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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

i.s.m.

1

(Ver)bluisteren, (ver)bleisteren, (ver)blaaisteren pluisteren (II),
fluisteren (II), gluisteren
I. De door A. Kluyver en A. Lodewyckx bewerkte, in 1903 verschenen afl. 19,
B l e e k -B l u t t e n , van Dl. II van het WNT bevat de artikelen B l e i s t e r e n en
B l u i s t e r e n . Voor het eerste wordt als betekenis opgegeven ‘branden, gloeien,
flikkeren’, voor het tweede ‘knetteren, blaken’ en ‘schroeien’. Zelden voorkomende
vormen met aai (verblaeystert) en aa (verblaesteren) worden onder B l e i s t e r e n
vermeld.
De semantische indentiteit van beide woorden is de bewerker(s) van afl. 19 niet
ontgaan. Bij B l e i s t e r e n leest men: ‘verg. ook Bluisteren’, bij B l u i s t e r e n : ‘in
beteekenis komt er mede overeen bleisteren (blaaisteren, blaasteren)’. De vraag
of beide woorden ook etymologisch identiek zouden kunnen zijn, is in 1903 blijkbaar
ontkennend beantwoord. Bij B l e i s t e r e n immers wordt het vermoeden
uitgesproken ‘misschien verwant met blaaien: doch verg. ook Bluisteren’. Bij
B l u i s t e r e n wordt, nadat vergeleken zijn nnd. bleustern ‘glanzen, branden,
flakkeren’, oostfri. blüstern ‘heftig waaien’, waarnaast blüsen ‘blazen, doen branden’,
en vervolgens verwezen is naar het artikel blozen, gezegd: ‘Bluisteren schijnt te zijn
gevormd van eene afleiding van den stam blus-’. Het WNT sluit zich hier, zonder
het te zeggen, aan bij J. Franck, Etym. Wdb. [1892], die i.v. B l o z e n mnd. nnd.
blüsen ‘vuur aansteken, roodgloeiend zijn’, en nd. bleusteren ‘verhitten, schitteren,
rood worden’ noemt. Ten Doornkaat Koolman, Wörterbuch der ostfriesischen Sprache
I [1879] had reeds eerder, i.v. B l ü s e n , nd. bleustern en nd. blüsen in verband
gebracht met ndl. blozen, eng. to blush. In het WNT zijn beide woorden, bleisteren
en bluisteren, etymologisch in geheel verschillende vakken terechtgekomen.
In zijn etymologisch woordenboek [1912] heeft Van Wijk, als ik goed zie, niet
bleisteren, maar alleen bluisteren behandeld, en wel bij zijn artikel B l o z e n ,
waarvoor hij een Germaanse wortel *ƀlus-, in
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ablaut staande met *ƀles-, *ƀlas-, veronderstelt. Op grond hiervan concludeert hij
dat ‘de lange vocaal van oudnnl....bluisteren “knetteren, schroeien”, nnd. bleustern
“glanzen, branden, flakkeren”...dus secundair (is)’.
Zowel afl. 19 van Dl. II van het WNT als het etymologisch woordenboek van Van
Wijk zijn verschenen vóór 1921, d.w.z. vóór het jaar waarin J.W. Muller in deel 40
van het Leidse tijdschrift zijn artikel ‘Een en ander over den Nieuwnederlandschen
2

tweeklank ö̀í of ö̀ǘ (“ui”)’ publiceerde, waarin hij de aandacht vestigde op de ui , die,
1

in tegenstelling tot de ui , vanouds een tweeklank was. Als eerste van een rijtje
2

woorden, waarin deze ui ‘min of meer stellig, te vinden (is)’, noemt Muller op blz.
1)
145 het woord bluisteren . Naast de oi/oy-, oei/oey-, eui/euy-spellingen komt
regelmatig ook een andere spelling voor, ‘stellig onderscheiden van de tot dusverre
vermelde’, een spelling die ‘zekerder geluid’ geeft en ‘die kwalijk iets anders kan
aanduiden dan den tweeklank èi’ (Ts. 40, 149-150 [1921]). Deze wisseling tussen
2

oi enz. en ei ‘die bij nagenoeg alle Nederlandsche woorden met “ui ” valt aan te
wijzen’ (Ts. 40, 151 [1921]), is niet bij alle woorden op dezelfde wijze te verklaren.
Muller schrijft dat de oi enz.-vormen te vinden zijn in ‘de meeste stukken van
Hollandsche, Utrechtsche, Geldersche en verder noordoostelijke, maar ook wel van
Brabantsche herkomst’ (Ts. 40, 152 [1921]). Daarentegen zouden ‘alleen bij schrijvers
of in ambtelijke bescheiden uit Vlaanderen, inzonderheid West-Vlaanderen’ ei-vormen
te vinden zijn, zoals bleisteren, speye e.a., zodat we deze als speciaal-Westvlaams
zouden mogen beschouwen. Deze ei ziet Muller ‘veelal als een jongere
2
Westvlaamsche klank, uit een ouder òi, ö̀i (nnl. “ui ”) ontstaan’ (Ts. 40, 153 [1921]).
2
Mullers interpretatie van de ui van bluisteren als een ui heeft Van Haeringen
mogelijk overgenomen in zijn Supplement [1936] op Van Wijk. Uit het feit dat hij niet
naar het artikel van Muller verwijst, zou men echter ook kunnen concluderen, dat
Van Haeringen, onafhankelijk van Muller - immers gewapend met de intussen
gemeen-

1)

In het register op deel XXVI-L van het Leidse tijdschrift, bewerkt door D. de Jong, zal men de
door Muller opgesomde woorden tevergeefs zoeken. Dit register bevat blijkbaar alleen woorden
die apart behandeld werden.
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goed geworden kennis van de ui -, tot zijn opvatting is gekomen. Hij schrijft ‘Oudnnl.
2

bluisteren heeft blijkens mnl. bleisteren “flikkeren, schitteren” en dial. vormen de ui
van spuiten....Ouder-nnl. (zuidndl.) wordt het woord ook met aei en aa gespeld’.
Elke neerlandicus die geconfronteerd wordt met het materiaal van
bleisteren-bluis-teren, zou tot dezelfde conclusie komen als Van Haeringen.
Het wekt dan ook verbazing dat Jan de Vries, in afl. 1 van zijn Nederlands
Etymologisch Woordenboek [1963] onder B l o z e n tot een andere interpretatie
komt. Hij gaat voor B l o z e n uit, niet van een wortel *ƀlus-, zoals Franck en Van
Wijk, maar van een Germaanse grondvorm *bleusa, die tot de groep van blauw
behoort, en acht, op grond hiervan, de door Van Wijk gelegde verbinding met bles
minder waarschijnlijk. Tot zover lijkt deze opvatting niet dadelijk te verwerpen. Anders
wordt het, waar J. de Vries schrijft: ‘Op een eu-klank wijst ook oudnnl. bluisteren
“knetteren, schroeien” (waarnaast mnl. bleisteren...), ndd. bleustern “glanzen,
flakkeren”’.
Op z i c h z e l f kan een ndl. ui natuurlijk de voortzetting zijn van een oerg. eu,
maar als men voor bluisteren van oerg. eu uitgaat, moet men zich toch direct
afvragen, hoe dan de verhouding is tot het door De Vries eveneens genoemde
bleisteren. Daar laat De Vries zich echter niet over uit. Een ontronding ui > ei is bij
de ndl. ui < oerg. eu (Duits-Diets), bij mijn weten, niet gewoon. Wel verwijst hij voor
bleisteren naar Van Haeringen, maar wie daar gaat kijken, kan alleen maar skeptisch
worden t.o.v. de door J. de Vries bedachte hypothese over bluisteren < germ. eu.
Over de in het S u p p l e m e n t van Van Haeringen genoemde aei- en aa-vormen
zwijgt De Vries trouwens.
Het lijkt me veiliger om voor de etymologie van bluisteren voorlopig op het kompas
van Franck [1892], Kluyver [1903], Van Wijk [1912], Muller [1921] en Van Haeringen
[1936] te blijven varen.
Een overzicht van de verschillende zoveel mogelijk gedateerde en gelokaliseerde
2)
vormen , waarin bluisteren/bleisteren wordt aangetroffen, kan bij een onderzoek
naar de herkomst ongetwijfeld van enig nut zijn.

2)

De vermeldingen in woordenboeken, die alle op Plantijn en Kiliaan teruggaan, zijn hierbij over
het algemeen weggelaten.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 86

4

UI

U

1400
1500

verbluystert Ref. v.J.v.
Doesb. 120 [Brabant(?),
1528]
verbluysteren Crim.
Sentent. v.h. Hof v.
Gelderl. 28 nov. [1564]
verbluysteren V.D. NOOT,
o

Theatre 7v [Brecht,
Antwerpen, 1568]
bluysteren PLANT.
[Antwerpen, 1573]
bluysteringhe PLANT.
[Antwerpen, 1573]
verbluysteren PLANT.
[Antwerpen, 1573]
verbluysteringe PLANT.
[Antwerpen, 1573]
verbluysteren DE LOBEL 1,
895 [Antwerpen, 1581]
verbluystert HOUWAERT,
Lusth. d.M. 1, 100
[Brussel, 1582]
verbluysteren HOUWAERT,
Lusth. d.M. 1, 441
[Brussel, 1582]
bluyster, znw. KIL. [Duffel,
Antwerpen, 1588]
bluysteren KIL. [Duffel,
Antwerpen, 1588]
bluysteringe KIL. [Duffel,
Antwerpen, 1588]
ver-bluysteren KIL. [Duffel,
Antwerpen, 1588]
verbluyster MARNIX, Ps.
121, 3 [Brussel, 159.]

verblustert HOUWAERT,
Gen. Loop (ed. post. 1612
o

M i r ) [Brussel, ± 1590]
verbluysteren Bijbel v.
Moerentorf, Jesu Sirach
43, 23 [Antwerpen, 1599]
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bluyster, znw. Koockb. 52
[Delft, 1599]
bluystert Koockb. 57 [Delft,
1599]
bluysteren Koockb. 89
[Delft, 1599]
1600

verbluysteren DODON.
823b [1608]
gebluyster VONDEL 1, 29
[Antwerpen, Amsterdam,
1610]
verbluistert V.D. MYL,
Lingva Belgica 166 ['s
Heerenberg (Gld.), Gent,
Vlissingen, 1612]
verbluysterde SMYTERS,
o

Epitheta X 7v [Antwerpen,
1620]
bluystert Z. HEYNS, Hoofd.
18 [1625]
verbluystert L. VOSSIUS,
o

Sinne-merck A 4 r (ed.
1633) 141 [Brugge, ±
1630]
ongebluistert VONDEL 3,
842 [Antwerpen,
Amsterdam, 1640]
bluistren SIX V. CHAND. 540
[Amsterdam, 1657]
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EI

AAI en AA
o

bleysterden, Mandev. 66r b [Hollands(?),
e

Leidse hs., 1 helft 15de e.]
o

bleysterende, Mandev. 67v a [Hollands
e

(?), Leidse hs., 1 helft 15de e.]
o

blestert, C.V. RIJSSELE, Sp. d.M. P5v ,
240 [(??), begin 16de e.]

bleystering V.D. VENNE, Sinne-mal 71
[Brab. afkomst, geb. te Delft (1589),
Middelburg (vanaf 1619); 1623]

blaeysteringhe, DE HARDUYN, Godd. W.
164 [Gent, 1629]
verblaeystert, DE HARDUYN, Godd. W.
450 [Gent, 1629]
verblaesteren, CROON, Cocus Bonus 2,
229 en 231 [Mechelen, Brugge, 1663]

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 86

6

UI
U
verbluystert Statenb.,
Hand. 22, kantt. ii [1657]
bluysterende DE BRUNE,
Bank. 1, 261 [Middelburg,
1657]
onghebluystert DE BRUNE,
Bank. 2, 2 [Middelburg,
1658]
verbluystert POIRTERS, Vier verblusteren BINNART,
Uyt. 217 [Oosterwijk, 1662] Biglotton Amplificatum
[Antwerpen, 1659]
'tbluystren, WESTERBAEN, verblusteringe BINNART,
Ged. 3, 633 [Den Haag, ± Biglotton Amplificatum
1665]
[Antwerpen, 1659]
verbluystert, V.D. WERVE,
Jonas 348 [Antwerpen,
1686]
1700

bluistren HIGT, Ged. 120
(ed. 1803) [Dokkum,
Alkmaar, 1747]
bluisttren HIGT, Ged. 324
(ed. 1803) [Dokkum,
Alkmaar, 1748]
gebluisterd V.D. SCHELLING,
in V. ALKEMADE, Beschr. v.
Brielle 115 [Rotterdam,
1729]

1800

bluistert GEZELLE (ed.
BAUR) 2, 15 [1891]

1900
Noordoostelijk bluisteren
‘waaien’
blujsteren ‘hard waaien’,
GIMBERG, Zutf. Woorden
(hs. Letterkunde 1756)
[1883]
blujsterig ‘winderig’,
GIMBERG, Zutf. Woorden
(hs. Letterkunde 1756)
[1883]
bluisterg ‘windig’ MOLEMA
[Groningen, 1887]
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bluisterig ‘winderig’
DRAAIJER, Dev. [Deventer,
1896]
bluisterig ‘winderig’
HEUVEL, Boerenlev. 32 en
227 [Gelderse Achterhoek,
voor 1927]
bluisterg ‘stormachtig’ TER
LAAN [Groningen, 1929]
bluister ‘zoel windje’ TER
LAAN [Groningen, 1929]
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EI
AAI en AA
bleistert Loquela 6, 41 [Maldegem, 1886] blaaisteren DE BO [W.-VI., 1873]
blaaisteringe, LIEVEVROUW-COOPMAN
[Gent, 1950]
verblaaisteren (veroud.)
LIEVEVROUW-COOPMAN [Gent, 1953]
blaistert, Taal en Tongval 14, 178
[Zuid-Beveland, 1962]
blaoisteren, Wdb. Ze. Dial. 104
[Zuid-Beveland en Schouwen-Duiveland,
1964]
Noordoostelijk blaisterig ‘winderig’

blaisterg ‘windig’ MOLEMA [Groningen,
1887]

blaisterg ‘bluisterg’ TER LAAN [Groningen,
1929]
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II. Bij de woorden die ui bevatten zijn er, volgens Muller, ‘vele van meer of min
ontwijfelbare Romaansche, vele ook van alsnog onbekende herkomst’ (blz. 145).
Tot de laatste categorie rekent hij blijkbaar ook bluisteren-bleisteren. Dit woord
behoort althans niet tot die woorden waarvan hij, op blz. 154 volg., de oorsprong
probeert na te gaan. Over de in het WNT uitgesproken hypothese t.o.v. bleisteren:
‘misschien verwant met blaaien’, laat hij zich, als ik goed zie, niet uit.
Wanneer we het overzicht der vormen bekijken, valt het op, dat wat het WNT over
bleisteren zegt: ‘in noordelijke gewesten niet in gebruik’, niet geheel opgaat. De
oudste plaats van bleisteren, uit de reis van Jan van Mandeville, is namelijk Hollands;
beide handschriften, het Leidse en het Haagse, van de reizen van Jan van Mandeville
worden althans in de Bouwstoffen blz. 368 door Lieftinck als Hollands
gekarakteriseerd. Beide citaten in MNW: ‘siin oghen die berneden ende bleysterden
o

alte vervaerliken’ 66 r b en ‘barnende ende bleysterende - ghelijc een coel vuers’
o

67 v a, komen, volgens een mededeling van de heer J.Ph. van Oostrom, alleen
voor in het Leidse handschrift [1ste h. 15de e.]. Of Colijn van Rijssele tot de
noordelijke gewesten behoort, is moeilijk uit te maken, al was het alleen maar
vanwege het weinig precieze van een dergelijke karakterisering. Bij Van de Venne
is het eveneens nogal moeilijk. Delft, waar hij geboren werd, zal iedereen ongetwijfeld
tot de noordelijke gewesten rekenen. Maar hij is van Brabantse afkomst; en verbleef
tussen 1614 en 1625 te Middelburg. Het eerste en enige zuidelijke, Vlaamse
voorbeeld van bleisteren is pas in 1886 opgetekend. De mogelijkheid dat de oude
Hollandse plaatsen van bleisteren in hun vocalisme de traditionele Vlaamse,
inzonderheid Westvlaamse schrijftaal zouden weerspiegelen, mag a priori niet
worden uitgesloten. Het zou immers niet bijzonder merkwaardig zijn, als we in de
reis van J. van Mandeville, bij Colijn van Rijssele en bij Van de Venne, Westvlaamse
schrijftaalvormen zouden aantreffen.
Van de overweldigende hoeveelheid -ui-vormen, komt de meerderheid in
Brabantse citaten voor. Van het simplex bluisteren zijn er weliswaar meer
niet-Brabantse, t.w. Zeeuwse en vooral Hollandse plaatsen voorhanden. Maar bij
de afleiding verbluisteren is de Brabantse
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superioriteit zo evident, dat men zich gaat afvragen of De Brune, Westerbaen en
Six van Chandelier in de 17de, of de Rotterdammer Van der Schelling en de te
Dokkum geboren Higt, die later naar Alkmaar verhuisde, in de 18de eeuw, eenvoudig
Brabants schrijven, waar ze het woord bluisteren gebruiken. We voelen ons op dit
punt gesterkt door W. Sewel, die, in de tweede druk [1708] van zijn Groot
Woordenboek der Nederduytsche en Engelsche Taalen, het woord verbluisteren
beschouwt als ‘verouderd òf niet algemeen gebruykelyk’. Anderzijds maant ons de
bewijsplaats van 28 nov. 1564 uit de Criminele Sententies van het Hof van Gelderland
tot voorzichtigheid. De herkomst van de door de drost van Veluwe op verdenking
van brandstichting gearresteerde delinquente Geertken Henricx' dochter, alsmede
het feit dat het vonnis door een instantie in Gelderland gewezen werd, zijn weliswaar,
zoals de chartermeester van het Rijksarchief in Gelderland, mr. J. Rinzema me op
18 november 1968 schreef, geen voldoende aanwijzing voor het voorkomen van
het woord verbluisteren in het Oostnederlands. ‘De formulering is afkomstig van
een raadsheer, of tenminste een ambtenaar van het Hof, en dat hoeft niet een
Geldersman geweest te zijn. Het Hof was een nog geen twintig jaar oude, nogal
controversiële instelling van de nieuwe Habsburgse machthebbers. Een van de
Gelderse grieven, zij het niet explicite geformuleerd, was dat er zoveel uitheemsen
in zaten’. De raadsheer of ambtenaar van het Hof hoeft inderdaad geen Geldersman
geweest te zijn en verbluisteren kon net zo in een Brabantse bron staan. Maar kan
men van een Brabander vormen verwachten als yetz, und, sunst, folgentz, allemaal
woorden die in dezelfde sententie voorkomen? Bovendien zijn daar de in Zutfen,
Deventer, in de Gelderse Achterhoek en in Groningen eind 19de, begin 20ste eeuw
opgetekende -ui-vormen, zij het dan met een afwijkende betekenis.
Hoe dan ook, of de Hollandse bewijsplaatsen van bluisteren authentiek of slechts
schijn zijn, het is voorlopig niet absurd, om met Muller (Ts. 40, 150 [1921]) en
2

7

Schönfeld, Hist. Gr. § 54 [1924] → § 75 [1964] te veronderstellen, dat de ei in
woorden als bleisteren een ontronding van ui vertegenwoordigt. In dat geval zouden
bleisteren/bluisteren historisch niet twee aparte woorden zijn, en zou het niet

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 86

10
nodig zijn geweest, ze in twee verschillende artikelen van het WNT onder te brengen.
De authentieke Vlaamse, inz. Westvlaamse vorm is duidelijk die met -ei-vocalisme,
die in 1886 nog te Maldegem (in het noordwesten van Oost-Vlaanderen) opgetekend
is, en wel in het door Gezelle uitgegeven tijdschrift Loquela. Het is dan ook
merkwaardig dat deze dichter vijf jaar later, in een op 9-3-1891 gedateerd gedicht,
waarin hij, bij Maartse sneeuwval en felle kou, ‘schoon de dagen lengen’, zijn
verlangen uitspreekt naar de zon: ‘Zonnekrachten brandt en bluistert, breekt de
ketenen (van den winter)’, de -ui-vorm (rijmend op weggeduisterd) neerschrijft. Dit
bluisteren is blijkbaar niet aan de Westvlaamse volkstaal ontleend, maar ‘om de
rime’ gezocht ‘in bouken’. Gezelle heeft, zoals professor dr. F. Baur me jaren geleden
eens schreef, De Brune gelezen en geëxcerpeerd. In zijn ‘woordentas’ zijn de
bewijzen daarvan te vinden. Zijn woordenschat is door die van de Zeeuwse dichter
beïnvloed, en het gebeurt herhaaldelijk dat men bepaalde woorden alleen maar
vindt bij De Brune en...Gezelle, zoals b.v. verafgronden ‘verzwelgen, verdrinken’.
Een woord als vloe ‘vloed’ vindt men voor het laatst in De Brune, Bank. 1, 239 [1657]
en daarna opnieuw in Gezelle (ed. Baur) 2, 341 [1896].
Moeilijker is de verklaring van de weinige -aai-vormen. Behoren ze bij bleisteren
of bij bluisteren, of hebben ze een zelfstandige waarde? Het WNT II, 2823 [1903]
beschouwt ze als varianten van de -ei-vorm. Muller die in zijn hierboven genoemd
2

artikel van 1921 geen -aai- of -aa-spellingen noemt voor ui , noch in het algemeen,
noch in het bijzonder voor bleisteren/bluisteren, wijst terloops alleen op ‘de
1

ontwikkeling van “ui ” (< og. û enz.) tot oai en zelfs ooi in
hedendaagsch-Brabantsche, tot ai en zelfs aai in hedendaagsch-Oostvlaamsche
dialecten’ (blz. 153). Maar aangezien we bij bluisteren niet te maken hebben met
een oerg. û, maar, volgens Van Wijk, met een secundair lange vocaal, kan ons de
door Muller genoemde ontwikkeling niet direct helpen. Van Haeringen beperkt zich
in 1936 tot het vermelden van spellingen met aei en aa, doch onthoudt zich van
elke interpretatie.
Laten we de aai-vormen eens nader bekijken. Bij de te Gent geboren pastoor van
Oudegem bij Dendermonde, Justus de Harduyn, vindt men
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blaysteringhe en verblaeystert. De waarde van blaaisteren bij De Bo [1873] voor
het moderne Westvlaams is moeilijk uit te maken; er volgen immers geen eigentijdse
bewijsplaatsen. Is B l a a i s t e r e n alleen opgenomen met het oog op blaeysteringhe,
dat De Bo vermeldt uit J. de Harduyn? In zijn Gents Woordenboek heeft Lodewijk
Lievevrouw verblaaisteren gehonoreerd, voorafgegaan door een *. Dit is het kenteken
van de ‘specifiek Gentse woorden die in het Nederlands Woordenboek (Van Dale,
ed. 1924) niet voorkomen’. Men zal echter wel niet ver bezijden de waarheid zijn,
als men aanneemt dat het artikel V e r b l a a i s t e r e n bij Lievevrouw berust op de
daarin voorkomende bewijsplaats uit De Harduyn, Godd. W. 450 [1629]. Men wordt
echter in die mening niet versterkt door Lievevrouws artikel: ‘*B l a a i s t e r i n g e .
v. Het trekken van blaren of blazen aan de opperhuid’, al kan men het vermoeden
niet van zich afzetten, dat De Bo met zijn artikel B l a a i s t e r e n , Afl. Blaaistering,
de auteur van het Gentse woordenboek heeft geïnspireerd. Naar de heer A.
Caluwaerts me op 10 december 1968, schreef, zijn verblaaisteren en blaaisteringe
niet meer bekend te Gent.
In Taal en Tongval 14 [1962] noemt F.C. Dominicus blaistert bij oude woorden
uit Wemeldinge, een plaats waarvan het dialect, z.i., in het Woordenboek van de
Zeeuwse Dialecten te stiefmoederlijk werd bedeeld. Hij schrijft: ‘'t Vier blaistert zegt
men, wanneer het houtvuur een knappend geluid maakt. In sommige delen van de
provincie wordt dit als een voorbode van bezoek beschouwd’ (blz. 178). Uit het feit
dat hierop volgt: ‘Het mnl. bleisteren betekent flikkeren of glinsteren’, is men geneigd
op te maken, dat Dominicus de Wemeldingse ai in dit woord beschouwt als
etymologisch identiek met de mnl. ei van bleisteren.
Het Zeeuwse woordenboek heeft het woord intussen wel, met opgaven voor
verschillende plaatsen van Schouwen-Duiveland en Zuid-Beveland; daar is echter
Wemeldinge niet bij. Op blz. 104 vindt men namelijk het lemma blaoisteren. Hoewel
deze spelling een velaar-geronde [ɔ.i] suggereert, lijkt het me niet gewaagd te
veronderstellen dat we toch met een Zeeuwse [a:i] te maken hebben, die wellicht
iets minder open wordt uitgesproken. Onder de bet. 3. ‘afschroeien van verf
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3)

door de zonnehitte’, vindt men trouwens blaisteren . Bij het moderne Zeeuwse
blaisteren zullen we wel niet hebben te denken aan een vreemde spelling voor ui.
De Oostvlaamse -a(e)y-plaatsen uit de 17de eeuw en de Zeeuwse met -ai- of -aoigespelde vormen behoren kennelijk bij elkaar.
Hoe is nu de verhouding van de aai-vormen tot de ei-vormen? In het licht van de
chronologische relatie tussen de bewijsplaatsen met ei en die met aai, is men
geneigd de aai- als secundair te beschouwen t.o.v. de anderhalve eeuw eerder
2

opgetekende ei. Zouden we hier moeten denken aan een ontwikkeling ui > ei >
1

a(a)i, analoog met de door Muller voor de ui gesignaleerde ‘jongere verbreeding
of vergroving’?
2
Het is misschien een bezwaar, dat Muller bij de vele varianten van de ui geen
2
aai vermeldt. Voor een typisch woord met ui als spei, is noch in het MNW, noch in
het WNT een vorm met aai opgetekend. Is het misschien voorzichtiger
verbla(a)isteren als een zelfstandige, niet van ui, ei afgeleide vorm te beschouwen?
III. Als we het aai-vocalisme niet als secundair beschouwen, komen we dan toch
tot een bevredigende etymologische verklaring van verblaaisteren? Kunnen we dit
woord formeel en semantisch verbinden met een ander Nederlands woord, t.w. met
het in WNT II, 2823, i.v. B l e i s t e r e n genoemde oude, immers reeds
Middelnederlandse blaaien? Blaaien is identiek met ohd. blâjan, blâen ‘blazen,
waaien’

3)

Naar de heer J.B. Veerbeek te Dordrecht me mededeelt, gebruikte een zegsman uit Ierseke
blaisteren in verband met rimpels of golven op het wateroppervlak; ongeveer 20 jaar geleden
was algemeen gebruikelijk door de blaaien (‘plassen’) blaisteren. Deze toepassing herinnert
aan de onder 2. in het Zeeuwse Woordenboek vermelde betekenis ‘flikkeren v. vuur of licht’.
Dezelfde zegsman gebruikte het woord geblaisterd ook als er brand was geweest, en wel in
de betekenis ‘geblakerd, van blaasjes voorzien’ (gezegd van de verf). Een andere zegsman
(leerling van de heer Veerbeek) kende blusteren ‘(af)schilferen’: de kamer was geverfd, maar
alles moest worden overgedaan; de verf was op het behang gaan blusteren; deze vorm is
waarschijnlijk te lokaliseren in de omgeving van 's-Gravenmoer (N.-Br.). Volgens een andere
zegsman (kleinzoon van een schilder, doch moeilijk te lokaliseren taal) werd vroeger gebruikt
door schilders verblisteren en blister ‘blaas op verf’.
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(nhd. blähen), oeng. blâwan ‘id.’ (eng. to blow), waarmee blazen, met een s-formans,
verwant is, en waarvan men de Germaanse wortel *blê- terugvindt in het verwante
lat. flô, flâre ‘blazen’ < *bhlə- ō (zie Pokorny, IEW [1949]). Dat blaaien etymologisch
verwant zou zijn met bloeien, zoals W. de Vries, Intervocaliese d in het Gronings o

de ui van stuiten 34 (Med. N.A., Lett. 65, A, n 3) [1928] beweert, lijkt niet erg
waarschijnlijk. Aangenomen dat W. de Vries met bloeien allereerst mnl. bloeien
‘roosteren, schroeien’ op het oog heeft gehad, zou ik erop willen wijzen, dat het
MNW I, 1310, sub 1, c) slechts één enkel voorbeeld hiervan vermeldt, t.w. van de
Westvlaamse dichter Jan Praet [hs. c. 1450]. Het lijkt veiliger om in dit mnl. bloeien
‘roosteren, schroeien’ een wisselvorm te zien van mnl. broeien. In het moderne wvl.
verbloeien ‘verzengen, verschroeien’ ziet Van Sint-Jan, Het Westvl. v.G. Gezelle
(blz. 195) (§ 84) [1930] een vorm met dissimilatie naast verbroeien.
Zuiver semantisch laat blaaisteren zich voortreffelijk met blaaien verbinden. Het
MNW geeft als betekenissen van blayen: 1. waaien, 2. wapperen, 3. zwaaien, 4.
heen en weer gaan, op en neer gaan (van een schip). Het WNT vermeldt: 1. waaien,
wapperen, 2. wind, ophef maken, 3. blaken, laaien, verzengen. Beide laatste
betekenissen berusten op de Zuidnederlandse idiotica van Schuermans en De Bo.
Dat een betekenis ‘blaken, laaien’ echter niet jong is, blijkt uit de door Verdam
geciteerde plaats uit het Leven van Sinte Lutgart 1, 234 [hs. eind 13de e.]:
‘Dengenen...diese metter claerheit siner rayen bescheen ende sijn liecht deed in
har blayen’. De vraag die Verdam n.a.v. deze plaats stelt: ‘Of is dit blayen hetzelfde
als ons blaken?’, is weliswaar niet in formele zin, maar wel semantisch bevestigend
4)
te beantwoorden . In de door het WNT II, 2754 uit de Gentsche Ref. 146 [1539]
geciteerde plaats: ‘Als duer een speghele En zie ic nu maer, die in my dus blaeyt,
Och moght icze spreken, ic waer gepaeyt’, is de veronderstelde betekenis ‘triomferen’
zeer goed mogelijk. Men kan zich echter afvragen, of een betekenis ‘brandt, laait’
niet zeer goed zou

4)

Het Middelnederlandsch Handwoordenboek stemt hier geheel overeen met het MNW.
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passen. Als de betekenis in Gentsche Ref. synchronisch ‘triomferen’ zou zijn, dan
ligt hieraan historisch misschien niet de bet. ‘waaien’, ‘wapperen’ of ‘zwaaien’, maar
die van ‘blaken, laaien’ ten grondslag.
Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat ‘waaien, wapperen’ de oorspronkelijke betekenis
zou zijn en ‘blaken, laaien’ de afgeleide. In een citaat als: ‘Wà staet die kaesse
(kaars) wi te blaoisteren, zet'n is 'n bitje uut de trek’ (Wdb. Ze. Dial.), zou men zich
de betekenis ‘blaken, laaien’ zeer goed kunnen voorstellen als ontstaan uit die van
‘waaien, wapperen’.
5)
Voor Blaaisteren is echter alleen de betekenis ‘schroeien, zengen’ opgetekend ;
dat is eveneens het geval voor de varianten bleisteren en bluisteren. Het gron.
blaisterg echter betekent ‘stormachtig’ en ‘warm’.
Zijn er semantisch niet veel bezwaren tegen een verbinding van blaaisteren met
blaaien, formeel liggen de zaken, geloof ik, anders. Hoe moet men blaaisteren uit
blaaien afleiden? Er bestaat een werkwoord blaaieren, dat met het gewone -er-suffix
van een primair blaaien is afgeleid, evenals b.v. waaieren van waaien. Van blaaieren
2

geeft het WNT een voorbeeld uit Geld. Keukenm. 231 [1761] - in de eerste druk
[1756] te vinden op blz. 232 - met de betekenis ‘schroeien, zengen’. De Bo [1873]
vermeldt blaaieren als ‘Frequent. van Blaaien, vlammen, laaien, schitterende
branden’, en identificeert semantisch blaaisteren met blaaieren, wat wellicht het
WNT II, 2823 [1903] i.v. B l e i s t e r e n heeft geïnspireerd bij de veronderstelling
dat bleisteren met blaaien verwant zou zijn. Gezelle heeft in Loquela IX, 3 [1889]
en XI, 42 [1891] bleieren ‘weg en weder blakeren, waggelend vlammen’ opgetekend
als bekend te Bulskamp, Passendale en Oostende: ‘Doet de deure toe: de keerse
bleiert, en 't wasch druipt op den vloer’. Ik zie echter niet goed hoe men blaaisteren
van blaaien of van blaaieren zou moeten afleiden. Het formans van blaaisteren heeft
duidelijk klankschilderende waarde, die te vergelijken is met die in fluisteren en
snuisteren. Naast fluisteren staan no. flisa, zwe. flissa ‘giechelen’,

5)

Volgens opgave van de heer J.B. Verbeek, te Dordrecht, zou in Schore (Zuid-Beveland) ook
gezegd worden door de plassen blaisteren ‘waden’ (?), en zie 't as blaisteren ‘stromen’ (?).
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naast snuisteren staan nd. snûsen, de. snuse, zwe. snusa ‘snuiven’ als -tr-loze
vormen. Behalve de betrekkelijk laat opgetekende woorden fluisteren en snuisteren
is er nog het vroeg geboekstaafde luisteren, mnl. luusteren, ohd. (h)lûstrên,
waarnaast een ablautende -tr-loze vorm (h)losên staat.
In het licht van de vergelijking no. flisa/ndl. fluisteren = zwe. snusa/ndl. snuisteren
= ohd. (h)losên/ndl. luisteren valt ons blaaisteren naast blaaien of blaaieren geheel
uit de toon. Als primair werkwoord bij blaaisteren zou men *blaaizen verwachten.
Gaat men daarop in het WNT kijken of deze theoretisch gepostuleerde vorm werkelijk
bestaat, dan vindt men die niet. Wel is opgetekend een ww. bleizen ‘blazen’ of
‘waaien’, dat verderop nog ter sprake komt.
IV. Het lijkt bij nader inzien dus toch beter om het vocalisme van blaaisteren niet
als primair, maar als secundair te beschouwen, t.w. als een van de door Muller
2

weliswaar niet genoemde verschijningsvormen van ui , die niet zover afligt van de
wel vermelde variant oi.
2

Als we nu de vraag stellen naar de oorsprong van ui in de hier behandelde
woordfamilie, dan zullen we er goed aan doen, bleisteren en bluisteren niet van
elkaar te scheiden, en de door het WNT II, 2823 geventileerde, aanvankelijk nogal
aanlokkelijke hypothese der verwantschap met blaaien maar te vergeten.
Wat het WNT i.v. B l u i s t e r e n [1903] schrijft - t.w. dat het woord ‘schijnt te zijn
gevormd van eene afleiding van den stam (lees: wortel) blus-’, een hypothese die
door Van Wijk [1912] werd overgenomen - leidt ons eerder naar de oorsprong van
2

de verschillende verschijningsvormen der ui in dit woord. Er zijn wel meer woorden
2

met ui , zoals b.v. lui en spui, die op een oorspronkelijke ŭ wijzen.
De paar u-vormen, alleen aangetroffen in verblusteren, zouden theoretisch de
voortzetting kunnen zijn van een oud ŭ-vocalisme met umlaut, en dan
overeenkomend met nnd. blüstern, als hun betrouwbaarheid boven alle twijfel
o

verheven was. Het ene voorbeeld komt uit Houwaert, Gen. Loop M i r [± 1590]; het
andere, uit het Biglotton Amplificatum van Binnart [1659] - overgenomen door
Winschooten in zijn
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6)

Dictionarium Belgico-Latinum [1684] -, maakt geen al te betrouwbare indruk, omdat
Binnart i.v. V e r b l a e c k e n gewoon verbluysteren heeft. Beide voorbeelden van
verblusteren zijn Brabants. Al werd Binnarts Biglotton in 1659 te Amsterdam
uitgegeven, de auteur wordt ‘als Antwerps boekhandelaar reeds omstreeks 1638
vermeld’ (De Vooys, N. Tg. 28, 264 [1934]). Een latere druk, o.a. die van 1661, is,
volgens een mededeling van dr. F. Claes, uitgegeven te Antwerpen. Zijn de
voorbeelden authentiek, dan zou verblusteren ook een gemonoftongeerde, gesloten,
minder geronde vorm van verbluisteren kunnen zijn.
Dicht bij de veronderstelde wortel *ƀlus- staat de reeds in het WNT i.v.
B l u i s t e r e n vermelde Nederduitse vorm blüstern ‘heftig waaien’. Daarnaast
vermeldt het WNT nd. blüsen ‘blazen, doen branden’. Aan onze vergelijking no. flisa
/ ndl. fluisteren = zwe. snusa / ndl. snuisteren = ohd. (h)losên / ndl. luisteren kunnen
we nu nog een vierde term toevoegen: nnd. blüsen / nnd. blüstern. Of we ndl.
verblusteren met nhd. blüstern mogen identificeren, is niet duidelijk.
Hoewel het oudste voorbeeld van bluisteren iets later, t.w. in 1528 (verbluystert),
is opgetekend dan de eerste bewijsplaats van bleisteren, staat bluisteren, met zijn
secundair lange vocaal (Van Wijk [1912]) het dichtst bij het vocalisme van de wortel.
Hoe dit bluisteren werd uitgesproken, met [oe.y of/en met [ɔ :i], moet hier
vanzelfsprekend buiten beschouwing blijven.
2
Uit wat Muller schrijft over de spelling eui/euy voor ui , onderscheiden van de
1
woorden met ui , ‘die zij (Cats, De Brune sr. enz.) daarentegen met “ui” of “uy”
spellen’ (Ts. 40, 147 [1921]), zou men geneigd zijn op te maken, dat de spelling ui
2
voor ui helemaal niet voorkomt. De bewijsplaatsen van bluisteren leren ons echter
anders. Opvallend is ook dat de door Muller in de eerste plaats vermelde
2
spellingvertegenwoordiger van ui , t.w. oi (oy), bij onze woordfamilie geheel

6)

Binnart heeft de lemmata verblusteren en verblusteringe, Winschooten alleen maar
verblustering.
De heer J.B. Veerbeek wijst nog op Van Loey, Mnl. Spr.

2

II, § 91, die bij de spellingen van

2

ui ook ‘zelden ue, u’ noemt.
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schijnt te ontbreken, tenzij we in blaoisteren (zie hierboven blz. 11) van het Zeeuwse
woordenboek een oi-vorm mogen zien.
Bleisteren wordt, als eerste van de hele familie, reeds in de 15de eeuw
aangetroffen; het is dus een bijzonder belangrijke vorm. Zijn vocalisme vinden we
trouwens terug in bleizen, de enig bekende vorm van het primaire werkwoord
waarvan bleisteren blijkbaar is afgeleid. Dit bleizen is slechts één keer opgetekend,
o

en wel in de in 1614 verschenen bundel Const-Riick Beroep N i v van de Leidse
Rederijkerskamer ‘Liefd' es t' Fondament’. Het komt voor in een liedeken van de
Goudse rederijkerskamer ‘Vyt Ionsten Begrepen’. De aanhaling luidt als volgt:
‘De sinnen ghy 'tallen stonden
Nae behaghen drijft, wendt en buyght
Als 't bleysend' gherucht (t.w. van de wind),
'tRiedt ontbonlen (d.i. los)’.

Bleizen kan men hier vertalen als ‘blazen’ of als ‘waaien’. Als bleizen niet, met het
WNT, als een (gepalataliseerde) vorm van blazen is op te vatten, dan is het de
-tr-loze primaire vorm naast bleisteren, evenals nnd. blüsen naast nnd. blüstern. Bij
dit Hollandse bleizen behoort het znw. bleisken ‘zuchtje, briesje’, dat men aantreft
in M. Aurel. van de te Amsterdam in 1517 geboren en te Haarlem in 1595 overleden
C. van Beresteyn. Het eerste citaat waarin bleisken voorkomt, luidt:
‘Dat de fortuyne den slechten sles met een bleysken besoecket (ed. 1586,
blz. 12: een weynich stoot), so sal hy ter aerden neder vallen, sonder
weder weten te rijsen, V. BERESTEYN, M. Aurel. 10 a (ed. 1565)’;

het tweede:
‘De voorsichtighe man en sal altijt so ongerustich niet leuen, dat hy meynt
met een yder bleynken (l.: bleysken) des fortuyns (ed. 1586, blz. 341: van
elken stoot der fortuynen) te vallen, V. BERESTEYN, M. Aurel. 133b (ed.
1565)’.

Bleysken van de eerste aanhaling staat ook in de derde, Amsterdamse druk van
1589 (blz. 7 b); in de tweede aanhaling komt bleysken voor als drukfout in de eerste
Antwerpse druk van Ameet Tauernier (1565)
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en in de derde, Amsterdamse druk (blz. 127 a), terwijl de tweede Antwerpse druk
[1586] van Arnout s'Coninx hier (blz. 341) het znw. stoot heeft. Dit Hollandse bleisken
is m.a.w. in de tweede, Antwerpse druk van Arnout s'Coninx vervangen door het
ww., resp. het znw. stoot. De derde, te Amsterdam in 1589 verschenen druk gaat
direct terug op de Antwerpse van 1565, niet op de Antwerpse van 1586.
Als het vocalisme van bleizen/bleisteren niet secundair is t.o.v. bluisteren, dan
ligt het voor de hand bleizen/bleisteren te verbinden met de gerekte trap van de
7)
wortel germ. *ƀles- , die in ablaut staat met germ. *ƀlus- in bluisteren. Dit *ƀleswordt door Van Wijk beschouwd als een wortelvariant naast die van blāken. In
hoeverre de wortel van bleizen/bleisteren in het Germaans te onderscheiden is van
die welke in blâzen (< germ. *ƀlê-) aanwezig is, valt moeilijk uit te maken. Als beide
wortels in oorsprong niets met elkaar te maken hebben, dan zijn ze in elk geval toch
in nauw formeel en semantisch contact met elkaar gekomen. Zo is het bij holl. bleizen
formeel onmogelijk uit te maken, of het etymologisch thuishoort bij de familie van
bles of bij die van blazen; naar de betekenis heeft blâzen de voorkeur. Ligt aan holl.
bleizen/bleisteren een germ. ê ten grondslag, dan vertonen die woorden een
ontwikkeling tot ei die meer voorkomt in Hollandse dialecten (zie K.H. Heeroma,
Hollandse Dialectstudies 72 [1935]). Ook een evolutie tot aai is hierbij niet uitgesloten.
In het licht van deze gegevens hoeven we de ei van de oude Hollandse, reeds
Middelnederlandse plaatsen van bleisteren uit de reis van Jan van Mandeville niet
2

te beschouwen als ‘jongere Westvlaamsche klank, uit een ouder òi, ö̀i (nnl. “ui ”)
ontstaan’ (Ts. 40, 153 [1921], ‘met ontronding van 't eerste element in 't biezonder
2

7

in 't Westvlaams ei (ey), b.v. lei, beitelen’ (Schönfeld, Hist. Gr. § 54 [1924] - § 75
[1964]). Voor het Maldegemse bleisteren uit 1886 is zulk een veronderstelling althans
gemakkelijker aannemelijk te maken.

7)

Dit lijkt althans aannemelijker dan de veronderstelling van W. de Vries, Intervocaliese d in
het Gronings - de ui van stuiten 35 (Med. N.A., Lett. 65, A, nr. 3) [1928]: ‘Bleizen blazen (zie
Nl. Wb.) schijnt 'n afleiding als ohd. irgrû(w)isôn naast in-grûên’. Volgens W. de Vries kan
bleisteren ‘evenwel ook blâis/ter...voortzetten’ (a.w. 36); in het licht van de chronologie der
vormen met ei en aai lijkt dit weinig waarschijnlijk.
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2

Muller heeft in zijn artikel over ui gewezen op ‘het voorkomen eener zelfde of
dergelijke ei in dezelfde (maar ook in andere) woorden in 't Mnd. en Nnd.’ (Ts. 40,
153 [1921]), daarbij in een noot verwijzend naar Lasch, Mnd. Gramm. § 128. De
voorbeelden koye, keye ‘koeien’ en derg. die Lasch geeft, vertonen echter een ei
2

< oi die niets te maken heeft met de Nederlandse ui . Er is maar één voorbeeld bij,
2

dat overeenstemt met een Nederlands woord met ui , t.w. mnd. hoike, heike = mnl.
hoike, heike, heuike ‘huik’.
Naast ndl. bleisteren staat een Nederduitse vorm bleistern ‘schimmern, glänzen,
leuchten’, opgetekend in Dl. I, 95 [1767] van het Versuch eines
bremisch-niedersächsischen Wörterbuchs. J.F. Schütze, Holsteinisches Idioticon
[1800] heeft een znw. Nordbleist (Ditm.) ‘Nordlicht’ O. Mensing,
Schleswig-Holsteinisches Wörterbuch I [1927] vermeldt bleistern met de betekenissen
‘rot glänzen’, ‘aufflammen’, ‘flackern’, K. Scheel, Hamburgisches Wörterbuch [1960]
met de betekenissen ‘aufflammen, hell leuchten’, ‘rot glühen’ en ‘matt leuchten’. Het
Friesch Woordenboek van Waling Dijkstra [1900] heeft een, reeds door WNT II,
2823 genoemde, formeel verwante vorm bleisterich met de enigszins afwijkende
betekenis ‘opzichtig’.
Het vocalisme van blaaisteren maakt in zijn optreden de indruk, jonger te zijn dan
ui en ei. In verband hiermee is de opvatting van W. de Vries, a.w. 36 [1928]: ‘Ndl.
blaaisteren doet blâi/ster onderstellen’ niet bijzonder evident. De aai kan als
ongeronde, meer open variant uit ui, d.i. [oe.y] of [o:i], ontstaan zijn; hij kan ook door
opening, of zoals Muller het formuleert, door ‘jongere verbreeding of vergroving’
(Ts. 40, 154 [1921]) uit ei ontstaan zijn. Muller die de spellingen oi (oy), oei (oey),
2

eui (euy), eu en ei (ey) als vertegenwoordigers van ui vermeldt, neemt aai niet in
zijn rijtje op, hoewel deze toch ook zijn, weliswaar bescheiden, partij meeblaast in
2
8)
het ui -concert . In hoeverre blaaien en blaaieren invloed kunnen hebben uitgeoefend
op het vocalisme van blaaisteren, is moeilijk uit te maken. Gron. (Oldambt) blaaisterg
ziet W. de Vries a.w. 34-35 [1928] als een bijvorm van

8)

Deze aai komt wel heel even om het hoekje kijken bij Mullers behandeling van baaivanger
(Ts. 40, 154→ [1921]), waarvan in het WNT II, 804 en III, 1715 gegist is, dat het wellicht een
gewestelijke vorm voor buivanger zou zijn.
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bluisterig, het Groningse aai-vocalisme is m.a.w. secundair t.o.v. de ui.
De twee vormen met aa: verblaesteren [1663] bij de Mechelaar Croon, die een
tijd te Brugge heeft geleefd, zijn blijkbaar op te vatten als incidentele monoftongering
naast verblaaisteren. Niemand zal toch nog, met A. de Jager, Freq. 2, 33 [1878],
naar het model en op gezag van eng. to blaze, een primair ww. ndl. *blazen
‘vlammen, flikkeren’ willen construeren, waarvan dan blaasteren en de varianten
blaaisteren en bleisteren zouden zijn afgeleid. Volgens W. de Vries, a.w. 35 [1928]
zou verblaasteren ‘indien denominatief van blaaster, wel op 't sterk ww.’ blâsan
berusten. De behandeling van bluisteren enz. bij W. de Vries is een typisch voorbeeld
van etymologiseren in het luchtledige, d.w.z. zonder zich te bekommeren om de
chronologie en de lokalisering der vormen waarmee men werkt. Verder is hij wel
heel erg zuinig, om niet te zeggen gierig, met het aanbrengen van sterretjes voor
niet overgeleverde vormen; het hierboven genoemde blaaster is er een voorbeeld
van.
Wat nu tenslotte bluisteren betreft, zou men iets dergelijks verwachten als bij
bleizen/bleisteren. Het WNT heeft echter geen *bluizen, het MNW geen *blu(i)sen,
al construeert A. de Jager, in zijn Freq. 2, 46 [1878], naar het model en op gezag
van nd. blüsen, zulk een ndl. bluizen ten behoeve van zijn frequentatieve theorie.
In het Nederduits treft men echter de verhouding blüsen/blüstern aan. Het
werkwoord nd. blüsen vermeldt C.H. Stürenburg, Ostfriesisches Wörterbuch [1857]
met de betekenis ‘schwach blasen (vom Winde, Tabakrauchen)’. J. ten Doornkaat
Koolman, Wörterbuch der ostfriesischen Sprache I [1879] noemt, behalve de
betekenis ‘blasen, wehen, fachen’, ook nog, t.w. voor anblüsen, die van ‘anblasen,
anfachen, brennen u. flammen machen’ en ‘Rauch ausblasen, qualmen, (Taback)
rauchen’. Nederduits blüsen met de betekenissen ‘glühen’, ‘flackern’ en derg. vindt
men in de nieuwere dialectwoordenboeken van O. Mensing [1927], H. Teut [1959]
en K. Scheel [1960]. In dit Nederduitse blüsen zijn duidelijk beide betekenissen
‘blazen, waaien’ en ‘branden, gloeien’ aanwezig. Geen wonder dat Ten Doornkaat
Koolman in nd. blüsen een ablautsvorm van blazen meende te mogen zien. Het
Bremisch-niedersächsisches Wörterbuch I, 95 [1767] vermeldt voor
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Lübeck het znw. Blüse, in Nord-blüse met de betekenis ‘Nordschein’, en Ten
Doornkaat Koolman heeft blüse ‘Feuer, Leuchtfeuer, Pharus’. H. Berghaus, Der
Sprachschatz der Sassen I [1880] noemt blüse naast blüser voor ‘wind’.
Een vorm blüstern ‘heftig u. mit Geräusch wehen, stürmen’ vindt men, behalve
bij J. ten Doornkaat Koolman, ook in J. Müllers Rheinisches Wörterbuch I [1928]
(voor het Land van Kleef). Dit laatste woordenboek heeft ook het bnw. blüsterig
‘feurig rot aussehend, hitzig, unruhig’, dat men terugvindt bij H. Böning,
Platt-deutsches Wörterbuch für das Oldenburger Land [1941], maar dan met een
andere betekenis, t.w. ‘windig, unfreundlich’, gezegd van het weer.
Evenals aan bleisteren een primair bleizen ten grondslag schijnt te liggen, evenzo
zou nd. blüstern bij nd. blüsen gevormd kunnen zijn. Dit nd. blüsen kan volgens W.
de Vries, a.w. 35 [1928] ‘slechts dan op blûsian...wijzen wanneer men...blas-: blusaanneemt als, zij het secundaire, wortel’. Ik neem inderdaad die wortel aan, maar
geloof niet dat hij secundair is. Nd. blüstern zal, volgens W. de Vries, ‘wel *blustirôn
voortzetten’; waar hij echter zegt, nd. blüsen ‘schijnt daaruit (t.w. uit blüstern)
geabstraheerd’, zet hij de verhouding m.i. op zijn kop. Ik acht integendeel nd. blüsen
primair t.o.v. nd. blüstern. Met nd. blüstern vergelijke men bluusteren ‘bluusterig
zijn, van 't weêr’, opgetekend in de Drentsche Volksalmanak van 1847, blz. 174.
Verwante vormen van bluisteren zijn eveneens in het Nederduits en in het Fries
aangetroffen. Het Idioticon Hamburgense [1755] van M. Richey heeft op blz. 17:
B l e u s t e r ‘eine auffahrende Flamme, wie vom angezündeten Pulver: ignis
fulgurans’ en bleustern ‘flammare, vehementer fulgere’. In het Versuch eines
bremisch-niedersächsischen Wörterbuchs I, 95 [1767] vindt men, i.v. B l a s s , het
werkwoord bleustern ‘schimmern, glänzen, leuchten’, met als citaten: ‘De Bakken
bleustert: die Wangen glüen, sind roth....Insonderheit heißt in Lübeck, bey den
Kerzengiessern, bleustern, die Unschlittkasten ausbrennen, um sie zu reinigen’.
Verder wordt nog als znw. opgegeven voor Hamburg: Bleuster, ‘eine Feuer-Bake,
ein Leucht-Thurn’. J.C. Dähnert heeft in zijn Platt-Deutsches Wörter-buch nach der
alten und neuen Pommerschen und Rügischen Mundart [1781] naast bleustern
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de variant bleuschern ‘eine rauschende Bewegung..., einen flatternden Schein
(machen)’, gezegd van vuur, vlammen of licht. J.F. Schütze, Holsteinisches Idiotikon
[1800] vermeldt bleuster ‘auffahrende Flamme, wie am angezündeten Pulver oder
Feuerwerk’ en bleustern ‘aufflammen, stark’. J.F. Danneil, Wörterbuch der
altmärkisch-plattdeutschen Mundart [1854] heeft blaustern, bleustern ‘wird gebraucht
von dem eigenthümlichen Ton, der entsteht, wenn aus dem Rauch die Flamme
hervorbricht’. Nederduits bleustern, met de betekenissen ‘rot glänzen’, ‘aufflammen’,
‘hoch aufleuchten’ en ‘glühen’, vindt men in de nieuwere dialectwoordenboeken van
O. Mensing [1927], H. Teut [1959] en K. Scheel [1960], terwijl het Rheinisches
Wörterbuch I [1928] een vorm met [øy]-vocalisme vermeldt voor Mörs-Marienbaum
Xanten met, behalve de betekenis ‘absengen’, ook die van ‘aufblasen’.
Het Friesch Woordenboek van Waling Dijkstra [1900] heeft een artikel bluist(e)rich
met o.m. de betekenissen ‘los en windig’: bluistrich waer, en ‘luisterrijk, glanzend,
schoonschijnend’. In het MNW VIII, 1511 is trouwens reeds naar fri. bluist(e)rig
verwezen. Dit Friese woord is formeel en semantisch identiek met bluisterig in Zutfen,
Deventer, de Gelderse Achterhoek en Groningen. Of gron. blṑisterg (Veenkoloniën)
werkelijk oorspronkelijker moet zijn dan bluisterig, en of beide op ô + i moeten
berusten, zoals W. de Vries, a.w. 34 schrijft, kan men betwijfelen. W. de Vries spreekt
trouwens zichzelf tegen op blz. 35, waar hij, uitgaande van een werkwoord *blôisôn,
de ui wèl verklaard acht, ‘maar niet ṑ’. Ik kan W. de Vries ook niet volgen waar hij,
ervan uitgaande dat ‘de adjectiva op -erig kunnen komen van 'n niet meer te vinden
substantivum van gelijke formatie als fluister, gluister, maar ook van 'n werkwoord’,
een type afleiding aanneemt als ‘b.v. ohd. klenster kleister bij klenen, m.a.w. *blôister’.
Bestaande -erig-afleidingen af te leiden van een veelvuldig opgetekend werkwoord,
in casu (ver)bluisteren, lijkt me veiliger dan uit te gaan van gefantaseerde
substantieven. Gron. bluister ‘zoel windje’ lijkt me even secundair als het zo dadelijk
aan de orde komende bluyster bij Kiliaan.
Waar A. de Jager, Freq. 2, 46 [1878] nd. blüsen als grondwoord ziet voor nd.
bleustern, krijgt men de indruk dat hij het vocalisme van beide woorden identificeert.
Maar ook de etymologische woordenboeken die
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nd. bleustern vermelden, spreken zich in dezen niet bijzonder duidelijk uit. Ook uit
Franck [1892], i.v. B l o z e n , zou men de indruk kunnen krijgen, dat hij de eu van
het Nederduitse woord gelijkstelt met de ü van mnd. nnd. blüsen ‘vuur aansteken;
roodgloeiend zijn’. Van Wijk [1912] heeft het alleen maar over een secundair ‘lange
vokaal’. De fonetische waarde van de digraaf .eu bij Richey blijkt echter duidelijk uit
zijn lemma Heucken ‘huik’, waarvoor het Bremisch-niedersächsisches Wörterbuch
de variant Hoiken heeft. Men vergelijke trouwens bij J.C. Dähnert, Platt-Deutsches
Wörter-buch [1781] het identieke vocalisme van bleustern en fleuten ‘fluiten’.
Er kan geen twijfel aan bestaan: het Nederduits vertoont in zijn woordpaar
bleustern/bleistern dezelfde ui/ei-wisseling als het Fries en het Nederlands.
Moeilijker is de verhouding van ndl. bleisteren/bluisteren tot de Engelse woorden
blister znw. ‘blaar’ en to bluster ‘razen, stormen’, die formeel een sterke
overeenkomst met Nederlandse vormen vertonen. Reeds vroeg is op die
overeenkomst gewezen. De tweede druk van Kiliaan [1588] heeft het artikel
‘B l u y s t e r , bluysteringhe op het brood’, dat eveneens voorkomt in de derde druk
van 1599, het Etymologicum, maar met aan het slot de toevoeging ‘ang. blister’.
Bovendien heeft het Etymologicum hiervóór nog een apart artikeltje ‘B l u y s t e r .
Pustula. ang. blister’ opgenomen. Van Kiliaans znw. bluister, dat ook in een kookboek
van 1599 is aangetroffen, zegt het WNT, dat het als vorming ‘van of naast Bluisteren’
staat. Ik ben geneigd het zeldzame substantief als secundair te zien t.o.v. het
frequente werkwoord.
De 16de-eeuwsche variant eng. bluster, znw. doet, nog meer dan het gewone znw.
blister, aan Kiliaan denken. J. Murray in NED [1887] brengt meng. blester, blister
[1300] in verband met ofra. blestere ‘tumeur, bouton’, wat C.T. Onions in 1966 in
The Oxford Dictionary of English Etymology [1966] overneemt. Murray dacht ook
aan de mogelijkheid van een overname van on. blástr ‘windstoot, adem, gezwel’,
maar Onions zegt, terecht, ‘connexion with ON. blástr swelling is formally out of the
question’. Bij het pas 16de-eeuwse eng. ww. to
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9)

bluster neemt Murray evidente relaties aan ‘both in form and sense with the words
2
blow, blaze v. , and blast’, en verwijst naar on. blástr. Reeds Skeat had in zijn
etymologisch woordenboek [1884] het ww. bluster beschouwd als ‘an extended
form...of blast’. Onions ziet to bluster als een klanknabootsende (‘imitative’) vorming,
en schrijft: ‘there is a formal analogue in LG. blustern, blistern flutter’.
Als echter to bluster naar vorm en betekenis verwant is met on. blástr, en als bij
dit Oudnoorse znw. de betekenis ‘gezwel’ sich semantisch zonder moeite laat
verklaren uit een oorspronkelijke betekenis ‘het opgeblazene’, dan kan men zich
afvragen of er tussen het Engelse znw. blister ‘blaar’ en het ww. to bluster ‘stormen’
geen enkele formele en semantische overeenkomst zou kunnen bestaan. Alleen
als het ‘possibly’ m. betr. t. de afleiding van eng. blister uit ofra. blestre vervangen
zou worden door een ‘undoubtedly’, zou men deze vraag in negatieve zin hebben
te beantwoorden. Zo lang dat niet het geval is, zou ik gaarne verwijzen naar een
semantische parallel als mnl. en onnl. blâse ‘bobbel’ en ‘blaar’, dat ongetwijfeld met
blâzen samenhangt.
De mogelijke of waarschijnlijke ontwikkeling van de hier besproken Nederlandse
woorden laat zich formeel samenvatten in het op de volgende bladzijde afgedrukte
schema.
Moet men voor bluisteren en bleisteren van twee ablautende vormen van dezelfde
wortel uitgaan, dan verdient het inderdaad van een historisch-lexikografisch standpunt
de voorkeur, beide woorden in twee aparte artikelen onder te brengen.
V. In onze behandeling van bluisteren is tot nog toe één aspect opzettelijk buiten
beschouwing gebleven, t.w. de consonantische anlaut bl- van de hier behandelde
groep.
Naast bluisteren komen namelijk ook voor de werkwoorden pluisteren en fluisteren
met fonetisch verwante labiale, en gluisteren met velare anlaut.

9)

Verg. W. de Vries, a.w. 35: ‘wegens de Schotse uitspraak met ü is ndd. herkomst aanneemlik.
Het werkwoord verschijnt pas 1530; 1494 blustrynge heftigheid, winderigheid of dgl. (van de
duivel); the blustering of her look is uit wat onzekere tijd, 1480-1506; daar deze b. verheugt,
is ook hieraan 'n voorstelling als “warm”, “glanzend” of dgl. te verbinden. In 1513 is blusterand
onstuimig waaiend’.
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1. Pluisteren met de betekenis ‘waaien, stormen’, waarop de heer J.Ph. van Oostrom
mijn aandacht vestigde, is bij Ter Laan opgetekend als pluustern̥, waarnaast ook
pluusterg weer ‘regenachtig weer met koude, harde wind’. Ter Laan stelt bij pluustern̥
de vraag ‘verklanking’? Mej. J.H. van Lessen in WNT XII, 2853 [1933] vergelijkt nd.
plûstern en schrijft ‘Klanknabootsend ww. van denzelfden wortel als Pluister (I)
(“vezel, pluis”), stellig ook identiek, hoewel niet gelijkbet. met schotsch plowster
(plooster), “to toil in mud or filth” (Eng. Dial. Dict. IV, 556a)’. De afleiding pluisterig
is niet tot Groningen beperkt, maar komt in het N.O. en O. des lands voor; het WNT
heeft, behalve uit Ter Laan, ook nog voorbeelden uit de Drentsche Volksalm. en uit
Gallée. In dit verband lijkt me aannemelijk dat pluisteren en pluisterig varianten zijn
van het oostelijke bluisteren ‘waaien’ en bluisterig ‘waaierig’; de bl-anlaut is
algemener en vermoedelijk ook origineler dan de pl-anlaut.
2. Kon men in pluisteren nog een bijvorm van bluisteren met incidentele
verscherping van b > p zien, moeilijker te verklaren is fluisteren, waarnaast het
verbaalabstractum fluister. A. de Jager, Freq. 2, 47-48 [1878] vermeldt, bij
B l u i s t e r e n , het ww. fluisteren ‘glin-
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steren, gloeien’ uit Visscher, Brabbeling 179, en fluister ‘glans, gloed’ uit Cats,
Wercken 1, 538, Lodensteyn, Uytsp. 330 en Severijns, Mengel. 2, 104. Het WNT
heeft onder F l u i s t e r e n (II) het ene citaat uit Visscher, maar vermeldt bovendien
dat het werkwoord nog in N.-Holl. en Groningen (Molema) wordt aangetroffen. Verder
worden i.v. F l u i s t e r e n , t.w. bij de afleiding fluister, nog plaatsen uit Anna Visscher
en Zoet, en bij de afleiding gefluister nog een plaats uit Anna Visscher vermeld.
Anders dan pluisteren sluit dit fluisteren (II) ‘flikkeren, stralen, gloeien’ in betekenis
aan bij het uit de literatuur zo dikwijls opgetekende bluisteren in dezelfde betekenis.
A. de Jager ziet in fluisteren een vorm van bluisteren ‘met verwisseling der b in f’;
in Taalk. Mag. 2, 335 [1837] had hij reeds eerder deze opvatting geventileerd. Knuttel
in WNT, Afl. 30 [1919] schrijft ‘waarschijnlijk hetzelfde woord als fluisteren (I)’; hij
doet daarbij geen moeite om zijn mening ook maar enigszins aannemelijk te maken.
Wat De Jager al wist, t.w. dat naast fluisteren als synoniem, en gedeeltelijk ook als
homofoon, bluisteren stond, is Knuttel ten enenmale ontgaan. Bij de afl. fluister
vergelijkt hij intussen eng. fluster, waarmee blijkbaar niet het ww. fluster, maar het
pas sinds de 17de e. opgetekende znw. fluster ‘pomp, splendour’ [1676→] is bedoeld.
Het ww. fluster, in beide betekenissen ‘excite, esp. with drink’ (XVde e.) en ‘flurry,
confuse’, noemt C.T. Onions, O.D.E.E. [1967] ‘of unkn. origin, but resembling in
sense Icel. flaustr hurry, flaustra bustle’. Dit is wat Murray reeds in 1897 in het NED
heeft geschreven, daarbij bovendien nog verwijzend naar het ww. to bluster.
W. de Vries, a.w. vermeldt uit Taalk. Mag. 2, 335 [1837] van A. de Jager gron.
flaisteren ‘het flikkeren der kaars’, waarvan het vocalisme wel niet toevallig
overeenstemt met dat van blaaisteren (naast bluisteren). Ter Laan noemt naast
fluistern̥ ‘een ogenblik hoog opvlammen’ ook flṑistern̥ ‘met een grote vlam branden’
en verder het znw. flṑister ‘opflikkering’. W. de Vries beschouwt, evenals Knuttel,
het anlautconsonantisme van fluisteren (II) als oorspronkelijk en denkt aan een
Germaanse wortel √*flus- met de betekenis ‘veranderen van plaats >
heen-en-weergaan > flakkeren’. Deze u-wortel zou ook te
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vinden zijn in zwe. dial. flossa ‘hevig branden’, alsmede in eng. flush ‘doen gloeien,
doen blozen’. ‘Eng. fluster, dial. flowster, “to excite, stimulate”, later: opwinden door
drank, opgewonden wezen en dgl., doet denken aan een grondbetekenis als “doen
opvliegen”’ (a.w. 36). Een Engels verbaal substantief flostrynge [1422] zou hij ‘willen
verbinden met (saks.) Oostfries flöstern, flüstern ruisen (ook van vogels in de
bomen)’. Ook Oostfries flöstern ‘verhuizen’ (ook van boden die van dienst
verwisselen), flösen ‘rondslenteren’, alsmede eng. floisteringe beggers [1569],
floistering ‘dartel’ (Halliwell [1847] zouden hierbij behoren.
Mag men voor fluisteren (I) ‘zonder stembandtrilling spreken’, met Van Wijk, uitgaan
van een betekenis ‘blazen’, dan zou fluisteren (II) ‘flikkeren, stralen, gloeien’
semantisch en formeel met fluisteren (I) verbonden kunnen worden. Men zou dan
dezelfde semantische ontwikkeling krijgen als bij bluisteren. Bluisteren en fluisteren
zouden dan eenvoudig gelijksoortige vormingen zijn. Ik zou deze wortel √*flus- nu
niet direct in het Indogermaans willen projecteren, zoals W. de Vries dat doet,
daarvoor lijken de Germaanse vormen te jong. Zijn constructie *flô-ister > *floister,
duidelijk geconditioneerd door een gelijksoortig vormpaar dat hij bij bluisteren had
opgesteld, zegt mij ook niets.
Of Van Haeringen het etymologisch betoog van W. de Vries heeft gekend, blijkt niet
uit zijn Supplement op Van Wijk. In 1936 schrijft Van Haeringen dat ouder-nnl.
fluisteren ‘flikkeren, stralen’ een geheel ander woord is dan fluisteren ‘zonder
stembandtrilling spreken’ (al in de 17de eeuw). Fluisteren ‘flikkeren’ zou van
bluisteren niet gescheiden mogen worden, en zou wellicht daaruit onder invloed
van een bij flikkeren, flakkeren behorend woord vervormd zijn. Voor het Zweedse,
dialectische, in Roslagen voorkomend flossa ‘låga häftigt, blossa’, heeft J.E. Rietz
in 1867, evenals Van Haeringen, gedacht aan ‘ett förändradt uttal af sv. blossa’. Als
fluisteren ‘zonder stembandtrilling spreken’ een, zoals Van Haeringen schrijft,
onomatopoëtisch woord is, dan lijkt me identiteit met fluisteren ‘flikkeren, stralen,
gloeien’ echter niet uitgesloten.
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3. Blijft tenslotte gluisteren. Het WNT, Afl. 2, 167 [1891], door A. Beets en J.W.
Muller gezamenlijk bewerkt, heeft van dit werkwoord, dat betekent ‘blaken’ (van een
vlammend vuur) drie citaten, alle uit Oudaan. Daarnaast komt ook een plaats voor
van het znw. gluister, dat ‘gloed, minnebrand’ schijnt te betekenen (Bloemhof d.
Ned. Ieught 68b [1610]). Het WNT ziet gluisteren als een afleiding van gluister. Men
kan zich echter afvragen, of de verhouding niet juist andersom ligt. Weinig gelukkig
is ook de in het WNT geponeerde opvatting dat de ‘spelling met eui, die anders
meestal gevonden wordt in woorden, welker ui uit een ouder oi of oei ontstaan
is,...hier bij uitzondering een nnl. ui uit oudgerm. û’ voor zou stellen. Muller heeft in
2

zijn lijst van woorden met ui (Ts. 40, 145-146 [1921]) gluisteren niet opgenomen,
2

maar W. de Vries, a.w. 37-39 [1928] heeft weinig moeite om voor gluisteren een ui
2

aannemelijk te maken. Ook gleisteren ‘glinsteren’ zou in dit verband voor ui kunnen
pleiten. Deze vorm, die in het kopje van het artikel G l i n s t e r e n in het WNT als
een van de bijvormen wordt genoemd, blijkt echter nogal schimmig. Als ik goed zie,
komt gleisteren in geen van de citaten onder G l i n s t e r e n voor. Wel is er glijsteren
- waarvoor A. de Jager, Freq. 2, 153 [1878] prompt een primair glijzen bedenkt - bij
2

Kiliaan [1588] en zijn navolgers, waarin de ij uit i voor n + dentaal kan zijn gerekt,
net als in kijnt (kind) en pijnt (pint), zodat we aan een ontwikkeling glinsteren >
*glijnsteren > glijsteren zouden hebben te denken, tenzij de ij een verkeerde spelling
zou zijn i.p.v. ei. De vorm gleister bij het substantief is echter wel opgetekend, t.w.
2

bij Kiliaan [1588], en verder nog een keer bij v.d. Meulen, Ketiuigh. 35 [± 1500].
Aangezien van dezelfde Oudenaardse ‘excellente rhetorisien’ ook nog twee plaatsen
van g(e)leynster voorkomen, ligt het voor de hand in gleister een Vlaamse
ontwikkeling van glenster te zien, waarin de ei uit ĕ vóór n + dentaal ontstaan was,
en waarbij de n naderhand uitviel, evenals in venster > veinster > veister. Dit is ook
de opvatting van Beets en Muller in WNT, die echter, nogal vreemd, hun juiste
verklaring direct daarop de grond inboren, waar zij schrijven: ‘Gleister kan tegelijk
een gewestelijke bijvorm zijn van gluister, met eene ook elders voorkomende
wisseling tusschen ui en ei’. Als het werkwoord gleisteren werkelijk is
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opgetekend, zal het wel secundair zijn t.o.v. gleinsteren, waarvan het MNW twee
plaatsen noemt (Hs. Yp. 34d en OVl. Lied e.G. 256, 681).
Evenals dat het geval is bij het hierboven behandelde fluisteren, sluit gluisteren
zich, wat de betekenis betreft, aan bij die van het in de literatuur zo dikwijls
opgetekende bluisteren. Voor gluisteren noemt het WNT de Nederduitse verwanten
gluustern ‘met glinsterende ogen aanzien’ en gluustrig ‘vurig’ (van ogen). In dit
verband ben ik geneigd uit te gaan van een wortel √*γlus, waarbij o.m. ook mhd.
glost ‘gloed, hitte’, on. glys ‘sieraad’ behoren. De constructie van W. de Vries, a.w.
38 [1928]: ‘ouder *gloister < *glôister, bij glôian’ lijkt me niet aantrekkelijk.
Van de synoniemen van bluisteren, t.w. pluisteren, fluisteren en gluisteren, lijkt
mij het eerste een secundaire bijvorm van bluisteren. Fluisteren en gluisteren zie ik
echter niet als secundaire anlautvariaties, maar als parallelle vormingen. We zullen
dan drie synonieme wortels √*blus-, √*flus- en √*γlus- moeten aannemen.

