen schrappen. Dat Augustijnken alleen maar
KII op het oog heeft gehad, heb ik nooit beweerd; natuurlijk heeft hij ook KI bedoeld. Ook in
Heeroma's betoog wil het niet passen. Het houdt immers in, dat de dichter behalve met het
oog op iets anders tevens met het oog op KII van de normale volgorde is afgeweken.
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niets aan te doen,...tenzij we afspreken, te zwijgen over zaken die we bij gebrek
aan voldoende gegevens niet zeker kunnen weten; maar daar zal wel nooit iets van
komen. Intussen beoefenen we een soort kansrekening zonder getallen, die verandert
met het object van onderzoek, varieert van onderzoeker tot onderzoeker en tijdens
een en dezelfde redenering haar identiteit niet altijd bewaart. Een kritische analyse
van dit hele bedrijf is dringend noodzakelijk. Zolang we daarover niet beschikken 7)
en dit is stellig voor de duur van dit artikel - ga ik maar getroost verder met mijn
eigen kansrekeningsvariant, in de hoop dat het er inderdaad maar één is.
De situatie is in het onderhavige geval uitzonderlijk gunstig. Er zijn hier gegevens,
er zijn hier feiten, waaraan Heeroma evenmin twijfelt als ik en waaraan niemand
twijfelen kan: de syntactische afwijkingen. Er zijn bovendien twee getallen: zes en
8)
één . Heeroma meent: ‘Dat ene geval reduceert de bewijskracht van de zes andere
en de kans op een door de dichter bedoeld KII tot niets’. Ik meen: ‘Van die
bewijskracht en die kans blijft nog vrij veel over, al weet ik niet precies hóéveel’.
Daar mijn opponent me zijn argumenten heeft onthouden, kan ik ze niet bestrijden.
Wel kan ik mijn eigen mening toelichten.
Als twaalfmaal twee zinnen op twee manieren gelezen kunnen worden, dan is de
kans dat ook de tweede lezing door de dichter is bedoeld op zichzelf reeds veel
groter dan de kans dat de tweede lezing een toevallig afvalsprodukt is. Deze kans
neemt nog toe door de aanwezigheid van een in dezelfde tijd geschreven gedicht,
dat hetzelfde unieke rijmschema heeft en er in andere opzichten zeer veel op lijkt
en dat ongetwijfeld niet toevallig als dubbelgedicht is ontstaan. Het syntactische
argument wordt dus allesbehalve aan een vacuum vastgehaakt. Met behulp van de
veronderstelling ‘er is een bedoeld KII’ kan ik zes omzettingen (in de verzen 6, 8,
17, 21, 28 en 30 van KI) verklaren en kan ik bovendien nog verklaren, waarom in
vier verzen (16, 20, 23 en 27) het onderwerp gewoon op de persoonsvorm volgt.
Er zijn dus tien zinnen, waarvan de structuur pleit voor een veronderstelling, die
reeds

7)
8)

Hier heeft ‘stellig’ niets subjectiefs.
Daar vs. 3 voor twee interpretaties vatbaar is (zie boven), ga ik niet van acht maar van zeven
omzettingen als feiten uit.
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om andere redenen zeer aannemelijk is. En de door Heeroma genoemde zin (vs.
26) pleit er weliswaar niet voor, maar ook helemaal niet tegen, daar ook hij - ‘Doget
hi sprac al sine stonden’ - in KII past. Had er gestaan: ‘Tot geenre tyt es hy gemint,
Niet es hi ter doecht gezint’, ‘Niement hore ich prisen dezen’, ‘Nergent wil hi spien
na rast’, ‘Nemmermeer staet he na lof’ of ‘Min dan niet mint he den truwen’, dan
zou één zo'n geval mijn syntactische argument inderdaad beslissend verzwakt en
mijn veronderstelling zeer onaannemelijk gemaakt hebben. Zo iets staat er echter
niet.
Dit alles neemt echter niet weg, dat ‘Ghein doget hi sprac al sine stonden’ een
noch voor het rijm, noch voor KII noodzakelijke afwijking is. Mijn verklaring?
Augustijnken is op die ene plaats in de war geraakt. Precies op dezelfde plaats heb
ik me in mijn eerste artikel vergist en hierin zie ik een aanwijzing, dat ik met mijn
verklaring op de goede weg ben. Het zou geen wonder zijn, als iemand die hetzij
terwille van het rijm, hetzij terwille van II twaalf maal van de gewone volgorde moet
afwijken, dat ook nog eens doet in een zin waarin het niet nodig is.
Wie meent dat deze redenering niet in aanmerking komt en dat de bewijskracht
van zes omzettingen en vier normale structuren voor het bestaan van een bedoeld
KII door vs. 26 geheel teniet wordt gedaan, zal naar een andere verklaring van die
omzettingen moeten zoeken. Heeroma heeft ernaar gezocht en meent die ook
gevonden te hebben. Het subject staat voor de persoonsvorm terwille van de
expressiviteit. Hij meent...‘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
hebben gemaakt’.
Wie in Klacht een bedoeld dubbelgedicht wil zien, moet - mijn opponent heeft er
terecht op gewezen - de afwijkende volgorde in vs. 26 verantwoorden. Maar wie
hier de expressie-theorie wil toepassen, moet verklaren, waarom de dichter hetgeen
hij graag doet wèl doet in vs. 26, maar niet in vs. 24: ‘Nicht vrom is er bevonden’.
Maar over deze kwestie zwijgt Heeroma. Toch verzwakt het zijn redenering niet
minder dan ‘Ghein doget hi sprac’ de mijne. In dit opzicht zijn
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we dus volledig quitte. Bovendien is het aan zijn aandacht ontsnapt, dat zijn
formulering geen betrekking kan hebben op de omzetting, die hij in vs. 3
veronderstelt. In ‘Dar ich niet van kan gezagen’ staat het subject niet dichter bij de
ontkenning dan in ‘Dar kan ich niet van gezagen’.
Ik wil hier niet van beslissende verzwakkingen spreken. De waarde van de
expressie-hypothese wordt in de eerste plaats bepaald door de waarde van de
argumenten waarmee ze wordt verdedigd. Een analyse van Heerorna's argumentatie
op dit punt zal opnieuw voeren tot enkele essentiële problemen der
literatuurwetenschap.
Toen ik op grond van de grote overeenkomsten tussen Klacht en Ene Boerde op
de gedachte was gekomen dat ook het eerste een dubbelgedicht zou kunnen zijn,
heb ik, alvorens het syntactische argument in te schakelen onderzocht, of
Augustijnken zich wel meer dergelijke omzettingen veroorloofd had. Mijn onderzoek
is niet volledig geweest. Ik heb me beperkt tot Sceepken en daarin heb ik niets van
die aard aangetroffen. Heeroma heeft verder gezocht en in de Glose op het
Sint-Jansevangelie drie omzettingen gevonden, die niet uit rijmtechnische noodzaak
verklaard kunnen worden. Het zijn: ‘Des Zacharias hadde verloren / Sprake tes tkint
was gheboren’, ‘Die ons maecte staet ende tijt / Met den woerden niet was dom’,
‘Doen twoordt stont tot sinen ghebode / ende ewicheit was hem bi’. Deze voorbeelden
zijn overtuigend. Volgens Heeroma zijn die omzettingen er terwille van de
expressiviteit. Als we dit aanvaarden, wat is dan de bewijskracht van die drie gevallen
voor de afwijkingen in Klacht I?
Ze kunnen niet bewijzen, dat de dichter om zijn dictie expressiever te maken in
zinnen met een zware en nadrukkelijke ontkenning het subject graag in de
onmiddellijke nabijheid van het ontkennende zinsdeel plaatste. Want twee van de
drie voorbeelden hebben geen ontkennend zinsdeel en in het voorbeeld dat het wel
heeft, is de ontkenning geen aanloop, is deze niet vlakbij het subject gezet en is
deze er zelfs nog verder vandaan geraakt dan in de normale constructie ‘...was niet
met den woerden dom’. Voorts zijn ze moeizaam uit vele honderden verzen bij
elkaar gezocht, terwijl KI op een geheel van 27 verzen (de inleiding niet
meegerekend) zeven omzettingen te zien geeft.
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Om nu dit grote aantal te verklaren, formuleert Heeroma aan het slot van zijn artikel
een theorie over ‘de echte dichter’, waarmee ik het oneens moet zijn. Hij zegt: ‘Van
de 25 hoofdzinnen in Ene Boerde zijn er 13 geheel normaal gebouwd en hebben 9
een afwijkende volgorde 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 distanciëren zich
meestal veel meer van het natuurlijke spraakgebruik dan vaardig geconstrueerde
grappen’.
De vraag of we wel over voldoende vaardig geconstrueerde grappen beschikken
om een vergelijking met echte gedichten zinvol te maken, laat ik nu rusten. In de
laatste zin van het citaat wordt een oplossing aangeboden van een even interessant
9)
als ingewikkeld probleem. In een zo'n kort bestek is er niets redelijks over te zeggen .
Als ik op die ene zin met één zin moet antwoorden, dan luidt deze: ‘Wanneer het
natuurlijke een kenmerk van het onechte en het onnatuurlijke een kenmerk van het
echte wordt, dan moet er iets mis zijn’. Overigens geef ik er hier de voorkeur aan,
de kwestie niet in het algemeen te stellen, maar me te beperken tot de afwijkingen,
die Klacht inderdaad te zien geeft. Welnu, mij zijn veel meer echte expressieve
zinnen bekend zonder dan met een abnormale volgorde van subject en
persoonsvorm. Maar ik wil de mogelijkheid open laten, dat mijn waarde-oordelen
onjuist en onzuiver zijn en dat het gelijk hier aan Heeroma's zijde is. Aanvaard ik
nu zijn criterium voor poëtische echtheid, dan moet ik tot mijn spijt vaststellen, dat
de toepassing van dit criterium voor Augustijnken funest is. Want wijkt deze dichter
‘meestal’ en ‘veel meer’ van het normale spraakgebruik af, als in Sceepken niets
van die aard voorkomt en we vele honderden van zijn verzen moeten nasnuffelen
om een paar voorbeelden te vinden?

9)

Slechts enkele aspecten ervan heb ik kunnen behandelen in mijn artikel Gevoelsintensiteit
en vormanarchie in de dichtkunst. - Conflicten en Grenzen (Amsterdam, 1963), blz. 85-124.
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Wat Heeroma betoogt over vrijheid en expressiviteit in beide gedichten, kan ik niet
als een logisch geheel begrijpen. Hij onderscheidt in Boerde (zie het laatste citaat)
omzettingen terwille van het rijm en omzettingen terwille van II. De laatste noemt
hij vrij en hij zet dit woord tussen aanhalingstekens om aan te geven dat ze het
slechts per antiphrasin zijn. Toch suggereert hij op deze wijze een verschil tussen
beide soorten, terwijl het er niet is. Ze zijn beide precies even vrij of even onvrij.
Men kan met evenveel recht zeggen: ‘De dichter wordt door het rijm en door II
genoodzaakt de plaats der zinsdelen te veranderen’ als ‘De dichter veroorlooft zich
ter wille van het rijm en ter wille van II de vrijheid de plaats der zinsdelen te
veranderen’. Maar dit bewijst alleen maar, dat we hier in een mist dwalen. Toch
zullen we moeten weten waar we aan toe zijn, als we op grond van die vrijheid iets
willen beweren over expressiviteit. Volgens Heeroma (blz. 52) was de dichter van
Ene Boerde ‘geen dichter met een behoefte aan een bijzondere expressieve dictie
- hij had trouwens van zichzelf uit in feite niets te zeggen - en kon zich doorgaans
ook houden aan de regels van de natuurlijke zinsbouw’.
Het is gevaarlijk een uitspraak te doen over de behoefte van een dichter, als we
van hem maar één gedicht kennen en als dit dan nog als farce is bedoeld. Ik heb
zelfs de indruk dat het hier slechts om de helft van het dubbelgedicht gaat en dat
Heeroma een oordeel uitspreekt over BI. Maar BI is volgens zijn mening alleen voor
de oppervlakkige lezer en stellig niet voor de dichter het eigenlijke. Het eigenlijke
is BII en dit is (blz. 44) ‘een geestdriftig loflied op de hoofse kwaliteiten van de
geliefde’. Hoe nu een geestdriftig loflied geschreven kan worden door iemand die
van zichzelf uit in feite niets te zeggen heeft, ontgaat me.
Eveneens ontgaat me, hoe van een dichter die in 12 van de 25 hoofdzinnen (d.i.
ongeveer de helft) van de normale volgorde afwijkt gezegd kan worden, dat hij zich
doorgaans houdt aan de regels van de natuurlijke zinsbouw. Blijkbaar heeft Heeroma
de uit rijmtechnische noodzaak ontstane omzettingen plotseling niet meer
meegerekend, terwijl ze niet minder van het normale afwijken dan de drie andere.
Of verstaat hij onder ‘doorgaans’ iets anders dan ik eronder versta? Dit is niet on-
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mogelijk, want ook ‘soms’ gebruikt hij op een zeer persoonlijke wijze blijkens zijn
opmerking: ‘Alleen de eisen van het rijm of van zijn dubbelzinnige intentie
noodzaakten hem soms de woordorde kunstmatig te maken’. ‘Soms’ = ‘in bijna de
helft van de in aanmerking komende gevallen’.
Ik plaats nu naast elkaar: ‘Tot geenre tyt hy es gemint’ (KI, vs 6) en ‘nemmermeer
si pijnt na ere’ (BI, vs. 2). Niemand, dunkt me, zal er een eed op durven doen, dat
het laatste vers een positieve eigenschap geheel ontbeert, die het eerste bezit. Ik
althans zie, gevoel, ervaar geen enkel verschil. Als het eerste vers door de omzetting
expressief wordt gemaakt, dan wordt het tweede dit door dezelfde omzetting
eveneens. Daaraan kan het feit dat die omzetting bovendien nog een andere functie
heeft, d.w.z. noodzakelijk is voor BII, niets veranderen. Boerde I is immers een
gedicht op zichzelf. Zo zou Klacht I om de door Heeroma genoemde reden expressief
kunnen zijn, terwijl er een bedoeld Klacht II is.
Wie binnen Heeroma's hypothese niet volslagen willekeurig te werk wil gaan,
moet vaststellen, dat Augustijnken in 27 verzen zeven en dat de anonieme dichter
in 27 verzen drie van die expressieve omzettingen heeft. Drie is belangrijk minder
dan zeven, maar het is opvallend veel, als we in aanmerking nemen, dat het bedoelde
verschijnsel in middelnederlandse poëzie zo weinig voorkomt. ‘De dichter van “de
boerde” heeft een opvallende voorkeur voor het litotes-effect’ zegt Heeroma (blz.
45). We vinden dit inderdaad zes maal, terwijl het maar drie maal in Klacht aanwezig
is. Plaatst dit dan niet beide gedichten, wat expressiviteit betreft, op één lijn? Ten
slotte: BI heeft meer omzettingen ter wille van het rijm dan Kl. En nu zou ik
aangetoond willen zien, dat deze niets met expressiviteit te maken hebben en dat
b.v. ‘nemmermeer si pijnt na ere’ en ‘selden voor scande si haer behoet’ in dit opzicht
essentieel van elkaar verschillen.
Een hypothese die onze redeneringen en waarderingen dwingt tot een aantal
inconsequenties en willekeurigheden, kan niet juist zijn. Maar de kwestie heeft nog
een ander aspect. Telkens opnieuw dringt zich de vraag naar voren: ‘Hoe stellen
we de echtheid van een gedicht, en de gevoelswaarde van de daarin fungerende
stilistica vast?’ Mijn
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opponent heeft aanvankelijk in Klacht een aaneenrijging van cliché's gezien (zie
zijn art., blz. 38). ‘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 voorstelling
van het overige werk van Augustijnken. Ik kon de Klacht dus niet in verband met
het overige werk zien, ik kon het niet van daaruit interpreteren en waarderen’. Pas
nadat hij dat overige werk had gelezen, ‘kreeg het “meilied” een heel andere “kracht
en klank” dan bij de eerste geïsoleerde aanbieding in de lezing van Stutterheim’.
De expressiviteit en de echtheid van een gedicht zijn hier, buiten elk beroep op
een beleving om, op een volkomen indirecte wijze vastgesteld. Indien echter de
zeven (of acht) syntactische omzettingen inderdaad expressief waren, dan zou dit
ook bij de eerste geïsoleerde aanbieding van Klacht niemand kunnen ontgaan.
Tevens blijft onverklaard, hoe een dergelijk uitzonderlijk expressief en echt gedicht
toch in wezen niets meer is dan een raadsel, aan een spelgemeenschap ter oplossing
voorgelegd.
Om al deze redenen is Heeroma's verklaring van de syntactische omzettingen
mislukt. Maar deze móéten verklaard worden. In principe komen daarvoor alleen
de expressie-hypothese en mijn veronderstelling in aanmerking; tertium non datur.
Het algehele falen van de eerste is een bewijs voor de juistheid van de tweede.
Heeroma's (ongetwijfeld vernuftige) hypothese over de literairhistorische relatie
tussen Klacht en Ene Boerde behoef ik niet te bespreken, daar ze berust op de
mening dat er geen bedoeld KII kan zijn. Maar ik moet nog wel iets zeggen over
zijn interpretatie van KI. Hij heeft het goed recht daarvan virtuoos verdedigd en het
kan niet worden ontkend dat deze in vele opzichten aanvaardbaar is. Maar alle
andere door mij genoemde interpretaties zijn dat ook. Hun gebreken blijken pas,
als we zin voor zin en woord voor woord trachten te begrijpen, daarbij telkens
uitgaande van de wijze waarop de ridder wordt opgevat. In hoeverre blijft de nieuwste
(de zesde) opvatting in gebreke? Die ridder zou de gepersonifieerde ‘Nijt’ zijn. Wat
is dan binnen deze personificatie de betekenis van ‘Manheit hait er och begeven?’
Ik zou het niet goed weten en mijn opponent zwijgt hierover.
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Ook met ‘mich heeft een ridder’ heb ik in dit geval moeite. Met deze woorden kan
de klacht beginnen van een dienaar over zijn heer, van een vrouw over haar ontrouwe
echtgenoot, van een mens die zich in de macht van de duivel weet. En ook de klacht
van iemand die door ‘niders’ in zijn liefde wordt tegengewerkt? ‘De “nijt” zou b.v.
kunnen worden voorgesteld in de gestalte van een “ridder die waldoen haet”, een
anti-ridder’, zegt Heeroma (blz. 42). Dit wil ik niet tegenspreken. Het is modaal
genoeg geformuleerd: het zou kunnen. Maar het lijkt me niet bijzonder waarschijnlijk.
Dat de zo bedoelde ridder de dichter of de minnaar ‘heeft’, vind ik vreemd. Hier kan
ik me alleen beroepen op hetgeen ik van beeldspraak weet of meen te weten.
Er zijn nu zes interpretaties van KI, die alle niet geheel voldoen. Het doet er ook
niet zoveel toe wat het precies betekent, als het toch maar om een grap, een
dubbel-gedicht, begonnen is. Na mijn analyse van Heeroma's artikel ben ik er nog
meer dan ik al was van overtuigd, dat mijn veronderstelling juist is. Vooral aan het
falen van de expressie-hypothese - ik herhaal: de syntactische omzettingen móéten
verklaard worden - ontleen ik een nieuw en belangrijk argument. Toch is er geen
reden, in ‘Hoogstwaarschijnlijk is Klacht niets anders dan een farce, volkomen
gelijkwaardig of volkomen gelijkónwaardig aan Ene Boerde’ het eerste woord door
‘stellig’ te vervangen. Volstrekte zekerheid zou ik alleen maar kunnen hebben, als
ik de kleine Dordtenaar zijn Klacht op twee manieren had horen voordragen.
Tientallen waarschijnlijkheden leveren samen nog niet één enkele waarheid op.
En een verzameling mogelijkheden ontbeert nu juist datgene wat voor werkelijkheid
essentieel is. Dit is jammer voor de filologie, voor Heeroma en voor mij. Het is ook
jammer voor onze kennis van dat - nu toch wel zo langzamerhand duivelse - gedicht.

Bijlage
(Klacht)
Het sin lude die mich vragen

Ene Boerde

Om des lyven meyen bloet
Dar ich niet van kan gezagen
Sint mer die mey gheen vrude doyt
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Mich heeft een ridder die waldoen haet Ich minne een wijf die scande geert
Tot geenre tyt hy es gemint

nemmermeer si pijnt na ere

Den trouwen goeden hi versmaet

wijflijcheit haet hare onweert

Niet hi es ter doecht gezint

nicht haren prijs kan si meerren

Tzu der archeit hi hem geeft

Quade ongheraecte werken si doet

Node ich hem doget wenschen

nergens haer lijf ich minne

Want arglist in hem cleeft

aen valscheit keert si haren moet

Alte zelden hi eerlyc leeft

selden voer scande si haer behoet

Gelyc den goeden menschen

haer hertse ende oec haer sinne

Al zin meynen ist buesheit

Al haer seden prijst men nicht

Sonder doecht is al zin

wesen wenich goet sijn haer dade

Oec doet hi ongetruwicheit

ontrouwe heeft si in haer geplicht

Niement ich hore prisen dezen

negeine stont si blijft gestade

Onreyne gelaet ist hem vast

Aen haer oncuesche werken sijn

Nemmermeer hi eere bejaecht

nergeens si haer wal prueft

Daer zu is hi een onwaert gast

alle doeght in haer verswijnt

Nergent hi wil spien na rast

cleine doghet si haer onderwint

Hem en ruecht wie hem beclacht

haer en roect nicht wien dat bedrueft

Manheit hait er och begeven

Hier om soe moets ich laen van ir

Nicht vrom is er bevonden

nicht lief es mir die saerte

Der goeder wyf haesent sin leven

si sal ummer leiden mir

Ghein doget hi sprac al sine stonden

weinich op haren troest ich waerte

Hoge name zal he scuwen

Ich wilse scuwen of minnen eit

Nemmermeer he staet na lof

luttel mich helpt haer gruetsen

Den goeden mach wal vor hem gruwen men vintse sonder bescheidenheit
Min dan niet he mint den truwen

nemmermeer mijn dienst bereit

In alre goeden here hof

zal sijn der salegen suetsen

C.F.P. STUTTERHEIM
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Problemen van het Nederlands etymologisch woordenboek
Celui qui aurait exigé de surcroît la perfection devait nécessairement
conclure avec Boiste que ‘seul Dieu peut faire un bon Dictionnaire’,
B. Quemada, Les dictionnaires du français moderne 564 [1968].

I
1)

Sinds J. Franck - door Van Wijk de ‘baanbreker der Nederlandsche etymologie’
genoemd - zijn omstreeks 1883 begonnen, einde 1890 voltooide werk in 1892 in
het licht gaf, verschijnt er zo ongeveer elke kwarteeuw een nieuwe samenvatting
van de resultaten van het Nederlands etymologisch onderzoek.
Het werk dat N. van Wijk onder de zeker niet strikt noodzakelijke, doch van piëteit
en bescheidenheid getuigende titel: Franck's Etymologisch Woordenboek der
Nederlandsche Taal, tweede druk, in 1912 publiceerde, blijft ook na zovele decennia
een onvolprezen meesterwerk.
Het Supplement hierop, dat C.B. van Haeringen in 1936 liet verschijnen, staat
geheel op het peil van het werk van zijn voorganger. In zijn opvattingen en manier
van bewerken is het uiteraard iets moderner.
In 1963 verscheen de eerste aflevering (A - dorp) van een nieuw Nederlands
Etymologisch Woordenboek, gevolgd door afl. 2 (dorp - hiel) en 3 (hiep - lariks). In
1964 zagen afl. 4 (larve - pegel) en 5 (peignoir - sikkel) het licht, terwijl 1965 ons
alleen afl. 6 - de laatst verschenen - (sikkeneurig - veil) bracht. Intussen was de
schrijver, Jan de Vries, bijna 75 jaar oud, op 23 juli 1964 na een langdurig en pijnlijk
ziekbed overleden, maar niet zonder het manuscript van het eigenlijke woordenboek
te hebben ‘vulscreven’.

1)

Franck schrijft in zijn voorrede dat hij zijn woordenboek heeft samengesteld naar het model
en volgens de principes van dat van Kluge.
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Hoe J. de Vries ertoe gekomen is een nieuw Nederlands etymologisch woordenboek
samen te stellen, vertelt hij ons in het Voorbericht van afl. 1. Hij had namelijk in 1958
een Etymologisch Woordenboek, in de Aula-reeks, laten verschijnen, waarvan in
korte tijd een viertal herdrukken nodig bleken te zijn. De omvang van het pocketboek
gaf hem echter geen vrijheid om zijn opvattingen nader toe te lichten of te motiveren,
wat vooral jammer was in die gevallen waar hij van de gangbare mening afweek.
Aan de aldus gegroeide wens van de auteur om een uitvoeriger etymologisch werk
samen te stellen, kwam toen een verzoek van de firma Brill tegemoet. Dit verzoek
kwam niet zo maar uit de lucht vallen. In 1961 immers was bij dezelfde firma het
Altnordisches etymologisches Wörterbuch (AEW) verschenen, een werk van een
voortreffelijke kwaliteit, waarvan reeds na een jaar een nieuwe druk nodig bleek.
Bij de keus van de te behandelen woorden heeft de auteur zich niet gebonden
gevoeld aan zijn voorgangers; zijn grondslag is het Groot Woordenboek van Van
Dale geweest, waarbij samenstellingen en afleidingen uiteraard slechts gehonoreerd
werden als er aanleiding toe was. Op het onafzienbare gebied der ‘vreemde woorden’
moest een keus gedaan worden, waarbij een zekere subjectiviteit en willekeur niet
te vermijden was.
De inrichting van het NEW is in principe gelijk aan die van het AEW. Voor zover
dit mogelijk was, is bij de behandeling van elk woord de volgende indeling gevolgd:
1. verwante woorden in de andere Germaanse talen, 2. verwante woorden in de
andere Indogermaanse talen, 3. ontleningen uit het Nederlands in andere talen, 4.
twijfelachtige etymologische verbindingen, opmerkingen over vorm en betekenis
van het woord in het Nederlands en in de Nederlandse dialecten, beschouwingen
over Indogermaanse wortels.
Een dergelijke overzichtelijkheid in de opbouw der artikelen valt ongetwijfeld te
prijzen. Alleen is men geneigd om achter punt 3 een vraagteken te plaatsen. Men
kan zich namelijk afvragen of de behandeling van door andere talen, b.v. het Frans,
ontleende Nederlandse woorden principieel wel thuishoort in een Nederlands
etymologisch woordenboek. Daarin behoren de lotgevallen van de Nederlandse en
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ontleende woorden i n h e t N e d e r l a n d s beschreven te worden, en niet de
lotgevallen van sommige Nederlandse woorden in het Japans, Indonesisch of
Afrikaans. Dit laatste behoort immers tot het domein van andere, in casu Japanse,
Indonesische, Afrikaanse enz. etymologische woordenboeken. Een emigrant immers
houdt op Nederlander te zijn; zijn lotgevallen, hoe interessant ook, behoren niet
meer tot het domein van de Nederlandse burgerlijke stand. Natuurlijk is het bijzonder
interessant te weten dat het woord kof overgenomen werd in het Nederduits (en
vandaar zelfs in het Hoogduits), in het Engels, in Skandinavische talen en in het
Frans. Toch geloof ik dat de etymoloog er verstandig aan doet, zich in dit opzicht
strikt aan zijn eigenlijke Nederlandse taak te houden. Daar staat natuurlijk tegenover,
dat het wel boeiend is te lezen waar Nederlandse woorden soms terechtgekomen
zijn. Het vermoeden ligt trouwens voor de hand dat J. de Vries van plan was bij het
NEW een inleiding te schrijven, in de trant van die van het AEW, over ontleningen
in en uit verschillende talen.
Wat punt 2, het Indogermaans gedeelte dus, betreft, bij Van Wijk is dat gedeelte
der artikelen vrij uitvoerig uitgevallen, hoewel hij zich in verschillende opzichten tot
het nodigste had beperkt, door zich met één woordvorm uit een taal tevreden te
stellen en door uit elke idg. taalgroep gewoonlijk slechts één taal aan te halen. Van
Haeringen heeft zich voor het Indogermaanse deel nog meer beperkt, en is in zijn
aanvullingen zo min mogelijk buiten het Germaans gegaan. De verwerking van het
Hettitische en het Tochaarse materiaal b.v. heeft hij met opzet verwaarloosd. Hoe
J. de Vries het Indogermaanse gedeelte van het NEW heeft gedoseerd, daar laat
hij zich in zijn voorbericht niet over uit. Men krijgt de indruk dat hij zich soms minder
beperkingen oplegt dan zijn voorgangers; men zie de Tochaarse vormen bij
B i d d e n , of het vermelden bij B i e d e n van lett. baũslis ‘gebod’, waar lit. bausly͂s
‘bevel’ toch wel voldoende was geweest. Er kan echter voor de ingewijde geen
twijfel aan bestaan, dat het Indogermaanse gedeelte bij De Vries veel minder ‘eigen
werk’ is dan bij Van Wijk. Dit signaleert Jan de Vries trouwens duidelijk door telkens
naar zijn Indogermaanse bron: IEW, d.i. het nieuwe Indogermanisches
etymologisches Wörterbuch van Julius Pokorny, te verwijzen. Waar De Vries Griekse
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woorden ‘romaniseert’, knipperen we even met de ogen; hier is hij ‘progressiever’
dan het IEW. Wierp de mammoetwet al in 1963 zijn schaduwen vooruit?
Met de karakterisering die J. de Vries in zijn inleiding van de idg. wortels met hun
‘algebraïsche’ karakter geeft, t.w. ‘zuivere symbolen, waarin
verwantschapsverhoudingen uitgedrukt worden’, zal iedereen zich stellig kunnen
verenigen. Wat zouden wortels trouwens anders kunnen zijn? Dat daarbij een groot
aantal homoniemen moet ontstaan, spreekt toch eigenlijk vanzelf en heeft niets
onrustbarends. Ik kan schr. volgen in zijn kritiek van deze wortels, t.w. dat ‘de zeer
concrete betekenissen, die de woorden in de overgeleverde talen vertonen, zich
vervluchtigden tot een zeer vaag, abstract, zelfs gewoonlijk verbaal begrip’. Ik ben
het met De Vries eens, dat men voor taalelementen, passend in de primitieve sfeer
waarin de gebruikers van de Indogermaanse grondtaal geleefd zullen hebben, van
zeer concrete situaties en zeker niet van abstracte begrippen moet uitgaan.
De reactie van schr. tegen al te abstracte wortels kan ik geheel onderschrijven,
zonder daarom zijn groot enthousiasme voor het etymologiseren van J. Trier te
2)
delen . Ook zonder de in de inleiding meegegeven waarschuwing: ‘men behoeft
niet alle constructies van Trier te onderschrijven’, staan we skeptisch tegenover de
bij B e v e l e n vermelde opvatting, dat we niet langer van een betekenis ‘bedekken’
zouden mogen uitgaan, wat via ‘toevertrouwen’ een zeer bevredigende semantische
ontwikkeling oplevert, maar dat we eerder zouden hebben te denken aan een
betekenis ‘omheinen’, waarbij got. filhan dan zou moeten worden afgeleid ‘uit de
omheining van het graf’. Deze losse, nogal mythische bewering van Trier (Lehm 25
[1951]) lijkt me geen goede etymologische basis. Een ander mooi staaltje kan men
lezen bij V a d e r , waar het ‘niet meer dan een vermoeden’ van Trier, dat ook dit
woord zich ontwikkeld heeft uit woorden voor omheining, en dat er dus verband is
met got. faþa, au sérieux wordt genomen.

2)

Verg. The Year's Work in Modern Language Studies 25 (1963), 416 [1964]: ‘the most
fundamental and for some possibly the most controversial departure in this dictionary is de
Vries's adoption of Jost Trier's anthropological approach to primitive postulates’. Zie ook E.
Polomé, RBPhH 44, 105 [1966].
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Met punt 4, de twijfelachtige etymologische verbindingen, is J. de Vries duidelijk
aan de royale, ik zou zeggen al te royale kant. Wat in voetnoten onder het artikel
staat, valt niet zelden uitvoeriger uit dan de hele rest bij elkaar, terwijl die ‘rest’ toch
de essentie van het artikel is. Men vraagt zich af, of Van Haeringen niet wijzer heeft
gehandeld, toen hij bij ‘combinaties in de verte, waarbij niet-overgeleverde formele
en semantische tussenstadia kunnen gefantaseerd of ten hoogste door een parallel
aannemelijk gemaakt kunnen worden’ (IX), ‘met een resignerende glimlach’ een vrij
strenge selectie toepaste, niet naar een volledig bibliografisch overzicht streefde
en zeer veel wegliet ‘dat al te gewaagd en onzeker was’.
De etymologie is ongetwijfeld veel en veel meer gebaat met intern-Nederlandse,
en waar het pas geeft intern-Germaanse w o o r d g e s c h i e d e n i s . Want daar
gaat het tenslotte om. Voorbeelden van zuivere woordgeschiedenissen in het NEW
zijn artikelen als b.v. I J z e r e n g o r d i j n , K n o r h a a n , dit laatste stellig berustend
op het WNT, maar met een althans fysiologisch duidelijker verklaring van de oorzaak
van de naam.
Belangrijk voor de interne etymologie is het dateren van de tot dusver oudste
bewijsplaats van de woorden.
3)
Waar bij v.W. , blijkens dateringen als ‘sedert Kil.’ of ‘niet bij Kil.’, het woordenboek
van de beroemde Duffelse woordenaar als een soort van taalkundig ijzeren gordijn
fungeert, zijn in het NEW hier en daar gaten geprikt in een scherm dat ons het
uitzicht belemmerde. Waar v.W. bij B e z a a n b.v. schrijft ‘sedert Kil.’, heeft het
NEW ‘voor het eerst 1480’. Al te vaak echter blijft het NEW op het Kiliaanse kompas
van v.W. varen, terwijl in het WNT toch recenter en beter informatie te vinden was.
Bij V a a n d r i g neemt het NEW ‘sedert Kil.’ gewoon uit v.W. over, terwijl in WNT,
Dl. XVIII, afl. 1 [1947] staat, dat de oudste ndl. aanhaling te vinden is in het, uit het
hd. vertaalde, woordenboek van Dasvpodius [1546]. In dit opzicht heeft schr. niet
altijd uit het WNT gehaald wat eruit te halen viel.

3)

Verder wordt het etymologisch woordenboek van Van Wijk afgekort als v.W., het supplement
van Van Haeringen als v. H.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 85

217
In een enkel geval was het beter geweest, als de auteur van het NEW het WNT niet
had geraadpleegd. Zo heeft het NEW een artikel O m k o u d , waarin een eerst in
Taal- en Letterbode 1, 43-50 [1870] geventileerd, naderhand in WNT X, 349 [1870]
en in het etymologisch woordenboek van Franck [1892] overgenomen etymologisch
verhaaltje van de beroemde naamgenoot Matthijs voor zoete koek wordt geslikt.
1

o

Stoett had in zijn Nederlandsche Spreekwoorden n . 1438 [1901] al het bezwaar
geopperd ‘dat in de Noordsche talen deze uitdr. (falde omkuld) niet voorkomt in den
o

zin van doodvallen’; in de 3e druk, n . 1592 [1916] werd hieraan nog het formele
bezwaar toegevoegd ‘dat de d in dit (Deense) woord nooit is uitgesproken’. In 1912
had v.W. weliswaar nog een lemma O m k o u d , maar hij had daarbij de door M. de
Vries aangenomen ontlening uit de. omkuld, ‘o.a. wegens de bet.’, uitdrukkelijk
afgewezen. Waarschijnlijk is het NEW misleid door v.H. [1936], die de onnodige en
onwaarschijnlijke verklaring van Stoett 4 [1925], t.w. een versmelting van om hals
zijn of raken en koud zijn, terecht afwijst, ‘wegens de oudtijds vaste verbinding met
er (er om koud)’. v.H., die o m k o u d ten onrechte voorziet van een † (d.w.z. ‘bij
Franck-v. Wijk niet behandeld’), schijnt echter, merkwaardig genoeg, in een, vanwege
de vaste verbinding met er, onmogelijke spelling omkoud geen graten te hebben
gevonden. Niet alleen de vaste verbinding met er, door M. de Vries, tegen alle
gegevens in, versleten voor een later insluipsel, maar ook een Zweedse, in het NEW
trouwens vermelde vorm omkull had een voldoende waarschuwing moeten zijn.
Matthijs had in Taal- en Letterbode, met meer aplomb dan kennis van zaken,
verkondigd dat ‘de Noordsche matrozen...de d wel degelijk (laten) horen’ (blz. 47).
Dat belette hem niet op blz. 48 terecht te schrijven, dat de ‘oorspronkelijke uitspraak
zonder d’ was; die oorspronkelijke uitspraak had hij daar namelijk nodig om de
Gelderse uitdrukking hij is om kool, eveneens ten onrechte, voor een ontlening aan
het Skandinavisch te houden. Een Deense spelling -ld kan echter niet alleen
etymologisch juist zijn (b.v. in de. holde), maar kan ook in etymologisch
ongeoorloofde vormen (b.v. de. falde) voorkomen, eenvoudig als gevolg van de
assimilatie ld > ll (zie J. Brøndum-Nielsen, Gammeldansk Grammatik II, § 341, en
Anm. 1 [1932]). Dat het NEW
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over het hoofd heeft gezien wat ik in 1941 in afl. 45 van Dl. VII, 5833 van het WNT,
bij het artikel K o u d , over de uitdrukking heb geschreven, daarbij de onbevredigende
verklaring van Stoett door een betere vervangend, is te begrijpen. Maar het groene
boekje van 1954, waar het spellingmonster omkoud uit verdwenen is, had toch een
waarschuwing kunnen zijn. Uit v.W. [1912] neemt het NEW over, dat de verbinding
er om koud zijn sedert de 16de e. zou voorkomen. v.W. berust hier op een onjuiste
datering van Ogiers Seven Hooft-sonden in F.A. Stoett, Nederlandsche
1

o

Spreekwoorden n . 1438 [1901] →; de oudste bewijsplaats in het WNT VII, II, 5833
is echter van 1647 (Ogier, Haedt ende Nydt (ed. 1682, p. 198)).
Van Wijk heeft in 1912 in alle ernst gemeend het ontbreken van literatuuropgaven
in zijn werk te moeten verdedigen. Van Haeringen zette hier in 1936 een grote stap
vooruit, en gaf, in afwijking van zijn voorganger, wel literatuurverwijzingen, tenminste
voor zover deze betrekking hadden op monografieën en artikels in periodieken en
bundels. Wat hij ‘aan de bekende woordenboeken of grammatische handboeken’
ontleende, heeft hij echter meestal niet uitdrukkelijk aangegeven. Naar volledigheid
heeft hij niet gestreefd, ‘omdat er ‘heel veel in de etymologische literatuur zo gewaagd
en fantastisch’ is, ‘dat de auteur er den lezer niet mee behoeft lastig te vallen’. De
grens werd hierbij niet te nauw getrokken ‘om den lezer in de gelegenheid te stellen
zelf zijn oordeel te vormen in de zeer talrijke twijfelachtige gevallen’. Ik heb de indruk
dat J. de Vries in dit opzicht bepaald nog royaler is geweest dan zijn voorganger.
De voetnoten onder het artikel leggen daar op elke bladzijde getuigenis van af. Dat
ook hij echter niet naar werkelijke volledigheid heeft willen of kunnen streven, spreekt
vanzelf. Toch gebeurt het wel eens dat hij een bron gebruikt - ik bedoel niet grote
naslagwerken, waar schr. trouwens geregeld en trouw naar verwijst - zonder die
uitdrukkelijk te noemen, b.v. bij N o z e m .
Zoals elk woordenboek is ook een etymologisch woordenboek in belangrijke mate
een compilatiewerk. Het NEW maakt op deze regel geen uitzondering. In dit opzicht
was het schrijven van een etymologisch woordenboek wel toevertrouwd aan J. de
Vries, die al vaker uit omvangrijk materiaal voortreffelijke syntheses had weten op
te bouwen.
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Zoals te verwachten was, zijn er tal van gevallen waarin J. de Vries met een artikel
niet verder komt dan zijn voorgangers, zoals b.v. bij B e k n o p t (41b),
B e s c h a d i g e n , B e s c h e i d e n , B e s c h u l d i g e n (48), B e s t e k en
B e s t e m m e n (49a). Daartegenover staan natuurlijk ook veel gevallen die de
vooruitgang van het etymologisch onderzoek sinds 1912, resp. 1936 illustreren. De
goede compilator is hij die boven de materie staat en geen afstand doet van eigen
oordeel. Waar de schr. tot een eigen gefundeerd oordeel komt, valt dat uiteraard
minder op, dan waar dat niet het geval is, zoals b.v. bij K o r .
Een verschil met de voorgangers is het groter aantal lemma's in het NEW. Artikelen
alsD e p p e n ,H u i s b l a s ,K e e n ,P o l l a k ,V a l g ,V a l r e e p ,V a z e l ,V a z e l e n
en V e e k b.v. zijn nieuwigheden. Dit is eveneens het geval met leenwoorden als
b.v. K o d a k , L o l l y , M e t h o d i s t , M i c a , M o c a s s i n , M o r m o o n , R a d a r ,
S l a l o m , S t e n c i l en T r e m p l i n . Een lemma G r a m m a t i c a ontbreekt echter.
Gewestelijke woorden zijn opgenomen op grond van de overweging dat ze
belangwekkend taalmateriaal bevatten dat in de algemene taal verloren ging. Ik
noteerde b.v. de in v.W. en v.H. niet als lemma gehonoreerde dialectwoorden A m e r ,
M i e g e n , S o l , T i e , T o s s e . Op talrijke plaatsen in het NEW zijn
literatuurverwijzingen naar de Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland opgenomen.
In dit opzicht verschilt het NEW wel zeer van v.W., die in 1912 Zuidnederlandse,
dialectische en verouderde woorden gedecideerd had afgewezen, omdat de omvang
van het boek anders te groot zou zijn geworden. Zuidnederlandse lemmata van het
NEW, die ook in v.H. niet voorkomen, zijn: G r i j m ‘roet’, K w e l m , L e e m 2,
Neien.
Met de hierboven genoemde woorden Kodak, Methodist en Mormoon zijn we
eigenlijk ook op het terrein der eigennamen beland, maar daarover zegt J. de Vries
in zijn voorbericht niets. De volksnaam Fries is opgenomen, maar lemmata als
G e r m a a n , H o l l a n d e r , N e d e r l a n d e r of I n d o n e s i s c h zal men tevergeefs
zoeken.
Bij vele artikelen treft ons de o n o m a s i o l o g i s c h e voorliefde van de schrijver.
Dit heeft tot gevolg dat verschillende artikelen uitbreidingen krijgen die strikt genomen
buiten het formele terrein van
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het behandelde woord vallen. Zo komen onder het lemma D a s 1. ook geheel
andere, mnd. en oeng. namen van het dier ter sprake; bij H a r k wordt ook aandacht
besteed aan de synoniemen Rijf en Gritsel. Bij v.W. komen dergelijke uitweidingen
slechts sporadisch voor, zoals b.v. bij W a l s c h o t . Maar als we bij v.H. gaan kijken,
constateren we dat niet De Vries debet is aan onomasiologische uitweiding in de
artikelen D a s en H a r k van het NEW. Maar waar v.H. bij R o e t het interessante,
synonieme vl.-brab. zoet ter sprake brengt, is dat in het NEW niet het geval. Het is
zeer goed mogelijk, dat wat we aanvankelijk zagen als een onomasiologische
gerichtheid van de bewerker, bij nader inzien eenvoudig het resultaat zal blijken te
zijn van het nu eenmaal vaak onomasiologisch gerichte dialect-geografisch
woordonderzoek, dat er b.v. op uit is de isoglosse tussen het aan het ndl. ontleende
hd. mostert en hd. senf vast te stellen. Toch wil het me voorkomen dat een alfabetisch
ingericht etymologisch woordenboek aan zijn alfabetisch principe moet vasthouden,
en niet op een tweeslachtig alfabetisch-onomasiologisch standpunt - of beter: gebrek
aan standpunt - moet gaan staan. Voor synoniemen kan men altijd naar andere
lemma's verwijzen.
Houdt de onomasiologie voor het alfabetisch ingerichte etymologische
woordenboek een gevaar van wijdlopigheid in, ook sommige artikelen zonder enige
onomasiologische inslag zijn in het NEW bepaald aan de uitvoerige kant, zoals b.v.
het art. B e u k , dat anderhalve kolom beslaat en meer weg heeft van een monografie
dan van een woordenboeksartikel. De artikelen B i e r en B i g zijn in het NEW dubbel
zo lang als bij v.W. Ook tegen het eind van het werk is de schr. niet minder wijdlopig
geworden. Vooral de noten onder het artikel, waarin o.m. de twijfelachtige
etymologieën worden behandeld, zijn vaak aan de al te lange kant. Tot zijn niet
geringe verbazing merkt de lezer dat het NEW, bij een bladspiegel die nauwelijks
iets groter is dan die van v.W., per slot van rekening toch maar weinig dikker zal
worden dan het laatstgenoemde werk. Is dit resultaat te danken aan het ontbreken
van allerlei lemmata die bij v.W. wèl voorkomen, zoals b.v.: T a f e l s c h u i m e r ,
T a p i s s e r i e ,T e g e n d e e l ,T e g e n o v e r ,T e i n t ,T e l ,T e l o r g a a n ,T e m e e ,
T e m e t , T e n t o o n s t e l l e n , T e r d e g e en dergelijke meer? Maar dat zijn toch
maar weinig uitvoerige
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artikeltjes, waarvan het weglaten niet veel zoden aan de ruimtedijk zet. Bovendien
komen vele lemmata wèl voor bij De Vries en niet bij v.W., zoals b.v.: A a l 3,
A a n b e l a n g e n , A a n g e l e g e n h e i d , A a n k l e e f , A a p 2.
Van Wijk heeft het destijds niet nodig geoordeeld, al te kwistig te wezen met
Noordgermaanse vormen. Nieuwdeense of Nieuwzweedse woorden hadden, zo
meende hij, niet evenveel recht om te worden opgenomen als Nieuwduitse of
Nieuwengelse. Van Haeringen was de mening toegedaan, dat men lacunes bij hem
wellicht het meest zou aantreffen in de literatuur over en in het Skandinavisch. Onze
verwachtingen met betrekking tot de behandeling der Skandinavische vormen in
het NEW, dat immers van dezelfde hand is als die van de auteur van het
Alinordisches etymologisches Wörterbuch, mogen dan ook hoger gespannen zijn
dan bij de voorgangers.
Dat De Vries meer Skandinavisch materiaal zou geven dan v.W. en v.H., lag in
de lijn der verwachtingen. Soms echter is de schr. op het gebied der Skandinavische
vormen even gereserveerd als v.W., zoals b.v. bij B i n d e n , waar de on. vorm als
enige vertegenwoordiger van het Noorden optreedt. Maar vaker is het NEW hier
bepaald aan de gulle kant. Zo vindt men bij H i n d e r e n , behalve on. hindra ww.
en hindri ‘de latere’, ook nog hindrvitni ‘bijgeloof’. Was bij K r a a k 3 ‘versleten dier,
knol’, waar on. kraki, nnoorw. krake, nde. krak, krakke, nzwe. krake optreden, ook
nog nodig een Noorse vorm krakje, die zelfs in Falk-Torp i.v. K r a k k e en in Torp,
NEO i.v. K r a k e ontbreekt? Bij O v e n komen niet minder dan vijf Skandinavische
vormen van het type ogn voor. Was een opmerking als de volgende i.v. S c h e l f
1: ‘Het on. skjalf in de mythologische namen Hlidskjalf en Valaskjalf is te onzeker
om hier aan toe te voegen’ niet rijkelijk overbodig? Als bij S t i j g 2 ‘zweertje op het
ooglid’ noorw. stig, stigje worden genoemd, wat heeft de lezer dan nog aan
stigkøoyna, dat volgens Aasen in ‘Bergens stift’ voorkomt? Modern Noors is sti
(Norsk Riksmålsordbok).
De Skandinavische vormen van het NEW zien er vaak nogal oubakken uit; zo
b.v. de. gjøs (201b) i.p.v. gøs, de. splinder spancken ny (681a) - een vorm die men
bij Holberg aantreft - i.p.v. splinter
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spankende ny, of Zweedse vormen als skakt (605a), skits (617a), i.p.v. schakt, skiss.
De verklaring ligt voor de hand; de schrijver heeft gewoon de vormen uit zijn
Skandinavische bronnen overgenomen. Erger is dat de zetter blijkbaar moeite heeft
o
gehad om de diakritische tekens en ˙˙ correct over te nemen uit het manuscript
van de auteur, zoals b.v. prang (544b) i.p.v. prång, en skara (636b) i.p.v. skåra.
Wil de schrijver van een etymologisch woordenboek zijn werk binnen een redelijke
termijn klaar zien te krijgen, dan kan hij er meestal niet aan denken de vormen die
zijn bronnen opgeven, op hun betrouwbaarheid te toetsen. Dat dit op zichzelf echter
geen overbodige luxe zou zijn, bewijzen gevallen als zwe. kolje (345a) - i.p.v. kolja
- dat onverbeterd uit Ts. 61, 50 [1942] is overgenomen. Het is echter niet de schuld
van de bron, wanneer bij O n e n vermeld is, dat een nzwe. dial. öna op Gotland
zou voorkomen, want in de bron, Hellquist, staat dat öna in Götaland voorkomt. Bij
B r a s e m wordt genoemd ‘dial. noorw. en zw. bressem’, dat m.i. niet bestaat. Uit
de context blijkt trouwens duidelijk dat een a-vorm bedoeld moet zijn. De oplossing
van het raadseltje is te vinden als men v.W. opslaat: i.p.v. het aldaar geciteerde
dial. noorw. en zwe. brasma is, bij vergissing, het precies onder brasma staande
mnl. bressem overgeschreven.
Vervelender is dat nogal eens Nieuwijslandse vormen voor Oudnoors moeten
doorgaan, zoals b.v. ijsl. ábrystur (56b), reifa (575b) en svía (879a). Het laatste
geval is terug te voeren op een vergissing in de bron: Pokorny, IEW 1052 (= afl. 11
[1957]) heeft inderdaad on. svía (blijkbaar overgenomen uit Walde-Pokorny 2, 534
13
[1927]), evenals F. Kluge, Etym. Wtb. [1951]. Maar J. de Vries had hier beter op
zijn eigen kompas kunnen varen, d.w.z. op zijn AEW, waar hij i.v. S v i n a een
nieuwijsl. svía ‘ohne n-erweiterung’ noemt, wat in overeenstemming is met de
opgaven van Falk-Torp 1217 [1911] en Torp 757a [1919].
Daar staat tegenover dat het NEW sommige vormen ijsl. noemt, waar het predikaat
on. beter zou passen, zoals bij skip(s)brot (620b) of bij skýla (635a). Bestaat de ijsl.
vorm höndugur wel? Blöndal 1031a heeft höndulegur; is soms bedoeld on. hǫndugr?
I.v. S c h a k e l zijn nijsl. skakel, skekil onveranderd overgenomen uit AEW 511 b;
maar
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Alexander Jóhannesson, IEW 823 schrijft ijsl. skekill, skoekill. Betekent on. mundr
(426b) werkelijk ‘voogdijschap’? In AEW is het als ‘brautgeschenk, mitgift’ vertaald.
Bij E i d e r vindt oern. āþ./āđ-; de bron, B. Collinder APS 7, 223 [1932-'33] spreekt
echter van ‘gemeinnordisches āþ (im auslaut), āđ- (im inlaut)’, wat toch niet direct
hetzelfde is. I.v. D i t wordt þatsi ‘oern. ozw.’ genoemd, wat blijkbaar uit v.H. is
overgenomen, waar v.W. þatsi oern. had genoemd. In Alexander Jóhannessons
Grammatik der urnordischen Runeninschriften [1923] ontbreekt deze vorm echter;
wel kan men þatsi runenzwe. noemen, blijkens Noreen, Altisl. Gr. § 470, A. 1 [1923]
en Hellquist, SEO i.v. D e n n e .
De gebruiker van het NEW zal zich waarschijnlijk wel een beetje verbazen over
het gemak waarmee taalvormen uit Noorwegen de ene keer dialectisch en een
andere keer niet-dialectisch heten. Voor een buitenlander is het hanteren van het
criterium: dialect of niet, over het algemeen al een moeilijke zaak, laat staan in
verband met taaltoestanden in een land als Noorwegen, geteisterd door een
tweetaligheid die in sommige opzichten veel weg heeft van veeltaligheid. Een grotere
terughoudendheid op het gladde Noorse ijs had in het NEW niet misstaan. Een en
dezelfde Noorse vorm heet de ene keer dialectisch: skraava (i.v. S c h r a b b e n ;
skraava is inderdaad dialect), sputta, spytta (i.v. S p u t t e r e n ) en een andere keer
weer niet dialectisch: skraava (i.v. S c h a v e n ), sputta, spytta (i.v. S p o t t e n ). Mag
men hurkl (629b) ‘oneffenheid’, de gewone vorm in het ‘bokmål’, wel dialectisch
noemen? Hurkel is ‘nynorsk’. Bij het overnemen van vormen uit Torp, NEO [1919]
zijn de lengtetekens (ʌ) van de bron lang niet altijd consequent gehandhaafd. En
waarom wordt noorw. alma (155b) vertaald als ‘engerlingen’? Torp 12 schrijft
weliswaar dat alma gezegd wordt ‘isaer om de meget store’, maar dat betekent nog
niet dat alma een meervoud zou moeten zijn.
Wat sommige Zweedse woorden betreft, het volgende: dat skalp ‘schede’ een
ozwe. vorm zou zijn, zoals De Vries i.v. S c h a l p e n (evenzo in AEW 482b) vermeldt,
heb ik niet bevestigd gevonden; maar Hellquist, SEO i.v. S k a l p noemt wel ode.
skalp ‘schede’ en de. dial. skalp ‘fruktsida’. Op gezag van W. de Vries, Ts. 34,7
[1915-'16]
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noemt het NEW een ozwe. þrask ‘moeras’ (132b), maar bestaat die vorm? Hellquist
geeft alleen ozwe. proesk, maar Söderwall heeft inderdaad ook een citaat waarin
thraskith voorkomt. Het was trouwens niet overbodig geweest als het NEW, naar
het voorbeeld van v.H., de lezers gewaarschuwd had tegen de onzekere combinatie
van W. de Vries.
Bij de Deense vormen van het NEW wordt vaak gebruik gemaakt van de
aanduiding ode. waar niet gammeldansk (1350-1500), maar aeldre nydansk (c.
1500-1700) bedoeld is; in zulke gevallen was een afkorting ouderde. te prefereren
geweest. Bij E c h t e r vindt men de runendeense vormen aft, oeft, ift; nu komt de
laatste vorm inderdaad wel voor, maar L. Jacobsen en E. Moltke, Danmarks
Runeindskrifter, Text, hebben kol. 741 alleen oeft (aft, øft) als lemmata. Bij S c h e l p
en bij S c a l p vindt men de. skalp zonder de toevoeging dial., ten onrechte naar
het me voorkomt.
Ook bij de Gotische vormen van het NEW vallen enkele (on)vermijdelijke
‘Schönheitsfehler’ te constateren. Bij H o n d s d r a f wordt verondersteld, dat de
nominatief van Wulfila's vertaling van gr. γάγγραινα gunds (of gund) zou zijn. Voor
de eerste veronderstelling is m.i. geen voldoende grond aanwezig; het alleen Tim.
II, II, 17 voorkomende woord (jah waurd ize swe gund wuliþ) staat duidelijk in de
nominatief. Is got. mērs ‘beroemd’ (428b), dat uit v.W. (en door v.W. uit Franck)
wordt overgenomen, wel een overgeleverde vorm? In zijn AEW heeft De Vries i.v.
M a e r r 2 intussen het authentieke got. (waila)mēreis. Is nehws, bnw. (461a),
insgelijks overgenomen uit v.W. (en door v.W. uit Franck), wel opgetekend? Bij
R e e p 1 vindt men skaudaraips; is, skaudaraip niet veiliger? I.p.v. unkis, i.v. U w ,
leze men ugkis. Bij G r i m a s leest men got. grīma ‘masker’, dat echter niet behoort
tot de ons overgeleverde woordvoorraad van Wulfila, evenmin als grimms. Deze
Gotische vormen zijn te vinden bij E. Gamillscheg, E.W.F.S. [1928]; in het NEW zijn
de sterretjes van got. *grimms en *grīma (waarop spaans grima ‘schrik’ terug zou
moeten gaan) weggevallen. Dit komt wel vaker voor, b.v. ook bij got. *binda (29a),
eveneens overgenomen uit Gamillscheg, of bij langob. *staffa, vermeld i.v.
E s t a f e t t e . Als Friþareiks (i.v. V r e d e ) een gereconstrueerde naam is, dan had
daarbij het sterretje niet vergeten
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mogen worden, evenmin trouwens als bij *Aþalareiks; zelfs bij wand. *Gaisarīcus,
een gelatiniseerde vorm, ontbreekt bij Schönfeld, Wörterbuch der germanischen
Personen- und Völkernamen het sterretje niet.
Het is te betreuren dat de schr. - of is het de zetter? - bij de Nederlandse woorden
die ter vergelijking worden aangebracht, zo achteloos is omgesprongen met de
tekens ʌ of -, die hier, in tegenstelling tot wat bij zijn voorgangers het geval is, zonder
onderscheid door elkaar zijn gebruikt. Over deze Nederlandse vormen, en ook over
de Westgermaanse zou eveneens het een en ander te zeggen zijn, maar dat laat
ik rusten.
Alles bij elkaar genomen laat de nauwkeurigheid der geciteerde vormen soms te
wensen over. Wat ons gebrek aan accuratesse lijkt, zijn echter vaak niet meer dan
drukfouten, waaronder soms nogal storende, zoals b.v. ce roma (765a) i.p.v.
Heeroma. De schr. heeft vlug, en daardoor ook dikwijls al te vluchtig moeten werken.
Wie echter weet in welk ongelofelijk snel tempo en in welke, lexicografisch gesproken,
onvoorstelbaar korte tijd, geprest door de hem op de hielen zittende, genadeloze
dood, Jan de Vries zijn Nederlands Etymologisch Woordenboek heeft weten te
voltooien - de vellen 49 (V e i l ) → 55 (Z w o o r d ) zijn afgedrukt -, zal de hier
gesignaleerde en niet gesignaleerde tekortkomingen gaarne op de koop toe nemen.
De schrijver had een grote werkkracht en een ongeëvenaard werktempo, maar hij
heeft bij het NEW niet de hulp gehad waarop zijn leeftijd hem recht gaf, t.w. die van
een jongere kracht die het kleine detailwerk kon controleren. Jammer dat De Vries
dit werk niet dertig of twintig jaar eerder heeft mogen samenstellen.
Het was geen lichte taak die de auteur op zich nam, toen hij, op 71-jarige leeftijd,
het schrijven van een Nederlands etymologisch woordenboek op zich nam. De
werken van de voorgangers Van Wijk en Van Haeringen, geschreven in de bloei
hunner jaren, stonden op een dergelijk peil dat ze weliswaar in details konden worden
aangevuld en verbeterd, doch nauwelijks te overtreffen waren. Wie Van Wijk wil
verbeteren, zal het hebben te zoeken in de richting der interne etymologie, van de
woordgeschiedenis. En al vertoont het NEW hier een zeker
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pluspunt ten opzichte van v. Wijk vooral, toch is schr. in dit opzicht niet zover gegaan
als het wel had gekund.
Uiteraard heeft De Vries ook recentere literatuur dan zijn voorgangers. Schr.
meent in zijn voorrede dat hem ‘veel...ontgaan kan zijn, dat in verscholen hoekjes
gepubliceerd werd’. De kolommen van het WNT echter zal niet iedereen dadelijk
tot die verscholen hoekjes willen rekenen, ook zeker de schr. van het NEW niet, die
er dikwijls naar verwijst, zo b.v. bij P o l d e r en bij P o l s e n . Bij sommige artikelen,
waar schr. duidelijk refereert aan gegevens van het WNT, b.v. bij V e e g
‘kwaadaardig wijf’, is de bron niet altijd vermeld. Het gebruik dat hij van het WNT
heeft gemaakt, laat, bij mij althans, een disparate indruk na.
De grotere en meer gevarieerde woordenschat in het NEW is uiteraard ook een
pluspunt. Toch geloof ik niet dat het boek van J. de Vries de etymologische
woordenboeken van v. Wijk en v. Haeringen overbodig heeft gemaakt. Op het gebied
van de historische grammatica vooral blijft v. Wijk onovertroffen. Maar het spreekt
natuurlijk wel vanzelf, dat wie iets over de geschiedenis van een Nederlands woord
wil weten, ook ‘der dritte im Bunde’ naast Van Wijk en Van Haeringen, Jan de Vries,
niet zal kunnen missen. Wel blijft een tweede druk van het NEW, waarin de kleine
onnauwkeurigheden en drukfouten zijn gladgestreken, een wens voor de toekomst.

II
Hieronder mogen dan nog opmerkingen (niet meer dan een losse, vrij willekeurige
greep) volgen, geordend naar de trefwoorden van het NEW.
A a n r a n d e n heet ‘een variant van aanranten’; deze laatste vorm is echter niet
opgetekend; het WNT Dl. I en Suppl. vermelden hem althans niet. Heeroma, naar
wie het NEW verwijst, zegt het voorzichtiger, waar hij schrijft dat aanranden moet
gevormd zijn als ‘een samenst. uit aan en randen (ranten)’ (Ts. 63, 309 [1944]).
A f g o d . Hier wordt wel verwezen naar een onwaarschijnlijke veronderstelling
van Von Bahder in PBB 22, 525 [1897], maar wat J.H.
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van Lessen over dit woord zegt in Ts. 59, 54 → [1940] wordt niet vermeld. Voor in
het Ts. behandelde woorden en zegswijzen vaart het NEW blijkbaar op het kompas
van de bestaande vijfentwintigjarige registers. Maar daarin, althans in het tweede
en derde register, zijn, helaas, alleen die woorden opgenomen die uit de titels der
artikelen of uit aparte, duidelijke lemmata binnen de artikelen voor het oprapen
lagen. Excerpeerwerk, zoals bij Koelmans vijftigjarig register op de N. Tg., is voor
het Ts. blijkbaar niet verricht. Maar de onvolledigheid van deze registers op het
Leidse tijdschrift werd in het geval afgod afdoende gecompenseerd door het
Supplement van het WNT, dat in 1947 (afl. 5) de verklaring van Van Lessen had
overgenomen. Dat het znw. afgod secundair is t.o.v. het adj. (got. afguþs), en het
zelfstandig gebruikte neutrum ‘het goddeloze, het ongoddelijke’ moet hebben
betekend, heeft Van Lessen aannemelijk gemaakt; zie trouwens ook Ture
Johannisson in MASO 5, 65, n. 2 [1943]. Ook E. Karg-Gasterstädt kwam in PBB
67, 433 [1945] tot de conclusie dat ohd. abgot niet bij het substantief got behoort,
maar ‘als Missionswort aus dem gotischen Adjektiv afguþs entlehnt ist’. De enige
Germaanse taal die het woord eveneens als adjectief kent, is het Oudzweeds
(afguþa); zie C.-E. Thors, Den kristna terminologien i fornsvenskan 469 [1957].
Öhmann, ZfdS 21, 135 [1965] meent dat het lat. idolum het neutrale genus van ohd.
mhd. abgot veroorzaakt heeft. Dit laatste lijkt me echter niet zo zeker; bij een afleiding
van het adj. afguþs ‘goddeloos’ lag voor de aanduiding van een ding, het neutrum
voor de hand. Verg. het neutrale genus van got. galiuga-guþ ‘valse god’; guþ zelf
is bovendien oorspronkelijk al onz. geweest. Later zegt Öhmann, Genusbeeinflussung
von Substantiven durch eine fremde Sprache 7 [1968] (= Annales Ac. Sc. Fenn. B,
153, 1) het iets voorzichtiger, waar hij in het Latijnse woord ‘auf jeden Fall eine
mitwirkende Ursache (ziet), dass ahd. abgot von got abweichend neben dem
maskulinen auch neutrales Genus zeigt’. Maar als ohd. got nog als neutrum gebruikt
kon worden, is het mannelijke genus van ohd. abgot eerder afwijkend.
A m b a c h t : voor gall. ambactus had verwezen kunnen worden naar o.m. een
Germaanse parallel: on. proell, ohd. drigil ‘dienaar’ bij got. þragjan ‘lopen’.
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A m b a s s a d e : bij a m b a c h t zit ook verstopt een etymologie van ambassade,
waarbij schr. zich aansluit bij de traditionele afleiding uit prov. ambaisada. Dat it.
ambasciata echter geen verband houdt met kelt. ambactus of got. andbahti, heeft
M.L. Alinei duidelijk aangetoond in zijn openbare les ‘Origin and History of the Italian
word ambasciata “embassy”’ [1963]. It. ambasciata beantwoordt aan de vorm die
een part. perf. bij lat. in- + vulgairlat. *bassiāre moest aannemen in Midden- en
Zuid-Italië. ‘Ambasciata originally is the “trip with the purpose of a service” the “errand
of the ancient Italic of the Apennines down to the valley, to the plains”’ (blz. 17).
A p e k o o l : dat dit woord voor ‘bedrieglijke zotternij’, evenals de. havkalv (in NEW
met een drukfout nhd. genoemd; havkalv is trouwens een verouderde Deense vorm
voor havkal), een verbastering zou zijn van on. hákarl, zoals Baur heeft beweerd,
noemt De Vries een hoogst onwaarschijnlijke verklaring. Hij is hier, terecht,
skeptischer dan v.H. Hij had echter kunnen verwijzen naar WNT, Suppl. (Afl. 11
[1951]), waar men leest: ‘de oude etymologie (wordt) gesteund door een verbinding
als “kool en aaperij” bij Wolff en Deken (Leev. 4, 236)’.
A r m o e d z a a i e r : dat dit woord zou zijn uitgegaan van het Fries, is na het betoog
van C.F.P. Stutterheim in Ts. 80, 249 [1964] wel bijzonder onzeker geworden.
B a k k e s : over het tweede lid in bakhuis had het NEW toch wel iets mogen
zeggen; v.W. is hier openhartiger.
B a l l a s t : dat deze scheepsterm ‘eerst in de 15de eeuw’ in onze taal zou optreden,
is overgenomen uit v.W. Waar dit op berust, is me onbekend. De oudste plaats in
WNT is uit Handv. v. Amst. 352a [1544]. Oudere bewijsplaatsen zijn: Rek. v. Nijm.
3, 346 [1526] en R.G.P. 70, 348 [Middelburg, 1535].
B a s t a a r d : in de opmerkingen vindt men niet minder dan drie hypothesen over
de oorsprong van ofra. bastard; zelfs de oude Bastarnen worden er met de haren
bijgesleept. Het etymologisch woordenboek van Bloch en Von Wartburg [1964] ziet
in fr. bâtard een germ. *bansti- ‘schuur’, verg. got. bansts. De tweede druk van E.
Gamillscheg [1966] vindt de opvatting van Bloch-Von Wartburg echter ‘lautlich
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nicht möglich’ en staat niet meer zo afwijzend tegenover een afleiding van fr. bât,
ofr. bast ‘Saumsattel’ als in zijn eerste druk [1928].
B e d : noorw. dial. bed en ozwe. boedhil ‘leger van een dier, nest’ vindt men niet
bij R. Meringer, I.F. 19, 1906, 448, zoals de tekst van het artikel in het NEW
suggereert, maar in Falk-Torp i.v. B e d (I).
B e d e l a a r : dat bedelaar het fr. bélitre ‘man van niets’ zou hebben opgeleverd,
zoals het NEW beweert, is weinig waarschijnlijk. Dat zegt M. Valkhoff, naar wie
verwezen wordt, dan ook niet. Het is evident dat de -t- van het Franse woord zich
slechts laat verklaren uit een Hoogduitse vorm. Valkhoff wil alleen voor de oude
vorm bellendre met een mogelijke afleiding uit het Nederlands rekenen.
B e e s t : De Vries verklaart, naar het voorbeeld van v.H., de genusovergang vr.
>onz. onder invloed van dier? Maar is dat nodig? Tal van dergelijke
genusveranderingen zijn m.i. primair onder invloed van sandhivormen gebeurd, t.w.
in die gebieden waar apocope optrad van de -e, die dan niet langer een
conserverende werking had t.o.v. het vrouwelijke genus.
B e l f r o o t : dit woord is niet behandeld in v.W. en v.H. Maar waarom dit lemma
als hoofdvorm, waar het groene boekje alleen maar belfort - de levende vorm heeft?
B e r o k k e n e n : het NEW noemt, evenals v.W., berocken ‘aanstoken,
veroorzaken’ mnl. Dit is weliswaar niet absurd, maar het MNW geeft van berocken
slechts één voorbeeld, t.w. uit Den Boom der Schriftueren, gespeeld te Middelburg
in 1539.
B e r o o i d : dit artikel stemt grotendeels overeen met v.W., behalve dan dat ofri.
rāvia hier, terecht, zijn ster kwijt is. Of hetzelfde echter mocht gebeuren met ofri.
*biroia is echter nog de vraag. Ofri. *roia heeft ook in v.W. geen ster, maar ik vind
dit werkwoord niet in F. Holthausen, Altfriesisches Wörterbuch [1925]. Ook in de
verzamelingen van het Oudfries Woordenboek te Groningen zijn deze vormen, naar
B. Sjölin me meedeelt, niet te vinden.
B e v e l e n : als men voor dit ww., met v.W., uitgaat van een oorspronkelijke
betekenis ‘verbergen, wegstoppen’, laat zich de betekenis ‘toevertrouwen’ - in
materiële en niet-materiële zin - gemakkelijk begrijpen. Het NEW oppert
veronderstellenderwijs een betekenisontwik-
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keling: ‘met aarde bedekken, begraven’ > ‘aan de aarde toevertrouwen’, dan
‘toevertrouwen in het algemeen’, om dan 10 regels te spenderen aan een meer dan
onwaarschijnlijk bedenksel van J. Trier (Lehm 25 [1951]).
B i l l i j k : of dit ndl. woord iets te maken heeft met de. dial. bile ‘voortdurend
werken’, kan men betwijfelen. Is de grondbetekenis van het de. woord werkelijk
‘bovennatuurlijke kracht’ geweest, zoals A. Wolf, SSUF 1928-'30, 67 en 69 beweert?
Het grote Deense woordenboek (ODS) ziet, in 1920, jutl. bile ‘arbejde energisk’ als
afl. van het znw. bil ‘ivrig og dygtig arbejder; “jaern”’, dat op zijn beurt een figuurlijke
toepassing is van bil ‘bijl’.
B l o z e n : het hieronder genoemde oudnndl. bluisteren ‘knetteren, schroeien’ zou
op een germ. eu-klank wijzen, wat op zichzelf natuurlijk zou kunnen. Maar dan vraagt
men zich toch af, hoe de verhouding is van bluisteren tot het t.a.p. eveneens
genoemde bleisteren ‘flikkeren, schitteren’ (dit laatste heeft precies dezelfde
betekenissen als bluisteren). Daar laat het NEW zich echter niet over uit, maar
verwijst voor bleisteren naar v.H. 22. Gaat men daar kijken, dan blijkt dat Van
Haeringen het vocalisme van bleisteren/bluisteren ziet als vertegenwoordiger van
2

ui . De verwijzing naar v.H. is dus wel zeer misleidend. Als we in bluisteren werkelijk
germ. eu hadden, dan zou men wel een bijvorm met ie (Duits/Diets), echter niet met
ei verwachten. Op bluisteren/bleisteren kom ik nog in een apart artikel terug.
B o r d e r e l : hier neemt het NEW de hypothese ‘eigenlijk “tiendenlijst van de
1-2
tiendplichtige bordier”’ over uit E. Gamillscheg [1928]-[1966]. Dauzat, Dict. étym.
[1946] (zie ook ed. 1964) is voorzichtiger, als hij borderel, bordereau een afleiding
noemt van bord, ‘mais le rapport de sens n'est pas clair (relevé placé sur le bord =
bande de papier, ou registre du bordier)’. O. Bloch en Von Wartburg ed. [1950]-[1964]
leiden bordereau, ouder bourdrel, insgelijks af van bord ‘scheepsboord’ ‘parce que
le relevé se place sur le bord, plutôt qu'au sens de bord, bande de papier'’.
B r a n i e : heet in het NEW, evenals in v.W., ‘laat-mnl.’. Voor vroege ontlening,
althans als pred. adj., pleit een door L. Koelmans, N. Tg. 56, 73 [1963] geciteerde
passage in een brief van 1617 (te vin-
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den in Jan Pietersz. Coen, Bescheiden omtrent zijn bedrijf in Indië, deel VII, 280
(1952-'53), p. 280).
D i s p u u t : ontbreekt in NEW, evenals in v.W. en v.H. Het is, tenminste in de bet.
‘studentenvereniging die zich onderlinge gedachtenwisseling ten doel stelt’, niet
eenvoudig een ontlening van fr. dispute, zoals Knuttel, WNT III, 2658 [1911] meent,
maar bij verkorting uit dispuutcollege, dispuutgezelschap ontstaan. Zie E. Hulshoff
Pol in Gedenkboek v.h. Collegium Classicum cui nomen M.F. 11 [1963].
D o n s : het NEW vermeldt hier een ‘fri.-holl.’ vorm duist ‘stuifmeel’, dat kennelijk
aan v.W. ontleend is. Nu schrijft Franck [1892] i.v. D o n s al: ‘duist is de fri. vorm
voor dunst’. Dat heeft Van Wijk waarschijnlijk al te gortig gevonden en er ‘fri.-holl.’
van gemaakt. De bet. ‘stuifmeel’, die v.W. in 1912 aan duist toekent, berust blijkbaar
3

op de omschrijving ‘pollen’ van Kiliaan [1599], maar wordt niet bevestigd door het
verdere materiaal in het WNT.
D u i t s : dat dit woord wanneer het in 786 voor het eerst optreedt, een blijk zou
zijn van ‘een toenmalig zich bezinnen op de eigen aard en taal in het acuter wordend
conflict met het romaanse volkselement’, lijkt me een enigszins anachronistische
opvatting. Het is gewoon een vertaling van lat. lingua vulgaris, de volkstaal, in
tegenstelling tot de kerktaal, het Latijn; vulg(us) + aris = theod(a) + isk > theodisk.
Door deze geleerde vertaling is ook de eo van theodiscus te verklaren, i.p.v. te
verwachten iu (zie W. Betz in Karl der Grosse 2, 305 [1965]). Dat men ‘in de loop
van de 9de eeuw’ met diutisk ‘het mlat. theodiscus wilde vervangen’, zoals J. de
Vries schrijft, lijkt me een vreemde formulering. Diutisk is de gewone aanpassing
van het oudere, geleerde theodisk, waarvan theodiscus slechts een latinisering is.
Dit theodisk kon oorspronkelijk zo ruim van inhoud zijn, dat het ook het Gotisch
omvatte. Daarvandaan wordt ook deutsch = ‘Germaans’ bij Grimm begrijpelijk. Kort
daarna, t.w. in 813, zou ook in Frankrijk de Romaanse lingua vulgaris, de sermo
rusticus door de kerk geaccepteerd worden, zij het dan natuurlijk niet in de liturgie;
zie E. Pulgram, Tongues of Italy 405 [1958].
E e r b i e d : het artikel is gelijk aan dat in v.W.; eerbied is echter niet gevormd van
nnl. êre bieden, maar geabstraheerd uit de samenst.
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afl. eerbiedig, zoals Van Lessen heeft aangetoond; zie reeds v.H.
E g e l : hierbij wordt genoemd ‘norw. dial. igjel “wild zwijn”’. Is de vertaling van dit,
blijkbaar uit Falk-Torp 459 [1910] overgenomen, woord wel juist? Falk-Torp geeft
namelijk als vertaling ‘wildfang’. Het woord komt blijkbaar uit I. Aasen [1873], en die
heeft als vertaling van igel, igjel: ‘Vildbasse, urolig Krabat; om Smaadrenge. Hall.’.
Verder vermeldt De Vries nog noorw. dial. ígullkǫttr; bedoeld is wel of on. ígulkǫttr,
of no. dial. igelkott (Norsk Riksmålsordbok [1937]).
G a a s : Dat deze stof genoemd zou zijn naar de stad Gaza (zie reeds v.W.), is
best mogelijk; daarnaast had echter ook een andere, door v.H. vermelde afl. niet
ongenoemd mogen blijven.
2-3