Samenvatting
2

I. De oude verklaring van het vocalisme van (ver) bluisteren (ui = ui ) verdient de
voorkeur boven de opvatting van J. de Vries, NEW [1963], die van germ. eu wil
uitgaan.
II. De verschillende vormen bestaan in hoofdzaak uit twee typen bluisteren en
bleisteren. De oudste, reeds Middelnederlandse plaatsen van bleisteren zijn Hollands.
Bluisteren is in hoofdzaak Brabants. Een vorm blaaisteren, bekend uit oude Vlaamse
voorbeelden, blijkt ook in Zeeuws dialect voor te komen.
III. Is er enig verband tussen blaaisteren en blaaien ‘waaien, blaken’, zoals het WNT
II, 2823 aanneemt? Semantisch zijn er geen bezwaren tegen deze verbinding,
formeel echter wel. Naast blaaisteren immers zou *blaaizen moeten staan; dit laatste
is echter niet opgetekend, wel bleizen ‘blazen’ of ‘waaien’.
IV. Aangenomen wordt dat bluisteren behoort bij een wortel *ƀlus-.
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De etymologische waarde van -u- in enkele oude voorbeelden van verblusteren is
onzeker. Bleisteren, beschouwd als een afleiding van holl. bleizen, behoort bij de
gerekte trap van de wortel *ƀles-, die in ablaut staat met *ƀlus- in bluisteren. De
gerekte trap van *ƀles- is formeel, semantisch en etymologisch moeilijk te
onderscheiden van het wortelvocalisme in blâzen. De oude Hollandse plaatsen van
bleisteren behoeven niet langer als in wezen Vlaamse vormen, met een uit ui ontrond
ei-vocalisme te worden beschouwd. Naast bleisteren staat nd. bleistern en fri.
bleisterich. Het vocalisme van blaaisteren is secundair t.o.v. dat van bleisteren en/of
bluisteren; dat van blaasteren vertegenwoordigt een incidentele monoftongering
van aai. Naast bluisteren is niet opgetekend een mogelijk primair *bluizen; men
vergelijke echter nd. blüsen/blüstern. Van bluisteren zijn equivalente of verwante
vormen in het Nederduits en in het Fries aangetroffen. Het Nederduits vertoont in
zijn woordpaar bleustern/bleistern dezelfde ui/ei-wisseling als het Nederlands en
het Fries. Moeilijker te beoordelen is de verhouding van ndl. bleisteren/bluisteren
tot eng. blister, znw. ‘blaar’ en to bluster ‘razen, stormen’. Hoewel tussen beide
Engelse woorden over het algemeen geen enkel verband wordt gelegd, lijkt het niet
uitgesloten dat er toch formele en semantische overeenkomst tussen beide zou
kunnen bestaan. De ontwikkeling der verschillende Nederlandse vormen uit twee
ablautende wortels *ƀlus- en *ƀles- wordt in een schema aanschouwelijk voorgesteld.
V. Tenslotte wordt aandacht besteed aan de synoniemen pluisteren, fluisteren en
gluisteren, die ook in vorm een opvallende overeenkomst vertonen met bluisteren.
Pluisteren kan gezien worden als een secundaire variant van bluisteren, maar
fluisteren en gluisteren zijn blijkbaar als parallelle formaties te beschouwen.
N a s c h r i f t : 1) bij blz. 4: in H. Rosweyde (geboren te Utrecht in 1569, gestorven
te Antwerpen in 1629), Gen. Legende der Heylighen (ed. 1649) 2, 328 en (ed. 1665)
2, 304 vindt men de vorm verblijstert, die echter slechts de waarde heeft van een
drukfout; de eerste druk (1619) 1096a heeft verbluystert.
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2) bij blz. 25: uit het aldaar afgedrukte schema mag niet worden opgemaakt, dat vl.
bleisteren [1886] de direkte voortzetting moet zijn van holl. bleisteren [15de e.]; vl.
bleisteren kan een ontronde vorm van bluisteren zijn.
F. DE TOLLENAERE
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Over de plantnamen konfilje en konfilie de grein
De plantnamen konfilje en konfilie de grein worden in het W.N.T. niet vermeld.
Nochtans staat het eerste woord in algemeen bekende wdbb. uit de 1ste helft v.d.
22

20ste eeuw en het tweede in een citaat in het W.N.T. zelf. Koenen (1948) b.v.
zegt: ‘Konfilje, v. (citroenkruid; Lat. artemisia abrotanum). (fil = fiel)’. Dus: klemtoon
op de tweede lettergreep, uitgesproken met de ie van Piet, niet die van pit. Zelfde
5

verklaring in Van Dale (1914) en Verschueren (1941). Bij Vercoullie is enige
aarzeling te bespeuren: in de 2de uitgave van zijn Beknopt Etym. Wdb. (1898) stelt
hij konfilje gelijk met citroenkruid; in de 3de uitgave met wilde tijm. Verder zegt hij:
‘gelijk Ndd. konvalljen, conveilchen, uit Lat. convallium = lelie der dalen, wellicht
verwarring met keunele: KEULE.’ Ten slotte vertaalt hij in zijn Alg. Ndl.-Frans Wdb.
(z.j.) Ndl. konfilje met Fr. mélisse, citronnelle.
Volgens het W.N.T., III 2049, wordt de naam citroenkruid aan verschillende min
o

of meer naar citroen riekende plantensoorten gegeven, t.w.: 1 de averuit (Artemisia
o

o

abrotanum), 2 de melisse (Melissa officinalis), 3 (op Walcheren) de wilde tijm
o

(Thymus serpyllum) en 4 (in Z.-Holl.) de lamsoor (Statice limonium).
Voor welke plantensoort is konfilje nu eigenlijk de benaming? Het is ongetwijfeld
het Mnl. confilie, confelie, confilio, of ook nog coffelie, dat we bij Verdam (Mnl. Wdb.,
III, 1675) aantreffen zonder nadere verklaring en met slechts één bewijsplaats uit
de Livre d. Mest. 10: ‘Onder dese boume wassen vele goeder cruden: rode rosen
ende witte, mente, coffelie ende greinen.’ Verdam merkt hierbij op, dat er in de
Franse tekst ‘mente confire de graine’ staat en zegt: ‘De betekenis is in geen van
beide talen duidelijk. De naam van een bloem kan er moeilijk in worden gezocht,
en toch schijnt deze bedoeld te zijn.’ Hoewel de aarzeling van Verdam enigszins
vreemd voorkomt, blijkt deze plaats ook romanisten wat hoofdbrekens te hebben
gekost. Zo stelde Paul Meyer in Romania XVIII (1880), p. 578, n. 1, reeds de vraag,
of
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we niet moeten lezen confire et graine. Confire is immers een volksnaam voor
consoude d.i. smeerwortel, en deze tekstwijziging wordt ook vragenderwijs
overgenomen door Tobler-Lommatzsch in het Altfranz. Wtb. II, p. 679a, waar nog
een paar andere voorbeelden van het gebruik van confi(e)re aangehaald worden.
Is die tekstwijziging juist - en Gessler, de jongste uitgever van de Livre des Mestiers
en zijn navolgingen stelt ze ‘in overeenstemming met 't Vlaamsch’ eveneens voor
- dan is ook coffelie (en varianten) = smeerwortel (Symphytum offic.), een betekenis
die door meerdere voorbeelden kan worden gestaafd. Vooreerst lezen we in één
van de navolgingen van de Livre des Mestiers zelf, nl. in het Vocabulaer om te leerne
Walsch ende Vlaemsch, vóór 1501 door Roland Vanden Dorpe te Antwerpen gedrukt,
o

o1)

f 11 r : [Fr.] mente, confite [l.: confire?], graine - [Ndl.] mente, confelie, greyne.
4)
Verder: Anagalitum, Consolida maior, Simplicum [l.: Simphitum?] confilia confelie
2)
(Lat. - Mnl. Plantenglossarium ± 1350) - Consolida maior dats grote confilie
3)
(Herbarijs 14e eeuw, ed. L.J. Vandewiele, kap. 33) - Consolida maior confilie
(Hortus sanitatis W. Vorsterman 1530) - greyne/graine, confelie/confille (Berthout,
o

3)

Vocab. a 1619, blz. 4, kol. 3). In de Liber Magistri Avicenne , kap. 33, 35, 46, wordt
de grote confilie vermeld en in kap. 47 is er sprake van de ‘confilie grote &de middele
&de de cleine om te vergaderne die wonde’. Een Latijns equivalent staat er weliswaar
niet bij, maar die benamingen komen ongetwijfeld overeen met Lat. consolida maior,
media, minor en met Fr. grande consoude, consoude moyenne, moindre of petite
5)
consoude .

1)

4)
2)
3)
3)
5)

Uitg. Gessler, blz. 20. - Ik vermeld hier gaarne de mening van Dr. F. de Tollenaere, die niet
alleen de conjectuur van Paul Meyer een ‘tekstverslechtering’ noemt, maar die ook, gezien
de copia der Franse voorbeelden, in Roland van den Dorpe's Vocabulaer i.p.v. Fr. mente,
confite de voorkeur geeft aan een lezing mente, confile.
Lat. confilia bij mijn weten alleen in dit glossarium. Is het misschien terugvertaald uit het Ndl.?
o

Uitg. d. L.J. Vandewiele en W.L. Braekman in Scientiarum Historia, 10 (a 1968) nr 3, blz.
121 en 128.
L.J. Vandewiele, De Liber Magistri Avicenne en de Herbarijs, Brussel 1965.
L.J. Vandewiele, De Liber Magistri Avicenne en de Herbarijs, Brussel 1965.
Zie b.v. Le grant herbier en francois, Paris G. Nyuerd.
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Ndl. confilie komt ook overeen met de Engelse benamingen voor Lat. anagallicum,
6)
consolida maior, simphitum, t.w. confirie, cornsilie, comfilie, die we in de zgn. Alphita
uitgegeven naar een hs. van ± 1465 aantreffen, en gelijk gesteld worden met Eng.
comfrey, dus Ndl. smeerwortel.
22

Hoe de hierboven genoemde woordenboekschrijvers, met name Koenen , Van
5

Dale en Verschueren (1941) aan hun verklaring gekomen zijn, is mij nog niet
gebleken. Is er wellicht verwarring ontstaan tussen konfilje en konfilie de grein
doordat het eerste woord als een afkorting van het tweede beschouwd werd?
Onmogelijk lijkt dit niet, want bij Halma, Wdb. d. Nederd. en Fransche Taalen, 4e
dr. (1778) b.v. lezen we ‘KONFILIJ of Konfilje de grain. Citroenkruid. Melisse...’, waarbij
het niet duidelijk is of er konfilij zonder meer dan wel konfilij de grain bedoeld wordt.
Hiermee te vergelijken is de gissing van W.F. Daems (Boec van Medicinen in
Dietsche, blz. 280). In het door hem uitgegeven derde deel van hs. 1328 van de UB
te Utrecht - door De Vreese gedateerd 1440, door Lieftinck: niet lang vóór 1400 komt de naam confilie blijkbaar niet voor; hij staat althans niet in het ‘Synonymarium’.
o
Wel vermeld wordt confely die greyne met verwijzing naar f 103 r van het hs. De
o
naam staat ook nog f 102 v.
Daems stelt de vraag of die greyne niet een verkeerde lezing van slecht
geschreven die grote zou kunnen zijn. Hij citeert nl. ook een vorm confilie die grote
uit de Chirurgie van Yperman (ed. Van Leersum, blz. 15 b). Al komt mij dit niet
waarschijnlijk voor, het antwoord verblijve aan een paleograaf van professie.
Is die gissing misschien de aanleiding geweest tot het identificeren van confely
die greyne met Symphytum officinale L. = Smeerwortel? Daems verwijst naar Gerth
van Wijk, die voor Symphytum officinale confielje de grein, consilie de grein noteert.
De Index (p. 319) vermeldt echter eveneens: confielje de grein, confielle de grein
v. Melissa 1 en even verder: confilie de greyn, confily de greyn v. Melissa 1.

6)

Alphita. A medico-botanical glossary from the Bodleian Ms. Selden B 35, ed. by J.L.G. Mowat,
Oxford 1887.
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In de tekst van het hs. zelf staat geen equivalent, noch in het Ndl. noch in een andere
taal; een paralleltekst ontbreekt voor dit gedeelte, althans in deze uitgave. Identificatie
lijkt dus alleen mogelijk op grond van de samenstelling en de aanwending van het
geneesmiddel, iets waarover de uitgever ons op blz. 244 de verklaring onthoudt.
Zoals gezegd komt konfilie de grein in het WNT niet als hoofdwoord, doch alleen
in een citaat voor, nl. onder melisse: ‘De Melisse wort veel inde hoven gesaeyt,
DODON. 134a. In de Apoteken heetse Melissa:...in Neerduytsch Melisse...oft Confilie
de grein, Ald.’ (dl. IX, 485),
Dit citaat is ontleend aan het Cruydt-Boeck van R. Dodoens uit het jaar 1608. Er
kunnen echter behalve het hierboven aangehaalde uit het Boec van Medicinen in
Dietsche nog andere oudere voorbeelden aangehaald worden. ‘Confelie de greine’
is één van de vier kruiden die samen aangewend worden ‘om ghescuerde te
ghenesene sonder snijden’ volgens een geneeskundig recept in een handschrift uit
o

de 15e eeuw (zie W.L. De Vreese, Mnl. geneesk. recepten enz. n 156). Een
equivalent in een andere taal ontbreekt ook hier, maar die vinden we bij Petrus
o

Curius (Pappa rerum, a 1541): Melissa...confelie de greene; L. Fuchs (Den Nieuwen
Herbarius, Basel [1543] kap. 190: Melisse heetmen oock Confilie de greyn / oft
Moedercruyt / oft Huenickbloeme...; Albertus Magnus (Boec der Secreten 2 b [1551]):
Melissophylas, Confilie de greyn; Dodoens (Histoire des plantes, 1557, p. 183): La
Melisse se nomme...en bas Aleman Confilie de greyn & Melisse; Lobelius (Plantarium
seu stirpium historia, 1576, p. 220):...Gallis. Melisse. Belgis. Confile de greyn. Ang.
Bawme.
Bij Meurier schijnt Confile de greyn als vertaling van de la Melisse voor het eerst
o
in zijn Dict. fr. fl. a 1584 voor te komen. In de Thesaurus Theutonicae Linguae,
1573, is het woord niet opgenomen. Opmerkelijk echter is, dat ‘Vrouwen kruydt /
melissen kruydt’ aldaar vertaald wordt met ‘De la melisse, confille de graine.
Melissophyllum, piperitis, siliquastrum’. De Franse benaming confille de graine heb
7)
ik tot nu toe alleen nog bij Mellema, Dict. flam-franc. 1519, aangetroffen , en de
laatste twee Latijnse equivalenten lijken heel ongewoon.

7)

Mellema geeft echter ook op: Confilie de greyn, Melisse, De la melisse, Pom cirade. Onder
Melissenkruyt, De la melisse, Pom cirade.
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8)

Kiliaan (Etym. 1599) vermeidt ook ‘vrouwen-kruyd .j. melisse’, maar verklaart het
enkel met Lat. Melissophyllum. herba cuius folia teneriora puerperis post partum
saluberrima. Het Ndl. confilie de greyn heeft hij in zijn ‘Appendix peregrinarum,
absurdarum, adulterinarumque dictionum’ ondergebracht en het weergegeven door
Lat. melissophyllon, meliphyllon, melitaena, apiastrum, citrago. Over het karakter
van het woord spreekt hij zich niet uit, maar hij beschouwde het zeker als
onnederlands. Desondanks is de benaming in gebruik gebleven, ten bewijze waarvan
o
hier enkele voorbeelden volgen: a 1616 Dodonaeus, Stirpium historiae pemptades
o
sex, p. 91: Appellatur autem Melissa...à Belgis Confilie de grein / Melisse...; a 1644
Dodoens, Cruydt-Boeck, blz. 124a: Het VI. Capitel. Van Melisse oft Confilie de
o
Greyn; a 1672 Van Beverwyck, Schat der Ongesontheit, 1e afd. blz. 118: Zedoar,
ende Confilie de Greyn (daerom Citrago genoemt) ruycken na de Citroenen..., en
meer plaatsen aldaar, zoals genoegzaam blijkt uit de ‘Blad-wijser’ onder Confilie de
o
o
greyn; a 1771 Pitiscus: Meliphyllum...Melisse, of Confilie de grein, zeker kruid; a
1778 Halma, zie hierboven.
Op te merken valt, dat naast confilie de grein ook nu en dan ‘filie de greyn’
voorkomt. Zo b.v. in de naamlijst van Dodoens' Cruydt-Boeck uit het jaar 1644, maar
ook vroeger: Filie de grein oft moedercruit (Een Kruidboek uit 1514 uitg. door Is.
Teirlinck in het Botanisch Jaarboek v.h. Kruidkundig Genootschap Dodonaea, 2de
jrg. (1890); Filie de greyn - Melissa moeder cruyt (Den groten Herbarius 1547. Kap.
250). Ook confilie greyn treffen we aan, nl. bij Dasypodius: Moedercruyt, vrouwen
cruyt, confelie greyn, Melissophyllium Lat. Apiastrum. Melissa (exempl. Gent UB no
9)
H 764, achteraan).
Het is niet onwaarschijnlijk, dat er soms consilie i.pl.v. confilie werd gelezen,
geschreven en gedrukt, want lange s is niet altijd duidelijk te onderscheiden van f.
De herkomst van beide woorden confilie zowel

8)
9)

ed. Van Hasselt, blz. 773.
o

Dasypodius-Schorus, Dict. germ.-lat. 1569. - Ook a 1542 in Dasypodius-Schorus,
Dict.-lat.-germ. (nl. in de systematische woordenlijst): Melissophyllon. lat. Apiastrum, Melissa,
Moedercruyt / vrouwencruyt / confelie greyn.
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als confilie de grein blijkt wel een ‘crux’ te zijn; de verklaring van Vercoullie ‘uit Lat.
convallium’ lijkt me niet overtuigend.
Verder mag men zich wellicht afvragen:
o

1 of we in de Livre d. Mest. 10 niet moeten lezen confelie (of coffelie) de greine
i.pl.v. coffelie ende greinen; en
o

2 of de onder Vrouwen kruydt in de Thesaurus Theut. Linguae (1573) opgegeven
Franse en Latijnse equivalenten geen aanwijzing kunnen zijn voor een bron van dit
woordenboek.
Als toemaatje nog de volgende vraag: Mnl. Wdb. IV, 1132, onder Manna lezen
we: ‘...ook in de plantkunde. Benaming v.e....sap, enz. Misschien is dit bedoeld
Lanfr. hs. 36a.: “Om vrouwen bloet te stoppen, neemt manne confelie (l. manne,
confelie zie Herb. c. CXC en Dodon 124), dats walwort ende distileertse ende gheft
drincken.” Zou het niet veeleer zijn: manneconfelie in één woord i.pl.v. manne,
confelie? Zie De Man, Middeleeuwse syst. glossaria, blz. 101: consolida est triplex,
maior et minor et media, maior mannokofelie,...’; dus mannokofelie = consolida
maior = groot symphytum = smeerwortel = walwortel = confirma maior. Vgl. Verdam
1

IX . Een tweede voorbeeld wordt door Daems aangehaald in Boec van Medicinen,
blz. 280: ‘mannen confilie: W 2818, 160 ra voor consolida maior’. Ik veronderstel
dat met W 2818 bedoeld wordt: Ms. 2818 van de Oostenrijkse Nationale Bibliotheek
te Wenen, dat op blz. 256 aangeduid wordt met AN 3.
O. DE NEVE
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Verhangen zwanejong
1)

Jacobus Revius vangt zijn gedicht Maria by t' cruyce aan met de volgende verzen :
Gelijck de witte swaen aen Strymonis fonteyne
Bevindende haer jong' verhangen in een strick
Vergeet haer soeten sang' en in een ogenblic
De vleugelen na-sleept en wandelet alleyne.
Soo sach de cuysche maecht met droefheyt ongemeyne
Haer Sone aen het cruys gehechtet wredelick.
2)

Hoewel onderscheidene bloemlezingen het gedicht hebben opgenomen, is de
reminiscentie in het quatrijn, laat staan de kerstenende aemulatie, bij mijn weten
3)
nog niet aangewezen. Men vindt de bron met de wichelroede van Pauly-Wissowa :
Euripides, Electra 151/156.
De maagd Electra beweent daar haar vader, vorst Agamemnon, in het huisbassin
omgebracht. Op welke wijze? Volgens Euripides' tragedie zelve door Clytaemestra
4)
5)
bloedig neergehouwen, misschien met een bijl , misschien met het kromzwaard :
Electra heeft de daad niet zien verrichten. Maar in een oudere traditie begaf de held,
wedergekeerd van vervuilende reis, alvorens aan het wellekomsbanket te gaan,
zich eerst nog ten bade, toen eensklaps de boeleerster, in schijn behulpzaam naast
hem wachtend met zijn feestkledij, haar man dit

1)

2)

3)

4)
5)

W.A.P. Smit, Jacobus Revius, Over-ysselsche Sangen en Dichten. Uitgegeven, met ongedrukte
gedichten vermeerderd en van verklarende aanteekeningen voorzien. Het epos der
Godsgeschiedenis (= I). Amsterdam 1930, p. 225.
B.v. Chr. Stapelkamp, Jacobus Revius, Geestelijke poëzie. Met inleiding en aanteekeningen.
Blaricum z.j. [1926], p. 80; W.J.C. Buitendijk, Bloemlezing uit de Over-Ysselsche Sangen en
Dichten van Jacobus Revius. Zutphen z.j. [1968], p. 68.
<H.> Gossen, art. Schwan in G. Wissowa - W. Kroll - K. Witte, Paulys Real-Encyclopädie der
classischen Altertumswissenschaft. Zweite Reihe [R-Z]. Dritter Halbband. Stuttgart 1921,
kolom 785, 16/19.
Eurip. Electr. 160 πελέϰεως τομᾶς.
Eurip. Electr. 165 ξίφεσι δ᾽ ἀμφιτόμοις.
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6)

verstrikkend gewaad als een net over het lijf wierp, hem smoorde en, reeds dood,
den gehate nog enige slagen nagaf. Dat Euripides met deze versie niet onbekend
7)
was, al koos hij persoonlijk een andere, laat hij nu - verhuld, maar toch bewust ons zien, doordat hij een in een strik verstikten Agamemnon vergelijkt bij een in een
strik verstikten zwaan:
οἴα δέ τις ϰύϰνος ἀχέτας
ποταμίοις παρὰ χεύμασιν
πατέρα φίλτατον ἀγϰαλεῖ,
ὀλόμενον δολίοις βρόχων
ἕρϰεσιν, ὣς σὲ τὸν ἄϑλιον,
πάτερ, ἐγὼ ϰαταϰλαίομαι.
‘Zó als de zwaan-met-het-groot-gerucht
dicht bij den stroom aan den waterkant
dierbaren vaderzwaan luid bezucht
- doodgesnoerd listig door stroppers hand
hangt hij daar -, zó u, den man van smart,
vader, bejammert nu mijn zwaar hart’.

De bron voor vergelijking van reacties op verworgen bij bloedverwanten zwaan en
bloedverwanten mens eenmaal gevonden, kunnen wij de zelfstandigheid in de
gedraging van den Overstichtsen zanger tegenover aangeboden motief eindelijk
aflezen. Revius: verhangen is het jong'; Euripides: verstrikt de vader. Revius: de
moeder is met haar gewone, blije zingen bezig, maar vervalt tot vleugelslepend
zwijgen; Euripides: de jonge zwaan gaat over tot klaagroep hoogop (άγ-). Revius:
de witte swaen is een symbool (van cuysche maecht); Euripides: geen parallel.

6)

7)

Aeschyl. Agamemn. 1115 (Cassandra ziet in een visioen) δίϰτυόν τι...(en zinspeelt hierop
met) 1116 ἄρϰυς; 1382 ἀμφίβληστρον ὥσπερ ἰχϑύων; Choephoroe 981 δεσμόν; 982 πέδας
τε χειροῖν ϰαὶ ποδοῖν ξυνωρίδα; 999 δίϰτυον; 1000 ἄρϰυν τ᾽...ϰαὶ ποδιστῆρας πέπλους.
Eenzelfde procédé past de historieschrijver Tacitus toe Historiae I 27, 2. Hier woont een jonge
comploteur een omineus verlopend offerritueel bij, dat hij onder het voorwendsel van afspraak
met een aannemer verlaat innixus liberto, leunend op een vrijgelatene. Wat beoogt toch de
zo bondige Tacitus met deze finesse? Dit: de auteur wil de zaakkundigen doen opmerken,
dat hij de lezing, die Otho koorts deed veinzen (Suetonius, Otho 6, 3), kent, maar verwerpt
om een oorsprong, dien hij doorziet.
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Blijft de swaen aen Strymonis fonteyne. Deze fonteyne ruist zeer antiek, maar vloeit,
8)
als mijn oog mij niet bedriegt, ons uit een zijstroom toe. Inderdaad namelijk wemelt
bij de Ouden de Strymon van rellende watervogels, maar wat kenmerkt, zijn minder
9)
zwanen dan kranen ; elke lente keren deze uit het Nijlgebied terug naar dit noordelijk
10)
vaderland, dat zij verlieten bij de intrede van het koud seizoen . Nu heetten de
11)
zwanen te komen van nog hoger noorden . Dat Revius de hem in leven en in
12)
letteren vertrouwde vogels , ten minste even indrukwekkend van blanke gestalte,
evenzeer in mythen fameus, even levendig van druk geluid, op hetzelfde wijde water
localiseerde, daartoe ontbrak het hem niet aan dichterlijk recht.
Amsterdam
D. KUIJPER Fzn.

8)
9)
10)
11)
12)

Martialis 9, 29, 8 grege.
Vergilius, Georgica 1, 120; Aeneis 10, 265; Lucanus 5, 712; schol. Iuvenalis 13, 167;
Claudianus, De bello Gildonico 475.
Lucanus 3, 199/200; 5, 711/712; Valerius Flaccus 3, 359/361; Statius, Thebais 5, 11/16; 12,
515/518; Claudianus, De bello Gildonico 474/476.
Martianus Capella 9, 927 cycnos Hyperboreos; vgl. voor de ligging 6, 664.
Vgl. ed. W.A.P. Smit I p. 44, 19; 45, 1; 70, 1; 86, 8; II (Overige Gedichten, Amsterdam 1935)
p. 36, 38; 82, 7; 158, 103.
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Hij, zij en ik: ‘tfifste’ allegorische gedicht van Jan Moritoen
Achter al Jan Moritoens allegorische gedichten staat, op een eeuw afstand, de
Roman van de Roos. We mogen die achtergrond nooit vergeten, we mogen echter
ook nooit vergeten dat er tussen Jean de Meun en Jan Moritoen een afstand, een
voortgang ligt van een eeuw. De bruggeling van het einde der 14de eeuw heeft het
in zijn tijd allang traditioneel geworden procédé toch wel op een heel eigen wijze
toegepast. Die eigen wijze bestaat met name hierin, dat hij aan de vertellende ‘ic’
van de niet-allegorische proloog en van het daaropvolgende allegorische
droomverhaal zijn eigen persoonlijkheid meegeeft en hem in zijn eigen levenssituatie
plaatst. De ‘ic’ van Jan Moritoen is steeds een zelfverbeelding. Zijn allegorieën
hebben dus nooit een generaliserende strekking, er wordt niets in ‘geleerd’ wat
algemene geldigheid zou bezitten, nee, voorzover er iets in ‘geleerd’ wordt is het òf
‘zelf-onderwijzing’ òf een mededeling van de gevoelens en bedoelingen van de ‘ic’
aan geadresseerden met wie deze ‘ic’ een persoonlijke relatie onderhoudt. Voorzover
Jan Moritoens allegorische verhaal ‘zelfonderwijzing’ bevat, weerspiegelt het ook
een ‘zelfontwikkeling’. De ‘ic’ is, tengevolge van de allegorische ‘handeling’, in de
epiloog niet meer helemaal dezelfde als de in de proloog gepresenteerde. De
niet-allegorische proloog en epiloog zijn dus in feite in het verhaal opgenomen als
ponerende inleiding en concluderende uitleiding. Hoezeer proloog en epiloog
compositorisch ook met elkaar corresponderen en op elkaar zijn afgestemd, zij
kunnen toch de accenten verschillend leggen. De accentverschuiving die wij in de
epiloog constateren is dan het gevolg van wat er in de droomfase van het verhaal
met de ‘ic’ gebeurd is. Voorzover het allegorische verhaal mededeling van gevoelens
en bedoelingen is, wordt die mededeling, min of meer in werkelijkheidstermen
vertaald, in de epiloog samengevat. Daarbij worden de geadresseerden ook altijd
wel in tenminste enkele regels rechtstreeks toegesproken. Een goede
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compositie eist dat deze geadresseerden in de epiloog niet uit de lucht komen vallen,
maar dat zij in de proloog al met name genoemd of tenminste aangeduid zijn. Ook
de aard van de mededeling moet in de proloog al enigermate aangeduid zijn, niet
al te duidelijk echter, want anders blijft er voor het verhaal niets meer te verhalen
over. De proloog programmeert het verhaal, maar enkel in grote lijnen, zodat het
verhaal zelf boeiend en zelfs verrassend kan blijven.
In de Roman van de Roos is de proloog nog geen onderdeel van het verhaal,
maar enkel een verantwoording van de door de dichter gekozen poëtische vorm:
het droomverhaal. Zijn droomgedicht is een leerdicht dat ‘waarheid’ wil mededelen.
Dus moet hij eerst in het algemeen stellen dat dromen ‘waar’ zijn en vervolgens in
het bijzonder dat de droom die hij zegt gedroomd te hebben ‘waar’ is. Daarna noemt
hij de titel van zijn gedicht en draagt dit op hoofse wijze op aan een niet met name
genoemde en ook verder niet als ‘werkelijk’ herkenbare dame, die hij zegt te
beminnen. Het behoort bij de inkleding van zo'n leerdicht over de minne dat het
wordt opgedragen aan een verbeelde beminde. Een epiloog heeft de dichter van
de Roman van de Roos nog niet nodig gehad. Zijn opdracht was niet meer dan een
stukje exordiale ornamentiek geweest en hij behoefde er aan het slot van zijn gedicht
dus niet op terug te komen. Wanneer de verteller uit zijn verbeelde droom weer tot
de werkelijkheid ontwaakt, is alles gezegd wat de dichter te zeggen had.
In gedicht 1 uit het derde deel van het Gruuthuse-convoluut, ‘teerste’ van Jan
Moritoen, is de proloog echter al wel degelijk een inleiding tot, en dus een onderdeel
van, het droomverhaal. De ‘ic’ tekent de conflictsituatie waar hij als dichter in verkeert
en waar hij door zijn gedicht uit wil komen. Daarna geeft hij ook - en dat is dan nog
wel de invloed van zijn voorbeeld, de Roman van de Roos - een soort verantwoording
van de door hem gekozen verhaalvorm, het droomverhaal, en draagt hij zijn gedicht
op aan een niet met name genoemde. De ‘waarheid’ van zijn droom is echter heel
wat anders dan in zijn verre voorbeeld en de niet met name genoemde, voor wie
hij zijn gedicht schrijft, is niet herkenbaar als dame, laat staan als beminde. Enkele
regels tevoren, in zijn ‘eigen’, bij het verhaal behorende proloog, had
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hij het al veel duidelijker gezegd voor wie het gedicht dat volgde bestemd zou zijn:
‘Dus willic minen waghen mennen / An die de weghe der consten kennen’. Een
dergelijke proloog behoorde als compositorische tegenhanger eigenlijk ook al een
epiloog te hebben - we willen als lezers graag duidelijk weten of de ‘ic’ zijn
aangekondigde doel bereikt heeft -, maar het gedicht eindigt nog op dezelfde wijze
als de Roman van de Roos, d.w.z. zonder samenvattende en afrondende epiloog.
We moeten zelf maar onze conclusies trekken uit de afloop van het verhaal, we
moeten maar ‘raden naar een bedoeling’.
In gedicht 2, ‘tfyerde’, heeft de dichter zijn persoonlijke compositietechniek verder
ontwikkeld. In de proloog tekent de ‘ic’ zijn conflictsituatie als minnaar en geeft hij
ook een aanduiding van zijn mede- of tegenspeelster in deze conflictsituatie. Te
harer ere schrijft hij zijn gedicht en door het schrijven van dit gedicht hoopt hij, dat
is duidelijk, zijn situatie te verbeteren. Nadat de ‘ic’ uit zijn droom weer tot de
werkelijkheid ontwaakt is - in de wijze waarop de dichter dit tekent bespeuren we
toch nog even de invloed van het verre voorbeeld -, krijgen we een uitvoerige epiloog
te lezen, waarin we de conclusie die we zelf al uit de afloop van het droomverhaal
getrokken hadden nog eens duidelijk bevestigd krijgen: er is met de ‘ic’ zo het een
en ander gebeurd en als consequentie van deze ‘zelfontwikkeling’ zal ook de in de
proloog aangeduide conflictsituatie haar oplossing wel vinden, nee, hééft zij die
oplossing eigenlijk al gevonden. Op de epiloog volgt nog een afsluitend lied, aan
het einde waarvan de ‘ic’ zijn geliefde rechtstreeks toespreekt. De opbouw van het
gedicht is helder en wij behoeven niet te blijven ‘raden naar de bedoeling’.
Gedicht 6, ‘tfifste’, is in grote lijnen op dezelfde wijze opgebouwd als ‘tfyerde’: een
niet-allegorische proloog waarin de ‘ic’ zijn conflictsituatie als minnaar tekent en zijn
dame aanduidt, een allegorisch droomverhaal waarin een veel op die van de proloog
gelijkende conflictsituatie op de wijze der verbeelding wordt geanalyseerd, een
niet-allegorische epiloog waarin het resultaat van deze analyse wordt samengevat
en een dame, die wel weer dezelfde moet zijn als de in de proloog aangeduide,
rechtstreeks wordt toegesproken. Toch is dit gedicht bij eerste en zelfs bij herhaalde
lezing volstrekt niet zo doorzichtig als ‘tfyerde’. Dat
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komt doordat de in ‘tfifste’ behandelde minnesituatie veel gecompliceerder is en de
dichter zijn verhaal ook veel geraffineerder in elkaar heeft gezet. Het verhaal begint
met een proloog, wordt in een droomfase verder ontwikkeld en in een epiloog
afgerond, maar proloog en epiloog corresponderen veel minder compleet met elkaar
dan in ‘tfyerde’. Er is hier meer aan de hand dan enkel maar een accentverschuiving
als gevolg van een simpele, psychologisch formuleerbare ‘zelfontwikkeling’ van de
‘ic’. Hoe ondoorzichtig, ja cryptisch dit gedicht zich echter ook aan ons moge
voordoen, wij moeten toch aannemen dat de dichter - geen beginneling in het vak,
maar iemand die al een persoonlijke compositietechniek had ontwikkeld - zijn gedicht
in zichzelf compleet heeft gemaakt en dat wij er met goed lezen dus wel uit zullen
komen. Dat wil ik nu nog eens proberen: goed lezen wat er eigenlijk staat en daarbij
goed in het oog houden dat ik een goed gedicht van een goed dichter lees.
Ik begin met de proloog, die hier 52 regels lang is, net zo lang als de bijzonder
inhoudrijke van ‘teerste’, 23 regels langer dan de veel simpeler inleiding van het
simpeler ‘fyerde’. Het heeft enige zin op de lengte van de proloog van ‘tfifste’ te
wijzen, omdat dit gedicht zelf maar betrekkelijk kort is: 192 regels tegen bijvoorbeeld
‘teerste’ 2360 en ‘tfyerde’ 1924. De proloog van ‘tfifste’ omvat dus meer dan een
kwart van het hele gedicht. De epiloog is nog 14 regels groot, zodat de droomfase
van het verhaal het met 126 regels moet en blijkbaar ook kán doen. Ter vergelijking
geef ik de cijfers van gedicht 7: totaal 312, proloog 32, droomfase 267, epiloog 13;
en van gedicht 13: totaal 661, proloog 63, droomfase 587, epiloog 11. De epiloog
is bij Jan Moritoen over het algemeen maar kort. Alleen in gedicht 2 omvat hij 34
regels en wanneer we het slotlied erbij rekenen zelfs 55. Dat was de eerste keer
dat de dichter zijn verhaal met een epiloog afrondde. De volgende keren heeft hij
blijkbaar naar een geconcentreerder afsluiting gestreefd. De proloog van ‘tfifste’
luidt als volgt:
Venus, danc heb dijn zoete cracht,
Wat niders clappen, ic bem bedacht.
In dinen dienst wil ic vulstaen.
Want zident dat ic wart ghevaen
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5 Minlic van di in trauwen reyne,
So ne begherdic dinc negheine
Dan altoos even ghestade bliven
Der bloume boven allen wiven.
Daer mi nature toe heift ghevoucht,
10 Twelke mi voor alle dinc ghenoucht.
Ende al ware ooc al weinsghen mijn,
So ne zoude gheen wijf vermindert zijn
Bi mijnre minne, hoet met mi stoede,
Maer van eeren ende ooc van goede
15 Altoos vermeest in alre stont.
Al waer ic heere der werelt ront,
1)
Al goet zoude haer als mi ghescien .
Wat hebben dan niders an mi verzien,
Die noit ne creech in zijn ghedochte
20 Daer men begrijp of maken mochte?
Lacen, dat doet mi alzo wee,
In zoudt ghescriven nemmermee.
Want ic ne ruste no nacht no dach
Van lidene dat ic niet ne mach
25 Ghebruken goeder ghetrouwer vroude,
So elc ghetrouwe met rechte zoude.
Ach, die dit doen, mochtzi doch smaken
De spise die zi den goeden maken,
Si zoudens hem hoeden, waren si vroet.
30 Maer neenzi niet. dies es mijn moet
So zeere bedruct. so waer ic ga
Of waer an ic de handen sla,
Het pijnt mi zo in mijn ghedochte,
Gheliefdet Gode ent wesen mochte,
35 Ic hadde liever dat hi mi haelde
Dan enich nider mijn vruecht versmaelde
Sonder redene of ocuzoen.
Venus, ic ware dijn campioen,
Mocht ic, jeghen die valsche monden
40 Die aercheit secghen, zine hadze vonden.
Ende al waert dat een mesdade,

1)

Scharpé heeft alsnu willen lezen en Verdam heeft MnlW 8, 2421 deze lezing overgenomen.
De Vreese tekent in zijn exemplaar echter aan: ‘nu of mi: niet te onderscheiden!’ Ik kies met
Carton de lezing mi, omdat deze m.i. een betere zin geeft.
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So waert onrecht ende grote scade
Soudmens den goeden te wers betrauwen.
Nochtan moet icker omme in rauwen
45 Leven, Venus, dies claechic di.
Met truerne so vermerghic mi,
Met peinsene ende met droufheiden.
Dies en es niet langhe leden
Dat ic met eenen bedructen zinne
50 In slape viel. daer zach ic inne
Een droom, die ic hier wille bescriven
Ter eere der bloume vor alle wiven.

Venus, wier naam door de dichter als eerste woord van de eerste regel aan het
begin van zijn gedicht is geplaatst, en die hij ook verderop in zijn proloog nog
tweemaal bij name aanroept, Venus is geen echte godin en ook geen echte
allegorische gestalte - want we bevinden ons nog in de ‘werkelijkheid’ van de
niet-allegorische inleiding -, maar de personificatie van een begrip. Venus is de
minne. De ‘ic’ ziet haar niet voor zich en hoort haar niet spreken. Dat hij haar bij
name aanroept is een retorische kunstgreep. De hele proloog maakt, met zijn
gezwollen toon, zijn veelheid van pathetische woorden en wendingen een sterk
retorische indruk. Het komt mij voor dat dit een door de dichter bedoeld effect is.
Geef hem de ruimte, deze retor, deze ‘ic’ die de wanhopige minnaar speelt! Deze
retorische ruimte is het uitgangspunt voor de ontwikkeling van het verhaal in de
volgende fase, de droomfase, die de wezenlijker werkelijkheid van de verbeelding
representeert. Daarin zal de ‘ic’, met zijn retorisch gepresenteerde minnaarsverdriet
en minnaarsverontwaardiging over de ‘niders’ die hem verhinderen te ‘ghebruken
goeder ghetrouwer vroude’, op zijn plaats worden gezet, zijn juiste plaats, die een
bescheiden plaats is. Ook dat is een door de dichter bedoeld effect. Hij heeft zijn
verhaal zo geschikt dat wij van de ‘ic’ wel de hier geschetste indruk moeten krijgen.
De epiloog toont ons dan een ‘ic’ die, hoewel hij soms woordelijk terugwijst naar de
proloog, toch de consequenties uit zijn ‘zelfontwikkeling’ heeft getrokken. Deze
epiloog is niet alleen zeer kort gehouden maar is ook allerminst retorisch. De
sprekende ‘ic’ speelt daarin niet meer de rol van de ‘campioen’ van ‘Venus’, die ze
wel eens eventjes zál, die
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‘niders’, nee, vanaf de plaats waar hij in de droomfase op neer is gezet spreekt hij
als een heel bescheiden boodschappenjongetje uit wat hij te boodschappen heeft
gekregen, in opdracht. In de proloog wordt die vrij radicale wending al enigszins
aangekondigd, nl. door de woorden ‘mocht ic’ in r. 39. Hij ‘mag’ dit niet, zo blijkt het
aan het slot, hij ‘mag’ wel wat anders. ‘Venus’, de abstracte personificatie van de
proloog, heeft zich in de droomfase aan hem geopenbaard als een werkelijke macht
die het tegenover hem voor 't zeggen heeft, een majesteitelijke opdrachtgeefster.
Hoe stelt de ‘ic’ in de proloog zijn minnesituatie voor? De ‘niders’ ‘clappen’ over
hem, maar hij blijft, dank zij ‘Venus zoete cracht’, kloekmoedig voortgaan in de dienst
der minne. Aan hem ligt het niet. Hij voelt zich door ‘nature’ - toespeling op de
temperamentenleer - voor altoos verbonden aan de ‘bloume boven alle wiven’ en
te harer ere zal hij dan ook zijn droom ‘bescriven’, om zich te rechtvaardigen. Wat
hebben de ‘niders’ op hem aan te merken? Blijkbaar dit - r. 12/3 - dat zijn vrouwe
‘vermindert’ zou worden door zijn minne! Absurde laster! Hij ‘vermeerst’ haar immers
altijd, ‘van eeren ende ooc van goede’! Al het zijne is van haar. Als de hele wereld
van hem was, zou die hele wereld óók van háár zijn (r. 16/7)! Niettemin heeft de
laster zijn fatale werk gedaan. De ‘ic’, ‘goet’ en ‘ghetrouwe’ als hij is, moet ‘liden’.
Het contact met zijn geliefde is hem blijkbaar ontzegd (r. 23vgg.). Hij is ‘so zeere
bedruct’ dat hij wel zou willen sterven (r. 31vgg.). Direct daarop, zoals dat in een
retorisch betoog gaat, wil hij wat anders: hij zou als Venus' kampvechter een strijd
op leven en dood willen aanbinden ‘jeghen die valsche monden die aercheit secghen,
zine hadze vonden’. Of, wéér een nieuwe wending, àls er al eens ergens een minnaar
te vinden zou zijn waar iets op aan te merken valt, dan is het toch ‘onrecht ende
grote scade’ als men de ‘goeden’ - dit woord keert evenals ‘ghetrouwe’, in de proloog
telkens terug - er te minder om ‘betrauwen’ zou (r. 41/3). Dit laatste is een motief
dat we ook in de droomfase terug zullen vinden, maar dan gesproken door een
andere mond en in een ander verband. In de proloog is alles nog klacht, aanklacht,
zelfbeklag. ‘Ic, ‘ic’ en nog eens ‘ic’. En op de achtergrond een vage ‘zij’, wier reactie
wij niet vernemen. En ‘niders’
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die ‘onrecht’ doen aan die arme, goede ‘ic’. Ook aan de ‘bloume boven alle wiven’?
Ook soms nog aan anderen? Daar wordt niet over gesproken. Wij kunnen als lezers
niet anders concluderen dan: deze ‘ic’ is een egocentrisch aanstellertje.
Dan begint, met r. 53, de droom. Wij worden verplaatst - na een proloog die met
‘Venus’ begonnen is kan dat ook wel niet anders - in de tuin der minne, bloeiend
en geurend in de maand der minne, in mei. We bevinden ons met de ‘ic’ ‘int zoete
dal’ en ‘in de zoete maent’. En wat is het eerste wat de ‘ic’ dan en daar ziet? Een
allegorisch geconcretiseerde ‘Venus’? Een allegorisch geconcretiseerde ‘bloume
boven allen wiven’? Ik laat de eerste 30 regels van het droomverhaal hier volgen:

55

60

65

70

75

Mi dochte ic cam in een valeye
Recht in de zoete maent van meye
Wandelende in een vergier.
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.
Mettien sachic int zoete dal:
Een weizelic wijf zat daer alleine
Als of zoe hadde gheweist waerdeine
Van den vergiere daer ic in was.
Ic ghinc tot haer duer tzoet gras
Ende groetetse knielende vriendelike.
Soe sceen wel sijnde van machte rike,
Want costelic waren haer ghewaden.
Het sceen recht dat zoe was gheladen
Met enigher zaken die haer wanhaechde.
Soe groette mi weder ende zoe vraechde
Wanen ic quame ghewandelt daer.
Ic sprac, ic ware van herten zwaer,
Dies zocht ic eeniche melodye
Om te verdrivene melancolye.
Si sprac: so bestu wel gherocht,
Die vinden can heift wel ghezocht!
Ic bem bedruct, dat zegghic di,
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80 Sit hier neder ende sech mi
Waer mede dattu best gheladen.
Ghevroedict, ic zal di beraden.

Het is een en al zoetheid in deze droomtuin - het woord ‘zoet’ komt in een passage
van 14 regels viermaal voor - en in die atmosfeer van zoetheid ziet de ‘ic’ meteen
‘eenen egglentier’ staan. Dat is natuurlijk een minnesymbool. Mannelijk of vrouwelijk?
‘Vrouwelijk’, zijn wij geneigd te zeggen, denkend aan de Roman van de Roos (‘Te
menegen dinge die ic sach.../ Vercoes mijn herte enen rosier / Die daer stont in dien
vergier.../ Gheladen al met rosen roet, / Die Florentine te houdene plach’, Tweede
Rose, Ab 2, 195vgg.). Is de ‘egglentier’ misschien een allegorische voorstelling van
de dame die in de proloog ‘bloume vor alle wiven’ genoemd wordt? We krijgen op
deze vraag nog geen antwoord. Het enige wat we kunnen concluderen is dat die
rozestruik een ‘antinider’ moet zijn: een ‘nider’ doet immers ‘liden’ (r. 24), de
‘egglentier’ daarentegen heft het ‘liden’ op, door ‘sijn roke’; een ‘nider’ veroorzaakt
met zijn laster ‘wee’ (r. 21), de ‘egglentier’ doet met zijn dorens ‘niemen pine’. De
‘egglentier’ vormt echter door zijn karakter en gestalte - ‘teeder, van ranken smal’ niet alleen een tegenstelling tot de ‘niders’, maar ook tot de ‘ic’ van de proloog. Want
die ‘ic’ spràk wel veel van zijn minne en zijn ‘trauwe’ (r. 5), maar wàs zo weinig
minne, hij deed zo weinig liefdesgeuren van zich uit gaan. We zijn op het niveau
van de droom inderdaad een ‘andere wereld’ binnengetreden.
De tweede gestalte die de ‘ic’ in deze ‘andere wereld’ ontmoet is ‘de waerdeine
van den vergiere’, de bewaakster van de tuin der minne. Een dergelijke figuur is
ons vertrouwd uit de Roman van de Roos en zijn navolgingen. Het is niet Venus
zelf die we in zo'n figuur plegen te ontmoeten, maar iemand die in haar naam gezag
uitoefent, in háár tuin der minne. Zodra de droomfase begonnen is, verdampt de
vage Venus van de proloog in haar retorische abstractheid, verdwijnt zij uit onze
gezichtskring, en in haar plaats treedt dan deze allegorischconcrete koninginnefiguur,
mèt gedaante en heerlijkheid (‘Soe sceen wel sijnde van machte rike, / Want costelic
waren haer ghewaden’). De ‘ic’ is diep onder de indruk en knielt neer om haar te
begroeten
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(r. 67). Hij merkt echter meteen op dat zij - óók zij - verdrietig is of misschien zelfs
wel boos (‘gheladen met enigher zaken die haer wanhaechde’). Ze beantwoordt
zijn groet - met een genadig knikje, kunnen wij ons voorstellen - en vraagt hem:
‘waar kom je vandaan gewandeld?’ Een gewone vraag bij een begroeting. In de
Tweede Rise vraagt Jolijs aan de ‘ic’: ‘Bi gode, clerc, wart u bequame, / So wistic
gherne uwen name.../ Ende wanen ghi comt’, Ab 1, 71 vgg. En de ‘ic’ antwoordt
daar: ‘Ic heete Minre met groter quale.../ Ende come ghereden van Alverioene.../
Int foreest te merghene mi’, Ab 1, 76 vgg. Het antwoord van de ‘ic’ in Jan Moritoens
‘fifste’ lijkt daar veel op: ‘Ic sprac, ic ware van herten zwaer, / Dies zocht ic eeniche
melodye / Om te verdrivene melancolye’. Toch is de situatie niet geheel gelijk. Jolijs
in de Tweede Rose is immers de verpersoonlijkte minnevreugde, maar de ‘waerdeine
van den vergiere’ lijkt in haar verdrietigheid, of boosheid, wel een lotgenoot te zijn
van de ‘ic’. Haar weerwoord op zijn bekentenis is stellig ironisch bedoeld (r. 77/8):
‘Nou, dan ben je wèl aan het goeie adres! Als je bij mij “melodye” wilt vinden, heb
je wèl goed gezocht!’ En dan opeens rechtuit, zonder ironie: ‘Ic bem bedruct, dat
zegghic di’ (r. 79). De laatste regel kan onmogelijk, zoals Carton wilde, door de ‘ic’
gezegd zijn. Deze ‘ic’ gebruikt - van laag naar hoog - de aanspreekvorm ‘ghi’ (verg.
r. 99 en 101) en noemt zijn gesprekspartner ‘vrouwe’ (verg. r. 83 en 98), de
‘waerdeine’ zegt tegen de ‘ic’ - van hoog naar laag - consequent ‘du’ en ‘vrient’
2)
(verg. r. 77, 81, 82, 102, 103, 105) . Merkwaardig, en stellig niet toevallig, is het dat
zij in r. 79 hetzelfde woord ‘bedruct’ gebruikt als de ‘ic’ in de proloog tweemaal op
zichzelf had toegepast (r. 31 en 49). Wij kunnen hieruit concluderen dat de dichter
bezig is zijn ‘ic’ een ‘zelfontwikkeling’ te laten doormaken: in zijn droom heeft hij
eerst een gestalte van de zuivere minne ontmoet - in de ‘egglentier’ - en moet hij
vervolgens ervaren dat hij niet de enige ‘bedructe’ in de wereld is. Zijn lotgenoot in
de ‘bedructheit’ is overigens wel zo goed ook zijn zwarigheid te willen aanhoren en
hem, zo mogelijk, te ‘beraden’ (r. 80/2). Met die toezegging mag de ‘ic’, na haar
ironische

2)

Het is opmerkelijk dat de dichter in zijn proloog Venus met ‘du’ aanspreekt.
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uitval, wel tevreden zijn. Verwacht hij ook nog van haar dat zij hem gelijk zal geven
tegenover zijn ‘niders’, dat zij hem wel zal aanwijzen hoe hij weer ‘mach ghebruken
goeder ghetrouwer vroude’? Of heeft de ontmoeting met de ‘andere wereld’ hem al
enige bescheidenheid geleerd en enige twijfel bijgebracht aangaande de absoluutheid
van zijn eigen gelijk? Ik citeer het vervolg van het verhaal, r. 83 tot 103:

85

90

95

100

Vrouwe, sprac ic, dies bem ic blide,
Ende ic zat neven haerre zide
Ende bat haer, up dat haer became,
Dat zoe mi zecghen wilde haer name.
Gherne, sprac die vrauwe fijn:
Redene es die name mijn,
Die dicwile wandelen moet int groene,
Mids dat ick lettel hebbe te doene.
Me rouct mijns lettel up desen dach,
Me bezicht mi selden daer men mach.
Nochtan, zal yemen loon ontfaen,
Twerc moet wesen bi mi ghedaen
Of men verliest der pinen loon.
Als ic dat hoorde, onder den troon
Des hemels ne mochte gheen blider wezen!
Vrauwe, sprac ic, ic werde ghenesen
Van bliscepen dat ic hu tesen stonden
Hebbe om mi te beradene vonden.
Ic biddu, ghewerdicht mi te horen.
Si sprac: ic moet di secghen voren,
Want ic bem houdere dan du zijs.

Het begin van deze passage is hoofs-conventioneel: de aanvaarding van de
3)
uitnodiging om naast haar te komen zitten (r. 80, 84), de vraag naar haar naam .
Het antwoord dat zij op die vraag geeft moet ons echter verrassen. Heeft de
goddelijke Venus nu uitgerekend een ‘vrau Redene’ aangesteld om haar minnetuin,
mèt ‘egglentier’ en al, te bewaren? ‘Redene so es die name mijn’, was ook het
antwoord geweest van het povere advocaatje uit ‘tfyerde’, toen de ‘ic’ van dat gedicht
hem naar zijn naam had gevraagd. Maar dat advocaatje uit

3)

Verg. Tweede Rose Ab 1, 46/57; 70/74; 88/95.
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‘tfyerde’, spreekbuis van de ‘ic’ bij het proces voor Venus' hof, was maar een
machteloze figuur en de ‘waerdeine’ uit ‘tfifste’, de ‘ic’ heeft het zelf geconstateerd,
‘sceen van machte rike’. Ja, inderdaad, zij bevestigt het ook zelf, zij ís machtig in
het rijk der minne, want: ‘zal yemen loon ontfaen, / Twerc moet wesen bi mi ghedaen
/ Of men verliest der pinen loon’. Dat ‘loon’ is het loon dat de getrouwe minnaar voor
zijn getrouwe minnedienst van zijn geliefde ontvangt. Het klinkt veelbelovend, met
name voor een ‘ic’ die, tengevolge van de activiteit der ‘niders’, zijn ‘loon’ níet heeft
‘ontfaen’. Zijn blijde verwachting maakt hem opeens weer welsprekend, de schone
woorden vloeien hem zo maar weer de lippen uit, als in de retorische proloog. Hij
wil dat verhaal - van de proloog - nóg wel eens doen, nu voor háár: ‘Ic biddu,
ghewerdicht mi te horen’. Maar zij - verrassende wending, ofschoon door haar eerste
ironische antwoord al wel enigszins voorbereid - zij snoert hem meteen de mond:
‘ik heb jou éérst wat te zeggen, luister éérst eens naar mij!’ Deze ‘Redene’ zal géén
spreekbuis zijn van de ‘ic’ maar een macht tegenóver hem! Zij zal hem géén gelijk
geven! We constateren dat de ‘zelfontwikkeling’ van de ‘ic’ verdergaat.
Goed 50 regels is het droomverhaal nu aan de gang en in de ruim 70 regels die
nog volgen zal de ‘ic’ niet meer aan het woord komen. ‘Vrau Redene’ heeft het
verder alleen voor 't zeggen en de ‘ic’ mag daar, luisterend, zwijgend, zijn conclusie
uit trekken. Ik citeer dit verdere verloop in twee gedeelten. In het eerste gedeelte,
r. 104 tot 142, wordt aan de ‘ic’ duidelijk gemaakt wie die ‘egglentier’, die hij bij zijn
intrede in de ‘andere wereld’ had opgemerkt maar nog niet herkend, eigenlijk wel
voorstelt en wat deze ‘egglentier’ precies overkomen is. In het tweede gedeelte, r.
143 tot 177, krijgt de ‘ic’, ter afsluiting van zijn ‘zelfontwikkeling’, een zeer bepaalde
opdracht van ‘vrau Redene’, een opdracht tot een zeer bepaalde ‘minnedienst’, die
hij dan in de niet-allegorische epiloog, in de ‘werkelijkheid’, ten uitvoer mag brengen.
Dit is het eerste gedeelte:
Doe sprac die vrauwe van zinne wijs:
105 Hoor, vrient, twi dattic bem ghemoyt.
Daer staet een egglentier ende bloyt
Van roken zoet, van bladen groen,
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110

115

120

125

130

135

140

Met rozen verchiert naer zijn saisoen.
Een duve die esser up ghebeedt.
Sijn telghen die heift hi ute ghespreedt
Als die de duve wille ontfaen
Ende latense tharen ghemake staen.
Sijn rosen hi alte male ontdede
Omme haer te ghevene confortelichede.
Sijn dornen heift hi ghestelt ter steke
Omme haer te houdene te ghereke
Voor niders, clappers of boze vileine
Die grieven mochten der duven reyne.
Dus zat zoe vroilic in den doren,
Niet peinsende dat mense mochte verstoren.
Ende als zoe meest de rozen bezach,
Cam een, die tallen tiden plach
De duve te hoedene vor messcien,
Ende heift ze verstoort recht onvorzien.
Met dat zoe vlooch van daer zoe stoet,
Stonter een doren in haer ghemoet
Dieze gherochte bi aesticher vloghe.
Dies zoe int herte wel quelen moghe.
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.
Hi staet bereet ende wide ondaen,
Wanneer zoe comt, hi moetze ontfaen.
Want in hem es haer stede bereit,
Verchiert met rechter stadicheit.
Want tharen bouf staet hi ende bloyt,
Haer eyghijn es hi, wies vernoyt.

De ‘ic’ moet nu wel, voorgelicht door de bewaarster van de minnetuin, de ‘egglentier’
zien als een ‘hi’, een minnaar. Een minnaar in het algemeen? De ‘ideale minnaar’
misschien? Nee, er is aan deze minnende ‘hi’ niet iets algemeens maar iets speciaals
overkomen. Zijn geliefde, zijn ‘duve’ die op hem placht neer te strijken om zich in
zijn geuren te ver-
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lustigen, is ten gevolge van een of ander vreemd conflict van hem weggevlogen.
Dat is in strijd met de ‘redelijkheid’ der minne, want ‘egglentier’ en ‘duve’ zijn om zo
te zeggen van Venuswege voor elkaar bestemd: ‘Want in hem es haer stede bereit’
(r. 139), ‘Want tharen bouf staet hi ende bloyt’ (r. 141). Wie zijn die ‘hi’ en die ‘zoe’
en wat heeft de ‘ic’ met het verhaal van die beiden te maken? ‘Vrau Redene’ vindt
háár verhaal over het verdriet van de ‘hi’, èn de ‘zoe’ - ‘Dies zoe int herte wel quelen
moghe’, r. 128 -, blijkbaar veel belangrijker dan het verhaal dat de ‘ic’ haar over zijn
verdriet had kunnen vertellen (‘Ic moet di secghen voren’). Of vertelt zij, in
allegorische verhulling, toch misschien niets anders dan het eigen verhaal van die
‘ic’, zij het dan met een wat ander accent? Snoert zij met haar verhaal de ‘ic’ zo
nadrukkelijk de mond om hem duidelijk te maken dat zij alles al wel van hem weet,
en met hem meevoelt, maar dat hij bij al zijn zelfbeklag toch bepaald te weinig
aandacht had gehad voor het verdriet van zijn geliefde? Nee, dat kan niet, want
tussen de werkelijke ‘ic’ van de proloog en zijn werkelijke ‘bloume boven allen wiven’
heeft het ‘clappen’ van de ‘niders’ gestaan, terwijl de verwijdering tussen de
‘egglentier’ en zijn ‘duve’ op een heel andere wijze tot stand is gekomen: ‘als zoe
meest de rozen bezach, / Cam een, die tallen tiden plach / De duve te hoedene vor
messcien, / Ende heift ze verstoort recht onvorzien’ (r. 121/4). Die ‘een’ van r. 122
is géén ‘nider’. Ware hij dat wel geweest, dan had niet de ‘duve’ maar de ‘een’ een
prik van de ‘egglentier’ gekregen; immers: ‘dor de ghone heift hi den doren / Die de
duve willen verstoren’ (r. 133/4). De ‘een’ van r. 122 heeft de ‘duve’ wel ‘verstoort’,
maar ‘recht onvorzien’, niet met opzet, niet als een ‘nider’. Maar als, omdat de ‘een’
geen ‘nider’ is, de ‘ic’ niet de ‘egglentier’ is, waarom vertelt ‘vrau Redene’ hem dan
dit hele verhaal? Kènt de ‘ic’ misschien de als ‘egglentier’ voorgestelde minnaar,
hèrkent hij misschien in het verhaal over ‘duve’ en ‘egglentier’ iets dat hijzelf in de
buitendroomse werkelijkheid heeft meegemaakt en waar hij nu, in de ‘andere wereld’
van de droom, een dieper inzicht in krijgt (‘zelfontwikkeling’)? Ja, dat moet wel zo
zijn, de hele voorbereiding van het verhaal, zoals ik die hierboven geanalyseerd
heb, wijst daarop. Maar heeft het verhaal waaraan ‘vrau Redene’ de voorrang geeft
boven het verhaal dat de ‘ic’
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aan haar had willen vertellen, dan helemaal niets met dit laatste te maken? Dat is
van dichterlijk standpunt gezien ook onwaarschijnlijk. Wij moeten dus aannemen
dat de ‘ic’ niet alleen de geschiedenis van ‘egglentier’ en ‘duve’ als ‘echt gebeurd’
herkent, maar ook dat hij bij deze gebeurtenis zelf betrokken is geweest. Wij moeten
aannemen dat het verhaal dat ‘Vrau Redene’ in de droomfase vertelt, op een ‘hoger
niveau’ het verhaal completeert dat de ‘ic’ ons in zijn proloog had verteld. In het
proloogverhaal treden, afgezien van Venus en de ‘niders’, maar twee personen op:
een ‘ik’ en een ‘zij’ (= ‘de bloume boven allen wiven’). In het droomverhaal treden,
afgezien van de ‘niders, clappers of boze vileine’, die wel genoemd worden maar
helemaal niets doen, drie personen op: een ‘hij’ (= de ‘egglentier’) een ‘zij’ (= de
‘duve’) en nog een derde, die ook een ‘hij’ is (‘Dieze verjaechde, de scult es zijn’).
Wanneer deze twee verhalen iets met elkaar te maken hebben, moet de ‘bloume
boven allen wiven’ wel allegorisch - op ‘hoger niveau’ - voorgesteld zijn als ‘duve’
en moet de ‘ic’ van de proloog, die immers niet de ‘egglentier’ kan zijn, zichzelf wel
herkend hebben in de derde man, de ‘een’. Dit impliceert dat ‘de duve te hoedene
vor messcien’ op ‘hoger niveau’ hetzelfde wil zeggen als ‘altoos even ghestade
bliven der bloume boven allen wiven’ (r. 7/8). De ‘ic’ van de proloog moge dan
beweren: ‘So ne zoude gheen wijf vermindert zijn / Bi mijnre minne’ (r. 12/3), hij
wordt op ‘hoger niveau’ in het ongelijk gesteld door de gezaghebbende constatering:
‘Ende heift ze verstoort recht onvorzien’ (r. 124), en: ‘Dieze verjaechde, de scult es
zijn’. Dat de ‘ic’ dit in de droomfase leert inzien is zijn ‘zelfontwikkeling’. Hij protesteert
niet, hij heeft niets meer te zeggen, zijn gezwollen taal is ontmaskerd. Het gaat niet,
zo onthult ons de droom, om ‘ik en zij’ - met tussen die beiden in de ‘niders’ -, maar
om ‘ik, zij en hij’, of nog liever: ‘hij, zij en ik’. Het gaat in eerste instantie om iets wat
met deze ‘hij, zij en ik’ gebeurd is en waarbij de ‘niders’ nog helemaal geen rol
hebben gespeeld.
Had de ‘ic’ van de proloog die ‘niders’ dan zo maar uit zijn duim gezogen? Nee,
in tweede instantie zijn zij wel degelijk een rol gaan spelen. In zijn laatste gedeelte.
r. 143 tot 177, krijgt het verhaal van de droom daardoor een veel directere aansluiting
bij dat van de pro-
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loog. Dit laatste blijkt niet zozeer onjuist alswel onvolledig en eenzijdig van
voorstelling te zijn geweest, al te zeer van de ‘ik’ uit gedacht en te weinig van ‘hij
en zij’ uit. Ik citeer nu het laatste gedeelte van het droomverhaal, het gedeelte dat
onmiddellijk voorafgaat aan de concluderende epiloog:

145

150

155

160

165

170

175

Noch sprac de vrouwe van wiser leere:
Noch bem ic grammer dan noit eere,
Want dese duve vlooch metter wonde
Tot haerre ghespele om ter ghezonde
Der quetze te commene bi haren rade
Ende esser bi commen in meere scade.
Wat wondre eist dat zoe troostens faelt,
Want ic ne wasser niet over ghehaelt!
Wel wetet, waer men wil hebben raet,
Vergheit men mijns, zo eist al quaet,
Want men noit vonnesse vray en sciet
No gaf, daer men mi achter liet.
Dus heift die ander duve ghedaen
Dat zoes meer lidens heift ontfaen,
Ende heiftze bedruct met eenre fantome,
Exempel segghende bi eenen boome
Die met vruchte gheladen stont,
Ende zeide, zi waren in den gront
Vart van keeste, hoe scone zi stonden.
Sonder mi was dit vonnesse vonden,
Dies eist onrecht, van cranker werde.
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.
Dat vonnesse ne wijst men ooc niet bi mi,
Wijs herte noit dat te wisene vant.
Mettien nam zi mi bider hant
Ende dede mi beloven, eer wi scieden,
Dat ic den duven soude ombieden
Wat mi vrau Redene hadde gheseit.
Soe nam orlof, ende int ghesceit
Dau zoe mi zo dat ic ontspranc.
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Ik heb zo gemakkelijk gezegd dat in deze passage de ‘niders’ wel degelijk een rol
gaan spelen, maar is dit wel helemaal juist? De ‘duve’, het slachtoffer van ‘dieze
verjaechde’, is gekwetst naar een vriendin toegevlogen, ‘die ander duve’, en deze
‘ander duve’ heeft daarop een kras stukje beoordeling ten beste gegeven - ‘vonnesse’
is het woord dat hier binnen de 20 regels driemaal gebruikt wordt -, een
veroordelende beoordeling die wel de kern moet zijn van de in de proloog aan de
kaak gestelde laster: ‘die valsche monden / Die aercheit secghen, zine hadze vonden’
(r. 39/40). Dit ‘vonden’ of een andere vorm van het werkwoord ‘vinden’ keert terug
in r. 162: ‘Sonder mi was dit vonnesse vonden’, en in r. 171/2: ‘Dat vonnesse ne
wijst men ooc niet bi mi, / Wijs herte noit dàt te wisene vant’. In het laatste citaat
wordt het effect van het woordspelletje van ‘vonnesse’ en ‘vinden’ nog versterkt
door een van ‘wisen’ en ‘wijs’. ‘Vrau Redene’ wordt, nadat zij van de dichter het
woord alleen heeft gekregen om, in twee etappes, háár beslissende verhaal te
vertellen, tot tweemaal toe een ‘wijze vrouw’ genoemd: ‘Doe sprac die vrauwe van
zinne wijs’ (r. 104), en: ‘Noch sprac de vrouwe van wiser leere’ (r. 143). Met haar
heeft de wijsheid dus haar intrede gedaan in het verhaal. Die ‘ander duve’ met haar
‘quade raet’, haar ‘onrecht vonnesse’, is kennelijk een ‘ònwijze vrouw’. Maar ofschoon
‘vrau Redene’ de woorden ‘scade’, ‘onrecht’ en ‘bedruct’ uit het proloogverhaal weer
opneemt (verg. de regels 42 en 148; 42 en 163; 31 en 157), herhaalt zij níet het
woord ‘niders’. Wat ‘de ander duve’ heeft gezegd, is in de ogen van ‘vrau Redene’
toch blijkbaar niet zozeer lasterlijk geweest als wel dom. De ‘scade’ en de
‘bedructheit’ worden in dit laatste gedeelte van het verhaal trouwens ook vermeld
als te zijn toegebracht aan de ‘duve’, de geliefde, niet aan de ‘egglentier’, en nog
minder aan de ‘ic’, die in zijn proloog gemeend had zich met zoveel pathos over het
hèm aangedane ‘onrecht’ te mogen beklagen. Maar goed, al wordt ‘die andere duve’
dan niet, omdat dit met betrekking tot haar blijkbaar niet helemaal het gepaste woord
is, uitdrukkelijk een ‘nider’ genoemd, we moeten in haar toch wel een van de door
de ‘ic’ in zijn proloog aangeklaagden herkennen. De ‘ic’ moet, toen hij verklaarde
in Venus' naam ‘campioen jeghen die valsche monden’ te willen zijn, o.a. een figuur
als ‘die ander duve’ op het oog hebben gehad. De wijze
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waarop ‘vrau Redene’ het ‘exempel’ van ‘die ander duve’ weerlegt, is een herhaling,
op ‘hoger niveau’, van het protest van de ‘ic’ in de proloog. Hier lijkt ‘vrau Redene’
dus wel een ogenblik de spreekbuis van de ‘ic’ te zijn geworden. Ik zet de beide
passages nog even naast elkaar. De ‘ic’ zegt in r. 41/3:
Ende al waert dat een mesdade,
So waert onrecht ende grote scade
Soudmens den goeden te wers betrauwen.

‘Vrau Redene’ zegt in r. 167/9:
Dat ware een jammerlic gherucht,
Soudmen versmaden de goede vrucht,
Al stonder quade ghewassen bi.

Bij deze herhaling is echter een duidelijke accentverschuiving opgetreden. Niet de
‘ic’ is in het verhaal van ‘vrau Redene’ in de eerste plaats het slachtoffer van het
‘jammerlic gherucht’ tengevolge waarvan ‘de goede vrucht’ het met de ‘quade’ moet
ontgelden, nee, het grote slachtoffer is de persoon die als de ‘egglentier’ wordt
voorgesteld, de ‘ic’ is eigenlijk nergens meer. Men kan zich zelfs afvragen of deze
‘ic’, doordat hij de ‘duve’ zo ‘recht onvorzien’ heeft ‘verstoort’, zichzelf niet heeft
gedisqualificeerd als een ‘quade vrucht’ van de boom der minne. Maar het lijkt mij
van het gedicht uit gezien niet noodzakelijk de ‘zelfontwikkeling’ van de ‘ic’ te laten
resulteren in een zo vèrgaande zelfkritiek. Waarschijnlijker lijkt het mij dat de ‘ic’
tijdens het verhaal ook zichzelf nog wel tot de ‘goede vruchten’ is blijven rekenen,
maar inmiddels, als gevolg van de ‘wise leere’, heeft leren inzien dat zijn voorstelling
van zaken in de proloog erg eenzijdig en egocentrisch was geweest: niet hij was
de meest gedupeerde, maar de ‘egglentier’. De ‘ic’ moet dus zijn mond maar houden,
hij heeft ‘scult’, zowel tegenover de ‘egglentier’ als tegenover de ‘duve’. Het is deze
‘scult’ van de ‘ic’ die het ‘exempel’ van ‘die ander duve’ reduceert van laster tot
domheid.
‘Vrau Redene’ heeft door haar voorstelling van zaken in de droomfase iets aan
de ‘ic’ geleerd en de ‘ic’ moet vervolgens op zijn beurt, in opdracht van ‘vrau Redene’,
iets leren aan de béide ‘duven’: ‘Mettien nam zi mi bider hant / Ende dede mi beloven,
eer wi scieden, / Dat ic
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den duven zoude ombieden / Wat mi vrau Redene hadde gheseit’ (r. 172/5). Terwijl
ze hem bij het afscheid deze opdracht geeft, knijpt ze hem zo stevig in de hand, dat
hij er wakker van wordt (‘Dau zoe mi zo dat ic ontspranc’, r. 177). Ontwaakt tot de
werkelijkheid van de epiloog, voelt de ‘ic’ als het ware nog de pijn van de in de droom
ontvangen kneep, zo ‘reëel’ is de opdracht geweest. Het traditionele element van
het wakker worden, ontleend aan de Roman van de Roos en daarin feitelijk alleen
maar compositorisch functionerend, is in ‘tfifste’ tot een persoonlijk verwerkt
verhaalelement geworden, een dichterlijk-logische inleiding tot de ‘boodschap’ van
de epiloog. Het valt ons op dat niet alleen ‘die ander duve’ de lering van de
boodschap in ontvangst moet nemen, maar ook de weggevlogen ‘duve’, de geliefde
van de ‘egglentier’. Heeft die weggevlogen ‘duve’ zich dan, zij het in zeer bescheiden
mate, óók schuldig gemaakt aan ‘aercheit secghen’? De ‘dornen’ van de ‘egglentier’
waren ‘noit ghemaect omme dat de duve zoude zijn gheraect’. Niettemin is zij
geraakt, opgevlogen in haar opvliegende stemming. Mogelijk impliceren de regels:
‘Sijn dornen heift hi ghestelt ter steke / Omme haer te houdene te ghereke / Voor
niders, clappers’ (r. 115/7), dat de ‘egglentier’ zijn dorens ook wel eens kon gebruiken
om ánderen ‘te houdene te ghereke’, d.w.z. om, in het algemeen, de idealiteit der
minne te verdedigen tegen ‘wat niders clappen’. Is de opvliegende reactie van de
‘duve’, toen die ene, die haar altijd ‘plach te hoedene vor messcien’, haar ‘recht
onvorzien’, verstoorde, misschien zodanig geweest dat zij wel tegen zo'n
terechtwijzende doren van de ‘egglentier’ móest opvliegen? Stellig, die ene ‘dieze
verjaechde’ is de eigenlijke schuld van alles geweest, want als hij de ‘duve’ niet
‘verstoort’ had, was zij niet opgevlogen. Maar daarmee is blijkbaar, in de ogen van
‘vrau Redene’, die opvliegende reactie, o.a. meebrengend dat de ‘duve’ die ideaal
geurende ‘egglentier’ beschuldigd heeft - ‘Nu tijt zoet hem’, r. 136 -, niet helemaal
goed te praten. Daarom moet ook zij, de weggevlogen ‘duve’, tezamen met haar
‘ghespele’ bij monde van de ‘ic’ beleerd worden met de ‘wise leere’ van ‘vrau
Redene’. De enige die werkelijk helemaal schuldeloos uit het verhaal tevoorschijn
komt is de ‘egglentier’. De ‘ic’ krijgt immers, ondanks het feit dat deze minnaar, met
zijn terechtwijzing, zijn geliefde pijn had gedaan - ‘Dies zoe int
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herte wel quelen moghe’ -, níet de opdracht om hem bij haar te verontschuldigen.
Wat ik met betrekking tot de weggevlogen ‘duve’ heb trachten te concluderen,
wordt niet met zoveel woorden in de tekst gezegd, alleen maar aangeduid. Het zou
uiteraard ook zeer onhoofs geweest zijn om een ‘duve’, een gestalte van de geliefde
n.b., rechtstreeks te verbinden met de wereld van de ‘niders’, ‘die valsche monden
die aercheit secghen’. Om het verband zo los mogelijk te maken worden zelfs met
betrekking tot de ‘ghespele’ van de geliefde niet eens woorden als ‘nider’ en ‘aercheit’
gebruikt. Het woord ‘nider’ verdwijnt met r. 117 uit het verhaal en in plaats van
‘aercheit’ bezigt de dichter in r. 157 de neutralere aanduiding ‘fantome’. Maar hoe
los ook, het verband wordt impliciet en aanduiderwijs toch wel gelegd, in het
meervoud van r. 174: ‘Dat ic den duven soude ombieden’. In zijn epiloog komt de
‘ic’ hier niet meer op terug. Twee dingen vallen ons in dit slot op: ten eerste dat ‘die
ander duve’ haar zelfstandige bestaan geheel en al verloren heeft en als het ware
opgenomen is in de gestalte van de weggevlogen ‘duve’; ten tweede dat het in de
slotregels van de epiloog alleen nog maar gaat om een ‘hij’, die we wel mogen
identificeren met de door de ‘egglentier’ voorgestelde ideale, schuldeloze minnaar.
Het gaat enkel nog maar om het herstel van de goede verhouding tussen ‘hij en zij’.
Hier volgt de tekst van deze epiloog.
Ic weets der hoofscher vrauwen danc
Dat zoe in drome mi dus sprac toe.
180 Haer bevel ic an hu doe.
Ic groetu van vrau Redenen weighe
Ende God verlene ons zulke zeighe
Dat wi met vruechden bliven tzamen.
Dies biddic der zoeter namen
185 Marien, die drouch de zaliche vrucht,
Ende ic zende hu een minlic zucht
So goede ghetrauwe vruchten plien.
Die goet es, hem zal goet ghescien,
Goet moetti hebben al hu leven
190 - Bedructelik es dit ghescreven Te vruechden gheve hem God gheval,
Die den ghetrauwen verbliden zal.
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‘Vrau Redene’, die in r. 63 geïntroduceerd is als ‘een weizelic wijf’ en in r. 67 nader
gekarakteriseerd als ‘van machte rike’; die in r. 104 ‘van zinne wijs’ en in r. 143 ‘van
wiser leere’ genoemd werd, heet in r. 178 kort en goed ‘de hoofsche vrauwe’.
Daarmee wordt waarschijnlijk de werkelijke betekenis van de in de droom
verschenene in werkelijkheidstaal samengevat: zij representeert de normen van de
hoofse minne. En hoe ‘vertaalt’ de ‘ic’ zijn in de droom van die vrouwe ontvangen
‘boodschap’? ‘God verlene ons zulke zeighe / Dat wi met vruechden bliven tzamen’,
r. 182/3. In de werkelijkheid van de epiloog blijkt nu opeens een ‘wi’ te bestaan. Wie
zijn die ‘wi’? Dat moeten we uit de context opmaken: ‘God verlene aan deze “wi”
een zodanig succes dat zij samen verenigd blijven in minnevreugde’. Slaat dat op
‘ik en zij’, in de rechtstreekse aanspraak geworden tot ‘ik en gij’? Nee, want die zijn
op het ogenblik dat deze woorden gesproken worden nog gescheiden. Het moet
dus wel betrekking hebben op ‘ik en hij’. In r. 191 wordt de ‘boodschap’ nog eens
nadrukkelijk herhaald en dan is er zelfs geen sprake meer van van een ‘ons’, maar
alleen van een ‘hem’: ‘Te vruechden gheve hem God gheval’. ‘Gheval’ betekent
hier hetzelfde als ‘zeighe’ in r. 182. Een dergelijke ‘concentratie’ van ‘ons’ tot ‘hem’
heeft alleen zin als ‘hij’ in feite de hoofdpersoon voorstelt van de combinatie ‘ik en
hij’, ander gezegd, als ‘wij’ iets betekent als: ‘hij, hij hij en nog eens hij, en op de
zoveelste plaats ook nog mijn eigen bescheiden ikje’. Die dominerende ‘hij’ is
voorbereid in r. 188: ‘Die goet es, hem zal goet ghescien’. Geïsoleerd gelezen zou
dit ook als een uitspraak van algemene aard opgevat kunnen worden: ‘Wie op
oprechte, hoofse wijze bemint, moet ook hoofse wederliefde ontvangen’. Het zou
als algemeen-samenvattende uitspraak dan bijvoorbeeld terug kunnen wijzen op
de proloog, waarin de ‘ic’ het als vanzelfsprekend had beschouwd dat óók hij, nee,
híj in de eerste plaats, tot de ‘goeden’ en ‘ghetrouwen’ behoorde. Deze ‘ic’ komt
echter aan het slot van de epiloog helemaal niet meer voor zijn eigen zaak op. Op
r. 188 volgt: ‘Goet moetti hebben al hu leven’. Dat herinnert wel enigszins aan r. 17
van de proloog: ‘Al goet zoude haer als mi ghescien’, maar nu de ‘zoe’ van de
proloog in de epiloog rechtstreeks als ‘ghi’ wordt toegesproken, is de ic’ merkwaardig
genoeg volkomen anoniem geworden. Die ‘ic’ heeft zichzelf
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als het ware weggestopt in de passief geconstrueerde tussenzin: ‘Bedructelik es dit
ghescreven’ (r. 190), en de hoofdzin gaat verder met: ‘Te vruechden gheve hem
God gheval, / Die den ghetrauwen verbliden zal’. De laatste zin van de epiloog toont
ons het als ideaal geziene en onder hemelse hoede gestelde liefdespaar ‘gij en hij’,
met daartussenin, nederig en ‘bedructelik’ weggedoken, bijna onzichtbaar geworden,
het kleine ‘ikje’ van de schrijver: ‘Moge gíj uw leven lang hoofse liefde ontvangen van hèm, en zo mogelijk ook nog van mij, uw bedroefde dichter -, en moge God,
die de oprechte minnaars verblijden moet, ook hèm het geluk geven dat hij
minnevreugde geniet - van úwentwege!’ Het woord ‘bedruct’, dat de eerste maal
was opgetreden in r. 31 van de proloog - ‘dies es mijn moet / So zeere bedruct’ -;
dat in diezelfde proloog herhaald werd in r. 49 - ‘Dat ic met eenen bedructen zinne
/ In slape viel’ -; dat vervolgens werd overgenomen door ‘vrau Redene’ in r. 79 - ‘Ic
bem bedruct, dat zegghic di’ -; dat door diezelfde ‘vrau Redene’ in r. 157 werd
toegepast op de weggevlogen ‘duve’ - ‘Ende heiftze bedruct met eenre fantome’ -,
wordt aan het slot van het gedicht nog eens door de nu anoniem weggedoken ‘ic’
zelf in de mond genomen: ‘Bedructelik es dit ghescreven’. Het motiefje is dan
‘rondgedicht’. De dichter koestert, zo beseffen wij, de onuitgesproken verwachting
dat als gevolg van zijn allegorische ‘minnebrief’, zijn ‘bedructheit’ wel weggenomen
zal worden! Dat zal dan echter een niet meer in het gedicht te boekstaven
‘zelfontwikkeling’ zijn - in de wèrkelijkheid.
Tussen de passages r. 181/3 en r. 188/92 in wordt nog een ander motiefje tot
afronding gebracht, nl. dat van van de boom der minne en zijn vruchten. Het is,
zoals ik hierboven al aanduidde, naar zijn zakelijke inhoud aangekondigd in r. 41/3
van de proloog; het heeft vervolgens zijn allegorische uitwerking gekregen in r.
158/69; het wordt tenslotte in de epiloog ‘rondgedicht’ door het in de allegorie
opgeroepen beeld van de ‘vrucht’ eerst toe te passen op Maria's zoon, de goddelijke
Minnaar en daarna op de getrouwe minnaars die ‘ik en hij’, ‘hij en ik’ zijn: ‘Dies biddic
der zoeter namen / Marien, die drouch de zaliche vrucht, / Ende ic zende hu een
minlic zucht / So goede ghetrauwe vruchten plien’ (r. 184/7). En passant wordt door
de woordkeus
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(‘minlic’, ‘ghetrauwe’) ook nog even verwezen naar het begin van de proloog, r. 4/5:
‘zident dat ic wart ghevaen / Minlic van di in trauwen reyne’. Eenmaal is God in de
proloog genoemd (r. 34/5), driemaal wordt hij in de epiloog aangeroepen (r. 182,
185, 191/2). ‘Tfifste’ begint nadrukkelijk met Venus en eindigt even nadrukkelijk met
God. Het is tenslótte een vroom gedicht! In de later geschreven minneallegorieën
van Jan Moritoen, de gedichten 13 en 7, zal met het toenemen der ‘bedructheit’ ook
de vroomheid een sterker accent krijgen, niet pas aan het slot maar ook al aan het
begin. Dan is de ‘hij’ overgegaan naar de hemelse gewesten en hebben op aarde,
zonder ‘hem’, ‘zij en ik’ veel meer moeite om de juiste verhouding tot elkaar te vinden.
Maar dat is een ander verhaal, dat ook om een andere, een afzonderlijke studie
vraagt. Studie wil zeggen: léésoefening!
K. HEEROMA
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Boekbeoordelingen
R.L. Kyes ed., The Old Low Franconian Psalms and Glosses. Ann Arbor,
The University of Michigan Press, 1969, viii + 159 pp., geb. $ 8,50.
Het is verheugend, dat de belangstelling, waarin de Wachtendonkse psalmen zich
tegenwoordig opnieuw mogen bevinden, nog steeds groeiende is. Na de reeks
bijdragen, die de laatste 10 tot 15 jaren daarover in Nederland, België en Duitsland
zijn verschenen, is nu weer gevolgd het hierboven aangekondigde boekwerk,
geschreven door een Amerikaans auteur, die in 1964 ook reeds zijn doctorale
1)
dissertatie aan de psalmentaal wijdde , en van wiens hand in 1967 een artikel over
2)
de i-umlaut in dat dialect verscheen in het tijdschrift Language .
Het boek van Kyes geeft de tekst van de psalmen 18 en 53,7-73,9 en van de
glossen van Lipsius, vergezeld van aantekeningen o.m. met variae lectiones en
correcties in vroegere edities, en voorafgegaan door enkele inleidende hoofdstukken.
Deze laatste bevatten een beschrijving van de handschriften en gepubliceerde
uitgaven (fotocopieën van twee pagina's uit het Hs. Von Diez zijn toegevoegd), een
globaal overzicht van de discussie over het onderwerp met vermelding van de
voornaamste literatuur, en een hoofdstuk over ‘Problems of Decipherment’. De
psalmen 1-3,5 uit de codex van Wachtendonk zijn niet opgenomen, omdat ook deze
auteur die, overeenkomstig de meest gangbare opvatting, terecht als
Oudmiddelfrankisch beschouwt. Afgezien van de Latijnse weergave van de glossen,
is een Latijnse tekst om de hierna te noemen reden alleen toegevoegd aan psalm
18. Een vocabulaire ontbreekt, evenals een algemeen register. Een vrij uitvoerige
bibliografie is achterin opgenomen. Zij is echter niet geheel volledig: daargelaten
enkele kleinere publicaties, ontbreken mijn ‘Old Limburgian and the

1)
2)

‘Old Low Franconian Phonology’, Univ. v. Michigan, 1964.
‘The Evidence for i-umlaut in Old Low Franconian’ (Language, 43, 1967, pp. 666-673).
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Quantitative Classification of West Germanic Dialects’ (Leuv. Bijdr., 53, 1964) en
W. Sanders' artikel ‘Zu den altniederfränkischen Psalmen’ (Zs. f.d. Alt. und d. Lit.,
97, 1968), welke toch zeker vermelding verdienden, omdat zij respectievelijk een
classificatie van het dialect met moderne statistische methoden, en een geheel
nieuwe localiseringstheorie bevatten (de publicatiedatum van Kyes' boek is 14 juli
3)
1969 en Sanders' artikel verscheen in juni 1968).
De inleidende hoofdstukken, zoals wij die hierboven aanduidden, voegen weinig
nieuws toe aan de bekende feiten en meningen. Slechts een enkel maal blijkt, soms
meer impliciet dan expliciet, van een eigen stellingname. Aldus b.v. waar de auteur
zich, terecht overigens, op het standpunt stelt, dat het dialect der psalmen ‘is a
Netherlandic one’ (p. 6). Interessant is de reden, die de schrijver opgeeft voor de
toevoeging van een Latijnse tekst aan psalm 18. Die Latijnse tekst is, gelijk bekend,
overgeleverd met de oudste bestaande bron van deze psalm, nl. de editie van
Abraham van der Mijle in Lingua Belgica (Leiden, 1612,) pp. 152-155, en wijkt af
van de Vulgata, maar komt beter overeen met de Oudfrankische tekst. Daar het nu,
naar Kyes terecht stelt, ‘is not likely that the Vulgate was used as the basis for the
translation in the Wachtendonck Codex...one wonders why van der Myle should
have been concerned with providing that particular Latin version of Ps. xviii. It thus
becomes tempting to speculate about the source for van der Myle's Latin text, and
to suppose that Lipsius might have copied the Latin text of Ps. xviii from
Wachtendonck's manuscript together with the Franconian, and that this could be
the text that we see in van der Myle's edition’ (pp. 21-22). Kyes geeft toe, dat dit
niet meer dan een veronderstelling is, maar hij kritiseert niet zonder reden Heyne
en Van Helten, omdat zij niet alleen Van der Mijle's Latijnse tekst door de Vulgata
vervingen, doch deze laatste zelfs gebruikten voor ‘verbeteringen’ in de Frankische
tekst.
Maar bij de kritische passage op p. 10 moet ik een groot vraagteken

3)

Voor een uitvoerige kritische reactie mijnerzijds op Sanders' bijdrage zie ‘Nogmaals de
localisering van de Oudnederfrankische psalmenfragmenten’ (Leuv. Bijdr., 58, 1969).
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plaatsen. Kyes zegt daar, dat ‘the dates that have been suggested for the writing
of the interlinear translation in the Wachtendonck Codex span some four centuries,
and there is little prospect for the achievement of greater accuracy in dating the
work’. Aannemende - waarom het tenslotte gaat - dat hij de datering van het dialect
bedoelt en niet die van het geschrift (wat niet hetzelfde behoeft te zijn), lijkt het
onwaarschijnlijk, dat enig serieus onderzoeker de psalmentaal zou dateren b.v. vóór
700, in de Merovinger tijd; en daar komt men toch terecht, als men 1100 als grens
voor de ‘oude periode’ neemt en daarvan 400 jaren aftrekt. Kyes herinnert aan de
opmerking van Lipsius in zijn brief aan Schottius, dat de interlineaire vertaling
omstreeks de tijd van de Straatsburger Eden is gemaakt, en wijst erop, dat niet blijkt
op grond waarvan Lipsius die bewering deed. En hij vervolgt: ‘The reasoning behind
the opinions of later scholars is equally vague. Many of these opinions are based
on the assumption that one can determine the date of a written document by
inspecting its linguistic forms. Since we have no knowledge of Limburgic prior to the
middle period except for that derived from the documents in question, however, it
is fallacious to assert that those documents reflect a specific period in the
development of that dialect. To do so entraps one in a circle of attempting to solve
one unknown (the date) by means of another unknown (the state of the dialect at
that date).’ Hoewel de passage hier terzake al evenmin erg duidelijk is, moet ook
hier uit het verband wel worden aangenomen, dat de datering van het dialect is
bedoeld en niet die van een of ander geschrift. Maar dan valt niet in te zien hoe
Kyes kan betwijfelen, dat zulk een datering, althans bij benadering, mogelijk is op
grond van de taalkundige vormen. Hij spreekt zelf van het dialect als ‘Limburgic
prior to the middle period’, en noemt het ‘Old Low Franconian’, daarmede zelf reeds
een tijdsbepaling gevende. Een nadere begrenzing levert dan, naast andere
eigenaardigheden zoals de neutralisatie van de oppositie tussen de fonemengroepen
/alt, ald/ en /olt, old/, tussen /ft/ en /xt/, tussen /iə, uə/ en /ī, ū/, en tussen /ð/ en /d/,
vooral de neutralisatie van de oppositie tussen de klinkers in zwak accent dragende
syllaben, die duidt op hun fonologische reductie tot /ə/. Dit verschijnsel, dat ook
reeds in het Oudengels en Oudgents
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van de 10e eeuw waarneembaar is, kan niet lang aan het Middelnederlandse stadium
zijn voorafgegaan.
Het belangrijkste deel van het boek, en ook het origineelste, is de tekstuitgave
der psalmen en glossen. Kyes is ervan uitgegaan, dat deze moest zijn een getrouwe
weergave van de originelen en niet een genormaliseerde of anderszins gecorrigeerde
versie daarvan (pp. v-vi). Psalm 18 doet daarom niet veel meer, dan de oudste
bestaande bron, Van der Mijle's editie, volgen. Spelling, interpunctie en regelverdeling
daarvan zijn gehandhaafd, hoewel die vrijwel zeker niet betrouwbaar zijn. De
correcties der latere edities zijn op de tegenoverliggende pagina vermeld. Van der
Mijle's Latijnse tekst is interlineair toegevoegd.
De tekstuitgave van de psalmen 53,7-73,9 en van de glossen is een diplomatische,
die een ‘line-by-line transliteration’ van het Ms. Von Diez resp. van het Ms. Lips. 53
geeft volgens een bepaald transliteratiesysteem, gebaseerd op twee criteria: ‘(I)
ease of reading and (2) the unbiased preservation of all forms as they appear in the
manuscript regardless of clarity, consistency, or correctness’ (p. 32). Drie
vergelijkende tabellen geven daarbij aan, welke ‘orthographic equivalents’ bij de
transliteratie van Ms. naar druk gelden, één voor elk der beide delen van het Ms.
Von Diez, en één voor de glossen. Zo is b.v. in het eerste deel van het Ms. Von
Diez i zonder punt in druk weergegeven als i, i met punt als ė, maar i met haakje,
streepje of boogje erboven als é, terwijl twee vormen van e in het handschrift in druk
zijn weergegegeven met e resp. ē. De verklaring hiervoor is uitvoerig gegeven in
het hoofdstuk ‘Problems of Decipherment’. Voor e en i zijn veelal duidelijk
onderscheiden tekens in het handschrift in gebruik. Voor i is die vorm gewoonlijk
puntloos. Maar soms vindt men hem met een punt erboven, terwijl daarnaast e
voorkomt in de vorm van een i met haakje, boogje of streepje erboven. Als nu de
punt wat gerekt uitvalt of het streepje wat kort, dan heeft men wat Kyes noemt
‘graphemic overlap’. De auteur heeft de daardoor ontstane dubbelzinnigheid op
bovengenoemde wijze gehandhaafd. Een soortgelijke ‘graphemic overlap’ vertonen,
om een ander voorbeeld te noemen, ook h en k; deze is aangeduid door een
onderstreepte h.
Natuurlijk was het ook bij dit systeem soms nodig om voor twee-
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erlei uitleg vatbare schrijfwijzen naar eigen inzicht te interpreteren ten einde die in
druk te kunnen weergeven. Kyes zegt (p. 32), dat in dat geval de letters zijn
onderstreept of de vorm in de aantekeningen toegelicht. Aldus heeft men b.v.
onderstreepte in, ni, ui voor een m-achtig teken.
Het systeem geeft in het algemeen een goed inzicht in de werkelijke situatie van
de manuscripten. Maar het is niet geheel waterdicht, zoals alleen al blijkt bij een
vergelijking van b.v. de fotocopie van p. 12 van het Ms. Von Diez met de
overeenkomende pagina in druk. In regel 8 (ps. 62,6) vertoont het eerste mit in het
handschrift een punt boven de i, niet onduidelijker dan b.v. in ist in regel 4. In druk
had dit volgens Kyes' code moeten worden weergegeven niet door mit, maar door
mėt. Op diezelfde bladzijde heeft het Ms. in regel 9 duidelijk (sela) min met een punt
op de i. In druk had dit mėn moeten luiden in plaats van mén. Evenzo leest, alweer
op diezelfde bladzijde, regel 19 slot, de gedrukte tekst uuesansulu. Maar blijkens
de fotocopie was hier op de rand van het blad niet voldoende ruimte voor de gehele
slot-n, zodat deze slechts rudimentair aanwezig is, maar niettemin aanwezig. Hier
had derhalve -sulun gedrukt moeten worden, of desnoods -sului, met een toelichting
in de aantekeningen.
Ook deze toelichtende aantekeningen zijn niet altijd even nauwkeurig. Zo leverden
enkele losse steekproeven al de volgende onjuistheden of omissies op: P. 37, ps.
54,5 est; in de aantekeningen ontbreekt de aanduiding ist C H vH (tenzij est een
drukfout is voor ėst). - P. 40, ps. 54,23 ende; de aantekening inde C vH ontbreekt
(met soortgelijk voorbehoud). - P. 42, ps. 55,5 nė; de toelichting ne vH moet luiden
C vH. - P. 44, ps. 56,7 boėgedon; de toelichting bougedon C moet luiden C H. - P.
46, ps. 57,8 ummethiga; de toelichting luidt ummehtiga C H (reads MS unmethiga),
maar ook Van Helten leest en drukt unmethiga. - P. 56, ps. 61, 11 te (gerone); de
toelichting to R T moet ten rechte luiden C R T. - P. 58, ps. 62,2 an uuaterfollora;
de toelichting un-uuaterfollora H moet luiden C. - P. 58, ps. 63,2 gehoré; een
toelichting gehori C H vH ontbreekt. - P. 62, ps. 64,4 genathon; in de toelichting
ginathon salt C H vH moet v.w.b. C ten rechte staan genathon (salt). -P. 82, ps.
68,36 uuando;
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de toelichting uuanda C H vH ontbreekt. - P. 86, ps. 70,15 buohcstaf; de toelichting
buoc-staf C H moet v.w.b. C luiden buocstaf.
In sommige gevallen is er misschien eerder sprake van drukfouten. Aldus wellicht
in de vorengenoemde voorbeelden van ps. 54,5 en 54,23; en zeker wel b.v. in de
toelichting op ps. 58,14 bij iacob, waar dit woord in zijn geheel van een streep
erboven is voorzien, terwijl de tekst die slechts boven de lettergroep cob plaatst.
Drukfouten komen verspreid voor, met name in niet-Engelse woorden en namen
(pp. 5 en 17 Taalkundig magazin i.p.v. magazijn; p. 14 vide i.p.v. vidi; p. 17 dar i.p.v.
daar; p. 156 localisiering i.p.v. localisering; p. 158 Mortiz Heyne i.p.v. Moritz Heyne;
om enkele voorbeelden te noemen). In Bas-Françique (ten onrechte met cédille
onder de c, pp. 9 en 156) is eerder sprake van een spel- dan van een drukfout.
Maar de gesignaleerde onvolkomenheden nemen niet weg, dat dit overigens
keurig verzorgde boek ons voor het eerst een tekstuitgave van de psalmen en
glossen biedt, die, zonder de goede leesbaarheid te schaden, de werkelijk
overgeleverde tekst zo dicht benadert, dat zij ongetwijfeld in de meeste gevallen
met vrucht in de plaats van de originelen zal kunnen worden geraadpleegd.
H.K.J. COWAN

Kurt Ruh, Höfische Epik des deutschen Mittelalters. I: Von den Anfängen
bis zu Hartmann von Aue (Grundlagen der Germanistik, 7). Erich Schmidt
Verlag, Berlijn 1967. 165 blzn; DM 9,80.
Het zal wel menigeen verbazen, hier een bespreking te vinden van het laatste en
zoveelste overzicht van een periode uit de Duitse literatuurgeschiedenis. In geen
Duitse behandeling in zo'n kort bestek is echter zo duidelijk geworden, hoe Europees
de Duitse letterkunde van de Middeleeuwen was. Omdat Ruh de Middelnederlandse
literatuur kent, vooral de mystieke (zie C.C. de Bruin over zijn boek: Bonaventura
deutsch, in dit Ts. 75, 1957, blz. 73-78 en K. Ruh: Altdeutsche und altniederländische
Mystik. Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1964), kan men verwachten, dat hij ook
deze in zijn onderzoek betrekt. Men

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 86

70
zou zich bij het innemen van een Europees standpunt, waarbij men over de hoofden
van het Middeleeuwse publiek en soms zelfs van de dichters heen het gras in alle
landen tegelijk hoort groeien, kunnen afvragen, of dat wel literaire geschiedschrijving
is. Immers, wat zou de toehoorder of lezer in de Middeleeuwen daarvan geweten
hebben, of ook wel een dichter, die zich enkel en alleen aan zijn buitenlands model
hield, dat hij met veel moeite kon lezen, eerst in het Latijn vertaalde of liet vertalen
of door een derde in zijn eigen taal liet navertellen. Middeleeuwse dichters echter
wisten, wie hun toehoorders en hun lezers waren, in tegenstelling tot de schrijvers,
wier werken gedrukt worden. We kunnen dus uit hun bewoordingen opmaken, hoe
Europees hun eigen instelling en die van het publiek was. Welnu, de Middeleeuwse
romans zijn bepaald geen streekromans. De vele Franse woorden in de
Middelnederlandse en de Middelnederlandse woorden in de Duitse dichtwerken tot
in Oostenrijk toe bewijzen dat mede. Het hoofse ideaal heet Frans te zijn, in
werkelijkheid was dat in litteris, althans in de Duitse landen, Vlaams, Brabants,
Henegouws; de erkende meester was Henric van Veldeke uit het Loonse. De
voorbeelden waren Frans, Latijns, ook Middelnederlands. Uitgaande van de Duitse
literatuur komt men tot de conclusie, dat er Nederlandse (ook Franse) werken moeten
hebben bestaan, die niet zijn overgeleverd en dus in de uitsluitend Nederlandse
geschiedschrijving niet eens genoemd worden. Een stuk Nederlandse letterkunde
vindt men derhalve alleen in Duitse publicaties behandeld.
Het is ten onzent wel bekend, dat de dichter van de raadselachtige Duitse
versnovelle ‘Moriz van Craûn’ naar aanleiding van de beschrijving van het bed,
waarin de gravin van Beaumont op de overwinnaar van haar gemaal wacht en
waarop die dan tegen de regels van de afspraak in slaap valt, zegt, dat het alleen
vergeleken kan worden met het bed, dat von Veldegke maister Hainreich / machte
hart schone / dem kunig Salomone, / da er auf lag vnd slief, / darijnne Venüs anrůeff,
/ bis daz sij jn erwackte / mit irem pogen (‘boog’) sij jn er erschrackte. / Sij schos jn
an sein hertze, / daz jn derselbe schmertze / drucket bis an sein ennde enz. (v.
1158-1172). Uit deze passage in ‘Moriz von Craûn’ maakt men op, dat Veldeke een
niet overgeleverd epos over koning Salomon geschreven zou hebben. Hier echter
poogt ons Ruh een
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illusie te ontnemen. Deze gevolgtrekking acht hij voorbarig, omdat het voor hem
onbegrijpelijk is, dat een dichtwerk met een zo attraktieve inhoud van de beroemde
Veldeke niet overgeleverd en er noch elders op gezinspeeld werd (blz. 69). Van
Mierlo schreef in De letterkunde van de Middeleeuwen 1939 het raadselachtige
zinnetje: ‘Een Salomo ende die Minne wordt hem (Veldeke) ook wel, ten onrechte
(?) toegeschreven’. Ruh meent, dat de dichter van ‘Moriz von Craûn’ de beschrijving
van het door de even van te voren (v. 1152) genoemde Dido voor Eneas bereide
bed uit de ‘Eneide’ en het lied van Veldeke Dî minne dî dwanc Salomône
combineerde. Maar noch in de beschrijving van het bed van Eneas in Veldeke's
‘Eneide’ (v. 1265-1292) noch in Veldeke's lied staat dat, wat de dichter van ‘Moriz
von Craûn’ van Salomon zegt. De combinatie van Ruh, om de overigens totale
onbekendheid van een dichtwerk van Veldeke over koning Salomon te verklaren,
is weliswaar scherpzinnig, maar ik acht de geloofwaardigheid van de passage uit
‘Moriz von Craûn’, die niet lang na Veldeke ontstaan is, toch niet helemaal
weggenomen. We weten, dat de volgens de betrouwbare Godfried van Straatsburg
grootste verskunstenaar uit Veldeke's tijd, nl. Bligger van Steinach, een epos, de
‘Umbehanc’ geschreven heeft, dat volkomen verloren is gegaan en waarop behalve
in de ‘Tristan’ van Godfried van Straatsburg nergens wordt gezinspeeld (zie rec.:
Er inpfete das, 1. daz, erste ris. Groningen 1963). Zo zou het ook met Veldeke's
dichtwerk over koning Salomon kunnen zijn gegaan, vooral als dit in Veldeke's eigen
taal was geschreven. En daarmee zijn wij en Ruh dan weer eens voor een ‘der
umstrittensten Probleme der älteren Literaturgeschichte’ (blz. 69) geplaatst. Het kan
niet uitblijven, dat ook Ruh enigszins in dit probleem verstrikt raakt. Hij meent blz.
70, dat men de these, dat Veldeke rekening met een Hoogduits publiek zou hebben
gehouden, maar moet opgeven. Enige regels verder zegt hij: de Oer-Eneide, waar
die ook ontstaan moge zijn, ‘ist in einer Sprachform zu denken, die die Limburgismen
mied und auf den niederlothringischen Sprachraum zwischen Rhein, Mosel und
Schelde ausgerichtet war’ (blz. 70). Hier volgt Ruh niet precies de genuanceerde
voorstelling van Th. Frings en G. Schieb en komt tot een formulering, die zijn eigen
mening, dat Veldeke geen rekening gehouden heeft met
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een Hoogduits publiek, enigszins tegenspreekt. Immers tussen Rijn en Mosel sprak
men ook in Veldeke's tijd Hoogduits met enkele kleine overeenkomsten met het
Nederduits en ook de aangrenzende Nederlandse dialekten, al is dit ook niet direct
het Hoogduits van de zogen. Middelhoogduitse ‘Dichtersprache’. Ruh meent blz.
71, dat een reconstructie van de Servatiuslegende aan de hand van de oude
fragmenten nog gewaagd kon worden; de omzetting van de Middel- en Hoogduitse
traditie van de Eneide in dezelfde ‘Oudlimburgse taal’ noemt hij een ‘Überforderung
der textkritischen Möglichkeiten’. Vanzelfsprekend kan Ruh zijn mening in het kort
bestek van zijn boek niet staven. Daarom blijft zijn uiteenzetting zuiver theoretisch.
Ook de rec. kan hier zijn mening niet uiteenzetten en zal dus theoretisch iets over
de theorie van Ruh moeten zeggen. De Oer-Eneide houd ik voor omzetbaar in de
taal van de Servatiusfragmenten, al zal met een later Thurings vernis rekening
gehouden moeten worden. Zover ga ik toch met Schieb-Frings mee.
Over de prioriteit ‘Eneide’ - ‘Straatsburgse Alexander’ of ‘Straatsburgse Alexander’
- ‘Eneide’ uit zich Ruh heel voorzichtig: ‘Bevor der ganze Fragenkomplex umfassend
überprüft ist, geziemt sich Resignation’ (blz. 72). Hier zou ik er op willen wijzen, dat
het oordeel van Jan van Dam, de beste kenner van deze materie en de grootste
voorvechter van de prioriteit van de ‘Straatsburgse Alexander’ in zijn ‘Vorgeschichte
des höfischen Epos’ 1923, in de vierde druk 1967 van zijn: ‘Geschichte der deutschen
Literatur’, blz. 93, speling laat voor de prioriteit van Veldeke: ‘Allerdings neigen einige
Forscher dazu, den Straßburger Alexander zu der Veldekeschule zu rechnen, was
eine spätere Datierung erwünscht macht’.
Een andere prioriteitskwestie is die van Veldeke's werk ten opzichte van de
‘Tristrant’ van Eilhart van Oberg. Ruh is wegens de vormen van de namen Tristrant,
Isalde (vgl. Isalda van Heinsberg, de dochter van Hendrik III van Limburg) en Walwân
geneigd, aan ontstaan in het Limburgse of Loonse te denken. Wegens de ouderwetse
vorm van de ‘Tristrant’, vergeleken met Veldeke's ‘Eneide’, zou dan volgens Ruh
de consequentie zijn, dat Eilhart's ‘Tristrant’ ouder zou moeten zijn dan Veldeke's
werk. Ik ben door dit laatste argument, trouwens
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ook niet in de kwestie ‘Eneide’ - ‘Straatsburgse Alexander’, in het geheel niet
overtuigd. Ik meen zelfs, dat argumenten, geput uit stijl, vorm en ouderwetsheid of
vooruitstrevendheid, in chronologische overwegingen niet absoluut bindend
hanteerbaar zijn, ook al zou Eilhart's ‘Tristrant’ ‘im Limburgischen, einem
fortschrittlichen Literaturzentrum’ (blz. 72) ontstaan kunnen zijn. De hele kwestie is
nog niet rijp voor een oordeel; dat meent Ruh trouwens ook. In elk geval zal de
Nederlandse literatuurbeschrijving haar aandacht hier aan moeten besteden. Zelfs
van Mierlo rept er met geen woord van. Wel maakt hij in zijn Beknopte Geschiedenis,
blz. 64 gewag van Van Maerlant's toespeling op Tristam (S. Fr. 33) en Isaude van
Yrlant (Alex. VIII, 109).
De geschiedschrijving van de Middelnederlandse letterkunde is op het ogenblik
in dit opzicht te ver achter, zodat nieuwe, belangrijke inzichten en een nog wijdere
gezichtskring dan in van Mierlo's werken nog niet erin doorgedrongen zijn. Enkele
trefwoorden kunnen dat aantonen: ‘Karel en Galie’, misschien ook ‘Morant en Galie’
in de Duitse Karlmeinet-compilatie en de Proza-Lanceloet. De bestudering van deze
werken geeft een verdiept inzicht in de Europese rol, die de Middelnederlandse
letterkunde, waarvan zo merkwaardig veel verloren is gegaan, gespeeld heeft, ook
als middelaarster tussen Frankrijk en Duitsland. Vooral een tot nog toe nauwelijks
herkend literair centrum schijnt uit de zware mist van het verleden op te doemen:
het Middelnederlands-Nederrijns gebied, waarin de hoven van Kleef en Gelder een
rol gespeeld zullen hebben. Ruh refereert blz. 106 vlg. over de studie van de Finse
geleerde, Pentti Tilvis: ‘Über die unmittelbaren (d.w.z. Middelnederlandse!) Vorlagen
von Hartmanns “Erec” und “Iwein”, Ulrichs “Lanzelet” und Wolframs “Parzival”’
(Neuphil. Mitteilungen 60, 1959, blz. 29-65 en 129-144). Ook hier zoals in Eilhart's
‘Tristrant’ wordt uit de vormen van de namen geconcludeerd, dat o.a. Hartman van
Aue en Wolfram van Eschenbach (van deze vermoedde men het al eerder)
Nederlandse bronnen voor hun Artusromans gekend hebben. Ruh reduceert deze
opvatting tot bekendheid van Hartman van Aue met Middelnederlandse Artusliteratuur
uit de 12e eeuw, zonder dat nu deze uitsluitend het voorbeeld voor Hartmann's
‘Erec’ en ‘Iwein’
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geweest kan zijn. Samenvattend formuleert hij zijn mening als volgt: ‘So entschieden
wir die Ansicht Tilvis' von nur niederländischen vorchrétienschen (!) Quellen
Hartmanns ablehnen, das Problem einer niederrheinischen Artusliteratur ist trotz
des Protestes einer ganzen Forschergeneration nicht aus der Welt geschafft. An
der Literaturfähigkeit dieses Gebietes, dem wir den größten Teil unserer aus dem
Französischen übernommenen frühhöfischen Literatur verdanken, ist nicht zu
zweifeln; wir dürfen aber auch den westlich von Limburg liegenden Raum trotz
seines Schweigens im 12. Jahrhundert mit einschließen’ (blz. 106 vgl.). Er is nog
iets niet uit de wereld te helpen, nl. dat de zogen. Nederrijnse werken tot de
Middelnederlandse letterkunde behoren. Als Nederrijns beschouwt men in Duitse
werken twee gebieden: het gebied van de Nederrijn in geographische zin, dus
ongeveer vanaf Koblenz, en taalkundig het gebied ten noorden van de Benrather
lijn, die de grens vormt met het Hoogduits. Deze begrippen worden heilloos door
elkaar gebruikt. In taal- en letterkundige zin kan ‘Nederrijns’ slechts in de tweede
betekenis gebruikt worden. De Nederrijnse literatuur in de 13e eeuw was
Middelnederlands, het centrum waarschijnlijk Kleef. Daarvoor zou de geschiedenis
van het handschrift van Veldeke's Eneide aan het hof in Kleef een eerste
vingerwijzing kunnen zijn.
Verder dan Hartmann van Aue komt Kurt Ruh in dit eerste deel niet. Over Wolfram
van Eschenbach en de Middelnederlandse letterkunde is het laatste woord nog lang
niet gesproken. Dit eerste deel echter hoort niet alleen tot de ‘Grundlagen der
Germanistik’, maar voor een stukje ook tot die van een toekomstige uitvoerige
geschiedenis (met volledige literatuuropgaven!) van de Middelnederlandse
letterkunde.
C. MINIS
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Jaarboek van de Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica ‘De
Fonteine’ te Gent, XVIII (Tweede reeks Nr. 10), Gedenkboek 1943-1968.
Het feit dat 25 jaar tevoren het eerste jaarboek van de Fonteine verscheen, heeft
de redactie doen besluiten in 1968 het als XVIII genummerde deel (in feite het
veertiende in de reeks, die enige dubbele nummers telt) het karakter te geven van
een gedenkboek. Het is verreweg het omvangrijkste deel geworden in deze serie
en men mag de redactie ermee gelukwensen dat zij erin geslaagd is een aantal
bijdragen te verkrijgen van zodanig gehalte dat dit gedenkboek als een zeer
belangrijke publicatie voor de rederijkersstudie begroet mag worden. Het eerste
artikel, Landjuwelen en haagspelen in de XVe en de XVIe eeuw, door J. en L. van
Boeckel, laat aan de hand van veel archiefmateriaal zien hoe deze termen bij de
rederijkers in zwang gekomen zijn in directe aansluiting bij het gebruik ervan bij de
schuttersgilden. Het haagspel (waarnaast eenmaal haechjuweel is aangetroffen),
‘aanvankelijk naspel, gaat dan voorkomen onafhankelijk van de grote feesten. De
bedoeling blijft een feest, niet aan de regels van het landjuweel gebonden, dus open
voor iedereen, zonder verplichting voor de winnaar de gewonnen prijs, vermeerderd,
weder op te hangen’.
Uiterst nuttig is de tweede bijdrage, van de redacteur Dr. A. van Elslander, de
Lijst van Nederlandse rederijkerskamers uit de XVe en XVIe eeuw, een omwerking
tot één lijst en aanvulling van de in de jaarboeken voor 1944 en '45 gepubliceerde
lijsten van Zuid- en Noordnederlandse kamers. Voor allen die niet in het bezit zijn
van die thans vrij schaars geworden oude delen van de reeks is er nu gelegenheid
de beschikking te krijgen over deze voor de rederijkersstudie fundamentele,
zorgvuldig bijgewerkte gegevens. Aansluitend daarop geeft dezelfde redacteur
onder de titel Letterkundig leven in de Bourgondische tijd. De rederijkers een
algemene, heldere en verhelderende beschouwing over de plaats van de
beoefenaars der rhetorike in ons letterkundig bestel.
Van fundamentele betekenis zijn ook de twee uiterst grondige en doorwerkte
beschouwingen van Dr. J.B. Drewes, Den Spieghel der
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Salicheit van Elckerlijc als allegorisch stuk en Een esbatement ter ere van keizer
Karel V. In het eerste, geschreven naar aanleiding van de uitgave van Elckerlijc
door R. Vos, wordt diep ingegaan op de allegorische betekenis, in de eerste plaats
van het woord spiegel zelf, en verder van allerlei attributen die erin ter sprake komen,
en wordt aangewezen dat ‘de gedachtengang door en door
middeleeuws-theologisch-psychologisch (is)’ en ‘in de tekst talloze bijbelplaatsen
vervlochten (zijn)’. Het tweede behelst een uitvoerige commentaar op het door
Meertens in het voorgaande jaarboek uitgegeven esbatement, waarbij veel aandacht
wordt geschonken aan de ‘litteraire iconologie van de klassieke figuren en motieven’,
in 't bijzonder die van Jason.
Een interessante bijdrage levert Dr. Erné onder de titel Anna Bijns en Stevijn. Een
briefwisseling in refreinen, waarin hij aantoont dat de refreinen 21-23 in het tweede
boek ‘een zeldzaam stukje rederijkers-correspondentie’ vormen, waarbij de partner
van Anna Bijns blijkt te zijn een zekere Stevijn van de Gheenste, ‘prochiepape ten
Magdaleenen, ghildebroeder van de H. Geest, van de 3 Santinnen, van de
Coluevryniers’, volgens De Dene. Na een kort artikel van M. Vandecasteele over
een geestelijk refrein van Josine des Plancques, eerder door Willems in zijn Belgisch
Museum gepubliceerd, volgt een beschouwing van J. Stroop over Wijze en dwaze
maagden bij Coornhert en De Koning, o.i. het minst interessante artikel uit de bundel,
waarin de auteur, na een zeer uitvoerige analyse, tot geen verdere conclusie komt
‘dan dat beïnvloeding van De Koning door Coornherts stuk niet onmogelijk is’. Die
conclusie had men ook zonder 20 pagina's tekstvergelijking wel kunnen trekken.
Vooral familiegeschiedenis, op grond van een diepgaand archivalisch onderzoek,
bevat het artikel van E. van Autenboer over de Mechelse rederijker Willem de Gortter.
De laatste bijdrage is van G. Stuiveling, die een onderzoek instelt naar het raadsel
van de in Bredero's gedrukte werken opgenomen vierregelige versjes bij Otto
Vaenius' Emblemata Horatiana. Hij meent dat deze versjes niets anders zijn dan
een afschrift dat Bredero gemaakt heeft naar de editie van 1607 II, die Willem Jansz
hem zou hebben toegzonden ‘om Bredero duidelijk te maken wat hij precies van
hem verwachtte’ (nl. voor de tweede uitgave van de Thronus Cupidinis). Dit

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 86

77
afschrift heeft Van der Plasse na Bredero's dood onder diens papieren aangetroffen
en als zijn werk gepubliceerd. Geheel overtuigend lijkt ons deze voorstelling niet,
en de auteur dient ze dan ook als niet meer dan een veronderstelling op, waarbij
‘ieder recht (heeft) op argwaan en kritiek’. Wat zou Bredero bewogen kunnen hebben
een volledig afschrift te maken van deze verzen van twijfelachtige kwaliteit naar een
boek dat hij toch, en dat zeker wel voor meer dan een paar dagen, tot zijn beschikking
had?
Na enige personalia volgt tot slot een ‘Register op de Jaarboeken van De Fonteine’
door Ada Deprez, waarvan men slechts betreuren dan dat het alleen een auteursen titelregister op de bijdragen is, geen analytisch register op de inhoud. Vreemd
is daarbij dat tot driemaal toe aan ondergetekende de uitgave wordt toegeschreven
van ‘Een Antwerps Sinnespel van Smenschen Gheest door Clodius’, terwijl hij
daaraan part noch deel heeft. Het betreft hier een artikeltje van 4 bladzijden door
De Vooys. Daarop volgt de uitgave van de Klucht van koster Johannes door schrijver
dezes, die niet vermeld wordt.
Leiden, November 1969
C. KRUYSKAMP

J. Stroop, Paardebloem à la carte. Over de Nederlandse benamingen
voor Taraxacum officinale (Web.), Amsterdam, N.-Holl. Uitg. Mij, 1969.
83 blz., ƒ 7.50 ing. (Bijdragen en Mededelingen der Dialectencommissie
van de Kon. Ned. Ak. van Wetenschappen te Amsterdam, XXVI).
Een uitvoerige detailstudie, die veel tijd, geduld en speurzin heeft gevergd!
Waarschijnlijk weten we nu wel ongeveer alles wat over de namen van de
paardebloem achterhaalbaar is, hun verspreiding over het Nederlandse taalgebied,
hun etymologie en geschiedenis, zelfs hun toekomstmogelijkheden. In een eerste
hoofdstuk worden de vier voornaamste benamingen behandeld: de paard-, hond-,
pis- en kettingnamen + een vijfde, minder belangrijke naam: soermelk. Het tweede
hoofdstuk bestudeert alle overige namen, waaronder vooral die welke alleen of
vooral de blaren van de plant aanduiden, als sla, suikerij, distel en
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composita met melk. Daarna volgen nog een samenvatting, technische gegevens,
bibliografie en een register van de behandelde namen.
Duidelijkheidshave zijn de benamingen van hoofdstukken I en II op twee
afzonderlijke kaartjes gebracht (A en C). Op kaartje B wordt de verspreiding van de
namen van kaart A - de vijf belangrijkste - over West-Europa op summiere, maar
suggestieve wijze geschetst. Spijtig dat de kaartjes zo klein zijn; we hebben een
loep nodig gehad om ze te ontcijferen.
Meestal kan ik met de gegeven verklaring en conclusies akkoord gaan, b.v. waar
de auteur tot het besluit komt (blz. 9) dat de benaming paardebloem in
Zuid-Nederland niet autochtoon is en blijkbaar uit het Noorden is ingevoerd. Ook
waar hij de naam hondebloem bespreekt (blz. 18-29) in verband met de verhouding
kamille - margriet - paardebloem: de uitvoerige behandeling van dit probleem lijkt
me een van de oorspronkelijkste en best geslaagde delen van het werk.
Slechts zelden heb ik omissies geconstateerd of vraagtekens geplaatst. In de
biografie mis ik het standaardwerk van Gerth van Wijk, A Dictionary of Plantnames
(The Hague, 1910). Volgens Dauzat (Dict. Etym., 562) komt pisse-en-lit reeds in de
15e eeuw voor, dus vóór 1536 (op blz. 13 het jaar van de oudste vermelding in
Frankrijk genoemd). ‘Expansie vanuit het oude Brabantse gebied is nog nooit
systematisch onderzocht, men moet tevreden zijn met losse opmerkingen’ zegt de
auteur op blz. 17. Hier had hij toch Van Loey kunnen citeren, die herhaaldelijk op
Brabantse expansie heeft gewezen.
Hij heeft gelijk de verschillende drukken van de oude bronnen te vergelijken om
tot een approximatieve datering van bepaalde namen te kunnen komen. Wat hij
met succes voor Dodonaeus' Cruydeboeck/Cruydt-Boeck heeft gedaan (1e editie
1554, laatste 1644) heeft hij verwaarloosd voor Kiliaans Dictionarium/Etymologicum,
waarvan hij in zijn bibliografie alleen de ed. van 1623 vermeldt, op blz. 13 die van
1599 (de 3e), nergens echter de eerste van 1574.
Op blz. 64 lezen we: ‘In het geval schal(len) ging de ontwikkeling zover dat de
benaming, misschien door de bijgedachte aan “schellen”, vgl. klokbloem, ook een
meervoudsvorm naast zich kreeg.’ Deze redenering kan ik niet volgen! De
geschreven vorm schallen is wel als schalle
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te lezen en is dus geen pluralisering, maar eenvoudig de verkorting van erdschalle,
dat 3 × opgegeven werd. Of de vorm op -e a posteriori als pluralis werd opgevat
blijft een open vraag. - Is de bijgedachte aan ‘schellen’ er hier niet met de haren
bijgesleurd om voor klokbloem toch een enkel aanknopingspunt te vinden? De
auteur gaat eenvoudig voorbij aan mijn veronderstelling (Bloemnamen, 149) dat
klokbloem verband houdt met het orakelspelletje dat vaak met de pluisjes van de
uitgebloeide paardebloem wordt gespeeld. Ook de andere door mij vermelde namen
die op zo'n spelletje wijzen (blaasbloem, poeskes, pusbloem, vraag, horlogeken,
slag wat uur is 't) heeft hij eenvoudig meegedeeld (blz. 73) als niet opgenomen unica
en verder onbesproken gelaten.
Aan de verklaring van de naam pissebedde wijdt hij een hele bladzijde (14). Hij
valt Dodonaeus en Clusius bij die hem in verband brengen met de diuretische
eigenschappen van de plant. ‘Dit is, zegt hij, eigenlijk een veel logischer verklaring
voor de naam en de verbreiding ervan dan de door velen (o.a. Pauwels, 128)
genoemde anti-diuretische werking.’ Hier vecht hij tegen spoken! De verklaring die
hij geeft, vindt men sedert lang bij de meeste taal- en plantkundigen: Littré (Dict.
Langue fr. III, 1134), Paque (VI. Volksn., 302), W.N.T. (XII, 1, 1980), Dauzat (Dict.
Et., 562), Larousse, enz. enz. Ook Pauwels schrijft (Bloemn., 128): ‘Deze
benamingen (= de composita met pis), evenals den Fr. Naam pissenlit, dankt de
paardenbloem aan haar waterafzettende hoedanigheden.’ Deze zin is m.i. volkomen
duidelijk en de betekenis wordt niet gewijzigd door wat volgt: ‘Het afkooksel van
deze plant wordt genomen tegen waterzucht of tegen bedwateren.’ Het spreekt
vanzelf dat een reeds bestaande naam beddepisse(r), pisbloem bij het volk het
geloof aan geneeskracht kon oproepen.
J.L. PAUWELS
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Een liefdesdroom
De eerste allegorie uit het Gruuthuse-handschrift is een bijzonder knap en boeiend
gedicht. Wel bezit het veel conventionele trekken uit de hoofse literatuur van de 13e
en 14e eeuw, maar het onderscheidt zich door een verrassende opzet en bekoorlijke
details. Het is ook, dacht ik, een in hoofdzaak duidelijk gedicht over de ontwikkeling
van een liefde. De mannelijke hoofdpersoon laat het voorkomen alsof hij de
geschiedenis in een droom beleefde en pas rust zal hebben wanneer ze ter ere van
een ongenoemde opgeschreven is. Dit alles, meende ik, vergt weinig toelichting;
de minne, de hoofse liefde is het centrale thema in het dichterlijk verslag, de tekst
laat eenvoudig geen andere uitleg toe. Prof. Dr. K. Heeroma, die er vroeger ook zo
over dacht, publiceerde later toch een andere opvatting. Niet een onbekende dame
waar de dichter ‘den slaep om began’ zou de tweede hoofdpersoon zijn, maar
‘Vrouwe Rhetorica’ of ‘Vrouwe Poësis’ en ‘minne’ zou in het gedicht geen hoofse
liefde maar poëzie betekenen. Daarna volgde nog een vreemde verschuiving en
werd de onbekende tenslotte geen symbool van Rhetorica of Poësis, maar van een
al vroeger door Heeroma veronderstelde kring van Brugse kunstvrienden, een
‘kamer’ met factor, beschermheer en leden, die ten dele voor een aantal personen
1)
in het droomverhaal model zouden hebben gestaan . Voor deze kring, waaruit hij
eens wegens wangedrag verstoten werd, zou de dichter zijn werk geschreven
hebben als pleidooi voor wedertoelating; enkele verdere bijzonderheden laat ik
terzijde, omdat ze van de vorige afhankelijk zijn. Dit alles werd niet als zeker gesteld,
2)
maar geraden; vandaar de titel van het opstel .
Omdat ik vond dat Heeroma's uitleg aan de tekst geen recht deed, bood ik de
redactie een kritische beschouwing aan. Bij het bericht van

1)
2)

Raden naar een bedoeling: Jan Moritoens eerste allegorie. Ts. 85, blz. 1-31.
Vgl. de m.i. even onjuiste verschuiving van ‘Musike’ naar ‘zanglust’ of ‘de gezamenlijke
zanglustigen’ in de annotatie van lied 101, Het Gruuthuse-handschrift I, blz. 449.
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aanvaarding werd echter op verzoek van het redactielid Heeroma meegedeeld, dat
op korte termijn een publicatie met nieuwe argumenten verschijnen zou; daarom
kreeg ik gelegenheid deze af te wachten en er rekening mee te houden. Bedoelde
aanvulling is intussen verschenen in Spelend met de Spelgenoten, waarin het
oorspronkelijke opstel met twee vervolgen opgenomen is; het geheel vormt nu een
3)
studie van 65 bladzijden .
In het eerste vervolg corrigeert de schrijver zichzelf op een aantal punten. De
onbekende uit het droomverhaal wordt niet langer als ‘Vrouwe Rhetorica’ beschouwd,
de burcht is wel een ‘minneburcht’, kortom het gedicht dat eerst ‘niet of nauwelijks
over de minne’ handelde, ‘is een minneallegorie, daaraan is geen twijfel mogelijk.
Daarnaar behoeven we niet te raden, dat kunnen we gewoon uit de tekst aflezen.’
Dit zijn wel de belangrijkste verbeteringen. Ze zijn nog al ingrijpend, maar desondanks
komt Heeroma niet op de strekking van zijn vorige artikel terug. Met een onverwachte
en zeker vernuftige uitleg probeert hij de gewijzigde interpretatie daarin te passen.
Voor hem blijft poëzie het onderwerp van het gedicht en schreef de dichter het om
zijn plaats terug te winnen in een oude vriendenkring. Mijn verzet daartegen wil aan
Heeroma's verdiensten niet tekort doen. Zijn belangstelling voor de tekst en zijn
vaak fraaie analyses brachten mij en vermoedelijk velen ertoe het gedicht weer en
met zorg te lezen; daardoor werd het nieuw voor me, zoals dat eerder met de liederen
het geval was. Des te meer stel ik er prijs op, de discussie voort te zetten voordat
het tweede deel van Het Gruuthuse-handschrift verschijnt, opdat wat hier geraden
is, niet zonder nadere overweging daarin opgenomen wordt.
Het werk omvat een proloog, een korte inleiding en een uitvoerig verhaal; daarna
volgen nog een paar afsluitende regels. In proloog en inleiding zijn geen allegorische
elementen te herkennen, maar het verhaal is een volledige allegorie, een spel van
personificaties in een eigen wereld. Men kan er vier delen in onderscheiden; elk
beschrijft een fase van de ontwikkeling en telkens bevindt de dromer zich op

3)

K. Heeroma. Spelend met de spelgenoten (een middelnederlands leesavontuur).
Fakulteitenreeks 12, 1969. Bert Bakker/Daamen nv., Den Haag.
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een andere plaats: op weg naar een kasteel, in de portierswoning daarvan, binnen
het kasteel en in een ommuurd verbanningsoord daarbuiten. In de uitgave van
Carton vormen de beide eerste, tot op het ogenblik waarop beslist wordt of de dromer
tot de kasteelgemeenschap zal worden toegelaten, een ongesplitste eenheid
(53-1565). Tussen extra-wit staan de regels 1566-1704: de gunstige beslissing en
een laatste voorbereiding. Het vervolg is door een paragraafteken in tweeën gedeeld,
het verblijf in het kasteel (1705-2208) en dat buiten (2209-2357). Heeroma's uitleg
steunt op zijn opvatting van proloog en inleiding; mij lijkt het beter eerst te bekijken
welke explicatiemogelijkheden de allegorie wel en niet toelaat. Het voorwerk bespreek
ik dus tot slot. Voor een uitvoeriger samenvatting dan hier gegeven wordt, zie men
Heeroma's artikelen.
Het begin van het verhaal beschrijft de tocht van de in zijn droom ontwaakte
verteller naar een onbekend doel. Eerst komt hij in ‘tover soete vreimde lant’ dat
zijn zinnen bekoort en waar ‘rauwe, droufheit, vaer no ducht’ hem deren zullen. Toch
geeft hij de weelde om hem heen op, zodra in de verte een helder licht verschijnt
waarvan hij de betekenis niet begrijpt. Hij zoekt het pad erheen en gaat dat volgen
4)
‘Alf stout, alf bloot, met wanklen zinne, Als een die wille ende niet en dar’ Bij een
linde (boom der geliefden) splitst de weg zich; verder gaan maakt hem bang. ‘Mijn
zinnen worden so ghedwade Van den vreemden lichten scine, Met vaer ontsiende
rouwe of pine Die mi daer toe comen mochte, Nochtan dat ic met willen zochte’
5)
(236-240) . Wat jaagt hij na? De nabijgestormde roofridder Twifel geeft het antwoord:
6)
een droombeeld, ‘Waen’ . Maar terwijl de dromer gevangen weggesleept wordt,
breekt bij hem de zekerheid door dat dit niet waar kan zijn: twee zonnen ziet hij nu,
stralend uit een albasten toren, wonderbaarlijker dan al de wonderen tot dan toe.
In de kerker van Twifel treft hij vrouw Hope en door haar herstelt zijn kracht zich.
Als muur en deur verbrijzeld zijn, brengt ze hem op de goede weg; twijfel

4)
5)
6)

r. 192; 212.
Met emendatie. Carton heeft: Niet vaer ontsiende, rouwe of pine, Die mi daer toe comen
mochte (238/9).
r. 260: Hu waen die hu dit doet bestaaen Die salt hu langhe doen besuren.
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heeft de strijd verloren. Ze bereiken de burcht met de twee vensters van het licht
en terwijl hij daarnaar opkijkt treft een pijl hem in het hart. Hope kan die niet
verwijderen, ze klopt om hulp aan bij de poortwachter; genezing is voor de dromer
blijkbaar alleen te vinden binnen de burcht vanwaar hij gewond werd.
Het bewonderde gebouw is - zoals Heeroma in De Borch van Vroudenrijc
uiteenzette - de architectonische uitbeelding van een vereerde vrouwe. Dit motief,
door Heeroma met een geslaagde term ‘domificatie’ genoemd, is geen vondst van
onze dichter. Beknopt komt het bij Van Boendale voor, uitvoeriger bij Augustijnken
van Dordt en in een ondateerbaar anoniem Oudfrans gedicht La Tour amoureuse;
7)
zie hiervoor genoemd artikel.
Hoewel het woord ‘minne’ niet gebruikt is, kan men zich in de bedoeling van dit
eerste deel niet vergissen. De dromer die de vrede van zijn omgeving opgeeft om
met moeite en pijn het stralende licht te bereiken, is beeld van een minnaar die een
rustig bestaan op het spel zet om de geliefde te winnen. Het is een oud thema uit
de minneliteratuur; in het vervolg zullen we het terug vinden. Ook Heeroma
beschouwt dit deel nu als minne-allegorie, maar dan vat hij ‘minne’ op als een
dichterlijk-hoofse term voor ‘poëzie’, zoals het conventioneel een adellijk-hoofse
term voor ‘liefde’ was. Daarmee drukte de dichter uit, dat zijn dichten ‘minnen’ was,
zijn hoogste levensvervulling. Anderen konden dit woordgebruik echter zo maar niet
begrijpen en daarom legde hij het hun in het tweede deel uit - alles volgens Heeroma,
die van een ingebouwd ‘leerdicht’ spreekt. Om het interntoelichtend karakter hiervan
gaat het dus.
In de eerder genoemde gedichten blijft de domificatie tot het uiterlijk beperkt, de
lezer krijgt het gebouw alleen van buiten te zien; onze dichter schenkt het bewoners.
De leiding over deze samenleving heeft de burchtheer, het hart, in de middeleeuwen
beschouwd als zetel van gevoel, begeerte en verstand. De vijf zintuigen staan hem
bij en de vier ‘humeuren’, die het karakter bepalen; beneden in de hiëarchie vrau
Hoede, de zorg uit vrees voor onheil. Een volgende groep personi-

7)

K. Heeroma, De Borch van Vroudenrijc Ts. 84, blz. 1-37.
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ficaties, ook van hoog naar laag geschikt, omvat koningin Suverheit met de hofdames
Hovescheit, Simpelhede, Omoedichede; Redene, Ghedoochsamichede en andere
deugden; dan volgen ondeugden: Jalouzie, Envie, Overmoet, Roukeloos enz.;
ambivalente figuren als Lust en Jolijt; enigszins apart tenslotte Juecht. Onder hen
speelt het tweede deel van het verhaal. De dromer, wiens wond door de portierster
verzorgd is met een tampon ‘helen ende zwighen’ mag de gebeurtenissen in het
slot door een kijkgaatje van uit haar woning volgen. De quintessens ervan is in een
paar zinnen te zeggen. Jonkvrouw Juecht heeft een lied over ‘minne’ gemaakt. Het
wordt gezongen en bewonderd, maar men begrijpt het niet, zelfs na lange studie,
en Juecht kan het niet toelichten. Dan schrijft de dromer een lied over hetzelfde
onderwerp. Wanneer Melancolie, die de leiding van het onderzoek heeft, dit onder
ogen krijgt, beseft hij dat zich in de omgeving iemand bevindt die ‘meer van minnen
weet dan wi’. Zijn bezoek aan de dromer leidt tot diens introductie in het kasteel.
Het is duidelijk dat Heeroma's eerste opvatting teruggenomen moest worden,
omdat een groep dichters niet aan een buitenstaander gaat vragen wat poëzie is.
Nu is de veronderstelling anders: de dichters wisten wel wat poëzie naar hun eigen
inzicht was, maar niet wat ze kan zijn en volgens onze dichter behoorde te zijn. Dit
zal hun nu duidelijk gemaakt worden, opdat daardoor uit de ‘dichtkring’ een
‘minnekring’ ontstaat.
Ik merk op, dat er heel wat gissingen nodig zijn geweest om tot deze laatste
veronderstelling te komen. Bijv. dat er in Brugge een dichterkring bestaan heeft,
waarvan de dichter het lidmaatschap wegens wangedrag verloren had; dat ons
gedicht daaraan herinnert en de droom dus terug- en niet vooruitwijzend moet
worden opgevat; dat het gedicht een pleidooi voor nieuwe toelating is; dat de dichter
het nuttig vond, zijn vroegere vrienden daarin aan hun beperkte en zijn bijzondere
gaven te herinneren en duidelijk te laten uitkomen wat een kwalijk spelletje enkele
niet geroyeerde leden indertijd gespeeld hadden. Dit zijn allemaal veronderstellingen
waarvoor geen bewijs bijgebracht kon worden; de verondersteller kon enkel een
beroep doen op zijn krediet als indringend lezer.
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Nu ligt de zaak echter anders. Heeroma zegt immers, dat conventioneel denkenden
onder de tijdgenoten van de dichter, die ‘minne’ alleen als ‘liefde’ opvatten en
daardoor dit werk niet zouden begrijpen, in het tweede deel de lering konden vinden
die ze nodig hadden. Dat onderricht moet dan duidelijk herkenbaar - ook voor ons
- in de tekst liggen en dit schept de mogelijkheid het gestelde te bewijzen of op zijn
minst waarschijnlijk te maken. Kan dit niet, dan is de hele hypothese ‘een slag in
de lucht’. Er móét aangetoond kunnen worden, dat na het onbegrepen lied van
Juecht het lied van de dromer de noodzakelijke opheldering bracht, zodat de
burgzaten daarna die liederen begrijpen konden ‘als een bepaald soort lof voor een
8)
bepaald soort Minne’ . Gezien het belang hiervan voor deze hypothese en voor het
hele systeem van hypotheses dat Heeroma's tekstverklaring beinvloedt, mag men
een zorgvuldige en overtuigende bewijsvoering verwachten. Merkwaardig genoeg
ontbreekt iedere poging daartoe. Het betoog op blz. 74 toont niets aan en maakt
niets aannemelijk, maar gaat er eenvoudig van uit dat de zaken zijn zoals ze
verondersteld werden. Wat portierster Verziene over de dichter aan Melancolie en
zijn begeleidster vertelt, noemt Heeroma wel ‘een doorlopende commentaar op het
9)
gepresenteerde en als onthullend bedoelde lied’ , maar het is niet anders dan
informatie over 's dichters lotgevallen en karakter, een ‘bewijs van goed gedrag’,
en zo wordt het ook opgevat. Na het vertrek van de bezoekers gaat Verziene in
dezelfde lijn verder met aanvullende instructie, want na haar doorslaggevend
10)
getuigenis mag de dromer beslist niet falen, dit zou op haar terugslaan . Tevens
plaatst ze een tweede tampon ‘Ghestadicheit’ in zijn wond.
Wanneer de goede lezer Heeroma met de liederen voor zich zelfs niet aanduiden
kan waardoor deze teksten de door hem daarin geziene bedoeling verraden, op
grond wáárvan er althans enige reden is om zijn opvattingen ernstig te nemen, blijft
er van de poëzie-veronderstelling niets over. Ze kan niet tot verklaring van de
allegorie dienen.