G e k s c h e r e n : dat scheren hierin zou betekenen ‘zich aanstellen’ - bij Kiliaan
[1588]-[1599]: i.v. G h e c k : Den gheck spelen, den sot scheren - neemt het NEW
over uit v.W. Het art. S c h e r e n (III) in WNT versterkt ons niet in deze mening. Dit
scheren betekent immers, behalve ‘bespotten, voor de gek houden’, ook ‘nabootsen,
spelen voor’. Verg. mnd. scheren ‘spotten’, ohd. os. skern ‘scherts’, os. skernlik
‘possenhaft’ en os. skirnio ‘toneelspeler’, oeng. scer(n)icge ‘actress, female jester’.
G e m e l i j k : J. de Vries staat kritisch tegenover de opvatting van v.W. als zou ‘'t
Mnl. woord...wel uit 't Du. komen’, en vraagt zich af ‘waarom zou het nl. dit woord
niet gekend hebben?’ Die vraag heeft vóór hem ook Frings gesteld (‘van Wijk will
die ganze niederländische Sippe aus dem Deutschen herleiten. Das ist mit dem
Blick auf die germanischen Zusammenhänge gewiss nicht richtig’, Germ. Rom. 229
[1932]). Als verwante vormen had het NEW, behalve mhd. gëmelich, ohd. gamanlih,
ook nog mnd. gēmelik (reeds bij v.W.) en oeng. gamenlîc kunnen vermelden, en
verder ook nog nfri. jamk ‘mooi’, waarop W.J. Buma, It Beaken 13, 186-192 [1951],
de aandacht heeft gevestigd. Ook Buma lijkt ontlening aan het Hoogduits van ndl.
gemelijk niet waarschijnlijk.
G i r o : het artikel in het NEW berust op v.H., die aanneemt dat giro ‘wsch. sedert
de 19e eeuw’ in onze taal is aangetroffen, ‘misschien over hd. giro’. De kwestie of
hd. giro een rol heeft gespeeld
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voor het ndl. woord, buiten beschouwing latend, zou ik erop willen wijzen dat reeds
in de Nederlandse vertaling door K.K. Reitz, van de in het Latijn, door J.G. Heineccius
(1681-1741) - een Duitser die ook enkele jaren (1723-1726) te Franeker doceerde
- samengestelde Grondbeginselen van het Wisselrecht 21 [1766] het woord giro
wordt aangetroffen: ‘Om welke reden men dan dikwils zes of meer overlatingen op
den rug des wissels geschreven ziet, en word zoo een wissel als dan genoemd een
Giro, of rondloopende Wissel’. In Io. Gottlieb Heineccii, Elementa iuris cambialis
Cap. II, § X (‘Iuxtà septimam editionem Norimbergensem anni 1764) (Io. Gottlieb
Heineccii, Operum VII, II, 13) luidt de tekst: ‘quale cambium tunc vocari solet ein
Giro, vel, ein girirter Wechsel’. Het woord giro komt echter in onze taal vermoedelijk
reeds in de 17de e. voor, blijkens gireren ‘(een wissel) een omloop laten beschrijven’,
‘endosseren’, dat ik vind bij Phoonsen, Wissel-styl 252 en 260 [1700] (de oudere
druk van 1670 was niet bereikbaar). Dat hd. giro sinds 1635 is opgetekend (zie
19

4

Kluge, E.W. [1963]) zegt niet alles; Treitschke, Hist. u. polit. Aufsätze (1871) 2,
495 [1869] wijst erop, dat de girobank van Amsterdam, gesticht in 1609, de oudste
van Noord-Europa en de belangrijkste ter wereld was.
H a a i : dat laat-mnl. haey aan on. hár zou zijn ontleend, is, wat de tijd betreft, niet
geheel juist. ‘Niederländische Fischer oder Seeleute übernahmen das Wort im 15.
Jh. von den Isländern und realisierten es entsprechend der damaligen isländischen
nasalierten Aussprache als haai’ (W. Foerste, Taal en Tongval 11, 153 [1959]). De
Oudnoorse naam, identiek met hár ‘roerklamp’, duidt het dier niet naar zijn vorm
aan, maar de haai werd hár genoemd, omdat zijn rugvin op dezelfde manier uit het
water stak als het oude roer boven de rand van de boot. De 5 regels die, aan het
eind van het artikel, besteed worden aan een onmogelijke hypothese van Kroes,
zijn er 5 te veel.
H a a l 2: uit v.H. wordt in NEW de van E. Lidén afkomstige, overtuigende
verbinding van haal ‘nageboorte bij de merrie’ (met ingwaeoonse â < ai) en heel(ing)
‘nageboorte bij koeien’ overgenomen, maar toch - naar ons voorkomt ten onrechte
- de voorkeur gegeven aan de verbinding met hēlen ‘verbergen’.
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H a a s t : hier rekent het NEW serieus met de mogelijkheid ‘dat nnl. haast ook uit
het fries herkomstig zou zijn’; v.W. heeft deze zuiver formeel theoretische
mogelijkheid (ofri *hâst) ook vermeld, maar begrijpelijkerwijs aanstonds verworpen,
‘o.a. wegens 't voorkomen in 't Zuidmnl.’. Verder is het niet nodig mnd. hast, met
v.W. en NEW, direct uit ofr. haste te laten komen. Het Nederduitse woord (reeds
13de e.) is aan het Nederlands ontleend; zie E. Öhmann, Die deutsche Wortsippe
H a s t (Z.f.d. Wortf. 16, 161-167 [1960]).
H a l l o : duidelijker dan het NEW laat v.W. zich uit over de onderlinge verhouding
van dit woord in de verschillende talen en de samenhang met een werkwoord:
‘oorspr. de ndl.-ndd. infin. van halen’. Men vergelijke thans de roep bij het leggen
van ondergrondse elektriciteitskabels: ha-'lə.
H a r p : dat Venantius Fortunatus in zijn Miscell. VII, c. 8 het woord reeds noemt
voor de barbaren (Germanen), naast het Romeinse lyra en de Britse chrotta, daar
is vóór Meringer reeds op gewezen door Wimmer, Runeskriftens Oprindelse og
Udvikling i Norden 65 [1874].
H a v e r : onder dit lemma mist men de uitdr. haverklap (om de), die v.W. wèl
vermeldt. Buma heeft hiervoor onlangs (Us Wurk 17, 68-69 [1968]) -, uitgaand van
fri. om in aveklap, de verklaring ‘na elk kleppen van de avemarijklok’ voorgesteld.
In van haver tot gort heeft men dezelfde anorganische h-.
H e l l e v e e g : dat dit woord door reïnterpretatie uit *hellefeeks, dat ‘de gedachte
op(riep) aan de woorden hel en vegen’, zou zijn ontstaan, lijkt niet waarschijnlijk.
Natuurlijk is verband met vegher (Kiliaan), nnd. vegerd ‘flinke persoon’ enz. niet
waarschijnlijk, maar dan vanwege de vorm en niet, zoals het NEW zegt, ‘wegens
de sterk afwijkende bet.’ De verklaring van A. Beets in WNT VI, 518 [1903] ‘Uit
Hel...en Veeg’, lijkt me nog altijd de meest waarschijnlijke. Alleen zou ik veeg in de
samenst. niet, zoals het WNT, met ‘resolute vrouw’ weergeven, maar met ‘brutaal
wijf’; zie WNT XVIII, 1050 [1952]. In dit opzicht is mnl. helleteve een mooie parallel.
H e n g s t : de etymologie is minder onzeker dan het NEW meent. Sperber had
gelijk, toen hij 1914 stelde dat de bet. ‘mannelijk paard’ de oorspronkelijke is. In
1957 heeft G. Must hengst op overtuigende wijze
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etymologisch verklaard. Hengst < oerg. *haŋhista-/*haŋγista-, is met een idg. -to-suffix
(evenals in rund, wisent, lat. locusta) gevormd, bij een -os/-es-stam *haŋγaz-/-iz-,
*haŋγaz-/-iz-, ‘omheining van palen’ (bewaard in fins hangas, estn. (h)angas
‘omheining’) bij de Germaanse wortel haŋh-/*haŋγ- (in b.v. on. hár ‘roeidol’). De
oudste betekenis van *haŋhista-/*haŋγista- is ‘dier, paard dat in een perk gehouden
wordt’. Semantisch vertoont hengst dezelfde betekenisontwikkeling als fr. étalon <
*stallionem, afgeleid van stallum (dat een leenwoord is uit het Germaans). De étalon
ontleent zijn naam aan het feit ‘que l'étalon reproducteur est tenu à l'écurie, cf. dans
la loi des Visigoths qui...quadrupedem, qui ad stallum...servatur, castraverit’
4

(Bloch-von Wartburg [1964] (Dat fr. étalon terug zou gaan op frank. *stalljo ‘der
2

Bespringer’ bij *stalljan (Gamillscheg, EWFS [1967]) lijkt minder waarschijnlijk).
Het woord hengst is dus ontstaan in de tijd toen het paard een huisdier was
geworden.
I n d o n e s i s c h : het NEW heeft wel een lemma I n d o g e r m a a n s , maar
I n d o n e s i s c h ontbreekt. Het zou de moeite waard zijn iets over het ontstaan van
dit woord (niet ouder dan 1907?) te vertellen.
I n h e e m s : anders dan bij v.W., niet als lemma opgenomen in het NEW, maar
wel vermeld bij H e e m . In tegenstelling tot wat v.W. zegt, is mnl. inheems als bnw.
niet aangetroffen. Wel is er een mnl. bijw. inheims ‘in de stad zijnde’ [Gent, c. 1240];
pas in het derde kwart van de 16de e. duikt inheems als bnw. op benoorden de
grote rivieren. Zie v. Loey, Med. V.A. 1964, 407-419.
K o l 3 ‘vistuig’: de voorstelling van het NEW is niet bar duidelijk, en de verwijzing
naar Ts. 61, 1942, 19-42, 45-77 deugt niet; lees Ts. 61, 1942, 50. Beter had De
Vries kunnen verwijzen naar het WNT, waar Heeroma kol ‘vistuig’ duidelijk ziet als
afl. van het ww. kollen ‘op een bepaalde wijze kabeljauw vangen’.
K o m m u n i s t : een woord met een dergelijke wereldhistorische betekenis had
m.i. niet mogen ontbreken. In Frankrijk ontstaan (reeds 1834 bij Lamennnais, Paroles
d'un croyant; zie Romanist. Jahrbuch III, 141-142 [1950]), is het in 1848, met Marx
en Engels, van Duitsland uit zijn veroveringstocht begonnen.
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K o n i j n : mogen mnd. kanin, mhd. canyn, neng. cony zo maar naast ndl. konijn
staan als ontleningen van ofri. conin? Deze Nederduitse (> Hoogduitse) vormen
zijn toch slechts als ontleningen aan het Nederlands (verg. brab. kanijn) te begrijpen?
Ofra. con(n)il is in Alemannische dialekten ontleend als kennel(e) en derg. (zie G.
Harras, Jahresbericht 1967, p. 21 [1968] van het ‘Forschungsinstitut für deutsche
Sprache’ der Philips-Universität Marburg/Lahn). Eng. cony is een ‘backformation’
uit mv. conyes < ofra. conils. H.K.J. Cowan echter meent, dat in bepaalde gedeelten
van Frankrijk ‘de grondvorm *koni *kuni der Prae-IE, “Iberische” of
“Oud-Baskische”, taal al dan niet via het Keltisch is blijven bestaan ook na de
Romanisering der betrokken streken’ (Leuv. B. 51, 153 [1962]). Dit lijkt nogal
fantastisch. In dit verband hecht Cowan groot belang aan het vrouwelijke genus dat
3

keun, volgens Vercoullie [1925], zou hebben. Hij oppert de veronderstelling dat er
bij het WNT een ‘vergissing in het spel is’ (152, n. 6); het is hem blijkbaar ontgaan
dat De Bo [1873] voor keun een onzijdig genus opgeeft.
K o n i n g : is germ. *kuningaz wel overgenomen in het Litaus als kùningas
‘priester’? In zijn dissertatie ‘Primitive Germanic *kuningaz and its spread’ [1956]
o
(Diss. Abstracts XVI, n . 9, 1678-1679) schrijft Antanas Klimas (Univ. of
Pennsylvania) ‘Lith. kunigas “priest” was taken from Livonian German (MHG) soon
after 1200 A.D. Lith kuningas so often quoted as Prim. Gmc. loanword in Lith. does
not exist in Lith. writings until the 19th century. It is only a later development of Lith.
kunigas, in the dialect of West Samogitian’.
K o r : betekent in zoverre een vooruitgang t.o.v. v.W. en v.H., als het NEW hier
als eerste hypothese mijn verklaring in het WNT VII, 5574 [1941] overneemt, zij het
o
zonder de bron te noemen en niet geheel ongeschonden. Immers: 1 . dial. nholl.
en gron. kor ‘laag wagentje’, = kor (II) in het WNT, heeft niets met kor (I) ‘stootnet’
o
te maken; 2 . naast nnd. kure, kûr, kurre (< WNT) vindt men in het NEW ook nog
o
de overbodige vormen oostfri. kure, kurre (overgenomen uit v.W.); 3 . korde, koorde
o
staat niet n a a s t kor maar, in de tijd, ervoor; 4 . vanwege de metathese voor
heterosyllabische dentaal kan mnl. (noordholl.) crode, fri. kroade ‘kruiwagen’ niet
direct met
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korde worden verbonden, dat aan een zuidelijk (Zeeuws of Vlaams kustdialekt)
ontleend moet zijn. De gissingen, de een al onwaarschijnlijker dan de andere, die
men in v.W. (geïnspireerd door Ten Doornkaat Koolman II, 412b [1882]) en v.H.
vindt, zijn begrijpelijk; immers de auteurs hadden het materiaal van het WNT niet
tot hun beschikking. Die gissingen (en een 16 regels tellende polemiek tegen v.H.)
worden echter rijkelijk overbodig, als men eenmaal, zoals bij de schr. van het NEW
het geval was, kon weten dat de oudste vorm korde is, waaruit zich later korre > kor
ontwikkeld hebben. Dat in de oudst bekende aanhaling (Gr. Placaatb. 1, 1274 [1583])
korde tot koorde zou zijn ‘veretymologiseerd’, zoals ik het in het WNT VII, 5574 heb
geformuleerd, lijkt me niet juist. J. de Vries heeft gelijk waar hij schrijft: ‘invloed van
koord lijkt niet zeer waarschijnlijk’. De overgang o > oo is blijkbaar te vergelijken
met die in fr. corde > ndl. koorde, -vorde > -voorde enz. (owgm. ŏ + r + dentaal). Of
is de oude vorm koorde te verklaren door metathese voor heterosyllabische dentaal
uit krōde, waarin een germ. ŏ in open syllabe tot ō is gerekt? In beide gevallen zou
koorde jonger zijn dan korde. Ook keurde (Vl. Placcaertb. 2, 382 [1627]) staat
blijkbaar als vorm met lange vocaal naast koorde. De oudst bekende aanhaling luidt
in het handschrift coorden (Resol. v. 19 april 1583 v.d. Staten v. Holl., Inv. nr. 334
(niet gefolieerd)). Naar dr. H.C.M. van der Krabben, chartermeester bij het Algemeen
Rijksarchief te 's-Gravenhage, me op 25 febr. 1969 meedeelde, luidt de tekst der
eigenlijk gezegde resolutie van 19 april 1583 aldus: ‘Op 't versouck van den
Burgemeesteren ende Regierders der stede van Den Brielle is geordonneert dat 't
placcaet hiernae volgende gerenoveert sal worden binnen Rotterdam, Schiedam,
Brielle, op Sluys, Vlaerdingen, Delfshaven, Crimpen ende op de Lecke’. ‘Uit het
woord gerenoveert’, zo schrijft hij, ‘meen ik te moeten opmaken dat bedoeld plakkaat
reeds eerder was uitgevaardigd: wanneer kan ik U echter niet zeggen’. De
oorspronkelijke Hollandse benaming voor het stootnet in kwestie is kroo ‘net om
garnalen te vissen’ < krode, - een vorm zonder metathese -, die B. van den Berg
noemt op blz. 21 van zijn in 1959 gepubliceerde beschrijving van het dialect van
Zandvoort. Dit kroo is door Heeroma op overtuigende wijze geïdentificeerd met de
Vriezen-

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 85

238
veense kra en de Staphorster kräo (Driem. Bladen 19, 61-68 [1967]).
Dank zij de welwillendheid van dr. Van der Krabben heb ik verder ook het
raadseltje kunnen oplossen, dat me, nu meer dan 25 jaar geleden, werd opgegeven
door Gr. Placaatb. 4, 1365b [1689], waar Cordens staat. In WNT VII, 5576 [1941]
schreef ik toen, dat Cordens moest zijn: òf een benaming van de schuiten, òf van
de personen die met de kor vissen; in dat laatste geval diende men Corders te lezen.
Nu blijkt achteraf, dat mijn emendatie de juiste oplossing is geweest. In het
o

handschrift van de Resol. v. 2 april 1689 v.d. Staten v. Holl., Inv. nr. 593, fol. 64 r ,
staat duidelijk Corders, dit zijn ‘de Zeeluyden van de kleyne zeeschuyten’. Bij de
afl. korder (Dl. VII, 5681) was het oudste citaat uit Paludanus, Oudh.- en Natuurk.
Verh. 250 [1776]; we hebben er nu echter een van 1689.
K r e e f t : dat uit mnl. crevet (creeft), fr. crevette ‘garnaal’ is overgenomen, is
4

misschien niet zo waarschijnlijk als het NEW wel meent. Bloch-v. Wartburg [1964]
noemt crevette een gewestelijke Normandische of Pikardische vorm van chevrette
‘ainsi nommée à cause des sauts qu'elle fait, cf. de même bouquet’.
K u l : dat de bet. ‘flauwe aardigheid’ - toch wel bij verkorting uit flauwe kul - zich
direct uit de oorspronkelijke bet. ‘teelbal’ zou hebben ontwikkeld - zoals het WNT
en het NEW het voorstellen - geloof ik niet. Kul als naam van een handeling behoort
m.i. bij het van kul znw. afgeleide ww. kullen. Kul in flauwe kul is een soortgelijke
afl. als kullage ‘fopperij’, maar dan zonder achtervoegsel. De verhouding is zonder
meer te begrijpen als men klappen: zotte klap vergelijkt met kullen: flauwe kul.
K w i s p e d o o r : komt weliswaar nog niet bij Kiliaan voor, maar wel reeds, zoals
o

P.J. Veth in Ts. v. Ned.-Indië Jg. 1867, Dl. I, 296 heeft aangetoond, a . 1672
(Baldaeus, Beschryvinge van Malabar 160a: ‘Cuspidoor is een Spuwbekken of Pot’).
In Uit Oost en West 14 [1889], wijst Veth nog op een iets latere oude plaats, t.w. uit
Valentijn, O.-I. deel IV, 1, 61b [1726]. Het WNT, dat nota bene naar Veth verwijst,
geeft intussen geen oudere plaats dan Berkhey, N.H. 2, 296 [1771].
M e s s i n g 3 (zndl.) ‘mesthoop’: de verklaring ‘afl. van de vorm
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mes voor mest’ is niet erg bevredigend. Uitgangspunt is natuurlijk nml. messen,
waarbij door velarisering suffixsubstitutie ontstaat; verg. gewest. in Z.-Nederl. varing
naast varen. Naast messen/messing staan nog lochten/lochting, uchten/uchting (zie
Tavernier-Vereecken, Med. Ver. Naamk. 28, 84 [1952]). Deze velarisering is niet
2
tot Z.-Nederl. beperkt; Overdiep, S.G. , 238, n. 2 citeert uit Brusse kussings <
kussens, ‘door gutturale uitspraak van de -n veroorzaakt’. Zeer bekend is deze
velarisering in het Afrikaans: doren/doring.
M i d d e l e e u w e n : zou, evenals fr. moyen âge, een vertaling zijn van lat. medium
4
aevum. Volgens Bloch-v. Wartburg [1964] komt lat. media aetas reeds in 1518,
medium aevum reeds in 1604 voor. Ik vraag me af, of het Nederlandse woord, dat
pas in de 18de e. optreedt, in zijn vorm middeleeuw (Leev. 7, 174 [1785]) en
middeneeuw (Helmers, Holl. N. 162 [1812]) althans, niet eerder een vertaling is van
fr. moyen âge [1640]? Middeneeuwen (Van Hemert, Lekt. 2, 143 [1804]), en
middeleeuwen (H.W.T. in Bild.-Tydem., Briefw. 1, 272 [1811]) zouden wel eens door
eng. Middle Ages [1713] (ouder Middle Age [1621]) beïnvloed kunnen zijn.
Middeleeuws is reeds in 1760 aangetroffen (Wagen., Amst. 1, xvi [1760]).
M o e : waar v.H. de opvatting dat de -g in zndl. muug ‘moe’ zou berusten op een
jongere afl. met -ig aanvaardt, ziet het NEW in de vormen op -g een overgang j >
g. Waarschijnlijker dan zulk een overgang is echter de opvatting van O. Leys (Med.
Naamk. 39, 145 [1963]), die in deze -g een verkeerde regressie ziet t.o.v. de syncope
van de -d-, en wel volgens de formule -d- > (syncope) > nul/w/j > γ, met overdracht
van de regressieve γ van de inlaut naar de auslaut (χ).
M o t e l : is dit werkelijk ontleend aan het Nhd.? Daar komt motel ‘(sedert 1953),
een samentrekking van motorfahrerhotel’ voor. Zouden we motel niet direct uit het
Engels hebben? Motel < motorists' hotel, eveneens het model voor het Duitse woord,
is toch ouder? Zie reeds U.S.A.-citaten uit 1948 in P.C. Berg, A Dictionary of New
Words in English [1953].
N o z e m : is het moderne woord in zijn moderne bet. wel een regelrechte
voortzetting van het reeds voor 1914 bestaande oude nozem(pie) ‘domoor, onnozele
hals’? Ik heb destijds (N. Tg. 53, 50-57 [1960]) het
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moderne woord gezien als een ellips (swingnozem, jazznozem) met behoud van
betekenis, m.a.w. een formatie van het type trein < spoortrein of kaart < briefkaart.
O f 1 (nevensch. voegw.): in tegenstelling tot v.W. meent het NEW het type met
-ft- (mnl. ofte, os. ofthe) gescheiden te moeten houden van dat met dubbele dentaal
(b.v. os. ŏththo). Hoe dit ook zij, bij beide typen komen naast vormen met o- ook
zulke met e- voor. Over deze wisseling in vocalisme laat het NEW zich, anders dan
Van W., niet uit.
O n b e s c h o f t : waarom zoveel aandacht besteed aan de ‘erklügelte’, van 1874
daterende, van M. de Vries en E. Verwijs afkomstige eymologie in het WNT? Wat
het NEW zelf voorstelt (< onbeschaafd), is inderdaad aannemelijker. Maar was de
opvatting van v.W.: afl. van s c h o b b e n ‘schrobben, wrijven’ niet het overwegen
2

waard? De vorming zou dan precies beantwoorden aan lat. impolītus, dat bij Kiliaan
[1588] als vertaling van onbeschoft voorkomt.
P a p i e r : het Nederlandse woord is, evenmin als het Duitse, een ontlening van
lat. papyrus, maar een leenwoord uit het Frans. De naam papyrus werd namelijk
overgedragen op het door de Chinezen uit zijde en afval van kleerstoffen
vervaardigde schrijfmateriaal, dat door de Arabieren, op het eind der 10de e., in
Spanje werd ingevoerd. In Noord-Italië (Genua) wordt lat. papyrus in zijn nieuwe
toepassing, met een ander suffix -ier, tot papier (12de e.). De Italiaanse handel
introduceerde het woord in het Frans, vanwaar het verder naar de Nederlanden,
Duitsland en Engeland werd uitgevoerd.
P i n k : ook het NEW komt, evenals v.W., niet verder dan het Kiliaanse ijzeren
gordijn. Als de Antwerpse woordenaar pink ‘hol.’ noemt, dan is de bron waarschijnlijk
de Nomenclator [1567] van Junius geweest. Daar vinden we inderdaad (blz. 40a)
als ndl. vertaling van de ‘digitus auricularis’: ‘T'clein vingerken, pinck, pinckoy’.
P i s a n g : volgens NEW zou zwe. pisang uit het Maleis afkomstig zijn. Zou
ontlening aan het Nederlandsch voor het Zweedse woord niet meer voor de hand
liggen? Zie Hellquist, SEO.
P l e i s t e r : hierbij had toch wel, ter verklaring van het vreemde ei-vocalisme
(beperkt tot het westen van Noord-Nederland, terwijl de
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dialecten in het zuiden en oosten plaaster hebben), vermeld mogen worden wat
Heeroma in Ts. 68, 89 [1951] n.a.v. pleister schreef: ‘volkomen zeker geval van
foutieve substitutie van â door ei bij de frankisering lijkt mij het Latijnse leenwoord
pleister uit plastrum (waarin a voor st gerekt was).’
R o t g a n s : heet ontleend ‘sedert de 16de eeuw’, maar dat zal vermoedelijk toch
wel iets eerder zijn gebeurd. De tot nog toe oudst bekende plaats komt voor in het
Esbatement vande Schuyfman (vertoond te Leuven door een rederijkerskamer uit
Tienen) vs. 29 [1504]. De daarop volgende plaats is uit O.-I. e. W.-I. Voyag. 1, 23d
[1598]. Kiliaan neemt rotgans pas op in zijn derde druk [1599].
R u n e : dat ndl. rune ‘eerst in de 19de eeuw’ is overgenomen uit het Hd., is niet
geheel juist. De ndl. uitspraak wijst op een overnemen uit de s c h r i j f taal. Bovendien
is er ook wel in een ouder stadium directe Skandinavische invloed geweest. Zo
schrijft M. Houttuyn in 1782, in zijn Nat. Hist. III, 3, 595, een vertaling van Systema
naturae van Linnaeus, over ‘Runsteenen, die men in Sweeden met Gothische
o

Opschriften getekend vindt’. En wanneer F. Junius a . 1665 spreekt over runae en
alphabetum runicum (zie WNT), zal hij toch wel niet uit een Duitse bron putten.
S c h o u w 1 ‘schoorsteen’: is slechts een echo van v.W. Zoals C. Tavernier, in
T. & T. 14, 75-76 [1962], heeft aangetoond is schouw(e) < excava, een tweelingzuster
van vl. kave < lat. cava ‘holte met metselwerk bekleed’. Dat in Kiliaans schoude,
schaude de d hypercorrect zou zijn, zoals Tavernier blz. 76 schrijft, is eigenlijk niet
juist. Wie Kiliaan opslaat, ziet dat de d niet van hypercorrecte, maar duidelijk van
etymologiserende oorsprong is. De ‘caminus effumatorius’ wordt door Kiliaan 2-3
[1588] - [1599] immers etymologisch met ‘chaude gal. calidus dicitur’ in verband
gebracht. Zijn artikel schoude, schaude mag men niet los zien van een ander dat
in dezelfde kolom staat, t.w. het ww.: ‘s c h o u d e n , s c h a u d e n ....gal. eschauder’.
In zijn Dictionarium [1574] heeft Kiliaan nog heel gewoon alleen maar de normale
vorm schouwe. Wanneer Franck [1892] schouw ‘schoorsteen’ betrekt bij mnl.
schouden ‘branden’, dan zet hij slechts de etymologische traditie voort, die in 1588
ontstaat en in 1964 in het NEW (ook in Schönfeld,
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Hist. Gramm. § 34, 1, c) nog springlevend blijkt te zijn. Er zijn etymologieën waaraan
een korter leven beschoren is!
S c h u i n : dat dit woord pas ‘sedert Kiliaan (1642!)’ zou voorkomen, is niet geheel
juist overgenomen uit v.W.: ‘sedert Kil., editie 1642’, wat niet precies hetzelfde is.
3
Kiliaan [1599] noemt schuyn ‘Transuersus, obliquus’ ‘holl.’. Men zou verwachten
dat hij het woord uit de Nomenclator [1567] van Junius had gehaald; geen van beide
Latijnse woorden komen echter in het register van de Nomenclator voor. In 1958
(PBB = Tübingen 80, 26) en in afl. 5 van het NEW [1964] gaat schr. voor ndl. schuin
uit van germ. *skūna, dat met een meerdimensionale ablaut (de uitdrukking is van
Van Coetsem) zou staan naast wgm. *skīna. De vraag is echter of we voor ndl.
schuin hiermee niet te hoog grijpen. Heeroma heeft namelijk bij deze ui gedacht
aan ‘een foutieve substitutie van Ingweoons â’ (Ts. 68, 87 [1951]), en wel op grond
van fri. skean, 17de-eeuws schaen.
S o l d e r e n : is inderdaad, zoals in v.W. en in NEW te lezen staat, opgetekend
‘sedert 't laat-Mnl.’. Maar dat betekent niet, zoals Knuttel in het WNT ons wil doen
geloven, dat nnl. solderen de directe voortzetting zou zijn van het laatmnl., oostelijke
o
(?) solderen, dat alleen in G. van der Schurens Teuthonista K 6 v b tzolderen [1475]
3
- van daaruit(?) ook in de Gemma [1494] en als bijvorm in Kiliaan [1599] - is
opgetekend. Onder souderen vermeldt Verdam weliswaar een voorbeeld van
solderen uit Dodt v. Flensb., Arch. 4, 376 [1490], maar in deze Utrechtse ‘Ordinancie,
gemaict opten Goutsmeden’ staat souderen, de gewone mnl. vorm, die, blijkens het
WNT, tot in de 18de e. is blijven bestaan. Buiten West-Vlaanderen is dit souderen
met [Ɔ.u] uitgesproken, d.w.z. met de klankwettige ontwikkeling -old > -oud. Afgaande
op het materiaal van het WNT, krijgt men de indruk dat eind 18de-begin 19de e.
solderen opnieuw is ontleend, dit keer aan het Engels (to solder). De oudste plaatsen
in het WNT zijn: Chomel 3441a [1778]; Handw. 21, 90 [1805]; N.-I. Plakaatb. 15,
750 [1809]; Weiland [1810]. Het Oostvlaamse soederen (zie b.v. Teirlinck) - in
Lievevrouw met een misleidende Franse ou gespeld - is op zijn beurt een jongere
ontlening van fr. souder.
S p r o t : behalve no. sprut, de. sprot is blijkbaar eveneens aan het
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nnd. ontleend, zwe. dial. sprut, op Gotland, dat J.E. Rietz 662a [1867] vermeldt in
de betekenis van ‘liten strömmingsunge, i allmänhet liten fiskunge, t. ex. bland
flundror’.
S t a a l 1 ‘ondergrond van een dijk’: wordt, evenals in v.W., beschouwd als een
ablautende vorm naast steel < mnl. stēle, germ. *stelan-. De oudste vorm is echter
stadel [1340] (MNW VII, 1854), die ook nog begin 15de e. wordt aangetroffen (MNW
XI, 492). Staal < stadel hangt dus, zoals Verdam reeds ten dele heeft vermeld,
samen met ofri. stathul in dikstathul, oeng. stađol ‘base, foundation’, os. stathal
‘stellung’, ohd. stadal ‘het staan, schuur’, on. stǫđull ‘melkplaats voor koeien’. Ndl.
staal ‘grond waarop een dijk rust’ is dus wel identiek met mnd. stāle ‘staal van een
dijk, dijk’ (ook ‘poot van een kast’ e.d.). Ook het door v.W. vermelde kemp. staal
‘tronk, wortelblok van een boom’ zou hierbij kunnen behoren. Staal ‘grondslag’ staat
tot stadel als Noors støl ‘melkplaats’ en ‘herdershut’ (gewoon in toponiemen in
Noorwegen) tot on. stǫđull.
De door v.W. en NEW genoemde woorden mnl. stāle ‘staak in viswater’, ‘steel’,
Zaans staal ‘steel’, behoren natuurlijk bij een ander staal, dat niet door syncope van
een d is ontstaan, maar identiek is met staal ‘steel’ (Föhr), oeng. stalu, eng. stāle
‘steel’ (zie E. Löfstedt, Nordfri. Dialekstudien 2, 64, noot 1 [1931]), en in ablaut staat
met ndl. steel. A.A. Beekman in MNW XI, 492 [1941] is een beter etymoloog geweest
dan de heren van het vak, toen hij staal, stadel ‘grondslag van een dijk’ en stale
‘houten staak of paal’ keurig uit elkaar hield. Van der Meulen in WNT XV, 43 [1924]
doet dat trouwens ook, maar houdt, dwars tegen de feiten in, vast aan de onmogelijke
identificatie van staal (IV) ‘grondslag van een dijk’ met staal (III) ‘steel, stengel’. Zelfs
de betekenis ‘ondergrond van een dijk’ zou zich uit die van ‘stengel’ (een steel is
het onderste gedeelte waarop iets staat) ontwikkeld hebben! Tenslotte acht hij het
‘niet onmogelijk dat stadel invloed heeft uitgeoefend op staal’ (= grondslag van een
dijk). Tot zulke vreemde opvattingen kan men alleen komen, als men verlamd wordt
door het etymologisch gezag van een (overigens uitstekend) woordenboek als dat
van Van Wijk. Dat men voor de verklaring van de betekenisontwikkeling niet moet
uitgaan van een betekenis ‘voet van de dijk’, heeft J. de

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 85

244
Vries intussen toch goed gezien; dat staal < stadel niets anders is dan ‘grondslag
waarop iets s t a a t ’, zegt hij echter niet.
S t o k p a a r d : of het ndl. woord zo maar n a a s t hd. Steckenpferd staat, zoals
v.W. [1912], Vercoullie [1924] en NEW veronderstellen, waag ik in twijfel te trekken.
Dat het altijd nog erger kan, blijkt uit WNT, waar Knuttel in 1938 stokpaard
etymologiseert als ‘Uit Stok (I) en Paard’! Hd. Steckenpferd ‘Kinderspielzeug’ is
reeds eind 16de e. aangetroffen. In de betekenis ‘houten “rijpaard” voor kinderen’
komt ndl. stokpaard vrij laat voor. De oudste plaats die het WNT vermeldt, is uit
Dautzenberg [± 1860] die stokkepaard heeft, een vorm die ook formeel door het hd.
stockenpferd beïnvloed zou kunnen zijn, als hij tenminste niet door het metrum is
geconditioneerd. In dezelfde eigenlijke bet. heeft Busken Huet, Br. 1, 152 [1866]
stokpaard. Als de citaten van het WNT een adequaat beeld geven van de
ontwikkeling van het woord in het Nederlands - iets waar men soms niet al te veel
staat op moet maken -, dan is de figuurlijke betekenis ‘liefhebberij’ in onze taal ouder
dan de eigenlijke. De oudst bekende plaats (Fokke, Verz. W. 1, 84 [1783]) heeft de
vorm van het diminutief, stokpaardje, wat eveneens het geval is met de daarop
volgende voorbeelden: Ockerse, Charact. 1, 133 [1788] en Wildsch. 2, 33 [1793].
Ook de figuurlijke betekenis is in deze vertalende ontlening blijkbaar overgenomen
van onze oosterburen, bij wie ze echter, onder Engelse invloed (hobbyhorse), veel
later ontstond dan de eigenlijke, en wel als gevolg van Zückerts vertaling in 1763
van Sterne, Tristram Shandy [1759].
T e 1 bijw.: dat dit identiek zou zijn met het voorz. te, zoals v.W. en NEW
suggereren, en V. Dale 6 [1950] - nog uitdrukkelijker V. Dale 7 [1961] - poneert, is
niet zo zeker. T. Johannisson, Verbal och postverbal partikelkomposition 358-359
[1939], heeft duidelijk gemaakt dat het nimispartikel te identiek is met het
verbaalprefix mnl. te- (b.v. in tebreken), ohd, zi-, za-, ze-, os. te-, ti-, oeng. to-. Van
participia met destructief (pejoratief)-exhaustieve betekenis is het partikel op adjectiva
overgegaan.
T e 2 (in des te): dat er ‘geen reden (is) het nl. te terug te voeren op dî (in bedî
“daarom”)’, wordt aan v.H. toegeschreven. Zover ik zie, laat het supplement 167b
zich alleen in positieve zin uit: te bij compa-
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ratieven is gelijk te stellen met os. thiu. Dit houdt natuurlijk wel in dat v.H. stilzwijgend
de gelijkstelling in MNW [1885] en v.W. (ndl. te = mnl. (be)dî = got. þê) - Franck
[1892] formuleert voorzichtiger - afwijst; dat heeft Schönfeld echter al veel eerder
gedaan, t.w. in § 86 (p. 91) van zijn Historiese Grammatica [1921]. Maar als NEW
de identificatie ndl. bedi = got. biþê niet aanvaardt, was er ook geen reden meer om
mnl. bedi (door Schönfeld gelijkgesteld met got. voegw. þei), met v.W., als bedî te
schrijven.
T r e e f t : dit artikel betekent een serieuze vooruitgang t.o.v. v.W. De etymologie
van Frings, Germ. Rom. [1932], blz. 87 (niet 81 zoals bij v.H. en NEW): < lat. tripes,
tripedem is zeer wel aannemelijk. Oeng. trefet, eng. trivet wijzen in dezelfde richting;
zie C.T. Onions, ODEE [1967]. Vóór Frings heeft trouwens Mej. F. Baudet, Maaltijd
in M.-E. 134, noot 3 [1904], treeft reeds uit lat. tripes afgeleid. Of ndl. treeft ook
verwanten heeft in het Nederduits, zoals NEW in navolging van v.W. schrijft (Franck
o

vermeldt nd. treft), is onzeker; het WNT vermeldt er a . 1958 geen. De oudste mnl.
plaats is van 1426 (Rek. v. Rott. 76). Het WNT noemt ook hd. (zeldzaam) treff(t).
1

DWB geeft inderdaad slechts twee plaatsen, waarvan de oudste uit P. Apherdianus,
Tyrocinium ling. lat. 58 [1581], zodat DWB terecht schrijft: ‘das wort ist entlehnt aus
nl. treeft’. Treeft, dat nog niet voorkomt in de eerste [1552] en tweede [1556]
Nederlandse editie van het Tyrocinium, vindt men pas in de 3de ed. 1560, blz. 26b:
‘Chytropus, eenen gestaelden pot, oft treft’. De tweede druk [1556] heeft echter wel
4)
blz. 23a: ‘Trypus, eenen drijuoet oft eenen gestaelden pot’ .
T r i t s : berust geheel op v.W., maar de formulering van het NEW is minder goed.
Tegenover v.W.: ‘'t Ligt voor de hand om van een rom. afl. van het telw. lat. três
“drie” (stam tri-) uit te gaan, maar er

4)

Dit bnw. gestaald, dat, zover ik zie, i.v. G niet in MNW of WNT is aangetroffen, betekent
kennelijk ‘voorzien van -, met een staal of basis’ (zodat de pot, anders dan bij een bolle
onderkant, kan staan, op zijn staal blijft staan, dus geen aparte, op drie poten rustende ijzeren
ring, d.w.z. een treeft of potijzer nodig heeft). De staal van de chytropus of trypus bestaat uit
drie stallen of poten, evenals de driestal.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 85

246
is geen etymon te vinden’, schrijft het NEW: ‘Dat men in nl. trits een verband met
lat. tres gevoeld heeft, is zeker, maar het is niet aan te tonen, dat het inderdaad uit
een romaans woord met de bet. “drietal” ontstaan is’. Dat men oorspronkelijk enig
verband met het Latijnse woord zou hebben gevoeld, lijkt me niet zeer waarschijnlijk
en het Romaanse etymon is niet ver te zoeken. Fr. triche is genoemd in afl. 24, Dl.
XVII van het WNT, die in 1963, d.w.z. weliswaar voor afl. 6 van het NEW [1965],
verscheen, maar slechts luttele maanden voor de dood van de schrijver. Fr. triche
betekent in het kaartspel ‘trois as,...trois rois, etc. réunis dans la même main’ (Littré),
en het oudste voorbeeld van het ndl. trits, t.w. uit Het Wonderlijck Proces 37 [1634],
heeft insgelijks betrekking op het kaartspel. Toen ik mijn collega, N. Bakker, destijds
het etymon triche aan de hand deed, durfde zij het niet aan, de afleiding van ndl.
trits uit fr. triche te aanvaarden: en wel omdat ‘het ndl. woord...vooralsnog
aanmerkelijk ouder (schijnt) dan het fr.’. Dat fr. triche, volgens FEW III, 2, 260a pas
wordt aangetroffen in 1702 (La Maison académique, contenant les jeux [La Haye,
1702], d.w.z. 68 jaar later dan het eerste voorbeeld van trits, lijkt me geen
onoverkomelijk bezwaar. Ik zou me dus liever niet afvragen ‘of fr. triche wellicht...aan
het ndl. ontleend is’; de -ts van het ndl. woord wijst toch in de richting van ofr.-tš.
Verg. trouwens ndl. trits (II) ‘(onderstel van een) bed’ < ofr. treche ‘houten onderstel’
(Godefroy). Ik twijfel of het door W. von Wartburg gelegde etymologische verband
(< *triccare ‘ausflüchte suchen > fr. tricher) wel juist is. Ten onrechte besteedt het
NEW in het gegeven verband aandacht aan de bet. ‘aantal, troep’, die trouwens
niet alleen in het Fries, maar eveneens in het N. en O. van Nederland voorkomt.
Hier speelt, zoals uit v.W. en WNT blijkt, een rist, jongere vorm rits, tussendoor.
T r o u w : in tegenstelling tot v.W., die zich, evenmin als het WNT, duidelijk
uitspreekt over de verhouding van trouw znw., tot trouw bnw., wordt in het NEW
19

trouw znw. als ‘afl. van bnw.’ opgevat. Is dat zeker? Als ik goed zie, vat Kluge, E.W.
[1963] het bnw. treu op als ‘Ableitung aus dem F. Treue’.
V e i : is het niet te gewaagd om bij V e i direct van het Nederlandse woord naar
een Oudindische en een Avestische vorm over te sprin-
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5)

gen? Is de semantische ontwikkeling die in in het WNT XVIII, 1352 (niet kol. 1509,
zoals het NEW hier, alsmede i.v. V a a g 1 schrijft) heb voorgesteld, dan zo
onbevredigend?
F. DE TOLLENAERE

Naschrift
G e m e l i j k : terloops vestig ik nog de aandacht op de vreemde etymologische
2

‘verklaring’ van dit woord in M. Schönfeld, Historiese Grammatika [1924], § 125,
c, die ook nog in de 7de druk [1964] § 196, c voorkomt, zij het dan, sinds de 4de
druk [1947] met de toe-‘zeer onzeker’. Het hele verhaaltje over de oorspronkelijke
betoning van germ. ga-, die nog bewaard zou zijn in gemelijk en mnl. gavel, moet
nodig worden opgeruimd.
K o r : m.b.t. de vorm keurde [1627] kan men zich beter van commentaar
onthouden, zolang men niet weet wat in het handschrift van het plakkaat staat.
3

Vercoullie [1925] vermeldt een dialektische vorm kurde. Voor de overgang korde
> kor, vergelijk horde > hor. De Franse naam voor de kor is bouteux ‘grand filet
qu'on pousse sur le sable à l'aide d'un manche’ (sinds Furetière 1690) (W. von
Wartburg, FEW 1, 456a [1928]).
K o u d : voor de verbinding er om koud zijn, vergelijk er om verkouden zijn (CALISCH
[1864]). In alle citaten uit Van Lennep die in het WNT i.v. O m k o u d zijn opgenomen,
komt de spelling er omkoud voor rekening van M. de Vries. In Van Lennep zelf staat
er om koud.

5)

Men vergelijke wat J. de Vries zelf schrijft in zijn AEW ix [1961]: ‘der hinweis bei einem nur
isländisch belegten wort auf das Avestische oder gar das Tocharische gibt anlass zu einem
berechtigten zweifel, ob hier das richtige getroffen ist’.
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Boekbeoordeling
T. van Veen - B. van den Berg, Utrechts. Amsterdam, 1966.
Het boekje bevat het tweetal lezingen van het symposion dat de Dialectencommissie
in 1965 aan het nog zo weinig bestudeerde Utrechts gewijd heeft. De eerste lezing
werd gehouden door dr. Van Veen onder de titel: ‘Het Utrechts als overgangsdialect’.
Het door hem getekende beeld blijft gelijk aan dat uit zijn proefschrift. Zijn
karakteristiek op blz. 5 schijnt overigens wat slordig geformuleerd. Enerzijds noemt
hij de oo vooral voor dentaal meer open, anderzijds de ee vooral voor dentalen meer
gesloten. Waar hij resp. met de oo in ABN voor en boor en met de ee in ABN beer
vergelijkt, zijn we geneigd ‘gesloten’ als een verschrijving voor ‘open’ op te vatten.
Op dezelfde pagina spreekt hij bij de u in upperman, schup, gesturven, bukkem van
palatalisatie van ogm ŭ in open syllabe. Hier moet toch gesloten syllabe bedoeld
zijn. De voordracht getiteld ‘Enige gegevens over het Utrechts in de Middeleeuwen’
van Prof. B. van den Berg berust op een verzameling van dhr. J. Frantzen en een
werkcollege van de auteur zelf. Men vindt er interessante gegevens in, bv. vormen
als negel ‘nagel’, neutten ‘noten’ en peijckmaker ‘piekmaker’. Het woord marssegast
is misschien minder curieus om zijn paragogische t dan wel uit lexicologisch oogpunt.
Het W.N.T. IV 306-307 geeft wel een aantal vindplaatsen voor dit Duitse leenwoord,
maar tot nog toe was althans mij geen attestatie uit de provincie Utrecht bekend.
Opmerkenswaard is vooral, dat de overgang van intervoc d>j, ook in de discussie
met prof. Heeroma, door Van den Berg als in Utrecht autochtoon beschouwd wordt.
2

Men vergelijke trouwens mijn Nederlandse dialectkunde § 151.
A. WEIJNEN
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Het Gruuthuse-handschrift en zijn teksten
Naar aanleiding van: W.P. Gerritsen, ‘Kritische kanttekeningen bij de
inleiding tot Heeroma's editie van het Gruuthuse-liedboek’ (N.Tg. 62,
187-215)
Ik wil niet beginnen bij het begin, maar vóór het begin. Ik wil beginnen met nu eens
precies te vertellen op welke wijze ik ‘de tweede Rose’ heb ‘ontdekt’. Natuurlijk ben
ik maar bij wijze van spreken de ontdekker van ‘de tweede Rose’. Degenen die het
eerst tot de conclusie zijn gekomen dat er naast de bewerking van Hein van Aken
nog een andere had bestaan, zijn Matthijs de Vries en Jonckbloet geweest. Maar
ik ben wel de eerste geweest die de dichter van ‘de tweede Rose’ heb ‘herkend’.
Hoe dat in zijn werk gegaan is heb ik indertijd aangeduid in de inleiding tot mijn
uitgave De Fragmenten van de Tweede Rose (1958) en ik wil die passage nu eerst
citeren: ‘In 1955 ontving ik een brief van Prof. Dr. Gerhard Eis, destijds te Freising,
waarin hij mijn aandacht vroeg voor een middelnederlands fragment, dat afkomstig
was uit de bibliotheek van de abdij Beuron in Hohenzollern. Aan de brief was een
verkleinde fotocopie toegevoegd alsmede een door Eis vervaardigd afschrift. Toen
ik dit mij geheel onbekende gedicht begon te lezen, kwam de val der verzen en de
dictie van de dichter mij terstond bekend voor en te rade gaande met mijn geheugen,
of liever met mijn gevoel, greep ik intuïtief naar Verwijs’ uitgave van Die Rose. Dat
bleek niet te zijn wat ik zocht, maar ik was toch wel dicht in de buurt: Verdams
uitgave van het teruggevonden fragment der tweede bewerking gaf mij hetzelfde
soort verzen te lezen als het Beuronse fragment bevatte. Er was geen twijfel aan:
ik had een nieuw fragment van de tweede Rose gevonden! Bij nader onderzoek
van de inhoud der verzen bleek mij dat dit nieuwe fragment tot het begin van het
gedicht moest behoren, maar ook dat dit begin in de tweede bewerking geheel
anders was dan in de Franse roman en de bewerking van Hein van Aken...Mijn
greep naar Verdams uitgave bleek ook nog in een ander opzicht een schot ‘in de
roos’ te zijn ge-
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weest. De beschrijving van het Beuronse handschrift, zoals Eis die gaf, kwam geheel
overeen met die van het (later door Verdam uitgegeven) Leipziger fragment in
Mone's Anzeiger (geciteerd door Verwijs op blz. XXXI van zijn inleiding).
Deze passage is een aanduiding van wat er toen, in mei 1955, op mijn
studeerkamer gebeurd is. Alles staat er wel zowat in en ook in de goede volgorde,
maar wat eraan ontbreekt is de sfeer. En die sfeer is wel degelijk van betekenis,
wanneer men zich rekenschap wil geven van een methode van onderzoek die tot
‘ontdekkingen’ kan leiden. Laat ik dus proberen die sfeer op te roepen. Ik kwam
thuis om, laten we zeggen, half zes, vond bij de post op mijn schrijfbureau die grote
envelop uit Duitsland, maakte hem open, las de begeleidende brief en begon aan
het eerste fragment. Las ik de tekst filologisch? Helemaal niet, ik las de verzen. En
toen ik die verzen ‘hoorde’, kreeg ik een heel eigenaardige gewaarwording: ‘het is
net of ik dit al eens eerder gelezen heb, maar waar?’ Ik liep, bijna in trance, naar
de middelnederlandse afdeling van mijn boekenkast, mijn blik gleed langs de
boekruggen en mijn hand greep, zonder dat ik werkelijk nadacht, naar Die Rose
van Hein van Aken. Ik bladerde daar even in, maar nee, dit was het niet. Ik zette
het boek weer terug in de rij. Vlak ernaast, schuilgaand achter zijn grote broer, een
beetje voddig, stond het dunne, brochureachtige ‘Toevoegsel op “Die Rose van
Hein van Aken, uitgegeven door Dr. E. Verwijs”’, volgens de mededeling op de
keerzijde van het titelblad ‘herdrukt uit: “Handelingen en Mededeelingen van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden”, over het jaar 1895-1896,
blz. 192-228’. Onwillekeurig greep ik dat dunne boekje en bladerde ook daarin. En
op dat moment had ik mijn ontdekking gedaan: het wáren dezelfde verzen! Toen
ging ik weer achter mijn bureau zitten, nam snel het afschrift van Eis waarin ik was
begonnen te lezen verder door, en jawel hoor, tegen het eind van het eerste fragment
las ik:
Int .xx.ste jaer van mire ouden
Den pointe dat begint verbouden
Minne ende te heeschene haren tsens
Van iongen lieden hare ende ghens...
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Dat was het begin van de Rose! Een eerste, haastige filologische controle had mijn
ontdekking bevestigd. Ik bekeek de fotocopie die Eis mij had toegestuurd nog eens
goed: een dubbelblad met op elke bladzijde drie kolommen van 50 regels. Ik ging
weer naar mijn boekenkast, zocht in de inleiding van Verdam naar de beschrijving
van het door hem uitgegeven handschrift en las: ‘Het fragment bestaat uit 4 bladen
o

in 4 , met 3 kolommen van 50 regels op iedere bladzijde’. Behoorden de fragmenten
uit Beuron dan tot dezelfde codex als die uit Leipzig? Het kón haast niet waar zijn,
maar het wás waar. Ook de tweede, codicologische controle leverde een bevestiging
op. De hele ‘herkenning’ van een volslagen onbekende tekst had, met filologische
en codicologische ‘bewijsvoering’ en al, nauwelijks meer dan een kwartier geduurd.
Het was inmiddels etenstijd. Ik zal er aan tafel wel wat afgetrokken bij hebben
gezeten.
Na dit zeer persoonlijke verhaal stel ik de onpersoonlijke, methodologische vraag:
hád ik mijn ‘ontdekking’ wel op deze wijze mógen doen? was dit niet - om de slotzin
van Gerritsens ‘kritische kanttekeningen’ te citeren - ‘op pijnlijke wijze in strijd met
de goede tradities van de Nederlandse filologie’? Geen enkele criticus van De
Fragmenten van de Tweede Rose heeft, als mijn geheugen mij niet bedriegt, destijds
deze vraag gesteld. Het was met de identificatie ook allemaal wel wonderbaarlijk
goed afgelopen, ik had het bewijs zo compleet kunnen leveren als men het maar
wensen kon. Ik had onwaarschijnlijk veel geluk gehad. Maar gesteld nu eens dat
mij een fragment was toegestuurd dat alleen maar de eerste 200 regels van Ab 1
bevat had - regels waaruit volstrekt niet op te maken valt dat er een roman van de
Roos op zal volgen -, gesteld verder dat dit fragment geen deel had uitgemaakt van
codex A - waartoe het door Verdam uitgegeven leipziger fragment behoort - of van
codex B - waartoe de door Clarisse en Verwijs uitgegeven leidse fragmenten behoren
-, hoe zou de verdere gang van zaken dan geweest zijn? Ik zou bij het lezen van
het begin van de 200 regels dezelfde eigenaardige gewaarwording van
‘ik-ken-het-niet-maar-ik-ken-het-toch’ gekregen hebben. Ik zou, staande voor mijn
boekenkast met het uitgaafje van Verdam in mijn hand, dezelfde schok hebben
ervaren van ‘maar-dit-zijn-dezelfde-
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verzen’. Maar ik had de juistheid van mijn ‘herkenning’ noch filologisch, noch
codicologisch kunnen bewijzen. Ik had het stilistisch kunnen proberen, ja dat wel.
Maar zou ik met ‘reeksen van overeenkomsten tussen de teksten’ mijn vakgenoten
hebben kunnen overtuigen? Of zou bijv. een Gerritsen dan ook hebben geschreven,
zoals hij nu heeft gedaan naar aanleiding van mijn inleiding bij het
Gruuthuse-liedboek: ‘Ik weet het niet. Mijn twijfel komt voort uit het feit dat Heeroma
mij niet heeft overtuigd dat de kenmerken die hij noemt, inderdaad kenmerken zijn.’
En ik had mij dan niet kunnen verweren. Ik had niet tot staving van mijn ‘waarheid’
het verhaal kunnen vertellen dat ik nu heb verteld. Ik kan daar immers alleen maar
mee voor de dag komen, nu mijn ‘avontuur’ zo goed is afgelopen. Nu kan de
‘waarheid’ die ik daar, staande voor mijn boekenkast, met geen ander kenmiddel
dan mijn versgehoor, ‘vond’, opeens als ‘wetenschap’ gelden. Had ik deze ‘waarheid’
echter zonder andere argumentatie dan ‘reeksen overeenkomsten tussen de teksten’
gepubliceerd - omdat ik niet over andere controlemiddelen beschikte en niettemin
mijn ‘waarheid’ wáár en literairhistorisch van belang vond -, dan had bijv. Gerritsen
kunnen schrijven, zoals hij nu heeft gedaan naar aanleiding van mijn inleiding bij
het Gruuthuse-liedboek: ‘Ik zal niet ontkennen dat een dichter, dank zij zijn
dichterschap, een bijdrage kan leveren tot een filologisch onderzoek, zelfs als dat
onderzoek een middeleeuws werk betreft. Maar als hij een wetenschappelijke
bijdrage wil leveren, mag hij het met de wetenschap niet op een accoordje gooien.
Dan moet hij filoloog zijn, dat betekent: hij moet, diep doordrongen van onze immense
ignorantie, met behulp van controleerbare middelen, een inzicht trachten te winnen
in literatuur uit het verleden’. Het is duidelijk: als ik niet het geluk had gehad dat de
fragmenten uit Beuron behalve de verzen die ik ‘herkende’ óók stukken hadden
bevat die parallel liepen met de tekst van de roman van de Roos, had ik,
‘wetenschappelijk’ gesproken, niet mógen ‘vinden’ wat ik ‘vond’, niet mógen ‘weten’
wat mijn herkennende versgehoor mij ‘weten’ liet: ‘dit fragment móet zijn van de
dichter die “de tweede Rose” schreef’. Een ‘wetenschappelijk’ filoloog mag alleen
maar dingen weten die hij met ‘controleerbare middelen’ bewijzen kan en het
versgehoor is geen controleerbaar kenmiddel.
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Ik heb Jan Moritoen, die bewijsbaar alleen maar de dichter is van het 13de gedicht
uit het derde deel van het Gruuthuse-convoluut - omdat hij alleen dáárin zijn naam,
per acristichon, noemt -, met het kenmiddel van mijn versgehoor herkend als óók
de dichter van het 1ste, 2de, 6de en 7de gedicht, èn van het hele liedboek. Dit is
primair een directe herkenning geweest, zonder enige filologische of codicologische
argumentatie. Gerritsen vergist zich als hij denkt dat mijn codicologische onderzoek
- pas ondernomen ná de primaire ‘herkenning’ - een ‘hoeksteen’ zou zijn van mijn
‘bouwwerk’. Dat mag door mijn wijze van presenteren, die aangepast is aan de
tradities der filologie, zo schijnen, in wezen heeft mijn onderzoek mij enkel
aanvullende redeneringen geleverd. Zelfs als zou blijken dat er van mijn onderzoek
niets zou deugen - wat vooralsnog noch Lieftinck, noch Gerritsen hebben kunnen
bewijzen, ik kom daar straks nog uitvoerig op terug -, dan nog zou mijn innerlijke
zekerheid aangaande de genoemde gedichten van Jan Moritoen ongeschokt blijven.
In dit opzicht moet ik zeggen: ik weet wat ik weet, ook als ik het, ‘wetenschappelijk’
gesproken, niet weten mág.
Dat is zeer boud gesproken, dat is ‘onthullend’, om nogmaals een woord van
Gerritsen te citeren. Hij gebruikt dit woord naar aanleiding van een passage in mijn
inleiding die aanzienlijk minder boud is en ik wil ook zijn hele context erbij geven:
‘Ik vind dit een onthullende uitspraak. Niet alleen omdat ik er een zeker dédain voor
de wetenschap in meen te proeven: de wetenschap die achteraf mag bevestigen
wat tevoren langs niet-wetenschappelijke weg gevonden schijnt te zijn. Maar vooral
omdat er zulk een raadselachtig gebrek aan zelfkritiek uit blijkt. De “lezende
verbeelding” (wat dat ook moge zijn) en het “luisterend oor” moeten toch als uiterst
subjectieve instrumenten worden beschouwd als het erom gaat het auteurschap
van anonieme gedichten vast te stellen, laat staan van anonieme gedichten in het
Middelnederlands, een taal die wij slechts zeer oppervlakkig kennen? Zij zijn
onbetrouwbaar als een wichelroede, want hoe snel, en hoe ongemerkt, kan men
niet de invloed ondergaan van vermeende en oncontroleerbare “waarnemingen”!’
Achter de voorlaatste zin die ik citeerde staat een vraagteken. Is Gerritsen er niet
helemaal zeker van dat mijn ken-
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middelen ‘uiterst subjectieve instrumenten’ zijn? Nee, zijn vraag is een retorische
vraag, want achter de laatstgeciteerde zin, waarin hij antwoord geeft op zijn eigen
vraag, zet hij een uitroepteken. Hij is volstrekt zeker, ook hij weet wat hij weet, nl.
dat ‘lezende verbeelding’ en ‘luisterend oor’ zo ‘onbetrouwbaar als een wichelroede’
zijn. Gerritsen is een wetenschappelijk denkend filoloog, dus mag ik hem vragen:
‘Hóe weet u dat eigenlijk zo precies, dat van die onbetrouwbaarheid? Op grond van
eigen ervaring? Dan heb ìk ándere ervaringen, zie mijn verhaal over de ontdekking
van “de tweede Rose”!’. Als ik mij beroep op mijn ‘luisterend oor’, zeg ik niet zo maar
wat. Ik ben volstrekt niet altijd zeker van mijn gehoor en ook volstrekt niet altijd in
dezelfde mate zeker. Op de passage uit mijn inleiding waartegen Gerritsen zich met
zoveel ‘zekerheid’ keert, volgt een andere die hij niet citeert en die ik daarom zelf
wil citeren: ‘Een filologische bewijsvoering als de mijne berust niet op een blind - en
doof - werkende statistische logica, maar op een keuze, en die keuze wordt mogelijk
door een al van tevoren, met andere dan de traditionele filologische kenmiddelen
gevormde overtuiging. De functie van de filologische bewijsvoering is altijd
controlerend: het oor hoort niet altijd even scherp en bovendien valt er, bij minder
goede gedichten, in eerste instantie vaak niet genoeg te “horen”.’ Getuigt de laatste
zin, die ik cursiveerde, van ‘een raadselachtig gebrek aan zelfkritiek’?
De kritiek van Gerritsen heeft mij duidelijk gemaakt dat de ‘onthullende’ passage
op blz. 58 van mijn boek, waarin ik rekenschap afleg over mijn werkwijze, nog niet
‘onthullend’ genoeg geweest is en dat ik mij dus, terwille van de methodologische
helderheid, verder moest ‘blootgeven’. Daarom ben ik in dit antwoord ‘vóór het begin
begonnen’, met een zeer persoonlijk verhaal over mijn ontdekking van ‘de tweede
Rose’. Daarom wil ik nu verdergaan met een soort zelfonderzoek: wat voor een
proces speelt zich eigenlijk in mijn geest af bij wat ik de ‘herkenning’ heb genoemd?
Ik probeer mij maar weer te herinneren wat er op die late namiddag in mei 1955 is
gebeurd, want die ‘herkenning’, ofschoon in zichzelf ‘onwetenschappelijk’, kon
binnen enkele minuten als wetenschappelijk-juist, ‘betrouwbaar’ bewezen worden.
Welke associatie kan mij ertoe gebracht hebben om, staande voor
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mijn boekenkast, naar het gedicht van Hein van Aken te grijpen? Ik weet het echt
niet. Ik had het gedicht sinds mijn studententijd niet meer gelezen en ik had in het
fragment uit Beuron dat ik was begonnen te lezen nog geen enkel element uit de
Rose herkend, kúnnen herkennen. De associatie moet dus wel zeer globaal en
haast onderbewust geweest zijn (‘wat dat ook moge zijn’, zeg ik met Gerritsen). Dat
ik bij het doorbladeren van Verdams uitgave van ‘de tweede Rose’ onmiddellijk
contact voelde, is minder vreemd. Ik had in 1948, toen ik een stukje moest uitzoeken
voor de schriftelijke opgave Middelnederlands bij het examen-Nederlands M.O.B.,
die uitgave van Verdam in handen gehad, zonder de tekst van 1200 regels daarom
helemaal door te lezen. Ik had het eerste het beste stukje dat mij geschikt leek eruit
gepikt, regel 84 tot 125, en het verder wel geloofd. De ‘toon’ van dit stukje moet in
mijn geheugen zijn blijven hangen, echter zonder duidelijke ‘localisatie’. Ik had het
in 1948 een aardig stukje gevonden, maar mij er toen nog niet bewust rekenschap
van gegeven dat achter dit gedicht ook een goede dichter moest staan. Dat ben ik
mij pas bewust geworden op grond van de ‘herkenning’. Het moge waar zijn dat,
zoals Gerritsen zegt, het middelnederlands een taal is ‘die wij slechts zeer
oppervlakkig kennen’, deze oppervlakkige kennis stelt ons niettemin in staat een
zeer persoonlijk contact te krijgen met de in het middelnederlands geschreven
gedichten, mits dat maar werkelijk goede gedichten zijn. Wij krijgen dan contact met
iets dat weliswaar ín de taal bestaat - ‘een taal die wij slechts zeer oppervlakkig
kennen’ -, maar tegelijk ook ‘áchter de taal’, wij krijgen contact met een ‘stem’, en
die ‘stem’ is geïndividualiseerd, is de ‘stem’ van een dichter. Hoe die ‘stem’ er
eigenlijk in slaagt zo geïndividualiseerd ‘door de taal heen te spreken’ - zelfs door
‘een taal die wij slechts zeer oppervlakkig kennen’ - is mij nog altijd een linguistisch
raadsel. Toch moeten wij die ‘stem’ een linguale werkelijkheid noemen en een
linguale werkelijkheid is het legitieme object van filologisch onderzoek. Een filologie
die die geïndividualiseerde ‘stem’ buiten beschouwing wil laten, omdat er voor de
‘herkenning’ zulke ‘uiterst subjectieve instrumenten’ als een ‘lezende verbeelding’
en een ‘luisterend oor’ nodig zijn, blijft incompleet en schiet in haar taak tekort.
Wanneer ik die ‘stem’ wél honoreer, ben ik een
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completer filoloog dan de enkel-maar-handhavers-en-voortzetters van ‘de goede
tradities van de Nederlandse filologie’. Die tradities zíjn ongetwijfeld goed - ik ben
als oud-redacteur van het Woordenboek met volle overtuiging en oprechte
dankbaarheid een scholier uit de leidse school van Matthijs de Vries -, zij blijven
echter voor verbetering, d.w.z. methodische completering, vatbaar. Daarop doelde
ik toen ik, scholier van Matthijs de Vries maar tegelijk leerling van Albert Verwey die óók een ‘leidse school’ heeft gesticht -, bij de herdenking van mijn wezenlijkste
leermeester - in het ‘lezen en schatten van gedichten’ en dús in de filologie - deze
woorden sprak: ‘Zijn voorbeeld heeft mij de overtuiging gegeven dat ik door als
dichter mijzelf te blijven de wetenschap niet tekort doe, maar er integendeel iets
aan toevoeg, een nieuw kenmiddel, een nieuw soort kennis’.
Wat bedoel ik in dit citaat met ‘als dichter mijzelf blijven’? Spreekt daaruit ‘een
zeker dédain voor de wetenschap’? Volstrekt niet. Ik ben helemaal geen grote
dichter, geen ‘totale dichter’. Was ik dat wel, dan had ik onmogelijk een zo groot
gedeelte van mijn tijd en mijn werkkracht aan puur-wetenschappelijk werk kunnen
geven. Ik ben veel meer wetenschapsman dan dichter, ik houd van het
wetenschappelijke spel, ‘spelend met de spelgenoten’. Maar ik heb - en dat komt
wel door de invloed die Verwey op mijn leven heeft gehad - na mijn literaire jeugd,
toen ik in de wetenschap mijn brood ging verdienen, mijn dichterschap nooit laten
atrofiëren. Ik heb niet op een gegeven ogenblik gezegd: nu ben ik dichter-af, nu ga
ik mij geheel en al voegen in ‘de goede tradities van de Nederlandse filologie’, maar
ik ben ook in de wetenschappelijke periode van mijn leven ‘als dichter mijzelf
gebleven’. Daardoor heb ik nog altijd mijn versgehoor, indertijd geoefend door het
schrijven van poëziekritieken, door het ‘lezen en schatten van gedichten’, als een
bruikbaar instrument, als een betrouwbaar kenmiddel tot mijn beschikking, ook
wanneer het gaat om het ‘lezen en schatten van gedichten’ in het middelnederlands,
om het herkennen van middelnederlandse dichterstemmen, om het ontmoeten van
middelnederlandse dichtergestalten. Ik voel mij geenszins op een ‘welhaast
telepathische wijze geleid’ - de veronderstelling is van Gerritsen -, maar ik probeer
gedichten te lezen zoals gedichten gelezen willen wor-
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den, ik wil niet alleen de woorden verstaan maar ook de ‘stem’ achter de woorden,
ik beoefen mijn filologisch bedrijf soms met conventionele en soms ook met
onconventionele middelen, maar steeds ‘in opdracht van de dichter’. Ik ben als
dichter helemaal niets bijzonders. Ik ben ervan overtuigd dat er in verreweg de
meeste ‘traditionele’ filologen een dichter schuilt en dat zij dus op dezelfde wijze de
‘stem’ van een dichter zouden kunnen ‘herkennen’ als ik, dat zij in principe dezelfde
‘ontdekkingen’ zouden kunnen doen als ik. Maar vele filologen hebben de dichter
in zichzelf verdrongen. Mijn criticus Gerritsen ook. Dat hij een verdrongen dichter
in zich heeft, blijkt duidelijk uit zijn kritiek, die helemaal niet zo
zuiver-wetenschappelijk is als hij blijkbaar zelf denkt, maar behalve een emotionele
ook een onmiskenbare litteraire inslag heeft. Ik laat het bijeenzoeken van de
‘bewijsplaatsen’ aan hemzelf over.
Bijna iedereen die mijn uitgave van het Gruuthuse-handschrift leest blijkt
geïmponeerd te zijn door het feit dat ik een boek van bijna 600 bladzijden, groot
formaat, in nog geen vijf maanden tijds heb kunnen schrijven. Ook Gerritsen betuigt
mij zijn hulde en daarvoor moet ik hem natuurlijk dankbaar zijn. Hij spreekt van ‘een
schier ongelofelijke prestatie’. En aan het slot van zijn vernietigend requisitoir wil hij
het zelfs nog als ‘verzachtende omstandigheid’ laten gelden dat ik, ‘toen (ik) eenmaal
de uitdaging had aanvaard om in minder dan een jaar tijds dit boek te schrijven’, tot
zo grote ‘haast’ gedwongen was. Ik wil tegen dergelijke uitingen - die tenslotte
meestal goedbedoeld en soms ook nog wel enigszins in mijn voordeel zijn - niet al
te nadrukkelijk protesteren. Zelfs ik, de schrijver, ben soms onder de indruk van
mijn boek en denk dan bij mijzelf: ‘hoe hèb ik het eigenlijk klaar gespeeld? het is
ongelófelijk!’ Maar als ik dat denk, ben ik niet op mijn best. Ik ben dan namelijk voor
het moment vergeten, hóe mijn boek eigenlijk ontstaan is, niet in vijf maanden tijds,
maar in tien dagen tijds, tussen 28 juni en 8 juli 1965. Het staat duidelijk te lezen
op blz. 7/8 van mijn inleiding. Dat zijn dagen en nachten geweest van een uiterste
geestelijke concentratie, zoals een mens maar een enkele maal in zijn leven kan
opbrengen. Maar daarna was het boek dan ook in feite klaar, het behoefde alleen
nog maar opgeschreven te worden. Dat opschrijven in
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vijf maanden tijds was wel hard werken - vooral omdat er nog zoveel bij nagezocht
en aangevuld en geredeneerd moest worden - maar het was géén ‘ongelofelijke
prestatie’. De eigenlijke prestatie was de ‘herkenning’ geweest, in die tien dagen.
Natuurlijk zitten er fouten en tekortkomingen in mijn boek. Ik heb in die vijf maanden
niet alles zo kunnen nazoeken en aanvullen en beredeneren als waneer ik er vijf
jaar aan had kunnen besteden. Ik ben nu, meer dan drie jaar na het verschijnen
van het boek, nog voortdurend met de materie bezig. Ik heb sommige argumenten
die ik redenerenderwijs gebruikt heb ondeugdelijk bevonden, maar ik heb er ook
andere argumenten bijgevonden die ik destijds - door mijn ‘haast’, inderdaad - over
het hoofd had gezien. Maar alles wat ik tot dusver heb moeten wijzigen betreft het
werk van de vijf maanden en niet dat van de tien dagen. Daarom is het eigenlijk niet
juist zo'n grote nadruk te leggen op die ‘haast’ van mij.
Ik sprak van een uiterste geestelijke concentratie en die uitdrukking is niet
overdreven. Het ‘herkennen’ van de fragmenten uit Beuron, en in verband daarmee
van de dichter van ‘de tweede Rose’, was een kwestie van enkele minuten van ‘een
heel eigenaardige gewaarwording’. Ik heb die ‘herkenning’ in feite cadeau gekregen.
De ‘herkenning’ van Jan Moritoen heb ik niet cadeau gekregen, ik heb er mij tot het
uiterste voor moeten inspannen. Het ging hierbij namelijk niet om de auditieve
confrontatie van de ‘stem’ van één tekst met die van één andere tekst, maar om
een grote massa, grotendeels anonieme poëzie waarin ik in het algemeen moest
trachten de ‘stemmen’ te onderscheiden. Ik wist van tevoren niet hoeveel dat er wel
konden zijn. Twee dichters waren, per acrostichon, met name genoemd: Jan
Moritoen, ongetwijfeld een goed dichter, en Jan van Hulst, een wat minder, maar
toch bepaald geen slecht dichter. Maar Deleu had bijvoorbeeld ook het bestaan van
een dichter Jan Niete geponeerd, die gedicht 9 uit het derde deel van het
Gruuthuse-convoluut zou hebben geschreven. Over dit gedicht 9 heb ik lang
geaarzeld. Het is niet Jan Moritoens beste werk. Ik kon er ‘in eerste instantie niet
genoeg in horen’. De controlerende ‘filologische bewijsvoering’ achteraf heeft mij
over mijn aarzelingen heen moeten helpen. Daarom heb ik hierboven het 9de gedicht
niet genoemd bij de groep - het 1ste, 2de, 6de, 7de gedicht èn het hele liedboek -