8)
9)
10)

Spelend met de spelgenoten, blz. 69.
blz. 74.
r. 1674-79.
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Naar mijn mening is er een eenvoudige andere verklaring mogelijk. Daardoor zal
niet alles in bijzonderheden direct duidelijk worden, want in een levendig vertelde
allegorie komen ook details voor die op het niveau van de vertelling functionneren
en niet of vermoedelijk niet naar de daar achter liggende bedoeling verwijzen. Zo
worden hier de meeste personages slechts genoemd of schematisch aangegeven,
enkele daarentegen realistisch getekend. Terecht neemt Heeroma aan, dat de
dichter in het laatste geval wel aan hem bekende personen gedacht zal hebben.
De tekst vermeldt daar echter niets van. Het zou interessant kunnen zijn meer over
hen te weten, maar voor een goed begrip van de de allegorie is dat niet relevant.
Bij onze verklaring gaan we van de traditionele betekenis van ‘minne’ uit: liefde.
Het lied van Juecht verkondigt de lof ervan en doet daardoor moeilijkheden ontstaan
- dat van de dromer lost ze op. Het lijkt me goed beide hier af te drukken (tekst en
interpunctie naar Heeroma).
Juecht
835 Gheen dinc gheprijst vor reine minne,
Want si bewijst den drouven vruecht,
Elc edel zin in haer verhuecht.
Coninghinne, keyserhinne,
Met eeren ghi wel minnen muecht.
Minne es zoet in den beghinne,
Int ende en es gheen onghenuecht:
Hier of so es orconde Juecht.
Daer es soete voetsel inne:
Om dat haer minne wel ghenuecht,
Dit liedekijn dat maecte Juecht.
De dromer
1394 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.
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Beide liederen komen in belangrijke mate overeen, ze prijzen de minne en beroepen
zich daarbij op ervaring. In het eerste spreekt een vrouw en ze richt zich tot vrouwen:
zelfs de hoogstgeplaatsten behoeven geen vrees voor de minne te hebben, haar
eer zal er niet door geschaad worden. Het tweede zegt hetzelfde (er is geen ‘aerch’
in de minne, ze is volledig goed) en houdt de mannen voor dat het ‘loon’ der minne
de hoogste heerlijkheid is. Het tweede lied verklaart het eerste niet, maar vult het
aan.
We kijken nu naar de uitwerking van het eerste lied: de burchtbewoners begrijpen
dadelijk dat het niet alleen om verheerlijking van de minne gaat, maar om introductie
ervan in hun kring. De aarzeling die ontstaat en het verzet van sommigen betreft
geen abstract, maar een concreet probleem en daarbij wordt de geloofwaardigheid
van de be wering een centrale kwestie. Juecht is een vrolijk, onervaren, spontaan
schepseltje; haar uitspraak berust naar eigen mededeling alleen maar op wat ze
van horen zeggen weet. (Nu ja,...zal men gedacht hebben). Ze moet toch wel een
belangrijke figuur zijn, want niet die bekentenis is de zaak niet af. Juecht is ook nog
al eigenzinnig: ‘Wie sal verbieden mi mine ghenueucht?’ 1303. De leidinggevende
personages blijven zich dan ook bezig houden met de vraag of het leven in de
burcht, dat toch prettig is, inderdaad ‘verjolijst’ zal worden wanneer de minne
binnengelaten wordt. Ontkennend antwoordt vrau Hoede en ze krijgt steun van
personen die juist in liefdessituaties hun onaangenaamste activiteiten ontwikkelen:
Jalouzie, Envie enz. In die kritieke toestand ziet Melancolie een mogelijkheid tot
vooruitgang door het lied van de dromer. Als dit tweede getuigenis van een
betrouwbaar persoon komt, beseft hij, van iemand die werkelijk de minne kent, kan
men er waarde aan hechten. Daarom gaat hij met Juecht de dichter van het lied
bezoeken. Beiden krijgen een zeer gunstige indruk; de inlichtingen van Verziene
wekken daarbij zoveel vertrouwen, dat de jongeman wordt geaccepteerd.
Als verhaal is dit duidelijk, maar wat kan de verhulde betekenis ervan zijn? De
burcht, een gebouw van bovenaardse schoonheid, is een vrouw die met haar vurige
blikken de dromer tot zich gelokt heeft. In haar wonen de krachten die haar leven
beheersen. Daarvan vormen Suver-
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heit en de andere deugden de belangrijkste groep, doordat ze de grenzen van het
toelaatbare stellen. Juecht is een projectie van de jonge vrouw; men zie de parallelie
tussen het zojuist gecursiveerde en de regels 1518/19: ‘Ende joncfrau Juecht die
was so scone Dat soe mi dochte eens hemels wone.’ Op prille spontaniteit reageren
de deugden, reageert haar eigen deugdzaamheid voorzichtig: er moet nog eens
nagedacht worden, want de consequenties van deze opwelling kunnen heel belangrijk
zijn. De jonge vrouw heeft in haar karakter de neiging daartoe, vandaar de belangrijke
rol van Melancolie. Ze komt er echter niet verder mee, maar wordt door het lied van
de dromer tot een volgende stap gebracht. Geen beschouwing van de minne, maar
beoordeling van de minnaar moet tot een besluit leiden. Juecht en Melancolie,
intuïtie en overleg, komen vervolgens tot een gunstige beslissing, nadat de jonkvrouw
eerst nog eens heeft nagegaan wat ze van de jongeman nu allemaal weet (het
verslag van Verziene). Daarna wordt de minnaar - van ganser ‘harte’ - door de
burchtheer aanvaard, die niet leenplichtig is maar in laatste instantie zelf beslist.
Verziene, Juecht, Melancolie, de burchtheer en nog anderen zijn m.i. de jonkvrouw.
Zo meen ik dat het tweede deel van de allegorie begrepen kan worden: het verhaal
van een reddeloos verliefde, aandringende jongeman en van een jonkvrouw die na
de eerste toenadering in verwarring geraakt, maar tenslotte moedig de drempel
naar een nieuwe levensfase overschrijdt. We herkennen het thema van het eerste
stuk: liefde is een waagstuk; ook de vrouwe geeft haar rust en zekerheid op; Hoede,
de tegenfiguur van Twifel (Heeroma) kwelt haar; lang zoekt ze vergeefs naar de
weg; ook zij heeft echter iemand die haar bijstaat (Melancolie t.o. Hope) en als ze
het ideale beeld van haar minnaar in diens lied voor zich ziet, zoals hij haar zag in
het ‘kasteel’, valt de aarzeling weg.
Er blijven wel vragen waar ik nu niet op inga. De burgzaten vormen een gevarieerd
gezelschap, ten dele open voor ontwikkeling, ten dele bang daarvoor en behoudend;
er heerst onderlinge rivaliteit, waardoor op een gegeven moment zelfs een felle twist
uitbarst. Zijn al die figuren als eigenschappen, neigingen, mogelijkheden van de
jonkvrouw te beschouwen? Of personifiëren sommige ervan invloeden uit haar om-
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geving? Of dienden enkele de schrijver alleen tot verlevendiging van zijn verhaal?
Geen van deze mogelijkheden lijkt me op voorhand uitgesloten. Er zijn verder details
die ik voorbij gegaan ben; soms was ik het met Heeroma's uitleg eens, soms niet.
Een ruim en onbevangen onderzoek, waarin ook invloed van de literaire traditie
overwogen wordt, kan misschien veel ophelderen. Het niveau van het werk zou dit
wel rechtvaardigen, want daarin heeft Heeroma gelijk, deze allegorie is een werk
van betekenis in onze letterkunde.
Het volgende gedeelte mist de spanning van het voorgaande. De vrouwe geraakt
spoedig op de achtergrond, ze wordt het decor waartegen de dromer zijn verder
avontuur beleeft. Eerst als overgelukkige minnaar, door Amor (en niet Christus!)
begunstigd, dan als falende. Hij heeft de sleutels van het kasteel gekregen (Trouwe,
Eere, Antieren) en is meester over allen, direct onder de burchtheer. Die weelde
stijgt hem naar het hoofd. Zijn oude vriendin Hope verwaarloost hij, aanmatigend
en zonder acht te slaan op trouw en eer zoekt hij lichtzinnig alleen zijn eigen
genoegens. Een hoofse minnaar is hij niet meer. De dromer noemt de aard van zijn
tekortkomingen niet, maar noteert wel dat hij één grens niet overschreed: ‘Suverheit
hadde al de duecht, Niemen en hadde els mijns coppie’. Deze plaats bezorgde me
aanvankelijk moeilijkheden, ik dacht zelfs aan een verschrijving voor Sinlicheit,
sensualitas, maar het verband is nu toch wel duidelijk. Men kan preciseren dat hij
tegen hoofscheit, omoedichede, simpelhede enz. zondigde, maar tegen Suverheit,
de belangrijkste der deugden, tenminste niet. Zij was de enige die nog macht over
hem had, de enige waarnaar hij nog luisterde. Heeroma heeft in deze passage
aanleiding gevonden om een concrete romance tussen de dichter en een adellijke
dame te veronderstellen (het tweede vervolg); ik kan er geen grond voor zien.
De geschiedenis loopt af zoals men nu wel verwachten kan. Het gedrag van de
dromer wekt verzet en als blijkt dat hij de sleutels Trouwe en Eere kwijt is geraakt,
wordt hem ook de laatste ontnomen, Antieren, de omgang met de vrouwe. In een
ommuurde hof van het ‘sceiden’, met alleen nog de tampon ‘helen ende swighen’
in zijn wond (‘ghestadicheit’ is er natuurlijk uitgevallen), wordt hij schreiend wak-

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 86

91
ker. Hij zinkt dus niet zover, dat de naam van de vrouwe verraden wordt.
De allegorie is een echt mannenverhaal, zelfs in het tweede deel, waarin de
verteller de perikelen van de vrouwe af en toe enigszins geamuseerd lijkt te bezien.
Veel meer in het slot, want er klinkt geen woord van deernis met de vrouwe, die na
haar dapper begonnen avontuur toch wel erg ontnuchterd achtergebleven moest
zijn.
Dat ook in deze samenvattende verklaring ‘geraden’ is, hebben de lezers wel
begrepen.
Tenslotte het voorwerk, gering van omvang ten opzichte van het verhaal.
proloog

inleiding

verhaal

afsluiting

40

[12

(2305)

3]

De aanhef van een Middelnederlandse tekst bevat gewoonlijk enkele regels ter
inleiding, met een historische plaatsbepaling, een opdracht, een gebed; vaak
vermelden ze waardoor de schrijver tot zijn werk gekomen is en soms komt er een
korte bespiegeling in voor over de bijzondere aard van zijn arbeid en de geringe
waardering ervoor. Er worden wel termen als prologhe, voorrede, voersprake bij
gebruikt, maar dikwijls ontbreken die, zoals ook in onze tekst. Hier heeft de schrijver
om begrijpelijke redenen tussen motivering en bespiegeling een scheiding
aangebracht; de eerste staat in de inleiding, de laatste in de proloog.
In het werk treden drie ik-figuren op: de dromer in het verhaal, de dichter in de
inleiding, de schrijver in de proloog. Ze ‘zijn’ dezelfde persoon, maar telkens in een
andere rol. Dromer en dichter staan het dichtst bij elkaar, want de een vertelt wat
de ander gedroomd heeft; het rolverschil komt uit in de beleving. Wat door de dromer
als concrete werkelijkheid ervaren wordt, biedt de dichter aan als droom. Boven hen
staat de schrijver, die beiden gemaakt heeft en een eigen leven laat leiden. Wanneer
dat afgesloten is, presenteert hij het resultaat aan zijn publiek. Identificatie tussen
schrijver en dichter/dromer staat alleen vast in zoverre elk auteur ook uit eigen
ervaring put en
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deze door zijn verbeelding herschept. Heeroma gaat veel verder en ziet het
droomverhaal als een stuk autobiografie van de schrijver. In zijn eerste artikel hield
dit in, dat ook de tegen-personen van de drie ik-figuren identiek werden geacht: het
lezerspubliek, de vrouwe waaraan het droomgedicht opgedragen wordt en de vrouwe
van de droom; in alle drie zag hij de Brugse kring van dichters. Het vervolg heeft
daar een verandering in gebracht; de vrouwe wordt een existentieel-poëtisch begrip,
maar de burchtbewoners - nu van haar losgemaakt - vertegenwoordigen nog altijd
de veronderstelde vriendenkring. Uit het voorwerk blijkt, naar ik meen, dat dit geen
goede verklaring kan zijn, hetgeen overeenkomt met wat we eerder gevonden
hebben.
In de motivering komen twee overwegingen voor. Een droom die hem niet loslaat,
wil de dichter opschrijven ‘Ter eeren daer ic den droom om began’, ter ere van
degene waarvan hij hoopte te dromen toen hij slapen ging. Dat hier ‘Ter eeren’ staat
en niet ‘Haer theeren’ zoals in het tweede droomverhaal van het handschrift, laat
enige ruimte aan de interpretatie. De aangesprokene behoeft geen aangebeden
dame te zijn, maar in verband met het volgende is dat toch wel waarschijnlijk. Het
is nl. een zeer merkwaardige droom geweest en ‘Drome pleghen wel te ghesciene’.
Niet Maerlants spreekwoordelijke wijsheid ‘Droeme dat sijn bedroghen dinge’, maar
‘dromen komen vaak uit’. Dit betekent dat de dichter aan de droom een
waarschuwend karakter toekent. Ze is geen verslag van wat gebeurd is, maar vertelt
wat er gebeuren kan, zo heerlijk en zo verschrikkelijk. Daardoor wordt identificatie
tussen de hier toegesprokene en de vrouwe van de droom weerlegd. Aan de andere
kant veronderstelt de opdracht wel verwantschap tussen beiden. Is de tweede een
vrouwe die de ‘dromer’ betoverde, dan is de eerste de dame waarvan de ‘dichter’
zijn hart verloor. Ook ligt het voor de hand, in de verrukte beschrijving van de
droomvrouwe een complimenteus beeld van 's dichters aangebedene te zien. Hij
moet toch de bedoeling hebben gehad zijn geliefde te behagen. Zeker wou hij haar
niet afschrikken, door te tonen hoezeer hijzelf als minnaar beneden de maat zou
blijven wanneer zij hem verkiezen mocht.
Het verhaal kan een algemene strekking hebben gehad, een waarschuwing zijn
geweest voor minnaars om niet op deze manier te falen,
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voor verliefde jonkvrouwen om niet te goed van vertrouwen te zijn, voor allen om
de minne en haar gevaren niet licht te nemen. Het kan als moralizatie tot een
gefantaseerde vrouwe gericht zijn, maar ook een boodschap voor een wel bestaande
bevatten, bijv.: de gedachte alleen al dat ik tegenover U zo zou kunnen handelen,
heeft me diep geschokt. Misschien is het echter niets anders dan de prestaties van
een dichter, die op de vlucht van zijn verbeelding een van onze mooiste
middeleeuwse vertellingen schreef.
Mogelijk zal Heeroma mijn manier van lezen niet goed vinden. ‘Een tekort aan
leesernst kan bijvoorbeeld optreden, wanneer men de “mededeling” van een gedicht
11)
wil vangen binnen de code der normale communicatie’ . Inderdaad, en aan het
gevaar daarvan ben ik bij de lectuur van dit werk misschien niet steeds ontkomen.
‘Echte filologie,’ citeer ik nog, ‘veronderstelt een samenspel van fantasie en methode’.
Alweer accoord. Maar wanneer de fantasie de tekst geweld aandoet, leest men dan
nog, of laat men naast de tekst een eigen droom ‘ghescien’? Het ‘spel’ laat gelukkig
toe, dat vakgenoten elkaar zulke vragen stellen, op weg naar een zelfde doel, het
leesbaar maken van een belangrijke tekst.
Over de proloog kunnen we kort zijn. Daarin schrijft de auteur over zijn kunst, die
meer van de maker eist dan welke arbeid ook en toch zo weinig naar waarde geschat
wordt. We denken aan de eerste regels van de Beatrijs. Een dichter moet zich dan
ook tot een deskundig publiek richten; van ‘rude’ lieden zonder begrip kan een
kunstenaar niets verwachten.
33 Die werct in dustanicher hopen
Si suller lettel mede copen;
Die rude en weet, hoe verre, hoe bi
Den rechten loon der consten zi.

Welke mensen hij zich wel als publiek wenst, wordt even algemeen aangeduid. Men
kan aan opdrachtgevers denken, aan erudiete personen in zijn omgeving, aan een
veel wijdere kring, maar enige reden of

11)

blz. 7.
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mogelijkheid tot concretisering zie ik niet. Zich afzettend tegen de ‘rude’ gaat hij
voort
37 Dus willic minen waghen mennen
An die de weghe der consten kennen,
So sal mijn pine in den fijn
Na rechter werde vergouden zijn.

Met deze woorden, zelfbewust en hoffelijk, biedt de dichter de lezers zijn werk aan.
Het is niet zo maar een verhaal, evenmin een verslag, het is een kunstwerk, waarin
hij zich als verteller en als lyricus volledig gegeven heeft. Daarvoor vraagt hij
waardering, tot in onze tijd.
B.H. ERNÉ
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Tweemaal tweeërlei interpunctie
I
Der Minnen Loep, I, vs. 723 vv.
Groet ghebrec daer dicke of coemt
Dat den menschen luttel vroomt
Ende worter alinghe mede ghescent
Als daventuir ten quaetsten went
Dats een haestich anevanc
Ter minnen.

Aldus de lezing van het haagse (bij Leendertz tekst-)handschrift. Van de beide hss.,
het haagse en het leidse, heeft het eerste alleen na minnen een punt, het tweede
heeft geen leestekens. In de Bloemlezing van Verwijs (zie nog de vierde druk,
Verwijs-Stoett, III 86, alsook Verwijs-De Bruin, III 166) vindt men, van andere
leestekens afgezien, een komma aan het einde van het eerste vers, voortvloeiend,
naar ik begrijp, uit de opvatting, dat vs. 724 als relatieve zin behoort bij groet ghebrec.
Dezelfde interpunctie staat bij Leendertz. Echter loopt, aldus verstaan, de zin niet
gaaf af. Anders wordt het - met voorbehoud van een lichte anakoloet in vs. 725 wanneer men daer t/m vroomt opvat als relatieve bijzin bij groet ghebrec, en vs. 724
als onderwerp(szin) in die relatieve bijzin. dacr verandert hiermee van functie (:
‘waarvan’ ‘waaruit’), en dat = ‘wat’ ‘hetgeen’. - groet ghebrec vindt nu voortzetting
in vs. 727: Dats een haestisch anevanc ter minnen. Dit leidt tot plaatsing van een
komma na groet ghebrec, terwijl de komma achter coemt beter wegblijft. De vertaling
kan ludien: Een grote fout, waaruit dikwijls voor de mensen aanmerkelijk nadeel
voortkomt,...dat is enz.
Hoewel wort, vs. 725, enkelvoud is, zal menschen wel meervoud moeten zijn,
tenzij men het onderbrengt bij de ‘uiterst zeldzame’ gevallen (minen ghesellen, ekv.)
waarvan Van Loey melding maakt in zijn Mnl. Spraakkunst. Intussen heeft hs. L,
aannemelijker, mensche.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 86

96
Ditzelfde hs. vertoont in deze passage, behalve de door Leendertz meegedeelde,
nog enkele varianten, die echter voor het hier behandelde van geen belang zijn.

II
Het Kwatrijn van Augustijn
Het syn lude die mich vragen
Om des lyven meyen bloet
Dar ich niet van kan gezagen
Sint mer die mey gheen vrude doyt

Met dit kwatrijn en het aansluitende driestrofige gedicht Mich heeft een ridder van
‘Augustin’, zoals ze voorkomen in het haagse liederhandschrift, hebben zich laatstelijk
Van Duinkerken, Stutterheim en Heeroma beziggehouden. Voor de eerste zie men
1)
diens Beeldenspel van Nederlandse dichters, voor Stutterheim Ts 83 en 85, voor
Heeroma Ts 84.
Terzijde blijft hier, naast de door Van Duinkerken voorgestelde verklaring, het
punt van discussie dat de beide laatstgenoemden als antagonisten in een boeiend
schouw- en steekspel verdeeld houdt, de vraag nl., of het gedicht waartoe het
kwatrijn de inleiding vormt, ál (Stutterheim) dan niet (Heeroma) een ‘dubbele bodem’
heeft, een tweevoudige lees- en dienvolgens contrasterende interpretatiemogelijkheid
in zich (ver)bergt. Met voorbehoud evenwel voor een detail dat nog ter sprake komt,
en waar mijn opzet het kernpunt in het debat Stutterheim-Heeroma raakt. Ook de
door Stutterheim Ts 83, 98 meegedeelde suggestie van Meeuwesse laat ik hier
onbesproken. Mij gaat het om de interpretatie van het kwatrijn, en in verband
daarmee om de vraag hoe het moet worden geïnterpungeerd. De hs.-tekst heeft
geen leestekens.
De opvatting van Johanna Nijland en Van Duinkerken over die inleidende strofe
besprekend (‘men heeft de dichter om een lentelied of

1)

In dit stuk leze men op blz. 91, r. 25 i.p.v. ‘blz. 16’ ‘blz. 96’ en op blz. 92, r. 9 i.p.v. ‘blz. 17’
‘blz. 97’.
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een meilied gevraagd, maar hij is te somber gestemd om aan dit verzoek te voldoen’)
verklaart Stutterheim, blz. 99 van zijn eerste opstel, ofschoon zich wel met die
opvatting kunnende verenigen, zich niettemin niet ‘geheel en al zeker’ te voelen.
Hij maakt de opmerking, dat het woord ‘lied’ in de inleiding niet voorkomt. ‘Er is
sprake van “des meyen bloet” en het laatste woord kan niets anders betekenen dan
“bloei” of “bloesem”’. ‘De dichter - vervolgt hij - moet zich dus zeer pregnant, zo men
wil elliptisch hebben uitgedrukt’. Van Duinkerken (Beeldenspel blz. 28) geeft de
volgende omschrijving: ‘Zijn (d.i. Augustijnken's) inleiding deelt mee, dat sommigen
hem om een meilied vragen, maar (zegt hij) ik kan aan hun verlangen niet voldoen,
sedert de mei mij geen vreugde meer geeft’. Hij plaatst een komma na de tweede
regel, evenzo na de derde, en een dubbele punt na de vierde. Ik merk op dat ‘meer’
in de tekst niet voorkomt (mer is natuurlijk het pers. vnw.). Het lijkt niet gewaagd,
de invoeging in verband te brengen met de weergave van sint door ‘sedert’. Dit
echter betekent niet meer dan ‘naardien’, fra. puisque, een gebruikswijze die ons
nog bij het engelse since bekend is. Uit de omschrijving ‘dat sommigen hem om
een meilied vragen’ valt te besluiten dat vs. 2 begrepen wordt als de inhoud van het
verzoek: de ‘lude’ vragen om een meilied. Onzerzijds vragen wij dan, onder verwijzing
naar de aarzeling van Stutterheim, hoe des meyen bloet dat kan betekenen. De
2)
weergave maakt in elk geval wel duidelijk, waarom na vs. 1 geen komma staat .
Tot het aanvaarden van een pregnante, resp. elliptische uitdrukkingswijze als
waarvan Stutterheim spreekt zou ik eerst dan bereid zijn, als er geen andere, meer
natuurlijke, minder gewrongene, overbleef. Maar is dit zo?
des lyven meyen bloet is alevel een geforceerde manier van zeggen, wanneer
iemand niet meer bedoelt dan zoiets eenvoudigs als ‘een meilied’. Het is wat veel
gevraagd, in die woorden een anatomasia te moeten zien voor het meilied dat er
zo vlotweg aan wordt gesubstitueerd. Hoe stelde Van Duinkerken zich, zou het op
vertalen aankomen, een weergave van deze versregels voor? Denkt men erover
na, dan wordt

2)

Dit geldt ook van de transcriptie bij Kossmann.
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Stutterheim's onzekerheid maar al te begrijpelijk. Zelfs zou ik durven gissen, dat ze
bij hem reeds aanstonds aanwezig was, en indien dat zo is, voelt een lezer zich
geneigd de Fransman bij te vallen die gezegd heeft: ‘Méfiez-vous du premier
mouvement, c'est le bon’.
Het detail waarop ik boven doelde is dat van de syntactische inversie, beter
gezegd: de afwezigheid daarvan waar men ze zou verwachten. Stutterheim
formuleert als volgt (Ts 83, 97): ‘Evenals in het moderne Nederlands is in het
middelnederlands een volgorde “bepaling - persoonsvorm - onderwerp” normaal in
een mededelende hoofdzin; als zo'n zin met een aanloop begint, treedt inversie op’.
Nu wordt in het corpus van Augustijnken's gedicht van deze regel zo veelvuldig
afgeweken, aldus b.v. reeds aanstonds bij het begin:
Mich heeft een ridder die waldoen haet
Tot geenre tijt hi es gemint

dat de vraag naar een verklaring zich opdringt. Daar ‘verstechnische redenen (rijm)’
wel in een aantal gevallen maar niet in alle hiertoe volstaan, zoekt Stutterheim die
in de verborgen opzet van de dichter, een tweede interpretatie naast de
voordehandliggende mogelijk te maken, een cryptische naast de aperte, van welke
beide de eerstgenoemde als het ware een ad libitum vormt naast en tegenover de
aperte. Laat men de eerste van de zojuist geciteerde versregels doorlopen tot na
de inzet van de tweede, dan komt een tegengestelde uiting aan het licht. Daarna
volgt dan de tweede vershelft met normale hoofdzin-orde. Aldus, kort samengevat,
de theorie van Stutterheim, welke gesteund wordt door eenzelfde procédé toegepast
3)
in een in gelijke strofevorm geschreven gedicht uit het hs.-Van Hulthem . Evenwel,
Heeroma heeft zich door die bewijsvoering niet laten overtuigen, en wederom
Stutterheim niet door diens tegenbetoog. Voor Heeroma is de Klacht van
Augustijnken een éénzinnig gedicht, niet een met dubbele bodem. Hij noemt het,
zo o.a. in de titel van zijn stuk in Ts 84, Augustijnkens Meilied, een benaming per
antiphrasin, nademaal de dichter zelf ver-

3)

Ik geef de voorkeur aan deze benaming boven de germanistische ‘het Hulthemse handschrift’.
Zie NTg 58, 427.
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klaard heeft voor een op de bloeiende mei geïnspireerd gedicht niet in de stemming
te zijn. T.a.p. beredeneert Heeroma de woordschikking in vs. 3 van het kwatrijn. De
passage levert ons ook een vertaling van de hele inleiding: ‘Er zijn mensen die mij
vragen om de bloesem van de lieve meiboom, waar ik niet over kan dichten, omdat
de mei mij geen vreugde geeft’. Noteren wij even de dubbele weergave van mey,
als ‘meiboom’ in vs. 2 en als ‘mei’ in vs. 4, die niet wordt geadstrueerd. Verder, dat
ook hier vs. 2 gezien wordt als voorzetselvoorwerp bij vragen uit vs. 1 (vragen om).
Overigens presenteert Heeroma het geciteerde niet als de vertaling die zijn voorkeur
zou hebben. Ze bewijst wel deze dienst, dat vs. 3 dan geen hoofdzin is, en daarmee
de discussie ontlast wordt van nog weer een ongewone schikking. Maar in
werkelijkheid voelt hij niet voor deze opvatting: ‘men kan - zo zegt hij - het (geval)
wegredeneren door deze regel niet - zoals ik doe - als een hoofdzin op te vatten’.
Hem lijkt het 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.
Vs. 3, verstaan als een bijzin, levert z.i. een weinig pittige mededeling op. Heeroma
is nu wel verplicht ook voor dit geval van in deze zienswijze abnormale schikking
een verklaring te zoeken, maar hij komt daarbij niet verder dan een vragenderwijs
geopperde mogelijkheid. Aangenomen die nieuwe zin, zou ik daaraan willen
toevoegen, dat het motief hier dan wel van ritmische aard zou kunnen geweest zijn.
Zeker wanneer men de regel inpast in de ritmische stroom van het hele kwatrijn, is
de overgeleverde vorm beter dan ‘Dar kan ich niet van gezagen’. Ik ga er hierbij
van uit, dat de ‘krabbel’ - Stutterheim Ts 83, 84 - in het hs. ‘insignificatief’ is (Nijland).
In zijn repliek vindt Stutterheim, hoewel niet zonder bezwaar, de opvatting als
hoofdzin, trouwens ook bij Heeroma slechts een veronderstelling, zijnerzijds
aannemelijk. Het betreft hier, zoals hij het uitdrukt, ‘gevoelszaken, waarover een
discussie niet goed mogelijk is’. Ik moet wel zeggen, zelf hier niet met Heeroma te
kunnen meevoelen: ik onderga het viertal versregels als een doorstromend geheel,
dit in samenhang met de wijze waarop ik ze interpreteer.
Uit het voorgaande mag duidelijk geworden zijn, waarin naar mijn oordeel de
totnutoe geleverde verklaringen tekortschieten. Algemeen is
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men er als min of meer vanzelfsprekend van uitgegaan, dat vs. 2 de inhoud bevat
van het in vs. 1 genoemde verzoek: de ‘lude’ hebben de dichter om iets gevraagd.
Dit ‘iets’ zal dan - hoe kan het anders - een meilied hebben te zijn. Daarom moeten
de woorden des lyven meyen bloet dat op een of andere manier betekenen. Maar
dit is een bedenkelijke procedure. Wij behoren niet uit te gaan van een te verwachten
inhoud, maar van wat er in werkelijkheid staat. Deze methodische bedenking is het
dan ook die Stutterheim heeft doen aarzelen. Maar ik meen dat er een betere
mogelijkheid is om uit de klem te raken dan dat wij onze toevlucht nemen tot de
hypothese van een pregnante of zo men wil elliptische uitdrukkingswijze. Die
mogelijkheid bestaat hierin, dat wij vs. 2 niet zien als de inhoud maar als de
aanleiding van het in vs. 1 vermelde verzoek: het is om (wegens, uithoofde van) het
bloeien van de mei, dat de ‘lude’ hun verzoek tot de dichter hebben gericht. Het
directe vervolg van vs. 1 moeten wij niet zoeken in vs. 2, maar in vs. 3: ‘Dar ich niet
van kan gezagen’. Is dat juist, dan vervalt ook zo de ongewone woordschikking en
blijft dat verschijnsel beperkt tot het corpus van het gedicht. Immers vs. 3 is ook in
deze interpretatie een bijzin met een normale bijzinconstructie: ‘Het syn lude die
mich vragen dar ich niet van kan gezagen’. Er zijn mensen die mij, wijl de mei zo in
zijn volle bloei staat, (datgene) vragen waaraan ik nu niet kan voldoen, iets waarover
te spreken mij nu niet mogelijk is’. En dit, als gezegd, had dan natuurlijk een meilied
moeten worden.
Aanalyse van de strofe levert het volgende schema:
vs. 1 het verzoek;
vs. 2 de aanleiding tot het verzoek;
vs. 3 de inhoud plus de afwijzing;
vs. 4 de motivering van de afwijzing.
Een zekere pregnantie blijft met dat al te constateren, evenwel niet in vs. 2 maar
in vs. 3. Het woord lied laat staan meilied komt ook in vs. 3 niet voor. Het maakt
echter wel een verschil, of men met een gegeven tekst voor ogen daarin iets leest
dat meer door de context gesuggereerd dan door de tekst gedekt wordt, dan wel
het niet met zoveel woorden uitgedrukte, evenwel zakelijk geïmpliceerde, in de
verklaring expliciteert. Wij hebben te doen met een relatieve zin zonder uitgedrukt
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antecedent, zoals die voor het Middelnederlands beschreven staat bij Stoett, par.
60: ‘een relatieve zin kan met een hoofdzin worden verbonden, waarin het antecedent
als vanzelf-sprekend niet is uitgedrukt’. Te voorschijn komt een bondige, een
ongetwijfeld ook voor Heeroma's versgevoel genoegzaam pittige uitingsvorm.
Houdt mijn interpretatie steek, dan volgt daaruit dat bij interpungering een komma
na vs. 1 niet kan worden gemist.
Nijmegen, nov. 1969
L.C. MICHELS

Looc
In mijn bijdrage over Looc (TNT 84, 1968, 118) schreef ik dat nadere archiefvondsten
in Delft mijn hypothese inzake locata zouden moeten bevestigen. Mr. A.D.F. Molenaar
van dit archief bericht mij, dat van uitbouw van de Latijnse school niet is gebleken.
Aan hem dank ik verder de verwijzing naar Kiliaen s.v. locate = hypodidascalus,
vicarius, ondermeester, verg. J. Sounedam, Mededelingen uit het archief der stad
Delft, Delft 1862, 54. Locaetgeld zou dan zijn het salaris voor de ondermeester.
Rotterdam
N. VAN DER BLOM
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Ontwikkeling van de Nederlandse lexicografie tot 1600
In de zestiende eeuw ontwikkelde de Nederlandse lexicografie zich bijzonder snel,
niet alleen onder invloed van de boekdrukkunst, die een grote verspreiding van
woordenlijsten en woordenboeken mogelijk maakte, maar ook van het opkomende
humanisme. Onze oudste woordenboeken waren immers nog volledig gericht op
de studie van het Latijn; zo kwamen in de middeleeuwen tweetalige woordenlijsten
tot stand door vertaling van Latijnse Vocabularia om het Latijn gemakkelijker te
verstaan. De zestiende-eeuwse humanisten wilden allereerst de taalschat van het
klassieke Latijn zo volledig mogelijk verzamelen: ze breidden de oudere Vocabularia
uit tot uitvoerige Dictionaria, met ook allerlei dictiones, zegswijzen en citaten uit
klassieke auteurs. Zo ontstonden het Dictionarium (1502) van de Italiaanse monnik
Ambrosius de Calepio of Calepinus en het Dictionarium seu Latinae linguae
Thesaurus (1531) van de Franse humanist en uitgever Robert Estienne. Ook de
tweetalige woordenlijsten werden geleidelijk vervangen door echte
vertaalwoordenboeken in humanistische geest. Estienne zelf legde de grondslag
voor de Franse lexicografie door zijn Dictionarium te bewerken tot een Dictionarium
Latinogallicum (1538) en een Dictionaire Francoislatin (1539), waaruit dan weer de
1)
eerste uitvoerige Duitse en Engelse woordenboeken voortkwamen .
Eer de invloed van Estienne in het Nederlandse taalgebied doordrong, waren er
bij ons reeds heel wat beknoptere woordenlijsten en schoolboekjes verschenen,
die gedeeltelijk onder invloed van oudere werken, gedeeltelijk ook onder
humanistische invloed stonden. Pas tegen het midden van de zestiende eeuw
kwamen, hoofdzakelijk door bewerking van woordenboeken in andere talen, onze
eerste moderne

1)

Cfr. mijn artikel Latijnse woordenboeken en het ontstaan van de lexicografie in de volkstalen,
in Hermeneus, 39 (1968), pp. 228-238.
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alfabetische woordenboeken tot stand en kunnen we van een eigenlijke Nederlandse
2)
lexicografie spreken .

A. Oudere woordenlijsten en schoolboekjes
1. Tweetalige alfabetische vocabularia
De oudste bekende gedrukte Nederlandse woordenlijst komt van de grenzen van
ons huidige taalgebied: de Vocabularius qui intitulatur Teuthonista vulgariter dicendo
der Duytschlender (Keulen, 1477) van Gert van der Schuren, secretaris van de
hertog van Kleef, met een Latijns-Nederrijns en een Nederrijns-Latijns deel. De
bronnen hiervoor waren volgens Bellaard oudere Latijns-Duitse woordenlijsten, inz.
3)
de Vocabularius Ex quo (oudste bekende druk in 1467 te Eltville bij Mainz) , en
eentalige Latijnse woordenlijsten, nl. de Magnae derivationes (einde twaalfde eeuw)
van Hugucio van Pisa en vooral de Summa quae vocatur catholicon (1286) van
Joannes Balbi de Janua; de Latijnse omschrijvingen van Balbi zette Van der Schuren
4)
vaak letterlijk over in zijn eigen dialect . In zijn voorrede zegt Van der Schuren
inderdaad dat hij zich het Catholicon tot spiegel en voorbeeld heeft gesteld. Toch
is volgens Padberg ook de Latijnse Vocabularius Brevilogus of Breviloquus (einde
5)
veertiende eeuw) een bron van de Teuthonista geweest .
Van de Latijns-Duitse Vocabularius Ex quo, zo genoemd naar de eerste woorden
van de voorrede, dateren de oudste handschriften van ca. 1410-1420; talrijke drukken
6)
ervan verschenen tussen 1467 en 1498 in Duitsland en de Nederlanden , waarbij
de Germaanse vertaling telkens aan het plaatselijke dialect werd aangepast.
Nederlandse uit-

2)
3)
4)

5)
6)

Een zo volledig mogelijke Lijst van Nederlandse woordenlijsten en woordenboeken gedrukt
voor 1600 geef ik in het tijdschrift Quaerendo (ter perse).
K. Grubmüller, Vocabularius Ex quo. Untersuchungen zu lateinisch-deutschen Vokabularen
des Spätmittelalters. München, 1967, p. 104.
D.H.G. Bellaard, Gert van der Schuren's Teuthonista of Duytschlender. Lexicographische
onderzoekingen en klankleer. Academisch proefschrift Utrecht. 's-Hertogenbosch, 1904, p.
57, pp. 65-85.
W. Padberg, Der Vocabularius Breviloquus und seine Bedeutung fü die Lexikographie des
ausgehenden Mittelalters. Dissertation Münster, 1912, p. 15 en p. 32.
K. Grubmüller, Vocabularius Ex quo, pp. 75-104.
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gaven ervan zijn bekend uit Zwolle (1479) en Leuven (ca. 1485-88). Volgens
Grubmüller is de Vocabularius Brevilogus de voornaamste bron voor de Vocabularius
Ex quo geweest, maar hij schrijft bovendien: ‘der ganze von der lateinischen
7)
Lexikographie weitervererbte Stoff ist Quelle’ .
Ongeveer dezelfde woordenschat als de Vocabularius Ex quo geven de Gemmula
vocabulorum, met uitgaven uit Antwerpen, Deventer, 's-Hertogenbosch, Zwolle en
Delft tussen 1484 en 1494, de Gemma vocabulorum, met uitgaven uit Antwerpen
en Deventer tussen 1494 en 1500, de Vocabularius optimus Gemma vocabulorum
merito dictus, met uitgaven uit Deventer en Antwerpen tussen 1495 en 1505, en
het Dictionarium quod Gemma Gemmarum vocant, met uitgaven uit Antwerpen,
Deventer en Leiden tussen 1511 en 1515.
Uitvoeriger, vooral voor het Latijn, dan deze Vocabularia waren de Conflati, die
echter veel minder talrijk waren; volgens Bouchery waren ze bestemd ‘voor
8)
universitair gebruik’ . De enige bekende ervan met Nederlands is de Vocabularius
copiosus et singularis unus ex diuersis/diligentissime theutonicatus, waarschijnlijk
ca. 1483 te Leuven gedrukt.
Van de ontwikkeling van deze Vocabularia kunnen we het volgende overzicht
maken (met een stippellijn geef ik verwantschap aan die mogelijk of waarschijnlijk,
maar niet zeker is):

7)
8)

K. Grubmüller, Vocabularius Ex quo, pp. 69-73.
H.F. Bouchery, Latijnsche lexicographie der XVe en XVIe eeuw in de Nederlanden. Naar
aanleiding van Prof. Dr. R. Verdeyen's studie over Petrus Dasypodius en Antonius Schorus,
in De Gulden Passer, 22 (1944), pp. 69-70.
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2. Zakelijk ingedeelde woordenlijsten en woordenboeken
Behalve alfabetische Vocabularia bestonden er in de middeleeuwen ook Vocabularia
rerum, waarin de woorden systematisch gerangschikt waren naar verschillende
onderwerpen. Hoewel de ontwikkeling hiervan nog niet onderzocht is, is het toch
waarschijnlijk dat uit deze middeleeuwse werken de zestiende-eeuwse systematische
woordenlijsten of woordenboeken gegroeid zijn. Behalve als afzonderlijke uitgaven,
verschenen dergelijke zakelijk ingedeelde glossaria ook als aanhangsels bij het
Latijns-Duitse Dictionarium (en de Nederlandse bewerking ervan) van Dasypodius
(1536) en bij dat van Frisius (1556).
Een beknopte, maar veeltalige woordenlijst met een zakelijke indeling was de
Dilucidissimus dictionarius. Een zestalige uitgave hiervan (zonder Nederlands) zou
9)
in 1505 te Zürich verschenen zijn . Uitgaven met Nederlands zijn bekend onder de
titels Quinque linguarum...dilucidissimus dictionarius (Antwerpen, 1534), Septem
linguarum...dilucidissimus dictionarius (Antwerpen, 1540) en Le Dictionnaire des
huict langaiges (Parijs, 1546).
Als schoolboekje opgevat was een van de meest verspreide woordenlijsten met
een zakelijke indeling, de Pappa puerorum van de Roermondse humanist Johannes
Murmellius; de eerste uitgave hiervan, een Latijns-Duitse, verscheen te Keulen in
10)
1513 . In de andere Latijns-Duitse of Latijns-Nederlandse uitgaven werd de volkstaal
telkens aan het dialect van de streek aangepast; minstens 16 Nederlandse uitgaven
verschenen te Deventer, Antwerpen en 's-Hertogenbosch tussen 1514 en 1573.
Murmellius kan eentalige Vocabularia rerum bewerkt hebben. Toch heb ik voor
enige Latijnse omschrijvingen een opvallende over-

9)

10)

Dictionarium sex linguarum Latinae, Gallicae, Hispanicae, Italicae, Anglicae, et Teutonicae
dilucidissimus, et utile omnibus linguarum studiosis (Tiguri, 1505), vermeld bij G. Draudius,
Bibliotheca classica, sive catalogus officinalis, in quo philosophi Artiumque adeo humaniorum,
poetici etiam et musici libri omnes, qui intra hominum fere memoriam usque ad annum
M.DCXXIV. inclusive, in publicum prodierunt. Francofurti, 1625, I, p. 1345.
Ausgewählte Werke des Münsterischen Humanisten Johannes Murmellius, herausgegeben
von Dr. A. Bömer. IV, Münster, 1894, p. XIV; cfr. D. Reichling, Johannes Murmellius, Sein
Leben und seine Werke, nebst einem ausführlichen bibliographischen Verzeichnis sämmtlicher
Schriften und einer Auswahl von Gedichten. Freiburg-im-Breisgau, 1880, pp. 150-151.
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eenkomst gevonden tussen de Pappa en het Dictionarium van Calepinus; uit dit
laatste heeft Murmellius blijkbaar enige artikels overgenomen en er een vertaling
aan toegevoegd.
Op de Pappa van Murmellius steunen andere zakelijk ingedeelde schoolboekjes:
de Latijns-Grieks-Nederlandse Rerum maxime vulgarium congesta...vocabula
(Antwerpen, 1538) van Petrus Curius, die zijn latere uitgaven Pappa rerum maxime
vulgarium...noemde, en het Latijns-Nederlandse Tyrocinium linguae Latinae
(Antwerpen, 1552) van Petrus Apherdianus, dat in de zestiende eeuw nog zevenmaal
opnieuw werd uitgegeven. Het werkje van Curius was op zijn beurt weer de
voornaamste bron voor het Latijns-Frans-Nederlandse Dictionariolum rerum maxime
vulgarium in communem puerorum usum (Gent, 1544) van Joannes Paludanus.
Deze had echter ook, zeker voor het Frans en misschien voor het Latijn, het
Dictionariolum puerorum Latinogallicum (1542) van Estienne gebruikt en voor het
Nederlands het Dictionarium Latinogermanicum (Antwerpen, 1542) van
Dasypodius-Schorus.
Het Dictionaire en Franchois et Flameng (Antwerpen, 1552) van Glaude Luython
herinnert volgens Heeroma voor zijn indeling aan de Dilucidissimus, voor de keuze
11)
van de woorden grotendeels aan Paludanus . Verwant met het werk van Luython
is vermoedelijk ook het Magazin de Planté...reduit par Chapitres. En François et
Flameng (Antwerpen, 1573) van Gabriel Meurier; een verder onderzoek is hier
echter nog nodig.
Onder invloed van de humanistische vernieuwing, vrij uitvoerig voor het Latijn en
met verwijzingen naar klassieke auteurs, stond het belangrijkste systematische
woordenboek, de Nomenclator omnium rerum (Antwerpen, 1567) van de Hoornse
geneesheer en humanist Hadrianus Junius. Deze gaf van de Latijnse trefwoorden
Griekse, Duitse, Nederlandse, Franse, Italiaanse, Spaanse en soms ook Engelse
equivalenten. Een beknopte uitgave van de Nomenclator voor schoolgebruik, met
enkel Latijnse, Franse en Nederlandse alleenstaande woorden verscheen

11)

K. Heeroma, Iets over oude woordenboeken, in Album René Verdeyen, Brussel-Den Haag,
1943, p. 241.
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te Antwerpen en Leiden in 1585. Volgens steekproeven heeft Junius een deel van
zijn Nederlandse woorden en wellicht ook Franse woorden overgenomen van
Paludanus. Heeroma schrijft dat zeker ook Luython en Dasypodius, misschien nog
Berckelaer en het Naembouck Nederlandse bronnen voor de Nomenclator zijn
12)
geweest . Het Duits van Junius is, zoals De Smet opgemerkt heeft, vaak verwant
13)
met dat van Frisius en Maaler ; zelf heb ik bij steekproeven 64% van het Duits van
Junius weergevonden in het Dictionarium Latinogermanicum (1556) van Frisius.
Voor het Latijn van Junius, met al zijn verklaringen en verwijzingen, heb ik geen
bron kunnen vinden; met dat van Calepinus en Estienne vertoont het niet veel
treffende overeenkomst.
Voor deze zakelijk ingedeelde woordenboeken krijgen we het volgende overzicht:

3. Colloquia of gesprekboekjes
Reeds in de middeleeuwen bestonden er boekjes om een vreemde taal aan te leren
in de vorm van gesprekken over onderwerpen uit het dagelijkse leven, bijv. over de
verschillende beroepen; het best bekend is het

12)
13)

K. Heeroma, Iets over oude woordenboeken, in Album René Verdeyen, p. 242.
G. de Smet, Deutsche Einflüsse auf die niederländische Lexikographie des 16. Jahrhunderts,
in Niederdeutsche Mitteilungen, 22 (1966), p. 81.
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Frans-Nederlandse Livre des Mestiers of Bouc vanden ambachten uit de veertiende
14)
eeuw . Ca. 1500 verscheen te Antwerpen een bewerking hiervan, het Vocabulair
pour aprendre Romain et flameng, waaraan in 1520 ook Spaans werd toegevoegd:
Vocabulario para aprender Franches Espannol y Flamincq [sic]; ca. 1530 zag ook
een uitgave met Latijn het licht: Vocabulair pour aprendre Latin, Romain et Flameng.
Uit deze gesprekboekjes, inz. het Livre des Mestiers, het Vocabulair van ca. 1530
en waarschijnlijk ook het Vocabulair van ca. 1500, ontstond het Vocabulare van
Noel van Berlaimont, waarvan de oudste bekende uitgave, een Nederlands-Franse,
te Antwerpen verscheen in 1536; later zagen tal van uitgaven ervan het licht met
15)
vier tot acht talen . Bij zijn gesprekboekje had Berlaimont ook een, zij het vrij
beknopte, alfabetische Nederlands-Franse woordenlijst gevoegd, de oudste bekende
met het Nederlands voorop.
Andere dergelijke gesprekboekjes, waarvan de onderlinge samenhang nog niet
is onderzocht, waren in de zestiende eeuw: de Latijns-Nederlandse Formulae
puerilium colloquiorum autore Sebaldo Heyden ('s-Hertogenbosch, 1540), een
bewerking van een Latijns-Duits werkje van S. Heyden, waarvan de eerste druk te
16)
Straatsburg verscheen in 1528 ; Cleyn Colloquia (Gent, 1550) van Joos Lambrecht,
niet bewaard, maar volgens Riemens hetzelfde boekje als Een profitelijck boecxken
om Francoys ende Duytsche oft Vlaemsch te leeren spreken (Antwerpen, 1552)
17)
van Noel van Berlaimont ; de Frans-Nederlandse Colloques ou nouvelle invention
de propos familiers (Antwerpen, 1557) van Gabriel Meurier; de Françoische
t'samensprekinghen, ouer-

14)

15)

16)
17)

Cfr. Het Brugsche livre des mestiers en zijn navolgingen. Vier aloude conversatieboekjes om
Fransch te leeren. Nieuwe uitgave bezorgd en ingeleid door Dr. Jan Gessler. 6 vol. Brugge,
1931.
R. Verdeyen heeft de opeenvolgende drukken van dit werk uitvoerig besproken in zijn uitgave:
Colloquia et Dictionariolum Septem Linguarum, gedrukt door Fickaert te Antwerpen in 1616.
3 dln. Uitgaven van de Antwerpsche Bibliophilen, nrs. 39-40-42. Antwerpen-'s-Gravenhage,
1926-1925-1935. Voor de bronnen ervan cfr. deel I, pp. LXII-LXXXI.
A. Bömer, Die lateinischen Schülergespräche der Humanisten. I. Berlin, 1897, p. 147, n.l.
K.J. Riemens, Bijdrage tot de bibliografie van Noël de Berlaimont, in Het Boek, 18 (1929),
pp. 13-14.
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gheset inde nederduytsche spraecke (Plantijn, Antwerpen, 1567), de
Latijns-Nederlandse Latinae linguae Progymnasmata (Antwerpen, 1572) van Simon
Verepaeus en de Latijns-Frans-Nederlandse Puerilium Colloquiorum formulae
(Leuven, 1573) van Antonius Silvius. Van G. Meurier verscheen nog een reeks
Frans-Nederlandse conversatieboekjes: La Foire Des Enfants d'Israel (1580), La
Guirlande des Ieunes Filles (1580), Le Perroquet Mignon des Petits Enfants (1580),
Dialogue Chrestien, contenant le Devoir des Enfans (1586), Deviz Familiers propres
à tous marchands (1590) en Propos Puerils (1597).
Voor de oudste gesprekboekjes kunnen we het volgende schema opstellen:

4. Woordenboeken met reeksen Latijnse synoniemen
Enige vertaalwoordenboeken waren vooral gericht op Latijnse synoniemen. In 1537
gaf Simon Pelgrom of Pelegromius te 's-Hertogenbosch een woordenboek uit met
Nederlandse trefwoorden, alfabetisch gerangschikt, en telkens een reeks Latijnse
synoniemen: Synonymorum Sylua, in usum corum qui compositioni student
epistolarum congesta. In de uitgave die hiervan te Antwerpen in 1555 verscheen,
werden aan de Nederlandse trefwoorden ook Franse equivalenten toegevoegd en
werd een Frans alfabetisch register opgenomen.
Te Antwerpen ook werd in 1540 onder de titel Hieronymi Cingularii Aurimontani
Synonymorum collectanea een woordenboek uitgegeven met alfabetisch
gerangschikte Franse trefwoorden, Nederlandse equivalenten en verscheidene
Latijnse synoniemen, en met vooraan ook een Frans en een Nederlands alfabetisch
register. Dit was een bewerking van de Tersissima latini eloquij Synonymorum
collectanea van H. Cin-
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gularius of Hieronymus Gürtler von Wildenberg; de eerste, Duits-Latijnse, druk
18)
hiervan zag het licht te Wittenberg in 1513 .
In 1588 gaf Christophorus Vladeraccus te Antwerpen een nieuw
synoniemenwoordenboek uit, Polyonyma ciceroniana, waarin de Nederlandse
trefwoorden alfabetisch gerangschikt staan, met telkens een Frans equivalent en
een reeks Latijnse synoniemen, nu uitsluitend uit het ciceroniaanse Latijn; hij voegde
er ook een Latijns en een Frans alfabetisch register aan toe.
Onderlinge verwantschap tussen deze drie synoniemenwoordenboeken heb ik
niet, in elk geval niet duidelijk, gevonden; misschien steunen ze voor een groot
gedeelte op eentalige Latijnse verzamelingen. Enige opmerkelijke gevallen van
overeenkomst tussen Pelegromius en het Duits-Latijnse woordenboek van Maaler
en ook germanismen in zijn Nederlandse trefwoorden doen echter vermoeden dat
Pelegromius een Duits-Latijnse bron heeft gehad; waarschijnlijk is dit evenwel niet
de Duits-Latijnse Cingularius geweest.

5. Woordenlijsten bij de Latijnse grammatica
Enige zestiende-eeuwse woordenlijsten waren ingedeeld volgens de Latijnse
verbuigingen en vervoegingen en gaven dan telkens een Nederlandse vertaling van
de Latijnse woorden. Vaak herdrukt werden de Nuclei van Johannes Murmellius,
vooral tussen 1514 en 1520 te Deventer in het Nedersaksische dialect van die
streek; in 1541 verscheen er ook te Antwerpen een uitgave van met een aangepaste
Nederlandse tekst.
Omstreeks 1520 gaf Ysbrandus Theodrici te Amsterdam een heel wat uitvoeriger
Latijns-Nederlands grammatisch woordenboek uit, Opus perutile nouellis omnibus
scolasticis...grammaticae artis; hij rangschikte de Latijnse woorden telkens
alfabetisch. Weer beknopter was het Latijns-Nederlandse Dictionarium In Figuram
seu exemplaris interpolla introductorium (Antwerpen, 1538), dat misschien een
nieuwe

18)

M. Hippe, art. Wildenberg (H Gürler von), in Allgemeine Deutsche Biographie, Leipzig, 1897.
Deel 42, p. 499.
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bewerking was van de Figura seu exemplaris forma, een Latijns-Nederlands
schoolboekje waarvan ca. 1513-1520 te Antwerpen vier uitgaven het licht zagen.
Het uitvoerigste en belangrijkste woordenboek in deze aard was zeker het
Latijns-Nederlandse Dictionariolum Latinogermanicum (Antwerpen, 1556) van Ewald
Gallus. In de voorrede hierop schrijft de uitgever Jan de Laet dat Gallus geput heeft
‘ex maximo illo Ambrosij Calepini aceruo’. Een vergelijking met de verschillende
uitgaven van Calepinus heeft echter geen opvallende overeenkomst aan het licht
gebracht.

6. Andere schoolboekjes
Tal van andere woordenlijsten verschenen in de vorm van schoolboekjes, bijv. de
Curia palacium, een beknopte Latijnse woordenlijst met interlineaire Nederlandse
19)
vertaling, ca. 1500 te Deventer en te Rotterdam gedrukt , en de Latijns-Nederlandse
Vocabula Iuvenibus multum necessaria (Deventer, 1504). Ook te Deventer verscheen
ca. 1487 een werk van Stephanus Fliscus over de retorica, Sententiarum variationes,
met voorbeelden in het Nederlands; hiervan is reeds een Duitse uitgave bekend uit
20)
1477 . In 1515 gaf Johannes Custos Brechtanus te Antwerpen zijn In Etymologiam
collectarius uit, een systematisch ingedeeld werkje met Latijnse etymologieën en
af en toe Nederlandse vertalingen; dit werk kreeg in 1525 de titel Etymologia en in
1539 werd er ook een Latijns-Nederlands alfabetisch register aan toegevoegd. In
1552 gaf Joannes Henricus Scoenderwordanus te Antwerpen het Fundamentum
Scholasticorum, een Latijns schoolboekje van Georgius Macropedius, uit met een
interlineaire Nederlandse vertaling, en de Nominum et verborum...Germanica
interpretatio, een Latijns-Nederlandse woordenlijst bij de Institutiones Grammaticae
(1538) van Macropedius. In 1599 verscheen te Amsterdam een Latijns-Nederlandse

19)
20)

Opnieuw uitgegeven door Drs. N. van der Blom in Hermeneus, 39 (1968), pp. 197-213.
J.G.Th. Graesse, Trésor des livres rares et précieux, II, Milano, 1950, p. 1597.
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woordenlijst, Vocabulorum...Interpretatio Belgica, bij de Grammaticae Institutiones
(1550) van Cornelius Valerius.
Enige schoolboekjes gaven verzamelingen citaten uit één bepaald auteur met
een vertaling ervan: de Latijns-Nederlandse Vulgaria therentij in theutonicam linguam
traducta (Antwerpen, 1487 en Deventer 1489) en de Latijns-Frans-Nederlandse
Flores seu formulae loquendi, ex P. Terentii Comoediis excerptae (Antwerpen, 1597)
bevatten zegswijzen uit Terentius; Christophorus Vladeraccus verzamelde in zijn
Selectissimae Latini Sermonis Phrases (Antwerpen, 1586) zegswijzen uit Cicero
met een Nederlandse en Franse vertaling. Een bloemlezing uit verscheidene auteurs
vinden we in de Latijns-Nederlandse Selectissimarum orationum germanice
redditarum delectissimus adversus barbariem exercitus (Antwerpen 1543) van
Joannes Sartorius. Ook Petrus Apherdianus gaf een Latijns-Nederlands schoolboekje
met zegswijzen uit, die hij in ca. 200 paragrafen indeelde en telkens rond één
kernwoord groepeerde: Methodus discendi formulas Latinae linguae (Antwerpen,
1549).

7. Speciale woordenboeken
Een afzonderlijk genre vormen de woordenboeken die bastaardwoorden verklaren
door goede Nederlandse equivalenten ervoor te geven: Het Tresoor der Duytsscher
talen (Antwerpen, 1553) van Jan van den Werve, van 1559 af uitgegeven onder de
titel Den Schat der Duytscher talen, en de Vocabularius van vreemde Termen die
Jan van Mussem bij zijn handboek over de Rhetorica (Antwerpen, 1553) had
gevoegd.
Woorden uit de boeventaal werden verklaard in een alfabetische lijst, het eerste
hoofdstuk van Der Fielen, Rabauwen of der Schalken Vocabulaer (Antwerpen,
1563); het model voor dit werkje was het Liber vagatorum, der Betler Orden
21)
(Pforzheim, 1509) van Thomas Anshelm von Baden .

21)

Bibliotheca Belgica ou Bibliographie Générale des Pays-Bas, par le Bibliothécaire en chef de
l'université de Gand (F. van der Haeghen), 1e série, Gand-La Haye, 1880-1890, XXVI, V.
131; cfr. J.G.M. Moormann, De geheimtalen, bronnenboek. Zutphen, 1934, pp. 9-76.
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B. Moderne woordenboeken onder humanistische invloed
1. Woordenboeken onder invloed van Dasypodius
In 1535 gaf Petrus Dasypodius, leraar in de klassieke talen te Straatsburg, een
Latijns-Duits en in 1536 ook een Duits-Latijns Dictionarium uit. Dat bij Dasypodius
het Latijn en niet het Duits op de voorgrond stond, blijkt duidelijk uit zijn voorrede
op elk van beide delen. Hij wilde vooral de barbarismen uit de Gemmae vervangen
door het echte klassieke Latijn: ‘misera studiosiorum turba...manibus terit sordidam
quandam Gemmam non è perspicuo latinae linguae mari, sed turbulento Barabariei
22)
coeno lectam’ . De woordenboeken van Dasypodius steunden vermoedelijk
gedeeltelijk op het Dictionarium van Calepinus en gedeeltelijk op oudere tweetalige
Vocabularia; ze waren echter vollediger dan deze laatste en overzichtelijker dan
het uitvoerige woordenboek van Calepinus. Bewerking van deze Dictionaria van
Dasypodius bracht nu ook een nieuw geluid in de Nederlandse lexicografie: de
eerste woordenboeken in de moderne zin van het woord kwamen eruit voort.

a) Invloed van het Latijns-Duitse Dictionarium van Dasypodius
In 1542 bezorgde Antonius Schorus, leraar te Hoogstraten en te Antwerpen, een
Nederlandse bewerking van het Latijns-Duitse Dictionarium van Dasypodius. Schorus
volgde vrij trouw zijn Duits voorbeeld, zodat zijn Nederlandse tekst heel wat
23)
germanismen bevat .
Het Latijns-Grieks-Nederlandse Dictionarium triglotton dat Joannes Servilius in
1545 te Antwerpen uitgaf, was een vrijere bewerking van het Dictionarium van
Dasypodius, waaraan Servilius ook Grieks toevoegde, waarschijnlijk vooral uit
Calepinus, en nog wat Latijn uit de

22)

23)

Dasypodius, Voorrede op zijn Dictionarium (1535), geciteerd door R. Verdeyen, Petrus
Dasypodius en Antonius Schorus. Bijdrage tot de studie van de lexicografie en het humanisme,
in Verslagen en Mededeelingen der Kon. Vlaamsche Academie, 1939, p. 1065.
Cfr. R. Verdeyen, Petrus Dasypodius en Antonius Schorus, p. 1018.
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Thesaurus van Estienne. Hoewel Servilius aan zijn Nederlands een minder Duits
en meer Brabants karakter heeft gegeven dan Schorus, is toch de verwantschap
van zijn triglotton duidelijk zowel met het Latijns-Duitse Dictionarium van Dasypodius
24)
als, in mindere mate, met de Latijns-Nederlandse bewerking hiervan . In de latere
uitgave van het Latijns-Nederlandse Dictionarium van Schorus in 1557 werden
omgekeerd weer heel wat Nederlandse vertalingen en ook Griekse woorden
25)
overgenomen van Servilius .
Nog verscheidene andere Nederlandse vertaalwoordboeken stonden onder invloed
van het Dictionarium van Schorus. Voor het Dictionariolum van Paludanus heb ik
deze invloed boven reeds vermeld. In 1545 verscheen te Antwerpen de Calepinus
Pentaglottos, een vijftalige ingekorte bewerking van het grote Dictionarium van
Calepinus, waaruit Latijnse trefwoorden, Griekse equivalenten en nog uitvoerige
Latijnse verklaringen werden overgenomen; voor het Duits en het Nederlands
steunde deze Pentaglottos vooral op de Latijns-Duitse Dasypodius, minder op
Schorus, en voor het Frans op het Dictionariolum puerorum Latinogallicum (1542)
van Estienne. Het Latijns-Frans-Nederlands Dictionarium trilingue (Antwerpen,
1549), volgens zijn titel een verklaring van de voorbeelden uit de Etymologia van
Custos Brechtanus, nam veel Nederlands over uit Schorus, Frans uit het
Dictionariolum puerorum van Estienne en waarschijnlijk ook Latijn uit Estienne of
uit Calepinus. Ook Van den Werve nam in zijn reeds vermelde bastaardwoordenboek
verscheidene artikels letterlijk over uit Schorus, met alleen een aanpassing van het
26)
Latijnse trefwoord tot een Nederlands bastaardwoord . Ten slotte onderging
eveneens het Dictionarium Tetraglotton (Plantijn, Antwerpen, 1562), dat zoals ik in
de volgende paragraaf zal zeggen hoofdzakelijk een bewerking was van het Franse
woordenboek van Morel, secundaire invloed van Schorus, in

24)
25)
26)

Cfr. Bibliotheca Belgica, 2e série, Gand-La Haye, 1891-1923. XXIII. S. 349.
Cfr. Bibliotheca Belgica, 2e série, V, D. 200.
Cfr. mijn dissertatie De bronnen van drie woordenboeken uit de drukkerij van Plantin: het
Dictionarium Tetraglotton (1562), de Thesaurus Theutonicae linguae (1573) en Kiliaans eerste
Dictionarium Teutonico-Latinum (1574) (ter perse), Eerste deel, Derde hoofdstuk, § 15.
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de uitgave van 1557, van Servilius en wellicht ook van de Calepinus Pentaglottos.
Samenvattend krijgen we nu het volgende overzicht:

b) Invloed van het Duits-Latijnse Dictionarium van Dasypodius
Volgens Verdeyen bewerkte Schorus in 1542 ook het Duits-Latijnse Dictionarium
van Dasypodius tot een Nederlands-Latijns woordenboek, maar De Smet heeft
aangetoond dat Verdeyens argumenten maar zwak zijn en dat de
Nederlands-Latijnse bewerking van 1556, de oudste die bewaard is, waarschijnlijk
27)
ook de eerste geweest is . Dit Dictionarium Germanicolatinum (Antwerpen, 1556)
steunde hoofdzakelijk op de Duits-Latijnse Dasypodius, maar daarnaast ook op de
Latijns-Nederlandse Dasypodius-Schorus, op de boven reeds vermelde
Synonymorum Sylua van Pelegromius en op het Nederlands-Latijnse Dictionarium
Germanicolatinum (Antwerpen, 1556) van Joannes Berckelaer. Dit laatste
woordenboek, dat kort vóór de Nederlands-Latijnse Dasypodius van 1556 verschenen
moet zijn, zo blijkt uit de tekst, steunde zelf ook weer op de Duits-Latijnse
Dasypodius, op de Synonymorum Sylua van Pelegromius en op het Tyrocinium
28)
linguae Latinae van Apherdianus .