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 85

259
waarbij een ‘directe herkenning’ plaatsvond, ‘zonder enige filologische of
codicologische argumentatie’. Bij het 5de gedicht, dat ik tenslotte aan Jan van Hulst
heb toegekend, ben ik ook lang onzeker geweest: ik hoorde de ‘stem’ van Jan
Moritoen niet en toch deed het gedicht mij op de een of andere manier aan hem
denken. Pas veel later, in mijn boek Spelend met de Spelgenoten, heb ik een
verklaring kunnen geven voor die eigenaardige tegenstrijdigheid, maar tijdens mijn
‘tiendaagse veldtocht’ zat ik er nog mee. Mijn onzekerheid werd nog groter toen ik
eerst de fotocopie en later het handschrift zelf was gaan bestuderen: dat 5de gedicht
was immers ook voorzien van zo'n, weliswaar doorgekraste, ‘krabbel’, van de hand
van, naar ik nog steeds geloof, Jan Moritoen. Ook bij dit gedicht heeft tenslotte de
controlerende ‘filologische bewijsvoering’ achteraf - niet tijdens de tien dagen maar
tijdens de vijf maanden - mij aan de juiste keuze geholpen: niet Jan Moritoen, maar
Jan van Hulst. De ‘stem’ bleek voor de ‘herkenning’ weer eens belangrijker te zijn
dan al het andere en het versgehoor weer eens zeer betrouwbaar en geenszins
‘uiterst subjectief instrument’. Ik kan overigens van die tien dagen in juni/juli 1965
veel minder navertellen dan van die late namiddag in mei 1955. Ik heb die dagen
en nachten door als in een roes geleefd. Mijn geest was een soort ontvangtoestel.
Ik luisterde naar verre stemmen en ik zat maar te draaien aan de knoppen van mijn
toestel om de stemmen nóg scherper door te krijgen. Ik gun ieder die dit ‘ongelofelijk’
acht zijn ongeloof, maar moet opmerken dat ongeloof niet per se ‘wetenschappelijker’
is dan geloof. Ongeloof is namelijk ook maar een negatief soort geloof, en dat is
dikwijls een slecht soort.
Ik heb op blz. 58 - die ‘onthullende’ passage - mijn werkwijze aangeduid, maar
niet zo uitvoerig toegelicht als ik dat nu doe. Had ik uitvoeriger moeten zijn om meer
‘geloof’ te vinden bij mijn lezers, speciaal mijn vakgenoten? Ik weet het weer niet.
Gerritsen geeft aan het slot van zijn kritiek uiting aan zijn ‘verontrusting’, op de
volgende wijze: ‘Zou zijn inleiding geen wetenschappelijke pretentie hebben, dan
zou er alle reden zijn om de auteur te feliciteren met zijn verbeeldingskracht en zijn
creatief vermogen. Nu zij die pretentie wèl heeft, en dat moet men van een
jubileumuitgave van de Maatschappij
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toch aannemen, kan ik mijn verontrusting niet verbloemen’. Ik beschouw mijn boek
uiteraard wel degelijk als een wetenschappelijk werk, want ik heb bij de ‘herkenning’
van Jan Moritoen alle kenmiddelen die de wetenschap tot mijn beschikking stelde
zo goed mogelijk gebruikt. Niettemin maak ik bezwaar tegen de uitdrukking
‘wetenschappelijke pretentie’, ik vind die met name in verband met een
jubileumuitgave van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde wat te
‘pretentieus’. Bij de aanbieding van het eerste exemplaar van de ‘jubileumuitgave’
aan Hare Majesteit de Koningin als beschermvrouwe der Maatschappij heb ik
gesproken van een ‘letterkundig èn wetenschappelijk feestgeschenk’. Niet alleen
letterkundig, maar óók wetenschappelijk, niet alleen wetenschappelijk, maar óók
letterkundig. In de Maatschappij ontmoeten wetenschapsmensen en letterkundigen
elkaar om elkaar van dienst te zijn. Ik mocht de inleiding van mijn boek niet te droog
en vakmatig maken en het was dus functioneel dat ik bij het schrijven van die,
niettemin wetenschappelijke, tekst de essayist in mij de vrije teugel liet. Gerritsen
ziet de Maatschappij blijkbaar nog steeds op dezelfde wijze als wijlen Jakob Verdam,
de ‘jubileumvoorzitter’ van 1916. Maar tussen 1916 en 1966 is er - míjn voorzitterlijke
feestrede is er om het te bewijzen - wel het een en ander veranderd. Kon ik, gezien
de functie van mijn boek als ‘feestgeschenk’ voor een niet zuiver-wetenschappelijke
Maatschappij, in mijn inleiding mijn methode van werken m.i. moeilijk uitvoeriger
verantwoorden, zoveel te welkomer is mij nu echter de gelegenheid die de
beantwoording van Gerritsens kritiek mij biedt om mij alsnog nader te verklaren.
De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft, zo heb ik in mijn ‘Vooraf’
geschreven, de functie ‘om een belichaming te zijn van het diachronische aspect
van het dichterlijke spreken’. En verder: ‘Iedere dichter spreekt in zijn eigen tijd,
maar ook, als hij een dichter is met een eigen stem, door de tijden heen, en bij dit
doorspreken bewijst de wetenschap der tekstverklaring onmiskenbaar belangrijke
diensten’. En nog verder: ‘Zo lijkt het mij dan ook wel zeer gepast dat de leden der
Maatschappij in 1966, ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan, als feestgave een
boek ontvangen dat hun het werk van
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een van de belangrijkste middelnederlandse dichters aanbiedt, van wie zeker gezegd
kan worden dat zijn stem doorklinkt tot ons heden en door zal spreken naar onze
toekomst’. Ieder die dit ‘Vooraf’ met aandacht heeft gelezen weet wat hij te
verwachten heeft: een boek waarin de ‘wetenschap der tekstverklaring’ in dienst is
gesteld van ‘een van de belangrijkste middelnederlandse dichters’ om zijn ‘stem’ te
laten ‘doorklinken tot ons heden’. Niemand kan ontkennen dat er achter de teksten
die ik aan Jan Moritoen heb toegeschreven een belangrijke dichter staat, of nee,
laat ik mij nu ook eens met de traditioneel-wetenschappelijke voorzichtigheid
uitdrukken: dat er achter die teksten één of méér belangrijke dichters stáán. Die
dichter of die dichters hebben er recht op te mogen doorspreken tot in onze tijd,
voor moderne lezers. Als ik meen in mijn versgehoor een betrouwbaar kenmiddel
te hebben om een aantal van die teksten tezamen aan één, met name te noemen
en ook historisch te situeren dichter toe te schrijven, móet ik dat kenmiddel gebruiken.
Daar heeft die dichter recht op, daar hebben ook de moderne lezers, die die dichter
willen ontmoeten, recht op. In het geval van het Gruuthuse-handschrift heb ik, anders
dan in het geval van ‘de tweede Rose’, de betrouwbaarheid van mijn kenmiddel niet
rationeel kunnen bewijzen. Hoe moet de ‘wetenschap’ dan op mijn voorstelling van
zaken reageren? Wel, zij kan dan die voorstelling onder voorbehoud aanvaarden,
d.w.z. dat zij de mogelijkheid van mijn visie erkent maar haar overigens voor mijn
rekening laat, maar zij kan ook mijn voorstelling verwerpen. In het laatste geval moet
die ‘wetenschap’, als zij ten einde toe ‘wetenschappelijk’ wil zijn en niet wil opereren
met een ‘onwetenschappelijk’ ongeloof, de ónmogelijkheid van mijn voorstelling
aantonen. Ik leg met mijn werkwijze - waartoe mijn ‘dienst aan de dichter’ mij verplicht
- de bewijslast op degenen die het niet met mijn voorstelling van zaken eens kunnen
zijn. Dat is niet elegant, maar het kan in de gegeven situatie niet anders. Ikzelf kan
mijn voorstelling immers wel redenerenderwijs trachten te ondersteunen, maar ik
kan de juistheid ervan niet bewijzen. Alle argumenten die worden aangevoerd om
de ónmogelijkheid van mijn voorstelling aan te tonen, moet ik volkomen ernstig
nemen. Dat behoort tot de spelregels die ik als wetenschappelijk speler respecteer.
Men kan niet spelen
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zonder spelregels. Gerritsen is in het algemeen - d.w.z. behoudens een enkele
‘onwetenschappelijke’ gedachte die hij niet onderdrukken kan, zie blz. 204 - overtuigd
van de ónjuistheid, de ónmogelijkheid van mijn voorstelling en draagt zijn dynamiet
aan om mijn ‘bouwwerk’ te laten ontploffen. Hij verdeelt zijn ‘kritische kanttekeningen’
in vijf paragrafen: ‘Het codicologisch onderzoek’, ‘De “krabbels” bij de gedichten’,
‘Het auteurschap van de gebeden en de gedichten’, ‘De grote liefde van Jan
Moritoen’, ‘Het liedboek’. Ik wil die paragrafen nu achtereenvolgens doorlopen en
daarbij telkens de vraag stellen: heeft mijn criticus de ónmogelijkheid van mijn
voorstelling werkelijk wetenschappelijk bewézen?
Gerritsen heeft, evenals ik, het handschrift persoonlijk onderzocht en dat is zoveel
te meer te waarderen omdat hij er helemaal voor naar Brussel heeft moeten reizen,
terwijl ik, dank zij het goede vertrouwen van baron Ernest van Caloen, zijn kostbare
bezit zo maar uit Brugge mee heb mogen nemen naar Groningen en het daar
maandenlang heb kunnen bekijken. (Met deze laatste, wat overbodig lijkende bijzin,
heb ik alleen maar Gerritsens onzekerheid willen wegnemen, zoals die staat
uitgedrukt in noot 2 bij blz. 189: ‘Heeroma deelt nergens mee dat hij het handschrift
heeft onderzocht’. Ik heb wel, blz. 2 van mijn boek, baron van Caloen ‘dank (gezegd)
voor zijn bereidheid om het gehele handschrift opnieuw te laten fotograferen’. Dat
fotograferen is in Groningen gebeurd. De fotocopie heb ik aan de Maatschappij
geschonken en Gerritsen heeft hem gebruikt; noot 1 bij blz. 189. Zodat ik door mijn
bemoeienissen met het handschrift ook nog mijn bijdrage heb mogen leveren tot
Gerritsens studie.) Mijn criticus richt zich, evenals Lieftinck dat al eerder had gedaan,
tegen mijn ‘scriptoriumhypothese’. Ik had aangenomen dat de vijf professionele
schrijvers - die ongetwijfeld tot verschillende schrijvers-generaties hebben behoord
- in dezelfde tijd, einde 14de eeuw, en in samenwerking hun aandeel aan het
handschrift hebben geleverd. Dat kan niet, zegt Gerritsen, want de kopiïsten-handen
behoren niet alleen tot verschillende generaties maar ook tot verschillende tijden
en er is geen samenwerking geweest, elke schrijver volgt zijn eigen schrijfgewoonten:
‘Het zal wel voor iedereen duidelijk zijn, dat àls het Gruuthuse-handschrift op deze
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wijze in een scriptorium is vervaardigd, het in dat scriptorium een organisatorische
janboel moet zijn geweest...Het lijkt mij onmogelijk dat kopiisten in één atelier bij
hun werk aan één codex zó weinig rekening met elkaar zouden hebben gehouden’.
Het woord ‘onmogelijk’ is gevallen. Er is ook wel ‘een belangrijk gegeven’, aldus
Gerritsens, dat vóór mijn voorstelling van zaken zou kunnen pleiten, nl. dat alle
kopiisten ‘geschreven hebben op perkament dat op dezelfde wijze was gelinieerd’.
Deze bijzonderheid zou mij echter niet zijn opgevallen. Ik antwoord dat ik moeilijk
over deze bijzonderheid heen had kúnnen zien, aangezien De Vreese in zijn
beschrijving van het handschrift hier al uitvoerig over had gesproken (Ts. 59, 249).
Wat mij, naar ik in mijn antwoord aan Lieftinck verklaard heb, níet was opgevallen,
is een andere bijzonderheid waar De Vreese níet over spreekt en die Gerritsen ook
níet citeert, nl. dat de codex was samengesteld uit ‘een soort van
huishoudperkament’. Als Gerritsen blz. 167 in Ts. 83 nog eens goed naleest, zal hij
zien dat dit daar ook staat uitgedrukt. Die liniëring ís inderdaad een belangrijk
argument voor mijn visie en verliest niets aan belangrijkheid doordat ik het in mijn
antwoord aan Lieftinck niet uitdrukkelijk heb onderstreept. Ik heb in dat antwoord
blz. 168/170, aangetoond - en mijn betoog is nog door niemand weerlegd -, welke
wonderlijke consequenties er verbonden zijn aan Lieftincks hypothese, die een
variant van die van De Vreese is, over de wijze waarop het handschrift tussen
‘omstreeks 1350/60’ en het einde van de 14de eeuw zou zijn ‘gegroeid’. Gerritsen
gaat op mijn bezwaren helemaal niet in, maar zegt ten aanzien van de
hypothese-Lieftinck doodleuk: ‘Als men deze mogelijkheid aanvaardt, laten de
observaties mijns inziens de volgende interpretatie toe’. Ja, àls! Maar voor mij is
wat Lieftinck voorstelt een ónmogelijkheid! Ik laat het woord ‘onmogelijk’ nu ook
eens vallen!
Zo staan Gerritsen en ik dus tegenover elkaar. Wat kan ik in antwoord op zijn
‘onmogelijk’ zeggen? Dit, dat wij er volstrekt niets van weten op welke wijze al zo
beroepskopiisten van het einde der 14de eeuw in atelierverband kúnnen hebben
samengewerkt, aangezien wij geen vergelijkingsmateriaal uit die tijd bezitten. Als
ik de twee ‘onmogelijkheden’, die van Lieftinck/Gerritsen en die van mij, met elkaar
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vergelijk, vind ik de mijne de minst ‘onmogelijke’. Maar ik heb ook nog heel andere
bezwaren tegen Gerritsens codicologische paragraaf. Hij erkent, blz. 192: ‘Onze
mogelijkheden tot datering op grond van schriftkenmerken berusten...vooralsnog
op “expertise-kennis”. Bewijzen kunnen wij nog bijna niets.’ Is het in een dergelijke
situatie niet geboden bijzondere aandacht te schenken aan de
dateringsmogelijkheden die de door de verschillende handen gekopieerde téksten
kunnen bieden? Hierover spreekt Gerritsen met geen woord en dat vind ik toch wel
heel vreemd. Zijn betoog is incompleet. Laten we eens nagaan wat die hand α, die
volgens Lieftinck ‘omstreeks 1350/60’ zou hebben gewerkt, al zo heeft
overgeschreven. Dat is in het eerste deel van het convoluut een Salve Regina van
Jan van Hulst - zijn naam staat in het slotacrostichon - en twee anonieme gebeden;
in het tweede deel 143 van de 147 liederen; in het derde deel het eerste grote
allegorische gedicht.
Wat weten we van Jan van Hulst? O.a. dat hij een bruggeling is geweest, want
dat zegt hij zelf. Wanneer heeft hij geleefd en geschreven? Scharpé heeft de Jan
van Hulst van het Gruuthuse-handschrift het eerst geidentificeerd met een persoon
van dezelfde naam die in de brugse rekeningen van 1379 tot 1396 in verschillende
hoedanigheden genoemd wordt, o.a. als leider van een groep ‘ghesellen van den
spele’. Van Mierlo heeft in zijn verschillende literatuurgeschiedenissen deze
identificatie overgenomen, ik in mijn inleiding ook. Zou echter het Salve Regina
reeds ‘omstreeks 1350/60’ door schrijver α gekopieerd zijn, dan kan dit gedicht
bezwaarlijk het werk zijn geweest van de Jan van Hulst uit de brugse rekeningen.
Goed, dat is mogelijk, maar wie het Salve Regina zo tegen het midden van de 14de
eeuw, of eerder, wil dateren - en dat doet men impliciet wanneer men hand α
‘omstreeks' 1350/60’ laat schrijven -, dient er toch wel even verantwoording over af
te leggen, dat hij zonder andere dan paleografische argumenten van een gangbare
en niet geheel uit de lucht gegrepen literair-historische datering afwijkt. Deze
verantwoording vindt men noch bij Lieftinck, noch bij Gerritsen. Scharpé was tenslotte
niet de eerste de beste en naast vele andere dingen ook nog een kenner van het
Gruuthuse-handschrift. Als hij iets heeft gesteld waar men het niet mee eens kan
zijn, heeft hij recht op een tegenbetoog.
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Over het eerste grote allegorische gedicht, ‘teerste’, heb ik niet alleen geschreven
in een artikel in Ts. 85, 1-31 - dat Gerritsen in noot 2 bij blz. 188 vermeldt maar niet
bespreekt - maar ook al eerder in Ts. 84, 1-37, een artikel dat mijn criticus blijkbaar
niet het vermelden waard heeft gevonden. Toch is dat eerdere artikel juist van belang
voor de datering van de bijdrage die kopiist α aan het Gruuthuse-handschrift heeft
geleverd, ik wijs met name op noot 3 bij blz. 27. Ik heb daar betoogd dat de vlaamse
dichter van ‘teerste’ bepaalde elementen van zijn voorstelling heeft ontleend aan
de Borch van Vroudenrijc van de hollandse dichter Augustijnken van Dordt. Dateert
men de Borch in de tijd waarin Augustijnken als ‘spreker’ in de bronnen optreedt tussen 1358 en 1370 -, dan kan ‘teerste’ onmogelijk tegen het midden van de 14de
eeuw bestaan hebben en door α ‘omstreeks 1350/60’ zijn gekopieerd. Om die
datering van het werk van α te handhaven moet men dus niet alleen Jan van Hulst,
maar ook Augustijnken van Dordt ‘antedateren’, een, naar het mij voorkomt, weinig
aantrekkelijke kunstgreep. Natuurlijk kan Gerritsen van mening zijn dat mijn betoog
in het laatstgenoemde artikel niet deugt. Dan had hij het echter volgens de regels
van het spel niet mogen doodzwijgen, maar het met een tegenbetoog moeten
ontzenuwen.
In het liedboek biedt lied 85, het ‘kerelslied’, dat een achtergrond van sociale
woelingen veronderstelt, een mogelijkheid tot datering, van zichzelf èn van het werk
van kopiist α. Te Winkel zegt dat het ‘kerelslied’ ‘misschien reeds dagteekent van
omstreeks 1325, den tijd van den boerenopstand in het Vrije van Brugge tegen
Lodewijk van Nevers’, Van Mierlo wil het echter liever plaatsen in ‘den tijd van de
woelingen onder Lodewijk van Male omstreeks 1380’. Ik heb gekozen voor de
datering van Van Mierlo en heb daar in een later verschenen en nog niet door
Gerritsen verwerkt artikel (nu herdrukt in Spelend met de Spelgenoten) ook nog een
literairhistorisch argument voor bijgebracht: naar mijn mening moet de dichter van
het ‘kerelslied’ de ‘Dit de franc Gontier’ van de franse dichter-musicus Philippe de
Vitri (1291-1361) gekend hebben. Dat sluit een datering ‘omstreeks 1325’ praktisch
uit en dan blijft alleen die van ‘omstreeks 1380’ over. Dat pleit vóór mijn datering
van het werk van kopiist α en tégen die van Lieftinck/Gerrit-
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sen. Ook nu moet ik weer zeggen: misschien deugt er van mijn hele betoog over
de compositie van het ‘kerelslied’ niets, maar dat moet dan in een tegenbetoog
worden aangetoond.
En nu wil ik nog eens terugkomen op die veronderstelde slechte samenwerking
tussen de kopiisten. Er is in elk geval één kopiist geweest die goed heeft
‘samengewerkt’ met álle anderen, en dat is de corrector, die ik in mijn ‘Achteraf’
(blz. 590) heb geidentificeerd met De Vreese's kopiist ζ. Deze corrector ζ heeft o.a.
de beschikking gehad over de voorbeeldtekst waarnaar kopiist α het liedboek
afschreef, want hij heeft aan lied 134 twee door α overgeslagen regels toegevoegd
en zal dat wel niet uit zijn blote hoofd gedaan hebben. De kopiist ζ wordt door De
Vreese in dezelfde tijd geplaatst als δ/ε, nog in de 14de eeuw, meer naar het einde
dan naar het midden. De corrector heet bij hem ‘stellig niet jonger dan om en bij het
jaar 1400’. Wanneer de corrector ζ en de kopiist α in dezelfde tijd op hetzelfde atelier
hebben gewerkt, is het volkomen begrijpelijk dat de eerste het door de laatste
afgeschrevene met het voorbeeld kon vergelijken, wanneer α daarentegen veertig
jaar eerder heeft gewerkt dan ζ is deze perfecte ‘samenwerking’ mij een raadsel.
Gezien deze ‘samenwerking’ in lied 134 houd ik het voor uiterst waarschijnlijk dat
ζ de liederen 144 en 145, die hij aan de 143 van α toevoegde, naar dezelfde
voorbeeldtekst heeft afgeschreven. Ik zeg hiermee niets dat ik ook niet al eerder
heb gezegd, maar ik moest wel in deze herhaling vervallen omdat Gerritsen op de
rol van de corrector ζ helemaal niet is ingegaan. Voor mij is deze rol een argument
vóór mijn voorstelling van zaken en tégen de zijne. Zijn tegenbetoog blijkt ook op
dit punt incompleet te zijn.
Op de codicologische paragraaf van Gerritsen volgt er een over ‘de “krabbels” bij
de gedichten’. Ik had deze ‘krabbels’ aan Jan Moritoen zelf toegeschreven - de
uiteindelijke keuze van de ‘krabbelaar’ omvat uitsluitend allegorische gedichten die
volgens mijn versgehoor het werk van deze dichter zijn, 1, 4, 6 en 13 -, Gerritsen
noemt de ‘krabbelaar’ X en komt tot de conclusie: ‘Maar één ding lijkt mij zeker. X
is niet Jan Moritoen geweest die in het Gruuthuse-handschrift zijn eigen gedichten
bijeenzocht in de volgorde waarin zij in zijn “persoonlijke verzamelcodex”
voorkwamen.’ Waarop grondt mijn criticus zijn ‘zeker-
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heid’? Hij zegt: ‘Er is voor mij geen situatie denkbaar waarin Jan Moritoen, of een
ander, met de autograaf in handen, in het Gruuthuse-handschrift onder een bepaald
gedicht tot hier tleste schrijft, en dit dan weer doorhaalt. Vergeleek hij met de
autograaf, dan kan er geen twijfel aan hebben bestaan of gedicht 7 daarin wel of
niet tleste was.’ Gerritsen grondt zijn ‘zekerheid’ (‘één ding lijkt mij zeker’) niet op
paleografische argumenten, hij bewijst níet dat de ‘krabbels’ niet door hand η volgens mij van Jan Moritoen - geschreven kunnen zijn. Waarom gaat hij op mijn,
voorzichtig gestelde, identificatie van de ‘krabbelaar’ met η helemaal niet in? Ik had
over deze kwestie wel eens het oordeel van een expert willen horen! Ik had
geschreven, blz. 31: ‘Iemand als De Vreese had, als hij aan dit punt zijn vakkundige
aandacht had geschonken, mogelijk met stelligheid in het kladschrift van de krabbels
en het netschrift van de laatste twee liederen dezelfde hand kunnen herkennen. Ik,
met mijn zoveel geringere schriftkundige ervaring, kan alleen maar heel voorzichtig
zeggen: de hand van de krabbels lijkt mij inderdaad dezelfde als de hand van lied
146 en 147.’ Bij het oordeel van een paleografische specialist moet ik, de
niet-specialist, mij neerleggen. Dat hoort bij de regels van het wetenschappelijke
spel. Wordt het oordeel van de kenners mij echter onthouden, dan blijft mijn
identificatie een geldige werkhypothese. Gerritsen paleografische belangstelling
voor de hand van de ‘krabbelaar’ is ook niet zover gegaan, dat hij er behoefte aan
heeft gevoeld om een andere, eveneens zeer voorzichtig gestelde, identificatie te
toetsen, niet een van mij, de ondeskundige, maar van de zeer deskundige De
Vreese. Ik heb die identificatie besproken op blz. 591: de ‘hand van de
onderschriften’, zoals De Vreese de ‘krabbelaar’ noemt, zou wellicht dezelfde kunnen
zijn als de hand die in het laatste, onvoltooid gebleven gedicht van het
Gruuthuse-convoluut een aantal correcties heeft aangebracht. Mijn conclusie was:
‘De correcties in het 16de gedicht, die niet afkomstig zijn van de corrector van het
scriptorium (ζ) maar van een lezende, nálezende “gebruiker”, vormen welbeschouwd
de schakel tussen het kladschrift van de krabbels en het netschrift van de liederen
146 en 147’. Als De Vreese gelijk heeft gehad met zijn identificatie - door Lieftinck
(Ts. 83, 43) bevestigd, maar door Gerritsen zelfs niet ver-
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meld -, vormen de correcties in het 16de gedicht een belangwekkende, door geen
serieuze onderzoeker te negeren bijdrage tot de kennis van ‘X’. Niet het dubbele
onderschrift bij gedicht 13 is dan het laatste wat deze ‘kiezende’ onbekende aan
het handschrift heeft toegevoegd, nee, hij heeft, ofschoon er voor hem toch blijkbaar
niets meer te ‘kiezen’ viel - ‘tot hier tseste ende niet verder’, en daaronder nog eens:
‘niet verder dan hier’ -, hij heeft óók de op het 13de gedicht volgende bladzijden
doorgekeken en de laatste, waarop het 16de gedicht geschreven stond, zelfs zo
aandachtig gelezen dat hij er - blijkbaar enkel geleid door zijn gezonde lezersverstand
- correcties in heeft kunnen aanbrengen. Misschien wordt ‘X’ met deze gegevens
wel iets minder ‘onbekend’. Misschien is het wel minder ‘wetenschappelijk’ dan het
lijkt om over de bedoelingen van ‘X’ zoveel verschillende veronderstellingen te uiten
als Gerritsen in de passage voorafgaande aan zijn hierboven geciteerde conclusie
heeft gedaan. Ik moet vaststellen dat Gerritsens conclusie op onvoldoende gegevens
berust. Zijn betoog is weer incompleet geweest.
Ik heb in een aanvullend opstel, voor het eerst gepubliceerd in Spelend met de
Spelgenoten, laten zien, hoe goed het corrigerend nalezen van het 16de gedicht
past bij mijn hypothese: ‘de “krabbelaar” is Jan Moritoen geweest’. Als Gerritsen
zijn ‘kritische kanttekeningen’ niet als zijn laatste woord beschouwt, maar mij de eer
wil aandoen de discussie met mij voort te zetten, zal hij aan dat aanvullende opstel
niet voorbij kunnen gaan. Ik zal nu echter de daaraan te ontlenen argumenten niet
aanvoeren, maar mij beperken tot een bespreking van Gerritsens tegenhypothese.
Die is als volgt (blz. 199/200): ‘Iemand - laten we hem X noemen - heeft uit het
gedichtenboek dat thans het derde deel van het Gruuthuse-handschrift vormt, een
keuze gemaakt. In eerste instantie heeft hij een reeks van zeven gedichten gekozen,
die hij van een nummering voorzag...het huidige gedicht 5 kreeg in zijn
oorspronkelijke reeks de vijfde plaats, gedicht 6 de zesde, en gedicht 7 duidde hij
aan als tleste. Om een of andere reden heeft X besloten zijn oorspronkelijke keuze
te wijzigen. Voor zover wij zien kunnen...heeft hij de gedichten 5 en 7 uit zijn reeks
geschrapt, en gedicht 13 erin opgenomen. De nummering moest worden veranderd:
gedicht 6

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 85

269
werd tfifste, gedicht 13 werd tseste en vormde hoogstwaarschijnlijk het slot van de
tweede reeks...Zoekend naar de reden van X' keuze, zou men zich kunnen afvragen
of de gedichten waarbij hij notities heeft geschreven, wellicht iets gemeenschappelijks
hebben...De gedichten van de tweede, uiteindelijke reeks (1, 2, 6, 13) behoren alle
tot hetzelfde, op de Roman de la Rose geïnspireerde genre: het zijn gedichten
waarin een minnaar in een droom een of meer allegorische gestalten ontmoet die
hem tot een bepaald inzicht omtrent zijn liefde brengen...De leden van de eerste,
oorspronkelijke reeks (1, 2, 5, 6, 7) zijn eveneens amoureuze droomgedichten, op
één na, gedicht 5, dat wel over de liefde handelt, maar niet de enscènering in een
droom kent. Gedicht 7 is wel een droomgedicht, maar het wijkt in zoverre van de
vorige af, dat de geliefde tot wie de dichter zich richt, een meisje is dat voorbestemd
is, of op het punt staat, in een klooster te gaan...Op grond van deze gegevens lijkt
het mij mogelijk, dat X oorspronkelijk een reeks gedichten over de liefde heeft willen
bijeenbrengen, maar het kriterium van zijn keuze vervolgens heeft vernauwd tot:
allegorische droomgedichten waarin sprake was van een bepaald type liefde.’
Ik heb deze tegenhypothese zo uitvoerig geciteerd, omdat mijn criticus althans
op één punt met juistere gegevens heeft gewerkt dan ik: hij heeft met De Vreese's
tweede lezing, en met Lieftinck, het onderschrift van gedicht 7 wel terecht
geïnterpreteerd als ‘tot hier tleste’, terwijl ik met De Vreese's eerste lezing ‘tot hier
tseste’ had willen lezen. Ik had mij al in mijn antwoord aan Lieftinck bereid verklaard
‘tleste’ te lezen, ‘met de aantekening evenwel dat ik dan van de doorhaling niets
begrijp’. Ik had het daarbij evenwel niet mogen laten, maar mijn redenering, voorzover
op de foutieve lezing gebouwd, moeten herzien. Dat wil ik dan nu in mijn antwoord
aan Gerritsen meteen doen. Ik veroorloof mij echter wel met enige nadruk de
aandacht van mijn criticus te vestigen op de zin die ik op mijn wat kribbige
‘aantekening’ had laten volgen: ‘Voor mijn herkenning van Jan Moritoen maakt het
niets uit’. Had Gerritsen deze zin goed gelezen, dan had hij zich er misschien niet
toe laten verleiden mijn ‘interpretatie van de “krabbels” bij de gedichten’ een
‘draagbalk van (mijn) bouwwerk’ te
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noemen. Mijn ‘herkenning’ van de dichter is volkomen onafhankelijk van mijn
redenatie over de ‘krabbels’ tot stand gekomen. Zo'n redenatie achteraf kan de
‘herkenning’ wel ondersteunen, maar niet gezegd worden deze te ‘dragen’. Laten
we de ‘krabbels’ nu maar eens helemaal van zichzelf uit, als een zelfstandig gegeven,
interpreteren. Daarna kunnen we oordelen of ze al dan niet passen in mijn
voorstelling van Jan Moritoen.
Tot op zekere hoogte kan ik het wel eens zijn met Gerritsens constatering: ‘In
eerste instantie heeft hij een reeks van zeven gedichten gekozen, die hij van een
nummering voorzag’. Enkel tot op zekere hoogte, want van een ‘keuze’ van de
nummers 2 en 3 weten we niets af. We weten alleen met zekerheid dat voor X - ik
zal de ‘krabbelaar’ ook maar zo noemen - op ‘tseste’ een gedicht volgde dat een
hem voor ogen staande reeks afsloot, ‘tleste’. X wijzigde vervolgens zijn ‘keuze’,
ongetwijfeld. Betekent dit dat hem in tweede instantie géén reeks voor ogen heeft
gestaan waarin op een ‘seste’ een ‘leste’ moest volgen? Gerritsen neemt dit
inderdaad aan: ‘tseste’ vormde volgens hem ‘hoogstwaarschijnlijk het slot van de
tweede reeks’. Twee vragen. Ten eerste: waarom schreef X onder het gedicht dat
het slot van zijn tweede, uiteindelijke reeks vormde, dan niet opnieuw ‘tot hier tleste’?
Ten tweede: waarom voegde hij in die tweede reeks aan zijn notitie ‘tot hier tseste’
nog zo nadrukkelijk toe: ‘ende niet verder’, nog eens herhaald in een: ‘niet verder
dan hier’? Bedoelde X met ‘tot hier tseste ende niet verder’ inderdaad niets anders
dan: ‘tot hier tleste’? Waarom drukte hij zich in tweede instantie dan zoveel
omslachtiger uit dan in eerste instantie? Nee, wanneer we de gegevens
onbevooroordeeld op ons in laten werken, is m.i. geen andere conclusie mogelijk
dan dat ook in tweede instantie een ‘tot hier tleste’ de bijeengebrachte reeks had
moeten afsluiten. Maar dat gedicht dat de reeks moest afsluiten heeft X niet in de
codex kunnen vinden! Hij bladerde door tot het eind, las het laatste gedicht zelfs
met grote, corrigerende aandacht, maar ‘tleste’ dat hij zocht stond er niet in. En
dáárom voegde hij aan ‘tot hier tseste’ toe: ‘niet verder dan hier’. Wat kan ‘tleste’
dat X voor ogen stond dan voor een gedicht geweest zijn? We weten het niet, we
weten alleen dat het niet gedicht 7 was, want daarbij heeft X zijn in eerste instan-
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tie geplaatste notitie ‘tot hier tleste’ weer met kracht doorgekrast.
Hoe kan Gerritsen bewijzen dat de ‘keuze’ in tweede instantie van een ‘fifste’ en
een ‘seste’ geheel los stond van de in eerste instantie gedane, hoe bewijst hij dat
de tweede ‘keuze’ geen correctie kan zijn geweest van de eerste? Waarom mag X
zich in eerste instantie niet gewoon hebben vergist? Voor Gerritsen is er ‘geen
situatie denkbaar waarin Jan Moritoen, of een ander, met de autograaf in handen,
in het Gruuthuse-handschrift onder een bepaald gedicht tot hier tleste schrijft, en
dit dan weer doorhaalt’. Goed, maar waarom moet die ‘Jan Moritoen, of een ander’
toen hij zijn notities maakte, bepaald de autograaf in handen hebben gehad, waarom
kunnen deze krabbels niet gemaakt zijn op grond van de herinnering? Middeleeuwse
dichters, ik heb het al eens eerder opgemerkt, moeten wel een geweldig geheugen
bezeten hebben om zó vlot te kunnen dichten! Zou een dichter als Jan Moritoen
zich dan niet herinnerd hebben wat er in zijn ‘persoonlijke verzamelcodex’ stond,
en in welke volgorde, zonder dat hij zijn autograaf in handen had? Zeker, mijn
karakteristiek van de ‘gebruiker’ (d.i. de ‘krabbelaar’) op blz. 17 van mijn inleiding
geeft wel enige aanleiding tot Gerritsens formulering: ‘De “gebruiker” van het derde
deel die deze vluchtige krabbels uit zijn pen liet glijden, plaatste, al zoekende en
herkennende, een aantal gedichten in een bepaald verband, in een bepaalde
volgorde, die niet het verband en de volgorde van de codex waren. Hij moet dit
verband en deze volgorde gekend hebben uit een andere codex, die hij bij het
doorbladeren van ons derde deel misschien wel voor zich had liggen.’ ‘Misschien’
zeg ik. Het is een terloops geuit en helemaal niet essentieel detail van mijn
interpretatie. Dat had Gerritsen zelf toch ook wel op kunnen merken! Als die
‘autograaf-in-handen’ hem zo dwarszat, had hij kunnen proberen zich een situatie
in te denken zonder ‘codex, die hij bij het doorbladeren misschien wel voor zich had
liggen’. Dat heeft hij niet gedaan en daardoor is zijn kritiek incompleet en zonder
enige bewijskracht.
Omdat ik de lezing ‘tot hier tleste’ achteraf als juist erken, moet ik de in mijn
inleiding gegeven voorstelling wel enigermate herzien, maar al te ingrijpend behoeven
de veranderingen niet te zijn. Mijn ‘verhaal’ wordt nu zo. X - ik blijf hem nog maar
even zo noemen - kende
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een reeks van zeven gedichten, van Jan Moritoen. Hij had zijn goede redenen om
te vermoeden dat die reeks geheel of gedeeltelijk in het gedichtenboek van het
Gruuthuse-handschrift was overgenomen. Hij begon dus in dat gedichtenboek te
bladeren en voelde zich al meteen op bekend terrein. Onder gedicht 1 kon hij met
overtuiging schrijven: ‘tot hier teerste’. Bij het lange gedicht 2 was ook geen vergissen
mogelijk: ‘tot hier tfyerde’. De volgende gedichten, 3 en 4, behoorden duidelijk niet
tot zijn reeks. Maar daarna begón het weer, méénde hij. En in één vaart door
noteerde hij bóven gedicht 5, waar het weer begón: ‘hier beghint tfifste’, bóven
gedicht 6, nog haastiger en daarom verkort: ‘hier tseste’, en tenslotte ónder gedicht
7, bij wijze van afsluiting: ‘tot hier tleste’. Klaar was hij! Maar nee, toen hij nog eens
goed keek, merkte hij dat hij zich vergist had. Hij was wel op bekend terrein geweest,
maar had zich, in der haast, niet goed georiënteerd. Hij was kwaad op zichzelf en
weer in één vaart kraste hij, nijdig en energiek - dat is geen fantasie van mij, zie het
handschrift! - zijn laatste drie notities door. In de plaats daarvan stelde hij bij het
enige gedicht dat wél tot de reeks behoorde zorgvuldig twéé notities, één aan het
begin en één aan het eind: ‘hier beghint tfifste’, en: ‘tot hier tfifste’. Dat doe je zo
wanneer je je vergist hebt, je wordt dan overnauwkeurig! Daarna ging X rustig verder
zoeken. Hij zou zich niet voor de tweede maal vergissen. Acht bladzijden lang was
er niets te vinden, maar op de negende was het weer raak. Hij had er nu, gekalmeerd,
geen behoefte meer aan om meteen een beginsignaal te plaatsen, maar krabbelde
aan het slot van het tamelijk lange gedicht - na 1 en 2 het langste -: ‘tot hier tseste’.
Dit was dan het échte ‘seste’! Maar waar was nu het échte ‘leste’? X bladerde verder,
tot aan het eind van de codex. Nee, het was er niet Hij keerde terug naar het slot
van gedicht 13, ‘tseste’, en noteerde daar, ietwat teleurgesteld, zijn bevindingen:
‘ende niet verder’, ‘niet verder dan hier’.
Nieuw is in deze voorstelling dat er tenminste één gedicht van Jan Moritoen moet
hebben bestaan dat wij niet kennen, doordat het niet is overgenomen in het
Gruuthuse-handschrift. Dat verloren gedicht is het échte ‘leste’, geschreven,
vermoedelijk, ná het echte ‘seste’ (= gedicht 13) en vóór de gedichten 9 en 7. De
beide laatstgenoemde gedichten
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hebben blijkbaar niet in de ‘persoonlijke verzamelcodex’ gestaan, maar zijn dan op
losse bladen aan de kopiisten ter hand gesteld. Van het verloren gedicht weten wij
niets anders dan dat X het in het gedichtenboek heeft gezócht en dat het daar dus,
naar zijn mening, een plaats in verdiend had. X had zoveel met het gedichtenboek
te maken dat hij bepaalde verwachtingen kon hebben omtrent zijn inhoud. Heb ik
hiermee bewezen dat X niemand anders dan Jan Moritoen geweest kan zijn? Nee,
maar ik daag iedereen uit om mij te bewijzen dat hij het niet geweest kan zijn! Zolang
dat bewijs niet is geleverd, blijft het een afwegen van waarschijnlijkheid tegen
waarschijnlijkheid. En dan houd ik tegenover Gerritsen staande dat mijn hypothese,
omdat het gedrag van X en de aard van zijn notities er beter door verklaard worden,
waarschijnlijker is dan zijn tegenhypothese. Wat de vier gedichten van ‘de tweede,
uiteindelijke reeks’, 1, 2, 6 en 13, verbindt is bij mij het auteurschap van Jan Moritoen,
bij Gerritsen echter, nogal vaag, ‘een bepaald type liefde’, Maar als de nadere
interpretatie van gedicht 1 die ik in Ts. 85, 1-37 gegeven heb juist is, gaat het in dat
gedicht niet eens over de liefde maar over de ‘const’! In de gedichten 2, 6 en 13
gaat het ongetwijfeld wel over de liefde, maar ik heb moeite hierin ‘een bepaald
type’ te herkennen. In 6 en 13 wordt, evenals in 7, de geliefde allegorisch voorgesteld,
in 2 niet. In 6 en 13, als in 7, richt de dichter-minnaar zich in zijn epiloog rechtstreeks
tot zijn geliefde, in 2 niet. En zo kan ik nog wel een poosje doorgaan. Gerritsen
brengt de vier gedichten onder een m.i. fictieve noemer.
Wat betreft de volgende paragraaf, ‘Het auteurschap van de gebeden en
gedichten’, kan ik volstaan met de constatering dat Gerritsen hier zelfs niet aan het
formuleren van een tegenhypothese is toegekomen, laat staan aan het leveren van
een tegenbewijs. Zijn methodologische opmerkingen heb ik al in mijn inleiding
beantwoord. De veel omvangrijker paragraaf, ‘De grote liefde van Jan Moritoen’,
geeft meer aanleiding tot discussie. Gerritsen geeft hier allereerst, bij wijze van
‘steekproef’, een analyse van gedicht 6, ‘tfifste’. De dichter, ‘ic’, vertelt hoe hij in een
droom, wandelend in een ‘vergier’, een ‘egglentier’ ziet:
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Daer ic zach eenen egglentier,
Ghebloyt, van rozen root gheladen,
Verchiert met zoeten groenen bladen.
Sijn roke was lidens medecijne,
Sijn dornen ne daden niemen pine,
Want hi was teeder, van ranken smal.

De ‘ic’ ontmoet ‘vrau Redene’ en die geeft op haar beurt dan ook nog eens een
beschrijving van de ‘egglentier’, waaruit we kunnen opmaken dat deze een minnaar
voorstelt. Op de ‘egglentier’ zit een ‘duve’, die niet anders kan zijn dan zijn minnares.
‘Vrau Redene’ vertelt vervolgens hoe, terwijl de duif ‘vroilic in den doren’ zat, er een
ander is gekomen - naamloos, niet allegorisch voorgesteld - die haar heeft ‘verstoort
recht onvorzien’. Opvliegend wondt de duif zich aan een doorn van de ‘egglentier’.
Maar, zegt ‘Vrou Redene’:
Dieze verjaechde, de scult es zijn!
De egglentier die es zo fijn,
Sijn dornen ne waren noit ghemaect
Omme dat de duve zoude zijn gheraect,
Maer dor de ghone heift hi den doren
Die de duve willen verstoren.
Bi sinen sculden het niet en cam.
Nu tijt zoet hem. dies bem ic gram.

De weggevlogen duif heeft raad gevraagd aan een ‘ghespele’ en die heeft het conflict
tussen minnaar en minnares nog erger gemaakt door een ‘exempel’ te vertellen:
Exempel segghende bi eenen boome
Die met vruchte gheladen stont,
Ende zeide: zi waren in den gront
Vart van keeste, hoe scone zi stonden.

‘Vrau Redene’ verwerpt dit ‘exempel’ met alle kracht, immers het is ónredelijk te
zeggen dat álle vruchten in de pit verrot zijn:
Menich boom staet up der erde.
Sout al vart zijn dat hi draecht,
So ware de werelt zeere gheplaecht.
Dat ware een jammerlic gherucht,
Soudmen versmaden de goede vrucht
Al stonder quade ghewassen bi!
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Nu laat ik Gerritsen aan het woord: ‘Wie is dan de egglentier die zonder het te willen
de duif heeft verwond? Natuurlijk de ic: de egglentier die hij in zijn droom heeft
aanschouwd en waarover vrau Redene hem haar verhaal heeft verteld, was hijzelf.’
Helemaal ‘natuurlijk’ is deze interpretatie voor Gerritsen toch blijkbaar niet, want in
een noot oppert hij nog een mogelijk bezwaar dat hij niet meteen weerleggen kan:
‘Verder onderzoek zal moeten uitmaken of het binnen de literaire conventies
“normaal” genoemd mag worden, dat de ic zichzelf op het derde niveau (d.i. in de
1)
droom) ontmoet als een egglentier wiens roke was lidens medecyne (v. 59). Ik zie
hierin vooralsnog geen overwegend bezwaar tegen mijn interpretatie.’ Het gemak
waarmee Gerritsen over het bij hemzelf opgekomen bezwaar heenstapt, moet
verklaard worden uit zijn innerlijke zekerheid: hij kan, meent hij, de juistheid van zijn
interpretatie bewijzen! En dit is dan het ‘bewijs’: ‘Als de ic zich aan het slot van het
2)
gedicht tot zijn geliefde richt, zendt hij haar een minlijc zucht , So goede ghetrauwe
vruchten plien...Hij ziet zichzelf dus als een “goede ghetrauwe vrucht”, en door zich
zo te noemen protesteert hij tegen die ander duve, die de egglentier immers had
vergeleken met een boom vol rotte vruchten.’ Met de laatste bijzin grijpt Gerritsen
terug op een paar zinnen uit de voorafgaande alinea: ‘Wat bedoelt de ghespele van
de gewonde duif met haar exempel? Daarover kan moeilijk twijfel bestaan: zij wil
haar vriendin doen inzien dat de egglentier als een boom is, waarvan de vruchten
Vart van keeste, hoe scone zi stonden (v. 161) zijn.’
‘Daarover kan moeilijk twijfel bestaan’, zegt Gerritsen, hij is wel erg zeker van
zichzelf. De boom uit het exempel is een vruchtboom, een boom waaraan pitvruchten
groeien. Ligt het nu zó voor de hand om een bloeiende rozestruik te vergelijken met
een rijkbeladen vruchtboom? Rozen zijn toch geen pitvruchten en zelfs rozebottels
zijn dat niet. Volgens de ‘ghespele’ draagt de vruchtboom enkel rotte vruchten, maar
‘vrau Redene’ stelt daar tegenover dat redelijkerwijs iedere boom naast ‘quade’ ook
‘goede’ vruchten voortbrengt. Zij corrigeert hiermee

1)
2)

Aldus Carton; lees met hs.: medecijne. K.H.
Lees met Carton en hs.: minlic zucht. K.H.
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het ‘exempel’ en bij onze interpretatie - en eventuele vergelijking van de vruchtboom
met de ‘egglentier’ - moeten we van deze gecorrigeerde vorm uitgaan. De ‘ic’ noemt
zichzelf in zijn slotwoord, waarmee hij, uit de droom ontwaakt, zich rechtstreeks tot
de geliefde richt, een ‘goede ghetrauwe vrucht’. Dat kan niet anders betekenen dan:
‘goede, getrouwe minnaar’. En wat is dan een ‘quade vrucht’? Wel, ‘natuurlijk’ - zeg
ik op mijn beurt - een ‘onbetrouwbare, onhoofse minnaar’. De boom uit het exempel
is de ‘boom der minne’ en aan die boom groeien nu eenmaal, helaas, goede èn
slechte vruchten. Hoe kan nu een ‘egglentier’ die voorgesteld wordt als een
volmaakte minnaar, geurend in volmaakte liefde, ‘vergeleken’ worden met een, nee
dé ‘boom der minne’, waaraan goede, maar helaas ook slechte vruchten groeien?
Dit is een retorische vraag, want ik bedoel te zeggen: dit is onmogelijk. Ik ben zuinig
met het woord ‘onmogelijk’, maar laat het hier toch maar weer eens vallen. Nee,
dat de ‘ic’ zichzelf een ‘goede ghetrauwe vrucht’ noemt, kan op geen enkele manier
bewijzen dat ‘ic’ ook de ‘egglentier’ zou zijn.
Kan dat dan misschien blijken uit de voorstelling van de ‘egglentier’ zelf en uit het
verhaal dat ‘vrau Redene’ over de minnaar, de minnares èn de derde man vertelt?
Gerritsen heeft het zelf al vreemd gevonden dat de ‘ic’, die in het droomverhaal ‘ic’
blijft, zichzelf in zijn droom als een ‘egglentier’ zou tegenkomen. Ik vind het nog
vreemder dat een hoofs minnaar tegenover zijn dame zichzelf zozeer zou prijzen
en zozeer van alle schuld vrijpleiten als het geval zou zijn wanneer we in de
‘egglentier’ inderdaad een zelfprojectie van de ‘ic’ zouden moeten zien. Ik ben weer
geneigd het woord ‘onmogelijk’ te laten vallen. De ‘ic’ ís ongetwijfeld een minnaar,
maar er komt in het gedicht nog een twééde minnaar voor, de ‘egglentier’. Er is
echter maar één geliefde, de ‘duve’. Dit bewíjst - laat ík nu ook eens het woord
‘bewijzen’ gebruiken - dat we hier met een driehoeksverhouding te maken hebben.
En dan ligt het toch wel zeer voor de hand om de ‘ic’ te herkennen in de ‘derde man’
uit het verhaal van ‘vrau Redene’. De ‘ic’ komt zichzelf níet in die ‘derde man’ tegen,
want die is er, als het verhaal gedaan wordt, al lang niet meer bij, die is er alleen
maar gewéést. De ‘derde man’ figureert op Gerritsens vierde niveau, de ‘ic’ op het
tweede en
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derde, de ‘egglentier’ op het derde en vierde. Het is helemaal niet vreemd dat de
‘ic’ in het verhaal van ‘vrau Redene’ - op het vierde niveau - in de gestalte van een
niet met name genoemde zou optreden. Het feit dat hij in dit allegorische verhaal
van het vierde niveau de enige ‘niet-verbeelde’ is, kan er juist een aanwijzing voor
zijn dat deze ‘derde man’ in de ‘werkelijkheid’ van het derde niveau herkenbaar
aanwezig is. Gerritsen concludeert: ‘voor het bestaan van een driehoeksverhouding
tussen de dichter, diens vriend en hun beider geliefde levert gedicht 6 naar mijn
mening niet de geringste aanwijzing’. Ik heb de laatste woorden gecursiveerd en
moet bekennen: dáár heb ik geen antwoord meer op.
In gedicht 13 wordt de driehoek volgens mij gevormd door de ‘ic’, de ‘fonteine’ en
‘der fonteinen hoede’. Gerritsen merkt daartegen op: ‘uit niets blijkt dat het “hoeden”
van de fonteine door de oude man beslist als een amoureuze verhouding moet
worden geïnterpreteerd. De gedachte aan de grootvader, de vader of de voogd
(zelfs de echtgenoot) van het meisje (de vrouw) ligt veel nader dan die aan een
minnaar.’ Vreemd vind ik het, in deze opsomming van mogelijkheden van een
niet-amoureuze verhouding, na de grootvader, de vader en de voogd ook de
echtgenoot aan te treffen. Een combinatie van een hoofse huisvriend en een hoofs
echtpaar kan naar mijn mening een zeer goede driehoeksverhouding opleveren.
Maar laten wij deze echtgenoot elimineren en nagaan of het droomverhaal - derde
niveau - kan handelen over een grootvader, vader of voogd die de zorg voor zijn
kleindochter, dochter of pupil stervende heeft opgedragen aan zo-maar-een-vriend.
Volgens de voorstelling van het verhaal wordt die vriend pas na de dood van de
grootvader, vader of voogd op het meisje verliefd. Zijn liefde wordt echter niet
beantwoord. Hoe wordt dat onbeantwoordblijven van de liefde allegorisch uitgedrukt?
Door het gesloten-blijven van de fontein. Hoe verklaart ‘de raadsvrouwe’ - die in dit
gedicht naamloos blijft - dat gesloten blijven? Ik citeer, r. 515 vgg.:
Ende dat de slotel node drait,
Dat comt bi haer, bi niement el,
Die binnen hout, verstaet mi wel,
Dat borne claer die heet confoort.
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Die lichtelic niet mach commen voort
Bi alle dien slotelen van yvore,
So wel betaemt zulken tresore.
Want daer es der fonteinen vrauwe,
Wiens name dat es gheheeten Trauwe.
Die .vij. adren in den gront
Heift ghemaect, dat zi hu cont,
Daer dat borne bi ontfangt
Sijn cracht. wie daer of wart ghedranct,
Hi moet ghenesen alder quale
Die commen mach uter veinstren strale...
Nu merct of hi mach sijn verhuecht
Die drincken zal dit borne claer.
Dat ware den dorpere arde onnaer.
Het ware ooc Jammer ende scade
Datter yement scade an dade.
Dat wiste wel die houde vroede
Die de fonteyne hadde in zijn hoede.
Ende om dat hi dat borne reine
Hadde ghesmaect van der fonteine,
So sciet hi node ghenouch van dan.

De fontein blijft voor de vriend gesloten, omdat ‘der fonteinen vrauwe’, die ‘Trauwe’
heet, de tanden op elkaar houdt (‘dat comt bi haer’). De liefde van de vriend wordt
niet beantwoord, omdat het meisje trouw wil blijven, móet blijven. Trouw aan wie?
Uiteraard aan een ander, een voorganger van de vriend, die met ‘borne’ uit de
fontein gedrenkt en daardoor ‘ghenesen’ van zijn ‘quale’ was. ‘Dat borne claer die
heet confoort’ is niet bestemd voor dorpers, maar alleen voor hoofse minnaars, zegt
de raadsvrouwe. Impliciet stelt zij hiermee aan de vriend de vraag: ‘bén jij wel een
hoofse minnaar?’ ‘Die houde vroede die de fonteyne hadde in zijn hoede’ wilde alle
‘scade’ - van de zijde van onhoofse minnaars - afweren. Precies zoals de ‘egglentier’
zijn dorens ‘ghestelt ter steke’ had om zijn duif ‘te houdene te ghereke voor niders,
clappers of boze vileine, die grieven mochten der duven reyne’. Is die ‘egglentier’
soms een grootvader, vader of voogd? Nee, hij is evident de minnaar van de ‘duve’.
‘Die houde vroede’ kán dus, bij analogie geredeneerd, zeker ook de minnaar van
de ‘fonteyne’ zijn geweest. En
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dan lezen we de beslissende woorden: ‘Ende om dat hi dat borne reine hadde
ghesmaect van der fonteine, so sciet hi node ghenouch van dan’. ‘Die houde vroede’
scheidde dus niet ‘node ghenouch’ van de ‘fonteyne’ omdat hij zo bezorgd was,
maar omdat hij zelf ‘dat borne reine’ geproefd had, d.w.z. omdat hij zelf haar hoofse
minnaar was geweest. Grootvader, vader en voogd exeunt. De liefde van de vriend
blijft onbeantwoord, omdat de ‘fonteine’ trouw wil blijven, móet blijven aan ‘der
fonteinen hoede’, haar gestorven minnaar, de gestorven vriend van de vriend.
Gerritsens ‘mogelijkheden’ blijken evenzovele ónmogelijkheden te zijn.
In gedicht 7 wordt de driehoek volgens mij gevormd door de ‘ic’, de ‘bloume’ en
de ‘rozier’. In de laatste heb ik de gestorven minnaar en vriend gezien die ‘uit de
hemel toekijkt’. Gerritsen zegt hierover het volgende: ‘Over het rozier (het woord is
hier onzijdig) wordt verder (t.w. in het gedicht) met geen woord gesproken. Het
woord rozier betekent volgens Verdam “rozenhof”, “rozengaard” (cf. rosarium), maar
Heeroma geeft het weer met “rozenstruik”. Wil men de allegorie “terugvertalen” in
de realiteit, dan zou het rozier de omgeving kunnen representeren waarin de dichter
het meisje heeft ontmoet (eventueel haar familie, of de kring van haar vriendinnen).
Maar volgens Heeroma is “de” rozier (hij bekommert zich niet om het onzijdige
pronomen in v. 36) de gestorven minnaar!’ Hierbij de noot: ‘In gedicht 9, v. 141...is
rozier als masculinum gebruikt - de betekenis is daar vermoedelijk inderdaad
“rozenstruik”. (Zou rosier als neutrum “rozengaard” en als masculinum “rozenstruik”
betekenen?)’ Over een woord als ‘rozier’ is gelukkig een volkomen zakelijke discussie
mogelijk. Ik sla Verdam op s.v. rosier en vindt daar als geslacht uitsluitend ‘m.’, dus
masculinum. Als Gerritsen vraagt: ‘Zou rosier als neutrum “rozengaard” en als
masculinum “rozenstruik” betekenen?’, moet hij aannemen dat Verdam zich vergist
heeft. Nu is Verdam inderdaad niet onfeilbaar, zijn betekenisomschrijving ‘rozenhof,
rozengaard’ bijvoorbeeld is op zijn minst onvolledig. In grammaticaal opzicht heeft
hij zich echter niet vergist. Van de 9 plaatsen waarnaar hij verwijst heeft één de
subjectsvorm ‘die rosier’ en hebben twee de directe objectsvorm ‘enen rosier’. Ik
kan daar nog aan toevoegen uit de ‘tweede

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 85

280
Rose’, Ab 2, 197: ‘enen rosier’, Ab 2, 208: ‘die rosier’. In de Roman van de Roos is
herhaaldelijk sprake van een ‘rosier’ en het woord betekent dan steeds
ondubbelzinnig ‘rozenstruik’. Het oudfrans kent rosier in dezelfde betekenis.
Volkomen zeker is de betekenis ‘rozenhof’ m.i. alleen bij Kiliaan, maar diens taal
noemen we gewoonlijk geen middelnederlands meer. De dichters van het
Gruuthuse-handschrift - in ieder geval Jan Moritoen - zijn uit de school van de Roman
van de Roos. Het is dus apriori waarschijnlijk dat zij ‘rosier’ in de betekenis
‘rozenstruik’ gebruiken. Gerritsen heeft zelf al verwezen naar gedicht 9, ik voeg daar
nog aan toe lied 139 (‘Ic gheve di rozen ende rozier’, en drie regels verder: ‘So wart
dijn boom verbrandet scier’). Wil men in gedicht 7 ‘rozier’ als ‘rozenhof’ opvatten,
dan moet men dat uit de context aannemelijk kunnen maken. Heeft Gerritsen dat
gedaan? Nee, hij neemt die ongewone betekenis zo maar aan. Hij negeert bovendien
dat in de Roman van de Roos en de daardoor gevormde literaire traditie een ‘rosier’
steeds een minnesymbool is en fantaseert dat ‘het rozier de omgeving (zou) kunnen
representeren waarin de dichter het meisje heeft ontmoet’. Een madeliefje
(‘mergriete’) in een rozenhof? Gerritsen vergeet dat men bij een goed dichter enige
‘dichterlijke logica’ mag verwachten! Voor mijn opvatting van ‘rozier’ als een
allegorische voorstelling van een minnaar kan ik mij behalve op gedicht 9 en lied
139 vooral ook beroepen op de ‘egglentier’ uit gedicht 6. Niettemin vindt Gerritsen
mijn interpretatie absurd (‘Ik vraag mij af of er onder zijn lezers iemand is, die zich
door deze interpretatie laat overtuigen’) en meent hij mij ook nog te moeten
terechtwijzen omdat ik mij niet zou hebben ‘bekommerd om het onzijdige pronomen’.
Alsof dat een door mij over het hoofd gezien belangrijk gegeven zou bevatten! Nu,
misschien bevat het wel een aanwijzing voor de interpretatie, maar die wijst dan
bepaald eerder in mijn richting dan in de zijne. Als ‘rozier’ nergens anders als een
bewijsbaar neutrum optreedt, moeten we ons namelijk afvragen of ‘dat’ in r. 34 wel
op ‘rozier’ slaat. Ik wil de hele passage nog eens citeren:
Dies en es niet leden lanc
Dat mi verwan des slaeps bedwanc.
Een droom cam mi te voren scier

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 85

281
Die mi vertoochde een scoon vergier.
Noit men met oghen scoonreen zach!
Bi zonder zachic een rozier.
Dat men met rechte wel prisen mach!

Dat zou als volgt vertaald kunnen worden: ‘Niet lang geleden werd ik door slaap
overweldigd. Ik kreeg een droom die mij een fraaie tuin liet zien. Niemand heeft met
(wakende) ogen ooit een fraaiere gezien! Wat apart zag ik een rozenstruik staan.
Dat was wel iets om je bijzonder over te verheugen!’ Ik wil niet beweren dat deze
vertaling de enig mogelijke interpretatie is, maar het is zeker een mogelijkheid die
serieus overwogen moet worden. Gerritsen had, zonder enige andere plaats waarop
hij zich beroepen kon, niet zo maar mogen schrijven: ‘het woord is hier onzijdig’,
hoogstens: ‘misschien wordt rozier hier als een onzijdig woord gebruikt’. ‘Heeroma
houdt nooit rekening met andere mogelijkheden, hij twijfelt zelden’, schrijft Gerritsen.
Met al de bescheidenheid die de oudere tegenover de jongere past zou ik toch willen
vragen: ‘en u dan?’
De paragraaf over ‘Het liedboek’ begint met een rustige samenvatting van het
betreffende hoofdstuk van mijn inleiding. ‘Is het gehele liedboek van de hand van
Jan Moritoen?’ vraagt Gerritsen. Zover wil hij zeker niet gaan, maar een deel van
de door mij verzamelde parallelplaatsen zegt hem toch wel iets: ‘Het door Heeroma
bijeengelezen materiaal lijkt mij globaal gezien van voldoende gehalte om er de,
vooralsnog onbewijsbare, hypothese op te baseren dat een deel van de liederen,
mogelijk zelfs een aanzienlijk deel, door dezelfde dichter is geschreven...Heeroma's
hypothese biedt stof genoeg voor boeiende onderzoekingen.’ Op deze waardering
volgt dan echter de vermanende en verwijtende uitroep: ‘Had hij zich daar nu maar
toe beperkt!’ Is dit een gerechtvaardigde uitroep? Zou ik inderdaad mijn filologische
plicht beter hebben vervuld, wanneer ik mijn onderzoek van het liedboek beperkt
had tot een uitwerking van Nelly Geerts' hypothese ‘dat een deel van de liederen,
mogelijk zelfs een aanzienlijk deel, door dezelfde dichter is geschreven’? Is de
compositie van het liedboek dan soms geen legitiem filologisch probleem? Gerritsen
gaat aan dit toch levensgrote probleem in feite voorbij en verspeelt daarmee m.i.
het
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recht kritiek uit te oefenen op allerlei details (de ‘kalender’), die alleen maar op een
juiste wijze beoordeeld kunnen worden tegen de achtergrond van het probleem in
zijn geheel.
Op blz. 32/3 van mijn boek heb ik gewezen op het compositorische getuigenis
van het op-een-na-eerste en het op-een-na-laatste lied. Beide liederen hebben een
refrein dat begint met de woorden ‘et scilt’, In lied 2 luidt de refreinregel: ‘Et scilt
vele dinx diet merken wil’, in lied 146 begint het refrein met de regel: ‘Et scilt mi niet
zo vele alst plach’. Dat is een correspondentie waar men onmogelijk aan voorbij
kan gaan. In beide liederen komt ‘et scilt’ viermaal voor, niet neergeschreven in
letters maar voorgesteld door een rebus: een plus-teken met een driehoekig schildje.
(In mijn boek heb ik, in navolging van Gessler, de rebus ‘gelezen’ als ‘tscilt’, maar
bij nader inzien lijkt ‘et scilt’ (= ‘het scilt’) mij toch een betere ‘lezing’.) Lied 2 is
gekopieerd door hand α, lied 146 door hand η. Deze beide handen hebben in deze
dus wel zeer voortreffelijk ‘samengewerkt’ en dat is redelijkerwijs alleen maar te
verklaren wanneer men aanneemt dat ook hun beider voorbeeldcodex al de rebussen
heeft bevat. In die voorbeeldcodex stond dus al een bewust gecomponeerd en
bewust als compositie gepresenteerd liedboek. Dat moet ons als serieuze filologen
aanleiding geven om ook tussen begin en eind van de bundel te gaan zoeken naar
elementen van bewuste compositie. Als we dat doen vinden we in elk geval één
groep liederen met een schikking die onmogelijk toevallig kan heten, de groep 97
tot en met 101. Ik heb daar op blz. 174 vgg. van mijn boek over geschreven. 97, 99
en 101 zijn Maria-liederen waarin een kring van zangers - ‘wi’ - de bijstand van de
heilige Maagd inroept tegen de bedreigingen van dood en duivel. In alle drie de
liederen wordt Maria aangeroepen als ‘roze’: ‘Roze vul van tsemels dauwe’ (97), ‘O
roze die in den hemel zijt’ (99), ‘O zuvre roze zonder doren / Uutvercoren / Van den
heere dor sijn ootmoet’ (101). In 101 wordt, wat niet bepaald gewoon mag heten,
Maria ook nog voorgesteld als patrones van de muzikanten. De liederen 98 en 100
zijn gewijd aan de nagedachtenis van de zanger Egidius, die blijkens lied 100 tijdens
zijn leven ook deel heeft uitgemaakt van de hier als ‘wi’ optredende zingende kring
(‘Menich edel musisien / Prees dinen voys ende dijn tenuere. / Nu bidt vor
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ons...’). Het is duidelijk dat de vijf liederen bij elkaar horen en dat de samensteller
van het liedboek opzettelijk de twee Egidius-liederen en de drie Maria-liederen tot
een cyclisch geheel samengevoegd. Mogen, móeten we het getuigenis van deze
bewust-gecomponeerde cyclus niet gebruiken als een uitgangspunt voor een
onderzoek dat verder wil gaan dan alleen maar de identificatie van de dichter der
liederen (‘Had hij zich daar nu maar toe beperkt!’) en dat zich bijvoorbeeld ook een
voorstelling tracht te vormen van de kring die het liedboek gebruikt heeft - o.a. om
het gestorven medelid Egidius in een bepaald verband te herdenken -, de kring
waarvoor het liedboek hoogstwaarschijnlijk is samengesteld?
Gerritsen zwijgt zowel over de liederen 2 en 146 als over de cyclus 97 tot 101.
Hij gaat maar op één door mij gesignaleerd compositieelement in: de 20 liederen
die ik onder de noemer ‘onhoofs’ heb gebracht en die niet willekeurig verspreid door
het liedboek voorkomen maar telkens tweetallen vormen, 16-17, 26-27, 37-38,
48-49, 57-58, 71-72, 85-86, 105-106, 121-122, 144-145. Hij schrijft: ‘Op zichzelf lijkt
dit een interessante waarneming, al zou ik er wel graag een definitie van “onhoofs”
bij hebben ontvangen’. Op die opmerking wil ik met genoegen ingaan. Waarom heb
ik de genoemde liederen als ‘onhoofs’ gekarakteriseerd? Wel, omdat zij door een
sterkere betrokkenheid op de realiteit zich distantiëren van de systematisch
gecultiveerde hoofse idealiteit der overige liederen. Ik heb met ‘onhoofs’ niet willen
zeggen dat er in deze 20 liederen helemaal geen hoofse elementen zouden
voorkomen. In 16 wordt bijvoorbeeld een hoofse minneverhouding geparodieerd
en uiteraard gaat dat niet zonder het gebruik van hoofse termen. 17, 26 en 27 zijn
daarentegen zo maar boertige vertelsels. 37 heeft een zeer realistisch refrein en
38 tekent een wel zeer wulpse ‘maecht’. In 48 wordt een amoureuze verhouding
tussen een ‘scone vrouwe’ en een ‘kerel grijs’ aan de kaak gesteld, wat weer een
ironisch gebruik van het hoofse idioom met zich meebrengt. 49 is een ‘wi’-lied - als
zodanig van belang voor onze kennis van de zingende kring - waarin op speelse
wijze de lof van een vrolijke armoede gezongen wordt en tenslotte zelfs gezinspeeld
wordt op een gijzeling die de dichter zou hebben ondergaan. Op de achtergrond
van deze vrolijkheid
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kan men teleurgestelde minne vermoeden. In 57 is die teleurgestelde minne het
eigenlijke thema. De schuld wordt, onhoofs, aan de ‘dame’ gegeven: ‘Ghetrouwe
minres, roup wi wrake / Over zulke wiven’. 58 behandelt hetzelfde thema nog
ironischer. 71 behoort weer tot het genre ‘boertig vertelsel’. 72 is een wachterlied
waarin de gelieven niet alleen als tezamen in bed liggend worden voorgesteld - zó
ver komt het in de ‘hoofse’ liederen uit de bundel nóóit! - maar bovendien het
verschrikte opspringen als ‘de wachter heift ghesonghen’ met nuchtere humor wordt
getekend. Het hoofse idioom wordt humoristisch gebruikt om de lof der lichamelijke
gemeenschap te zingen: ‘Ic weinsche hem die daer aerch of zeit / Ghebrec van
oghen ende van tonghen, / Want gheen solaes daer voren gheit’. 85 is een ‘wi’-lied
- evenals 49 dus belangrijk voor onze kennis van de kring - waarvan de vierde strofe
bepaald wel obsceen mag worden genoemd. 86 is minder grimmig maar even
obsceen. 105 en 106 doen wat hun thematiek betreft aan 57 denken: de dichter
néémt de voordegekhouderij van zijn ‘dame’ niet langer en dreigt haar met zijn
wraak. 121 tekent de mannelijke tegenhanger van de ‘maecht’ uit 38, terwijl 122
een soortgelijke opbouw heeft als 37: een samenspel van quasi-hoofsheid en
obsceniteit. 144 en 145 zijn weer ‘wi’-liederen, ditmaal echter niet tot lof van een
vrolijke armoede, maar van een vrolijke waard en zijn goede drank. De boog der
hoofse minnecultuur kon niet altijd gespannen zijn! Er zitten in die ‘onhoofse’ groep
liederen van zeer verschillende aard en toon, maar al deze liederen hebben gemeen
dat zij op een ‘lager’ niveau liggen, dat de blik daarin niet op het op het hoofse en
‘hogere’ gericht is. Doordat zij paarsgewijs optreden - en dat móet te danken zijn
aan een bewuste schikking - ervaart men ze al lezende als onderbrekingen, als
rustpunten. Zij brengen een geleding in de bundel aan. Wat zit daar achter?
Nog één keer Gerritsen: ‘Op welke gronden, zo vraag ik mij af, beschouwt
Heeroma het wachterlied 72 als “onhoofs”? En zou hij op de gedachte zijn gekomen,
122 als een obsceen lied te interpreteren als hij er niet bij voorbaat van overtuigd
was geweest, dat dit een onhoofs tweetal moest vormen met 121, het lied van de
verlopen muzikant? In het gardelijn en de heilde van lied 122 kan een onbevangen
interpretator toch ook wel iets anders zien dan een penis en een vagina?’ Op de
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eerste vraag, betreffende lied 72, heb ik naar ik meen hierboven al voldoende
antwoord gegeven. Wat betreft lied 122, ik nodig Gerritsen graag uit om mij dan
eens zo'n ‘onbevangen interpretatie’ voor te leggen. Natuurlijk is een ‘gardelijn’ een
‘takje’ en een ‘heilde’ een ‘band’ (‘zoals een boomkweker gebruikt om een zwak
stammetje te steunen of een tak van een leiboom op te binden’, heb ik er in mijn
annotatie aan toegevoegd). Natuurlijk is de voorstelling van het kwatrijn:
Ghebloiet staet een gardelijn,
So vaste nye ghein in mi en stoet.
God groetu, joncfrauwe edel, fijn,
Dat rijs haenstu in dijn behoet,

te vergelijken met de serieus-hoofse regels 31/4 van lied 129:
Ende haet gheplant ein gaerdelijn
Int hertze mijn,
Daer nie ghein in so vaste en stoet.
Neimstu mir niet in dijn behoet...

Maar wat in 122 ontbreekt is het ‘hertze’ en wat in 129 ontbreekt is de ‘heilde’. Die
‘heilde’ is in 122 niet iets wat de ‘joncfrauwe’ hanteert, nee, zij is bestémd tot ‘heilde’
zij moet zélf de ‘heilde’ zíjn, wil het ‘gardelijn’ overeind blíjven staan:
Sal dan mijn gaert ghedurich sijn,
Blijft mi ghestalt toot heilde zoet...

Ik zie graag Gerritsens antwoord tegemoet. Daarop zal ik ook wachten met het
geven van mijn eindoordeel over zijn kritiek. ‘Het is geen opwekkende ervaring, een
geleerde van naam steeds meer verblind te zien raken door een drogbeeld, zó
verblind dat hij de feiten geweld aandoet om ze ermee in overeenstemming te
brengen’, zegt híj van míj.
K. HEEROMA
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Het Gruuthuse-handschrift en de Spiegel der Sonden
Het gedicht waarmee het Gruuthuse-handschrift begint is een meditatie over psalm
51, vers 3 tot 21. Aan vers 3 wijdt de dichter tweemaal 16 regels, aan de volgende
verzen telkens eenmaal 16 regels. Het gedicht wordt besloten met een doxologie
van tweemaal 16 regels. Het geheel bestaat dus uit 22 eenheden, die overigens
geen strofen zijn en waarvan de beginletters ook geen geordende - alfabetische of
acrostichische - reeks vormen. Jan van Hulst, die volgens mij de dichter van deze
meditatie is geweest, heeft een soortgelijke opbouw toegepast bij het tweede gedicht,
dat uit 9 eenheden van 16 paarsgewijs rijmende regels bestaat.
Het zou nauwelijks zin hebben op deze speciale opbouw van Jan van Hulsts niet
bijzonder belangrijke gedicht Miserere mei, deus te wijzen, wanneer Van Mierlo in
de Gesch. v.d. Lett. d. Ned. 2, 92 niet had geschreven: ‘Het Miserere mei, te
oordeelen naar de bewaarde prozaomschrijving, is ook het begin geweest van den
Spieghel der Sonden’. Van Mierlo kon in 1939 het begin van de Spiegel der Sonden
alleen nog maar benaderen via de 15de-eeuwse oostnederlandse prozabewerking,
die in 1901 door Verdam was uitgegeven. In het munsterse afschrift dat Verdam
als grondslag had gediend bij zijn uitgave van het oorspronkelijke westvlaamse
gedicht, 1900, ontbrak toen nog het begin. Sedertdien zijn er echter weer enkele
brokstukken van dit begin tevoorschijn gekomen en door Hans Neumann uitgegeven
in de Nachrichten d. Akad. d. Wiss. in Göttingen, 1962. We kunnen nu het vermoeden
van Van Mierlo direct controleren en vaststellen dat hij ongelijk heeft gehad. Het
begin van de Spiegel is géén meditatie over psalm 51 en is níet opgebouwd uit
eenheden van 16 regels, al vult de vrome aanhef van de inleiding dan toevallig wel
precies een 16-tal regels.
Ik laat hier deze aanhef volgen naar de uitgave van Neumann:
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1)

Miserere mei , deus,
Dat ick in ledicheden dus
Hebbe versleten myne daghen.
Met allen rechte mach ic claghen.
Het is groot tijd dat ick wederkere
Und segghe: untfermet mijns, here,
Van al dat ick hebbe misdaen.
Wilt my vort in hulpen staen
Dat ick de ledicheit moete vlien
Und my besich maken mettien
Dinghen de my brenghen profijt.
Des ghonne gij my de drivoldich zijt.
Helpt my dat dit werc zij vulkomen
To juwer eere und des menschen vromen
Van welck ick hijr make beghin,
Up dat ick gezelicht werde daer in.

En dit is het begin bij Jan van Hulst:
1)

Miserere mei , deus,
Dat in ydelheden dus
Hebbe versleten mijn jonghe leven.
Vader, dat wil mi nu vergheven
Na dijnre groter ontfaermicheit.
Sie up mi, vader, het es mi leit
Dat mi niet leet ghenouch en zi
Dat ic mesdaen hebbe jeghen di.
Recht als een worm van groter onwerde
Boghe ic mijn anscijn toter erde.
In bem niet wert dat ic mijn oghen
Di zoude sonder tranen toghen,
Doch biedic di mijn handen beide.
Help mi, mijn vader, dat van mi sceide
Dese arde memorie ende mac mi zoet,
So offere ic di der tranen vloet.

De verhouding tussen deze beide passages is op het eerste gezicht duidelijk: Jan
van Hulst moet de Spiegel gekend hebben en het begin ervan variërend nagevolgd.
Het is zelfs mogelijk dat hij zich door dit

1)
1)

‘Mei’ moet eensyllabig gerealiseerd worden, verg. Jan van Hulsts Salve regina, r. 279:
‘memento mei’, rijmt op ‘ei’, ‘wei’, enz.
‘Mei’ moet eensyllabig gerealiseerd worden, verg. Jan van Hulsts Salve regina, r. 279:
‘memento mei’, rijmt op ‘ei’, ‘wei’, enz.
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begin heeft laten inspireren tot zijn eigen meditatie over de gehele psalm 51.
Woordelijk overgenomen heeft hij alleen de eerste regel, de beginwoorden van de
latijnse psalm. In de tweede regel - die men wel mag emenderen tot: ‘Dat ic in
ydelheden dus’ - heeft hij ‘ledicheden’ vervangen door ‘ydelheden’, in de derde
‘myne daghen’ door ‘mijn jonghe leven’. Van regel 4 af gaat hij zijn eigen weg, al
kan men in ‘ontfaermicheit’ en ‘mesdaen’ nog wel echo's horen. Vooral de variatie
in de derde regel is interessant. Iemand die spreekt van zijn ‘jonghe leven’ kan nog
niet al te oud geweest zijn. Ook in de rest van het gedicht is niets te vinden dat op
ouderdom wijst (in tegenstelling met bv. het 8ste, 14de en 16de gedicht uit het derde
deel van het Gruuthuse-convoluut). Het 14de gedicht, waarin de dichter zich heeft
geprojecteerd in de toneelfiguur van een oude heremiet - ‘Ic arem, rud, stomp, cranc,
houd van daghen’ -, kan gedateerd worden in 1392. Dan is het niet onredelijk om
2)
Miserere mei omstreeks 1370 te plaatsen . De Spiegel der Sonden zal misschien
tien of twintig jaar eerder geschreven zijn, misschien ook wel in Brugge.
Heeft Jan van Hulst nog meer aan de Spiegel ontleend dan de beginregels van
zijn Miserere mei? Hij was een veel beter dichter dan de, vooralsnog naamloze,
‘simpel clerc’ die de Spiegel schreef en had dus poëtisch niets van deze voorganger
te leren. Maar Jan van Hulst was een vroom man en een moralist, hij luisterde, zoals
we uit het 8ste gedicht weten, graag naar een ‘sermoen’ en had er dan ook
liefhebberij in om het gehoorde op zijn eigen wijze na te vertellen. Het is dus op
zichzelf niet onwaarschijnlijk dat er ook beelden uit de Spiegel in zijn geheugen zijn
blijven hangen. In het 11de gedicht uit het derde deel van het Gruuthuse-convoluut
- een moraliserend nieuwjaarsrefrein voor de brugse dicht- en zangkring waarvan
Jan van Hulst de hoofdman was - stelt hij de hoofdzonde der ‘gulsicheit’ aan de
kaak met deze woorden:
Prouvers van delicater smake
Die zeere sijt der natueren vrient,
Het ware noot dat men hu versprake

2)

Hiermee corrigeer ik meteen mijn ‘datering’ van dit gedicht op blz. 61 van mijn inleiding.
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Dat ghi zo zelden der zielen dient.
Meer siecten onder hu ghescient
Dan onder de sobere, dats wel anscine.
De viant maect de zine ghesient
Alzo de vleeschauwere doet de zwine.
De vette die smaken stervens pine,
Me spaert den magheren hodevare.
Elc zie wel vor hem hoe hi vare.