27)

28)

G. de Smet, Deutsche Einflüsse auf die niederländische Lexikographie des 16. Jahrhunderts,
in Niederdeutsche Mitteilungen, 22 (1966), pp. 67-68; cfr. R. Verdeyen, Petrus Dasypodius
en Antonius Schorus, pp. 1000-1001.
Voor de bewijsvoering cfr. mijn inleiding op de uitgave van het Dictionarium Germanicolatinum
van Berckelaer, in de reeks Monumenta Lexicographica Neerlandica (Mouton, 's-Gravenhage),
ter perse.
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Het Dictionaire Flamen-François (Antwerpen, 1563) van Gabriel Meurier steunde
voor het Nederlands vooral op het Dictionarium van Berckelaer, op de
Nederlands-Latijnse Dasypodius en op het Naembouck (1546) van J. Lambrecht;
voor het Frans onderging het invloed van het Naembouck en van het Dictionariolum
puerorum Latinogallicum van Estienne. Berckelaer, de Nederlands-Latijnse
Dasypodius en Meurier waren ook secundaire bronnen voor de Thesaurus
Theutonicae linguae (Plantijn, Antwerpen, 1573) en Berckelaer, de Duits-Latijnse
en de Nederlands-Latijnse Dasypodius voor het Dictionarium Teutonico-Latinum
(1574) van Kiliaan; zoals ik in de volgende paragraaf zal zeggen, waren de
hoofdbronnen voor deze twee woordenboeken echter bewerkingen van de Dictionaria
van Estienne.
Zo kunnen we het volgende schema opstellen:

2. Woordenboeken onder invloed van Estienne
Robert Estienne had zich tot doel gesteld de Thesaurus of taalschat van het klassieke
Latijn zo volledig mogelijk weer te geven in zijn Dictionarium seu Latinae linguae
Thesaurus, non singulas modo dictiones continens, sed integras quoque Latine
loquendi et scribendi formulas
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ex optimis quibusque authoribus accuratissime collectas. Cum gallica fere
interpretatione (Parijs, 1531). Nog meer dan Calepinus nam Estienne citaten op uit
klassieke auteurs, maar een vernieuwing waarvoor hij zich in zijn voorrede
verontschuldigde, waren de Franse vertalingen of omschrijvingen die hij in bijna
elke paragraaf bij enige moeilijke woorden gaf. Uit dit standaardwerk groeiden
Estiennes uitvoerige vertaalwoordenboeken, het Dictionarium Latinogallicum (1538)
en het Dictionaire Francoislatin (1539), met ook allerlei zegswijzen en citaten uit het
klassieke Latijn. Toch legde Estienne met dit laatste woordenboek de grondslag
van de moderne Franse lexicografie; in zijn voorrede vestigde hij er trouwens de
aandacht op dat het Frans niet minder rijk of sierlijk is dan de klassieke talen.
Vervolgens gaf Estienne ook nog beknopte woordenboeken uit, bestemd voor
schoolgebruik: in 1542 het Dictionariolum puerorum Latinogallicum en in 1544 een
Frans-Latijnse tegenhanger ervan, Les mots francois selon l'ordre des lettres, ainsi
que les fault escrire, tournez en latin, pour les enfans. In deze twee woordenboeken
behield Estienne in principe enkel de alleenstaande woorden uit zijn uitvoerige
werken en liet hij de citaten, zinnetjes en omschrijvingen bijna alle weg, zodat deze
woordenboeken veel overzichtelijker en duidelijker waren, maar anderzijds toch nog
veel vollediger dan de Dictionaria van Dasypodius en de oudere Vocabularia.
Bovendien paste Estienne, althans in principe, in deze beknopte woordenboeken
de alfabetische volgorde consequent toe, die in zijn uitvoerige woordenboeken en
ook bij Dasypodius vaak moest wijken voor een half-etymologische, daar afleidingen
en samenstellingen meestal bij het grondwoord behandeld werden.
Zo kwam Estienne tot een moderne opvatting van het woordenboek, die in het
Nederlandse taalgebied vooral overgenomen werd door drie woordenboeken uit de
drukkerij van Plantijn: het Dictionarium Tetraglotton (1562), de Thesaurus
Theutonicae linguae (1573) en het Dictionarium Teutonico-Latinum (1574) van
Kiliaan. Voor een uitvoerige uiteenzetting van de ontstaansgeschiedenis en de
bronnen van deze drie woordenboeken verwijs ik naar mijn dissertatie, die weldra
zal verschijnen in de reeks Bouwstoffen en Studiën voor de geschiedenis en de
lexicografie van het Nederlands.
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a) Invloed van het Dictionarium Latinogallicum en het Dictionariolum
puerorum Latinogallicum van Estienne
Zoals ik boven gezegd heb, heeft Paludanus in zijn Dictionariolum rerum maxime
vulgarium (1544) Franse en misschien ook Latijnse woorden overgenomen uit het
Dictionariolum puerorum Latinogallicum van Estienne; ook de titel van Paludanus
wijst op invloed van Estienne, al was de eigenlijke basis van zijn woordenboek de
Rerum maxime vulgarium...vocabula van Curius, die echter geen Frans gaf. Boven
heb ik eveneens invloed van Estiennes Dictionariolum vermeld op het Dictionarium
trilingue van 1549 en op Meuriers Dictionaire flamengfrançois (1563); deze twee
woordenboeken stonden echter hoofdzakelijk onder invloed van bewerkingen van
Dasypodius.
Het eerste Nederlandse woordenboek dat echt naar het model van Estiennes
Dictionariolum werd opgevat, is vermoedelijk het Nederlands-Franse Naembouck,
in 1546 te Gent uitgegeven door Joos Lambrecht, die ook het Dictionariolum van
Paludanus had gedrukt. Wat opzet betreft, met zijn overzichtelijke, duidelijke en
toch vrij volledige weergave van de woordenschat, komt het Naembouck inderdaad
niet met de oudere Nederlandse woordenboeken overeen. Omdat de trefwoorden
erin een zeer eigen, gewestelijk karakter dragen, is het echter moeilijk de bronnen
ervoor weer te vinden; misschien heeft de auteur vele trefwoorden wel zelf overgezet
uit het Latijn van Estienne. Zeer waarschijnlijk was het Dictionariolum van Paludanus
ook een van de bronnen voor het Naembouck; als andere bronnen noemt Verdeyen
nog het Vocabulare van Berlaimont en de Nederlands-Latijnse bewerking van
Dasypodius, waarvan hij dacht dat ze in 1542 verschenen was, waarschijnlijk ook
29)
het Livre des Mestiers en het Vocabulair pour aprendre Romain et flameng . Dat
Lambrecht daarnaast nog Franse omschrijvingen heeft overgenomen uit het
Dictionarium Latinogallicum

29)

R. Verdeyen, Inleiding op Het Naembouck van 1562. Tweede druk van het Nederlands-Frans
woordenboek van Joos Lambrecht. Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de
l'Université de Liège. Liège-Paris, 1945, pp. XXVI-XXXII.
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van Estienne, bewijst het artikel Galghenveld. Le lieu ou les malfaicteurs sont
executez par justice; deze Franse tekst staat letterlijk in het Dictionarium
Latinogallicum i.v. Carnificina.
Estiennes invloed drong ook door via het woordenboek van Guillaume Morel,
Verborum latinorum cum graecis gallicisque coniuncti Commentarij (Parijs, 1558).
Zijn Latijnse en Franse tekst had Morel vrijwel volledig overgenomen van Estienne,
gedeeltelijk uit het Dictionarium Latinogallicum en gedeeltelijk uit het Dictionariolum
puerorum Latinogallicum; in omvang stond Morels woordenboek tussen deze twee
in. De Griekse woorden kwamen gedeeltelijk uit het Dictionarium van Calepinus,
maar Morel, die ‘imprimeur du roi pour la langue grecque’ was, zoals Estienne voor
30)
het Latijn, had er zelf heel wat Grieks aan toegevoegd . Dit woordenboek van Morel
nu was de hoofdbron voor het Latijns-Grieks-Frans-Nederlandse Dictionarium
Tetraglotton (1562) van Plantijn; volgens steekproeven komen het Latijn. Grieks en
Frans van het Tetraglotton voor ongeveer 90% uit deze bron. Secundaire bronnen
waren voor het Latijn en het Grieks het Dictionarium van Calepinus, voor het Latijn
en het Frans de Latinae linguae Thesaurus van Estienne en het Promptuarium
Latinae linguae (1561), door Plantijn zelf uitgegeven. Dit laatste Latijns-Franse
woordenboek is niets anders dan een wat aangevulde uitgave van het Dictionariolum
31)
puerorum van Estienne, die misschien door Kiliaan werd verzorgd .
De Nederlandse tekst van het Tetraglotton, die zeer waarschijnlijk het werk is van
Kiliaan, is meestal vrij getrouw overgezet uit het Frans van Morel. Slechts in een
relatief klein aantal artikels, volgens steekproeven ca. 7% van het totaal, werd dit
Nederlands niet vertaald uit Morel, maar overgenomen uit een ouder Nederlands
of aangepast uit een Duits woordenboek. Als secundaire bronnen voor het
Tetraglotton werden zeker de Latijns-Nederlandse woordenboeken van Dasypodius-

30)

31)

Weiss, art. Morel (Guillaume), in Biographie universelle ancienne et moderne. Edition nouvelle,
Paris, 1843-1865. Tome 29, p. 273; A. Franklin, art. Morel (Guillaume), in Nouvelle Biographie
Générale, Paris, 1855-1866, Tome 36, kol. 515-517.
Zie hierover en over de bronnen van het Dictionarium Tetraglotton meer in het eerste deel
van mijn dissertatie (ter perse).
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Schorus en Servilius en wellicht ook de Calepinus Pentaglottos gebruikt, zoals ik
reeds gezegd heb; belangrijker dan deze drie bronnen was echter het Latijns-Duitse
Dictionariolum puerorum van Frisius, dat zelf weer een Duitse bewerking was van
het Dictionariolum van Estienne.
Dit kunnen we in het volgende overzicht samenvatten:

b) Invloed van Les mots francois van Estienne
Het beknopte Frans-Latijnse woordenboek van Estienne Les mots francois, dat van
1557 af verscheen onder de titel Petit dictionaire francoislatin, werd in 1557 door
G. Meurier in het Nederlands bewerkt tot een Vocabulaire francois-flameng, door
meestal gewoon de Latijnse equivalenten van Estienne door Nederlandse woorden
32)
te vervangen . Volgens steekproeven komt ongeveer drie vierde van Meuriers
Franse trefwoorden letterlijk overeen met die van Estienne. Aan de latere uitgave
van 1574 heeft Meurier bovendien een aantal trefwoorden, met ook zegswijzen, uit
het uitvoerigere Dictionaire Francoislatin van Thierry toegevoegd, waarbij hij de
Latijnse equivalenten ook

32)

V.E. Smalley, The Sources of ‘A Dictionaric of the French and English Tongues’ by Randle
Cotgrave (London, 1611). A Study in Renaissance Lexicography. Baltimore, 1948, p. 58 en
p. 88.
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weer in het Nederlands overzette, en enige artikels aangepast uit het Dictionarium
Tetraglotton.
Ook via een Duitse bewerking beïnvloedde Les mots francois de Nederlandse
lexicografie. Het werd door Frisius bewerkt tot een Dictionariolum puerorum
Germanicolatinum (1556), waarvoor hij het Duits gedeeltelijk putte uit zijn uitvoerig
Dictionarium Latinogermanicum en waarschijnlijk ook uit het Dictionarium
Germanicolatinum van Dasypodius. In mijn dissertatie heb ik aangetoond dat het
Dictionariolum Gcrmanicolatinum van Frisius het model en de voornaamste bron
geweest is voor Kiliaans Dictionarium Teutonico-Latinum van 1574; daarnaast was
ook Les mots francois zelf een van Kiliaans bronnen.
Kiliaans eerste Dictionarium is volledig in dezelfde geest opgevat als deze
beknopte woordenboeken van Frisius en Estienne: het is duidelijk en overzichtelijk
en toch niet te beknopt. Al vulde hij deze basis aan uit allerlei andere bronnen, o.a.
de woordenboeken van Maaler, Thierry, Dasypodius, Berckelaer, het Naembouck
en de Thesaurus Theutonicae linguae, toch werd zijn opzet wel ingegeven door de
beknopte woordenboeken van Frisius en Estienne. In zijn voorrede legde Kiliaan
er zelf trouwens de nadruk op dat hij de Nederlandse taalschat zeer beknopt en
toch duidelijk wilde weergeven: ‘via et ratione maxime compendiosa, satis tamen,
ni fallor moderata: ne obscuritatem breuitas, nauseam prolixitas studiosis moueat’.
Ongeveer drie vierde van zijn Nederlandse trefwoorden paste Kiliaan aan uit
Duitse en Franse bronnen, met als gevolg dat zijn Dictionarium van 1574 heel wat
germanismen en gallicismen bevat, die Kiliaan zeker mede uit etymologische
beweegredenen heeft opgenomen. Een belangrijke vernieuwing is echter dat bij
Kiliaan het Nederlands zelf in het middelpunt van de belangstelling komt te staan.
In zijn voorrede legt hij sterk de nadruk op de etymologische studie van de
Nederlandse woorden en op de verwantschap ervan met Duitse en Franse woorden
die hij in zijn Dictionarium aangeeft. Deze wetenschappelijke belangstelling,
waarschijnlijk gewekt door zijn bronnen, werkte Kiliaan nog verder uit in zijn latere
uitgaven, het Dictionarium Teutonico-Latinum van 1588 en het Etymologicum
Teutonicae linguae van 1599. Deze woordenboeken werden veel uitvoeriger dan
het beknopte Dictionarium
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van 1574; Kiliaan nam o.a. heel wat over uit de Thesaurus Theutonicae linguae
(1573) en maakte blijkbaar voortdurend aantekeningen in ‘werkexemplaren’ van
33)
oudere woordenboeken . Als bronnen gebruikte Kiliaan zeker de Nomenclator en
34)
andere boeken van Junius en ook verscheidene niet-lexicografische werken . Een
nader onderzoek naar de bronnen van Kiliaan na 1574 is echter nog nodig.
Van deze ontwikkeling kunnen we het volgende overzicht maken:

c) Invloed van het Dictionaire Francoislatin van Estienne
Het uitvoerige Dictionaire Francoislatin van Estienne werd in 1564 opnieuw
uitgegeven en aangevuld door Jean Thierry, een vroeger medewerker van Estienne.
Intussen was in 1561 van Estiennes Dictio-

33)
34)

Cfr. mijn artikel Kiliaan, de grondlegger van de Nederlandse lexicografie, in Wetenschappelijke
Tijdingen, 28 (1969), kol. 200-204.
Cfr. G. de Smet, Kiliaan en de Hollandse en Brabantse dialektwoorden uit Junius' Nomenclator,
in Handelingen van de Zuidnederlandse Maatschappij voor taal- en letterkunde en
geschiedenis, XI (1957), pp. 25-34, en andere artikels die ik vermeld in het eerste hoofdstuk
van het derde deel van mijn dissertatie.
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naire ook een Duits-Latijnse bewerking verschenen, Die Teütsch Spraach van Josua
Maaler, die voor het Duits tevens had geput uit het Dictionarium Latinogermanicum
en het Dictionariolum puerorum Germanicolatinum van Frisius en uit het Dictionarium
Germanicolatinum van Dasypodius. Deze woordenboeken van Thierry en Maaler
waren de voornaamste bronnen voor de Thesaurus Theutonicae linguae, die in
1573 bij Plantijn te Antwerpen verscheen.
Volgens Plantijns voorrede moest deze Thesaurus de eerste volledige verzameling
van de Nederlandse taalschat worden; alle oudere Nederlandse woordenboeken
vond hij veel te beknopt. Hij wilde dat zijn woordenboek ‘se puisse au moins esgaler
à ceux des autres nations, qui ainsi de iour à autre ont de longue main amplifié ceux
de leur langue’. Om zoveel mogelijk Nederlandse woorden te verzamelen liet Plantijn
zijn corrector André Madoets niet alleen Nederlandse woordenboeken excerperen,
maar ook trefwoorden aanpassen uit het Duits en overzetten uit het Frans. Volgens
steekproeven komt ongeveer 91% van de artikels in de Thesaurus uit de
woordenboeken van Maaler en Thierry. Secundaire bronnen voor de Thesaurus
waren de Nederlands-Latijnse Dasypodius, Berckelaer, het Naembouck, de
Nederlands-Franse Meurier, het Dictionarium Tetraglotton, waarschijnlijk ook het
Dictionarium Latinogermanicum van Frisius, de Teuthonista van Van der Schuren
en het Vocabulare van Berlaimont, maar toch was de Thesaurus naar opzet en
samenstelling in hoofdzaak een aanpassing van Estiennes uitvoerige
woordenboeken.
Door deze invloed hebben de woordenboeken van het einde der zestiende eeuw
een heel ander uitzicht dan die van de eerste helft van die eeuw. Ze zijn veel
moderner opgevat, vollediger en tevens overzichtelijker.
Hoewel Mathias Sasbout in de voorrede op zijn Dictionaire Flameng-Francoys
(Antwerpen, 1576) beweert dat hij het Dictionaire Francoislatin van R. Estienne
heeft bewerkt, toch kan dit voor het grootste gedeelte slechts zijn indirecte bron zijn
geweest. Sasbouts Dictionaire komt immers, zoals Storme en Riemens reeds
35)
opgemerkt hebben ,

35)

J. Storme, Proeve eener Critiek op den Thesaurus Theutonicae linguae (1573) door Christoffel
Plantijn, (1914) in handschrift bij de Kon. Vlaamse Academie te Gent, pp. 390-397; K.J.
Riemens, Les débuts de la lexicographie Franco-Néerlandaise, in Revue de Philologie
française, 33 (1921), pp. 27-30.
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meestal bijna letterlijk overeen met de Thesaurus Theutonicae linguae, maar dan
zonder het Latijn. Volgens steekproeven komen op 156 artikels van Sasbout er 88
zeker uit de Thesaurus, terwijl 15 andere uit de Thesaurus of uit een andere bron
kunnen komen; enige andere artikels heeft Sasbout blijkbaar toegevoegd naar
aanleiding van artikels in de Thesaurus. Daarnaast heeft hij waarschijnlijk 7 artikels
overgenomen uit het Dictionaire flameng-françois (in de uitgave van 1567) van
Meurier (15 uit Meurier of uit een ander woordenboek) en 5 artikels overgezet uit
het Dictionaire Francoislatin (1572) van Thierry (10 uit Thierry of uit een ander
woordenboek).
Het Dictionaire Françoys-Flameng (1579) van Sasbout steunde gedeeltelijk op
zijn Dictionaire Flameng-Francoys en gedeeltelijk op het Dictionaire
François-Flameng (1574) van G. Meurier, dat bij dezelfde uitgever Jan Waesberge
was verschenen. Volgens steekproeven staat ca. 26% van Sasbouts artikels letterlijk
en 28% met enige wijzigingen reeds in Meuriers Dictionaire.
Bij Waesberge verscheen in 1577 een anoniem Dictionaire flamen-francois, niets
anders dan een ingekorte bewerking van Sasbouts Nederlands-Frans woordenboek.
Volgens steekproeven werd ca. 37% van diens artikels volledig, 15% gedeeltelijk
en 46% niet overgenomen; slechts ca. 0,8% van de artikels in 1577 werd volledig
en 0,8% gedeeltelijk nieuw toegevoegd.
Het Dictionaire Francois-Flamen (Gent, 1582) van Jan Taye is, hoewel de auteur
het niet zegt, eigenlijk een ingekorte uitgave van het Frans-Nederlands woordenboek
van Sasbout. Volgens steekproeven heeft Taye ongeveer een derde van Sasbouts
artikels letterlijk en een derde met enige wijzigingen overgenomen; ongeveer een
derde heeft hij eruit weggelaten. Het Dictionaire Francois-Flamen (Gent, s.a.) van
Gilles Verniers, uitgegeven door J. de Salenson, de uitgever van Tayes woordenboek,
is hetzelfde werk als dat van Taye, met alleen een nieuw titelblad en met inkorting
van de eerste en de laatste vier bladzijden; volgens De Vreese is het iets later
36)
verschenen .
Enige jaren later gaf Waesberge het Dictionaire ou promptuaire fla-

36)

W. de Vreese, art. Meurier (Gabriel), in Biographie Nationale, XIV, kol. 715-716.
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men-francoys en francoys-flameng (1587/89) van E.E.L. Mellema uit, dat weer een
aangevulde herdruk van de twee delen van Sasbout is, zoals Storme reeds
37)
opgemerkt heeft . Volgens steekproeven stond van Mellema's Nederlands-Frans
deel 76% van de artikels reeds volledig en 11% gedeeltelijk bij Sasbout, en van zijn
Frans-Nederlands deel 81% volledig en 5% gedeeltelijk.
In 1599 verscheen bij Waesberge te Rotterdam een Dictionnaire
François-Flamen...par J.W., waarvan het enige bekende exemplaar zich te Hamburg
38)
bevindt . Vermoedelijk bewerkte Waesberge zelf deze uitgave en kortte hij het
39)
Frans-Nederlandse deel van Mellema in .
Dit kunnen we in het volgende schema samenvatten:

37)
38)
39)

J. Storme, Proeve eener Critiek op den Thesaurus Theutonicae linguac, pp. 400-402.
A.M. Ledeboer, Het geslacht Van Waesberghe. Tweede uitgave. 's-Gravenhage-Utrecht,
1869, p. 62.
Cfr. A. Vander Linden, art. Waesberghe (Van), in Biographie Nationale, XXVII, 1938, kol. 26.
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Besluit
De opkomst van het moderne Nederlandse woordenboek en de bloei van de
Nederlandse lexicografie hebben dus veel te danken aan de impuls van het
humanisme en in het bijzonder aan de Franse woordenboeken van Robert Estienne,
de Franse bewerkingen hiervan door Morel en Thierry en de Duitse door Frisius en
Maaler. Zowel de duidelijkheid en overzichtelijkheid van Kiliaans eerste Dictionarium
als de volledigheid die Plantijn voor zijn Thesaurus verlangde, waren te vinden in
woordenboeken van Estienne. De latere woordenboeken van Kiliaan, Sasbout en
Mellema streven zowel naar volledigheid als naar duidelijkheid en overzichtelijkheid
en zijn zo reeds echte moderne Dictionaria. Omdat Kiliaans aandacht voor het eerst
vooral naar het Nederlands gaat, dat hij ook wetenschappelijk wil beschrijven, is
zijn Etymologicum voor de Nederlandse lexicografie van het grootste belang. Een
dergelijk woordenboek bezat toen nog geen enkele andere Europese volkstaal.
F. CLAES S.J.
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Plaats en functie van de passieve constructie in het syntactisch
systeem van het Nederlands
I. Inleiding
1. De passieve constructie is binnen het bestek van de structurele syntaxis niet los
te denken van haar syntactische tegenpool, de actieve constructie. Men kan de
twee vormen als syntactische synoniemen beschouwen. Dat neemt niet weg, of
sluit wellicht automatisch in, dat ze toch in het taalgebruik in meer dan een opzicht
onderling verschillen, semantisch en stilistisch. Die verschillen hangen ten dele
samen met de syntactische gestalte die in het Nederlands het ‘passief’ in de loop
van de taalgeschiedenis heeft aangenomen. In het vóórgermaanse taalstadium was
de passieve voorstelling van zaken formeel voornamelijk kenbaar aan de eigen
vervoegingsvorm van het verbum finitum. Dat heeft lange tijd het zicht op het
syntactisch karakter van het passief versluierd: men noemde het in de grammatica
onder de vormleer dan ook een genus van het werkwoord.
In de germaanse ontwikkeling is met het verval der werkwoords-uitgangen
daarvoor de analytische omschrijving met een hulpwerkwoord in de plaats gekomen.
Voor het Nederlands is dat de combinatie van een verbum finitum van het werkwoord
worden en het participium perfecti van het werkwoord waar het in feite in de zin
1)
omgaat. In de grond van de zaak is dit een speciale toepassing van de B-structuur
in het syntactische systeem: S Vf A1. Die syntactische oorsprong van de nu geldende
passieve constructie werkt echter in bepaalde opzichten na in het gebruik dat er in
de tegenwoordige taal van gemaakt wordt of kan worden. Maar de ontwikkeling van
die nieuwe passieve structuur

1)

B-structuur betekent verbinding van subject + koppelwerkwoord + praedjcaatsnomen; zie
mijn Nedl. Syntaxis in klein bestek, p. 26.
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2)

vertoont tevens overgangen naar de functie van het A-type , met name als
onpersoonlijke verbinding.
Op deze wijze zijn in het syntactisch apparaat nieuwe mogelijkheden ontstaan
voor stilistische vormvarianten voor verwante ‘inhouden’.
Een treffend voorbeeld, hoe in de gedachtenontwikkeling van een contemporaine
taalgebruiker het taalmedium stilistisch verglijdt van de actieve naar de passieve
constructie, levert het volgende citaat: De misdadiger uit hartstocht kan de ervaring
hebben, dat machten met buitenmenselijke proporties zich van hem meester gemaakt
hebben. Wat hij doet, doet hij zelf eigenlijk niet, hij ondergaat het veeleer, het wordt
in hem en door hem gedaan, v. P. 55.
Actieve en passieve structuren zijn hier vervlochten en subtiel tegen elkaar
uitgespeeld om de paradoxale gedachte vorm te geven, dat een ‘misdadiger’ tegelijk
verantwoordelijk en niet-verantwoordelijk, slachtoffer én dader genoemd zou kunnen
worden.
3)
Een actieve zin-vormende groep van het C-type (SVf A4) zoals ‘De koninklijke
familie bewoont het paleis’ vindt haar passieve tegenspeler of synonieme concurrent
in de vorm: Het paleis wordt door de koninklijke familie bewoond. Het passieve
object van het C-type (het paleis) is dan in de passieve structuur getransformeerd
tot grammatisch subject, zonder dat daarmee de interne semantische relatie tussen
de verbonden elementen is aangetast, zodat we dat grammatische subject in
semantisch opzicht tevens passief subject kunnen noemen. Het actieve
grammatische subject van de C-formatie (de koninklijke familie) is omgezet in een
voorzetselbepaling van de passieve structuur, en kan op intern semantische gronden
het actieve subject van de verbinding genoemd worden, of meer in het bijzonder
het actieve subject van het verbum in participiale vorm. Belangrijk echter is ook het
derde formele verschil tussen de twee constructies: het verbum finitum uit de actieve
groep is gesplitst in een verbum finitum van het werkwoord worden en een voltooid
deelwoord van het werkwoord in het C-type. Het verbum finitum is
grammaticaal-syntactisch als hulpwerk-

2)
3)

A-type betekent grondpatroon van zinspotente verbindingen zonder object, zie mijn N.S., p.
25.
C-type betekent zinspotente verbinding met een object, zie mijn N.S., p. 27.
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woord aan te duiden, omdat het geen andere dienst verricht dan indicatie geven
van de passieve interne structuur, gepaard met secundaire nevenfuncties, zoals
aanduiding van tijd en eventueel modaliteit, terwijl de vorm tevens zoals ieder
normaal verbum finitum meespeelt met het grammatisch subject in getal en persoon.
Het semantisch draaipunt in de zinspotente groep ligt dus niet meer in het verbum
finitum, maar in het participium: het deelwoord levert namelijk uitsluitend de
semantische bijdrage, die in de zinspotente groep in het C-type mede in het verbum
finitum tot uitdrukking kwam.
2. Een belangrijke vraag is nu of de twee syntactische synoniemen, de actieve
en de passieve verbindingsvorm van dezelfde semantische elementen, hier dus de
drie delen: koninklijke familie - bewonen - paleis - in hun semantische totaliteit
volkomen aan elkaar gelijk zijn. In de grote lijn kan men zeker wel zeggen, dat de
twee zinnen ‘het paleis wordt door de koninklijke familie bewoond’ en ‘de koninklijke
familie bewoont het paleis’ dezelfde mededeling bevatten: tussen de nominale delen
en het werkwoord bewonen bestaan dezelfde semantische relaties; alleen zijn intern
de grammaticaal-syntactische relaties verschoven. De generatieve transformationele
grammatica pleegt dan ook te zeggen, dat aan de actieve vorm en zijn passieve
tegenhanger dezelfde ‘diepte-structuur’ ten grondslag ligt, en dat het verschil
uitsluitend zit in de twee oppervlakte-structuren. Dat is ten dele waar, en dan nog
op voorwaarde dat men ook werkelijk onder diepte-structuur wil verstaan de interne
semantische-syntactische relatie tussen de op elkaar betrokken begrippen of
woorden. Maar het verschil tussen de twee synonieme oppervlakte-structuren schuilt
niet alleen in de formele kant. Er is verschil in betekenis en functie van het geheel.
Ieder van de beide structuren heeft recht van bestaan als taalvorm met eigen functie:
de twee vormen zijn in dat opzicht niet identiek in volstrekte zin. Om dat in beginsel
duidelijk te maken is de vergelijking van de twee gekozen voorbeelden niet gelukkig,
omdat ze als elkaars syntactische tegenpolen te opzettelijk tegenover elkaar zijn
geconstrueerd. Dat is niet de gang van zaken in het ‘natuurlijke’ spontane taalgebruik.
Dan kiest men de ene, óf de andere structuur om redenen die men zich misschien
nauwelijks of slechts ten dele bewust wordt, maar die wel degelijk in
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het ‘onderbewuste’ drijfveren tot die bepaalde keuze zijn, al is het tegelijk waar, dat
sommige gestereotipeerde passieve constructies met een zekere automatisme
worden gehanteerd. Er heerst bij de keuze tussen de actieve of de passieve vorm
zelden willekeur of volslagen onverschilligheid. Zichtbaar wordt het eigen karakter
van de passieve verbindingsvorm reeds, wanneer we het zo even gebruikte
kunstmatige voorbeeld herleiden tot het individuele citaat van de geraadpleegde
tekst, waaruit het werd gedestilleerd: Nederland bezit dan ook nauwelijks werkelijke
paleizen. Amsterdams enige gebouw van formaat is het gewezen stadhuis, het
Paleis op de Dam, maar het wordt niet door de koninklijke familie bewoond.
In dit zinscomplex is de passieve constructie aan het einde de vanzelfsprekende
natuurlijke vorm, die wel theoretisch omgezet kan worden in de actieve vorm ‘de
koninklijke familie bewoont het niet’, maar daardoor in het gegeven syntactische
complex semantisch en stilistisch niet vervangen kan worden.
3. De eigenaardigheden of ‘eigenzinnigheden’ van de passieve structuur verder
te analyseren en in beginsel grammaticaal en stilistisch te formuleren, is het doel
van deze studie, waarbij op allerlei details in de vormgeving zal moeten worden
gelet.
Men moet bij die analyse uitgaan van het historisch bepaalde feit, dat er een
formele overeenkomst bestaat tussen de passieve vorm en de structuur van het
B-type als syntactische grondvorm met worden als koppelwerkwoord en een
adjectivisch praedicaatsnomen. De overeenkomst met het B-type wordt semantisch
nog tastbaarder, wanneer men de perfectische vorm van de passieve structuur legt
naast de verbindingen van het B-type met zijn als verbum finitum en een verbaal
adjectief als praedicaatsnomen. In een zin als: Door de last van de rijp waren de
naalden dicht op elkaar geperst en de takken naar elkaar toegebogen - wordt een
‘toestand’ van naalden en takken beschreven, die bij de taalanalyse als perfectisch
resultaat van ‘persen’ en ‘buigen’ door het actieve subject ‘de zware rijp’ zou kunnen
worden opgevat, maar als zodanig niet of nauwelijks door de ongewaarschuwde
taalgebruiker ervaren wordt. In dit voorbeeld uit de taalpraktijk liggen de
structuurvormen van passieve verbinding en B-type wel heel dicht bij
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elkaar, mede doordat de bepaling met door geen levend actief object aanduidt, en
daarom als adverbiale bepaling van oorzaak (= tengevolge van...) kan worden
opgevat. Een omzetting van de vermeend passieve vorm in de actieve constructie
is hier niet aanvaardbaar, al zou men dat theoretisch kunnen doorvoeren: de last
van de rijp had de naalden dicht op elkaar geperst en de takken naar elkaar
toegebogen. Een beroep op de zgn. dieptestructuur kan hier voor de interpretatie
geen uitsluitsel geven, omdat zich ten opzichte van de dieptestructuur hetzelfde
probleem voordoet. Men zou de gegeven voorstelling ook anders kunnen vertalen:
tengevolge van de zware rijp zaten de naalden dicht opeen geperst en waren de
takken naar elkaar toegebogen (intransitief).
Op details in de overgang van B-type naar passieve constructie of omgekeerd
komen we in de volgende paragrafen uitvoeriger terug. Waar het hier in beginsel
omgaat, is dat er niet alleen formele overeenkomst valt aan te wijzen, maar dat ook
de interne psychologischsemantische relatie van de B-structuur nawerkt in de
toepassing als passieve constructie en dat voor een deel daarin het geheim van de
eigen aard dier laatstgenoemde syntactische vorm ontsluierd wordt. In de B-zin
namelijk is normaliter het grammatisch subject tevens het eigenlijke of psychologisch
gezegde. In de tevoren geciteerde zin ‘het wordt niet door de koninklijke familie
bewoond’ is het als grammatisch subject anaphorisch (= het in het verband
genoemde paleis), en daarom ‘psychologisch subject = onderwerp van gesprek’ terwijl de verrassende mededeling (gezegde) daarover is dat (het) nota bene niet
door diegene voor wie het eigenlijk als paleis bestemd is, bewoond wordt. Dat in
deze zin het participium achteraan staat is bovendien niet toevallig: het geeft aan,
dat het psychologisch praedicaat gevormd wordt door de gehele combinatie van de
woorden ‘niet door de koninklijke familie bewoond’. Beide componenten van dit
praedicaat, ‘het niet bewoond zijn’ én ‘dat dit niet door de koninklijke familie geschiedt’
zijn in dit verband van even groot belang. Een verschikking in de opstelling der
woorden naar de open constructie zou tot gevolg hebben, dat het
verwonderingwekkende accent hoofdzakelijk op het omschreven actief subject werd
gelegd, om uit te drukken dat het paleis
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wel bewoond werd, maar niet door de koninklijke familie; dus zo: maar het wordt
niet bewoond door de koninklijke familie. Dat is kennelijk niet de bedoeling van de
schrijver. De enige zuivere vorm is dus door de schrijver van dit citaat gehanteerd,
zowel door het gebruik van de passieve constructie op zichzelf als door de hantering
van de gesloten woordschikking. Men moet hier niet tegen inbrengen, dat toch
‘hetzelfde’ gezegd kan worden door een zware, tegenstellende accentuatie van het
actieve subject bij dezelfde gesloten schikking, dus zo: maar het wordt niet door de
koninklijke famílie bewoond. Inderdaad kan dat, maar het is niet de meest natuurlijke
vorm, het is een meer opzettelijke, ietwat geforceerde intonatievorm, die zich schrap
zet tegen de grammaticale vorm. Het is nu eenmaal in de gesproken taal zo, dat in
vele gevallen intonatie en grammaticale vorm (i.c. de woordschikking) samenwerken
met het zelfde functionele doel, maar dat in bijzondere omstandigheden die
samenwerking ontbonden kan worden en dat dan de intonatie ten behoeve van het
oorspronkelijke doel een tegenspel ontwikkelt tegenover de grammaticale vorm
door een specifieke intensievere vorm aan te nemen: een zwaarder accent of een
hogere toon. Bovendien hebben we hier niet met gesproken, maar met geschreven
taal te maken, waar het aangeven van afwijkende intonaties moeilijk is. In ons
gegeven voorbeeld werd daarom de natuurlijkste, vanzelfverlopende vormgeving
door samenspel van woordschikking en intonatie gevolgd.
Dit nu, het feit dat de passieve constructie als tegenhanger van het actieve C-type,
zich gewoonlijk gemakkelijk laat analyseren in anaphorisch of althans psychologisch
subject = grammaticaal passief subject en het eigenlijke gezegde of psychologisch
praedicaat dat of het participium alleen of de hele groep van het participium,
eventueel met inbegrip van omschreven actief subject, omvat - verklaart voor een
belangrijk deel het specifieke gebruik van de passieve constructie. De op zichzelf
belangrijke vraag of die ‘psychologische geleding’ in de relatie tussen de verbonden
delen ook tot de zgn. dieptestructuur moet worden gerekend, kan thans in het midden
blijven. Het is een probleem voor de zich zo noemende generatieve grammatica.
In ieder geval staat
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voor mij vast, dat de formalistische structuralisten het onderscheid dat aan de
taalpsychologen van de 19e eeuw is te danken, ten onrechte uit de syntaxis getracht
hebben te verbannen. Het opereren met die psychologische geleding acht ik in deze
syntactisch-stilistische uiteenzetting dan ook noodzakelijk om door te dringen in de
aard van de syntactische oppositie actief-passief.
Er is nog een tweede eigenaardigheid van het B-type, die in zekere mate doorwerkt
in de passieve constructie, maar aan de andere kant juist door de louter passieve
constructie vervaagt of verbleekt. De verbinding met worden en een adjectivisch
praedicaat heeft namelijk op grond van de oorspronkelijke betekenis van dit
werkwoord een inchoatieve betekenis: zij duidt aan, dat het subject komt te verkeren
of overgaat in de ‘situatie’ die het nominale praedicaat aangeeft, of dat de daardoor
aangeduide ‘eigenschap’ hem ‘eigen wordt’. Welnu, het participium perfecti passivi
is een verbaal adjectief. De ‘passieve’ verbinding hij wordt veranderd staat in
betekenis niet ver af van ‘hij wordt anders’; en hij wordt gedood betekent in zekere
zin ‘hij gaat (wordt) dood (eventueel door toedoen van een ander). Het inchoatieve
aspect schuilt in worden, het resultatieve in het participium, dat van nature
perfectisch-resultatief is. In de verbinding hij wordt geslagen echter, is de
inchoatief-perfectieve betekenis te loor gegaan ten voordele van de louter passieve
functie, zodat er een duratieve voorstelling van het ondergaan van een handeling
is ontstaan. Het participium verliest in zulke passieve verbindingen zijn typisch
perfectief-resultatieve betekenis. Dit al of niet verloren gaan van die participiale
functie hangt af van de al of niet perfectieve betekenis van het werkwoord.
In het perfectum met zijn + participium ontbreekt op zichzelf het inchoatieve aspect,
maar het resultatieve blijft behouden, zolang het deelwoord verbaal fungeert. Het
participium nadert in veel gevallen echter zeer dicht de adjectivische functie en
daardoor staat de verbinding vlak naast die van het B-type met zijn + adjectief: hij
is gedood - hij is dood - hij is gewond. Omdat het in de mededeling in perfectische
vorm dikwijls voornamelijk gaat om het resultaat, uitgedrukt in het aanwezige
participium perfecti, wordt het participium
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van het passieve hulpwerkwoord (geworden) gewoonlijk weggelaten: de deur is
gesloten (geworden) - en vooral in de praeteritale vorm: de deur was gesloten (=
de deur was dicht). Bij toevoeging van secundaire bepalingen, ter aanduiding van
tijd en oorzaak, herleeft meermalen de passief-verbale functie: toen is de deur
gesloten (= dicht gedaan) - daarom is de deur gesloten; maar in de praeteritale vorm
dringt dan ook nauwelijks de passief-verbale functie door: toen was de deur gesloten.
Deze uiteenzetting van overigens bekende feiten, moge er aan herinneren, dat
de twee ‘passieve’ vormen, die met worden en die met zijn, niet in één adem kunnen
worden genoemd: er is een aanmerkelijk verschil in ‘passiviteit’, in
ontwikkelingseigenaardigheden en daardoor in toepassingsmogelijkheden, kortom
in syntactisch-functioneel gedrag.
De verbinding met worden heeft zich in combinatie met bepaalde werkwoorden
zo ver van haar oorsprong verwijderd, dat zij niet meer als B-structuur is te
herkennen, maar zoals we nog zullen zien, zijn er ook ontwikkelingen in
tegengestelde zin mogelijk. De vorm met zijn vertoont juist uiteraard de neiging het
typisch passief karakter prijs te geven en terug te keren tot zijn syntactische
oorsprong, de B-structuur.
Een en ander hangt nog weer samen met een derde eigenaardigheid in de functie
van de passieve voorstelling.
De actieve C-vorm van ‘hij sloeg de hond voor mijn ogen dood’ is namelijk de
levendige direkte weerslag van het waargenomen gebeuren in een visueel werkende
taalvorm; het is de passende vorm van het beeldende verhaal dat het gebeuren op
de voet volgt. De theoretisch mogelijke passieve tegenpool ‘de hond werd door hem
voor mijn ogen doodgeslagen’ is de indirecte, verabstraheerde mededelingsvorm
‘achteraf’ als van een uit het episch verband gelichte gebeurtenis of daad. Nog een
stap verder op de weg der abstractie is dan de episch isolerende perfectische vorm:
de hond is door hem voor mijn ogen doodgeslagen’. Die perfectivering is op zichzelf
niet gebonden aan de passieve structuur, maar een functie op het
temporeel-aspectische vlak. De abstraherende werking ervan echter versterkt de
abstraherende werking die aan de passieve constructie eigen is.
Vandaar het drukke gebruik van passieve vormen in de betogende en
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specifiek de ambtelijke taal. Evenals de constaterende, oordelende, omschrijvende
zin van de B-structuur (SVf A1) is deze isolerende passieve constructie een
karakteristieke vorm van het bewerend-mededelend taalgebruik.
4. Het ligt in de aard van de zaak, dat men nu in die op zichzelf reeds
abstraherende passieve constructie het gebeuren nog verder distancieert van reële
actieve voorstelling door de mededeling te beperken tot de verbale kern. De eerste
stap in die richting is de verzwijging van het actieve subject, dat toch reeds in de
omschrijving met het voorzetsel door vervaagd was tot een soort ‘adverbiale’ bepaling
die de oorzakelijke functie benadert: die hond werd (of is) voor mijn ogen
doodgeslagen. Daardoor kan de zin tegelijkertijd een nieuwe intensiteit verkrijgen,
nu niet visueel ‘actief’ maar emotioneel: de verontwaardiging over dit barre feit
ontlaadt zich in die tweeledigheid der syntactische structuur: het psychologisch
subject (die hond) en het ontstellende praedicaat (doodgeslagen voor mijn ogen)!
De weglating van het actieve subject kan evenwel, zoals we nader in de volgende
uiteenzetting zullen zien, nog allerlei andere psychologische en stilistische
nevenoorzaken hebben.
Intussen kan de passieve constructie nog verder teruggedrongen worden tot op
z'n verbale rudiment: dan verdwijnt ook het passieve subject zodat er een
onpersooonlijke structuur ontstaat, zonder grammatisch subject. Er werd gegeten
en gedronken, er werd gezongen en gesprongen. Het gaat in zulke zinnen alleen
om vermelding van het gebeuren op zichzelf, waarbij de transitieve voorstelling van
het C-type in z'n actieve vorm verbleekt tot intransitieve voorstelling in passieve
vorm. Het verschil tussen C-type en A-type als actieve vormen ten opzichte van
toepassing in de passieve constructie valt dan weg: beide worden in principe
omzetbaar in die abstraherende vorm. Tekenend is tegen die achtergrond het gebruik
van constructies als ‘er werd plezier gemaakt’ - waarin voor het taalbesef het
substantief plezier niet meer fungeert als passief subject, hoewel men in de actieve
vorm ‘ze maakten plezier’ het derde element plezier wel als het A4-object zou kunnen
herkennen. De passieve constructie bevestigt echter de
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stereotipering van ‘plezier of pret maken’ tot een zogenaamd ‘verbale uitdrukking’,
die niet meer ‘transitief’ fungeert.
In aansluiting hierop volgt dan vanzelf de syntactische vraag of de passieve
constructie achtereenvolgens met meer materiaal en meer werkwoorden of liever
op alle zinspotente groepen. Dat is de in de syntactische analyse telkens
terugkerende vraag die van het niveau der structuurmodellen voert naar het niveau
der idiomatiek en der stilistiek.
In de volgende paragrafen worden de genoemde facetten van de passieve
constructie achtereenvolgens met meer materiaal en meer details aan de orde
gesteld, en wordt een nader onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van de
structuur en de semantische en stilistische waarden daarvan.

II. De passieve constructie met actief en passief subject
5. Deze ‘volledige’ passieve verbinding bevat, zoals in het hiervoorgenoemde betoog
werd aangewezen, dezelfde semantische elementen als de actieve verbinding van
het C-type, maar dan in een omgekeerde grammatisch syntactische ordening,
doordat het A4-object is getransponeerd tot grammatisch subject en het grammatisch
subject van de C-zin is omgezet in een praepositie-bepaling. Dat de aanleiding tot
het gebruik van deze constructie in zeer vele gevallen de reeds genoemde
psychologische geleding in eigenlijk onderwerp en eigenlijk gezegde is, kan nader
blijken uit de beschouwing van de volgende voorbeelden.
Het anaphorisch karakter van het passieve subject blijkt duidelijk uit de
aanwezigheid van een demonstratief, d.w.z. terugwijzend pronomen, als attribuut
bij het substantief; daardoor fungeert deze hele subjectsgroep als uitgangspunt van
de mededeling, m.a.w. als psychologisch subject. Vergelijk: Deze ervaring van het
goddelijk gezag // wordt door de mens op talloze manieren uitgedrukt. vP. 51 - Deze
zône van goddelijke inwerking in de menselijke bezigheden // wordt nu allereerst
ervaren door de primitieve mens. vP. 51 - Deze materialen kunnen als dode dingen
in hun eindigheid // onderzocht worden, bijv. door de chemische wetenschap. vP.
43 - Deze vraag // werd in het algemeen / slechts gesteld door vereenzaamde
voortrekkers. Rog. 5.
Minder nadrukkelijk, maar in principe gelijk fungeert het gram-
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matisch subject, als het alleen bestaat uit een voornaamwoord, aanwijzend of
persoonlijk.
Vergelijk: Ondertussen is er een ander soort vervoer gekomen. Dat wordt verzorgd
door zelfstandigen, die...Vkr. 3,3 - Hij (nl. de romeinse flamen dialis) mocht niet door
een slaaf geschoren worden. vB. 143 - Hij (nl. een jongeman uit Angola) werd bij
het werk op zijn akker door een vallende boom getroffen. vB. 137 - Ze (nl. de
taxichauffeurs) worden rechtstreeks in hun bestaan bedreigd door illegale
concurrentie. Vkr. 3,1. Ook in de eerste persoon, die uiteraard anaphorisch is: Ik
word helemaal verteerd door afgunst. A42 - Onderweg werden we vastgegrepen
door een troep hongerige voorbijgangers, die...C. 53.
In de gerealiseerde spreekvorm (= zin) die deze passieve structuren aannemen,
vallen twee formele eigenaardigheden op. In de eerste plaats een tendentie tot een
tweevoudige ritmische geleding, parallel aan de verdeling tussen subject en
praedicaat, een tweedeling, die vooral uitkomt bij een zekere omvang van de
subjectsgroep. Ik heb dat in de gegeven voorbeelden van de eerste serie door
verticale strepen aangegeven. In het verlengde daarvan ligt de tendentie tot
vooropstelling van het subject, de zgn. rechte woordschikking. Wat de spreker (of
schrijver) te zeggen of te beweren heeft over het aangegeven onderwerp staat in
de tweede helft van de zin achter het hulpwerkwoord (> koppelwerkwoord). In deze
opzichten komen B-type en passieve constructie ook formeel overeen. De tendenties
in de vormgeving werken het krachtigste bij nadruk op het psychologische subject,
en verzwakken naarmate het nadrukkelijk anaphorisch karakter van dat subject
afneemt, bijvoorbeeld door aanduiding in de vorm van een persoonlijk
voornaamwoord. Natuurlijk kunnen andere omstandigheden deze gang van zaken
doorkruisen of beïnvloeden. Met name kan een secundaire bepaling het niet
nadrukkelijke subject van zijn plaats dringen zodat het onopvallend achter het verbum
finitum van het passieve hulpwerkwoord, midden in de zin, en dan vaak op het
ritmisch breekpunt, belandt. Maar deze complicaties die niet de eigenlijke structuur
van de passieve verbinding, in haar oppositionele relatie tot het
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actieve C-type en haar syntactische verwantschap met het B-type raken, kunnen
we beter in dit verband buiten de beschouwing dringen.
6. In andere spreeksituaties dan die waaruit de tot nog toe geciteerde voorbeelden
werden genomen, heeft het passief subject weliswaar niet een duidelijk anaphorisch
karakter, maar vormt het in de gedachtenontwikkeling toch wel het uitgangspunt,
het psychologisch subject en staat het daarom bij voorkeur voorop. Bijzondere
syntactische omstandigheden, zoals afscheidiing van secundaire elementen,
eventueel onderstreept door geïncorporeerde tussengroepen, accentueren
meermalen de positie van het passief subject.
Vergelijk: Buitenlandse staatkunde // wordt door twee zaken bepaald. (Inleiding
tot het analytisch betoog) Els. 1, 1. -. De kas // wordt om zes uur leeggehaald en
door de direkteur zelf naar de nachtsafe van de Amsterdamse Bank gebracht
(informatie bij voorbereiding van een aanslag) vL. 39 - Een belangrijk deel van de
wonderen // wordt gevormd door wonderbaarlijke genezingen. vB. 145 - Het
reusachtig oerwoud, dat zijn kleine beschaving bedreigt // is bezield door listige
machten en sprekende slangen. G. 141 - Mijn vader die om zijn rustig voorkomen
een gezocht raadsman was, // wordt door mijn tante in vertrouwen genomen. C. 42.
Bij de overweging van deze keuze van het zinstype, passief in plaats van actief,
moet men bedenken, dat het passieve object van zinstructuur C niet gemakkelijk in
de zinsaanloop wordt gezet als psychologisch subject. Dit kan men het beste ervaren
door de gegeven voorbeelden in de actieve vorm om te bouwen: er ontstaan dan
theoretisch wellicht mogelijke, maar in de spreeksituatie onbruikbare zinnen, die
soms leiden tot misverstand. Een zin als ‘mijn vader nam mijn tante in vertrouwen’
zou zonder meer geïnterpreteerd worden als de rechte woordschikking van het
model SVf A4 A7, waarin dus ‘mijn vader’ als subject fungeert, en niet als
geïnverteerde woordvolgorde (A4 VfS A7), waarin het eerste deel (mijn vader) als
object optreedt. Vooropstelling van dit element als psychologisch subject heeft als
vanzelf de opbouw van de passieve constructie ten gevolge. Zo kan men wel zeggen
dat de zin ‘buitenlandse staatkunde wordt door twee zaken bepaald’ zijn syntactische
tegenpool vindt in: twee zaken bepalen de buitenlandse
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staatkunde’ - maar zodra men behoefte heeft aan vooropstelling van het object als
psychologisch subject is de passieve constructie aantrekkelijker dan de vorm:
buitenlandse staatkunde bepalen twee zaken.
Intussen is die neiging het psychologisch subject voorop te plaatsen niet de enige
aanleiding tot de keuze van de passieve structuur.
7. Die voorkeur wordt mede bepaald door de nadruk op het psychologisch
praedicaat. Wat de schrijver (c.q. de spreker) te zeggen heeft over het aangesneden
onderwerp, staat, zoals we hebben gezien, bij voorkeur in de tweede helft van de
zin. Ten opzichte daarvan blijft dan nog de keuze tussen de open en gesloten vorm.
De gesloten vorm is de synthetische constructie, die vooral geschikt is voor het
geval dat actief subject en participium samen het psychologisch praedicaat vormen.
Op het verbale deel valt een nadrukkelijk afsluitend accent. Vergelijk: De bevolking
van het land werd door de bezettende macht economisch uitgezogen. - Deze ervaring
van het goddelijke wordt door de mens op talloze manieren uitgedrukt. vP. 51 - De
felle veroordeling van hun plannen door het bestuur van de toen aan het bewind
zijnde Labourparty, werd zelfs door een blad als de Economist onderschreven. N.R.
1.13,6 - Zie ook enkele voorbeelden in § 5 en 6. Bij meer gecompliceerde verbale
praedicaten staat worden direct bij het participium, dikwijls er achter: Hij mocht niet
door een slaaf geschoren worden. vB. 143 - Hij moet door de machten van het gans
andere beroepen worden, vB. 136 - De daders moesten haar door het noodlot
afgeperst worden. Be. 17.
Bij open vorm valt op het achteraangeplaatste actief subject onwillekeurig meer
nadruk als het belangrijkste deel van het psychologisch praedicaat: uitstel van de
aanduiding van dat deel der mededeling wekt een zekere spanning, of werkt
verrassend. Bovendien biedt deze opstelling de gelegenheid, om dat
achteraangeplaatste actief subject uit te bouwen door bepalingen, coördinaties of
geïncorporeerde groepen. Vergelijk: Ze werd ondersteund door twee mannen en
ze hield een witte zakdoek voor de mond. M. 75 - Ze worden rechtstreeks in hun
bestaan bedreigd door illegale concurrentie. Vkr. 3,1 - Ze worden thans nog ietwat
verduisterd door de conflicten rondom een klein aantal koloniale restanten: Kongo,
Centraal-Afrika, straks Aden. Els. 1,3 -
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Dat wordt verzorgd door zelfstandigen, die een paar Volkswagenbusjes aanschaffen
en daarmee pendeldiensten onderhouden in het grensverkeer. Vkr. 3,3 - Hij wordt
zomaar aangesproken door iemand die hij nooit heeft gezien. H. 129 - Het (geloof)
wordt gedragen door mannen als de man uit Sevilla, die geslagen wordt en niet
twijfelt. Fr. 48 - De orde in de Katangese steden wordt gehandhaafd door Tunesiërs,
Ethiopiërs en door de fameuze Ghoerka's van premier Nehroe. Els. 3,2 - Want de
lessen werden gegeven door de heer Bol, een man die wij bijzonder bespottelijk
vonden C.37 - De hoeveelheid redundancy, die iemand gebruikt, wordt bovendien
altijd beïnvloed door de nieuwheid, de onverwachtheid van hetgeen hij zegt. G. 135.
Deze opbouw van de zin ontwikkelt een aantrekkelijk ritmische vorm door verdeling
van de accenten over het psychologisch subject van het begin en het voornaamste
deel van het praedicaat aan het einde van de zin; de verbale delen staan als
verbindend element in het midden en houden de ritmiek der accenten in balans. In
feite ontstaat er zo een drievoudige geleding: het voorgeplaatste psychologische
subject - het verbale tussenlid - het voornaamste deel van het psychologisch
praedicaat. Dit gebeurt vooral, wanneer het grammatisch subject een nominale
groep vormt; bv.: zijn overweldigende redevoeringen/ werden dan opgeluisterd/
door geschal van bazuinen, door piccolofluiten, trommels en trompetten. Vkr. 5,6 Het middelpunt van de cultus/ wordt gevormd/ door een sacramenteel drama. vB.
122. - Ook bij inversie door het gebruik van een secundaire aanloop staat het
omschreven actief subject graag aan het einde en gelden dezelfde overwegingen.
Vergelijk: Op een gegeven ogenblik/ worden zij overweldigd/ door moedeloosheid
of walging. G. 142 - Onderweg/ werden zij echter vastgegrepen/ door een troep
hongerige voorbijgangers, die van een feestje kwamen. C. 53 - Als zij binnentraden/
werden zij hartelijk begroet/ door een secretaris, een jonge man met een sierlijk
kneveltje. C. 45 - Vooralsnog wordt dit aspect ietwat verduisterd door wat wij
hierboven de ‘koloniale restanten’ noemden. Els. 1,4 - Hier wordt andermaal
personenvervoer gepleegd door onbevoegden. Vk. 3,3 - Op de gang werd wacht
gehouden door een Duitser. H.205 Slechts zelden staat de bepaling met door als actief subject in de
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aanloop; dan kan men namelijk beter de actieve constructie met de rechte
woordschikking gebruiken. Natuurlijk kan men theoretisch de zin vormen: Door een
Duitser werd de wacht gehouden op de gang - of: Door onbevoegden wordt hier
andermaal personenvervoer gepleegd. Maar daardoor ontstaat een ander
psychologische geleding en daarmee een andere betekenis van het geheel. En ook
de omzettingen in actieve constructies als: Een Duitser hield wacht op de gang - of
Op de gang hield een Duitser wacht - of: Onbevoegden pleegden hier andermaal
personenvervoer - of: Hier pleegden onbevoegden andermaal personenvervoer leveren niet een adaequate, ritmisch soepele vorm wanneer de aandacht toegespitst
moet worden op het actief subject, dat daarom achteraan moet worden geplaatst.
8. Afzonderlijke aandacht dient besteed te worden aan het gebruik van de complete
passieve structuur in geïncorporeerde groepen. De incorporatie van een zinspotente
groep is dikwijls aanleiding tot het hanteren van de passieve constructie. Op zichzelf
is dat reeds begrijpelijk uit de overweging dat incorporeren van een zinspotente
groep tegenover het zelfstandig opereren als zin een zekere graad van abstractie
inhoudt. Maar meestal zijn er nog specifieke oorzaken voor het toepassen van de
passieve vorm aan te wijzen, wisselend met de aard van de incorporatie. Zeer
bruikbaar en daarom in de taalpractijk zeer gebruikelijk is de passieve constructie
in relatieve incorporaties, vooral omdat het relatieve pronomen dan als anaphorisch
element en als psychologisch subject voorop in de groep kan staan. Dikwijls is zo'n
passief geconstrueerde groep (S A Vf V), meestal in gesloten vorm, ritmisch
aantrekkelijker dan de wat stroeve actieve constructie met aanloop zou zijn (A4 SVf
V). Maar tevens voorkomt de overzichtelijke opstelling der verbonden elementen in
de passieve structuur misverstand of aarzeling over de juiste interpretatie van de
interne verhoudingen. Het is namelijk zo, dat men het relatieve voornaamwoord aan
de kop van de groep in eerste instantie geneigd is op te vatten als grammatisch
subject; wanneer nu dit element in het relatieschema de functie van object vervult,
is de passieve vorm de aangewezen oplossing. Een combinatie als ‘Jona, die God
riep’ wordt onwillekeurig geïnterpreteerd als SA4 Vf, vandaar dat de auteur om dit
misverstand te vermijden
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de zin aldus concipieerde: Iedereen kent het verhaal van Jona, die door God werd
geroepen om de stad Nineveh tot bekering op te roepen, vB. 145.
Vergelijk voor dezelfde of soortgelijke situaties de volgende voorbeelden: Ik verwijs
naar het verhaal van de jonge Samuel, die 's nachts in zijn droom door Jahwe
geroepen wordt. vB. 136. - Toen antwoordde Europa met een programma, dat in
de Verenigde Staten eveneens door 100 miljoen mensen werd ontvangen. Vk. 1,1
- Herhaaldelijk huurde hij het concertgebouw af om er de mensen onze liederen te
leren, die door Jos Aralio werden voorgezongen. Vk. 5,5 - Men zou willen afzien
van de uitzending van inspectie-teams, die door de Russen als een vorm van
spionage worden beschouwd. G.A.5. - De overgeleverde heilige kennis, die door
de priesters bewaard en geadministreerd wordt, omvat veel meer dan alleen maar
de kennis der mythen en riten, vB.144. - Zo is er ook vaak een paal of boom
aanwezig, die door de kandidaat beklommen wordt, vB.138 - Iets wat door een
Grieks philosooph aangeduid werd, toen hij de mens tekende als marionet der
goden. vP.54 - Let ook op de coördinatie in: Alles wat vanzelf spreekt voor hem en
wat door het opgetekende associatief wordt opgeroepen. G.133.
Intussen wordt de passieve vorm ook herhaaldelijk toegepast in relatieve
incorporaties die beginnen met een relatief voorzetselvoorwerp of een relatief
adverbium, dus met elementen die op zichzelf niet meespelen in de omzetting van
actief in passief. Vergelijk: Lieden die tegenover een Europese politieke integratie,
waaraan door Engeland zou worden deelgenomen, zo schrikachtig niet staan. G.A.1
- Dat kan men helaas niet zeggen van onze tijd, waar een voorwerp van het hoogst
denkbare moderne technische vernuft door de eerste de beste vlegel die het betalen
kan, wordt gehanteerd als een bazarartikel. G.A.4. - Naast de gesloten vorm, de
synthetische constructie die in het algemeen de meest gebruikelijke is bij alle
incorporaties, wordt een open vorm gebruikt om voor het omschreven actief subject
de volle aandacht te vragen, bv.: Voor de tweede groep, die vooral geboeid wordt
door de gesprekken van de intellectuelen in Parijs in de jaren 1933 en 1934, zijn al
deze interrumperende jeugdherinneringen
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redundancy. G.136 - Wij moeten er altijd angstvallig voor zorgen, dat wij niet terreinen
gaan betreden, die al bewerkt waren door de bestaande particuliere organisaties.
Cab.227 - Aan de verwerving van het priesterschap ging meestal een lange
opleidingslijst vooraf, die werd afgesloten door een plechtige inwijdingsceremonie,
vB.143 - De kunstenaar bijvoorbeeld, die telkens weer opgetild wordt door de blijde
krachten van eigen scheppingsdrang. vP.56.
Een heel speciaal geval levert het volgende voorbeeld, waarin het omschreven
actief subject als relatief element voorop staat, maar achteraan wordt gevarieerd:
Men zou bijna herinneren aan het gezegde, dat het er niet veel toe doet, door wie
men nu gebeten wordt, door de hond of door de kat. G.A.2 - Een actieve zinvormende
groep zou hier reeds daarom niet mogelijk zijn, omdat het onbepaalde
voornaamwoord men niet als passief object in de SVf A4-structuur kan optreden,
maar wel als passief subject in de passieve constructie kan worden gebruikt.
9. Bij incorporatie van het object of van adverbiaal fungerende groepen speelt
uiteraard de plaats van het grammatisch subject geen rol bij de keuze van de
passieve constructie. Toch is ook in deze zinspotente groepen op het tweede of
derde plan de passieve vorm vaak aantrekkelijk om andere genoemde redenen. De
niet-directe, verabstraheerde voorstelling - of liever mededeling - past goed in
betogend zinsverband en biedt gelegenheid voor overzichtelijke groeperingen en
voor ritmisch evenwichtige verdeling van tegenstellende accenten.
Vergelijk in gesloten formatie: Zij hebben nooit begrepen dat ik mij met al die
afschuwelijke dingen omringde omdat ik besefte dat die bij mij hoorden, omdat ze
ook door het leven verminkt en gekwetst waren. W.177 - vooral in vliegtuigen en
tanks waarvan de bestuurders door middel van radio bevelen en andere berichten
ontvangen, is het achtergrondgeruis vaak zo groot, dat de berichten er door verminkt
worden. G.134 - Toen in de achttiende eeuw vriendelijke Engelsen ons a nation of
shopkeepers noemden en ons land tegelijk a stronghold of staunche calvinism,
kunnen ze niet geweten hebben, dat de meeste shops door Katholieken gehouden
werden. Rog.24. Daarnaast open vormen als: De onzekeren zijn de mensen die weten
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dat hun vrije wil, hun eigen initiatief, hun zelf-discipline, die hen tot musketiers en
ridders maakt, tenslotte niet baat, omdat ze overweldigd worden door een
Zelfstandige natuurkracht. G.142 - Het interessante van deze tentoonstelling was
dat zij tot stand werd gebracht door de Vereniging van Duitse Ingenieurs uit Keulen.
G.A.1 - Overzien wij de geschiedenis van ons negentiende-eeuws herlevingsproces,
dan constateren wij, dat het vrijwel geheel werd beheerst door de politiek. Rog. 14
- Het is volkomen begrijpelijk dat hij wilde gelden volgens deze maatstaven, dat hij
geaccepteerd wilde worden door de sterkere jongens. G.137 - In België ziet men
met lede ogen, hoe Antwerpen als oliehaven voorbijgestreefd wordt door Rotterdam
en andere Europese havens die dankzij hun accomodatie grote tankschepen kunnen
ontvangen.
De beide schikkingen zijn toegepast in de tegenstellende coördinatie: Dat is dus
in zekere zin wel als een klein voordeel te beschouwen, dat dit werk niet rechtstreeks
door het Genootschap wordt gedaan maar door speciaal daarvoor bestaande
commissies. vdB. 13.
10. Uit de uiteenzettingen naar aanleiding van velerlei voorbeelden in de
voorafgaande paragrafen mag gebleken zijn, dat de keuze van de passieve vorm
beheerst wordt door een complex van factoren, die wisselen naar omstandigheden;
soms wordt zelfs de toepassing door syntactische situaties afgedwongen. In het
laatste geval kan men nauwelijks meer spreken van een stilistische keuze. De grens
tussen syntaxis in engere zin en stilistiek in ruimere zin is bij de praktische
taalhantering en dus ook bij taalanalyse en taalbeschrijving niet concreet aan te
geven. De syntaxis laat zich niet volledig formaliseren in strikte regels voor het
taalgebruik. Doorslaggevend is niet altijd: ‘wat is grammaticaal mogelijk’, maar ‘wat
wordt gebruikt’, en dan niet in het algemeen, maar in gegeven situaties. Theoretisch
kunnen allerlei grammaticaal onberispelijke verbindingen gemaakt worden, die toch
in de gegeven spreek- of schrijfsituatie niet acceptabel zijn. Bevinden we ons dan
op het gebied van de stilistiek? Gedeeltelijk wel, gedeeltelijk op dat van de idiomatiek.
Maar stilistisch acceptabel betekent dan niet meer of minder fraai gestileerd of
willekeurig subjectief, maar functioneel in het mededelingsverband. De beste
methode
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voor de syntacticus om door te dringen in de eigen aard van bepaalde verbindingen
of syntactische structuren is niet uitgaan van gefixeerde formules om te proberen,
welke ‘grammaticale’ zinnen of groepen men daaruit genereren kan, al levert deze
werkwijze soms niet te verontachtzame resultaten op - maar primair is het
noodzakelijk uit te gaan van de reële gegevens van het taalgebruik. In het
onderhavige geval is dan ook de poging een gegeven passieve constructie om te
bouwen in haar actieve aequivalent een doeltreffend middel om de ‘noodzaak’ en
de ‘vrijheid’ van de ‘stilistische keuze’ tegen elkaar af te wegen. In de aangevoerde
citaten staat daarvoor een gevarieerd materiaal ter beschikking. Het zou te veel
ruimte vragen hier alle gevallen aan zo'n subtiele analyse te onderwerpen. Maar
een toelichting op enkele voorbeelden kan gewenst zijn om de bedoeling van de
gemaakte onderscheiding te verduidelijken. De in § 9 geciteerde zin ‘dan constateren
wij, dat het (herlevingsproces) vrijwel geheel werd beheerst door de politiek’ kan
men grammaticaal volkomen zuiver omzetten in: dan constateren wij, dat de politiek
het (herlevingsproces) vrijwel geheel beheerst. Daarmee verliest de mededeling of
bewering echter de expressieve volgorde der delen, die nadruk wil leggen op het
uitgestelde actieve subject, ‘door de politiek’. Men zou wellicht kunnen zeggen, dat
dit nu een zuiver stilistische aangelegenheid is. Moeilijker wordt de beslissing in de
zin: ‘het is volkomen begrijpelijk, dat hij geaccepteerd wilde worden door de sterkere
jongens’ - omdat de omzetting in het actief van de verbinding niet zo voor de hand
liggend is. Een poging daartoe loopt uit op een grammaticaal te noemen, maar
wegens stroefheid en omslachtigheid nauwelijks te accepteren constructie als deze:
het is begrijpelijk, dat hij wilde, dat de sterkere jongens hem accepteerden. In ieder
geval is de infinitief-constructie dan niet mogelijk, omdat in de combinatie willen +
infinitief het grammaticale subject van willen tevens semantisch subject moet zijn
van de infinitief. Alleen de passieve constructie biedt dan uitkomst: hij wil
geaccepteerd worden door de sterkere jongens; en die combinatie laat zich verder
gemakkelijk incorporeren in ‘het is begrijpelijk dat....’ Duidelijk mag zijn, dat de keuze
van het passief hier meer ‘noodzakelijk’ of ‘gedwongen’ dan ‘vrij’ kan worden
genoemd. Vooral het
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gebruik van infinitief constructies bij incorporatie leidt als vanzelf tot toepassing van
de synthetische passieve constructie: Wij zijn van mening, dat hij in zijn opzet niet
belemmerd moet(mag) worden door mensen die de zaak eigenlijk toch niet kunnen
beoordelen. - Ik heb gehoord, dat je in zulke gevallen door de regering verplicht
kunt worden, het geld terug te betalen.