Mogen wij in die ‘maghere hodevare’ zelfspot beluisteren? Viel de dichter in zijn
vriendenkring op door zijn magerheid? In elk geval kon hij blijkbaar - zie het 14de
gedicht - op overtuigende wijze een ascetische heremiet voorstellen. Interessanter
dan die ‘hodevare’ zijn echter de beide regels die ik gecursiveerd heb. In een
gedeelte uit de Spiegel, handelend over de ‘gulsicheit’, dat we nog steeds alleen
maar via de prozabewerking kunnen benaderen, lezen we (ed. Verdam, kol. 29):
‘Oec seet Tulius: die gheen die te zeer is vervuldt mit spisen en mach in gheenre
wijs onsen here sijn scholt gegelden. Ten anderen mael doet gulsicheit den minsche
wesen off hi een swijn weer. Hier op seet Senica: Sommige sijn onderdanich haren
buyck ende die sullen wij rekenen gelijc beesten ende niet gelijc minschen. Oec
beschrijft ons hier aff sunte Peter, dat dese gelijc stommen dieren sijn, die dat
vleesch vet ende behagel maken nae al hoeren vermogen. Ende jagen hem aldus
selven in die doet. Want die vleischauwer dat vetste ende dat behagelste altoes
nemen ende sleet’. In het tractaat over de ‘giericheit’ komt dit beeld nog eens terug
in de volgende passage, die ik gelukkig wel in de oorspronkelijke poëtische vorm
kan citeren (r. 4787vgg.):
Nyemand ne rouct der abdyen
Daer maghere moneke in sijn gesien.
Die sijn kint nu begheven sal,
Hi moet te voren weten al
Wat zine provende staet te zine
Beyde van spisen ende van wine.
Dunct hem die provende groot genoech,
So is dat cloester wel sijn ghevoech.
Also de vleyschouwer up set
Een swijn om te makene vet,
Daer na men siedet ende braet,

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 85

290
Aldus dat kynt te vettene staet
Tes duvels behoef, diet sonder genaden
In dat helscher vier sal braden.

De overeenstemming tussen ‘Also de vleyschouwer up set / Een swijn’ en ‘Alzo de
vleeschauwere doet de zwine’ is zo groot, dat ik het laatste wel als een echo van
het eerste durf te beschouwen.
Heeft Jan Moritoen ook de Spiegel gekend? Het was niet bepaald een tekst van
zijn gading. Ook ‘Jannin’ mocht dan op zijn tijd wel vroom zijn, aanleg tot moraliseren
had hij zeker niet. Dichterlijk heeft de droge rijmelarij van de Spiegel hem ongetwijfeld
nog minder gedaan dan Jan van Hulst. Maar als hij de tekst gelezen had - onder
innerlijk protest -, kon er wel een enkele regel in zijn herinnering gebleven zijn. In
een van de door Neumann uitgegeven fragmenten lezen we de volgende tirade
tegen de dronkenschap (a.w. blz. 30, r. 16vgg.):
Ter ander redene so staet,
Daer dronkenschap bi mach sijn verhaet,
Dat de sware vervlouctheit
De god in de dronkarts seit
Bi den prophete in yzayen
Und sprect in godes personen to dien:
We is de so bi tide riset
Und gaende daer u gulsicheit wiset
Um to achtervolgen juwe dronkenschap
Und drinkende holt geselschap
Van nuchtens tote vespertide.

De latijnse bron waarnaar de dichter van de Spiegel werkte was, zoals Neumann
3)
heeft aangetoond , de Summae virtutum ac vitiorum van de franse dominicaan
Guilielmus Peraldus (omstreeks 1260), en daarin lezen wij op de overeenkomstige
plaats: ‘Secundo facit ad detestationem huius vitii multiplex maledictio, quam Deus
ebriis facit. Unde Esa. 5 Vae qui consurgitis mane ad ebrietatem sectandam et
potandam usque ad vesperam’. De geciteerde bijbeltekst is Jesaja 5, vers 11. Jan
Moritoen hield ervan om samen met zijn vrienden een goede roe-

3)

Zie ook zijn bijdrage in de Kunisch-Festschrift, Unterscheidung und Bewahrung, 1961.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 85

291
mer rijnse wijn te drinken en heeft daarvan in verschillende drinkliederen getuigd.
Een van de welsprekendste in dit genre is lied 144, het loflied op de ‘blide wert’. De
dichter trekt zich in dit lied, hoog en hoofs, niets van de moralisten aan, dat zijn voor
hem ‘niders’. Hij verwenst in de slotstrofe ieder die op hem en zijn vrolijke gezelschap
iets te zeggen heeft naar het bijbelse ‘Jerico’. De tweede strofe verwijst, maar dan
vermoedelijk indirect en in ieder geval met omkering van de oorspronkelijke
‘boodschap’, ook naar de bijbel. We lezen daar namelijk:
Waer dranc nye man so goet ghelach
Up dat die wert es zorghen quijt?
So wilwi comen alden dach
Van nuchtens toter vespertijt.
Dese wert moet sijn ghebenedijt,
Hine acht des truerens niet een stro.

‘Van nuchtens toter vespertijt’, de regel staat woordelijk zo in de Spiegel. Is het niet
waarschijnlijker dat de dichter hem daar inderdaad aan ontleend heeft dan dat hij
op eigen gelegenheid een bijbeltekst zou hebben vertaald met toevallig precies
dezelfde woorden als de ‘simpel clerc’ gebruikt had? Ik zie in lied 144 een getuigenis
voor Jan Moritoens bekendheid met althans het begin van de Spiegel. Hij heeft dat
begin niet onthouden omdat hij het zo mooi vond, maar omdat hij het er zo gloeiend
mee oneens was: die ascetische buitenstaander had geen begrip van de vreugden
van het drinken, die zag overal alleen maar ‘gulsicheit!’
Van Mierlo's zinnetje heeft mij ertoe gebracht om de Spiegel der Sonden eens te
gaan lezen. Ik kan niet zeggen dat ik er mijn aandacht altijd goed bij heb kunnen
houden, want dit rijmwerk behoort niet tot de boeiendste voortbrengselen van de
middelnederlandse letterkunde. Het is dus heel goed mogelijk dat ik allerlei plaatsen
die een echo hebben opgeroepen in de poëzie van Jan van Hulst en Jan Moritoen
niet heb opgemerkt. Het weinige dat ik heb gevonden leek mij echter interessant
genoeg om het aan de vakgenoten aan te bieden. Al die westvlaamse dichtwerken
uit de 13de en 14de eeuw moeten in samenhang
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met elkaar worden gelezen, want het is apriori waarschijnlijk dat er een doorgaande
regionale literaire traditie is geweest en dat de lateren het werk van de eerderen
hebben gekend.

Naschrift
Ik heb in het bovenstaande de ‘datering’ herroepen die ik op blz. 61 van mijn Liederen
en gedichten uit het Gruuthuse-handschrift gegeven had van het 1ste gebed (‘Het
8ste, 14de, 15de en 16de gedicht tonen hem (d.i. Jan van Hulst) ons duidelijk in
zijn “ouderdom” en in deze periode zullen we ook wel het 1ste...gebed moeten
plaatsen’). De woorden ‘mijn jonghe leven’ in r. 3 van dat 1ste gebed pleiten tegen
de ‘ouderdom’. Nadat ik dit artikel geschreven had, viel mijn aandacht echter ook
nog op een andere plaats in het 1ste gebed die mogelijk enig houvast geeft voor
een nadere datering, nl. r. 151 vgg.:
Vader, om dat ic voor di kniele,
Suvere van zonden mijn aerme ziele...
Dinen mueghende rechtren arem sterc
Hef up te mi waert, vadere mijn:
Ic eesghe de benedixie dijn.

Deze passage schijnt mij iets te maken te hebben met een passage in het 2de
gedicht uit het derde deel van het Gruuthuse-convoluut. In dit gedicht, ‘tfyerde’ van
Jan Moritoen, schildert de jonge dichter zijn ontmoeting als ‘minre’ met een ‘hermite’.
Aan het eind van het gesprek, waarin de ‘hermite’ de ‘minre’ niet wezenlijk kan
helpen omdat deze weigert van zijn ‘minne’ te scheiden, krijgen we de volgende
scène, r. 317 vgg.:
Doe knieldic toter eerden neder
Ende leide mijn handen beede te gader,
Segghende tote hem: lieve vader,
Ghef mi die benedixie dijn,
Ic sals te bet te vreden sijn
Jegen dat mi mach comen an.
Doe hief sijn hant die helige man
Ende seinde mi daer, dies was ic vro,
Ende hi ghijnc wech. ic dede also.
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Heeft de jonge dichter zijn wat oudere vriend en kringgenoot (en raadgever?) in de
gestalte van de ‘hermite’ geprojecteerd? We weten uit het 14de gedicht dat de
heremietenrol de toneelspeler Jan van Hulst wel heeft gelegen, maar in dat gedicht
- van 1392 - speelt hij een óude heremiet, terwijl de heremiet van het 2de gedicht
wordt voorgesteld als ‘out van abite, maer jonc van dagen’ (r. 61). Is dit een argument
tegen mijn vragenderwijs geuite veronderstelling? Ik meen van niet. Als ik gelijk heb
met mijn datering van het 2de gedicht in 1381 of iets later (verg. blz. 167 van mijn
boek), was de Jan van Hulst die hier eventueel in heeft ‘gespeeld’ ook tien jaar
jonger dan die van het 14de gedicht. Heeft Jan Moritoen met de jonge heremiet van
zijn jeugdgedicht inderdaad een verbeeldingsgestalte van Jan van Hulst willen
scheppen, dan zou het ook een zeer passende attentie zijn wanneer hij een
toespeling had gemaakt op een in de kring bekend gedicht van de oudere vriend.
De gecursiveerde woorden van het tweede citaat kunnen een echo zijn van de
geciteerde passage uit het 1ste gebed en door de kringgenoten ook als echo herkend
zijn. Heb ik de relatie tussen de beide passages juist geformuleerd, dan moet het
1ste gebed al omstreeks 1380 bestaan hebben. Wat weer een bevestiging is van
de hierboven gegeven ‘plaatsing’ van dat 1ste gebed ‘omstreeks 1370’.
K. HEEROMA
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Venus' dans misprezen
1)

In de verzen 17/20 van zijn Toe-gift op Rodd'rick ende Alphonsus zegt Bredero :
Den dwarsen Soyl' stouwt misprijst,
Dat elck voor braaf vonnist en wijst.
Op Venus dans hij spytigh sprack,
Om dat haar muyl slech gaf een krack.

Zou de bekende Homeromastix deze aantijging hebben gelezen, stellig had hij een
nieuwen impuls gekregen tot dichtercritiek: ‘hoe nu? ik, laatgeboren sterveling,
uitgeroepen tot arbiter elegantiarum in de Olympische zalen?’. Met recht: het is
duidelijk, dat Gerbrand hier aan de historisch bepaalde figuur van Z o ï l u s (bloei ±
400 vóór Chr.) in de schoenen schuift, wat ten laste ligt van den criticaster onder
de goden, M o m u s . Maar de verwisseling is in 1616, het jaar, waarin het treurspel
vervat werd, vergeeflijk: als personificatie van de vitzucht had de kamer der
Haarlemse Wijngaertrancken in 1613 Momus en Soyles naast elkander doen
optreden; in zijn voorafspraak Totten Leser van zijn Brabbeling (1614) had Roemer
Visscher de beiden in één adem genoemd.
Wat over Venus en Momus de Ouden hebben opgetekend, is niet zo heel veel.
Bij Lucianus (± 120 - na 180 na Chr.) in diens Dialogi deorum 20, 2 ziet Aphrodite
een critisch oordeel over haar corporele qualiteiten ‘zelfs van Momus’ met
charmerend zelfvertrouwen tegemoet. Het is, alsof Lucianus een versie van afkeuring
niet zozeer kent als wel uitlokt. Echter, als een oud verhaal (ἀρχαῖον λόγον) levert
Aelius Aristides (117 of 129-189 na Chr.) in zijn Oratio XXVIII Περὶ τοῦ
παραφθέγματος § 136 ons over, dat, toen inderdaad ter appro-

1)

G.A. Bredero's Rodd'rick ende Alphonsus. Ingeleid en toegelicht door Dr. C. Kruyskamp. Met
een studie over de structuur van Bredero's vers en een fragment uit het volksboek van
Palmerijn. Zwolle 1968 (Zwolse Drukken en Herdrukken Nr. 71), p. 200.
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batie de godes ‘was neergezeten’ (ϰαθῆστο) ϰεϰοσμημένη, 's hemels muggenzifter
weliswaar op haarzelve niets vermocht aan te merken, maar dan toch een gelukkigen
uitweg vond door te gaan afgeven op een slipper (βλαύτην). Een echo beluisteren
wij bij keizer Julianus Apostata (331 of 332-363 na Chr.) in diens Epistula contra
Nilum (alias Dionysium) 445d/446a; deze varieert alleen βλαύτην met σάνδαλον.
Van een dans gewagen deze bronnen evenmin als van een krack.
Het verdere lot van den niet bepaald oerouden μῦθος zal wel als volgt zijn geweest.
Toen hij nog slechts zo summier in het handboek belandde, dat noch Lucianus'
aansluiting op het Paris-oordeel noch Aristides' ϰαθῆστο langer doorkwam, kreeg
een scheppende geest gelegenheid, het uitgedord geraamte opnieuw met vlees te
overtrekken; hij verzon dans en muilgekraak.
Waar zal nu Bredero deze meer moderne lezing hebben aangetroffen?
Vermoedelijk toch wel in een Hollands werk, kort vóór 1616 verschenen. En waarlijk,
de gezochte snuisterij heeft jonge Vondel voor ons uitgestald in Den Gulden Winckel
der Konstlievende Nederlanders, 1613, nr. XIIII. Als opschrift boven het hem door
den witten Pers verstrekte danstafereel geeft Vondel (WB I 302):
In M o m i scheel gezicht geen dingen zyn volmaeckt,
Al schort maer aenden dans dat V e n u s toffel kraeckt;

berijmt als onderschrift IUD. I, d.i. uit den nieuwtestamentischen Brief van Judas
vs. 10 van het enige Capittel; en op de tegenoverliggende bladzijde (WB I 303)
verschijnt de uitwerking van het ook voor Vondel reeds aanwezige gegeven: na een
heerlijck Avondmael gingen de goden (9/14)
Aenvangen eenen dans: vrou V e n u s zoete snol
Die maeckten meen'gen spronck, en luchte kabriol:
Maer M o m u s inden hoeck...
...riep deugdelijck en plat,
T' gekraeck van V e n u s schoen den dans bedorven had.

Bredero citeert uit het hoofd en haalt zodoende door elkaar, wat hij had opgestoken
van allerlei bevriende zijden.
Amsterdam
D. KUIJPER FZN.
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Oorloghsoogh
1)

Het sonnet dat Hooft de 7de september 1627 uit Amsterdam aan Jacob Witz,
‘Wachtmeester van 't Leger, bij 't veroverde Grol’, zond als teken van zijn
bewondering voor deze bekwame bevelhebber, is om meer dan een reden
merkwaardig. Het zet in met een overdaad aan allitteraties, alsof de dichter iets van
zijn meesterschap over de taal wil laten zien:
Welwijse Witz, die met een minnelijcken moedt
2)
Den mannelijcken Mars weet waardelijck t' hanteren

en wat daar verder volgt.
Begint het gedicht met klankspel, het sluit met woordspel als een nieuw betoon
van superieure taalbeheersing, culminerend in een woord van Hoofts eigen vinding,
‘oorloghsoogh’:
Doorluchtigh Hopman, mits voor Grol in weynigh weken
Ghy zo veel voordels hebt den vyandt afgekeken;
In schriften meê beschout voorleden krijghs vertoogh;
Oock aan uw voorsicht staet te mannen 's Legers randen,
En op uw waeken slaept een Vorst van zeven landen,
3)
Zoo groet ick u met recht voor 't huydensch oorloghsoogh. .
4)

Het WNT signaleert het laatste woord van het gedicht tweemaal: in dit sonnet en
in het groots opgezette lofdicht van Hooft op Frederik Hendrik na de verovering van
's-Hertogenbosch in 1629. Daar wordt ‘oorloghsoogh’ opnieuw als erenaam voor
dezelfde Witz gebezigd:
Dies zeindt ghy 't oorloghsoogh den heussen Wijtz na binnen,
Die ziet, door 't veinzen heen, hoe dat die wrange zinnen,
5)
Door uw' voortvaerentheit en harden, zijn gemeukt.

1)
2)
3)
4)
5)

Zie Brieven, I, 303; vergelijk H.W. van Tricht, Hooft, Huygens en Grol in dit tijdschrift, 79e
deel, 1963, blz. 1-9.
Ed. van Hoofts gedichten van Leendertz-Stoett, I, blz. 277.
T.a.p.
WNT in voce oorlog, kolom 139.
Ed. L.-St., I, blz. 286, de vss. 166-68.
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Het WNT omschrijft de betekenis van het bewuste woord als ‘het sieraad van den
oorlog’, zonder nadere toelichting. Deze interpretatie zal wel berusten op wat het
6)
WNT onder oog meedeelt: ‘Zoo wordt oog ook, t.w. in het verkleinw. oogje en
oogelijn..., evenals lat. oculus en ocellus, gebruikt voor het schoonste, het
kostbaarste, de parel van iets’ - met bewijsplaatsen onder meer uit Hooft, en, niet
in de verkleinvorm, uit Vondel.
De gegeven verklaring van ‘oorloghsoogh’ zal wel juist zijn, maar raakt toch ten
aanzien van beide plaatsen uit Hooft - en van elders kennen we het woord niet! mijns inziens maar de halve waarheid. Ze ziet namelijk voorbij aan het woordspel
dat erin besloten ligt. In de eerste plaats dienen we te bedenken, dat Witz' functie
7)
zoiets inhield als het bevel over de veiligheidsdienst , waarbij het uiteraard aankwam
op waakzaamheid. Maar bovenal: de nieuwe eervolle benaming die Witz in het aan
hem opgedragen sonnet toegemeten krijgt, is tegelijk een schertsende conclusie
uit de ‘stellingen’ van de onmiddellijk voorafgaande regels. Met recht immers kan
een man die de vijand zo veel voordeel heeft afgekeken; die in zijn eigen
krijgsgeschiedkundige geschriften verhandelingen over vroegere veldslagen
beschout; aan wiens voorsicht het uitzetten van wachtposten rondom het leger is
toevertrouwd; door wiens waeken Frederik Hendrik gerust zijn ogen toe kan doen
- met recht kan zo iemand, wiens bekwame activiteiten inzake de beveiliging van
de eigen troepen gekarakteriseerd kunnen worden in termen die alle een notie van
visualiteit behelzen, zelf met de naam ‘het oorlogsoog van deze tijd’ worden betiteld.
Met zijn schertsende perifrase heeft de dichter naar ik geloof dan ook niet alleen
uitgedrukt dat hij Witz beschouwt als het sieraad van de oorlog, maar tegelijk of
misschien zelfs in de eerste plaats de man in zijn bekwaam vervulde functie van
veiligheidsofficier willen karakteriseren en eren. Ook in het citaat uit 1629 trouwens
zit die toespeling op de ‘scherpe blik’ van Witz.
Heiloo
L. STRENGHOLT

6)
7)

WNT in voce oog, kolom 2252.
Ed. L.-St., I, blz. 381-82.
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Boekbeoordelingen
Studia Frisica in memoriam Prof. Dr. K. Fokkema 1898-1967 scripta.
Wolters-Noordhoff n.v., Grins, 1969.
Dit is het boek niet dat het worden moest. Het had namelijk een feestbundel moeten
worden voor Fokkema's 70ste verjaardag en het is een boek geworden tot zijn
nagedachtenis, dat pas twee jaar na zijn dood verschijnt. Het bevat een goed en
karakteristiek portret. Het bevat een korte, wat droge levensbeschrijving van de
hand van H.T.J. Miedema en een uitvoerige bibliografie, bewerkt door B. van der
Veen en M.K. Scholten. Vooral zo'n bibliografie, die 42 jaar leven en werken
weerspiegelt, nodigt uit tot herdenken. Ik heb van die 42 jaar er 35 van nabij, soms
van zeer nabij, meegemaakt en toch zijn er bij de 180 titels van de bibliografie
verscheidene die ik nu pas voor het eerst heb gelezen. Wie kent zelfs van zijn beste
vrienden alles wat zij hebben geschreven? Kan zelfs de zorgvuldigste bibliograaf
wel alles bijeenbrengen? Het is bijna kinderachtig om het op te merken, maar zelfs
de ‘volledige’ bibliografie van Van der Veen en Scholten is niet helemáál volledig.
Ik heb Fokkema indertijd via Opwaartsche Wegen leren kennen en daardoor is het
mij bijgebleven dat hij in dat tijdschrift behalve zijn kroniekmatige artikelen over
friese literatuur ook wel eens een enkele keer een ‘gewone’ recensie schreef. Die
vond ik niet terug in de bibliografie en dat deed mij de oude jaargangen nog eens
doorbladeren. En jawel, daar vond ik het, in de jaargang van 1930, blz. 384, een
uitvoerige bespreking van een oostfriese boerenroman, uit het duits vertaald: ‘Het
verhaal boeit door de uitwendige gebeurtenissen; van inwendige groei is niets te
merken. Het karakter van de Friese boeren is ook van de buitenkant gezien en bezit
de traditionele eigenschappen.’ Volmaakt onbelangrijk natuurlijk, zo'n recensie,
maar hij riep voor mij toch, herdenkenderwijs, het beeld op van de ‘gewone’ leraar
Fokkema in Alphen aan den Rijn, die daar als voorzitter van
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zijn christelijke letterkundige kring aan ‘gewone’ mensen voorlichting gaf over
literatuur èn lectuur, over zulk soort boeken o.a. als ‘Het recht van de spade’, vertaald
uit het duits. Dat behoort ook tot de herinneringen aan Fokkema, niet minder dan
de Fonologie van het Nederlands en het Fries waardoor hij in de kring der
taalgeleerden zal blijven leven.
Maar het is niet mijn taak op mijn beurt aan het herdenken te gaan - al is daar
wel enige aanleiding toe in een tijdschrift dat hij in de laatste jaren van zijn leven
heeft meegeredigeerd - ik, moet aankondigen wat 28 auteurs in het kader der
nagedachtenis als Studia Frisica hebben gepresenteerd. Dat kan weinig meer
worden dan een inhoudsopgave met een enkele kanttekening. Grotendeels zijn de
bijdragen zuiver-frisistisch, verdeeld over de rubrieken ‘It âldfrysk’, ‘Fan Gysbert nei
Piter Jelles’, ‘It nijfrysk’ en ‘Nijfryske dialekten’. Een aantal stukken die van frisistisch
standpunt meer perifeer moeten heten zijn verenigd in de rubriek ‘Oan de grinzen
fan it âlde Fryslân’. Ik begin met de laatstgenoemde groep bijdragen. Het zijn: A.
Russchen, Hoe staat het met de ‘anglofriese’ these?; H. Kuhn, Finn Folcwalding;
W. Laur, Flussnamen in Nordfriesland; W.E. Collinson, Some further English-Frisian
parallels; M. Gysseling, Zeeuws scoutate, een Fries relict; D.P. Blok, Ven(ne) in
Holland; M.P. van Buijtenen, S. Magnus in Munsterland; J.J. Spahr van der Hoek,
By de Kúnder om. Blok bespreekt een ingweonisme in Zuidholland, Gysseling een
in Zeeland. Beiden spreken in dit verband van ‘fries’. Ik geef er de voorkeur aan
deze term te reserveren voor de oud- en nieuwfriese cultuurtalen - en de daarmee
samenhangende dialecten - die in het kustgebied ten oosten van het Vlie ontstaan
zijn. Het grote nut van de term ‘ingweoons’ is, dat men hiermee het begrip ‘fries’
zijn scherpe begrensdheid kan laten houden. Russchen bespreekt de vooral door
Boeles archeologisch en door mij dialectologisch uitgewerkte gedachte, dat er in
de volksverhuizingstijd een oostingweoonse invasie in het - westingweoonse - friese
kustgebied zou hebben plaats gevonden. Hij meent, zoals hij schrijft, ‘in dit
philologisch milieu’ over de taalkundige aspecten betrekkelijk kort te kunnen zijn en
veroorlooft zich de uitspraak: ‘het gaat hier, zuiver taalkundig bezien, om een vrij
ge-
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zochte hypothese, die dan ook overigens - voor zover mij bekend - geen aanhangers
vindt’. Hiermee geeft hij er blijk van zich weinig gelegen te laten liggen aan de
opvattingen van de door hem geëerde Fokkema. Deze heeft immers, in tegenstelling
met de door Russchen geciteerde Gosses, mijn hypothese van een oostingweoonse
inslag in het fries volkomen ernstig genomen. In de tweede druk van zijn Beknopte
Friese Spraakkunst - het voorwoord is gedateerd ‘Amstelveen 1967’, dus vlak voor
de dood van de schrijver - kan men lezen: ‘thans denken sommigen, dat het Fries
zijn eigenaardig karakter grotendeels heeft ontvangen door een korter of langer
verblijf van Angelsaksen in het Friese terpengebied, hoewel deze mening ook
bestreden wordt’. Fokkema vermeldt in zijn ‘beknopte lijst van hulpbronnen voor
verdere studie’ niet het artikel van Gosses, uit het jaar 1950, waaraan Russchen
het laatste woord wil toekennen, maar wel mijn latere studies over het probleem in
kwestie. Het is Russchen niet kwalijk te nemen dat hij evenmin als Gosses een
dialectologisch specialist is, maar als hij dan in een ‘philologisch milieu’ zijn licht wil
laten schijnen over een specifiek-dialectologisch probleem, waarover hij geen eigen
oordeel kan hebben, dient hij zich wel te hoeden voor tendentieuze uitspraken. Met
zulke uitspraken ondermijnt hij ook het vertrouwen in de rest van zijn betoog.
Fokkema is onder de frisisten een van de weinigen geweest die dialectgeografisch
behoorlijk georiënteerd waren. Wie van de jongeren neemt de door hem leeggelaten
plaats in?
De rubriek ‘It âldfrysk’ omvat de volgende bijdragen: D. Hofmann, Die
‘spätgermanische’ Silbenquantitätsverschiebung und die Doppelschreibung alter
kurzer Konsonanten in den altwestfriesischen Quellen; R.G. van de Velde,
Nominalsätze im Altfriesischen; E.G.A. Galama, Binna thrim wedeles werpen; M.
Oosterhout, Aldfrysk a ‘ivich, lang, duorjend, fêst’ yn gearstallingen; H.D. Meijering,
De zeven zeelanden - het Traktaat en de traditie; K. de Vries, ‘Jck wijbe etis...’ In
Snitser ‘Hafturfehde’ út 1515. Het artikel van Hofmann verdient ook de aandacht
van germanisten die niet in het fries gespecialiseerd zijn, dus bv. van nederlandisten.
Hij tracht, aan de hand van dubbelgespelde consonanten die onmogelijk een oude
‘lange’ consonant representeren kunnen, de verkorting van de ‘lange’ consonanten
in het westerlauwerse
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fries te dateren. Zijn datering: ‘Im Laufe des 14. Jahrhunderts’, klinkt wel plausibel.
Minder heeft mij zijn stelling overtuigd dat ‘die beiden Schritte der
Silbenquantitätsverschiebung, Vokaldehung und Konsonantenkürzung, zumindest
im westerlauwersschen Friesisch eng aneinander gekoppelt gewesen sind’, m.a.w.
dat ook de rekking van oude korte vocalen in open syllabe pas in de 14de eeuw
begonnen zou zijn. Deze vocaalrekking veronderstelt immers, doordat zij niet voor
oorspronkelijk ‘lange’ consonanten optreedt, dat deze laatsten in de tijd van haar
realisatie nog in volle fleur waren. Ik zie niet in waarom de nieuw-ontstane gerekte
vocalen niet tezamen met de bewaardgebleven ‘lange’ consonanten enige eeuwen
lang in het taalsysteem bestaan kunnen hebben. Verder houdt Hofmann m.i., zonder
dat dit overigens invloed op zijn betoog heeft, te weinig rekening met de secundaire
verkorting van rekkingsvocalen, die in het westerlauwerse fries op grote schaal moet
hebben plaatsgevonden (bv. in de eerste en vierde categorie van de sterke
werkwoorden van de vierde en vijfde klasse).
Van de bijdragen in de rubriek ‘Fan Gysbert nei Piter Jelles’ vermeld ik alleen de
titels: G.N. Visser, Sjolle Kreamer in Tetke; J. Jansen, De gildebieren fan Warkum;
Y. Poortinga, In forgetten romantsje fan T.G. van der Meulen; J.J. Kalma, Twadderlei
radikalen. De beide volgende rubrieken, ‘It nijfrysk’ en ‘Nijfryske dialekten’, hebben
aan niet-friesisten meer te bieden en de hierin behandelde thema's sluiten ook meer
direct aan bij Fokkema's eigen werk. De titels zijn: P. Jørgensen, Zum Problem der
friesischen Schrift- und Hochsprache; F. van Coetsem, Nogmaals de morfonologie
van het Fries; G. van der Woude, Lang-koart as fonologyske opposysje yn it Frysk;
G.L. Meinsma, Tarieding ta in fonetysk ûndersyk; D.A. Tamminga, Bern, hâld op,
aenst wurdt it bargebiten!; J.H. Brouwer, It Frysk fan ‘Kees uit de Wôadkaont’; W.J.
Buma, De Skylger eamelsman; T. Hoekema, De Grouster wurden yn ‘Waling
Dykstra’; D. Fokkema sr., Eat oer it Skiermûntseagersk; A. Spenter, Zum
jungschiermonnikoogschen Vokalsystem. De aanwezigheid van een Van Coetsem
in dit gezelschap herinnert eraan, hoezeer Fokkema door zijn linguistische
georienteerdheid als academisch leermeester inspirerend heeft gewerkt en ook
‘buitenstaanders’ tot de frisistiek heeft kunnen trekken. Het
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betoog van Van Coetsem gaat uit van een probleem dat Fokkema in een van de
door hem geschreven hoofdstukken van de Fonologie gesteld had, nl. hoe precies
de verhouding geformuleerd moet worden tussen de dalende friese tweeklanken
met een ‘kleurloos’ tweede element - iə, Iə, òə, uə, üə - en de daaruit in meervoudsen verkleinvormen ontstane stijgende - jI, jε, wa, wò, jʌ. Fokkema had in de stijgende
tweeklanken zelfstandige foneemgroepen en geen fonische varianten van de dalende
gezien, maar de relatie die er toch ook onmiskenbaar tussen beide bestaat
onuitgedrukt gelaten. Van Coetsem spreekt van morfonologische alternantie en dat
is een formulering waar op zichzelf niets tegenin is te brengen. Toch vraag ik mij af
of hiermee het laatste woord wel is gezegd, want de alternanten zijn paarsgewijze
op een heel speciale manier fonisch aan elkaar gebonden en dat moet in de
formulering van het totale foneemsysteem op de een of andere manier tot uitdrukking
kunnen worden gebracht. Het friese diftongensysteem zoals het op blz. 119 van de
Fonologie staat, is m.i. onbevredigend omdat het onvolledig is. Ik blijf de dalende
diftongen als monofonematisch zien en blijf ook het difonematische karakter van
de uit de dalende ontstane stijgende dubieus achten. Van Coetsem laat de kwestie
‘foneem of foneemgroep’ bij de dalende diftongen in het midden, maar acht de
stijgende zonder voorbehoud difonematisch: ‘In het Fries kan dus iə als foneem of
als foneemgroep alterneren met jI dat als foneemgroep te interpreteren is’. Bijzonder
geboeid heeft mij de beschouwing van Van der Woude over de quantiteitsoppositie
in het fries. Hij relativeert in een aantal gevallen deze oppositie aanzienlijk en acht
het mogelijk dat korte, lange èn diftongische realisatie als varianten van hetzelfde
foneem optreden. Het vocaalsysteem dat hij op blz. 173 opstelt, is alle aandacht
waard. Terecht stelt hij de vraag of zijn nadere analyse van de quantiteitsopposities
ook geen consequenties moet hebben voor de spelling van het fries.
Bij de speciaal-dialectologische bijdragen verdient die van Spenter in methodisch
opzicht bijzondere aandacht. Het schiermonnikoogs, dat het als zelfstandig dialect
wel niet lang meer zal maken, heeft vóór zijn totale uitsterven het drievoudig geluk
gehad in Pita Grilk een productieve dichteres te vinden, in D. Fokkema sr. een
volijverig lexicograaf
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en in Spenter een wetenschappelijk beschrijver van het klanksysteem. Spenter is
1)
in zijn zojuist verschenen grote boek terecht uitgegaan van het dialect der oudere
generatie, maar heeft - wat door andere dialectologen dikwijls verwaarloosd wordt
- bij zijn onderzoek ook aantekeningen gemaakt over het ‘verbasterde’ taalgebruik
van de jongere eilandbewoners. Er bleek ‘some system’ te zijn in deze ‘verbastering’
en daarover heeft hij nu in dit aanvullende opstel verslag uitgebracht. Het andere
friese eilanddialect, het terschellings, is in de dialectologische rubriek
vertegenwoordigd met het etymologische artikel van Buma, dat mij als geboren
terschellinger natuurlijk ook op niet-wetenschappelijke gronden moest interesseren!
Het gaat over de dorpsfunctionarissen - voor ieder dorp twee, met een ambtstermijn
van één jaar - die in de friessprekende dorpen van het oostelijk deel van het eiland
indersman en in de hollandssprekende van het middendeel emelsman genoemd
worden. Wumkes heeft in emelsman een vervorming van indersman willen zien,
maar Buma scheidt de beide woorden volkomen: indersman betekent volgens hem
‘ynbarder, ponghâlder’ (dus ‘inner, penningmeester’), terwijl hij emelsman wil
verbinden met de o.a. uit Gelderland en Overijsel - maar niet uit Friesland of Holland
- bekende rechtsterm heimaal. Ik moet bekennen het als oudeilander niet goed te
kunnen plaatsen dat op enkele kilometers van elkaar deze functionarissen zulke
totaal verschillende namen zouden hebben gehad. Wumkes, die dominee op het
eiland is geweest, moet bij zijn - ongetwijfeld onjuiste - verklaring door soortgelijke
gevoelens geleid zijn. Staat de betekenis ‘inner’ voor indersman wel zo vast? In het
woordenboek van W. Dijkstra staat het werkwoord ynje genoteerd met een sterretje
en dat betekent ‘dichterlijk of boeketaal’. Een bij ynje gevormd nomen agentis zou
ynder moeten luiden en niet inder. Een samenstelling van een nomen agentis met
-man lijkt mij althans in het nederlands vreemd. Ik kan mij alleen maar een jagersman
te binnen brengen en dat is volgens het WNT een germanisme. Probeer ik indersman
en emelsman een beetje dichter bij elkaar te brengen, dan

1)

Arne Spenter, Der Vokalismus der akzentuierten Silben in der schiermonnikooger Mundart.
Eine geschichtliche Studie des autochthonen westfriesischen Inseldialekts. Kopenhagen,
1968.
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zou ik in inders- een vervorming van het friese ienders (= ‘één reis’) kunnen
herkennen en in emels- een vervorming van het nederlandse eenmaals of het friese
ienmels. Ze werden telkens voor één jaar aangewezen, die functionarissen...Het is
maar een inval en wil iemand mijn gedachte van de tafel vegen als ‘een vrij gezochte
hypothese’, dan zal ik dítmaal niet protesteren!
K. HEEROMA