III. Passieve verbindingen zonder actief subject
11. De tweede gestalte die de passieve verbinding kan aannemen is die zonder
omschreven actief subject: Dergelijke correspondentie werd altijd naar de bank
gestuurd. V. 30 - Want de collectie wordt nooit verbrand of vernietigd. Wat zijn de
oorzaken en wat de gevolgen van dit ontbreken van een element dat in de actieve
verbindingsvorm onmisbaar is?
Blijkbaar is deze gereduceerde vorm in het taalgebruik bijzonder aantrekkelijk,
als we tenminste mogen afgaan op de getallenverhouding in het voor dit artikel
geanalyseerde materiaal. Daarin staan tegenover 100 passieve verbindingen met
omschreven actief subject (nl. 73 in het praesens of praeteritum en 27 in het
perfectum) 405 verbindingen zonder actief subject (266 in praesens of praeteritum
en 139 in perfectum) d.w.z. 4 maal zoveel gevallen van het vereenvoudigde type
als van het in de vorige paragrafen besproken ‘volledige’ type. Zonder deze getallen
te willen verabsoluteren, mogen we toch wel zeggen dat ze de vraag naar de
achtergrond van deze voorkeur rechtvaardigen. In de stilistische grammatica van
Overdiep werden de oorzaken of redenen voor de ‘verzwijging’ van het actief subject
reeds globaal opgesomd: men weet niet goed wie de ‘dader’ is, of men wil hem uit
diplomatieke overwegingen niet noemen; men wil spanning wekken door een zekere
geheimzinnigheid te betrachten (bv. de deur werd zachtjes geopend) of in het
spreekverband is vermelding van het actief subject niet van belang, omdat de volle
aandacht wordt gevraagd voor de handeling of het gebeuren op zichzelf en het
daarin betrokken object. Altijd is het verzwegen actief subject dus een persoon of
een meervoud daarvan. Het kan ook zijn, dat het actief subject wel bij spreker én
hoorder bekend is, zodat vermelding overbodig is, of ook
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dat de passieve mededeling algemene geldigheid heeft, bv.: Zulke kleren worden
in de zomer nooit gedragen.
Deze nogal uiteenlopende aanleidingen tot het gebruik van de bedoelde
‘onvolledige’ passieve structuur mogen niet over één kam worden geschoren. Dit
hangt samen met de vraag in hoeverre deze passieve vorm nog als syntactische
parallel van de actieve mag worden beschouwd. Als het actieve subject onbekend
is en niet vermeld kán worden, is de actieve zinsvorm, waarin het actieve subject
niet gemist kan worden omdat het tevens grammatisch subject is, niet te gebruiken;
van een theoretische parallel is dan geen sprake, en van een vrije keuze evenmin;
alleen in bijzondere gevallen kan men zich bedienen van het onbepaalde pronomen
iemand of iets of in de pluralis van sommigen en dergelijke. Wanneer het actief
subject wel genoemd zou kunnen worden, maar opzettelijk door de spreker
verzwegen wordt, kan men het gebruik van de passieve constructie uit stilistische
overwegingen verklaren, maar ook dan blijkt het een feit, dat voor de bedoeling van
de spreker de actieve vorm ongeschikt zou zijn. Alleen wanneer de zin algemene
geldigheid heeft, omdat het actief subject algemeen is, zou men met meer recht
van syntactische synoniemen kunnen spreken en naast een passieve vorm als
‘zulke dingen mogen niet gezegd worden’ de actieve vorm ‘zulke dingen mag men
niet zeggen’ kunnen gebruiken. Het vermijden van de stijve actieve vorm met men
als grammatisch subject kan dan nog als stilistisch motief voor de keuze van de
soepeler passieve verbinding beschouwd worden. Maar met dat al stuiten we ook
bij deze genuanceerdheid van oorzaken of redenen in het reële taalgebruik op de
lastige vraag, wat nu eigenlijk wel en wat niet in de syntaxis, als boek van
(grammaticale) regels voor het taalgebruik moet worden ondergebracht. Verlegenheid
ten opzichte van het antwoord daarop versterkt de scepsis aangaande de
al-geldigheid van de generatieve methode voor de taalbeschrijving, een moeilijkheid
die men noch op het lexicon noch op de stilistiek kan afwentelen, omdat daarmee
het probleem van de grensscheiding tussen grammatica, idiomatiek, semantiek en
stilistiek onopgelost blijft.
12. Wat gebeurt er eigenlijk met de interne structuur bij weglating van het actief
subject? In het algemeen vindt een verdergaande ab-
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strahering van de ‘actieve’ voorstelling plaats. Op zichzelf hebben we de passieve
vorm tegenover de actieve reeds als abstraherend gekarakteriseerd; verdwijning
van het concrete ‘levende’ element waarvan de handeling uitgaat heeft onvermijdelijk
verdere abstrahering ten gevolge ‘zodat een ideale vorm ontstaat voor mededelingen
buiten het continuatief epische verband of voor beschouwingen en overwegingen
in betogende stijl. Met name voor verbindingen met werkwoorden die ‘normaliter’
met een passief object worden verbonden. Een zin als ‘De lesuren werden aan het
uitwisselen van verhalen besteed’ is niet in actieve vorm acceptabel, al kan men er
van maken: De lesuren besteedde men aan het uitwisselen van verhalen - want
‘men’ is veel te ruim en algemeen; de mededeling slaat op een leraar en zijn klas;
het best zou nog het populaire ‘ze’ zijn, maar ook deze vorm kan toch niet als
aequivalent van de neutrale passieve vorm gelden. De passieve constructie maakt
het mogelijk allerlei ‘transitieve’ werkwoorden vrijer te hanteren. Het grammatisch
subject is dan in beginsel nog wel het passief subject als aequivalent van het passief
object in de actieve vorm. Dat blijft echter slechts gelden zolang de verbinding in
het spreekverband nog de bekendheid met het ‘verzwegen’ actief subject
veronderstelt of het bestaan er van op zichzelf suggereert. Maar de voortgaande
abstrahering van de actieve voorstelling brengt onherroepelijk tevens het ‘transitieve’
karakter van de verbinding in gevaar. Dat wil zeggen dat het grammatisch subject
minder sterk ervaren wordt als element dat de handeling van een ander element
ondergaat, m.a.w. als passief subject. Dit houdt in de overgang naar de intransitieve,
mediale verbinding. In een zin als: ‘Daarna werden de vlaggen gehesen van
Friesland, Groningen en Drente’ - kan men theoretisch en logisch natuurlijk ‘de
vlaggen’ nog heel wel het grammatisch én passief subject blijven noemen, maar de
voorstelling van zaken verschilt in werkelijkheid maar weinig meer van de intransitieve
verbinding: ‘daarna gingen de vlaggen van Friesland, Groningen en Drente omhoog’.
Voor het taalgevoel is dit verschil althans minder dan ten opzichte van de actieve
vorm met men of ze, die de handelende personen te voorschijn roept: daarna hees
men de vlaggen etc. Het ‘gebeuren’ voltrekt zich aan het subject
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en dat is de semantische kern van de mediale relatie, zoals we in het artikel over
de reflexieve verbindingen hebben uiteengezet (zie Van Haeringen-nr. Nw. Tg 1970).
De volkomen ontwaarding van de passieve vorm heeft plaats gevonden in de mediale
verbinding: In 1912 werd hij in armoedige omstandigheden geboren (dwz. ‘zag hij
het levenslicht, kwam hij tot leven’ of welke benaderende semantische omschrijving
men uitdenken wil).
Hiermee willen we niet betogen dat alle formeel passieve verbindingen in volstrekte
zin mediaal fungeren. Er blijft in het taalgebruik een scala van nuancen tussen
duidelijk transitief-passief met het actief subject op de achtergrond en extreem
mediaal zonder aanwijsbaar of zelfs denkbaar actief subject. Verschillende
omstandigheden en semantische factoren zijn daarbij bovendien in het spel:
belangrijk is vooral de semantische inhoud van het betrokken werkwoord, en de
aard van het eventueel verzwegen actief subject. Is dit laatste sterk vervaagd of
veralgemeniseerd, dan werkt dit de abstrahering van de verbinding en daarmee de
nivellering van de transitieve relatie uiteraard in de hand. Een zin als: ‘Bij verhitting
wordt water in damp veranderd’ is mediaal te interpreteren als synoniem van ‘bij
verhitting verandert water in damp’. Niet of nauwelijks (of alleen theoretisch) is
acceptabel de vertaling: ‘bij verhitting verandert men water in damp’. Vervanging
van het voorzetsel bij door middel van door (dus: door verhitting wordt water in damp
veranderd) heeft weinig effect, omdat ‘door verhitting’ wegens de abstracte betekenis
van het substantief meer oorzakelijk fungeert dan ‘actief’ en omdat bovendien degene
die de verhitting aanbrengt en eventueel als middel hanteert, in dit spreekverband
niet relevant is. Het gaat hier namelijk veel meer om een natuurgebeuren dan om
een menselijke handeling. Interessant is ter illustratie van wat hier taalkundig plaats
vindt, een passage uit een artikel in het tijdschrift Wending (december 1969) over
‘mens en natuurwetenschap’: De Engelse denker John Locke heeft gezegd dat de
mens de eerste indrukken (nl. via zintuigelijke gewaarwording) ontvangt als een
onbeschreven blad, een tabula rasa, en dat alles wat hij leert denken en
onderscheiden met behulp van deze indrukken wordt opgebouwd’. De passieve
constructie onderstelt niet ‘de mens’ als
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actief subject, ondanks de aanwezigheid van de instrumentele bepaling ‘met behulp
van deze indrukken’. Men moet deze passage dan ook zien in het licht van de
voorafgaande waarin de theorie van Ernst Mach wordt uiteengezet, en waaruit ik
citeer: ‘In de term gewaarwordingen (Duits Empfindungen, Engels sensations)
hebben wij gepoogd het passieve karakter uit te drukken dat aan deze zaken eigen
is: de gewaarwordingen treffen de mens zonder diens toedoen, hij is daarbij alleen
maar ontvanger, registrator, hij ondergaat ze en kan er niet aan toe- of afdoen. Aan
de gewaarwording ontbreekt juist dat actieve element dat wij in het woord
waarneming leggen.’ (Cursiveringen van mij). De bedoeling is duidelijk: er gebeurt
iets in de gewaarwordende mens buiten zijn wil, er vindt een proces van
gewaarwording en begripsvorming plaats als een soort natuurlijk gebeuren. Daarom
zou men de hier gebruikte term ‘het passieve karakter dat aan deze zaken eigen
is’ beter kunnen vervangen door het ‘mediale karakter dat deze zaken eigen is’ want weliswaar kan men de mens t.o.v. ‘deze zaken’ passief noemen, in die zin dat
hij er niet ‘aan toe of af kan doen’, maar het proces zelf in hem is mediaal gebeuren.
Taalkundig intrigeert dan de vraag, waarom de schrijver dan toch de passieve
constructie ‘wordt gebouwd’ en niet de intransitieve ‘ontstaat’ of de reflexieve ‘vormt
zich’ gebruikt. Evenzo, in hetzelfde betoogverband, de perfectische vorm: ‘Elke
andere zintuigelijke ervaring is uit zulke elementaire ervaringen opgebouwd.’ Het
werkwoord opbouwen is in actief gebruik transitief, evenals vormen. Maar in dit
spreek- en denkverband is opbouwen via de passieve vorm geïntransi-tiveerd, zó
dat het object van het oorspronkelijk actieve werkwoord opbouwen overgegaan is
tot subject van het intransitief-mediale werkwoord opgebouwd worden, synoniem
met zich opbouwen. Dit geldt evengoed voor vormen in dezelfde constructie: elke
andere zintuigelijke ervaring wordt (of is) uit zulke elementaire ervaring gevormd.
En even later lezen we dan ook in hetzelfde artikel: We zagen reeds dat de natuurwet
te beschrijven is als relatie tussen de begrippen die naar aanleiding van de
verschijnselen zijn gevormd.
Is dan toch de gedachte aan een achter de schermen werkende, geheimzinnige
natuurkracht die de ‘opbouw’ bewerkstelligt, de oorzaak
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voor de taalkundige keuze van de passieve vorm, die evenwel in het denkschema
niet meer passief fungeert? Of mogen we aannemen dat de passieve vorm hier het
best gebruikt kan worden, omdat hij taalkundig niet meer ‘passief’ maar mediaal
fungeert? Men vergelijke: Bij dat auto-ongeluk werden twee mensen gedood (=
kwamen om het leven). - Tijdens dat straatgevecht werden verschillende personen
gewond (> raakten gewond). Wanneer zoals in de laatste voorbeelden de participia
hun transitief verbale karakter verliezen en louter adjectivisch worden, keert de
passieve verbinding tot haar syntactische oorsprong terug, nl. tot de B-structuur,
waarin worden als inchoatief koppelwerkwoord fungeert (vgl. § 3).
13. Het ontbreken van een omschreven actief subject heeft ook gevolgen voor
de mogelijkheden van woordschikking en daarmee samenhangende semantische
waarden van het hele passieve complex.
In de zelfstandig gebruikte zinspotente passieve groep zonder actief subject staat,
evenals in de volledige tot zin gerealiseerde passieve groep, het grammatisch en
passief subject bij voorkeur voorop, wanneer het tevens fungeert als psychologisch
subject. Vergelijk: Die Melgers of Osewoudt of Van Druten, wie hij dan wezen mag,
/ wordt in elk geval voor de persoon van dit portret versleten. H. 206 - Deze vijanden
/ worden later gepreciseerd als de notarissen, of ook wel als de vuilikers, of als Jan
Lubbers. G. 138 - De meeste van deze slachtoffers werden levend begraven samen
met de koning. vB. 144 - Deze tweezijdigheid van het menselijke leven en van de
gehele cultuur / werd aangeduid als de zône van het goddelijke. vP. 55. - De rol
werd de kerk rondgedragen. M. 65 - Het oude patroon werd zeer zorgvuldig gevolgd.
Els. 2,4 In zulke eenvoudig volgens het grondschema gebouwde zinnen ontbreekt met
het actief subject de spanning tussen dit element en het participium (of de participiale
groep) om de mate van ‘belangrijkheid’ binnen het kader van het psychologisch
praedicaat (zie § 7) waardoor in de volledige structuur de keuze van open of gesloten
woordschikking ten dele wordt beheerst. Gemakkelijker dan bij aanwezigheid van
het actief subject fungeert nu de tweedeling in subjectsgroep en prae-dicaatsgroep:
vandaar normaliter een rustig gesloten vorm met parti-
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cipium als sluitstuk. Wel kan in bijzondere omstandigheden een ander ‘derde’ element
als onderdeel van het psychologisch praedicaat in de open vorm worden geplaaatst;
vergelijk: Dit voorstel werd als de beste oplossing beschouwd - met: dit voorstel
werd beschouwd als de beste oplossing. Belangrijker voor het karakter van de
passieve constructie is echter de uit stilistisch-syntactisch oogpunt boeiende
omstandigheid, dat zich in de taalpractijk (dat wil in dit verband zeggen in het
aanwezige taalmateriaal) een groot aantal aanloopconstructies voordoen, waardoor
automatisch het passieve subject verschoven wordt naar het ‘tweede plan’ tussen
het verbum finitum van het hulpwerkwoord en het participium. Vergelijk: Daarom
werden de vlaggen gehesen van Friesland, Groningen en Drente, de drie bij het
werk betrokken provincies. Vk. 5,3 - Was het de moeite waard, dan werd het
betreffende ventje met schande overladen het lokaal uitgezonden. C. 66 - Zelfs in
Algerije werd het programma ontvangen. Vk. 1,2 - Evenals de sjamaans wordt de
profeet soms onverwacht of zelfs tegen zijn wil in, beroepen. vB. 144 - Wanneer
tussen Vf en passief subject nog een secundair element wordt ingevoerd, wordt het
subject nog verder naar achteren geschoven: In vele Egyptische teksten waarin
eenvoudig van god of van de god sprake is, wordt daarmee de koning bedoeld. vB.
141 - Met open vorm: Sterker nog wordt dit toch weer opkomen van de numineuze,
buitenmenselijke ervaring aangetroffen in de wetenschappen die zich met de mens
zelf bezighouden. vB. 14 - In een memorium in de Utrechtse studentenalmanak
wordt Frits Coers getekend als een artiest van nature, een man die veel wilde
begrijpen en die veel begrepen heeft. Vk. 5,3 - Soms wordt door de aanloop de
algemene geldigheid van subject + praedicaat onderstreept: Overal ter wereld wordt
hetzelfde van de mens geëist. W. 92.
Het is duidelijk dat in zulke geïnverteerde zinnen het passief subject zijn
oorspronkelijke functie van psychologisch onderwerp min of meer inboet; het gaat
tegenover een ‘zware’ aanloop dan onwillekeurig samen met het passieve praedicaat
behoren tot het psychologisch gezegde. De eerste viool, dwz. de rol van
psychologisch subject in eerste instantie, wordt overgenomen door de aanloop. Er
ontstaat een nieuwe tweedeling in de zin. Met andere woorden, de zin krijgt
psychologisch een nieuwe dimensie. Meermalen vormt het grammatisch subject
met het verbale
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deel dan een nauw semantisch geheel, bv. Aan de kandidaten voor het priesterschap/
werden allerlei eisen gesteld. vB. 142. - En in de dieptelaag van menselijk beleven/
worden perspectieven onthuld welke grote overeenkomst vertonen met de ervaringen
van de primitieve mens, vP. 54 - Want daar werd dan je naam genoteerd. Bl. 20 En ter inleiding van de grote feesten werden er processies gehouden van deze stad
naar de tempel te Eleusis. vB. 133 - Bij de wijding werden aan de...ook de heilige
voorwerpen getoond. vB. 133.
Nog een stap verder in die ontwikkeling vertonen verbindingen waarin het passief
subject in de vorm van een geïncorporeerde groep aan het einde van de zin wordt
geplaatst, bv.: Overal wordt gefluisterd, gemompeld: zal Rabbi Morteira laten spugen
tegen de hemel? Fr. 9. - In zulke verbindingen zijn psychologisch de rollen volledig
omgekeerd: het grammatisch passief subject fungeert niet alleen niet meer als
psychologisch subject, maar heeft zich zelfs uit het psychologisch praedicaat
losgemaakt als het belangrijkste deel van de mededeling; het heeft zich, maar nu
zelf als psychologisch praedicaat, opnieuw syntactisch gedistancieerd van het
verbale element, dat wil in feite ook zeggen gedistancieerd van de oorspronkelijke
grondvorm der syntactische structuur, nl. het B-type (SVf A1).
Dat kan in feite alleen maar met passieve subjecten die de vorm van een
geïncorporeerde zinvormende groep kunnen aannemen en dus speciaal bij die
verba, die in de actieve vorm een zodanig gevormd object kunnen hebben, m.a.w.
werkwoorden die een geestelijke of psychologische activiteit uitdrukken zoals:
zeggen, denken, geloven, vrezen, etc. Vergelijk: Niet ten onrechte wordt in vele
kringen gevreesd, dat Terneuzen binnen enkele jaren de plaats zal gaan innemen
die men Zeebrugge had toegedacht. NRC 15,1 - Van een Afrikaanse koning wordt
bericht, dat hij de sacrale koningsmoord in zijn rijk afschafte, waarna zijn eerste
ambtsdaad was het zaaien van enige graankorrels. vB. 144.
14. Na deze algemene beschouwingen over de passieve vorm zonder actief
subject, zijn er nog enkele detailopmerkingen te maken betreffende sommige
toepassingen. In de eerste plaats ligt het voor de hand, dat in deze passieve
verbinding ook een persoonlijk of ander voornaamwoord als passief subject kan
optreden. Gewoonlijk is zo'n voor-
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naamwoord weinig nadrukkelijk. Bij inversie kan het zich niet los maken van het
verbum finitum, zodat er geen specifieke binding met het participium kan ontstaan
en ook de eigenaardige verschuiving in het psychologische vlak niet plaats vindt,
zoals die in de vorige paragraaf ten opzichte van het passief subject werkt; als
psychologisch praedicaat blijft het participium (eventueel met aanhang) domineren.
Vergelijk: Jullie werden in een auto naar school gebracht. vL 35 - Ze wordt niet
gevolgd, dacht hij, terwijl hij spiedend rondkeek. W. 34 - Ze worden niet met hun
hoofden tegen de muur gekwakt. Fr. 53 - Ze (die lampekappen) worden erg veel
verkocht. W. 10 - In vragende vorm: Nu, wat zou hier gevestigd worden? C. 44 Met aanloop: Dan moet dat gemaakt worden. vL. 24 - Na de oorlog werden we
allemaal uitgerangeerd. W. 87 - En voor het overige wordt het (nl. het Kongolese
volk) niet geraadpleegd. In de eerste persoon heeft de passieve zin allicht een
emotionele waarde: Ik werd geslagen en gewond, tot mijn vervolgers ophielden
omdat ze dachten dat ik dood was. Fr. 46 - We worden wel bezocht! W. 119 - Nou
we werden lelijk beknord! C. 57 - Een typisch modaal karakter krijgt de passieve
constructie waarvan het verzwegen actief subject de eerste persoon is. Tegenover
de aangesproken persoon hanteert de spreker deze hem zelf wegeijferende vorm
als uiting van beleefdheid of bescheidenheid: Nou, je wordt bedankt, meester. W.
45 - U wordt vriendelijk bedankt, hoor. - Dit aanbod van die duizend gulden wordt
je in nederigheid gedaan, Fr. 51 - Dit boek wordt u uit erkentelijkheid opgedragen.
- Ook in de derde persoon: de heren worden bedankt. - Eventueel spottend: Nou,
de heren worden gegroet, hoor? - of in beknopte vorm: Gegroet hoor! - In het betoog
met toevoeging van modale hulpwerkwoorden: In dit opzicht moet nu echter toch
een wat fijnere onderscheiding aangebracht worden. vP. 49 - In de komende
hoofdstukken zal de vraag overdacht worden, wat cultuur eigenlijk is. vP. 13 Samenvattend kan gezegd worden dat...vP. 41.
15. Op twee veelvuldig voorkomende gebruikswijzen moet vervolgens nog
gewezen worden de combinatie met modale hulpwerkwoorden en de hantering in
de geïncorporeerde positie.
De abstraherende passieve vorm, en dan met name die zonder actief subject,
leent zich bijzonder goed voor combinatie met hulpwerkwoor-
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den als kunnen, mogen, moeten, willen, behoren, dienen ter omschrijving van
mogelijkheid, noodzakelijkheid, wenselijkheid of toelaatbaarheid, alles in
beschouwende en betogende taal. De modale functie is op zichzelf weliswaar niet
de direkte aanleiding tot het gebruik van de passieve constructie - die is gelegen in
de vermijding van het actieve subject - maar er ontstaat wel een heel soepele
zinsvorm waarin de abstraherende redenering zich gemakkelijk mengt met modale
nuancen. Pogingen tot omzetting in synonieme constructies kunnen de stilistische
waarden van de passieve constructie illustreren. Vergelijk: De schilder kan
overweldigd worden, na misschien maandenlang moeizaam bezig te zijn geweest.
Hij kan als het ware opgetild worden in de verheven religieuze ontroering. Hij kan
echter ook terneer gedrukt worden in de beangstiging der demonische ontzetting.
vP. 55 (Vergelijk: lets(?) kan de schilder overweldigen, etc. - Het is mogelijk dat
iets(?) de schilder overweldigt - Het is mogelijk dat de schilder overweldigd wordt)
- Een huwelijksvoltrekking, een uiterst belangrijke beslissing, een ommekeer in
eigen levensinzichten, zij kunnen alle ervaren worden als iets wat door de mens
geschiedt en tegelijk als iets wat over de mens komt. vP. 49 - Daarin kan de
waanzinnige bezetenheid ondergaan worden als het spel van boze en wrede
demonen. vP. 55 - Ook de vraag wat onder ons wordt gelezen, kan niet met een
geruststelling beantwoord worden. R. 13 - Aan de personen die als bemiddelaar
optreden kunnen verschillende eisen worden gesteld. vB. 136 - De redundancy van
een tekst kan niet absoluut worden gesteld. G. 135 - Zonder de hulp van de machines
kan geen oorlog meer gevoerd worden, kan geen handel meer gedreven worden,
kan geen woning meer ingericht worden. GA. - Dat Amerika zelfs een formele
benadering naliet, moet als een pijnlijk tekort worden gezien, dat een taaie legende
versterkt. Vk. 3.7 - Het valt zeker te bewijzen, maar mag op verschillende gronden
waarschijnlijk worden geacht, dat diverse mythische wezens der primitieve en oude
volkeren op menselijke stichterfiguren teruggaan. vB. 147 - Het vuur van zijn haard
mocht alleen voor sacrale doeleinden gebruikt worden. vB. 143. - Een strijd van
culturele strekking mag ook deze beweging niet genoemd worden. R. 14 - Vooral
de kleinere meren en plassen zouden voor het rumoer moeten worden gespaard,
en dan zou men bij de grotere meren een aantal flinke
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recreatiecentra kunnen stichten. NRC 9,1 - Er zullen nog wel voorzieningen kunnen
worden getroffen NRC 9,2.
Het verschil in interne structuur tussen ‘hij wil niet gestoord worden’ en ‘hij mag
niet gestoord worden’ en dergl. zit in het feit dat willen niet fungeert als
hulpwerkwoord van modaliteit zoals de andere genoemde werkwoorden wel doen.
In ‘hij kan overweldigd worden’ is hij wel grammatisch subject van kan, maar niet
semantisch subject; in ‘hij wil geholpen worden’ is hij grammaticaal én semantisch
subject van willen. In het eerste geval in de passieve infinitief niet het object van
*)
het Vf, in het tweede geval wel.
16. Zeer groot is, tenslotte, het aantal passieve verbindingen zonder actief subject,
dat is toegepast in een geïncorporeerde groep: 246 gevallen van de 405, niet alleen
in relatieve groepen, maaar ook in voegwoordelijke verbindingen. Met verwijzing
naar de bespreking van de factoren die bij de keuze van de passieve vorm in het
spel zijn, in § 8, kunnen we hier volstaan met enkele voorbeelden: De argumenten
die toendertijd in het geding werden gebracht tegen het plan Schuman zijn ook
thans nog te horen. NRC. 13 - Het werd voortdurend benauwder in de kamer, waar
niets kon worden opengezet. H. 210 - Waar handenarbeid kan worden vermeden,
trad de machine er voor in de plaats. GA. 4. f - Hetgeen van de inwijding onthuld
werd, waren gedeeltelijk handelingen, gedeeltelijk woorden. vB. 133 - Ze komen
pas aan het licht als de mens niet tot object, het voorwerp van onderzoek gemaakt
wordt. vP. 47 - Hoe lang nog zullen wij Katholieken van Nederland het dulden, dat
ons heilig recht op gelijke bedeling van leidende en lucratieve posten met voeten
getreden wordt. Rog. 5. - Twee jaar later hield Schaepman de geloofsgenoten voor,
hoe ongerijmd het was over achterstelling te klagen en tegelijk bijna stelselmatig
nul op het rekest te geven, zodra men werd opgeroepen tot het medewerken aan
zaken van algemeen belang. Rog. 5.
(wordt vervolgd)
Groningen
VAN ES

*)

Op dit structurele probleem kan ik thans niet ingaan; vgl. daarover ook Kraak en Klooster in
Syntaxis blz. 179.
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Boekbeoordelingen
Jan van Ruusbroecs ‘Brulocht’ in oberdeutscher Überlieferung.
Untersuchungen und kritische Textausgabe von Wolfgang Eichler
(Münchener Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur des
Mittelalters, Band 22). München, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung,
1969. Prijs geb. DM. 34, -.
Dr. W. Eichler, die gevormd werd in de degelijke school van Prof. Ruh in Würzburg,
heeft reeds eerder onze aandacht opgeëist door zijn uitgave van Ruusbroecs
Blinckende Steen ‘in oberdeutscher Texttradition’ (München, 1968), voorafgegaan
door een interessante studie over hetzelfde onderwerp in Würzburger Prosastudien
I (München, 1968), p. 199-214. Hij schenkt ons nu zijn voor de druk enigszins
gewijzigde dissertatie (juli 1966) over de Duitse Brulocht.
Ruusbroec schreef zijn Brulocht waarschijnlijk nog te Brussel, dus vóór hij zich
in het Zoniënwoud uit de wereld terugtrok (1343). De negen bewaarde handschriften
echter - een tiende, Aa (Delft, c. 1370), verbrandde helaas in 1914 te Leuven dateren van na 1450; de tekst, deze meesterlijke tekst heeft dus reeds een eeuw
geleefd vóór wij er vat op krijgen. Wij kennen de slordigheid van kopiisten, hun
dwaasheid soms, en (wat nog erger is) hun goedbedoelde ijver, die ingrijpt in de
tekst. Wij weten ook hoe Groenendaal schrok door de kritiek van de gezaghebbende
Gerson. In die honderd jaar kan er veel gebeurd zijn.
Reeds in 1350 zond Ruusbroec zijn Brulocht ‘in oberlant den gottes frúnden des
jubel iores’. Deze Straatsburgse getuigenis wordt door een bevriende Kartuizer uit
Herne bevestigd: Ruusbroec zelf had hem meegedeeld dat dit werk
‘ghemenichfuldicht waer toten voeten des berchs’. Hoogstwaarschijnlijk nog tijdens
het leven van de Brabantse mysticus († 1381) werd in Straatsburg een eerbiedige
Umschreibung vervaardigd door een leek, of beter door leken, ten behoeve van een
Alemannisch lezerspubliek. Opvallend daarbij is dat de moeilijkste passages juist
het best zijn geslaagd en Eichler denkt
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dan ook eerder aan een ‘Personengruppe’ rond Tauler († 1361) en later rond
Rulmann Merswin († 1382).
Vergeleken met de Nederlandse handschriftelijke overlevering kunnen wij de
Duitse oud, vrij rijk en gevarieerd noemen. De oudste twee handschriften, waarvan
het ene (Str. 1, uit 1380?) in 1870 te Straatsburg in de vlammen opging en het
andere in Karlsruhe berust, dateren nog uit de XIVde eeuw. Zeven codices bevatten
een volledige tekst, acht een gedeeltelijke; daarnaast komt een bewerking van
excerpten door Rulman Merswin in drie handschriften voor. Een 17de en 18de
handschrift (Str. 2 en Str. 3) gingen tezamen met Str. 1 verloren. Alles samen een
indrukwekkend geheel.
Aangezien de Brulocht reeds in 1350 naar Elzas was gestuurd, vóór er donkere
wolken aan de Groenendaalse hemel verschenen, is het teoretisch zeer goed
mogelijk dat in Straatsburg een versie van de Brulocht circuleerde, die niet had
geleden onder Nederlandse betweterigheid, noch onder de dogmatische angst van
Groenendaal. Of dit ook in werkelijkheid het geval is, zal toekomstig onderzoek
moeten uitwijzen. Ik kan hier voorlopig alleen een drietal plaatsen aanhalen, waar
de Duitse lezing indien niet de voorkeur verdient, dan toch te denken geeft.
a) Door reinheid van hart, zegt Ruusbroec (ed. 1944, p. 133 onderaan), wordt
verhinderd een genietend afglijden van de geest, weg van God naar de
schepping en ook ‘lijflijcke woninghe des herten op smaec ochte op ghelost
eenigher creatueren, wat dingh dat si; ic en meyne snelle beweghinghe des
believens ochte der ghelost, dat niemen beweeren en mach.’ Eichlers tekst (p.
111 r. 729) heeft: blibende wonunge, wat ik als de oorspronkelijke lezing
beschouw. Ruusbroec plaatst hier het blijvend, gewild verwijlen tegenover het
snelle behagen, dat ons ondanks spontaan en ongewild geschiedt; de verbinding
vindt wellicht steun in het manentem civitatem van Hebr. 13, v. 14. De fout kan
ontstaan zijn door perseveratie van lives in de vorige regel (en vijfmaal op deze
blz.) of door lijflijcke in r. 18 en 23.
b). De verlichte mens zal God schouwen, luidt het in de ed. 1944
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op p. 181 r. 11, als ‘alre heilighen Raste in eewicheit, een ghemeyne Ghebruken
sijns selfs ende alre heylighen in eewicheit.’ De Duitse versie (p. 159, r. 942)
bewaart mijns inziens de goede lezing: ‘aller heiligen růwe in einikeit.’ Blijkbaar
heeft (het tweede) in eewicheit door anticipatie het voorafgaande in eenicheit
verdrongen.
c). Op p. 221 r. 13 van de ed. 1944 ontmoeten wij onverwachts ‘dit gheestelijcke
bernen’, terwijl in dit hoofdstuk over Christus' derde komst van brand(en) of
zijn synoniemen nog geen sprake geweest is, wel tweemaal van ‘godlijc rueren’
en driemaal van ‘gherine(n)’. Pas een heel eind verder (p. 222, r. 18 en
volgende) - na eerst nog vijfmaal gherinen te hebben gebruikt - spreekt
Ruusbroec over de hitte die daardoor ontstaat, over versmelten, wallende adere
en stoken. De betwiste plaats levert in de Duise bewerking (p. 200 r. 1936) ‘dis
geistliche berůren’, wat naar mijn oordeel beter in de kontekst past.

Eichlers boek bezit nog vele andere waardevolle aspekten, want het stimuleert en
dit is wel het beste dat men van een boek kan zeggen. Hij behandelt ook - steeds
in een heldere, exakte en sobere taal, die nochtans volledige informatie biedt - de
invloed van de door hem bezorgde Brulocht bij Marquard von Lindau O.F.M. (†
1392), op de kompilate ‘Ein gůt lere des Taulers’ (c. 1400), de excerptenverzameling
in Cod. Sang. 585 (1456) en de Bazelse Taulerdruk van 1521. - Zijn glossarium,
dat niet alleen de teologische en mystieke woorden (met hun plaatsverwijzingen)
bevat maar ook de (vaak stereotiepe) woordverbindingen vermeldt, voorziet in een
grote leemte.
Opgetogenheid over Eichlers prestatie belet mij niet te zien dat er misschien nog
enkele, bijna onmerkbare, plooitjes zijn glad te strijken. - Het incipit van het sermoen
op p. 8 mocht iets langer zijn: het tema alleen volstaat niet. - Er bestaat een
tegenstrijdigheid tussen p. 15 waar Vetter nr. 79 (Von den vier bekorungen) aan
Tauler wordt toegeschreven en p. 6 en vooral p. 31-32 waar het auteurschap van
Ruusbroec (mijns inziens terecht) wordt gesteund. - Op drukfouten ben ik praktisch
niet gestoten, bij een Duits boek, dat vaak

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 86

160
Nederlandse teksten citeert, betekent dit ongetwijfeld dat er de grootste zorg aan
werd besteed. Ik noteerde alleen p. 3 en p. 266 eeuwfest (voor: -feest) en p. 6 im
Grünenwalder Kloster (een kontaminatie van Zoniënwoud en Groenendaal). Daarom
verbaasde het mij des te meer dat enkele uit de editie van het
Ruusbroecgenootschap overgenomen Middelnederlandse zinsneden één of meer
afwijkingen vertonen: één op p. 102 voetnoot bij r. 512, op p. 149, 152 en 180; twee
op p. 143; drie op p. 142 en 161. - Bij de tema-zin Ecce sponsus venit verwijst P.
Reypens (én in 1932, én in 1944) naar Matth. 29,5; ten onrechte heeft Eichler dit
op p. 81 overgenomen: het moet Matth. 25,6 zijn.
Deze kleinigheden verminderen mijn grote waardering voor Dr. W. Eichler niet.
Ik hoop van harte dat hij op de betreden paden zal verder gaan. Zijn werk betekent
niets minder dan een uitdaging en een appèl aan de Nederlandse filologie. Het doet
het ongenoegen over onze Ruusbroec-editie groeien, het spijt mij dat ik dat moet
zeggen. Zouden wij voortaan ons bouwen aan tempels, ons peerlenrijgen, ons
uitdelen van mondkusjes, onze ontdekkingen van mystieke grootheden en nabloeiers
- hoe belangrijk op zichzelf ook - niet opschorten en met vereende krachten een
wetenschappelijke Ruusbroecuitgave voorbereiden, die indien zij Quints Eckhart
niet evenaart, dan toch Eichler ter zijde, ja voorbijstreeft? Dan bestaat er een goede
kans dat wij in 1981 niet worden verrast - zoals in 1931 door de pers of in 1944 door
de noodzaak van een tweede druk - maar dat wij de zeshonderdste verjaardag van
zijn zalig sterven, van zijn dies natalis op een waardige wijze zullen vieren en het
enige monument onthullen waarmee wij onze meest klassieke prozaschrijver werkelijk
kunnen eren. Hier is zeker een taak weggelegd voor het hardnekkig werkend en
zozeer deskundig Ruusbroecgenootschap.
Eichlers boek werd ook prachtig gedrukt. De serie, waarin het werd opgenomen,
startte in 1960 en telt reeds 25 delen; zij wordt gepatroneerd door de Kommission
für deutsche Literatur des Mittelalters der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.
Er bestaan gelukkig nog landen waar de middeleeuwse studies bloeien.
Korbeek-Lo, nov. '69
R. LIEVENS
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De localisering van de Tweede Reinaert
I
De eerste die zich over de localisering van de Tweede Reinaert heeft uitgelaten is
Jacob Grimm geweest. Het kon minder. Hij is ook de eerste geweest die zich voor
zijn localisering op de in het gedicht te pas gebrachte toponiemen heeft beroepen.
Die zijn zonder enige twijfel voor een belangrijk deel in Vlaanderen te situeren en
dit geeft Grimm, in zijn Reinhart Fuchs van 1834, dan grond om met betrekking tot
de dichter te schrijven: ‘er war aber nicht weniger ein Fläming als Matok’ - d.w.z. de
dichter van de ‘eerste’ Reinaert - ‘wie die örtlichkeiten darthun’ (blz. clxii). J.F.
Willems, die in 1836 de eerste tekstbezorger van de Tweede Reinaert werd, hield
de 13de-eeuwse aardenburgse priester Willem Utenhove voor de dichter, een
westvlaming uiteraard. Speciale taal- of naamkundige argumenten heeft Willems
niet gegeven. Wel heeft hij vastgesteld dat het handschrift waarnaar hij zijn tekst
uitgaf hollands was. Snellaert, die in 1850 Willems' Reinaert de Vos voor de tweede
maal uitgaf, heeft zich inzake de localisering geheel bij zijn voorganger aangesloten:
‘Geheel het gedicht, zoo wel het eerste als het tweede boek, moet in
West-Vlaenderen zijn opgesteld’ (blz. 356). Een nieuw element is bij hem echter
dat hij ook enkele vlaamse vormen, woorden en wendingen opsomt. De taalkundige
argumentatie begint bij Snellaert.
In 1868, in de eerste uitgave van zijn Gesch. d. Ned. Letterkunde, verbreekt
Jonckbloet de tot dan toe heersende eenstemmigheid. Hij komt tot de stelling ‘dat
niemand anders dan Willem van Hillegaarsberg, in het laatste kwart der veertiende
eeuw, de omwerker van den Reinaert geweest is’. De vlaamse toponiemen hebben
hem niet gehinderd: ‘Ofschoon hij’ - de dichter - ‘doorgaans vlaamsche lokaliteiten
vermeldt, hetgeen geen onmogelijk kunststuk was voor een die zoo rondgezworven
had, plaatst hij toch het tooneel van een zijner epizoden aan de boorden van de
Maas’. Eelco Verwijs heeft in de inleiding van zijn tekstuitgave Gedichten van Willem
van Hildegaersberch, van 1870,
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Jonckbloets stelling uitvoerig bestreden en deze heeft zich daardoor laten overtuigen.
In de volgende uitgaven van zijn literatuurgeschiedenis leest men: ‘Uit de taal van
den Reinaert is geen zeker bewijs te putten. Er komen uitdrukkingen in voor, die
bepaald naar Holland wijzen (ape, stier, bunsing), terwijl wederom anderen stellig
Vlaamsch gekleurd schijnen (musont, fluwijn, kerspetten). Men vindt hier voorts
woorden en zegswijzen, die Hildegaersberch eigen zijn; maar dit kan bloot het gevolg
daarvan wezen, dat wij met geschriften uit een zelfde tijdvak te doen hebben...Ook
in manier en denkwijs is overeenstemming tusschen de gedichten van
Hildegaersberch en het vervolg op den Reinaert...Maar ook die punten van
overeenkomst geven den doorslag niet; en daar staat tegenover, dat alle
plaatsnamen, die in den Reinaert voorkomen, Vlaamsch zijn, hetgeen van een
Hollandsch dichter, hoe bereisd ook, toch kwalijk te verwachten is; te minder, daar
de genoemde plaatsen alle klein, van geen beteekenis en dus ter nauwernood
bekend waren’ (noot: ‘Dat in vs. 9292 wase moet gelezen worden, in steê van Mase,
is voldingend bewezen. Zie Verwijs, t.a.pl., blz. xx-xxi’).
Grimm houdt dus zijn, toponymisch gefundeerd, gelijk. Hij houdt dat ook bij Martin,
in diens Reinaert-uitgave van 1874. Willem Utenhove en Willem van Hildegaersberch
worden als candidaten voor het auteurschap beiden afgewezen. ‘Es ist nicht einmal
nothwendig, dass auch der Umarbeiter Willem geheissen habe’, merkt Martin, a.w.
blz. xx, terecht op: ‘Nahm er den ganzen Prolog auf, also auch die Angabe der
Quelle, die nicht er, sondern nur sein Vorgänger benützt hatte, so konnte er ebenso
gut dessen Namen in V. 1 stehen lassen’. Om ‘die Heimat des Reinaert II näher zu
bestimmen’ citeert hij in hoofdzaak dezelfde plaatsnamen als Grimm gedaan had.
Al zegt Martin het niet met zoveel woorden, het is duidelijk dat ook hij zich de Tweede
Reinaert in Vlaanderen, en zelfs in Westvlaanderen, ontstaan denkt. Een mogelijke
tegenstem wordt als volgt weggeredeneerd: ‘aus Holland 2124 aen den ouden Rijn,
was aber nur eine unabsichtliche Verderbnis der Lesart von a zu sein scheint’.
Muller is zijn hele vossejagersleven lang overtuigd geweest van de westvlaamse
herkomst van het 14de-eeuwse gedicht. Ik citeer alleen de

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 86

163
eerste en de laatste bewijsplaats. In zijn dissertatie van 1884 spreekt hij op blz. 2,
onder verwijzing naar Martin, over ‘Reinaert II, hoogstwaarschijnlijk door eenen
Westvlaming gedicht’, en op blz. 203, zegt hij: ‘Zonderling, dat de Westvlaamsche
R. II twee namen heeft, die in Holland te vinden zijn, de Hollandsche (Goudsche)
proza twee die in Westvlaanderen zijn aan te wijzen (Houthulst en Elverdingen). Is
dit toevallig en bestaan of bestonden die in b voorkomende ook in West-Vlaanderen,
die in p voorkomende ook in Holland? Of is b een Hollandsch handschrift, dat
dergelijke Hollandismen zelf er in brengt, en is p omgekeerd naar een Vlaamsch
hs. gedrukt?’. In de ‘tweede druk’ van de kritische tekstuitgave Van den vos
Reinaerde, 1939, heeft hij het over ‘de omwerking en voortzetting van het oudere
Dietsche gedicht, in de tweede helft (wellicht het laatste kwartaal) der 14de eeuw
ondernomen door een (naar de in het werk vermelde plaatsnamen en de taal te
oordeelen) waarschijnlijk in zuidwestelijk Vlaanderen thuishoorenden dichter,
misschien, evenals zijn laatste voorganger, Willem geheeten’ (blz. 45). Toponymische
complicaties hebben er voor Muller, blijkens het eerste citaat, wel bestaan,
taalkundige echter nauwelijks. Hij heeft blijkbaar gemeend dat hij met zijn vroege
studie ‘De taalvormen van Reinaert I en II’, in Ts. 7 (1887), de enige waarnaar hij
bij zijn localisering in het tweede citaat verwijst, het taalkundige probleem definitief
opgelost had.
Ook de vlaamse ‘reinaerdisten’ Is. Teirlinck en Leonard Willems hebben zich bij
de intussen wel traditioneel te noemen localisering in Vlaanderen aangesloten,
Teirlinck evenwel met de variant dat hij het liefst zijn eigen geboortestreek,
Zuidoostvlaanderen, als het ontstaansgebied van de Tweede Reinaert aangewezen
zou zien. Ik beperk mij tot enkele citaten uit de laatste mededeling van Willems, na
zijn dood gepubliceerd in de Versl. Med. K.V.A. van 1939: ‘Dat Reinaert II, evenals
Reinaert I zuiver Vlaamsch werk is, zooals ik in de vorige nota schreef, wordt heden
ten dage vrij wel algemeen aangenomen’ (blz. 953); ‘Vlaanderen is het eenige
Dietsche gewest waar er ooit soevereine baljuws bestaan hebben. In Holland waren
er wel baljuws en baljuwschappen, maar geen soeverein-baljuws...Waar dus de
dichter van Rein. II door zijn held eene waardigheid laat bekleeden,
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die enkel in Vlaanderen bestond en elders onbekend was (de corrupteelen van onze
hss. toonen dit voldoende aan), mogen wij zonder aarzeling hieruit afleiden, dat ons
gedicht door een Vlaming geschreven werd: een Vlaming alléén kan van Reinaert
een soeverein baljuw gemaakt hebben. Men gelieve dit nieuwe bewijs te voegen
bij de zuiver Vlaamsche toponymie van het gedicht: want plaatsnamen als Drongen,
Harlebeke, Eenhame, Floersberghen, Houthulst, Elverdingen, Baudeloo spreken
luid genoeg voor wat de herkomst betreft. Men voege het ook bij de zuiver Vlaamsche
rijmen van Rein. II, welke hier als onwraakbare getuigen ten gunste van die zelfde
herkomst optreden. En men zal mij toegeven dat ik het recht heb te schrijven dat
de Vlaamsche herkomst van Rein. II vast staat als een paal boven water’ (blz. 959).
De toponymische argumentatie van Grimm is, als Willems dit schrijft, al meer dan
een eeuw oud, de taalkundige van Muller meer dan een halve eeuw. Zij hebben
voor hem standgehouden en hij kan er bovendien nog een, in zijn ogen beslissend,
historisch agument aan toevoegen.
Is het wonder dat, waar de specialisten zo zijn voorgegaan, de schrijvers van het
literairhistorische verhaal over het algemeen gedwee zijn gevolgd? Ik noteer slechts
enkele getuigenissen. Te Winkel in 1887, en nog net zo in 1922: ‘Ongeveer honderd
jaar nadat de Reinaert in Dietsch en Latijnsch gewaad het overwicht van verstand
op ruw geweld had gepredikt, dus omstreeks 1375, kwam een ons te eenemale
onbekend, doch vermoedelijk West-Vlaamsch dichter, op de gedachte, “een deel”,
dat z.i. “afterghebleven” was, er bij te voegen.’ Van Mierlo in 1940: ‘Dat onze dichter
geen Hollander, zoals Jonckbloet eerst meende, maar een Vlaming was, is nu wel
uitgemaakt. Nog staat het niet vast, of hij een Westvlaming, dan wel een
Zuid-Oostvlaming moet heten.’ Knuvelder in 1956: ‘Ruim honderd jaar na de Reinaert
van Willem, in de tweede helft van de 14e eeuw, is een andere Vlaming op het idee
gekomen dit boek te herschrijven tot wat wij noemen Reinaert II of ook Reinaerts
Historie.’ Maar er valt één uitzondering te vermelden. Tegen alle traditie in schrijft
C.C. de Bruin in het Panorama der Nederlandse Letteren, van 1948: ‘De geschiedenis
van Reinaert heeft grote opgang gemaakt. In de veertiende eeuw heeft een Hollander
het verhaal uitgebreid tot een langademig dichtwerk, waarin de moralistisch-
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didactische strekking er dik bovenop ligt.’ Met De Bruins waardering van de Tweede
Reinaert ben ik het niet eens, met zijn - overigens niet nader gemotiveerde localisering wel. Ik acht de tijd gekomen om eens met de traditie, van Jacob Grimm
tot Leonard Willems, in gesprek te treden en af te wegen wat de taalkundige en
toponymische argumenten eigenlijk waard zijn. Voor de literatuurgeschiedenis is
dit wel een zaak van enig belang, want als De Bruin gelijk krijgt met zijn ‘Hollander’
zou niet alleen Jonckbloets inval van een eeuw geleden althans tendele
gerechtvaardigd worden, maar zou ook het literaire leven van het laatmiddeleeuwse
Holland er een dichter bij krijgen, die Augustijnken van Dordt, Willem van
Hildegaersberch en Dirc Potter, ieder voor zich en gezamenlijk, in betekenis overtreft.

II
Er zijn vele argumenten voor aan te voeren dat Willem van Hildegaersberch
onmogelijk de Tweede Reinaert geschreven kan hebben. Voor mij is het belangrijkste
dat uit ons gedicht een totaal andere ‘stem’ spreekt dan uit Willems productie.
Intussen lijkt het mij wel waarschijnlijk te maken dat 's graven spreker de Tweede
Reinaert gekend moet hebben en er een en ander aan ontleend heeft. Hoe heeft
‘een weinig belezen dichter’ als Willem, naar Verwijs' oordeel, ‘zeker was’, juist dít
gedicht leren kennen? Jonckbloet, Martin en L. Willems hebben als terminus a quo
voor het ontstaan ervan terecht het jaar 1378 gesteld. Voor Willems productie neemt
men, wel evenzeer terecht, als terminus ad quem 1408 aan. Als de Tweede Reinaert
al door een vlaming geschreven zou zijn, zou het gedicht dus wel verbazend snel
in Holland populair moeten zijn geworden. Maar dit is niet meer dan een bijkomstig
argument tegen vlaamse herkomst, dat ik alleen vermeld omdat Jonckbloet het niet
heeft gedaan. Deze geleerde had zich veel beter tegen Verwijs' kritiek kunnen
verdedigen, als hij zijn identificatie van de Reinaert-dichter met Willem van
Hildegaersberch zonder meer had losgelaten en er zich rekenschap van had gegeven
waarom het gedicht op hem nochtans zo'n ‘hollandse’ indruk bleef maken. Want
dat laatste moet toch wel het geval zijn geweest. Waarom vindt men anders bij
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hem de tussenzin: ‘ofschoon de vraag nog niet volkomen is opgelost’? Van harte
heeft hij zich nooit gewonnen gegeven.
Verwijs' taalkundige argumentatie kan zeker niet dwingend worden genoemd. Ik
citeer een enkele passage: ‘Nog zoude waarschijnlijk een Vlaming woorden in den
tweeden Reinaert kunnen aantoonen, die bepaaldelijk een Vlaamschen stempel
dragen. Een enkel zij het ons vergund aan te halen. Vs. 4459 vlgg. lezen wij:
Doe dede ic hem geven een paer
Kerspetten, daer boter op lach;
Want het was op enen woensdach,
Dat ic geen vleesch en plach teten.

Willems teekent hierbij aan: “Wafels, pannekoeken. In Reineke, gude kersebêrn;
doch de Sas verstond den vlaemschen text hier niet. In de prosa leest men: Een
paer corspet met soete boter.” Dit woord Kerspet is zoo kennelijk Vlaamsch, dat
men het reeds op den eersten oogopslag er voor zou herkennen, zoo niet ten
overvloede Kil. het woord Kerspe als Gentsch Vlaamsch opgaf en door
K r a n s s e l i n c k , artolaganus, een soort van koek, verklaarde. Kerspet is ontleend
aan het Fransche crêpette, het verkleinwoord van crêpe.’ Hier kan men al meteen
tegenin brengen dat een kerspet niet hetzelfde is als een kerspe en dat een ontlening
aan het frans er geen bewijs voor kan zijn dat kerspet niet in Holland bekend is
geweest. Maar er is meer. Verdam citeert in zijn woordenboek s.v. kerspette ook
een plaats uit het keurboek van Haarlem: ‘Wie sijn broot, twaer blanck of groff
kerspet, tafelbroot, goestgens of anders sijn roggenbroot of tarwen- te licht maecte’.
Een keurboek van Haarlem is toch wel authentiek-hollands! De betekenis ‘wafel,
pannekoek’, die Willems zonder bewijsplaatsen opgeeft, staat helemaal niet vast,
maar dat het woord ‘bepaaldelijk een Vlaamschen stempel’ zou dragen is ook
‘bepaaldelijk’ fantasie van Verwijs! Van de drie andere ‘bepaald Vlaamsche’ woorden
die Verwijs noemt, musont, fluwijn en genet, wordt het laatste als óók-hollands
bewezen door een plaats uit de grafelijke rekeningen (zie Verdam s.v.), terwijl fluwijn
althans in de 17de eeuw in Holland bekend is geweest (zie WNT s.v.).
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Alleen de muushont is - niet als woord, maar wel in de betekenis ‘wezel’ echt-vlaams.
Kan de aanwezigheid van een echt-vlaams woord in een gedicht bewijzen dat de
dichter daarvan een vlaming is geweest? Verwijs heeft die vraag niet gesteld, maar
ik moet hem wel stellen. Hoe was de verhouding tussen vlaamse en hollandse
literatuurtaal in de late middeleeuwen? Een dichter als Willem van Hildegaersberch
schrijft een duidelijk herkenbaar hollands, maar als we bij een Augustijnken niet
wisten dat hij uit Dordrecht kwam, zouden we het uit zijn taalgebruik nauwelijks op
kunnen maken. Alle hollandse dichters zijn op een vlaamse taalschool geweest.
Vlaanderen is in literair opzicht het gevende gewest, Holland het ontvangende.
Vlaamse woorden en vormen zijn bij 14de-eeuwse hollandse dichters niets bijzonders
en zelfs bij een ‘echt-vlaams’ woord behoeven we nog niet al te verrast op te kijken.
We zouden ons pas moeten gaan verbazen, wanneer we bij een vlaams dichter
‘echt-hollandse’ woorden en vormen zouden tegenkomen. Was ik Jonckbloet
geweest, ik zou van deze gedachte uitgaande mijn verdediging geredigeerd hebben.
In de Tweede Reinaert treden een aantal dieren op die in het 13de-eeuwse, en
inderdaad vlaamse, gedicht geen rol spelen en zelfs niet genoemd worden. De
belangrijkste groep van deze nieuwe dieren vormen de leden van de apenfamilie,
‘maghen’ en bondgenoten van de held van het verhaal. De woorden aep en apin
komen dus nogal eens voor, ook in rijmpositie. Zo aep:paep in r. 4413/4 van hs. B
(ik citeer naar de editie-Hellinga) en apyn(ne): syn(ne) in r. 6773/4 van B en C. De
woorden kunnen niet afkomstig zijn van de hollandse kopiïsten van deze
handschriften, want de prozabewerking P, die men op goede gronden voor zeeuws
kan houden - al werd de uitgave van 1479 in Gouda gedrukt en die van 1485 in
Delft -, heeft op de overeenkomende plaatsen in zijn tekst aeppe/pape en
apynne/sinne. De tekst van B staat als slordig te boek, die van C geldt als beter,
die van P als relatief de betrouwbaarste. Wanneer de getuigenissen van deze drie
teksten overeenstemmen, moet men volgens de spelregels van de tekstkritiek
aannemen dat men met de oorspronkelijke woorden van de dichter te maken heeft.
Als vierde getuige kan nog de nederduitse

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 86

168
bewerking R opgeroepen worden, die als r.6163/4 te lezen geeft: ‘Do sprack to
Reynken de apynne:/ Reynke, vrunt, weset klock van synne’ (B 6773/4: ‘Neve sprac
tot hem die apyn / Sijt wel voorsien ende wijs van syn’; C: ‘Nu sprac tot hem die
apynne / Sijt wel voersien ende wijs van synne’). Verdam geeft s.v. aep alleen
voorbeelden uit ons gedicht, maar s.v. scheminkel kan men ook nog een paar
plaatsen van aep vinden uit ‘Des Coninx Summe’ en de ‘Dyalogus der creaturen’.
Scheminkel is een vlaams woord (Kiliaan ‘Fland. Zeland.’) en wanneer de ‘Dyalogus’,
een delftse incunabel van 1488, naast elkaar ‘een scheminckel of een aep’ te lezen
geeft, hebben we een geval als waarop ik hierboven doelde: een ‘echt-vlaams’
woord in een hollandse tekst, overigens náást het ‘echt-hollandse’ woord! Van ‘Des
Coninx Summe’ zijn talrijke handschriften en drukken overgeleverd, waarbij echter,
als ik goed zie, geen enkele van vlaamse herkomst is. De door Verdam geciteerde
plaats luidt: ‘si knoteren ende mommelen recht als die aep hoer pater noster leest
of die scimminkel (dat hiet so wanneer si metten tanden snateren)’. De niet-vlaamse
vertaler van ‘Des Coninx Summe’ kende dus aep als ‘gewoon woord’ en daarnaast
het vlaamse scimminkel als ‘bijzonder woord’. In een delftse incunabel van 1478 is
het ‘bijzondere woord’ als overbodig weggelaten: ‘als een aep synen pater noster
leest dat is alsi so knateren’. Vlaamse auteurs gebruiken uitsluitend scheminkel of
een van zijn varianten, nooit ape. Ten aanzien van apinne kan men de zaak niet zo
absoluut stellen. Het gewone vlaamse woord voor de wijfjesaap is simme geweest,
maar Verdam citeert s.v. althans één plaats van Maerlant waar naast simme ook
apinne gebruikt wordt: ‘voor die porte staet een sot met siere simmen. met siere
apinne’. Hier hebben we dus het geval dat een vlaams dichter eens een
‘echt-hollands’, of liever niet-vlaams, woord te pas brengt, overigens náást het
vlaamse synoniem. Dat eist een bijzondere verklaring en die is ook wel te geven:
Maerlants relaties met Voorne. Zou de dichter van de Tweede Reinaert een vlaming
zijn geweest, dan zouden we voor hem dergelijke buiten-vlaamse, hollandse relaties
moeten aannemen. Maar dan nog zou het verbazingwekkend blijven dat hij in een
verhaal waarin zo veelvuldig apen optreden en zij een zo belangrijke rol vervullen
geen enkele maal het woord scheminkel had laten vallen.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 86

169
Gezien het exclusieve gebruik van aep en apinne, bevestigd door rijmpositie, is het
veel aannemelijker dat hij een niet-vlaming is geweest.
Een nog sprekender argument voor de hollandse herkomst van de Tweede
Reinaert levert evenwel het woord provisoor op. Dit woord is niet in het geding
gebracht door Jonckbloet maar wel door L. Willems, die blijkbaar niet heeft ingezien
dat het een argument tegen zijn eigen stelling opleverde. Zelfverzekerdheid verblindt.
Hij citeert r.4507/8 van de editie-Martin: ‘Want mi heer Herman de provisoor / In
spaeus ban dede te voor’, en vervolgt dan: ‘In Holland werd de decanus Christianitatis
gewoonlijk provisor genoemd. De vertaling is dus onberispelijk. Maar de dichter van
Rein. II, die een Vlaming is, kan geen “provisoor” gesproken hebben. De
oorspronkelijke Vlaamsche rijmen waren hier, evenals in Rein. I: deken Hermanne:
te banne. Welnu in den Proza-Reinaert (bl. 89) lezen we insgelijks “die provisoer
heeft mi in des paeus banne”. De eigennaam Herman is weggevallen. Die naam
viel ook weg in Reinke, waar we lezen (vs. 4115):
De provest heft der sake macht
De by deme Konnynge is in grote acht.

De Nederduitser begreep provisor niet: hij heeft er een proost van gemaakt. Maar
hij had de Hollandsche lezing provisoor stellig onder de ogen. De Vlaamsche vorm
deken zou hij stellig zoo niet veranderd hebben.’ Willems constateert dus zelf dat
provisoor een exclusief-hollandse terminus technicus is, niet door een vlaming te
hanteren en onverstaanbaar voor een nederduitser. De citaten die Verdam s.v. geeft
bevestigen dit. Provisoor in de zin van ‘vicaris-generaal van een bisschop’ wordt,
behalve met één plaats uit ‘Des Coninx Summe’, één uit Hildegaersberch en drie
uit ons gedicht, uitsluitend gedocumenteerd uit hollandse rechtsteksten. Willems
constateert verder dat niet alleen hs. B maar ook de handschriften waarop P en R
teruggaan - in het geval van R dus het handschrift waarover Henric van Alckmaer
heeft beschikt - eenstemmig provisoor moeten hebben gehad. Andere handschriften
hebben we niet. C, dat maar een fragment is, laat ons voor deze plaats in de steek.
Vlaamse handschriften ontbreken
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totaal. (Dat is, het zij tussen haakjes gezegd, ook weer een van die bijkomstige
aanwijzingen: àls de dichter een vlaming is geweest, heeft het ‘toeval der
overlevering’ wel erg eenzijdig opruiming gehouden!) Ondanks de eenstemmigheid
waarmee tenminste drie ‘handschriften’ een in rijmpositie staand provisoor blijken
te hebben bewaard, is Willems' conclusie niettemin, met terzijdestelling van de
spelregels der tekstkritiek, dat ‘de oorspronkelijke Vlaamsche rijmen’ deken
Hermanne en te banne moeten zijn geweest. ‘Heel onze documentatie over Reinaert
II is Hollandsch of van Hollandschen oorsprong’, zegt Willems, misschien iets te
absoluut, aangezien er immers goede argumenten zijn om achter P een zeeuw te
zien. Maar ook achter die eventuele zeeuw staat dan zeker weer een hollander. Het
voorkomen van het typischhollandse provisoor in rijmpositie dwingt ons tot de
uitspraak: àls de dichter van de Tweede Reinaert een vlaming is geweest, moet er
tussen hem en de overlevering waarover wij beschikken een hollandse omwerker
worden aangenomen. Een dergelijke omwerker zou meer hebben gedaan dan alleen
maar het vlaams van zijn origineel te verhollandsen, hij zou ook aan de voorstelling
iets veranderd hebben. Een provisoor is namelijk niet hetzelfde als een deken. In
Holland zijn de twee woorden naast elkaar in gebruik geweest en de omwerker had
dus, wilde hij alleen maar verhollandsen, de deken rustig in de tekst kunnen laten
staan. Hij heeft dat niet gedaan, hij heeft om de een of andere reden - waarschijnlijk
om aan de ban meer gewicht te geven - de deken gepromoveerd tot provisoor. Dat
heeft hij nog niet gedaan in de bewerking en aanpassing van het eerste deel. De
passage A 2729/34, F 2700/5, met de regels: ‘Ja et is iij jaer dat ic wart / In vollen
seende gedaen te banne / Vorden deken harmanne’, ontbreekt in B, P en R. De
regel A 2964, F 2930: ‘Jegen bisscop ende deken’, is in B uitgebreid tot 2958/60:
‘Voor losevont den provisoor / Ende voor den biscop prendeloor / Ende rapiamus
sinen deken’, in P: ‘voor den biscop prendeloir ende voerden provisoere heer loesvont
ende van heer rapiamus sinen deeken’, in R 2729/31: ‘By deme bysschoppe, heren
Anegrunt, / Unde syneme proveste, her Lozevunt, / Unde vor Rapiamus, syneme
deken’. Provisoor en deken zijn in deze toevoeging - van dichter of omwerker - dus
náást elkaar gezet, zoals de hollander Hildegaers-
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berch het ook gedaan heeft in zijn versregels: ‘Sy en absolveren niet om tghelt, /
Noch oeck deken, noch provisoer’. Pas in het tweede deel, op de door Willems
geciteerde plaats, kan men van een ‘vertaling’ van deken tot provisoor spreken en
dan alleen nog maar wanneer de woorden ‘heer herman’, niet bevestigd door P en
R, inderdaad van de dichter stammen. (B is op deze plaats kennelijk corrupt, de
door L. Willems geciteerde Martin heeft een emendatie van J.F. Willems
overgenomen.)
Willems spreekt niet over een hollandse omwerker van een vlaams gedicht, maar
hij had er m.i. over moeten spreken, wilde hij de door hemzelf ter tafel gebrachte
provisoor redelijk verklaren. Zo'n omwerker moet men overigens alleen maar
aannemen wanneer het strikt noodzakelijk is en bovendien zijn aandeel duidelijk
valt af te grenzen van het werk van de oorspronkelijke dichter. Noch het een, noch
het ander is tot dusver gebleken en het is de vraag of het ooit kan blijken wanneer
men, zoals Willems doet, de regels van de tekstkritiek niet respecteert. Waar moet
men zich immers op baseren, als ook rijmwoorden die alle bewaarde of te
reconstrueren handschriften gemeen hebben niet meer naar het origineel van de
dichter verwijzen? Misschien op zo'n historisch gegeven als dat van de soevereine
baljuw, ‘eene waardigheid...die enkel in Vlaanderen bestond en elders onbekend
was’? Laten wij Willems' betoog ook op dit punt eens gaan narekenen.
Alleen het erkend slordige handschrift B geeft in r.7584/90 te lezen:
Hy en leeft niet die u mysdade
Ic en sout scerpelic over hem wreken
Op dat gi laet u quade treken
Ghi selt over al mijn tael houden
Ende in mijn lant van als gewouden
Als mijn sovereyn balyoen
Dese offici geef ic u te doen.

C heeft daartegenover:
Hi en levet nyet die u misdade
Ic en sout scerpelic op hem wreken
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Ghi selt over al voir my spreken
Voertan ende mijn tael houden
Ende in mijn lant van als ghewouden
Als mijn sovereyn ende baeliu
Dese officie gheef ic u.

B wijkt op vier punten van C af: in 7585 over in plaats van C's op; 7586 is nieuw
toegevoegd en in 7587 vinden we de eerste helft van C's 7586 gecombineerd met
de tweede helft van zijn 7587; in 7589 sovereyn balyoen in plaats van C's sovereyn
ende baeliu; in 7590 is te doen toegevoegd. Volgens de regels van de kunst moeten
we C op alle vier de punten voor oorspronkelijker verklaren dan B. P heeft immers:
‘Hi en leeft niet die u misdede Ic en soude dat scerpeliken op hem wreken Ghi sult
over al mine woorde houden Ende over al mijn lant suldi van allen ghewelde mijn
severyn ende baeliu wesen Deze officie die gheve ic u’. Op het eerste, derde en
vierde punt stemt P dus tegenover B overeen met C. P heeft weliswaar evenals B
7586/7 samengetrokken, maar mist een tegenhanger van de regel ‘Op dat gi laet
u quade treken’. De oorspronkelijkheid van C's 7586/7 wordt echter bevestigd door
de engelse vertaling van 1481, E: ‘ye shalle overalle speke and saye my wordes’.
Zo ook die van C's 7588/9: ‘And in alle my lande shall ye be above alle other
soverayne and my bayle’. R. heeft van deze passage iets totaal nieuws gemaakt
en kan daardoor noch de lezing van C, noch die van B bevestigen. Als wij de filiatie
van handschriften en drukken zoals Foerste die het laatst heeft opgesteld
(Münstersche Beiträge zur niederdeutschen Philologie, blz. 108) overzien, vinden
wij nergens een plaats voor een gemeenschappelijke vernieuwing van C, P en E
waaraan B geen deel zou hebben gehad. De lezing sovereyn ende baeliu moet dus
uit het gemeenschappelijke archetype *CB stammen en sovereyn balyoen moet
een vernieuwing zijn van B alleen. Aangezien het archetype *CB ongetwijfeld hollands
is geweest, zou de lezing sovereyn ende baeliu theoretisch van een mogelijke
hollandse omwerker van een vlaams origineel afkomstig kunnen zijn. In dat vlaamse
origineel zou theoretisch sovereyn baeliu kunnen hebben gestaan. Een terugkeer
tot deze theoretische originele lezing in B, zij het dan bij wijze van vernieuwing, zou
echter alleen denkbaar zijn,
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wanneer hetzij de kopiist van B een vlaming was geweest die het instituut van de
soevereine baljuws uit eigen ervaring kende, hetzij een vlaams handschrift waarin
de originele lezing bewaard was gebleven tot zijn beschikking had gestaan, ter
vergelijking en correctie. De eerste veronderstelling is ronduit onmogelijk, want de
kopiist van B, Claes van Aken, was zeker een hollander, de tweede is uiterst
onwaarschijnlijk. Blijft dus alleen de mogelijkheid dat het weglaten van ende tussen
sovereyn en balyoen niets dan een willekeurige verandering of een slordigheid is.
Willems trekt zich van de hele filiatie der handschriften en drukken niets aan en
spreekt er zelfs niet over. Hij schrijft boudweg: ‘het lijdt geen den minsten twijfel dat
b de goede lezing heeft, terwijl c en proza een corrupteel vertoonen: ik vroeg erbij,
een corrupteel waaraan ik noch kop, noch staart weet te vinden. Immers Lioen, de
koning, is de sovereyn van het land. Niets belet hem natuurlijk zijne souvereiniteit
aan Reinaert af te staan en hem met de woorden “myn soevereyn” aan te spreken;
maar dan kan hij toch van hem niet tegelijkertijd een “baliu” maken; want, zooals
men weet, is de baljuw de vertegenwoordiger van den soeverein in de verschillende
baljuwschappen, voor het hooge recht, evenals de schout zijn vertegenwoordiger
is bij de schepenrechtbanken voor het lagere recht. Zoo dus, wie baljuw is, kan geen
soeverein zijn.’ Het minste wat men hierover kan zeggen is, dat men een discussie
met Verdam node mist. Deze had immers in zijn MnlW s.v. soverein geschreven:
‘Gezaghebber, heer, gebieder; hij die over anderen gesteld is in een veel ruimeren
zin dan thans; er kunnen zeer verschillende vormen van gezag door worden
uitgedrukt...Ook is het woord in sommige streken de naam geweest van een met
een bepaald gezag bekleed regeeringspersoon.’ Met deze, door voorbeelden
gestaafde, betekenisomschrijving zijn in feite alle beweringen van Willems weerlegd.
Volgens de lezing van C, waarin wij die van het archetype *CB moeten herkennen,
zegt koning Lioen in r. 7586 vgg. tegen Reinaert: ‘je zult voortaan in het hele land
namens mij rechtspreken en over alles gesteld zijn als mijn gebieder (d.w.z. gebieder
namens mij) en baljuw’. Een dergelijke mededeling is zinvol en duidelijk en levert
geen enkel interpretatief probleem op. Het volksboek
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van 1564, H, geeft deze mededeling terecht weer met de woorden: ‘Ick stelle u
mijnen souvereyn ende stadhouder in alle mijne landen’. Het ‘nieuwe bewijs’ voor
de vlaamse herkomst van de Tweede Reinaert dat Willems meende gevonden te
hebben, berust op een vergissing.
Mijn betoog naar aanleiding van aep/apinne en provisoor heeft al enige
argumenten gebracht die pleiten voor de juistheid van Jonckbloets localisering wanneer men die losmaakt van de persoon van Willem van Hildegaersberch - en
ik wil de daarmee aangevangen argumentatie nu afronden met een onderzoek van
de rijmen. Natuurlijk is geen enkel dichter al rijmend strikt gebonden aan zijn locaal
dialect. Een 14de-eeuws hollands dichter die schrijven had geleerd in een vlaamse
cultuurtaaltraditie was dat helemaal niet. Wanneer zo'n dichter echter eens
typisch-hollandse rijmwoorden gebruikt, kunnen we hem in zijn locale gezicht kijken.
Dat een vlaamse dichter op zijn hollands zou rijmen is wel uiterst onwaarschijnlijk.
Een complete dialectgeografisch geordende rijmenstatistiek heeft in het verband
van mijn betoog geen zin. Ik moet enkele werkelijk relevante criteria opzoeken, die
mij in staat stellen mijn dichter ‘op zijn plaats te zetten’.
Mijn eerste criterium betreft een tegenstelling tussen het kustgebied en het
binnenland, nl. de delabialisatie van de vocaal in woorden als brug, dun, mug, put,
stuk e.d. Ik heb daar over geschreven in mijn Hollandse Dialektstudies (zie o.a. blz.
12 en kaart 2) en later mijn voorstelling nog licht gecorrigeerd in Ts. 84, 258. In
Westvlaanderen, Zeeland en een deel van Zuidholland is de delabialisatievocaal
steeds een i, in de rest van Zuidholland en in Noordholland over 't algemeen een e
(alleen niet in stik, ‘stuk, en mig, ‘mug, vlieg’). De oogst van desbetreffende rijmen
in de Tweede Reinaert is de volgende: 2033/4 dick: stick (niet in AF); 2600/1 dit:
kriekenpit (ook in AF; het enige ‘delabialisatierijm’ in het 13de-eeuwse gedicht);
2608/9 kriekenpit: dit (in AF: criekeputte: nutte); 3144/5 coninghinne: dynne (niet in
AF); 3572/3 ick: rick (rug); 3723/4 kriekenpit: dit; 4359/60 aen sticken: dicken; 6304/5
stick: ick; 6689/90 stick: ick; 7256/7 dicke: sticke (in C: dick: stick); 7350/1 dit: ogenpit
(ook in C). Dat zijn samen dus 11 gevallen: 5 van stick, 4 van pit (waarvan 3 in het
toponiem Kriekepit), 1 van rick en 1 van dinne. Zij sluiten als groep Brabant,
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Utrecht, Oostvlaanderen en Holland ten noorden van Nieuwe Maas en Hollandse
IJsel uit. Weliswaar heeft de oostvlaamse ‘eerste’ Reinaert ook eenmaal Kriekepit
in rijmpositie, maar dit betreft een toponiem in het Land van Hulst dat kennelijk in
de daar gangbare locale dialectvorm geciteerd wordt. Ten noorden van Nieuwe
Maas en Hollandse IJsel zijn rick en pit niet inheems, wel reg(ge) en pet. Vergelijk
nog voor de hedendaagse verbreiding van rik - Westvlaanderen, Zeeland, de
zuidhollandse eilanden, inclusief dat van Dordrecht - de kaart van Meertens, Taalatlas
NZN 4, 3.
Als tweede criterium kies ik sel, selt, als vormen van het werkwoord ‘zullen’. Zie
hierover Holl. Dialektstudies, blz. 33 en kaart 22. Het betreft een tegenstelling tussen
noord en zuid. Holland en Utrecht hebben over 't algemeen sel, Zeeland en Brabant
niet. Op mijn kaartje heb ik de grens tussen noord en zuid getrokken zuidelijk langs
Brielle en noordelijk langs Dordrecht en Gorkum, maar in mijn tekst vermeld ik dat
ik sel ook eenmaal in Geertruidenberg heb gevonden. Het is dus heel wel mogelijk
dat in de 14de eeuw de gezamenlijke zuidhollandse eilanden en de Grote Waard het is vóór de St. Elisabethsvloed - nog tot het sel-gebied hebben behoord. In hs.
B vond ik twee sel-rijmen en één selt-rijm, alle in het eerste deel, nl.: 1375/6 wel: ic
sel (in AF: mesval: ic sal, maar wel wordt bevestigd door P); 3146/7 wel: sel (AF
hebben heel wat anders, maar sel wordt weer bevestigd door P); 3450/1 ist int wout
off op dat velt/ so wair dat gi se vinden selt (A: eist int velt eist int wout/ hebse alle
in hu ghewout, P: soe waer dat ghise vint Ist in velde off in woude). Sel en selt zijn
stellig van de dichter zelf afkomstig - die schimmige ‘hollandse omwerker’ die ik
hierboven even heb opgeroepen, zal ik nu maar laten vervluchtigen - en dan kunnen
we die dichter niet zuidelijker localiseren dan bv. in Dordrecht. Westvlaanderen en
Zeeland vallen af.
Het derde criterium dat ik ga toepassen leidt tot dezelfde conclusie. Op blz. 13/4
van mijn dissertatie heb ik leggen in de zin van ‘liggen’ besproken en op kaart 4
vindt men het verbreidingsgebied. Leiden, Delft, Rotterdam, Gouda, Schoonhoven,
Brielle en Dordrecht - om maar eens een aantal zuidhollandse steden te noemen hebben alleen leggen, Gorkum, Geertruidenberg en Breda gebruiken leggen en
liggen
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door elkaar. In de Tweede Reinaert vond ik maar één rijmpaar met leggen, ‘liggen’:
5988/9 Ic heb mijnre moeder horen seggen / Mijn vader sprac heer wat mach u
leggen / Aen sijn woorden (P: Soe ick mijnre moeder hebben horen seggen Mijn
vader sprack Here wat leit u aen sinen woerden).
Hollands-utrechts is ook de representatie van oude iu met umlautsfactor door uu.
Alleen voor r heeft Holland samen met Vlaanderen, Zeeland en Westbrabant een
ie (zie kaart 19 in mijn diss.; de in de tekst, blz. 19, gegeven interpretatie van het
verschijnsel is niet juist: de hollandse ie in vier, dier, stieren moet op oude vlaamse
taalexpansie berusten). In ons gedicht vinden we twee rijmparen die de dichter weer
naar Holland verwijzen: 3885/6 kuken: duken (in P. kuyken en duyken); 4357/8
sterven sonder suuct (ziekte): kruuck (in P vindt men wel cruyke terug maar niet
woordelijk de ‘ziekte’: ‘die sullen u sonder langhe marren doen sterven’.
Een curieus rijmpaar vindt men in de regels 5250/1: ‘Sy heeft mijn rijsgen wel
doen bloeyen / Sy heeft wel aan mijn kar gecroegen’ (in P bevestigd door bloeyen
en gecroeyen). In ‘gekrooien’ hebben we te maken met de overgang van
intervocalische d tot j, die in Brabant ontstaan is en vandaar ook noordwaarts, naar
Utrecht en Zuidholland, is opgeschoven. Een hollands dichter die al op het einde
van de 14de eeuw ‘gekrooien’ in zijn taal heeft opgenomen, moeten we wel bij
voorkeur situeren in de buurt van de brabants-hollandse grens. Onwillekeurig komt
Dordrecht ons weer in de gedachten.
Naar Brabant wijzen ook de rijmen van de regels 6164/5. Ik citeer ze met enige
context eerst naar hs. B:
Dat blat dat mocht noch ommeslaen
Ende dat rat van aventueren
Mocht my noch oec gebueren
Dat mijn recht ende oec mijn woort
Gelijc enen anderen soude gaen voort.

De overeenkomstige passage van P laat zich gemakkelijk schikken in versregels
en ziet er dan zo uit:
Doch dit blat mochte noch wel omme slaen
Ende dat rat van aventuren
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dat mocht mi noch soe hoeghe vueren
dat mijn recht ende mijn woerde
gelijc enen anderen voert souden gaen.

‘Soe hoeghe vueren’ is veel beeldender dan ‘gebueren’ en bovendien mist men in
de lezing van B een ‘zo’ waarbij het ‘dat’ van de volgende regel kan aansluiten.
Daarom komt het mij voor dat P in deze passage meer de taal van de dichter spreekt
dan B. Maar dan heeft die dichter ook de brabantse vorm ‘vueren’ - met representatie
van oude ô plus umlautsfactor door uu - in de mond genomen! Dat kan hij alleen
gedaan hebben als hij door naburigheid enigszins met de brabantse spraak vertrouwd
is geweest. In het 14de-eeuwse Dordrecht was veel handelsverkeer met het
aangrenzende Brabant.
Er zijn intussen ook enkele rijmwoorden die misschien ‘utrechts’ zouden kunnen
heten. Het gaat om diezelfde oude ô met umlautsfactor, die dan echter niet door
uu, maar door eu wordt gerepresenteerd. De regels 5739/40 luiden in B: ‘Het soude
hem recht so wael vuegen / Als myt lepelen teten der suegen’. P heeft: ‘het soude
hem recht soe wel voegen als of die soech mit lepelen aet’. Volgens de ‘zeug’-kaart
van de Taalatlas NZN (1,8) is zeuge vlaams-zeeuws, zeug hollands en zog of zoeg
brabants-utrechts. Utrechtse invloed heeft een zog-wig in het hollandse zeug-gebied
gedreven. Langs de Oude Rijn is zog het verst in westelijke richting opgedrongen,
ten zuidwesten van de lijn Den Haag-Dordrecht zijn de zog-opgaven evenwel
zeldzaam, evenals in het uiterste noordwesten van Brabant. Er is dus geen enkel
bezwaar tegen om in het ‘suegen’ van r. 5739 een eu-klank te horen en nauwelijks
aanleiding om de mogelijkheid van een oe-realisatie te overwegen. Maar het is wel
interessant te constateren dat Dordrecht juist op de grens van de utrechtse
invloedssfeer ligt. Als onze dichter dus een dortenaar is geweest, heeft hij heel goed
een utrechts veugen in zijn taalschat kunnen opnemen. Een tweede, maar
twijfelachtiger, voorbeeld van mogelijke utrechtse taalinvloed is het rijmpaar van
6138/9 genuecht: duecht. Het is twijfelachtiger, omdat genuechte ook in vlaamse
literaire taal geenszins ongebruikelijk is en onze dichter deze vorm dus evengoed
in zijn ‘vlaamse taalschool’ kan hebben geleerd. (Vuegen ontbreekt ook niet geheel
in vlaamse teksten, maar is veel zeldzamer.
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Ik noteerde het bij de bruggeling Jan Moritoen tweemaal; zie mijn uitgave van zijn
liedboek, blz. 129.)
Ik heb de mogelijk-utrechtse rijmwoorden alleen volledigheidshalve vermeld,
omdat zij zo geheel en al zouden passen in het totaalbeeld dat mijn rijmonderzoek
heeft opgeleverd. Alles wijst m.i. op Dordrecht, niet alleen de eerste, maar in de
14de eeuw ook nog verreweg de grootste stad van Holland. Ik ontleen aan
Niermeyers studie ‘Dordrecht als handelsstad in de tweede helft van de veertiende
eeuw’ (Bijdragen VGO VIII, 3, 1) dat het aantal inwoners van de stad in 1354 op
10.000 gesteld werd, terwijl de grote brabantse steden Leuven, Brussel en Den
Bosch in die tijd niet boven de 5 à 6000 uitkwamen. Dordrecht was in commercieel
opzicht een hollandse tegenhanger van het vlaamse Brugge. Zou het er ook in
cultureel, in literair opzicht niet wat op geleken kunnen hebben? We kennen althans
één 14de-eeuwse hollandse dichter die in Dordrecht thuis is geweest: Augustijnken.
Laat ik althans bij wijze van werkhypothese naast deze kleine man de dichter van
de Tweede Reinaert mogen stellen, als zijn jongere en tegelijk grotere tijden
plaatsgenoot.

III
De toponiemen in de Tweede Reinaert zijn overwegend vlaams, dat heeft Grimm
al vastgesteld. Maar er is toch één naam bij - we hebben hem al door Martin horen
citeren - die bepaald niet in Vlaanderen gesitueerd kan worden: de Oude Rijn. Hij
komt voor in het eerste deel, in een passage die de dichter vrijwel woordelijk uit zijn
13de-eeuwse voorbeeld heeft overgeschreven, r. 2122 vgg.:
Dair na quam ic aen ysegrim
Te wijnter aen den ouden rijn
Ende scuulde onder enen boom
Ende rekende dat hi waer mijn oom
Als ic hem dus maesscap hoorde tellen
So worden wi al dair gesellen.

Het vlaamse voorbeeld had, naar F:
Daer na quam ic an ysengrime
Te winter an enen couden rime
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Bi belsele onder enen boem
Ic (lees met A: hi) rekende dat hi waer mijn oem
Ende began een zibbe tellen
Aldar worde wi gesellen.

Het is vrijwel woordelijk hetzelfde, maar toch niet helemaal. De 14de-eeuwer heeft
een vlaamse plaatsbepaling, Belsele, vervangen door een hollandse, de Oude Rijn;
hij heeft verder het tafereel beeldender gemaakt door het woord ‘scuulde’; hij heeft
tenslotte door een verandering in de zinsconstructie het impliciete verband tussen
het ‘zibbe tellen’ - de beweerde familierelatie - en het verdere samenoptrekken van
vos en wolf expliciet gemaakt. Er is een dichter aan het werk die niet klakkeloos
naschrijft, maar zich rekenschap geeft van de verhaalsituatie. Dat de veranderingen
inderdaad het werk van de dichter zijn, blijkt ten eerste uit de weergave van deze
passage door P - die overigens de nieuwe plaatsbepaling weer heeft weggelaten:
‘Daer na quam ic an ysegrym nu te winter. daer hi onder enen boem scuulde. ende
rekende mi dat hi mijn oem was Doe ic hem aldus maechscap hoerde rekenen so
worden wi ghesellen’. Het blijkt echter ten tweede ook uit R, die de nieuwe
plaatsbepaling wel heeft behouden, r. 2001 vgg.:
Dar na quam ik by Ysegryne
In eyneme wynter by deme Ryne.
He schulede under eyneme boem
Und rekende syk, dat he were myn om.
Do ik en horde sus de mageschop vortellen,
Alzus worde wy al dar ghesellen.

Hier is inderdaad niet meer veranderd dan voor de vernederduitsing nodig was.
Daartoe behoorde het weglaten van ‘oude’ bij ‘Rijn’. Als B, P en R eendrachtig
samengaan, weten we dat we de ‘tekst’ van het archetype *CB voor ons hebben,
de laatst bereikbare reconstructie van het werk van de oorspronkelijke dichter.
Niettemin spreekt Martin in verband met de plaatsbepaling ‘aen den ouden Rijn’
van ‘nur eine unabsichtliche Verderbnis der Lesart von a’. Martin heeft de hinderlijke
aanwezigheid van een kennelijk hollands toponiem in een vlaams geachte tekst al
te goedkoop willen wegredeneren. Het is niet weg te
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redeneren. Men moet zeggen dat een vlaamse dichter zeker nooit op de gedachte
zou zijn gekomen om bij het navertellen van een oud verhaal een vlaamse
plaatsbepaling te vervangen door een hollandse.
Heeft de hollandse dichter het vlaamse gedicht, dat hij als uitgangspunt voor zijn
eigen compositie koos, systematisch willen ‘ontvlaamsen’? Nee, hij heeft in het
eerste deel alleen een enkel vlaams accentje geschrapt en een enkel hollands
accentje aangebracht. Vos en wolf zijn in het oudere gedicht beide ‘ambulante’
dieren. Hun éérste ontmoeting heeft, blijkens de aangehaalde passage,
plaatsgevonden in het land van Waas - Belsele -, zodat men kan aannemen dat de
oudere dichter dat als hun ‘stamland’ heeft gezien. Hij laat hen echter bv. ook samen
op avontuur uitgaan in het ‘lant van Vermendoys’, in Noord-Frankrijk. Dat laatste
kon de latere dichter rustig laten staan, maar hij heeft het land van Waas als
‘stamland’ vervangen door Holland (‘aen den Ouden Rijn’). De regel A 2257: ‘Ende
quam in waes int soete lant’ - die ons kan doen vermoeden dat wij in het noordoosten
van Vlaanderen ook het ‘stamland’ van de oudere dichter te zoeken hebben - moest
dan uiteraard ook geschrapt worden. De overige localiteiten van het schatverhaal
konden echter over het algemeen wel blijven wat zij waren geweest: vrijblijvende
verhaalelementen die het ‘hof’, het centrum van alle handeling, geenszins
localiseerden. Bleek uit het oude verhaal zelf ook niet dat het ‘oest ende van
Vlaendren’ (A 2574), met ‘Hulster loe’ en ‘Kriekepit’, zover buiten de gezichtskring
van het ‘hof’ lag, dat de koning er zonder gids de weg niet zou kunnen vinden? Hield
de koning Kriekepit niet voor ‘een gheveinsde name’? Het ‘hof’ was zo weinig
gelocaliseerd dat de latere dichter en zijn lezers het zich, zonder enige
tekstverandering, ook wel in Holland konden denken. Een terloops hollands accentje
bracht deze dichter aan in r.329: ‘Tusschen hollant ende ordanen’ - de lezing van
B wordt bevestigd door P en R -, geen eigenlijke plaatsbepaling maar meer een
retorische ruimteformule, ter vervanging van het nog retorischer en nog minder
plaatsbepalende ‘Tusschen bartanghen ende pollanen’ van het oudere gedicht. De
aandacht van de lezer werd hierdoor uiterst terloops, maar niettemin welbewust op
Holland gericht.
Al zijn de vlaamse toponiemen in het eerste deel over 't algemeen

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 86

181
onveranderd blijven staan, er is toch nog één, op het eerste gezicht maar heel
onbelangrijke naam door de 14de-eeuwse dichter geschrapt. Dat is de naam
‘Absdale’ - zo in F - die voorkomt in de ‘genealogie’ van de dorper Lamfreit, een
komisch ornament dat in het eigenlijke verhaal geen functie heeft. Lamfreit was
‘best geboren’, want:
Hughelijn mitten crommen bene
Was sijn vader dat wistmen wale
Ende was geboren van absdale
Ende was sone vrouwen hogernen (F 786/9).

Lamfreits moeder, ‘vrouwe Ogerne’, was van haar beroep - volgens A 804, F is hier
waarschijnlijk corrupt - ‘houtmakigghe van lanternen’, zij voorzag, zoals ik het in
NTg 44,178 heb uigedrukt, ‘oude lantarens’ van ‘nieuwe hoorn’. Hughelijn, haar
echtgenoot, was dus een ‘hoorndrager’. Dat hij de vader van Lamfreit was ‘wistmen
wale’, d.w.z. hij werd algemeen niet voor de werkelijke vader gehouden. Enklaar
heeft er in NTg 43,156 op gewezen, dat de dichter, door te vermelden dat Lamfreit
geboren was te Absdale, vermoedelijk heeft willen suggereren dat Ogerne de bijzit
van een geestelijke was. Absdale is dus, ofschoon een reëel toponiem - een dorp
ten zuidwesten van Hulst -, niettemin een ‘literair’ tepasgebrachte naam en dus wat
ik hierboven heb genoemd ‘een vrijblijvend verhaalelement’ dat de handeling niet
werkelijk localiseerde. Waarom kan de dichter van de Tweede Reinaert bij de
bewerking van het eerste deel nu juist déze naam geschrapt hebben?
Het enig mogelijke antwoord op deze vraag is m.i. dit: de dichter begreep zelf de
in Absdale aanwezige toespeling wel, maar vreesde dat zijn lezers hem niet zouden
begrijpen, hij vond hem voor zijn publiek niet duidelijk genoeg. Bij ‘Kriekepit’ en
‘Hulsterlo’ was het niet zo erg als de lezers niet precies wisten waar ze gelegen
waren, maar als ze het grapje met ‘Absdale’ niet begrepen, verloor de ‘genealogie’
van Lamfreit iets van zijn komische werking. Hij schrapte daarom niet alleen
‘Absdale’, maar veranderde meteen de hele passage. Die is terechtgekomen in B
843/7 en luidt daar:
Want hi was die edelste van geboorten
Vrou Julocke vander after poorten
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Was sijn moeder. ende sijn vader
Was. macop die stoppel maker
Een stout man dair hi was alleen.

Hier zitten nogal wat fouten in, zoals een vergelijking met P en R ons kan leren.
‘Julocke’ is in B evenals in A en F de vrouw van de dorpspastoor en het is
onwaarschijnlijk dat de dichter dezelfde naam gegeven zou hebben aan Lamfreits
echtelijk zo ruimdenkende moeder. Volgens P heette die moeder ‘vrou pogge van
cafpoerten’, volgens R ‘Vrow Wyllyghetrud vor der kaffpoerten’. ‘Wyllyghetrud’ heeft
een soortgelijke dubbelzinnigheid als ‘Ogerne’ - een vrouw die ‘willig’ is, die ‘o, graag’
zegt - en dit pleit ervoor dat het archetype *CB ook een naam met zulke
reïnterpretatiemogelijkheden heeft bevat. Zowel ‘Julocke’ als ‘Pogge’ moeten dan
secundair zijn. De ‘cafpoorte’ moet ook in *CB hebben gestaan. De variant
‘afterpoorte’, d.w.z. ‘achterste’, is een grappige vernieuwing van kopiist B, of een
van zijn voorgangers, geweest. Lamfreits ‘vader’ is ongetwijfeld ‘Macop die
stoppelmader’ geweest (aldus in P, in R: ‘de stoppelmeter, de swarte Sander’). De
presentatie van deze vader is een opeenhoping van dubbelzinnigheden: hij héét
‘Macop’, d.i. ‘maankop’, ‘slapert’ - hij merkt er niets van als zijn vrouw met een ander
naar bed gaat, maar slaapt rustig door; zijn beróep is ‘stoppelmader’ - hij maait de
stoppels van het graan dat een ander geoogst heeft; zijn karakter is dat van ‘een
stout man dair hi was alleen’ - als een ander zijn vrouw gezelschap komt houden,
trekt hij zich bescheiden terug. De dichter van de Tweede Reinaert blijkt de bedoeling
van zijn voorbeeld wel heel goed begrepen te hebben, beter dan de meeste moderne
tekstinterpreten! Tegen deze achtergrond moeten we de aanduiding van de
wóónplaats van Lamfreits moeder zien, tegelijk Lamfreits geboorteplaats. Dat is niet
meer een voor de lezers onbegrijpelijk ‘Absdale’, maar een begrijpelijk ‘vor der
Kafpoorten’ (wanneer wij mogen aannemen dat R hier het dichtst bij *CB staat). Zij
woonde buiten de stadspoort, buiten een van de minder aanzienlijke stadspoorten,
die om de een of andere reden een agrarisch klinkende naam had gekregen. Was
dat niet een typische woonplaats voor een prostituee? Misschien heeft de dichter
de naam ‘Kafpoorte’
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verzonnen (bv. naar analogie van een hem bekend ‘Hooipoorte’) en is het dus een
‘literaire’ naam die geen mogelijkheden tot localisering biedt. Maar in ieder geval
richt hij met zijn plaatsbepaling de aandacht van zijn lezers op een stad. Lamfreit
krijgt, doordat hij ‘vor der Kafpoorten’ geboren is, een relatie tot die stad en indirect,
impliciet krijgt ook het dorp waar hij woont en het aftuigen van de koningsbode Bruun
plaats vindt, een oriëntatie op die stad. Welke stad? Dat weten wij niet, maar het is
wel een stad die de ‘eerste lezers’ van de dichter geacht werden thuis te kunnen
brengen. Die ‘eerste lezers’ waren, zo kunnen wij concluderen, stedelingen en zij
hebben de stad waarvan een der poorten ‘Kafpoorte’ genoemd werd kunnen
identificeren met hun eigen stad. Hun eigen stad speelde een rol in het verhaal van
de dichter!
In het tweede deel, waar de dichter helemaal zijn eigen gang kon gaan, zijn tot
dusver nog geen hollandse toponiemen herkend. We moeten echter de mogelijkheid
openlaten dat r.6882 er een zou bevatten. Het staat in een passage waarvan Martin
de volgende tekst geeft (op grond van B, C en P):
doe quam die otter tot hem ghegaen,
ende wecten dat hi op soud staen,
ende gaf hem enen entvoghel jonc.
‘neve’ seide hi, ‘hoe menighen spronc
heb ic doort water ghespronghen te nacht,
eer ic desen mit mijnre cracht
enen voghelaer ghenam,
bi Helrebroec, recht aen den Dam:
nu neemt ende eten mitter vaert’.

Men kan de tekstreconstructie van Martin in het algemeen zeker aanvaarden, maar
de door mij gecursiveerde toponiemen vragen toch wel om een nadere bespreking.
B heeft helre broeck, C daarentegen hoelre broec en P hoekenbrooc. Als vierde
getuige kan nog R dienen met Honrebroet. Uit de vorm van C kan men zich
gemakkelijker de overige ‘afgeleid’ denken dan uit die van B. Daarom zou ik
reconstruerenderwijs aan een archetypisch Hoelrebroec, of eventueel Holrebroec,
de voorkeur geven boven Helrebroec. Het feit dat de overlevering zo gevarieerd is,
kan er op wijzen dat het hier om een naam gaat die alleen in de
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directe omgeving van de dichter, d.w.z. bij de mensen die hij zich als zijn ‘eerste
lezers’ had voorgesteld, bekend is geweest. Was dam inderdaad een toponiem?
Heeft Martin het woord terecht met een hoofdletter geschreven? Of liep er langs
het lage land dat ‘Hoelrebroec’ genoemd werd een water waarin een ‘dam’ was
aangebracht? Als dat laatste zo zou zijn, zou de dichter zich ook in deze regel wel
weer zeer direct tot zijn ‘eerste lezers’ hebben gericht en een beroep gedaan op
hun kennis van een bepaalde plaatselijke situatie. Konden we ‘Hoelrebroec’ maar
thuisbrengen! Helaas is dat nog aan niemand gelukt. De geciteerde passage is de
inleiding tot het verhaal van het gerechtelijke tweegevecht tussen vos en wolf.
‘Hoelrebroec’, waar de otter zijn eendvogel had buitgemaakt, kan niet al te ver af
hebben gelegen van de plaats waar Reinaert de nacht had doorgebracht en waar
de dichter zich dus zijn ‘hof’ had voorgesteld. Als ‘Hoelrebroec’ in de naaste omgeving
van de woonplaats van de dichter heeft gelegen, betekent dit dat zijn verbeelding
ook de handeling van de hofdag in die buurt heeft gesitueerd. Nogmaals: kónden
we ‘Hoelrebroec’ maar thuisbrengen! Analyse van de naam roept een
polderlandschap bij ons op: een ‘broec’ bij een ‘hoele’, en een ‘hoele’ is - ik citeer
Verdam - een ‘sloot tot afvoer van water, vooral uit een polder, zijl; ook duiker’. Een
terrein dat ‘hoelrebroec’ heette kán in de 14de eeuw heel goed in de buurt van
Dordrecht hebben gelegen, het kan óók, vervolgens, bij de St. Elisabethsvloed, toen
het water tot voor de muren van de stad kwam te staan, radicaal van de kaart
geveegd zijn. Dordrecht biedt ons dus én de mogelijkheid om de naam op een
natuurlijke wijze te situeren, én de mogelijkheid om de latere onvindbaarheid ervan
op een natuurlijke wijze te verklaren. Al deze mogelijkheden tezamen leveren nog
geen bewijs op, ik weet het. Ik moet de zaak dus openlaten. Maar ik heb wel het
gevoel dat de regel: ‘Bi hoelrebroec recht an den dam’, een sleutel-regel is en dat
de dichter er in ieder geval een ‘vlak hij huis’ mee heeft willen uitdrukken. Zoals hij
in een van de eerste taferelen van zijn verhaal de aandacht van zijn lezers terloops
op ‘Hollant’ in het algemeen had gericht - r.329 -, heeft hij er m.i. aan het begin van
zijn laatste grote scène even terloops op willen wijzen dat alles wat hij vertelde niet
slechts ‘ergens in Holland’ maar zeer
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bepaald ‘vlak bij huis’ gebeurde. Wat ik moet openlaten is de vraag of het ‘huis’ van
de dichter inderdaad in Dordrecht heeft gestaan. Dordrecht blijft een werkhypothese.
De besproken passage is zo ‘waterig’ dat ik mij wil laten verleiden tot een kleine
excursie over de functie van het water en de waterbewoners in de oudere en de
jongere Reinaert. Men kan niet zeggen dat in het 13de-eeuwse gedicht het water
geheel ontbreekt. Het dorp waar de ongelukkige Bruun zo werd toegetakeld was
immers gelegen aan een ‘riviere...die wel wijt was ende diep’ (A 823/4). De vlaamse
dichter zal daarbij wel aan de bovenloop van de Schelde of aan de Leie hebben
gedacht. De hollandse dichter die in zijn eigen nieuwe gedicht het werk van zijn
voorganger zo vaardig incorporeerde, heeft de vlaamse rivier vrijwel gelaten zoals
hij die vond. Hij heeft geen moeite gedaan om er de couleur locale van bijvoorbeeld
de Merwede aan te geven. Maar één plaats heeft hij toch, welbewust naar ik
aanneem, geschrapt. Als Bruun, om aan de hoon van de op de oever staande
Reinaert te ontkomen, wegzwemt naar de overkant, gaat hij daar, volgens A 960,
‘ligghen up dat zant’ (in F 945/6: ‘Ende hi ghinc liggen ant sant / Daer hijt alre naest
vant’). Dit ontbreekt in B, P en R. Een zandige rivieroever kon de hollander blijkbaar
niet in zijn voorstelling gebruiken. Heeft hij hier het zand verwijderd, op een andere
plaats heeft hij water toegevoegd. Het ‘vossenparadijs’ waar Reinaert na zijn
gelukkige ontkoming aan de doodsdreiging van het ‘hof’ heen wil vluchten, had de
13de-eeuwse vlaming getekend als ‘een wildernisse ru / Van langen gagel ende
van hede’ (F 3119/20), als te verwachten jachtbuit had hij ‘hoenre ende partrisen /
Ende menigherhande vogeline’ genoemd (F 3123/4). Er is bij hem geen water, er
zijn ook geen watervogels. De hollander heeft deze passage nogal omgewerkt en
daarmee bepaald niet mooier gemaakt. Het idyllische landschap is naar 14de-eeuwse
smaak verliteratuurd, met wendingen als ‘een schoon ander foreest’ (B 3152) en
‘planteit van goeder spisen’ (B 3156). Maar het nieuwe landschap is een wáterland:
‘Dair sijn fonteyn van zueter aert / Ende lopende beken schoen en claer’ (B 3161/2).
‘Lopende beken’ zijn geen boereweteringen, geen geulen of killen, en toch bespeur
ik achter de hand die dit neerschreef een hollands oog. Dat oog
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heeft ook als jachtbuit gezien ‘snyppen ende patrysen / Ende veel ander vogelwilt’
(B 3157/8).
Echt-realistisch wordt de hollander pas in het tweede deel, zijn eigen werk, en
wel tegen het eind. Als Isengrijn in B 6264vgg. het verhaal doet van de verkrachting
van zijn lieve Eerswinde, worden we verplaatst in een echt polderlandschap: ‘Hy
deedse eens alte diep waden int slijck / Bijt water onder enen hogen dijck’. En verder:
‘Also ic liep om mijn bejach / Ende opten dijck mijn wech lach / Sach ic hem beneden
op hair staen / Cruden ludsen steken slaen....Ic ghinc tot hair myt droeven gelaten
/ Ende most int slijc zeer diep waden / Ende in dat coude water baden’. Hier zijn we
ver van alle idyllisering, hier tekent de dichter het water zoals hij het dagelijks om
zich heen zag.
En de waterbewoners? In het vlaamse gedicht worden er inderdaad een paar
genoemd, in een opsomming, enkel maar genóemd, we zien ze niet voor ons: A
1858 ‘dat water var’; F 1852 ‘dat water mael’. De handschriften lopen uiteen en we
kunnen niet meer vaststellen wat de dichter oorspronkelijk geschreven heeft, laat
staan wat hij bedoeld heeft. Het enige wel identificeerbare waterdier is de otter,
genóemd - enkel maar weer dat - in A 1454, B 1444: ‘Confiteor pater mater / Dat ic
den otter ende den cater / Ende alle dieren hebbe mesdaen’, en nog eens een keer
in de corrupte regel F 1847: ‘Pancer dat dier otter bruneel’. In de
‘Hoelrebroec’-passage uit het tweede deel hebben we daarentegen de otter gezien,
hoe hij 's nachts ‘doort water’ op jacht ging en tenslotte een ‘voghelaer’ een
‘entvoghel’ afkaapte. De otter wordt hier ook tot de ‘magen’ van Reinaert gerekend
(B 4300). Andere ‘magen’ zijn, B 5207: ‘Die water rot ende dat water mael’ (in P:
‘die waterrotte ende dat waterhoen’). Reinaerts zonen, Rossel en Reynaerdijn,
kennen geen watervrees. Hun vader vertelt trots, B 3886/7: ‘Sy connen oec wel in
twater duken / Na kuken (lees met P: kivitten) en na enden’. Ook Reinaert zelf neemt
deel aan de jacht te water. Hij belooft aan Isengrijn, als hij onderligt in de tweekamp
en dus zoete broodjes moet bakken, C 7193 vgg.: ‘al dat ic gevangen can / Sijnt
hoenre gansen snyppen patrisen / Visch of vleysch’. We zijn in het tweede deel wel
heel duidelijk, ook blijkens de ‘waterige’ elementen van de dierlijke samenleving,
de functie van water en waterbewoners in de stoffering
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van het verhaal, in Holland. Natuurlijk, ik weet het wel, ook Westvlaanderen heeft
zijn polders gehad en al de ‘waterige’ scènes en scènetjes die ik citeerde zouden
op zich zelf genomen ook wel daar gesitueerd kunnen worden. Maar waarom zouden
wij aan Westvlaanderen denken, wanneer wij alles zo goed in Holland kunnen
plaatsen?
Alles? Daarmee heb ik op dit ogenblik nog te veel gezegd, want ik heb nog niet
alles besproken. Ik heb met name nog niet die toponiemen besproken die, sinds de
dagen van Jacob Grimm, als de voornaamste argumenten voor een vlaamse
herkomst van de Tweede Reinaert hebben gegolden. Laat mij haastig mijn excursie
afsluiten en terugkeren naar mijn toponymische thema. Niet bepaald vlaams is het
toponiem ‘Camerike’, hollands is het echter nog veel minder. Reinaerts oom, ‘Mertijn
die aep’, is ‘des biscops van Cameriken advocaet’ (B 4416). Als de dichter een
hollander is geweest, woonde hij in het utrechtse diocees. Waarom heeft hij die
‘aep’ dan niet tot de ‘advocaet’ van de bisschop van Utrecht gemaakt? Verder: van
dezelfde Mertijn wordt gezegd (B 6775 vgg.) dat hij de ‘clerc’ is geweest van ‘die
abt van Baudelo’ en Baudelo lag in Vlaanderen, in het land van Waas. Als de dichter
een hollander is geweest, waarom noemde hij dan geen bekende hollandse abdij?
Nog verder: tamelijk aan het begin van zijn grote leugenverhaal over de verloren
‘juwelen’ vertelt Reinaert van een ring die aan zijn binnenkant voor hem
onbegrijpelijke ‘hebreeusche namen’ had, en hoe daar de grote talenkenner ‘meyster
Abrioen van Tryer’ aan te pas moest komen (B 5321 vgg.). Ik citeer dit, omdat de
tekst van B op de beslissende plaats corrupt is, naar P: ‘want ic die tale niet en
verstont Mer meester abrioen van tryer dat is een alte wise man Hier is daer vele
die sine manyeren wel kennen. hij verstont alle tonghen tusschen harlebeke ende
drongen. ende enam ende floersbergen Nerghent in al die wildernisse en is gheen
dier alsoe starc noch soe koen ten is van meester abrioen bedwongen’. Harelbeke
en Drongen liggen beide nog altijd aan de Leie, het eerste hogerop, bij Kortrijk, nog
net in Westvlaanderen, het tweede vlak bij Gent. Ename ligt ten zuiden van Gent,
bij Oudenaarde, Vloesberg (Flobecq) weer ten zuidoosten daarvan, in het noorden
van Henegouwen. Het gaat hier dus niet om een onvindbaar ‘Hoelrebroec’ maar
om duidelijk identificeer-
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bare plaatsen. Wat voor poëtisch belang kan een hollands dichter erbij hebben
gehad om zulke verafgelegen plaatsen in zijn gedicht te pas te brengen, ja, hoe kan
hij ze eigenlijk gekend hebben? Tenslotte: in zijn tweede ‘biecht’ tegenover neef
Grimbaert last Reinaert nog een uitvoerig verhaal in over een avontuur dat hij en
de wolf gezamenlijk beleefd hebben ‘tusschen houthulst en elverdinghe’ (aldus P,
in B staat: ‘tusschen honthorst ende everdingen’). Elverdinge ligt in het zuiden van
Westvlaanderen, noordwestelijk van Ieper, Houthulst ten noorden daarvan, op
ongeveer 15 km afstand van Elverdinge. Alweer de vraag: waarom zou een hollands
dichter als plaatsbepaling in zijn verhaal zulke verre, onbekende nesten gekozen
hebben?
Wat heb ik tot al deze dingen te zeggen? Allereerst dit: het poëtisch tepasbrengen
van toponiemen is een poëtische aangelegenheid die literatuurkundig benaderd
moet worden. Dat heb ik bij ‘Hollant’ en ‘Hoelrebroec’ ook eigenlijk al proberen te
doen. Ik heb de dichter als verteller in relatie gezien tot zijn ‘eerste lezers’, ik heb
mij afgevraagd wat in die relatie de functie kan zijn geweest van eerst die zeer
algemene en tenslotte die zeer speciale plaatsaanduiding. Maar we moeten een
dichter niet alleen zien als verteller in relatie tot zijn lezers, maar ook als persoonlijk
verbeelder en getuige van zijn ‘waarheid’, en tenslotte - want het schrijven van een
gedicht is een daad die gevolgen kan hebben, die reacties kan oproepen - als mens
met een bepaalde maatschappelijke positie. Uit zijn epiloog kunnen we onze dichter
leren kennen als een zeer voorzichtig mens: niemand moet hem iets verwijten, alles
is met de beste bedoelingen gezegd, hij heeft niemand willen krenken, niemand
persoonlijk op het oog gehad, ‘Dair en is nyement goedes in bedocht / Het is int
gemeen gebrocht voort / Ellick treek hem aen dat hem toe hoort’ (B 7781/3). Wat
is zijn maatschappelijke positie geweest? Een zo geleerd en geletterd man als hij,
die niet alleen goed thuis was in de oudere vlaamse, maar ook in de oudere franse
letterkunde - hij kende immers ook gedichten uit de Renart-cyclus die nooit in het
nederlands vertaald waren -, moet haast wel tot de stand der clerici hebben behoord.
Ik ben geneigd hem voor een wereldheer te houden, een ‘prochiaen’ bijvoorbeeld
zoals, in een andere tijd in een ander gewest, Hein van Aken er een geweest was.
Als zo iemand kritiek heeft op
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kerkelijke machthebbers en kloostergeestelijken - en dit zijn ‘waarheid’ is waar hij
op de wijze der verbeelding van getuigen moet - zal hij niet licht personen uit zijn
naaste omgeving, die hij misschien het meest direct op het oog heeft, in zijn verhaal
brengen. Hij staat onder de bisschop van Utrecht en heeft van alles op deze
functionaris en zijn medewerkers aan te merken: het is een stelletje ‘apen’ en de
prelaten in Rome - of Avignon, je weet in deze schismatische tijd niet meer wie de
ware paus is! - zijn van dezelfde dubieuze familie. Hoe kan hij dit het best tot
uitdrukking brengen, zonder zich moeilijkheden op de hals te halen? Nu, Rome ligt
ver weg en daar leest toch niemand zijn gedicht. Hij kan dus rustig ‘Mertijn die aep,
des biscops clerck’, laten zeggen:
Ic sel den provisoor doen cytiren
Te romen ende tegen hem pleytiren,
Neve, ende doen u exsecuci
Ende brengen u een absoluci
Sijns ondanckens, al waert hem leet,
Want ic in thoff den loop wel weet,
Wat ic laten sel off doen.
Dair is oec mijn oom symoen,
Die machtigh is ende seer verheven.
Hi helpt gern die wat geven. (B 4541/50)

Maar kan hij de bisschop, in wiens dienst Mertijn staat, nu ook in Utrecht situeren?
Nee, want Utrecht ligt te dicht bij Dordrecht. Hij geeft dus een ‘ontwijkende
plaatsbepaling’: ‘Hy was des biscops van cameriken / Advocaet wel negen jaer’ (B
4416/7). Dan is het ‘int gemeen gebrocht voort / Ellick treck hem aen dat hem toe
hoort’. Zo vindt onze geleerde ‘prochiaen’ het in de abdijen die hij kent ook maar
een rommeltje. Moet hij in zijn verhaal, dat een getuigenis is, man en paard noemen?
IJselstein? Egmond? Nee, liever Drongen, Ename, Baudelo, die liggen wat verder
weg. En hij verzint een ‘abt van Baudelo’, die als ‘een groet clerc, een meyster goet’
over krachtige toverspreuken beschikt. De ambulante, alomaanwezige ‘oom Mertijn’,
makelaar in ongeestelijke zaken, kan als verbindingsman tussen deze verre abt en
de personages van het verhaal fungeren. Geen enkele abt in Holland kan dan
staande houden dat het op hem gemunt zou zijn geweest.
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‘Tusschen Harlebeke ende Drongen/ Ende Enam ende Floersbergen’ is net als
‘Tusschen Hollant ende Ordanen’ geen eigenlijke plaatsbepaling maar een retorische
ruimteformule. De verdubbeling versterkt het retorische effect, maar de geringe
geografische afstand tussen de genoemde plaatsen trekt de hele zaak in het
caricaturale. Het is wel ‘een alte wise man’ en een bijzonder groot talenkenner, deze
‘meester Abrioen van Tryer’, dat hij zo ‘alle tonghen’ verstaat in een ruimte van
enkele honderden vierkante kilometers! De dichter stelt ons, door de komische
keuze van zijn toponiemen - waarvan twee geassocieerd zijn met bekende abdijen
- als het ware een gewichtheffer voor die met groot vertoon van kracht een mand
met veren van de grond tilt. Had hij om dit effect te bereiken ook geen hollandse
toponiemen kunnen kiezen? Natuurlijk wel, maar dan had hij dat spelletje met die
abdijen moeten missen. Konden zijn ‘eerste lezers’ die verre vlaamse localiteiten
‘plaatsen’? Misschien niet precies, evenmin als zij alle fijnheden in het
geleerdheidsvertoon van Reinaert en Rukenauwe precies hadden kunnen herkennen.
Maar wat gaf dat? Het dichterlijke effect bleef er hetzelfde om. De lezers begrepen
wel dat het in deze passage niet om een mondiale, maar om een zeer beperkte
regionale ruimte ging. Hoe kan de dichter speciaal Harlebeke en Floersbergen want Drongen en Ename vormen geen probleem - gekend hebben? Op deze vraag
kan ik bij gebrek aan biografische gegevens alleen maar fantaserenderwijs
antwoorden. Een geleerd en geletterd man als onze ‘prochiaen’, die zo goed thuis
was in de vlaamse en franse literatuur, zal ook wel eens buiten de grenzen van zijn
eigen gewest gekeken hebben. Misschien had hij zelfs wel een tijdje in Frankrijk
gestudeerd (rechten? medicijnen?). En de weg van Holland naar Frankrijk liep over
Vlaanderen. Kunnen er niet gemakkelijk een aantal vlaamse toponiemen uit zijn
ambulante tijd in zijn geheugen zijn blijven hangen en kan hij daar niet bij het
schrijven van zijn gedicht op teruggegrepen hebben? Bij poëtisch tepasgebrachte
toponiemen is het volstrekt niet nodig dat de dichter ook een persoonlijke relatie
heeft tot de aangeduide plaatsen.
Tenslotte: ‘Tusschen Houthulst en Elverdinghe’. Naar de vorm is dit ook een
retorische ruimteformule, maar het verband waarin deze regel voorkomt maakt het
waarschijnlijker dat de dichter toch wel een
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- vage - plaatsbepaling bedoeld heeft: ‘ergens in Vlaanderen’. Ik wees er al op dat
het avontuur van Reinaert en Isengrijn dat hiermee op vertelmanier wordt
‘gelocaliseerd’, is ingelast in de tweede ‘biecht’, compositorische tegenhanger van
de eerste. Het verhaalde avontuur is al evenzeer een tegenhanger van het
soortgelijke in de eerste ‘biecht’. Het ‘voorbeeldavontuur’ was gelocaliseerd geweest
in het ‘lant van Vermedoys’, dus in het ‘buitenland’, het lag voor de hand om ook
het nieuwe, bij de eerste ‘biecht’ zogenaamd vergeten avontuur weer in het
‘buitenland’ te situeren. Een situering in Holland behoefde voor de dichter op zichzelf
geen onaangename gevolgen te hebben - vergelijk de situering van de eerste
ontmoeting tussen vos en wolf aan de Oude Rijn - en het kunnen dus enkel maar
literaire, compositorische overwegingen geweest zijn die de dichter naar een verre,
voor zijn ‘eerste lezers’ vermoedelijk onbekende streek hebben doen grijpen. Niet
alle nalezende en soms omwerkende kopiïsten hebben deze literaire overwegingen
kunnen volgen. Zo heeft de kopiïst van B of een van zijn voorgangers er goed aan
menen te doen de plaatsbepaling wat ‘nabijer’ te maken: ‘tusschen Honthorst ende
Everdingen’. Honthorst lag vlak bij Woerden - aan de Oude Rijn! -, Everdingen ligt
nog steeds bij de Lek, in het oostelijkste hoekje van Zuidholland. ‘Tusschen Honthorst
ende Everdingen’ betekende dus: ‘ergens in het zuidwesten van de provincie Utrecht’.
De dichter zelf had deze plaatsbepaling ook wel kunnen verzinnen, want het was
een streek die binnen zijn gezichtskring en die van zijn dortse lezers viel, maar hij
heeft het nu eenmaal niet gedaan. P en R hebben eendrachtig ‘Elverdinghe’ en het
archetype *CB moet dit dus ook wel hebben gehad. ‘Tusschen Houthulst ende
Elverdinghe’ is een plaatsbepaling van het soort dat geen bijdrage kan leveren tot
de localisering van de dichter zelf, maar wel tot ons literatuurkundig inzicht in zijn
werkwijze.

IV
Wanneer wij van het leven van een dichter niets weten en zelfs zijn naam ons
onbekend is, staan ons voor de localisering van hem en zijn werk maar twee soorten
gegevens ten dienste: de externe gegevens van de overlevering en de interne
gegevens die het dichtwerk zelf bevat.
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De externe gegevens wijzen bij de Tweede Reinaert ondubbelzinnig op Holland ook Leonard Willems heeft dat in zijn laatste artikel nog eens onderstreept -, de
interne gegevens evenzeer, maar iets minder ondubbelzinnig. Waren de interne
gegevens even ondubbelzinnig geweest als de externe, de localisering van het
gedicht zou nooit een filologisch probleem hebben kunnen worden. Zij konden echter
niet zo ondubbelzinnig zijn, omdat een dichter bij zijn werk nu eenmaal altijd maar
in beperkte mate locaal gebonden is. Hij is in zijn dichterlijk taalgebruik zo ‘vrij’ als
hij zelf verkiest of als zijn literaire scholing hem toestaat te zijn. Voorafgaand aan
alle localiseringspogingen moet een literatuurkundig onderzoek plaatsvinden, dat
vaststelt in welke mate het dichterlijke taalgebruik bepaald is door creatieve wil of
literaire scholing, in welke mate door locale gebondenheid. Het gebruik van
localiseerbare woorden of rijmen kan een bewust effect beogen - ‘couleur locale’ -,
maar kan ook ‘natuurlijk’, onwillekeurig zijn. Dat laatste is waarschijnlijk in
overwegende mate het geval geweest bij iemand als Willem van Hildegaersberch,
een ‘weinig belezen’ dichter immers, bij wie we minder literaire scholing kunnen
verwachten dan bij, bijvoorbeeld, een zeer belezen tijdgenoot als de dichter van de
Tweede Reinaert. Deze is een te ‘vrij’ dichter om hem op grond van zijn taalgebruik
met mathematische zekerheid te kunnen ‘plaatsen’. Vandaar het
localiseringsprobleem.
Toch meen ik dat het regionaal gekleurde technische gebruik van het woord
provisoor onze dichter bepaald ‘verraadt’. Het ‘verraadt’ hem ómdat hij er zich door
‘verraden’ laten wilde. Ik geloof nl. dat hij, vakman in kerkelijke zaken en geleerde
met een buitengewestelijke horizon, heel goed heeft geweten dat provisoor een
hollands woord was en dat hij door het gebruik ervan zichzelf ‘localiseerde’. Heeft
hij zich ook willen ‘localiseren’ door zijn rijmen? Daar ben ik in het algemeen niet
zo zeker van. Zij kunnen hem voor een groot deel onbewust, onwillekeurig uit de
pen zijn gevloeid. Hij heeft zich dan onbewust ‘verraden’. Van deze veronderstelling
gaan wij uit, wanneer wij zijn rijmen aan een puur-taalkundige, dialectgeografische
beschouwing onderwerpen. Een enkel localiseerbaar rijmwoord kan intussen wel
bewust gekozen zijn, met een bedoeld literair effect. Ik denk aan
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de regel: ‘Sy heeft wel aen mijn kar gecroyen’, die behoort tot een monologue
intérieur van de vos, waarin hij zich eens even helemaal laat gaan, in gemeenzame
taal. Ook een ‘literaire’ taalvorm van deze aard mogen wij echter wel in onze
dialectgeografische statistiek opnemen zonder ons aan grensoverschrijding schuldig
te maken.
Interne gegevens zijn ook de poëtisch toegepaste toponiemen. Hierbij is, anders
dan bij de rijmwoorden, een onbewust, onwillekeurig gebruik totaal uitgesloten. Als
de dichter zich in zijn toponiemen ‘verraadt’, heeft hij dat altijd bewust gedaan. Ieder
poëtisch toegepast toponiem is geladen met literair effect. Daarom is het methodisch
verkeerd geweest van Jacob Grimm en zijn navolgers om zonder voorafgaand
literatuurkundig onderzoek en als het ware mechanisch onze dichter op grond van
zijn toponiemen te localiseren: ‘Er war ein Fläming, wie die örtlichkeiten darthun’.
Omdat alle poëtische toponiemen bewust zijn aangebracht en ‘vrij’ gekozen, zijn zij
bij de localisering principieel getuigen van minder allooi dan de rijmen, waarvan
men althans niet zonder grond kan vermóeden, dat zij tot de sfeer der locale
gebondenheid hebben behoord. Van een enkel toponiem in de Tweede Reinaert
heb ik intussen wel gemeend te kunnen aantonen, dat de dichter er zich bewust in
heeft willen ‘verraden’. Deze enkele toponiemen mogen dan hun steentje bijdragen
tot het localiseringsbetoog. De overige vragen alleen om een literatuurkundige
behandeling.
K. HEEROMA

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 86

194

Sonnetten en pseudosonnetten bij Vondel
1. Vondeliaanse inzet
Het is eigenlijk maar een handjevol sonnetten dat Vondel geschreven heeft, vooral
als we de omvang van zijn totale werk in aanmerking nemen. Dat hoeft natuurlijk
op zichzelf nog niet tot de conclusie te voeren, dat hij geen groot sonnettist geweest
zou zijn. Hooft komt met zijn ongeveer vijftig sonnetten niet eens ver boven de
zevenendertig klinkdichten van Vondel en toch vormen ze in zijn oeuvre en in de
Nederlandse lyriek een indrukwekkend hoogtepunt. In Vondels werk daarentegen
nemen de sonnetten maar een heel bescheiden plaats in, naar aantal en betekenis.
Het overgrote deel wordt gevormd door opdrachtverzen vóór eigen publikaties
en lofdichten voor publikaties van anderen, en verder zijn er - in dezelfde lijn - een
stuk of wat sonnetten waarin de dichter mensen prijst die zijn bewondering hebben
gaande gemaakt. Enkele zijn zeer befaamd: het drempeldicht dat Palamedes inleidt
bijvoorbeeld, en het gedicht bij de dood van burgemeester Hooft, dat in geen
bloemlezing ontbreekt. Maar afgezien van deze en nog wat verzen, kunnen Vondels
klinckerts toch op niet meer dan een bescheiden plekje in de Nederlandse literatuur
aanspraak maken. De vermelding van Vondel onder de grote sonnettendichters van
onze lyriek, die men hier en daar kan aantreffen, lijkt op zijn minst overdreven.
Overzien we de chronologie van Vondels sonnetten, dan komen er twee
beslissende momenten aan het licht: het begin en het eind van het decennium
1620-1630. Een eenvoudig staatje toont het aan:
a)

van 1605 tot 1619 - 5 sonnetten.

b)

van 1620 tot 1631 - 29 sonnetten.

c)

van 1632 tot 1674 - 3 sonnetten.

Dat zijn dan om te beginnen niet meer dan vijf sonnetten in de eerste vijftien jaren
van Vondels dichterschap: een schrale oogst, die erop
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wijst dat de jonge dichter bepaald niet in de ban van het genre is, zoals de jonge
Hooft toch beslist wel in de jaren tot aan zijn eerste huwelijk in 1610. Het verspreide
Vondeliaanse vijftal laat intussen wel zien, dat de dichter zich aansluit bij de al min
of meer gevestigde traditie inzake de vorm van het Nederlandse sonnet, een traditie
die zich oriënteerde op de Franse renaissance, met name op de door Ronsard
geijkte sonnetvorm. Die Franse vorm onderscheidde zich op twee voorname punten
van de Italiaanse sonnettencultus: de toepassing van de alexandrijn en de
rijmschikking ccd eed - of varianten daarvan - in het sextet. Deze karakteristieke
trekken vinden we steeds voor 1620, in de klinkdichten dus van 1606, 1609, 1615,
1616 en 1618. De concessie die de dichter in het derde sonnet, dat van 1615, deed
aan de rijmnood: een derde rijmklank in het octaaf met als resultaat een schema
1)
abba acca, betekent geen afwijking van de internationale sonnettentraditie , en
Vondel kon er dan ook met het volste recht sonnet boven zetten; een woord, dat hij
in 1616 tot klinck-veers, in 1618 tot klinckert verduitste.
Het jaar 1620 vormt vervolgens in Vondels ontwikkeling als sonnettendichter een
keerpunt, althans een intensiveringsmoment. Hij komt in dat jaar met niet minder
dan zeven klinkdichten te voorschijn, en ook in de volgende jaren laat zich een
sterkere voorkeur dan voorheen gelden. Zo krijgen we aan sonnetten na 1620: twee
in 1621, drie in 1622, een in 1623, een in 1624, drie in 1625, vier in 1626, twee in
1627, drie in 1628, twee in 1629 en dan nog een in 1631. Toegegeven, ook zo blijft
het op het geheel van Vondels litteraire produktie in de jaren 1620-1630 een tamelijk
kleine verzameling; maar de verhouding tot het geringe aantal sonnetten vóór 1620
zegt toch wel iets. Blijkbaar waagt de dichter zich met meer poëtisch zelfbewustzijn
dan voorheen aan de straffe vorm die het sonnet was.
Met enige overdrijving zou men kunnen beweren dat de dichter in 1620 met die
vorm experimenteert. Hij veroorlooft zich ‘vrijheden’ als de toepassing van twee
nieuwe rijmklanken in de tweede strofe:

1)

Vgl. Walter Mönch, Das Sonett. Gestalt und Geschichte (Heidelberg, 1955), blz. 15-19.
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abba cddc; aldus driemaal. Tweemaal vinden we hetzelfde schema als in 1615:
abba acca. Eenmaal schikt hij het rijm in het sextet anders dan gewoonlijk: cdedce.
Slechts één van de zeven klinkdichten uit het bewuste jaar beantwoordt geheel aan
de meest gebruikelijke Franse vorm. Intussen bleef de versregel onveranderlijk de
alexandrijn. Dit alles te zien als tekenen van Vondels onafhankelijkheid in
2)
vormaangelegenheden - zoals Molkenboer doet - lijkt mij overigens nogal zwaar
tillen aan de kleine varianten waar het om gaat, die trouwens alle blijven binnen het
kader van de toegestane mogelijkheden en die misschien met meer recht aan een
zekere rijmnood kunnen worden toegeschreven. Sonnetten bleven het: immers zette
de dichter boven de meeste van deze verzen uit 1620 klinckert, de benaming die
hij zich in 1618 eigen gemaakt had. Ook in de jaren na 1620 bezigt hij nog wel dat
purisme, maar de gewone naam wordt een ander woord, dat hij al eenmaal in 1620
ook gebruikt had, namelijk klinck-dicht.
Een ander feit is opmerkelijker. Was er van de sonnetten van 1620 maar één
strikt op de Franse manier opgezet - rijmschikking abba abba ccd eed, in
alexandrijnen -, nà 1620 is er van variaties geen sprake meer. Alle na 1620 ontstane
sonnetten, al of niet als zodanig aangeduid, zijn zonder uitzondering opgebouwd
zoals de dichter het al in zijn eerste sonnet had gedaan, op Ronsardiaanse wijze:
twee rijmklanken in het octaaf, omarmend geschikt; ccd eed in het sextet;
alexandrijnen. Het is de versificatie die we klassiek kunnen noemen in de
Nederlandse literatuur van de zeventiende eeuw.
De meest in het oog lopende zaak tenslotte is het keerpunt omstreeks het jaar
1630. Na de betrekkelijk overvloedige periode die het derde decennium van de
eeuw vormde is het met het sonnet bij Vondel zo goed als gedaan. Sinds 1631 tot
aan de dood van de dichter, in die meer dan veertig waarlijk overvloedige jaren van
Vondels rijpe kunst, zijn er nog maar drie sonnetten uit zijn pen gevloeid: in 1637,
1655 en 1660. De overweldigende hoeveelheid verzen in aanmerking genomen die
Vondel na 1630 geproduceerd heeft, lijkt het gerechtvaardigd te poneren dat de
sonnetvorm voor de dichter na ± 1630 heeft afgedaan. Misschien

2)

B.H. Molkenboer O.P., De jonge Vondel (Amsterdam, 1950), blz. 587.
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mogen we zeggen dat hij afstootte wat vreemd was aan zijn eigen dichterlijk wezen.
3)
Verwey heeft daar al eens op gewezen . ‘Vondel was niet een goed
sonnettendichter’. Hij mist in Vondels sonnet het paradoxale samengaan van
hartstocht en evenwicht, dat hij voor het genre karakteristiek acht. ‘Niet in poozen
van hartstochtelijk evenwicht schiep hij zijn klinkdichten, maar hij schreef ze, als
bijschriften en opdrachten, wanneer de gedachten die hij te zeggen had hem voor
de vorm van het verzorgd veertienregelig gedicht gepast leken. Het zijn er trouwens
weinig, bijna alle uit zijn jonge jaren’. Het zal duidelijk zijn, dat ik tot geen andere
conclusie kom. Klaarblijkelijk heeft de dichter zelf beseft, dat hij in het sonnet niet
op zijn eigenste manier bezig kon zijn. Hij zei het sonnet vaarwel en beproefde
andere constructies.

2. Reviaans intermezzo
Niet ieder veertienregelig gedicht is een sonnet. Het constateren van deze ‘waarheid’
heeft veel weg van een banaliteit. Uit het vervolg van mijn betoog zal evenwel blijken
dat het in de Nederlandse literatuurgeschiedenis nodig is voor deze ‘waarheid als
een koe’ met enige nadruk aandacht te vragen.
Dit doende bevind ik me trouwens in goed gezelschap: Prof. W.A.P. Smit keerde
4)
zich al in 1928 in zijn studie over Revius tegen de merkwaardige zienswijze van
5)
Aug. Heyting , daarin bestaande, dat gedichten van veertien regels uit het werk van
de Deventer predikant, ongeacht hun rijmschikking, zonder meer als sonnetten
werden beschouwd, en dat eigenlijk - buiten de veertienregeligheid - alleen op grond
van een zekere tweeledigheid in de gedachtenopbouw. Zo werden niet-strofische
gedichten met een gepaard rijmschema - aabbccddeeffgg - tot sonnetten, zij het
onvolkomen sonnetten, verklaard.

3)
4)
5)

Albert Verwey, Proza, deel V, in een bespreking van Heytings Boek der sonnetten.
W.A.P. Smit, De dichter Revius (Amsterdam, 1928), blz. 116-18.
A. Heyting, Het boek der sonnetten (2e druk, Amsterdam, z.j.), blz. 26; vgl. ook
Keuchenius-Tinbergen, Nederlandsche lyriek, III (Leiden, 1922), blz. 13.
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Tegen een dergelijke uitbreiding van het begrip ‘sonnet’ moest nauurlijk protest
worden aangetekend. Smit rekende op afdoende wijze met het misverstand af, maar
misverstanden zijn hardnekkig. Na 1928 komen we Heytings visie tenminste nog
altijd tegen. Zo in de Prismapocket Het goud der gouden eeuw, onder leiding van
6)
Anton van Duinkerken samengesteld . En ook, wat frappanter is, in een boekje dat
pretendeert niets dan sonnetten van Revius te bieden, het overigens aardige uitgaafje
7)
Christus-sonnetten van Jacobus Revius, toegelicht door Wim J. Simons . Vijf
niet-strofische gedichten zijn daarin als sonnetten afgedrukt, door Wim J. Simons
in strofen van vier en drie regels ingedeeld, terwijl de oorspronkelijke dichter zonder
enige twijfel in de verste verte niet aan sonnetten heeft gedacht. Tenslotte gaat ook
Dr. W.J.C. Buitendijk in zijn voortreffelijk verzorgde bloemlezing uit Revius' werk in
8)
alle ernst in op Heytings suggesties .
Twee dingen dienen we te bedenken om hier goed te onderscheiden. Ten eerste:
Revius heeft talloze contemplatieve, meditatieve gedichtjes geschreven in gepaard
rijmende alexandrijnen, zodat het resultaat in een eenvoudig schemaatje kan worden
gedemonstreerd:
4 regels:

aabb

6 regels:

aabbcc

8 regels:

aabbccdd

10 regels:

aabbccddee

12 regels:

aabbccddeeff

14 regels:

aabbccddeeffgg

16 regels:

aabbccddeeffgghh

enz. enz.
De simpele versificatorische opbouw laat de dichter dan nog ten overvloede, naar
het gebruik van zijn dagen, uitkomen door het inspringen van al die tweetallen regels
die eindigen met zogenaamd manlijk rijm.

6)
7)
8)

Prisma nr. 156, blz. 135-36.
Derde druk (Amsterdam, 1961), blz. 11, 14, 22, 27 en 28.
Bloemlezing uit de Over-Ysselsche Sangen en Dichten van Jacobus Revius, in 1968 als nr.
78 in de vernieuwde Pantheonreeks bij Thieme in Zutphen verschenen, vgl. blz. 13-14.
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Uit het overzichtje kan mijns inziens meteen blijken hoe absurd het is, de
veertienregelige gedichtjes van dit type als sonnetten te beschouwen. Bij het
toegepaste versificatieprincipe kon men bij voorbaat een aantal veertienregelige
gedichten verwachten, maar het zal duidelijk zijn dat het getal van 14 regels, dat bij
een sonnet uit de aard van de zaak van wezenlijk belang is, in een uit gepaard
rijmende regels opgebouwd gedicht volslagen irrelevant moet heten. Anders gezegd:
de veertienregeligheid hoort niet tot het vormprincipe.
Ten tweede: heeft men desondanks de neiging een dergelijk gedicht als sonnet
te zien omdat men een tweeledige gedachtenstructuur ontwaart, dan beschouwe
men nauwkeurig alle gedichten van het aangewezen type met meer of minder dan
veertien regels in Revius' werk. Het emblematische, dichterlijke denken, dat bij
Revius evenals bij zo vele van zijn tijdgenoten samengaat met een bijbels denken
dat graag in voorbeelden uit het Oude en Nieuwe Testament
toepassingsmogelijkheden zoekt voor het eigentijdse leven en voor de christelijke
geloofspraktijk, leidt als het waren vanzelf tot een soort van poëzie, waarin
(voor-)beeld en (na-)gedachte voor een geleding in tweeën zorgen. Het is het
bekende emblematische patroon van een plaatje - een beeld, een voorbeeld, een
gebeurtenis - en een praatje: een vermaning, een geestelijke parallel, een toepassing
kortom.
Gaat men bij een toevallig veertienregelig gedicht als hierboven bedoeld is ervan
uit, dat het wezen van het sonnet gegeven is als er maar een bepaalde wending in
het gedachtenverloop aan te wijzen valt, dan staat het uiteraard in ieders vrijheid
zo'n gedicht als een sonnet op te vatten. Maar dat houdt naar mijn overtuiging
allerminst in, dat de dichter zelf een sonnet bedoelde te schrijven. Wanneer een
man als Revius een sonnet wil creëren, weet hij, door en door thuis als hij is in de
Franse Pléiadepoëzie en in de moderne Nederlandse letterkunde van zijn dagen,
Hooft b.v., dat hij zich ten naaste bij te houden heeft aan een rijmschikking, dat is
tegelijk een strofe-indeling, die volgens het patroon abba abba ccd eed is opgebouwd.
Aldus komen we tientallen sonnetten tegen in Revius' poëzie, van een gehalte
daarenboven dat hem maakt tot een der grootste sonnettendichters van de
zeventiende eeuw - sonnetten, te duidelijk gestructureerd dan dat een gepaard
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rijmend veertienregelig gedicht met een zekere wending in de gedachtengang
daarmee op een lijn zou kunnen worden gesteld.
Een gedicht als het hier volgende, terecht befaamde Gods besluyt is daarom niet
als sonnet geschreven. Het aantal regels is irrelevant; de tweeledige opzet van de
‘inhoud’ is gevolg niet van de bedoeling een sonnet te schrijven, maar van het
emblematische denkpatroon.

Gods besluyt
Gelijck als in een colck een steentgen valt te gronde
Het water werpt terstont een ringsken in het ronde,
En van het eene comt een ander schieten uyt,
Waer van een ander strax, en weer een ander spruyt,
Soo dat in corten tijdt de oogen daer op dwalen,
De grootte noch t'getal niet connend' achterhalen:
Soo gatet oock met my, o groote God en Heer,
Van doe mijn tong began te stamelen u eer,
Het eene denck ick na, het ander valt my inne,
U wijsheyt, u gericht, u waerheyt, uwe minne
Omringen my te saem in eenen oogenslach:
En wil ick van het een of t'ander doen gewach,
U raet en u besluyt my so geheel verslinden
9)
Dat ick daer in noch gront noch oever weet te vinden.

Men zou naar aanleiding van mijn redenering kunnen tegenwerpen, dat er op zijn
minst eenmaal in de zeventiende eeuw een gepaard rijmend veertienregelig gedicht
als sonnet is betiteld, het vers namelijk dat onmiddellijk voorafgaat aan de tekst van
10)
Bredero's Boertigh Liedtboeck . Dit geval staat in de literatuur van die tijd echter
vrijwel geheel alleen; in het werk van anderen vindt de opvatting dat veertienregelige
gedichten alleen al om het aantal versregels als sonnetten werden beschouwd niet
11)
of nauwelijks steun . Voor het geval uit

9)
10)
11)

Editie-Smit van Revius' poëzie, deel I, blz. 12-13.
Editie-Van Rijnbach van het Groot Lied-boeck (Rotterdam, 1966), blz. 33.
Een soortgelijk geval trof ik nog aan bij Gijsbert van Hogendorp; zie Job A. van de Wael's
Wellekoomspel voor de Rederijkersintrede te Vlaardingen in 1616, editie-Dr. R.L.J. Bromberg
O.P. (Zwolle, 1967), blz. 78-79, waar een veertienregelig gedicht het overzicht vormt van de
inhoud van het Delftse spel dat te Vlaardingen werd vertoond, waarvan de vijf bedrijven
achtereenvolgens zijn samengevat in 4, 4, 2, 2, 2 versregels. Voor dit gedicht geldt mijns
inziens mutatis mutandis hetzelfde als het omtrent Bredero's ‘sonnet’ opgemerkte.
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Bredero kunnen we daarom aannemen, dat de dichter voor eigen rekening en
verantwoording een uitbreiding gaf aan het begrip ‘sonnet’ die bij niemand anders
expliciet is aangetroffen. Het is trouwens de vraag of niet de uitgever in de betiteling
van het bewuste gedicht en in de typografische indeling de hand heeft gehad. Hij
kan ertoe om redenen van bladvulling gekomen zijn. Ook stond het modern, zo'n
‘sonnet’ in het drempelwerk van een liedboek.

3. Koksiaanse ketterij
In de Nederlandse Poëtica van Achilles Mussche wordt in de paragraaf over het
12)
sonnet meegedeeld, dat het Shakespeare-sonnet met de rijmschikking abab cdcd
efef gg in onze literatuur weinig of niet is beoefend, ‘tenzij door Vondel’, van wie ter
illustratie het gedicht wordt geciteerd dat hij maakte op de afbeelding van Michiel
de Ruyter, anno 1666:
Britanje, lust het u den zeehelt zelf te zien,
Den RUITER MICHAËL, vol vier en blixemstraelen?
Hier leeft hy, u getroost op zee het hooft te biên,
Of op den Teems de vlagh van 's konings mast te haelen.
Hier leeft hy, die de zee kon vaegen van den roof,
d'Amerikaensche kust verdondren van weêrzyen,
Den Turk, en Brit, en Moor uit hun kasteelen schoof,
En boeide Kormantijn, orkaen, en Razernyen.
De keten, zijnen hals vereert van FREDERIK,
Getuight hoe Kroonenburgh met opgeheve kruinen
Hem Nieuburgh winnen zagh, geweldenaers ten schrik,
En spoên den ademtoght van 't afgefoltert Fuinen.
Men drijf 's mans dapperheên in geen Guineesch metael:
13)
Al d'Oceaen gewaeght van Hollants Amirael.

De bewering dat Vondel Shakespeare-sonnetten geschreven zou hebben is voor
de eerste maal uitgesproken in het jaar 1884. Dat gebeurde in het Tijdschrift voor
Nederlandsche Taal en Letterkunde, in een

12)
13)

Mussche, Nederlandse Poëtica (Brussel, 1948), blz. 184.
WB-editie, deel X, blz. 220. Ten overvloede wijs ik erop, dat Vondel zelf gedichten van dit
type in zijn werk nergens ‘sonnet’ noemt.
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artikel van de hand van A.S. Kok over Het sonnet en de sonnettendichters in de
14)
Nederlandsche en buitenlandsche letterkunde . De auteur was blijkens zijn
cursiveringen zelf nogal verbaasd over zijn ontdekking: ‘Wat ik tot heden nergens
vermeld zag, is het feit, dat het zogenaamde Shakespeare-sonnet in de zeventiende
eeuw ook bij ons bekend is geweest. Vondel zelf heeft zich meermalen van dien
vorm voor zijn klinkdichten bediend’.
De ontdekking leidde tot een lastige vraag: hoe komt Vondel aan deze Engelse
vorm? Heeft hij Shakespeares sonnetten gekend? Kok durfde daar niet toe te
besluiten, maar nam in ieder geval Engelse invloed aan; Vondel moest dan wel
Engelse voorbeelden, het zij van Shakespeare, hetzij van andere Engelse dichters,
onder ogen hebben gehad. Niet minder opmerkelijk achtte Kok het - en terecht! dat hij buiten Vondel in onze zeventiende eeuw nergens het Engelse sonnet had
kunnen vinden. Een vreemde uitzonderingspositie is het inderdaad waarin Vondel
zo komt te staan, in het bijzonder als we denken aan een man als Huygens en zijn
veelvuldige relaties met Engeland.
Tien jaar na Koks ontdekking kwam S.J.C.B. - dat is mej. Buddingh uit Utrecht,
15)
zo vertelt Kok zelf later in zijn boek Van dichters en gedichten - in hetzelfde
16)
tijdschrift met een mogelijke verklaring . Heel wat Engelse Separatisten woonden
in Vondels jonge jaren in Amsterdam. Een deel sloot zich aan bij de Amsterdamse
Mennonieten, met name bij de Waterlander Mennonieten, onder wie Vondel in het
tweede decennium van de gouden eeuw diaken was. Een dertigtal personen kwam
in 1615 bij de gemeente waartoe de dichter behoorde terecht. Als diaken moet hij
met deze mensen in aanraking gekomen zijn: ‘hij kan door hen met Engelsche
gedichten zijn bekend geworden’. In die tijd, zo niet vroeger, zal de dichter ook
Engels geleerd hebben. De voorgangers van de Engelse ballingen waren lieden
van kennis; onder de te Amsterdam verblijvende Engelsen waren ook geletterden.
En: Vondel heeft les gehad in het Latijn van een Engelsman. Zo kan hij het
Shakespeare-sonnet hebben leren kennen.

14)
15)
16)

Ts 1884, blz. 113-64, i.h.b. blz. 130-32.
2e stuk (Culemborg, z.j.), blz. 47.
Ts 1894, blz. 179-84 en 306-12.
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Mej. Buddingh constateert voorts, dat Vondels eerste sonnet in de Engelse trant
een gedicht is uit het jaar 1628. Het is een vertaling van een Latijns gedicht van
‘D.d.B.’, dat is wel Daniël de Breen, die zijn vers schreef naar aanleiding van het
overlijden van 's dichters broer Willem van den Vondel. In het geheel heeft mej.
Buddingh zesentwintig Shakespeare-sonnetten aangetroffen, met afwisselende
maat, de meeste in alexandrijnen, maar ook wel in vijf- en viervoetige jambische
versregels. Daar kwam nog iets bij. Aan zijn bekendheid met de Engelse sonnetvorm
kan de dichter de gewoonte ontleend hebben ook andere dan veertienregelige
gedichten, in gekruist rijm geschreven, af te sluiten met een tweetal gepaard rijmende
regels. Strofen of gedichten met een schema ababcdcdee en dergelijke zouden dan
ook ‘onvolledige Shakespeare-sonnetten’ kunnen heten. De velerlei varianten op
het patroon ‘gekruist rijm + twee gepaard rijmende slotregels’ zouden wellicht tekenen
zijn enerzijds voor de betekenis van de kennismaking met het Engelse sonnet,
anderzijds aantonen ‘dat hij - Vondel - aan dezen vorm niet het bindend gezag heeft
toegekend der regels, die voor het Italiaansche sonnet gelden’.
Vondel heeft Shakespeare-sonnetten geschreven! Deze stelling is na Kok kennelijk
door vrijwel iedereen als axioma aanvaard.
Geurts in zijn Bijdrage tot de Geschiedenis van het Rijm in de Nederlandsche
17)
Poëzie nam de gedachte zonder meer over. Heyting, sonnettenjager in optima
forma, vulde Kok aan, en noemde buiten Vondel o.a. Joannes Vollenhove, die
overigens weer voor een variant gezorgd zou behben - omarmend rijm in plaats van
18)
gekruist in de drie kwatrijnen -, Focquenbroch, en van de lateren Poot en Bilderdijk .
19)
De grote Te Winkel , maar ook specifieke Vondelkenners gingen voor Kok door
20)
de knieën; Sterck b.v. , Barnouw ook. De laatste verbindt er een fraaie passus aan
in zijn Vondelbiografie. Vondels leer-

17)
18)
19)
20)

J. Geurts, Bijdrage enz., deel II (Gent, 1906), blz. 165-67.
Heyting, t.a.p., blz. 27. Voor Poot vgl. Maria A. Schenkeveld-van der Dussen, Het dichterschap
van Hubert Korneliszoon Poot (diss. V.U.; Assen, 1968), blz. 116-17.
J. te Winkel, Ontwikkelingsgang III (2e druk, Haarlem, 1923), blz. 378.
Sterck. Het leven van Vondel, in de WB-editie, deel I, blz. 17.
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meester Slade, op wie mej. Buddingh al de aandacht gevestigd had, ‘heeft hem
misschien meer geleerd dan de beginselen eener doode taal en hem bekend
gemaakt met de schoonheden van het levende Engelsch. Want Vondel is de eenige
onder de Nederlandsche dichters dier periode die nu en dan een Shakespeariaansch
sonnet schreef. Terwijl hij trachtte de schoonheid der klassieke letteren te bevatten
sloeg hij terloops een blik op een moderne literauur, te vluchtig evenwel om van
21)
haar waarde zich bewust te worden’ . Wijnman stapte van Slade over op Thomas
22)
Leamer .
23)
Ook Molkenboer werd Koksiaan onder verwijzing naar Barnouw. De annotator
in de W.B.-editie noemt het gedicht Op de Afbeelding van Ferdinandus, dat aansluit
24)
bij de opdracht van Lucifer en een rijmschikking abbacddceffegg heeft, een sonnet .
Achilles Mussche is al genoemd. Duizenden argeloze Nederlandse scholieren zijn
door Poelhekkes befaamde Woordkunst geïndoctrineerd: ‘Vondel schreef 26 echte
Shakespeare-sonnetten; bovendien 'n groot aantal, die er min of meer op lijken’ en
als voorbeeld diende daarbij het veertienregelige gedicht op De Ruyter dat ook bij
25)
Mussche figureert . Tenslotte is de toekomst van het Shakespeare-sonnet bij
Vondel op de middelbare school voorlopig verzekerd dankzij het recente boekje van
26)
Drop en Steenbeek, Het klein heelal van het sonnet .
Een wat kritischer geluid liet mej. Pennink horen in haar Utrechtse dissertatie over
27)
Nederland en Shakespeare . Zij toonde zich vrij

21)
22)
23)
24)

25)
26)
27)

A.J. Barnouw, Vondel (Haarlem, 1926), blz. 50.
Mr. H.F. Wijnman, Vondel's schooljaren (in de Vondelkroniek I, 1930, blz. 59 e.v.).
Molkenboer, De jonge Vondel, blz. 588.
WB-editie, V, blz. 606. Ook Prof. Smit, Van Pascha tot Noah, deel II (Zwolle, 1959), blz. 72,
spreekt van een sonnet. Verwey en Asselbergs gingen nog verder: zij máákten van het gedicht
een sonnet, door a. de typografie te veranderen; b. de punt aan het eind van vs. 12 door een
komma te vervangen, zodat er een slotterzine te voorschijn kwam. Hier maakte het omarmend
rijm in de eerste twaalf regels het de twintigste-eeuwse editors mogelijk een ‘normaal’ sonnet
te ‘creëren’; zie Verwey's eendelige Vondeluitgave (Amsterdam, 1937), blz. 357, en Asselbergs
uitgave van Lucifer (derde druk, Zwolle, 1966), blz. 22-23.
Poelhekke-Gielen, Woordkunst (24e druk, Groningen, 1961), blz. 158.
In de reeks ‘Variaties op een thema’ (Groningen, 1960), blz. 5 en 11.
In 1936 te Den Haag verschenen, aldaar blz. 15-16.
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sceptisch ten aanzien van de gedachte dat Vondel ooit iets van Shakespeare heeft
overgenomen. De uitgave van de Sonnets van de grote Engelse dichter werd op
het continent slechts zeer sporadisch bekend. Dat Vondel via zijn Engelse
leermeester Shakespeare zou hebben leren proeven was ook maar een gissing;
eerst was het Slade, toen weer Leamer. Is belangstelling voor Shakespeare in
kringen van Engelse theologiserende intellectuelen te Amsterdam waarschijnlijk?
Intussen bestreed mej. Pennink niet de stelling dat Vondel Engelse sonnetten op
zijn naam heeft staan; dat viel ook buiten het bestek van haar studie. Zij maakte de
zaak alleen los van de Engelse dichter, omdat het Shakespeare-sonnet, zoals Kok
al nadrukkelijk had gesignaleerd, in Engeland reeds voorkwam voordat de dichter
optrad aan wie de bewuste vorm haar naam zou ontlenen.
Het zal langzamerhand duidelijk geworden zijn, dat het er mij niet om begonnen
is het dubieuze vraagstuk van Shakespeares eventuele betekenis voor Vondels
werk te onderzoeken, maar dat ik de principiële vraag wil stellen: zijn de gedichten
in kwestie uit het oeuvre van Vondel werkelijk Shakespeare-sonnetten, heeft Vondel
welbewust deze vorm als sonnetvorm gehanteerd?
Naar mijn overtuiging moet het antwoord op die vraag ontkennend luiden. Om
dat te motiveren is een argumentatie noodzakelijk als die welke ik in het tweede
gedeelte van dit opstel heb trachten op te bouwen naar aanleiding van sommige
veertienregelige gedichten van Revius.