Dr. Gaston J. Peeters, Frans Vervoort O.F.M. en zijn afhankelijkheid
(Kon. Vl. Acad. voor Taal- en Letterkunde, VIe Reeks, Nr 99). Gent 1968.
Onze 16de-eeuwse geestelijke litteratuur is een uitgestrekt gebied waar zowel de
‘zielzorger’ als de filoloog in mindere of meerdere mate werkzaam zijn. De eerste
voelt zich wel eens geneigd om de door hem benutte auteurs schromelijk over het
paard te tillen en te vergeten dat niet alles wat een devote ziel ontroert
litterair-historisch belang heeft; voor het handhaven van de juiste proporties is het
daarom goed dat hij af en toe met een nuchtere studax wordt gekonfronteerd.
Frans Vervoort O.F.M. (†c.1555), met als lijfspreuk ‘O Heere, wanneer?’, was
door Hardeman in de Bode van het Heilig Hart van 1920 geproklameerd tot de
grootste nabloeier van Ruusbroec. Hij stond door een aantal studies reeds bekend
als een zeer afhankelijk schrijver. Peeters onderzoekt nu systematisch welke bronnen
Vervoort gebruikte en hoe hij die verwerkte (p. 16). Hij doet dit op de volgende wijze.
Als inleiding schetst hij eerst het weinige dat wij weten over het leven van Vervoort
en geeft een overzicht van de gepubliceerde studies. Voor het onderzoek van de
afhankelijkheid kiest hij voornamelijk drie werken: (1) Bruygoms Mantelken, dat
Tauler en Alijt Bake bedekt; (2) het Bruylocht cleedt, waarin Ruusbroec, Herp,
Richard van S. Victor, Augustinus (en andere teksten) voortschrijden; (3) Die
Woestijne des Heeren, waarin wij weer Ruusbroec en Herp en een aantal meestal
anonieme passieteksten verenigd vinden. In zijn epiloog (p. 365-368)
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geeft Peeters tenslotte zeer beknopt een overzicht van Vervoorts andere werken
en hun onoorspronkelijkheid.
Als eerste kwaliteit van Peeters moet ik zijn eerlijkheid noemen. Hij steekt beslist
niet de bazuin over zijn geliefde auteur. Wel integendeel! De ‘heraut van Ruusbroec’
wordt hier danig in zijn hemd gezet, de frater minor tot scriptor minimus verminderd.
Het ontmoedigt zelfs de lezer deze voortdurende klaaglitanie te moeten aanhoren.
Ik laat hier in Peeters' eigen woorden een kleine bloemlezing volgen om duidelijk
te maken hoe laag hij Vervoort takseert. De niet zo snuggere Vervoort, die geen
gevormde (35) maar een kompilatorische geest (364) bezat en een eenvoudig (196,
368), weinig kundig vakman (98) was, kopieerde zo getrouw, dit wil zeggen zo
onpersoonlijk mogelijk (45, 81), nam letterlijk over (147, 165) en volgde slaafs zijn
bron (82, 364), die hij meermalen verkeerd begreep (87), zodat hij wel eens onzin
vertelt en zijn boekjes weinig eenheid vertonen en slordig, verward en duister (210)
zijn opgebouwd (98). Bij zijn bindteksten valt één kentrek op: de oppervlakkigheid
(62). - Zijn Bruygoms Mantelken, misschien historisch zijn meest belangrijk werk,
is een kopie (52, 202); zijn meest suksesvolle publikatie, het Bruylocht Cleedt, een
hopeloos verwarde kompilatie (56, 202), een mislukking (97). Peeters waardeert
hem in de grond alleen als verdienstelijk kopiist (81, 84, 201, 368) en als een kiezer
van aangepaste teksten (149); ook prijst hij wel eens zijn (mijns inziens dubieuze)
affektieve kwaliteiten.
Daarbij komt dat de lezer van deze dissertatie zich niet eens verbaast over dit
ontgoochelend resultaat; hij had niets anders verwacht. Men kan zich dan ook
principieel de vraag stellen of dit mager onderwerp zoveel jaren arbeid loonde. Hoe
verantwoordt men een boek van 427 blz. en 1038 voetnoten over de wijze waarop
een affektieve knoeier knoeit? Een klein steekproefje had volstaan; dan wisten wij
het wel. Ik zal de laatste zijn om een litteraire persoonlijkheid uit een vervalperiode
geen boeiend studieobjekt te vinden. Maar een afschrijver, een bloemlezer, een
magazijnmeester (p. 209)? Wij zijn op het ogenblik beter geïnformeerd over het
apostolaat van Vervoort dan over de bronnen van Ruusbroec. Wanneer zullen de
werkelijk belangrijke kwesties uit
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onze geestelijke litteratuur eens worden aangevat? O Heere, wanneer? Deze
retorische vraag belet mij evenwel niet de kunde en de moed, de belezenheid en
het doorzettingsvermogen van Peeters te prijzen; maar deze onbetwistbare
eigenschappen zullen beter tot hun recht komen bij de behandeling van een met
meer inzicht gekozen probleem.
Tot slot wou ik nog een drietal kritische opmerkingen maken over zijn bibliografie,
zijn bewijsvoering en zijn stijl.
De bibliografie (p. I-XXXVIII) bevat verschillende slordigheden. P. I, bij de titel
van Bundel De Vooys, wordt de spelling gearchaïseerd (leraar > leeraar, f > ph) en dat bij deze ijveraar voor een moderne spelling! - en staat te Utrecht één keer
te veel. P. II krijgt De Vreese de voorletter G.P. III worden slechts deel 3 en 4 van
het Middelnederlandsch Woordenboek opgenomen, met het jaartal van het tweede
(1889). P. IV, bij de werken van Ruusbroec, sluiten Tielt en 1932 elkaar uit. Welke
Amsterdamse biblioteek kan op p. V bedoeld zijn met het siglum SB of welke
Münsterse met KB (p. VII)? Haarlem Bisschopp. Mus. Enschedé (p. VI) is een
kontaminatie. Brussel KB CLVIII (p. V en 169?) is een thans niet meer gebruikelijke
handschriftensignatuur. Hs. Leiden B. Mij Nl. Lett. 313 is geen ander dan Leiden
UB. 313 (p. VII). Op p. IX laat hij een nog geen vijftienjarige A. Ampe een artikel
schrijven over Bernardus en Ruusbroec. Enz. Dat hij op p. 28 drie regels uit Corin
citeert, die op p. 31 terugkomen met niet minder dan vier afwijkingen, wekt ook voor
de rest geen vertrouwen.
Ook blijkt Peeters niet op de hoogte van wat de laatste jaren is verschenen. Zijn
verblijf in Kongo kan hij hier wel als verzachtende omstandigheid aanvoeren. Axters'
Geschiedenis van de Vroomheid is bij het eerste deel (1950) blijven steken,
Nijhoff-Kronenberg in 1927, Hadewijchs proza in 1908 en haar strofische gedichten
in 1910. Jordanus van Quedlinburg wordt p. 35 voetnoot geciteerd naar een getypt
eksemplaar, Eckharts Rede der Unterscheidunge naar de editie van Pfeiffer (in
plaats van Quint 1962). De middelnederlandse vertaling van het Manuale van
pseudo-Augustinus is in 1962 gepubliceerd door J.J. Lub. Van een sermoen over
de ootmoedigheid vermeldt hij op
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p. 162 niet de oudste versie (c. 1360), die in HZM 14 (1960) p. 226 werd afgedrukt.
Enz.
Een tweede bezwaar heb ik tegen de soms vreemde manier waarop Peeters
argumenteert. Ik geef daarvan één voorbeeld. P. 29 bespreekt hij de invloed van
Tauler op Bruygoms Mantelken en stelt hij zich de vraag of Vervoort de
oorspronkelijke Duitse tekst dan wel een Dietse vertaling heeft gebruikt. Peeters
redeneert als volgt: Vervoort bezat een passieve kennis van het Duits, want
Nurenbergse nonnen lazen Diets, (in voetnoot:) wat echter strijdt met het feit dat
monniken uit Ter Doest het dialekt van Ruusbroec niet helemaal verstonden; dus
Vervoort ging uit van een Duitse versie en ik gebruik als vergelijkingsmateriaal alleen
het door Corin uitgegeven handschrift uit de omgeving van Trier. Tot daar Peeters.
Dit soort bewijsvoering kan men niet eens een ketting met een zwakke schakel
noemen, hoogstens een aantal onverbonden kettingringen. Die stelling houd ik dan
ook voor onbewezen, ja zelfs voor hoogst onwaarschijnlijk. Wanneer men weet dat
Vervoort bij de desbetreffende passage onmiddellijk een tekst van Alijt Bake laat
aansluiten en dat dezelfde kombinatie Tauler-Bake ook voorkomt in bijvoorbeeld
het mnl. hs. Brussel KB 643-644, dan mag men aan de mnl. tekst toch niet achteloos
voorbijgaan. Precies hetzelfde geldt voor het samenbrengen van Der minnen regel/XII
Beghinen; p. 130 wijst Peeters trouwens zelf op een Berlijns handschrift, dat deze
twee werken bevat.
In een dergelijke metodische fout vervalt Peeters ook met betrekking tot het Latijn.
Op p. 145 vergelijkt hij een passage uit het Bruylocht Cleedt met het Latijn van
pseudo-Augustinus' Manuale. Wie daarnaast de middelnederlandse vertaling legt
zoals die door Lub is uitgegeven (p. 174-178), zal dadelijk zien dat Vervoort niet
naar het Latijn werkte.
Mijn derde en laatste opmerking betreft de taal. Wij Vlamingen slagen er vaak
niet in om onze gedachten goed te formuleren en om de sobere, wetenschappelijke
stijl te treffen. Wij zondigen dan door te weinig of te veel. Ook Peeters worstelt met
de taal en vervalt wel eens in het tweede euvel. Als voorbeelden citeer ik de eerste
zin van blz. 1: ‘Het leven van Vervoort? Een paar olievlekken in vier onklare
bronnen!’; de steenhouwer p. 98 en de kokoseter p. 382. Wanneer zullen
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wij eens met gepaste vaardigheid kunnen varen tussen Scylla en Charibdis door,
tussen armetierig geschrijf en ongepaste bloemrijkheid? O Heere, wanneer?
Korbeek-Lo, april '69
R. LIEVENS

Dr. Maria A. Schenkeveld - van der Dussen, Het Dichterschap van Hubert
Korneliszoon Poot. Een vergelijking van de ‘Mengeldichten’ en het
‘Vervolg der Gedichten’. Assen, Van Gorcum & Comp., 1968. Prijs geb.
ƒ 32. -.
Hoewel de ondertitel van de nu als boekuitgave beschikbare dissertatie van mevrouw
Schenkeveld een beperking inhoudt van de titel zelf, ‘Het Dichterschap van H.K.
Poot’, is dit laatste toch eigenlijk het onderwerp van haar studie, immers in feite
komt al zijn dichtwerk ter sprake, ook Gedichten I en II. Haar studie is er te welkomer
om als een complement, en een noodzakelijk complement, op Geerars' voortreffelijke
biografie van Poot van 1954: zijn dichterlijke werkwijze en de aard van zijn creativiteit
immers kwamen daarin niet (nog niet?) ter sprake, hetzij dit geschiedde om de
omvang niet nog groter te maken, of met de bedoeling deze onderwerpen voor een
latere behandeling te bewaren.
De bespreking van de Mengeldichten, Poots debuut van 1716, een bundeltje van
slechts 110 blz., neemt aanzienlijk meer plaats in dan die van het Vervolg der
Gedichten, de postuum verschenen verzameling van het werk der laatste jaren, en
dat is alleszins begrijpelijk: Poots aspiraties en wat hij van die aspiraties waar kon
maken leert men uit zijn debuut ten volle kennen. Aan durf ontbrak het hem niet,
maar de imitatio was toch bij zijn eerste optreden zijn stok en staf, en terecht wijdt
de schrijfster daaraan in de eerste plaats een uitvoerige beschouwing, waarbij zij
opmerkt dat Poot ‘soms steun zocht bij een voorganger, vaker echter blijkt zijn eigen
dichterlijke creativiteit gestimuleerd te zijn door het lezen van vroegere poëzie. In
dergelijke gevallen speelt naast de imitatie ook de emulatie een belangrijke rol’. Ook
was het ‘voor hem als beginnend dichter die enigszins buiten de literaire
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wereld stond, uiterst belangrijk om zich opgenomen te weten in een eeuwenoude
dichterlijke traditie’. Bij Hooft heeft hij ‘de hele petrarcistische apparatuur, de
noodzakelijke requisieten van de minnepoëzie leren kennen’ (28), maar Vondel was
onder de Nederlandse dichters zijn grote voorbeeld: ‘Van geen dichter heeft hij meer
geleerd, geen dichter heeft hij meer bewonderd, zijn leven lang’. Ook van de lectuur
van Huygens en Spiegel vallen echter sporen aan te wijzen. Daarnaast hebben
Horatius en Ovidius veel voor zijn vorming betekend, al kon hij ze slechts in vertaling
lezen; in later jaren ontving hij daarbij hulp van Ger. Schroder, in 1730 praeceptor
aan de Latijnse school te Delft. De conclusie van dit hoofdstuk is: ‘In de
Mengeldichten is de literatuur voor Poot de voornaamste bron van inspiratie geweest’.
Dit geldt ook voor de minnedichten, die in deze bundel zo'n belangrijke plaats
innemen, zozeer zelfs dat Poot er oorspronkelijk de titel Minnezangen aan had willen
geven; slechts op aandringen van de uitgever Willis zag hij daar van af. Er bestaat,
zo concludeert schr. aan het slot van het uitvoerige hoofdstuk over deze minnelyriek,
‘een nauw verband tussen de “ik” van de minnedichten en de dichter Poot....Het
toneel waar deze liefdesgevallen zich afspelen is niet de omgeving van Abtswoude,
maar de pastoraal getinte wereld van de dichter....Het is deze wereld van het
dichterschap waarin Poot zich bij uitstek thuis voelt....In zijn minnelyriek heeft Poot
getracht zijn erotische mijmerijen - al dan niet het gevolg van werkelijke verliefdheid
- dienstbaar te maken aan zijn dichterschap. Het was voor hem een uitdaging om,
zelfs verliefd, in de eerste plaats dichter te zijn’ (86). Terecht wijdt schr. dan ook
een apart hoofdstuk aan ‘Poot en zijn dichterschap’, het onderwerp dat als een
doorgaande preoccupatie in Mengeldichten niet alleen, maar eigenlijk in heel zijn
oeuvre aan de orde blijft. ‘Geen Nederlands dichter besteedde tevoren op deze
wijze zoveel aandacht aan zijn eigen dichterschap en aan de betekenis die dit voor
hem had’. Het is dan ook niet geheel juist als schr. zegt dat in het Vervolg der
Gedichten het dichterschap ‘bijna geen aandacht meer krijgt’. Die aandacht is er
wel, naar ook blijkt uit hetgeen in hfdst. X, ‘Persoonlijke gedichten’ gezegd wordt,
maar zij is negatief geworden, zij uit zich in desillusies over het mislukken van zijn
gedroomde carrière als literator. De religieuze
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poëzie, in de Mengeldichten slechts door enige bijna obligate werkstukken over
bijbelstoffen vertegenwoordigd, nemen in het Vervolg de belangrijkste plaats in:
‘vrijwel alle gedichten in de bundel zijn doortrokken van Poots verdiepte vroomheid’;
het conflict tussen de heidense en de christelijke levenshouding, dat in de
Mengeldichten viel op te merken, ‘is definitief ten gunste van het christendom beslist’
(146). Daarnaast blijft de natuur een belangrijke bron van inspiratie, die in
Zomerönweer en Nacht tot nieuwe hoogtepunten in zijn poëzie geleid heeft, maar
‘ook hier liggen belangrijke verschillen met de Mengeldichten: in deze poëzie uit
zijn laatste levensjaren leidt natuurervaring steeds tot Godservaring en in de tweede
plaats heeft het element natuur in de latere gedichten de neiging gekregen zelfstandig
te worden’ (t.a.p.).
Mevrouw Schenkeveld heeft ons in haar uitvoerige studie een nauwgezette,
grondige en verhelderende analyse geschonken van Poots poëzie naar haar formatie,
techniek en inhoud, een veld dat tot nog toe in de Pootstudie onvoldoende
geëxploreerd was, en haar boek is dan ook op het fundamentele werk van Geerars
een welkome en ook als zodanig bedoelde aauvulling, een nieuwe bijdrage ook tot
de kennis van onze literatuur in de 18de eeuw, waarover wij een nieuwe synthese
nog altijd met verlangen tegemoetzien.
Leiden, Februari 1969
C. KRUYSKAMP

F. de Tollenaere, De Harigasti-inskriptie op helm B van Negau. Haar
betekenis voor de Oergermaanse klankleer en voor het probleem van
de oorsprong der runen. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks, Deel
30, No. 11 (120 p., 2 platen). Prijs ƒ 18. -.
De inscriptie waaraan Dr. De Tollenaere deze verhandeling wijdt komt voor op een
van de Romeinse helmen die in 1811 bij Negau in Stiermarken werden gevonden,
en geldt al veertig jaar als de oudste Germaanse tekst, althans voor de meerderheid
der oudgermanisten, die
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hierin Kretschmer zijn gevolgd (1928: ‘Das älteste germanische Sprachdenkmal’).
Wel waren de meningen over de datering van de inscriptie nogal uiteenlopend en
heeft men nooit recht weg geweten met de morfologie en de syntaxis van de tekst,
maar dat heeft het ontstaan van een consensus terzake niet belet. Tegen deze z.i.
verkeerde opvatting onderneemt Dr. De Tollenaere een grootscheepse aanval.
Daartoe kiest hij niet de kortste weg (een artikel van een vijftal bladzijden in een
veelgelezen vaktijdschrift zou wellicht meer weerklank hebben gevonden dan zijn
vrij uitvoerige en dure verhandeling). Om het kwaad met de wortel uit te roeien heeft
hij vooreerst alles verzameld wat sedert 1826 over helm B van Negau werd
geschreven. Het overzicht-in-steek-kaartvorm vult bijna 50 bladzijden en telt niet
minder dan 105 nummers. Te oordelen naar het strenge vonnis op blz. 56 kan die
literatuur Dr. De Tollenaere maar weinig hebben gesticht: ‘Wie al deze bijdragen
achter elkaar doorleest, krijgt de indruk dat vele auteurs af en toe wat al te
gemakkelijk doordraven, en wel zo, dat zelfs de meest welwillend ingestelde lezer
het als het ware met zijn klompen moet aanvoelen. Het is gewoonweg gênant, enz.’.
Meer dan één lezer zal zich echter afvragen, of Negau B nu het enige onderwerp
is waarover zoveel kaf en zo weinig koren werd geschreven, en of iemand met een
zo lange ervaring op zeer diverse gebieden van de filologie als Dr. De Tollenaere
eigenlijk iets anders had verwacht; hoeveel langer en gevarieerder zou het
zondenregister niet zijn geworden indien de auteur had onderzocht wat b.v. over
de oorsprong der runen in de loop der tijden is geschreven? Overigens zal de lezer
die van blz. 56 terugbladert tot blz. 22 worden getroffen door de zeer hypothetische
vorm die Kretschmer (volgens Dr. De Tollenaere de geestelijke vader van zoveel
filologische aberraties) aan zijn verklaring had gegeven (‘Dann wäre Harigasti
Nominativ met abgefallenem z...Am wenigsten Anstoss bietet wohl die Lesung
Harigasti Teiwa’).
De eigenlijke bespreking is over een zevental hoofdstukken en hoofdstukjes
verdeeld. In ‘Aard van de inskriptie’ (blz. 57-58) plaatst Dr. De Tollenaere tegenover
de vrij verspreide opvatting die in Negau B een votieve inscriptie ziet de verklaring
van Reinecke: een opschrift dat de eigenaar van de helm aanduidt is veel
waarschijnlijker. Hij verwerpt
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ook de dateringen van Mentz (5e eeuw v. Chr.), Sittig (4e eeuw v. Chr.) en
Kretschmer (2e/1e eeuw), en volgt Reinecke, Egger, Callies en Düwel, die de
inscriptie in de 1e eeuw van onze jaartelling dateren (blz. 59-68). Hij heeft
ongetwijfeld gelijk als hij de pogingen om de vorm hari- (i.p.v. harja-, dus met verlies
van de thematische vocaal) voor de datering te gebruiken als mislukt van de hand
wijst. Hij veronderstelt dat Harigasti aan het patroon van Latijnse namen werd
aangepast, maar de voorbeelden die hij ter vergelijking aanhaalt zijn geen composita.
En waarom wordt in dit verband ook niet naar de vorm Harimella verwezen?
In het hoofdstukje ‘Taal der inskriptie’ (blz. 76-77) wijst de auteur op de
moeilijkheden waarop een zuiver ‘Germaanse’ interpretatie van Negau B. strandt.
Het zal hem overigens wel zijn opgevallen, hoeveel voorstanders van een dergelijke
opvatting hebben toegegeven dat voor de uitgangen en dus ook voor de syntactische
opbouw van de inscriptie eigenlijk geen werkelijk bevredigende oplossing kon worden
gevonden.
Bij het interpreteren van Negau B werd tot dusver meestal geen rekening gehouden
met de vijf tekens die op TEIVA volgen; zij schijnen inderdaad - ook op de uitstekende
platen van Dr. De Tollenaere - minder diep te zijn gegrift dan de rest van de inscriptie
en worden daarom doorgaans als ‘afzonderlijke kleine graffiti’ opgevat. Tien jaar
geleden stelde de Oostenrijkse archeoloog Rudolf Egger een lezing voor waarin
die tekens wel worden geïntegreerd:
HARIGASTI TEI V[EXILLARIUS] A[LARUM] III IL[LYRICARUM].
M.a.w. helm B van Negau behoorde tot de uitrusting van een Germaan die dienst
had genomen in een Illyrische afdeling van het Romeinse leger en zijn naam tot
Harigastus had gelatiniseerd (en ook die van zijn vader tot Teus?). Door de slot-i
van Harigasti en Tei als een Latijnse genitiefuitgang te verklaren, loste Egger meteen
het morfologisch-syntactisch probleem op (‘[eigendom] van Harigastus [zoon] van
Teus’). Dr. De Tollenaere volgt hier Egger op de voet (‘De integrale in-
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skriptie’, blz. 78-88), met inbegrip van de verwijzing naar taaltoestanden in het
vroegere Oostenrijks-Hongaarse leger, die door de Nederlandse lezer wel niet direkt
zal worden begrepen (p. 85: hoe werd LIR III, de afkorting voor
Landwehr-Infanterie-Regiment Nr. 3, b.v. in Hongaarse legereenheden
‘gerealiseerd’?). In elk geval moeten de oudgermanisten en de godsdiensthistorici
het voortaan zonder bewijsplaats voor de godennaam *Teiwaz stellen - wat natuurlijk
nog niet betekent dat een dergelijke naam niet heeft bestaan (vgl. O.N. Týr, O.E.
Tiw, Tig). Evenmin brengt de nieuwe interpretatie Van Coetsems ‘e/a-periode’ in
het gedrang: zijn chronologie op structurele grondslag blijft geldig ook als de vorm
teiva niet bestaat en de ei dus geen Oudgermaanse diftong is (blz. 89-91).
Tot besluit onderzoekt Dr. De Tollenaere de betekenis van de inscriptie voor het
vraagstuk van de oorsprong van het runenalfabet (blz. 92-101). Hij reduceert de
recente hypothese van Haas (die de oorsprong in het Noorditalisch alfabet van Este
gaat zoeken: Orbis XIV, 1965, 216-236) tot haar juiste waarde: een mogelijkheid
naast zoveel andere. Maar zijn eigen stelling, dat de nieuwe interpretatie van Negau
B het raadsel van de runen ‘een heel eind in een richting [heeft] gestuwd die naar
de oplossing kan leiden’ (p. 100), heeft mij niet overtuigd. Integendeel, de inscriptie
van Negau komt nu minder dan ooit in de discussie te pas: niet alleen is ze niet met
runen of prae-runen geschreven, maar sedert Eggers verklaring kan ze niet eens
nog als min of meer correct Germaans gelden.
Tien jaar na Eggers artikel kan men deze studie geen baanbrekend werk meer
noemen, maar het is ongetwijfeld een leerrijke boetepreek.
R. DEROLEZ

Dr H.L. Cox, Die Bezeichnungen des Sarges im
Kontinental-Westgermanischen. Eine wortgeographisch-sprachliche
Untersuchung. Assen. Van Gorcum & Comp. N.V., 1967. (VIII, 149, III
blzn.; m. afbdn. en krtn. tussen de tekst en 5 losse krtn.; geb. ƒ 33.50).
In de Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland heeft G. Winnen indertijd de kaart
van de doodkist getekend (afl. 7 no. 4). Met Willem
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Pée heeft hij vervolgens het commentaar daarbij geschreven (Die Bezeichnungen
des Sarges in den niederländischen Dialekten - Rheinische Vierteljahrsblätter, 21,
1956, S. 53-69), waarna beiden samen met J. Renson de kaart uitvoeriger
becommentarieerd hebben in De benamingen van de doodkist in Noord- en
Zuid-Nederland, Wallonië en de aangrenzende gebieden (Taal en Tongval, 9, 1957,
blz. 97-132). Thans heeft H.L. Cox dit onderwerp in een veel ruimer verband
behandeld in zijn proefschrift, waarop hij eind 1967 te Nijmegen gepromoveerd is
en dat deel uitmaakt van het commentaar bij de Atlas der deutschen Volkskunde.
Het is het commentaar bij kaart 49 van de Neue Folge van deze atlas, die een
samenvatting geeft van de antwoorden op de vraag, hoe de volks- of dialectnaam
van de doodkist luidt. In de eerste plaats is dit boek dus een bijdrage tot de
woordgeschiedenis, al brengt het onderwerp met zich mee dat deze een sterke
volkskundige achter- en ondergrond heeft.
Een met zoveel affect geladen begrip als de doodkist wordt natuurlijk met een
groot aantal woorden aangeduid. Daarvan zijn er 47 op de kaart genoemd, die in
het commentaar tot 17 zijn teruggebracht. De kern van het boek vormen de
etymologie, de semasiologie en de historische woordgeografie van deze zeventien
woorden of woordgroepen, waarbij van elk de verbreiding, de etymologie, de
betekenisontwikkeling, met inbegrip van de historische woordgeografie, de huidige
woordgeografie en eventuele bijzonderheden worden besproken.
Het woord dat in het Duitse taalgebied (Duitsland, Oostenrijk en Duits-Zwitserland)
de overhand heeft is, als doorgaans, het minst interessante woord. Overal waar
geen oudere woorden voor het begrip meer algemeen gangbaar zijn, dringt het
woord van de geschreven taal zich onweerstaanbaar op. Er zijn twee etymologieën
voor sarg/zerk: de eerste leidt het van gr.-lat. sarkophagus af, de andere, oudere,
van oudnoors serkr, kleed, en oudhd. saro, (wapen)rusting. De laatste mening is
1)
door Verdam , Wackernagel, Franck en Van Wijk verdedigd, de eerste door Van
Haeringen en Jan de Vries. Met de overvloed van ma-

1)

Cox spreekt systematisch van Jan Verdam; Verdam heette Jacob, maar heeft zijn voornaam
in zijn wetenschappelijke publicaties nooit voluit geschreven.
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teriaal die heel zijn boek kenmerkt toont Cox aan, dat de oudst voorkomende
betekenis van de sark/zerk-vormen die van een stenen zerk is geweest, waaruit
zich eind 12de of begin 13de eeuw de betekenis van een stenen plaat die het graf
afsluit heeft ontwikkeld. Tegenover Von Wartburg, die het woord aan de
christianisering toeschreef die ten noorden van de Alpen langs de Donau in de 4de
eeuw Midden-Europa en Noord-Gallië bereikte (dus langs dezelfde weg waarlangs
fr. samedi en hd. Samstag zijn binnengekomen), stelt Cox, en met steekhoudende
argumenten (S. 34-36), zijn opvatting, dat aangezien in het huidige kaartbeeld de
sark (sarh)-/serk- en verwante vormen in de volkstaal tot Noord-Frankrijk en het
continentale Westgermaanse gebied beperkt zijn, men moet aannemen dat hier, in
de randgebieden van het Romeinse imperium, de sarkofaag door de hogere
Romeinse standen is geïmporteerd en door de adellijke Germanen is overgenomen,
tegelijk met het gebruik, de doden in een uit een blok bewerkte stenen zerk te
begraven. Daarvoor pleit dat juist in de voormalige Romeinse gebieden, waar woord
en zaak naast elkaar voorkomen, het woord en de zaak zich het minst van de
eigenlijke woordinhoud hebben verwijderd, terwijl juist het Alemannisch-Beierse
gebied, evenals het Nedersaksische, het woord wel kennen, maar het niet concreet
en zakelijk kunnen omschrijven. Vandaar ook het onnauwkeurige, vage woordgebruik
in de Middelhoogduitse literatuur van Opperduitse herkomst, en het ondubbelzinnige
- o.a. door het Franse voorbeeld bepaalde - woordgebruik bij Hendrik van Veldeke
en andere auteurs (S. 34). De vorm sarkophagus > cercueil heeft in Frankrijk oudere
woorden (vas, vascellum, locellus) gaandeweg verdreven. Ook de Duitse
sarg-vormen zijn alle uit Noord-Frankrijk binnengedrongen. Intussen was sarg er
omstreeks 1933, toen het materiaal voor de ADV werd ingezameld, nog allerminst
in geslaagd het hele Duitse taalgebied te veroveren. In heel het Westmiddel- en
Zuidduitse gebied, in Oostenrijk en Zwitserland, is het nauwelijks bekend; daar leven
nog woorden als (Toten)lade (het Rijnland), (Toten)bahre (Zwaben), (Toten)baum
(het Zwarte Woud en de Elzas) en (Toten)truhe (Beieren en Oostenrijk).
Uitvoerig staat Cox ook stil bij de etymologie van holt (Doodholt, Likholt, Notholt)
en Husholt; het laatstgenoemde woord was ook in
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Groningen, Drente en Overijsel bekend en heeft daarom ook de aandacht van
Naarding en Heeroma getrokken. Naarding (TT 10, 1958, blz. 80-84) heeft in holt
niet de betekenis hout willen zien, maar het van *hold, vat (van houden) afgeleid.
De Westfaalse lexicograaf Felix Wortmann heeft dit bestreden en er op gewezen
dat in hetzelfde gebied waarin het als aanduiding voor de doodkist voorkomt, de
boeren de daarvoor te gebruiken planken noodholt noemen (t.a.p., blz. 121-125).
Heeroma, die zich bij de etymologie van Naarding aansluit, legt hus uit als lichaam,
lijk; hoeshold is dus datgene dat het lichaam, het lijk omvat houdt. Hij beroept zich
daarvoor op Bijbelse en dichterlijke teksten, waaruit het gebruik van dit christelijk
eufemisme zou kunnen blijken (t.a.p., blz. 126-128). Cox verwerpt Naardings
etymologie en verklaart hus als huis, waarbij hij herinnert aan de voorstelling van
het primitieve dodengeloof, dat het graf een huis is waarin de dode een woonplaats
heeft gevonden. De grote verbreiding van de haus-vormen in het hele Neder- en
Middelduitse taalgebied wijst daarop. Ook de Poolse en Russische dialecten kennen
in dezelfde betekenis domek (= lat. domus) en verwante woorden. Het geloof aan
het lichamelijk voortleven van de dode moet in een groot deel van Europa geleefd
hebben.
Uit etymologisch oogpunt zijn de andere woorden die Cox bespreekt minder
interessant, in hoofdzaak omdat over hun etymologie geen twijfel bestaat.
Waarom ‘die ehrfurchtsvolle Scheu vor dem Bereich des Todes’ een der oorzaken
is geweest die het ontstaan van een rijke synonymiek of van sociaal bepaalde
aanduidingen van de doodkist hebben verhinderd (S. 113) is mij niet duidelijk; in
elk geval schijnt het mij in tegenspraak te zijn tot de overvloed van humoristische
namen voor hetzelfde begrip waarop Cox elders wijst (S. 101-112 en de daarbij
behorende kaart 5). Aan deze hier als secundair aangeduide woorden wijdt hij veel
aandacht. Het zijn vulgaire benamingen, eufemistische omschrijvingen, maar ook
dichterlijke woorden en benamingen die in uitdrukkingen en zegswijzen voorkomen,
tezamen dus een wel heel bont geheel. Het is moeilijk er bepaalde conclusies uit
te trekken, maar Cox constateert er niettemin uit dat Duitsland op het gebied van
de volkshumor door de Main in twee gebieden wordt verdeeld: ten noor-
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den van deze rivier komen humoristische zegswijzen veelvuldiger voor dan ten
zuiden ervan. Hetzelfde had Gerda Grober-Glück al eerder opgemerkt (Zeitschr. f.
Volkskunde, 58, 1962, S. 41-71). Verder maakt hij aannemelijk dat sommige van
deze secundaire benamingen (als Haus en Reisekiste) op oud volksgeloof berusten
(zie boven). Uit het feit dat verscheidene van deze woordtypen een geografisch vast
omlijnde verbreiding hebben mag men concluderen dat althans een deel ervan niet
op individuele vondsten berust. Hier ligt zowel voor de dialectologie als voor de
volkskunde nog een wijd veld van onderzoek vrijwel braak.
Heel het betoog steunt op een overvloedig bronnenmateriaal, waarvoor Cox voor
wat het Nederlandse taalgebied betreft gebruik kon maken van de in de aanhef
genoemde woordstudies. Als rechtgeaard leerling van De Smet, zijn promotor, heeft
hij alle begrip voor de betekenis van de lexicografische werken voor de historische
dialectgeografie (S. 33-34). Zijn Bonner leermeester Matthias Zender zal deze
gedegen commentaar met voldoening in zijn Atlas der deutschen Volkskunde hebben
opgenomen.
P.J. MEERTENS

Dr. A. Sassen, Dialektatlas van Groningen en Noord-Drente. Met 150
kaarten. I. Teksten. II. Kaarten. (Reeks Nederlandse dialektatlassen, 16).
Antwerpen, De Sikkel N.V., 1967. 2 dln. (LII, 112 blzn.; IV blzn., 150
kaarten; ƒ 230. -, met doos ƒ 255. -).
De reeks Nederlandse dialektatlassen nadert zijn voltooiing, en het ziet er naar uit
dat hij, tegen veler verwachting in, binnen enkele jaren kompleet zal zijn, al zullen
ook hier de laatste loodjes wellicht zwaar wegen. Met de verschijning van het 16de
deel is de hele provincie Groningen in het kaartbeeld opgenomen en van Drente
alvast de noordelijke helft behandeld. Dr. A. Sassen, de Groningse lector die dit
deel voor zijn rekening heeft genomen, had met zijn voortreffelijke proefschrift Het
Drents van Ruinen (1953) aangetoond dat men hem de bewerking van dit deel met
een gerust hart kon toevertrouwen, wat Blancquaert en Pée dan ook gedaan hebben.
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Het aantal bewerkte plaatsen in dit deel bedraagt 57, waarbij dan Tolbert (C 106)
is inbegrepen, waarvan de gegevens vergelijkenderwijs in de tekst van Zevenhuizen
(C 145) verwerkt zijn. Deze plaatsen grenzen aan elkaar en op grond van de
gegevens mogen we aannemen dat de dialecten nauwelijks van elkaar afwijken.
Ze zijn afkomstig van een zegsvrouw uit Zevenhuizen en een zegsman uit Tolbert.
De afwijkingen van Tolbert zijn in de tekst aangegeven; het zijn er niet meer dan
negen. Ik meen dat iets dergelijks niet eerder is gebeurd, maar ik zie er geen bezwaar
in.
Wel heb ik bezwaar tegen het in verhouding tot de andere delen van de reeks
geringe, té geringe aantal bewerkte plaatsen. In de inleiding verontschuldigt Sassen
zich voor de geringe dichtheid van het net. Men kan het hem moeilijk kwalijk nemen
dat hij aan de inderdaad zeer tijdrovende opnemingen niet nog meer tijd heeft
besteed dan hij toch al gedaan heeft. Hij noemt de spreiding ‘overigens toch nog
redelijk’ en constateert dat ‘de belangrijkste lijnen in de dialektgeografische tekening
van de provincie Groningen en van Noord-Drente zich goed uit de kaarten laten
aflezen’. Dat komt wel aardig uit. Maar dit is niet het enige doel waarvoor men deze
atlassen raadpleegt, hoe belangrijk het dan ook mag zijn. Persoonlijk heb ik de
atlassen meermalen opgeslagen om een vergelijking te maken tussen de uitspraak
van bepaalde woorden zoals we die uit oudere bronnen, b.v. Winkler, Van de Schelde
tot de Weichsel en andere dialectliteratuur kunnen opmaken, en zoals die in de
atlassen genoteerd is. Daarom is het jammer wanneer een aantal plaatsen, in het
dialect waarvan het een en ander geschreven is, in een atlas ontbreken; ik denk in
dit geval aan Appingedam (de Raare raize um 't Hoogelând naa Stad, 1828, is in
dit dialect geschreven) en aan Slochteren, de geboorteplaats van K. ter Laan.
Als niet-Groninger ben ik allerminst de ideale persoon om deze atlas aan te
kondigen, maar ik wil niettemin proberen enkele opmerkingen te maken. Opvallend
is de eenvormigheid van het dialect, zoals die op een vrij groot aantal kaarten (16:
de peer, 17: dat standbeeld, 28: aarden potten enz.) tot uitdrukking komt.
Daarentegen komt op een aantal andere kaarten duidelijk het bestaan van een
dialectgrens tussen Hunsingo en de zuidelijker gebieden van Groningen aan de
dag. Zo komt
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(kaart 33) in Hunsingo nog vrijwel overal voor het wagenmakersberoep (dat
uitgestorven is) de naam koeper (kuiper) voor, maar terwijl Ter Laan nog
constateerde dat deze vorm in het Westerkwartier ontbrak (en dus in de andere
gebieden voorkwam), wijst de kaart uit dat koeper overigens overal het veld heeft
moeten ruimen voor stelmoaker. In Fivelgo komt koeper twee maal naast stelmaker
voor en wordt het eenmaal als verouderd opgegeven. Het moderne wagenmaker
vindt men alleen in de stad Groningen, die overigens nog opmerkelijk veel typische
dialectwoorden bewaard heeft. Evenzo heeft (kaart 27) Hunsingo kees, de rest van
Groningen keze. In Drente komen beide vormen voor. In Hunsingo laat men het
lidwoord weg (kaart 128: de schoolkinderen), in de rest van Groningen niet (meer).
Het oude woord voor weide, groenland, komt in Hunsingo nog twee keer en in het
Westerkwartier nog één keer voor, maar is overigens verdwenen. Dit moet een
recente ontwikkeling zijn, want de Groningers die als pioniers naar de N.O.P trokken
namen er nog hun greunland mee heen.
Andere kaarten maken de grens tussen Groningen en Drente duidelijk. Zo heeft
heel Groningen de vorm brocht/brogde (kaart 23), maar Drente bragde. Groningen
zegt hounder of houner, Drente kippen (kaart 78), Groningen doun, Drente doen
(kaart 108), Groningen kou, Drente koe (kaart 125), Groningen heeft voor de vlinder
naast het algemene woord ook woorden als oel (uiltje) en schoelapper, Drente
bottervogel, -uul en -klip (het laatste voor de gele vlinder); de enige Groningse
bottervorm (botteruul) komt in Eelde voor (kaart 150). Uit kaart 63 kan men opmaken
dat terwijl Groningen geen bezwaar heeft om, zoals elders het geval was, een
eeuwigheid te zeggen, Drente dit begrip door een ander (heel lang) vervangt.
De opzet van de reeks van Blancquaert en Pée brengt met zich mee dat het aantal
woordkaarten in deze atlassen gering is; de kaart van vlinder is er een van de weinige
voorbeelden van. Ook van b.v. de braambes (brommel, brummel, brammel,
brammelbei, brom(me)bei) en de ovenpaal (broodschieter, -schodel, -schop,
scheu(t)sel, schieter, schossel, schussel, schotel) (vgl. echter de kritiek van R. Kuitert
in Taal en Tongval, 19, 1967, blz. 186) had men interessante kaarten kunnen
tekenen. Het woordregister op deze atlassen verdient aandachtige be-
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studering; men treft er altijd weer nieuwe vondsten aan. In dit register miste ik de
vorm korre (kruiwagen); Sassen heeft wel kaar(e), kaarboom en kaarhan(d)sel
opgenomen, maar de meest voorkomende vorm van het woord had niet mogen
ontbreken. Op de kaart van de kruiwagen (kaart 58) is dit woord voor een vrij groot
aantal plaatsen niet ingevuld. Wie zich daarover verwondert en de opnemingen
raadpleegt, ziet daar dat verscheidene zegslieden voor de bomen van de kruiwagen
de samenstelling koorbomen hebben opgegeven. Om lat de kaart uit zin 129 de
woorden kruiwagen buigen moet weergeven, heeft Sassen niet de vrijmoedigheid
gehad, uit deze samenstelling het tweede lid te elimineren. Dat is te begrijpen en
te rechtvaardigen, maar nu krijgt men uit de kaart de indruk dat een aantal plaatsen
in Groningen het begrip kruiwagen niet meer kent. In een dergelijk geval zou men
het betreffende woord tussen vierkante haken toch op de kaart moeten opnemen.
Ondanks het naar verhouding geringe aantal bewerkte plaatsen geeft ook deze
atlas een inzicht in de structuur van het noordoostelijk dialectgebied van Nederland.
‘Tweemaal zo veel opnemingen zouden ook nog meer problemen hebben
opgeworpen dan opgelost’, schrijft Sassen in zijn gedegen inleiding. En daarin heeft
hij natuurlijk gelijk.
P.J. MEERTENS
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