4. Niet-Shakespeariaans besluit
Wat bij een vluchtige lectuur van Vondels poëzie gemakkelijk te constateren valt,
en mij na een minutieus onderzoek naar Vondels rijmgewoonten heel duidelijk
geworden is, dat is het voor de versificatie van de dichter bijzonder karakteristieke
feit, dat hij in talloze gevallen een reeks versregels, geschreven in een ander dan
het gepaard rijmschema, afsluit met twee gepaard rijmende regels. Zo'n reeks kan
een afzonderlijk gedicht vormen, maar ook een strofe, een claus in een dialoog,
een monoloog, of een deel van een rei in een drama.
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Voorzover het de opbouw van een strofe betreft is dat niet zo merkwaardig. Het
oudste voorbeeld dat ik ervan in Vondels werk heb kunnen vinden is de Wijckzangk
van 1625 (WB-ed., II, blz. 497), op de wijs van een lied van Hooft, Periosta, met
een rijmschikking ababcc. Een ander vroeg bewijs van een dergelijke afsluiting door
middel van gepaard rijm in een strofe levert b.v. het bekende Oranje May-lied van
1626 (WB-ed., II, 762), met het strofeschema abbacc. In beide gevallen is de gekozen
melodie verantwoordelijk voor de versificatie. Daarom laat ik dergelijke voorbeelden
verder buiten beschouwing, al brengen ze ons wellicht bij een eerste mogelijke
verklaring van de rijmtechniek waarom het hier gaat. Het spreekt overigens vanzelf
dat we voor strofevormen als de hier genoemde ook bij andere (lied-)dichters, zeker
ook bij oudere auteurs, terecht kunnen.
Ook waar de dichter niet aan strofevormen gebonden was, komen we evenwel
zijn ‘clausulerings-techniek’ telkens tegen. Als ik voorbijga aan het gedichtje
Krachteloose Paepenblixem (WB-ed., II, 755) met het rijmschema ababbcbcdd, een
gedicht van onzekere datering, kom ik tot de oudste voorbeelden van de rijmtechniek
in kwestie: de twee uit het Latijn vertaalde verzen op de dood van Willem van den
Vondel, anno 1628 (WB-ed. III, 179 en 180). Het eerste is naar een Latijns gedicht
van Cornelis Plemp en telt achttien regels; het tweede, dat al eerder in mijn betoog
ter sprake kwam, is naar een vers van ‘D.d.B.’ en gaat met zijn veertien regels door
voor het oudste Shakespeare-sonnet in de Nederlandse literatuur.
Wat blijkt nu het geval te zijn? De beide vertalingen laten ons de dichter zien,
bezig met de toepassing van eenzelfde rijmtechniek, de toepassing van gekruist
rijm namelijk, enige malen herhaald, afgesloten door twee gepaarde versregels.
Maar dat is niet het enige. Alleen van het achttienregelige vers is het Latijnse origineel
28)
bekend, en dat gedicht van Plemp telt eveneens achttien regels . Vondel vertaalde
regel voor regel - maar dat betekende bij de toepassing van gekruist rijm, dat hij na
zestien regels nog een staartje van twee regels van het Latijnse voorbeeld ter
vertaling overhield. Hij liet om dit probleempje

28)

De tekst van Plemp is te vinden in J.F.M. Sterck, Oorkonden over Vondel en zijn kring (Bussum,
1918), blz. 56.
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op te lossen het gekruist rijmschikkingsprincipe varen en gaf Plemps twee slotregels
weer met evenveel, nu gepaard rijmende, versregels. Het resultaat kan
gesymboliseerd worden in de formule (4 × 4) + 2 = 18 versregels.
Van het tweede ‘funeraire’ gedicht is het Latijnse origineel niet bewaard gebleven,
althans niet bekend. Toch lijkt het me niet al te gewaagd te veronderstellen, dat de
dichter hierbij al vertalende op precies dezelfde manier te werk ging, dat m.a.w. ook
hier het resultaat - (3 × 4) + 2 = 14 versregels - samenhing met de lengte van het
Latijnse gedicht dat hij vertaalde.
In deze veronderstelling word ik bevestigd door het gedicht dat Vondel vervolgens
met toepassing van het clausuleringsprincipe te boek stelde. Dat was in 1631 en
wel in het gedicht Amsterdam (WB-ed., III, 352-53), opnieuw - het is de moeite
waard het te constateren! - naar een Latijns voorbeeld van een tijdgenoot, de
29)
bekende Petrus Scriverius ditmaal. Diens gedicht omvatte 22 versregels , en werd
door Vondel met eenzelfde aantal regels verduitst, wéér met toepassing van gekruist
rijm plus twee afsluitende regels: (5 × 4) + 2 = 22 versregels.
Een jaar later vertaalde Vondel een tweede gedicht van Scriverius, weer - het
begint eentonig te worden - volgens hetzelfde rijmpatroon; deze keer echter telde
30)
het Latijnse voorbeeld 28 regels , een veelvoud van vier dus, wat tot gevolg had
dat Vondel met 7 × 4 regels kon volstaan: clausulering was hier overbodig!
Ik kom op grond van deze gegevens voorlopig tot twee conclusies: a) Vondels
gewoonte om afzonderlijke gedichten, geschreven in een ander dan een gepaard
rijmschema, te eindigen met gepaard rijm, zien we in de jaren 1628-1632 voor het
eerst toegepast in vertalingen naar het Latijn, kennelijk in samenhang met de
bedoeling om in het vertaalde gedicht het aantal regels van het origineel te
handhaven;
b) het veertienregelige gedicht van 1628 dat men als Vondels eerste
Shakespeare-sonnet heeft bestempeld, is in zijn lengte niet het resultaat

29)
30)

Petrus Scriverius, Opera anecdota, philologica et poëtica (Leiden, 1737), blz. 116: In
Amstelodamum.
Scriverius, o.c., blz. 196-97: Illustre Gymnasium Amsterodamense, in Vondels vertaling:
Doorluchtige School (WB-ed., III, 375-76).
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van de bedoeling van de dichter om een (Shakespeariaans) sonnet te schrijven,
maar is versificatorisch bepaald door een rijm-vertaal-techniek die, merkwaardig
genoeg, leidde tot een rijmschikking die geheel gelijk is aan die van het
Shakespeare-sonnet, maar zonder dat aangenomen hoeft te worden dat de dichter
zich van die uitwendige gelijkenis bewust was.
Uit het door mij verzamelde materiaal blijkt overigens, dat de dichter pas na 1638
overgaat tot de uitermate frekwente toepassing van het clausuleringsbeginsel, zowel
in zelfstandige gedichten als in zijn dramatische poëzie: in monologen, clausen en
reien. Het is niet uitgesloten, dat daarbij het omvangrijke vertaalwerk dat hij in de
Blyde Inkoomst van 1639 leverde - vertaalwerk naar Van Baerles Medicea Hospes
- als een soort van katalysator heeft gediend. In ieder geval vormen ook de gedichten
in dat werk opnieuw bewijsmateriaal voor mijn afwijzing van de gedachte dat Vondel
ooit bewust het Shakespeare-sonnet beoefend heeft. Van Baerles pompeuze Latijnse
werk, van 1638, was een stuk eerbetoon in proza en poëzie bij gelegenheid van de
ontvangst van de ‘allerdoorluchtigste koninginne’ Maria de Medicis te Amsterdam.
In de vertaalde verzen gaat Vondel opnieuw waar nodig volgens het genoemde
principe te werk, zodat er in totaal negen gedichten aanwezig zijn met gekruist rijm
gevolgd door een afsluitend paar versregels. Het volgende overzichtje geeft er een
beeld van:
(1 × 4) + 2 = 6 vss. (aldus tweemaal: WB-ed., III, 624-25 en 631)
(3 × 4) + 2 = 14 vss. (tweemaal: WB-ed., III, 633-34 en 637-38)
(4 × 4) + 2 = 18 vss. (tweemaal: WB-ed., III, 625-28 en 630)
(5 × 4) + 2 = 22 vss. (eenmaal: WB-ed., III, 632)
(7 × 4) + 2 = 30 vss. (tweemaal: WB-ed., III, 628-29 en 634-35)

Ook hier dringt zich de vraag op: moeten de gedichtjes die op grond van de
toegepaste rijm-vertaal-techniek op een aantal van veertien regels uitkomen, nu
werkelijk als Shakespeare-sonnetten worden opgevat? Er is naar mijn vaste
overtuiging niet meer dan uiterlijke overeenstemming. De veertienregeligheid is, net
als bij de pseudo-sonnetten van Revius, volslagen irrelevant. Men kon, in het
bovenstaande lijstje,
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bij voorbaat al op een aantal veertienregelige gedichtjes rekenen!
Met een rei als die uit het tweede bedrijf van Maeghden is het niet anders gesteld.
Men kan de zangen en tegenzangen daar toch geen sonnetten noemen, alleen
31)
omdat ze een rijmschema ababcdcdefefgg vertonen . Ook de zang en de tegenzang
uit de rei van het derde bedrijf in hetzelfde treurspel, die beide opgebouwd zijn in
omarmend rijm en sluiten met een rijmpaar, zodat de schikking abbacddceffegg te
32)
voorschijn komt , leveren niet meer dan de bedrieglijke schijn van sonnetten. Dat
kan blijken uit de toezang, die als zo vaak iets minder omvangrijk is dan de zang
en de tegenzang, maar die wel volgens hetzelfde versificatieprincipe is opgezet, zij
het met een kleine afwijking in de eerste vier regels: ababcddcee.
Veelzeggend is vervolgens de opzet van de rei in het vierde bedrijf van
Gebroeders. Zang en tegenzang zijn beide opgebouwd in gekruist rijm volgens de
formule (4 × 4) + 2 = 18 versregels, maar de toezang is weer iets kleiner, evenwel
volgt hij dezelfde regel, zodat het resultaat - (3 × 4) + 2 = 14 versregels! - er aldus
uitziet:
Eerwaerdste Vader, Abjathar,
Ter goeder uur zijt ghy 't ontdoken,
Gelijck een ondergaende star,
Om ryzende, eens te zien gewroken
Rechtvaerdigh, buiten uwe schuld,
Uw Vaders onrecht, en uw magen.
Toen waren 't tyden van geduld:
Maer sedert druppelden Gods plaegen
Op 't moordhof van dien schelmschen Vorst,
En alle zijn nakomelingen,
Van 't priesterlijcke bloed bemorst.
Aldus verkeert de beurt der dingen.
Gods tulband lyd noch schimp, noch hoon.
33)
Wie God ontwyd, ontwyd zijn kroon.

Ik veronderstel dat niemand dit om de rijmschikking voor een Shakespeare-sonnet
zal houden.

31)
32)
33)

WB-ed., III, 745-47.
WB-ed., III, 753-54.
WB-ed., III, 868.
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In dezelfde gedachtengang verder gaande, kan ik ook in het veertienregelige gedicht
dat aan Lucifer voorafgaat, geen sonnet zien. Er is een omarmend
rijmschikkingsprincipe aan het werk, weer zijn de zo geordende twaalf versregels
afgesloten door twee gepaarde regels, weer levert het zo ontstane schema
34)
abbacddceffegg niet meer dan de bedrieglijke schijn van een sonnet .
Evenals ik voor Revius' poëzie deed, geef ik hier een overzicht van wat aldus in
principe te verwachten valt en metterdaad in Vondels werk aanwijsbaar is. Om te
beginnen met gekruist rijm:
(1 × 4) + 2 = 6 vss. (b.v. WB-ed., III, 611) (59 maal aangetroffen)
(2 × 4) + 2 = 10 vss. (b.v. WB-ed., V,
531)

(76 maal aangetroffen)

(3 × 4) + 2 = 14 vss. (b.v. WB-ed., VIII,
733)

(61 maal aangetroffen)

(4 × 4) + 2 = 18 vss. (b.v. WB-ed., IV,
609)

(37 maal aangetroffen)

(5 × 4) + 2 = 22 vss. (b.v. WB-ed., VIII,
398-99)

(12 maal aangetroffen)

(6 × 4) + 2 = 26 vss. (b.v. WB-ed., IX,
257-58)

(4 maal aangetroffen)

enz. enz.
Voor gedichten (strofen, clausen, reien) met omarmend rijm kan eenzelfde lijstje
worden opgesteld:
6 vss. - b.v. WB-ed., VIII, 614

(55 maal aangetroffen)

10 vss. - b.v. WB-ed., IV, 602

(17 maal aangetroffen)

14 vss. - b.v. WB-ed., III, 633-54

(18 maal aangetroffen)

18 vss. - b.v. WB-ed., IV, 266-67

(27 maal aangetroffen)

22 vss. - b.v. WB-ed., V, 840

(12 maal aangetroffen)

26 vss. - b.v. WB-ed., VIII, 212-13

(1 maal aangetroffen)

enz.
Behalve gekruist en omarmend rijm zijn er voor de knappe versificator die Vondel
was natuurlijk andere mogelijkheden. Zo kan men veertien-

34)

WB-ed., V, 606.
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regelige gedichten (in casu: zangen in de reien van de drama's) aantreffen met
schema's als volgt:

abcabcdefdefgg = (2 × 6) + 2 = 14 vss. (WB-ed., III, 813-14, in Gebroeders, eerste
bedrijf, rei, zang en tegenzang; de toezang gaat als volgt: abcabcdd)
en voorts
aabccbddeffegg = (2 × 6) + 2 = 14 regels (WB-ed. IV, 99-100, in Joseph in Dothan,
tweede bedrijf, rei, zang en tegenzang).
Het lijkt me overbodig meer bewijsmateriaal aan te dragen. Ik volsta met mee te
delen dat ik het principe ‘gekruist rijm + twee afsluitende regels’ ongeveer driehonderd
maal in Vondels werk heb gesignaleerd, de variant met omarmend rijm ongeveer
135 maal. Hierbij heb ik geen onderscheid gemaakt tussen de toepassing in de
vorm van strofen (waarbij ik de meervoudige toepassing in eenzelfde lied als één
geval geregistreerd heb), reien, dialogen, monologen en afzonderlijke gedichten.
Dat er bij een zo omvangrijk materiaal een flink aantal veertienregelige gedichten
te voorschijn is gekomen zal nu wel niemand meer verwonderen.
Ik kom tot de slotsom, dat de aanwezigheid van veertienregelige gedichten met
een rijmschema als van het Shakespeare-sonnet in het werk van Vondel niet
verklaard dient te worden uit een - volstrekt onbewezen en nergens door te motiveren
- kennismaking met het Engelse sonnet. Alle netelige vragen omtrent het hoe van
die vreemde zaak dat uitgerekend Vondel en hij alleen in de zeventiende eeuw het
Engelse sonnet zou hebben beoefend kunnen daarmee als vervallen worden
beschouwd. Met andere woorden: Vondel is er zich niet van bewust geweest dat
hij gedichten schreef die ooit nog eens als sonnetten van een bepaald type zouden
worden opgevat. En de afwezigheid van dat bewustzijn impliceert dat de gedichten
in kwestie ook werkelijk geen sonnetten zijn.
De versificatie van de zogenaamde Shakespeare-sonnetten bij Vondel moet
veeleer gezien worden in het licht van Vondels eigen rijmgewoonten. Zolang het
een onbewezen hypothese blijft dat Vondel het Engelse
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sonnet als genre heeft gekend en beoefend - er is ook nergens iets te bespeuren
van theoretische reflectie op dat genre, geen woord dat wijst op het bewuste hanteren
ervan -, zolang (en ik denk dat dat heel lang is) ligt een verklaring die binnen Vondels
eigen werk blijft veel meer voor de hand. Leken de gedichten al bedrieglijk veel op
Shakespeare-sonnetten, in werkelijkheid was het als in de oude zegswijze: ‘meer
gelijk dan eigen’, dat is: de uiterlijke gelijkenis heeft niets met werkelijke verwantschap
te maken.
Die uiterlijke overeenstemming leek wellicht nog sprekender, doordat de
prosodische afronding door middel van een rijmpaar dikwijls een parallel krijgt in de
structuur van de gedachtengang. Als het slot een pointe, een spreuk, een wens,
een sententie of iets van die aard bevat, is het misschien nog verleidelijker aan
invloed van het Engelse sonnet te denken. Evenwel, een ‘epigrammatisch-pointiert’
slot - om met Mönch te spreken - is een karakteristieke eigenschap van talrijke
zeventiendeeeuwse gedichten, die zich weliswaar ook in het sonnet manifesteert,
maar die toch niet tot het sonnet beperkt blijft. Het verschijnsel is waarschijnlijk
kenmerkend genoeg om verklaard te worden uit de stijl van de periode in het
algemeen.
Heiloo.
L. STRENGHOLT
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Plaats en functie van de passieve constructie in het syntactisch
systeem van het Nederlands
*)

IV. Verbindingen zonder actief én passief subject

17. De meest eenvoudige zinspotente structuur ontstaat, als behalve het actief ook
nog het passief subject wordt weggelaten, bv.: Aan de deur wordt niet gekocht. Heel die avond werd gelezen en niet gespeeld, er werd nauwelijks gesproken en
er heerste een beklemmende sfeer.
In zulke verbindingen is het verbale deel, dat uit verbum finitum van worden +
participium perfecti blijft bestaan, geheel op zichzelf teruggeworpen; het fungeert
alleen als dragend, zinvormend element; het is semantisch centraal in de aandacht
geplaatst. Toch zijn in de geciteerde voorbeelden werkwoorden gebruikt, die in
actieve vorm gewoonlijk in het C-type met een A4-object fungeren, omdat ze
semantisch die aanvulling nodig hebben en waarvan in de passieve vorm dus een
passief object te verwachten zou zijn: een potlood kopen, een boek lezen, een
sonate spelen, een woordje spreken. In de ‘naakte’ passieve vorm echter is het
object van de handeling, d.w.z. het grammatisch subject semantisch niet relevant
voor de mededeling, hetzij omdat het in het spreekverband reeds bekend is en
daarom niet opnieuw vermelding behoeft, hetzij omdat het onbekend, onbepaald of
algemeen is. Vooral in de negatieve zin heeft die subjectloze vorm ten opzichte van
het subject/object veralgemeniserende betekenis. De zin ‘die avond werd niet
gespeeld’ wil zeggen: geen enkel spelletje werd gedaan - of geen enkel muziekstuk
werd gespeeld; maar ook: door niemand werd een of ander spelletje gedaan of een
muziekstuk gespeeld. De adverbiale negatie niet heeft tevens de waarde van negatief
object: niets. De verabsoluterende betekenis is ook aanwezig in de als imperatief
fungerende vorm: Hier wordt niet gerookt.
Nu kan men zeggen, dat het in actieve constructie gewoonlijk transi-

*)

Zie voor het eerste deel van dit opstel de vorige aflevering.
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tief fungerende werkwoord in de subjectloze passieve constructie is geïntransitiveerd
of intransitief gebruikt. Ook in de actieve vorm kunnen vele zgn. transitieve
werkwoorden toch zonder object gebruikt worden, dus intransitief. Dan is de passieve
vorm zonder passief subject de parallel van de actieve zonder object, zodat naast
elkaar gesteld kunnen worden: ze speelden die avond niet - en: die avond werd niet
gespeeld. De voorkeur voor de ene of de andere vorm wordt dan weer bepaald door
de behoefte of de noodzaak het actief subject weg te laten. Tenslotte kan ook in
passieve zinnen zonder passief subject wel het actief subject worden vermeld: Die
avond werd door ons niet gespeeld.
Met dat al blijft het curieuze van de syntactische verbinding het ontbreken van
het grammatische subject. Daarin schuilt het eigen, unieke karakter van dit type van
passieve verbindingen. In feite zijn het onpersoonlijke intransitieve groepen, maar
dan zelfs zonder zgn. loos subject (het), dat anders in alle onpersoonlijke
verbindingen van het Nederlands, behoudens enkele stereotiepe archaïsmen, vereist
is. Daardoor neemt deze passieve constructie ook onder de onpersoonlijke
verbindingen zijn eigen plaats in, formeel maar ook semantisch-functioneel. Het
behoort daarom syntactisch tot een andere subcategorie dan verbindingen als: het
regent, het zit hier lekker - het is mooi weer; en dat niet alleen door de verbale vorm.
Opgemerkt moet dan ook worden dat de laatste verbindingen niet in de passieve
structuur omgezet kunnen worden: naast ‘het regent’ is ‘er wordt geregend’ niet
mogelijk; evenmin als ‘er wordt gespeeld’ omgezet kan worden in ‘het speelt’. Zelfs
de bijzondere toepassing van de onpersoonlijke ‘actieve’ verbinding met het zoals
‘het ritselt in de struiken’, is niet om te bouwen in het passief: er wordt geritseld in
de struiken.’ Daarentegen wel: Er werd met papier geritseld (verzwegen levend
subject). De eventueel mogelijke verbinding ‘er werd hard gedonderd’ is dan ook
niet de passivering van ‘het dondert’ (= het onweert), maar van ‘ze donderen (=
donderjagen of ‘kabaal, rumoer maken’). Het verschil tussen de twee typen van
onpersoonlijke verbindingen kan zo geformuleerd worden: in het ‘actieve’ type (het
regent) is er geen agens, maar achter het passieve type (er werd gemompeld)
verschuilt zich wel een
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agens, en dan speciaal een levend wezen of een meervoud daarvan, en dan nog
meer speciaal een of meer menselijke wezens. In deze omschrijving schuilt meteen
een beperking van de gebruiksmogelijkheid: alleen werkwoorden die menselijk
‘handelen’ of ruimer ‘activiteit’ aanduiden kunnen in deze onpersoonlijke structuur
worden toegepast. Ten opzichte van de transitieve werkwoorden in actieve vorm is
er een voor de hand liggende tweede beperking: de onpersoonlijke verbinding is
alleen mogelijk met werkwoorden, die in het actief zonder object kunnen worden
gehanteerd.
18. Opvallend is het nu dat deze subjectloze passieve constructie ook en zelfs
veelvuldig wordt gebruikt met werkwoorden die in de actieve vorm normaliter
intransitief fungeren: de taalgebruiker past dan de intransitieve passieve constructie
dus niet toe om te intransitiveren maar om de voorstelling van zaken ‘onpersoonlijk’
te maken, dat wil zeggen om de handeling of menselijke activiteit als een ‘gebeuren’
in de gegeven tijdstrap zonder meer op zichzelf te stellen. Vergelijk: Er wordt over
ons gemompeld daar buiten Fr. 11 - Maar ze was nog geen seconde weg, of er
werd gebeld. H. 141 (vgl. de bel ging) - Zo, er wordt hier hard gewerkt, zei d'Ailleurs
die geruisloos binnenkwam. W. 53 - Er werd gelachen om de kwinkslag van een
dikke vrouw met een volle tas. M. 75 (vgl. er klonk gelach).
Naast zulke subjectloze passieve vormen kan men nu wel die met een onbepaald
actief subject plaatsen, zoals men of iemand of in populaire taal ze, de mensen, en
dergelijke. Maar die concrete vorm is in bepaalde omstandigheden niet aantrekkelijk.
De theoretisch acceptabele, grammaticaal juiste syntactische structuur als ‘daar
belt iemand’ of ‘men fluistert’ richt toch teveel de aandacht op de aanwezigheid van
een of meer personen die de handeling verrichten, terwijl de passieve vorm daarvan
in de gegeven situatie volledig abstraheert; ook al blijft het theoretisch waar, dat
deze passieve vorm alleen bruikbaar is voor menselijk handelen. De verbindingen
zijn daarom niet semantisch identiek.
Aan de andere kant moet worden vastgesteld, dat door het onpersoonlijke
intransitieve karakter van de subjectloze verbinding de aard van de passieve structuur
is aangetast: het is een schijn-passief ge-
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worden, een passief alleen voor de vorm, niet naar de interne structuur. Zolang men
nog het passief subject als ‘verzwegen’ kan beschouwen en dus zonodig semantisch
kan aanvullen, heeft men nog enig recht om van een ‘beknopte’ passieve constructie
te spreken, bv. Er werd (veel) gegeten en gedronken. - Er werd niet(s) gegeten. Maar bij de passivering van op zichzelf intransitieve werkwoorden, zoals ‘er werd
gelachen’ is de passieve constructie louter geformaliseerd ter wille van een nieuwe
functie: de onpersoonlijke voorstelling. Er heeft met andere woorden een verschuiving
plaatsgevonden op het functioneel-syntactische vlak: naar analogie van de beknopte,
semantisch ‘transitieve’, passieve verbinding ontstaat de semantisch intransitieve,
schijn-passieve vorm als nieuwe figuur voor een schakering van onpersoonlijke
voorstelling van gebeuren. Wellicht mogen we zelfs zo ver gaan, te zeggen dat in
die onpersoonlijke voorstelling de zgn. semantisch transitieve verbinding samenvalt
met de intransitieve. In de zin: Er werd luid gezongen en gedanst - zijn ze broederlijk
gecoordineerd en wordt aan geen ‘object’ of ‘verzwegen’ passief subject gedacht.
Het syntactische type ‘er werd gevochten’ is een nieuwe handige vorm om in
bepaalde omstandigheden niet alleen het actieve subject maar tevens de
A4-objectsrelatie van de actieve verbinding kwijt te raken. Aan een verbinding als
‘er werd gelezen’ ligt dan ook niet een zgn. drieledige diepte-structuur ten grondslag,
waaruit een bepaald object en een onbepaald subject af te leiden zou zijn, maar zij
betekent zonder meer ‘de handeling “lezen” vond er plaats’. Evenzo mag de zin:
‘aan het graf werd niet gesproken’ niet gelijk gesteld worden met ‘niemand sprak
aan het graf een woord’ - maar duidt aan: aan het graf vond de handeling spreken
(dwz. houden van een toespraak) niet plaats.
Juist omdat de subjectloze passieve vorm niets meer te maken heeft met de
objectsrelatie van de transitieve verbinding, kan men hem ook toepassen op
verbindingen die weliswaar geen direct object (A4) vragen, maar wel met een
andersoortig object (A5) worden aangevuld. Dat object blijft eenvoudig als
praepositie-object in de passieve vorm zonder subject staan: Er werd hartelijk om
die kwestie gelachen. - Over die zaak werd niet meer gesproken.
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19. In dit verband moet even aandacht besteed worden aan het binnendringen van
er waardoor voor de subjectloze passieve constructie een stereotiepe vorm is
ontstaan: Er werd gelachen, er werd geklopt.
Het optreden van er is niet gebonden aan de subjectloze passieve constructie;
het komt ook voor in de passieve constructie zonder actief subject: Er werd een
optocht gehouden. - En zelfs in de volledige passieve structuur: Er werd door hem
rapport uitgebracht. Maar ook in de actieve vorm is dit er een bekend en soms
noodzakelijk element, speciaal namelijk in geïnverteerde verbindingen met een
onbepaald subject, in enkel en meervoud: Er stond iemand in de trein - Er liepen
mensen op straat. We hoeven hier niet in details in te gaan op de syntactische
omstandigheden in alle genoemde structuur-mogelijkheden, waardoor het gebruik
van er wordt bevorderd of bepaald. Belangrijk is in dit verband speciaal de toepassing
in de subjectloze passieve verbinding. Wel is het van belang daarbij even te
herinneren aan het onderscheid tussen pronominaal en adverbiaal gebruik. Zo heeft
er de functie van pronominaal (voorzetsel)-voorwerp (A5) in zinnen als: Er werd niet
meer over gesproken. Maar in de zin: Er werd hartelijk om die zaak gelachen’ of
om de parallellie nog te verduidelijken in: Er werd niet meer over die kwestie
gesproken’ heeft er geen directe relatie meer met het werkwoord: het object is zelf
aanwezig in de vorm van een voorzetsbepaling (om die zaak, over die kwestie). Dit
oorspronkelijk adverbiale er is in de grond van de zaak ‘localiserend’ in ruime
betekenis: het suggereert althans het ‘milieu’, de plaats of tijd, waarin de
onpersoonlijke handeling of het gebeuren gedacht wordt. Nog ruimer toegepast en
geformuleerd: er suggereert dat het onpersoonlijke gebeuren plaats vindt in ruimte
of tijd.
In de passieve verbindingen met een onbepaald passief subject staat er graag
in de aanloop, ter vermijding van de rechte woordschikking met het onbepaalde
grammatische subject: Er moesten invoerrechten worden betatald, M. 46 - Er werden
speciale gebeden gezegd voor de joden in de kampen. M. 65 - Ook negatief: Er
werden hier in de laatste jaren geen huizen meer bijgebouwd.
Ook met een geïncorporeerde groep als passief-grammatisch sub-
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ject: En er wordt ons bericht, dat men het schreeuwen der kinderen nog drie of vier
dagen na de begrafenis kon horen, vB. 141.
Met een secundair element in de aanloop staat er achter set Vf, maar het kan
ook wegblijven: Op de 25ste februari werd (er) juist weer zo'n vergadering gehouden.
C. 46 (Vergelijk met noodzakelijk er als A5: Toen werd er weer zo'n lange vergadering
over gehouden.) - Nog in 1895 werden (er) bij een begrafenis van een koning in
Nigeria tientallen offers gebracht. vB. 141 - Na lang delibereren werd (er) besloten,
dat hij een winkel in fijne vleeswaren zou beginnen.
Dwingender nu wordt de toepassing van er in de verbindingen zonder passief en
dus zonder grammaticaal subject. Een zin namelijk alleen bestaande uit verbum
finitum van worden en een participium (wordt gelopen) is idiomatisch-syntactisch in
het Nederlands niet mogelijk. Wanneer er nu geen ander secundair of inhaerent
element in de verbinding wordt opgenomen, is het gebruik van er noodzakelijk,
gewoonlijk aan het hoofd van de zin: Er werd gebeld. Bij inversie: Gebeld werd er.
Ook wanneer wel een ander element wordt toegevoegd maar dit niet in de aanloop
wordt geplaatst is er in de kop van de verbinding onmisbaar: Er werd bij die
gelegenheid niet gedanst. Plaatst men echter dat derde element zelf in de aanloop,
dan vervalt de noodzaak van het gebruik van er. Vergelijk: Bij die gelegenheid werd
niet gedanst. - Nog iets viel Uliner op: boven zijn hoofd werd voortdurend gelopen.
V. 35 - Om die kwestie werd hartelijk gelachen. - Ook in geïncorporeerde groepen:
Dan zie je dat overal planmatig wordt gewerkt. vdB. 2 - Ze hielden bijeenkomsten,
waar dan gediscussieerd werd over een bepaald onderwerp.
Toch dringt er met uiterst vervaagde betekenis zich ook op in zinnen, waarin het
volgens de gegeven regels niet strikt noodzakelijk is. Naast de reeds gegeven
voorbeelden met passief subject, staan dan zinnen zonder passief subject; niet
ongewoon zijn in gesproken taal zinnen als: Dan zie je, dat er overal planmatig
wordt gewerkt. - Bij die gelegenheid werd er niet gedanst. - Over die kwestie werd
er niet langer gepraat. - Boven zijn hoofd werd er telkens gelopen. - Uit dit alles zou
men kunnen afleiden dat er de plaats gaat innemen van het grammaticale subjekt.
Men mag niet zeggen dat er daarmee ook
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passief subject is geworden in de subjectloze structuur, want die term duidt
onmiskenbaar op een semantisch-syntactische relatie, die ook ten grondslag ligt
aan de actieve vorm met A4-object. En die relatie kan nooit bestaan tussen er en
bijvoorbeeld dansen. Bovendien treedt hetzelfde er op in verbindingen waarin wel
een passief subject aanwezig is: er werden liederen gezongen. Hoogstens kan men
stellen, dat in de subjectloze passieve verbinding het semantisch lege er voor het
taalgevoel de neiging vertoont te fungeren als ‘loos’ grammaticaal subject, zoals
het in ‘het regent’. Curieus is uiteraard dat in het duits het neutrale pronomen als
grammatisch subject is toegepast: es wird getanzt.
20. Tenslotte moeten we nog even terugkomen op de mogelijkheden, dat in de
intransitieve passieve verbinding toch het omschreven actief subject wordt
toegevoegd: Door ons werd die avond niet gespeeld. - Naast: In de machinefabriek
van het Hoendiep wordt gestaakt. - Door alle arbeiders van de machinefabriek wordt
gestaakt.
Het is duidelijk dat door die toevoeging het ‘onpersoonlijk’ karakter van de
voorstelling wordt verzwakt. Formeel ontbreekt wel het grammatisch subject in de
verbinding maar functioneel is de handelende persoon aanwezig. Hier komen dus
twee facetten van het begrip ‘onpersoonlijke verbinding’ met elkaar in conflict. Deze
‘complete’ intransitief-passieve verbinding is qua zakelijke inhoud gelijk aan de
intransitief actieve verbinding en beide staan dus syntactisch-stilistisch in dezelfde
onderlinge verhouding als de complete transitief-passieve tot de volledige passieve
constructie. De keuze tussen beide synoniemen wordt dan ook uiteraard beheerst
door semantisch-stilistische factoren; bv. tegenstellende nadruk op het actief subject:
door ons werd die avond niet gespeeld. - door alle arbeiders werd gestaakt. - of
behoefte aan een abstraherende vorm, eventueel ook aan een bredere, ritmisch
aantrekkelijke zinvorm. Is er zo'n aanleiding niet, dan heeft de passieve constructie
geen werkelijke reden van bestaan, een uitspraak die evenwel niet aan een
grammatische regel is te binden.
Intussen karakteriseren de drie of zelfs vier verschijningsvormen van het ‘passief’
de grote syntactische souplesse van dit ‘genus’:
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vooral in de mogelijkheden tot het weglaten van één of beide subjecten schuilt zijn
eigen syntactische én stilistische waarde.

V. Syntactische mogelijkheden tot passivering
21. De vraag nu of een bepaald werkwoord in het passief kan worden gebruikt, is
niet los te maken van hetgeen in de voorafgaande paragrafen is uiteengezet. Daar
is gebleken, dat de grammaticale term ‘passief’ als aanduiding zogenaamd van een
verbaal genus, een verzamelnaam is voor drie of zelfs vier typen van syntactische
structuur, die formeel overeenkomen door de aanwezigheid van het hulpwerkwoord
worden (c.q. zijn) in combinatie met een participium perfecti van een ander
werkwoord en die semantisch-functioneel tot op zekere hoogte wel verwant zijn,
maar in bepaalde opzichten aanmerkelijk verschillen. Vooral het subjectloze type
heeft als onpersoonlijke verbinding functioneel een zo eigen karakter, dat er nog
slechts in formele zin van ‘passief’ kan worden gesproken. Ook het tweede type
distancieert zich niet slechts formeel elliptisch van het volledige type door het
ontbreken van een actief subject in de verbinding, maar verschilt daarvan functioneel
door vervaging van de objectsrelatie en in bepaalde omstandigheden door overgang
naar de mediale functie. Bij de vraag of een werkwoord passief kan worden gebruikt,
moet dan ook steeds overwogen worden, in welk of welke van de beschreven typen
dat mogelijk is. En dit hangt begrijpelijker wijze weer samen met de syntactische
potenties van het betrokken werkwoord in de actieve vorm en met de betekenissen
die het daarin aanneemt. Een paar voorbeelden kunnen dit nader toelichten.
22. Het werkwoord lopen, dat in eerste instantie als intransitief te boek staat en
dus voornamelijk in het objectloze grondtype A en zijn varianten gebruikt wordt, kan
in beginsel op grond van die syntactische potentie in het subjectloze passieve type
worden toegepast, althans voor zover in het actieve gebruik een menselijk wezen
als actief subject kan gelden, bv.: Boven zijn hoofd werd voortdurend gelopen. Over deze pasgegoten cementen vloer mag in de eerste dagen nog niet worden
gelopen. Toevoeging van een onbepaald omschreven actief subject heeft alleen
zin om stilistische redenen, bijvoorbeeld
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vanwege onderscheidende nadruk op dat subject: Over deze vloer mag door niemand
worden gelopen. Bij het ontdekken van voetsporen is denkbaar de uitroep: Kijk, hier
is door iemand gelopen! Maar in de gesproken taal ligt de concrete actieve vorm
meer voor de hand: Kijk, hier heeft iemand gelopen! Een bepaald omschreven actief
subject komt voor deze passieve structuur nauwelijks in aanmerking, al is theoretisch
mogelijk: Door ons is hier (niet) gelopen. - Hier is door ons (niet) gelopen. - in plaats
van: Wij hebben hier (niet) gelopen. - Hier hebben wij (niet) gelopen.
Toevoeging van inhaerente adverbiale bepalingen bemoeilijkt in sommige gevallen
de toepassing van de onpersoonlijke passieve vorm of maakt die beslist onmogelijk.
Met ‘heen en weer’ gaat het goed: Er werd druk heen en weer gelopen - Met weg
of heen gaat het bepaald niet; ook vrijwel niet in combinatie met hulpwerkwoorden
als mogen en kunnen, die anders vaak het gebruik van de passieve constructie
bevorderen: geen idiomatisch Nederlands is: Er werd weggelopen. - Er werd door
iemand (of niemand, allen etc.) weggelopen. - Er mag niet worden weggelopen.
Evenmin zijn idiomatisch in het passief om te zetten ettelijke verbindingen met een
inhaerente voorzetselbepaling, al of niet gestereotipeerd, bv.: in het oog lopen - in
de gaten lopen - in de val lopen - tegen de lamp lopen - te hoop lopen. Daarentegen
wel: Daar mag (kan) niet overheen worden gelopen. - ook in figuurlijke zin.
Verbindingen met een adjectivisch element in de functie van praedicatief attribuut
zijn ook niet idiomatisch passiveerbaar. Eventueel theoretisch te ‘genereren’ zinnen
als: Door kinderen mag hier los gelopen worden. - of: Hier mag los worden gelopen
- zijn idiomatisch bepaald onaanvaardbaar. Normaal is: Kinderen mogen (kunnen)
hier (niet) los lopen - of figuurlijk: Hij kan nog niet los lopen. Met een adverbium van
graad is tegen passief gebruik in het subjectloze type minder bezwaar: Er werd hárd
gelopen.
Naast zulke volslagen intransitieve gebruikswijzen van lopen staan combinaties
met substantieven zonder praepositie, die duur, afstand, de weg waarlangs, of een
resultaat aanduiden en die in bepaalde opzichten voor het taalgevoel het karakter
van een SVf A4-structuur
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aannemen. Voor de hand ligt dan de vraag of ze in het passief zijn om te zetten en
welke positie dan dat substantief inneemt. De duurbepaling vertoont, naar ik meen,
weinig neiging tot passivering; vergelijk: Er werd drie uur gelopen - Er werd nog
enkele minuten (door)gelopen. In zulke passieve verbindingen wordt dus de
tijdsbepaling niet ervaren als of aangezien voor passief subject. Wel vindt
transitivering plaats bij toevoeging van in, maar dan gaat inlopen betekenen ‘lopend
inhalen’ en ontstaat de SVf A4A7-structuur waarin het tijdselement geen duurbepaling
meer is: Hij liep drie seconden in. - In de laatste ronde werden die drie seconden
volledig ingelopen. Wat de bepaling van afstand betreft, met enige reserve lijkt
acceptabel: Eerst wordt (er) vijf kilometer gelopen, daarna 10 minuten gerust. Nog
wat vlotter loopt de combinatie met moeten en kunnen: Er moet nog een heel eind
gelopen worden. - Deze afstand kan gemakkelijk in drie kwartier worden gelopen.
Dubieus blijft het in deze verbindingen, of het substantief dat de afstand aangeeft
reeds als grammatisch en dus als ‘passief’ subject fungeert dan wel, of we niet
veeleer te maken hebben met het intransitieve type zonder subject, onder toevoeging
van een substantivische adverbiale afstandsbepaling. De singularis van het verbum
finitum in ‘Er moest nog drie kilometer worden gelopen’ wijst daarop, al steekt hierin
geen strikt bewijs, omdat telwoord + substantief (kilometer zonder meervoudsuitgang)
als eenheid van afstand en dus als singularis kan fungeren. De pluralisvorm van
het verbum finitum in: Deze afstanden kunnen respectievelijk in drie kwartier en een
uur gelopen worden - wijst daarentegen juist op de overgang naar het transitieve
type: lopen gaat dan betekenen ‘lopend afleggen’. Vergelijk ook zonder
hulpwerkwoord: Deze afstanden werden in een klein uur gelopen (= afgelegd) - Er
wordt geen stap meer gelopen. - Nu wordt (of worden) nog een paar (enkele) passen
gelopen. Intussen moet worden opgemerkt, dat de aanvaarding van ‘deze afstanden’
als grammaticaal subject in de passieve zin nog geen stringent bewijs inhoudt voor
de overgang van dezelfde bepaling tot passief object in de actieve zin: ze liepen
deze afstanden in een half uur. De ontwikkeling in de passieve structuur
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kan zich heel wel zelfstandig voltrekken, los van de interne relaties in de eventuele
actieve vorm.
De weg waarlangs wordt gelopen komt nauwelijks voor transitieve passivering in
aanmerking, tenzij een perfectiverend (en transitiverend?) adverbium wordt
toegevoegd: Die lange weg moest in een half uur worden (af)gelopen. - Combinaties
met inchoatieve adverbia lenen zich daarentegen weer minder goed voor passieve
behandeling: een weg oplopen - een zijpad inlopen - berg op berg af lopen - Ook
een stereotiepe verbinding als trappen lopen is niet goed hanteerbaar in het passief.
Hetzelfde geldt voor allerlei vaste combinaties met substantieven die een ‘resultaat’
of ‘doel’ omschrijven, zoals: een blauwtje lopen (vgl. wel: een verkoudheid oplopen,
klappen oplopen) - (het) gevaar lopen - risico lopen - boodschap(pen) lopen. Bij
college lopen zijn er twee mogelijkheden, de intransitieve, waarin substantief en
werkwoord in feite één samengesteld woord vormen: er werd slecht collegegelopen
- en de transitieve, met een meer zelfstandig object: deze colleges moeten regelmatig
worden gelopen. (invloed van ‘bezoeken’ is denkbaar). Volledig gestereotipeerd is
ook de combinatie storm lopen. Wellicht was aanvankelijk de passieve vorm mogelijk
in de oorspronkelijke betekenis: op de zware muren van de vesting werd storm
gelopen. - waarin echter het fungeren van storm als subject betwijfeld mag worden
wegens het ontbreken van een lidwoord en eventueel toevoegen van een adverbium
van graad: er werd hevig storm gelopen. In de tegenwoordig geldende figuurlijke
betekenis is passief gebruik uitgesloten. Merkwaardigerwijze is in de plaats daarvan
voor de onpersoonlijke voorstelling wel gangbaar de ‘actieve’ vorm met het
onpersoonlijke voornaamwoord het: Het liep storm bij de opening van die zaak. Het
loopt er storm. (Niet: er werd bij die opening storm gelopen).
In de verbinding met een zakelijk object en een praedicatief attribuut als resultaat
van de handeling (SVf A4A6) is passivering eigenlijk alleen goed mogelijk in het
perfectum: Hij liep zijn schoenen kapot.- Zijn schoenen zijn (waren) helemaal kapot
gelopen. Uiteraard nadert deze passieve perfectische vorm de SVf A1-structuur,
waarin ‘kapot gelopen’ als praedicaatsnomen zou fungeren. (Vgl. § 3).
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Misschien is ook in een geïncorporeerde groep denkbaar: Ik wil niet hebben, dat
die schoenen helemaal kapot worden gelopen.
Een persoonlijk object komt bij lopen alleen voor in combinaties met adverbiale
bepalingen. De vraag is dan meermalen of het object als passief (A4) of als actief
(A3) moet worden opgevat. De uitdrukking ‘iemand tegen het lijf lopen’ laat zich niet
in het passief ombouwen, althans in idiomatisch Nederlands.
Bij ‘iemand van de sokken lopen’ gaat het echter gemakkelijker, omdat deze
verbinding tendeert naar de SVf A4A6-structuur, zoals ook: iemand omver lopen.
Bezwaarlijk is de passieve constructie bij ‘iemand achterop lopen, iemand op zij
lopen (= naast iemand komen lopen), iemand achter de hielen lopen, en zulke
verbindingen waarin ‘iemand’ meer of minder als ‘actief’ element fungeert. Naar
mate het taalgevoel daarvoor afzwakt, is theoretisch passief gebruik mogelijk.
Daarentegen is in gangbaar Nederlands nu reeds acceptabel: Hij werd (achter)na
gelopen (door straatjongens). En de verbinding ‘Hij werd op zij gelopen’ heeft de
specifieke betekenis van ‘hij werd door het lopen van een ander op zij geduwd’ en
fungeert dus op het SVf A4A6-schema.
23. Naast dit vrij gecompliceerde beeld van een op zichzelf toch eenvoudig
intransitief werkwoord stellen we nu een paar voorbeelden van transitieve
werkwoorden. Uiteraard ligt door het gebruik van het eerste type, de zgn. volledig
passieve constructie met passief en actief subject voor de hand als tegenhanger
van de SVf A4-structuur in het actief. Ten opzichte van een werkwoord als maken
is tegenover ‘Wie heeft dit beeld gemaakt?’ - mogelijk en stilistisch gangbaar: ‘Door
wie is dit beeld gemaakt?’ Zo ook: De eerste goal werd gemaakt door Jansen. En
zonder actief subject, in abstraherende toepassing: In deze fabriek wordt uitsluitend
kaas gemaakt (= gefabriceerd). - Van die optocht werd veel werk gemaakt. Daar
staat tegenover dat maken niet in het derde passieve type, zonder passief subject,
kan worden gebruikt, omdat het in het actief niet zonder object kan; een vorm ‘er
wordt gemaakt’ is op zichzelf onbruikbaar, er moet altijd een element aan toegevoegd
worden: er werd herrie gemaakt, er werd rechtsomkeert gemaakt, er werd muziek
gemaakt, er werd pret gemaakt.
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Dubieus is het dan weer of de toegevoegde substantieven als grammatisch subject
ervaren worden, ze vormen een zo nauw semantisch geheel met het vrijwel lege
werkwoord maken, dat ze daarmee samen één verbaal begrip omschrijven: haast
maken is ‘zich haasten’, maar reflexieve verbindingen zijn niet in het passief om te
zetten, zodat de ‘passieve vorm’ naast (‘men moet zich haasten’) is: er moet haast
gemaakt worden. Aan zulke verbindingen kan een praepositie-object worden
toegevoegd, ook in het passief: Van zijn goedheid werd meermalen misbruik gemaakt
(vgl. zijn goedheid werd misbruikt). - Er werd geen melding gemaakt van zijn
afwezigheid (vgl. zijn afwezigheid werd niet vermeld). - Vergelijk: Er werd korte
metten met hem gemaakt (in plaats van: er werden korte metten met hem gemaakt).
Verder zijn er allerlei stereotiepe verbindingen die niet gemakkelijk in het passief
zijn om te zetten of althans in de practijk in die vorm nauwelijks voorkomen: een
vrouw het hof maken, toilet maken, opgang maken.
Het werkwoord maken wordt dikwijls gebruikt in de SVf A4A6-structuur: iets kapot
maken, etc. Wanneer het object een persoon is, wordt de passieve constructie, die
overigens heel goed mogelijk is, ongebruikelijk, omdat de SVf A1-structuur meer
voor de hand ligt: Dat maakt mij verdrietig - Daardoor word ik verdrietig (gemaakt).
En in het perfectum liever: Daardoor ben ik verdrietig geworden - dan: daardoor ben
ik verdrietig gemaakt. Als het actief subject ook een persoon is, kan nog gelden:
Door wie is hij zo boos gemaakt? Maar de constructie zonder actief subject is moeilijk
te accepteren. Beslist onbruikbaar is de passieve vorm met maken als het object
een geïncorporeerde groep is: Hij maakte, dat z'n neef spoedig weer op vrije voeten
kwam - Het kind maakte dat het wegkwam. Het laatste voorbeeld is trouwens mediaal
(reflexief) en alleen daarom al niet vatbaar voor de passieve constructie.
Soortgelijke resultaten levert een onderzoek naar de passiverings-mogelijkheid
van verbindingen met het ‘transitieve’ werkwoord nemen. Allerlei verbindingen,
waarin behalve een A4-object ook nog een inhaerent vierde element voorkomt zijn
in het passief om te zetten, zoals: iets ter hand nemen - iets in de hand nemen, iets
in over-
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weging, in gebruik, in ogenschouw, in aanmerking nemen, etc., verbindingen dus
die een stereotiep karakter hebben in een overdrachtelijke betekenis. Opmerkelijk
echter is dat nemen in de drieledige structuur (SVf A6) in de concrete betekenis
‘(vast)grijpen’ en ook in de gespecialiseerde betekenis van ‘nuttigen’ niet of nauwelijks
in de passieve vorm is te hanteren, althans niet in de volledige vorm. Naast: hij nam
zijn hoed - is niet acceptabel: zijn hoed werd (door hem) genomen - naast: In dat
restaurant nemen we een kopje koffie - niet: werd een kopje koffie genomen maar
wel gedronken. Bepaalde stereotiepe uitdrukkingen zijn ook niet of slecht in het
passief om te zetten, zoals: de benen nemen - z'n intrek nemen - rust nemen - z'n
toevlucht nemen tot - het nauw nemen met iets - Het toepassen van de theoretisch
mogelijke passieve vorm op zulke verbindingen geeft een geforceerde of soms een
komische indruk, omdat door de passivering de woordcombinatie haar oorspronkelijk
concrete betekenis herneemt: toen werden de benen genomen. Merkwaardig is de
vooral juist in het passief gebruikte uitdrukking: In die winkel word je genomen (=
afgezet, bedrogen) - naast de populaire vorm: daar nemen ze je, pas maar op! Tenslotte een werkwoord dat zowel transitief als intransitief wordt gebruikt,
bijvoorbeeld steken. In transitief gebruik zijn velerlei passieve constructies mogelijk,
vergelijk: Het kind werd door een bij gestoken. - Er werd een mes tussen z'n ribben
gestoken. - Ik werd met een speld telkens in mijn been gestoken. - In deze streken
wordt geen turf meer gestoken. - Voor het bouwen van een eenvoudige hut werden
*)
plaggen gestoken. - Het horloge werd in z'n zak gestoken . - Er is veel geld in die
zaak gestoken.
Ook stereotiepe uitdrukkingen laten zich omzetten: Er werd een spaak in het wiel
gestoken - Er werd een stokje voor gestoken - De boerderij is in brand gestoken De hoofden werden bij elkaar gestoken - Met hem werd herhaaldelijk de draak
gestoken - De armen werden uit de mouwen gestoken. Maar reflexieve uitdrukkingen
laten dat niet toe: Z'n neus ergens in steken - Iets bij zich steken - Zich in schulden
steken - Zich aan iets steken. En ook sommige transitieve

*)

Het verzwegen actief subject is niet identiek met de bezitter van ‘de’ zak!
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verbindingen zijn niet of moeilijk te passiveren vanwege een bijzondere
betekenisovergang. De wond steekt mij (= veroorzaakt stekende pijn) - De zon stak
hem. - Die opmerking steekt mij (= beledigt, kwetst me).
Blijkbaar veronderstelt de passieve vorm van steken speciaal een levend wezen
als actief subject. Dubieus lijkt mij: Ik ben door die brandnetels gestoken. - liever:
ik heb mij aan die brandnetels gestoken. - hoewel de intransitieve vorm: brandnetels
steken - heel wel gangbaar is. En ook de intransitieve passieve vorm: Er werd
gevochten en (met messen) gestoken. Moeilijk is steken als intransitief werkwoord
passief te gebruiken: van wal steken, onmogelijk: in een verkeerde huid steken evenals de combinatie met blijven: ergens in blijven steken.
24. Met de gegeven voorbeelden moge ik volstaan, om duidelijk te maken dat het
gebruik van de passieve vorm niet berust op een automatisch transponeren van de
actieve naar de passieve constructie, of op een eenvoudige toepassing van
bestaande syntactische regels. Er is hierbij een complex van factoren in het spel,
syntactisch, idiomatisch, semantisch en stilistisch, wisselend in verband met de
spreek- of schrijfsituatie, maar ook met de aard van het betrokken werkwoord.
Intussen zijn toch uit de voorgaande beschouwingen wel enkele ‘regelmatigheden’
af te leiden, die wellicht door nader onderzoek zijn te preciseren en uit te breiden.
Daartoe kan men het best uitgaan van de drie beschreven passieve structuren, om
af te tasten welke actieve structuurtypen daarin zijn om te zetten.
In het bestek van dit artikel moet ik mij beperken tot enkele grote lijnen en daarop
aansluitende notities. Voor een deel zijn zulke regels ook wel reeds algemeen
bekend, maar het is nuttig ze hier dan nog eens aan het einde van mijn beschouwing
te formuleren.
a) In de eerste plaats geldt de bekende regel, dat de pseudo-passieve vorm
zonder grammatisch subject (type: Er wordt gebeld = iemand belt - of: Er wordt
gefluisterd = men fluistert of sommigen fluisteren) alleen gevormd kan worden met
werkwoorden die in het actief met de aanduiding van een of meer personen als
subject kunnen worden verbonden. Als aanvullende regel moet daar aan worden
toegevoegd dat dit in beginsel alleen mogelijk is voor werkwoorden, die in het
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actieve perfectum met hebben worden vervoegd, dus niet voor werkwoorden die
met zijn worden geperfectiveerd.
Deze aanvullende restrictie is specifiek van belang voor de onderscheiding van
intransitieve werkwoorden. Vandaar dat men van werkwoorden van beweging of
verplaatsing, zoals lopen, rijden, varen, zwemmen, vliegen, wandelen, hinken,
springen etc., waarvan men het actieve perfectum met hebben vormt, zoals hij heeft
ge lopen, gereden, gevaren, etc., zinsvormende groepen kan maken als: er werd
gelopen, gereden, gevaren, enz.; Maar dat men dit niet kan doen met werkwoorden
als komen, gaan, vallen, zinken, struikelen, slippen, wijken, zwenken, omdat daarvan
4)
het actieve perfectum luidt: hij is gekomen, gegaan, gevallen, gezonken, enz. .
Hetzelfde geldt dan bij combinatie van genoemde werkwoorden met perfectiverende
adverbia, zoals uitglijden (hij is uitgegleden) tegenover het simplex glijden (hij heeft
gegleden - dus ook: er werd gegleden) of de in § 22 gereleveerde tegenstelling
tussen weglopen (hij is weggelopen) en heen en weer lopen (hij heeft heen en weer
gelopen en dus ook: er werd heen en weer gelopen), of met praedicatieve attributen
als los en vast (hij is vastgelopen). En zodra dan ook zulke bewegingswerkwoorden
verbonden worden met een doelaanwijzende bepaling, houdt de mogelijkheid tot
passivering op: hij liep naar huis, maar niet: er werd (door iemand) naar huis gelopen.
Op overeenkomstige wijze is de regel van toepassing op intransitieve
werkwoorden, die in mediale zin een zich voltrekkende verandering van of in of aan
het levende subject aanduiden, zoals groeien, sterven, huwen (hij is gegroeid, etc.)
of ook op werkwoorden die op andere wijze perfectief of mediaal fungeren, bv.
schrikken (hij is geschrokken - en niet: er werd (door iemand) geschrokken), slagen
(hij is geslaagd), herademen (hij is herademd), herleven (hij is herleefd), verbleken,
verouderen, etc.

4)

Toch noteerde ik uit de mond van de televisie-omroeper op 25 januari 1970 tijdens de
internationale schaatswedstrijden in Innsbruck, naar aanleiding van een problematische
situatie: Er wordt (of werd?) niet uitgekomen (= men komt of kwam er niet uit = men vindt of
vond geen oplossing voor het probleem). Deze idiomatisch bepaald niet acceptabele passieve
constructie bewijst, dat er in een gegeven spreeksituatie wel ‘behoefte’ aan kan bestaan.
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Ongetwijfeld hangt deze regel samen met het feit, dat de perfectische vorm voor
het transitieve passief ook met het hulpwerkwoord zijn wordt gevormd, zodat blijkbaar
deze homonimie vermeden wordt: Hij is geslagen - tegenover hij is geslaagd - wel:
er wordt geslagen, maar niet: er wordt geslaagd. Het duidelijkst blijkt het bij
werkwoorden die zowel ‘echt’ transitief als ‘echt’ intransitief worden gebruikt, zoals
herstellen: de zieke herstelt - en hij herstelde de fout - de passieve vorm ‘hij of het
wordt hersteld’ kan alleen transitief geïnterpreteerd worden, maar ‘hij is hersteld’
fungeert intransitief en niet passief, maar in de B-structuur. De vorm ‘er wordt
hersteld’ is niet mogelijk.
Intussen wordt de aangeduide regelmaat toch weer doorkruist door werkelijke of
schijnbare uitzonderingen of wellicht door fijnere nuancen van
semantisch-syntactische aard, die enigszins moeilijk onder woorden zijn te brengen.
Een wezenlijke uitzondering vormen werkwoorden van rust, zoals: zitten, liggen,
staan, hangen, waarvan het actieve perfectum wel met hebben wordt vervoegd (hij
heeft gezeten, etc.), maar waarvan de pseudo-passieve constructie toch niet goed
mogelijk is: er werd gezeten, gestaan, etc. Misschien hebben stereotiepe
verbindingen voor een duratieve voorstelling ‘hij is gezeten’ (= hij zit) hierop invloed.
Of anders is wellicht de ‘onregelmatigheid’ te beschouwen als een idiomatische
ongewoonte, tenzij men zou kunnen waarmaken, dat de pseudopassieve vorm
eigenlijk alleen kan voortkomen bij werkwoorden, die een concrete handeling of een
duidelijke activiteit omschrijven, maar niet bij werkwoorden die het verkeren in een
(lichamelijke) toestand aanduiden. Men moet hierbij altijd blijven bedenken, dat een
grammatische regel afgeleid wordt uit de taalpractijk en in vele gevallen niet berust
op logische mogelijkheid of onmogelijkheid of op een absoluut sluitende semantiek.
Bovendien is het ‘proberen’ of een combinatie van woorden in een bepaald
syntactisch patroon mogelijk is altijd een wat gevaarlijke bezigheid, omdat men niet
altijd direct alle mogelijkheden in het semantische vlak kan overzien. Dat geldt vooral
in dit geval, waarbij we opereren met het drievoudige passieve patroon van ‘er wordt
gebeld’. Zo heeft een werkwoord als sukkelen of strompelen wel een perfectum met
hebben (hij heeft lang gesukkeld - hij heeft gestrom-
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peld), maar een pseudo-passieve vorm is van zulke werkwoorden niet te vormen.
Wellicht mogen we ter verklaring zeggen, dat zulke werkwoorden ook in de actieve
vorm feitelijk nooit geconstrueerd worden met een onbepaald of algemeen geldend
subject: iemand of men sukkelt, strompelt. Aan een passieve vorm daarvoor is
daarom in de taalpractiijk geen behoefte en zulke passieve toepassingen liggen
daarom niet in de taalervaring, waarop het zgn. taalgevoel grotendeels berust. Wel
wordt de mogelijkheid tot passivering van zulke werkwoorden wat opener wanneer
zij met een syntactisch element worden uitgebreid, bv. men heeft met die kwestie
lang gesukkeld: hiermee werd of is lang gesukkeld. Maar dan heeft sukkelen
bovendien een overdrachtelijke betekenis aangenomen. Daarentegen is een
verbinding als ‘hij is weg of naar huis gestrompeld’ niet passiveerbaar in
overeenstemming met de gestelde regel.
Nu durf ik niet te beweren, dat deze beschouwing een strikte verklaring of regel
inhoudt, temeer omdat verschillende andere intransitieve werkwoorden, die niet
zo'n concreet-waarneembare betekenis hebben en ook met het hulpwerkwoord
hebben in het actief worden vervoegd, toch ook maar moeilijk of helemaal niet in
de passieve vorm kunnen worden gehanteerd, zoals debuteren, falen, fungeren,
duizelen, blozen (kleuren = een kleur krijgen).
Merkwaardig is, dat soms de perfectische passieve vorm eerder acceptabel lijkt,
dan de praesentische of imperfectieve (vgl. bij kapot lopen in § 22), eventueel vooral
met uitbreiding van de verbinding: toen is er noodlottig bij het zoeken naar een
oplossing gefaald (i. pl. v.: toen heeft men...gefaald); en misschien zou men ten
aanzien van een openbare vergadering, waarin verscheidene debutanten optreden,
kunnen zeggen: er werd op zeer uiteenlopende wijzen en met verschillend resultaat
gedebuteerd. - hoewel het verre van fraai nederlands idioom blijft. Onmogelijk lijkt
mij in ieder geval een zinvormende groep als: er werd geduizeld, gebloosd, getrild,
etc. - tenzij met een humoristische bedoeling. Dat komisch effect houdt dan tevens
in, dat ‘het eigenlijk in normaal nederlands niet kan’, niet zozeer vanwege de ‘logica’,
als wel vanwege de ongewoonte. Of komt het mede, doordat
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zulke werkwoorden slaan op een mediaal gebeuren, waarvoor een concreet
waarneembaar subject nodig is?
b) Eenvoudiger ligt nu de zaak met transitieve werkwoorden: zij worden immers
met hebben vervoegd in het actieve perfectum. Hier draait daarom de kwestie om
een ander facet: slechts die werkwoorden laten behandeling in de passieve
constructie zonder passief subject toe, die ook in het actief hanteerbaar zijn zonder
vermelding van het object, bv. er werd gelezen, gesproken, gekookt, gegeten,
gedronken, etc.; maar niet: er werd bedacht of uitgedacht, omdat evenmin voorkomt:
hij bedacht of hij dacht uit, zonder uitgedrukt object.
Bij de toepassing van deze regel bestaat echter weer meermalen idiomatische
onzekerheid of stilistische vrijheid, zodat bij de formulering van mogelijkheden ten
opzichte van bepaalde werkwoorden de nodige voorzichtigheid moet worden betracht.
Het in § 23 behandelde werkwoord nemen vraagt uiteraard om een object, en komt
daarom nauwelijks voor in de tweeledige actieve structuur ‘hij neemt’ en daarom
ook niet in de subjectloze passieve structuur: er werd genomen. Toch is een bekende
bijbelse uitdrukking: God heeft gegeven en Hij heeft genomen, de naam des Heren
zij geloofd. En in een gegeven situatie zou wellicht mogelijk zijn: er werd gegeven
en er werd genomen - of in de combinatie met modale hulpwerkwoorden: er moet
worden gegeven en genomen.
c) De onder a en b geformuleerde regels zijn in het algemeen ook van kracht ten
opzichte van de passieve vorm met een omschreven actief subject maar zonder
passief subject. De keuze van die vorm ligt, zoals we tevoren hebben betoogd in
het stilistisch vlak, en behoeft hier geen verder commentaar.
d) De passieve vorm met aanwezigheid van een passief subject is uiteraard
beperkt tot verbindingen met transitieve werkwoorden. Dat wil echter niet zeggen,
dat alle transitieve verbindingen in actieve vorm omzetbaar zijn in het passief.
Meermalen is de passieve vorm zonder actief subject beter aanvaardbaar dan de
volledige structuur. Algemeen bekend is de kwestie ten opzichte van hebben en
zijn synonieme aanduiding van een bezitsrelatie: bezitten; maar ook de verbindingen
met bevatten, behelzen, inhouden zijn niet vatbaar voor de passieve con-
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structie. Men heeft naar aanleiding daarvan de vraag gesteld of het derde element
in verbindingen als ‘hij heeft (bezit) een eigen huis’ nog wel als ‘passief object’ mag
worden aangemerkt. De kwestie is meer amusant, dan syntactisch gewichtig. Men
kan de twist proberen te ontwijken door de hele term ‘passief object’ te vermijden
en alleen te spreken van A4-object. In ieder geval meen ik, dat het niet juist zou zijn
de aard der objecten in te delen naar het criterium van passiveerbaarheid. Er zijn
nog ettelijke andere gevallen, waarin een A4-object optreedt en de verbinding toch
niet in het passief kan worden gebruikt. De verbinding ‘ik spreek hem vanmiddag’
of ‘ik zie hem vanmiddag nog wel’, of ‘ik ontmoette hem bij die gelegenheid’ laten
zich niet of zeer moeilijk in het passief hanteren en toch zou ik het object daarin
A4-object willen blijven noemen, zo niet passief of direct object. Bij werkwoorden
van waarnemen met de zintuigen ligt de zaak zeer subjectief: verbindingen met
actief object zijn zeldzaam; ze zijn eerder in de verleden tijd of het perfectum te
vormen, dan in het praesens, en dan nog weer eerder met de derde persoon dan
met de eerste of tweede persoon. Zinnen als ‘de man wordt door mij gezien’ lijkt
me idiomatisch en stilistisch onmogelijk, meer acceptabel is in een bepaalde situatie
wellicht: de man werd gezien door de boswachter. Vergelijk evenzo horen.
Verbindingen met mogen, willen, moeten, kunnen met een object laten zich niet in
het passief gebruiken, hetzij dit object een geïncorporeerde groep is, een intransitieve
infinitiefgroep, een anaphorisch pronomen of soms een substantivisch object (bv.
ik mag die kerel niet). De verbinding ‘die dingen zijn hier niet gewild’ fungeert in het
B-type, met ‘gewild’ als praedicaatsnomen. Passiveerbaar is wel de verbinding met
zulke werkwoorden als bij de transitieve infinitief een object is geïncorporeerd: ik
mag dat niet zeggen: dat mag door mij niet gezegd worden. En aan de verbinding
‘ik kan dat niet’ is onder toevoeging van doen een soortgelijke passieve vorm te
geven: dat kan door mij niet gedaan worden. Verbindingen met een etymologisch
verwant object, zoals z'n gang gaan, een harde dood sterven, verzetten zich tegen
passief gebruik, in overeenstemming trouwens met het feit, dat ze met zijn worden
geperfectiveerd (hij is zijn gang gegaan). Niet passiveerbaar zijn stereotiepe
verbindingen met het vaak ondefineer-
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bare ‘object’ het: hij schreeuwde het uit van pijn - hij krijgt het op z'n zenuwen;
daarentegen toch wel met maken. Het werd me wel moeilijk gemaakt. (Je maakt
het mij wel moeilijk). Moeilijk valt de passivering van verbindingen met sommige op
zichzelf intransitieve werkwoorden van richting, die door een adverbium worden
getransitiveerd’: hij ging de kamer binnen. Een moeilijk geval is ook een verbinding
als ‘ik verblijdde hem met die mededeling’; de zin ‘hij werd door die mededeling
verblijd’ fungeert eerder in de inchoatiefperfectieve B-structuur, dan dat we hier van
passief kunnen spreken; en de zin ‘ik werd door hem verblijd met dit bericht’ lijkt mij
nauwelijks idiomatisch aanvaardbaar. Verder zijn er ettelijke overdrachtelijke, min
of meer stereotiepe verbindingen die zich niet lenen voor passief gebruik omdat
dan het werkwoord zijn oorspronkelijke betekenis op hinderlijke wijze herneemt.
Bekend is tenslotte de kwestie rondom het A3-object dat overgaat in A4-object; hier
kan de omzetting in het passief min of meer als criterium voor de transitivering
worden gehanteerd, bv. hij volgde mij - ik werd door hem gevolgd - tegenover: hij
ontsnapte zijn vervolgers - wel echter: ik werd door hem ontlopen, ontweken; hoewel,
dunkt me, zulke passieve vormen zeldzaam zijn in het gewone taalgebruik.
Een volledige opsomming van alle wel of niet passiveerbare structuren met een
A4-object zou thans te wijdlopig worden. De bedoeling is alleen duidelijk te maken,
dat lang niet alle verbindingen voor passief gebruik in aanmerking komen. Strikte
regels zijn vaak niet te geven.
e) Tenslotte nog wel een paar strikte regels: onpersoonlijke verbindingen en
infinitief-constructies, behalve de boven genoemde met modale hulpwerkwoorden,
zijn niet in het passief te hanteren; ook reflexieve verbindingen verzetten zich van
nature tegen passivering. Een eventueel denkbare passieve vorm van een variabel
reflexieve verbinding zoals ‘zij werd door zichzelf gewassen’, behoort in het
taalgebruik zeker wel tot de uitzonderingsgevallen. Zelfs verbindingen met een
normaal A4-object, die door een praepositiebepaling zijn gereflexiveerd, zoals ‘hij
haalde het ding naar zich toe’ zijn niet in de passieve structuur om te zetten.
Groningen
VAN ES
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De lijst der Dietse boeken van Rooklooster
Eén identifikatie en een interpretatie
In Ons Geestelijk Erf 40 (1966), blz. 429-'30 liet de bibliograaf E. Persoons enkele
toeristische impressies drukken over het zeer belangrijke Rookloosterse handschrift,
dat het tweede gedeelte bevat van Ruusbroecs Tabernakel: Wenen, Österreich.
Nationalbibl. S.N. 12899 (Fideikommiss 7956). Ik heb mij met dit hs. in 1961 intens
beziggehouden in het raam van een voortzetting van het onvoltooide werk De
Handschriften van Jan van Ruusbroecs werken door Willem de Vreese.
Ik wil hier niet ingaan op enkele codicologische oppervlakkigheden bij Persoons
- het schrift bijvoorbeeld is zeker geen cursiva -; daarvoor kan ik verwijzen naar mijn
later in groter verband te verschijnen uitvoerige beschrijving. Wel zou ik nu al zijn
identifikatie van het Weense hs. met nr. 21 van de bekende lijst van Dietse boeken
1)
uit Rooklooster willen betwisten.
Wat we van dit nr. 21 nog kunnen lezen luidt als volgt: Item een boec...[ende beg]hint
Loepet alsoe dat ghi begripen moghet, het incipit van Ruusbroecs Tabernakel. De
Vreese stelde hiervoor Brussel K.B. 3091 (hs. B), dat het eerste deel van het
Tabernakel bevat, kandidaat: het werd circa 1360 geschreven, het komt uit
Rooklooster en de beginregel klopt. Hij houdt evenwel met één element geen
rekening: de inventarisator werkte deskundig, schreef zijn titels nauwkeurig over en
maakte onderscheid tussen hele en gedeeltelijke eksemplaren, zoals blijkt uit de
posten 3 en 4: Item 2 brulochten, en: Item noch een stuc van eenre brulocht. Wil
men dus de opname van hs. B zonder vermel-

1)

De laatste uitgave hiervan door W. de Vreese is nu het gemakkelijkst toegankelijk in Over
Handschriften en Handschriftenkunde, in 1962 bezorgd door P.J.H. Vermeeren, blz. 61-68,
met facs.
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ding van zijn gedeeltelijkheid in overeenstemming brengen met de werkwijze van
de ‘bibliotekaris’, dan moet men aannemen dat deze de onvolledigheid in dit geval
niet heeft bemerkt. Dat acht ik zeer goed mogelijk, want het handschrift breekt niet
plots af met een halve zin maar eindigt ongeveer halfweg de bladzijde met de laatste
woorden van hoofdstuk § CV; de rest bleef onbeschreven.
Persoons nu gaat nog een stap verder dan De Vreese en meent dat het Weense
hs. samen met het Brusselse in aanmerking komt bij de identificatie nr. 21. Om een
dubbele reden vind ik dat weinig waarschijnlijk:
o
1 Niets ligt voor de vluchtige toeschouwer meer voor de hand dan de twee
genoemde hss. als één stel te beschouwen. Ik geloof daar echter niet aan. Wel
komen enkele uiterlijke elementen goed overeen (het formaat van het Brusselse
hs. is ietsje kleiner dan het Weense, het zeer ver doorgevoerde
abbreviatiesysteem vrijwel hetzelfde, het lettertype verwant), maar belangrijker
is het feit dat beide mss. meer dan één katern tekst gemeenschappelijk hebben
(editie p. 214-225), iets wat men niet verwacht bij twee boekjes die in funktie
van elkander zouden geschreven zijn. Veel waarde hecht ik bovendien aan
het klasseverschil: het Brusselse is wat de uitvoering betreft van een betere
kwaliteit.
o
2 Een boekenlijst is geen opsomming van abstrakte titels maar van konkrete
eksemplaren. Het Weense hs. bestaat en bestond ongetwijfeld als afzonderlijk
boek. Vermits het incipit niet klopt, kan het niet zijn geïnventariseerd onder nr.
21.

Gelukkig ben ik in staat om de gegrondheid van deze teoretische bezwaren met de
proef op de som waar te maken.
Doorlopen wij iets verder de lijst van de Dietse boeken, dan vinden wij onder nr.
24: ‘[Item een boec ende] beghint...oe inder selver tijt was hi van binnen. ende...echte
heylicheit. ende een ewech leven. dat god...’ De Vreese bekent: dit weet ik
vooralsnog niet terecht te brengen. Wanneer wij echter weten dat het Weense hs.
begint met de
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woorden: ‘doe inder selver tiit was hi (te weten Christus) van binnen ghespiist in
scouwene ende in ghebrukene met ewegher eren’ en aldus eindigt: ‘Siet aldus sele
wi lopen ende begripen Ende al begripende lopen ende al lopende begripen Ende
dit es gherechte heilecheit ende een ewech leven Dat god moete ons allen gheven.
amen’, dan ligt de konklusie voor de hand: met nr. 24 bedoelde men het hs., dat
thans in Wenen berust.
Wij kunnen nu ook gemakkelijk in dit item de hiaten van inc. én expl. aanvullen
en de verbindende tekst emenderen: ‘ende endet’. Zodoende wordt de schade,
veroorzaakt door de vlek van een dom reagens, weer iets beperkt.
Vermeldenswaard is daarbij nog het volgende. Uit deze rekonstruktie van item
nr. 24 blijkt dat hier, en hier alleen, tevens het explicit wordt opgegeven. Elders
volstaat de lijst hetzij met een soortnaam (evangelieboek, epistelboek, souter), hetzij
met een titel (Brulocht enz.), hetzij (eenmaal) met de auteursnaam (namelijk
Hadewijch), hetzij met een schenkersnaam; bij deze vier mogelijkheden kan dan
ter verduidelijking het incipit of de tema-zin worden gevoegd. De reden van het
enige explicit kan mijns inziens alleen maar gelegen zijn in het feit dat de
inventarisator de tekst niet, of althans niet onmiddellijk herkende. Doordat de tekst
abrupt begon, bleef hij in het onzekere omtrent titel en auteursnaam. Nochtans was
zijn probleempje gemakkelijk op te lossen: in de slotformule van het Tabernakel (zie
boven) wordt duidelijk - volgens alle regels van de kunst - teruggegrepen naar het
uitgangstema ‘Sic currite ut comprehendatis’, dat hij blijkens zijn item nr. 21 wel
degelijk kende. Hij slaagde er echter niet in dit voor de hand liggende rapprochement
te maken. Om ondanks zijn onwetendheid de identiteit van het handschriftje veilig
te stellen vond hij er dan niets beters op dan het gebrekkige, weinig aansprekende
incipit met het explicit aan te vullen.
Indien wij mogen aannemen dat de Rookloosterse kanunniken de boeken, die in
Groenendaal (een kleine, naburige en bevriende kloostergemeenschap van dezelfde
orde) werden geschreven, heus wel zullen gekend hebben, moet de opsteller van
deze lijst een lekebroeder geweest zijn.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 86

237
Tot slot zou ik nog de aandacht willen vestigen op die schijnbaar doodgewone maar
nochtans zeer merkwaardige formulering van de titel: ‘Dit sijn die dietse boeke die
ons toe behoeren’. Dit betekent mijns inziens veel meer dan: ziehier de Nederlandse
codices die wij, de bewoners van Rooklooster, bezitten. Om te komen tot een
bevredigende interpretatie moeten wij drie elementen kombineren: de juiste betekenis
van toebehoren en van ons en het feit van de menigvuldige dubbels in dit
boekenbezit.
o

1 Bij het Mnl. werkwoord toebehoren staat de betekenis ‘eigendom van iemand
2)
zijn’ allerminst op de voorgrond ; de voorbeelden, die Verdam noemt (VIII, 394),
stammen daarenboven uit de tweede helft van de XVde eeuw. Gewoonlijk wordt
toebehoren gebruikt in de zin van: (a) bij iemand behoren, tot iemand in betrekking
staan, en verder: met iemand verbonden zijn, bij iemands daden passen, tot loon
strekken, iemand aangaan, van belang zijn, raken; (b) behoren bij het wezen van
iemand, geschikt zijn voor iemand, iemand ter harte gaan; (c) passen, betamen
(van iemands zedelijke plicht); (d) rechtens toekomen, tot iemands bevoegdheid
behoren. Het is hier vrij moeilijk uit dit viertal een verantwoorde keuze te maken,
o

o

vóór wij punt 2 en 3 hebben besproken.
o

2 En ons? Voor de buitenstaanders van Rooklooster mist dit elke inhoud: wat
kan een eerlijke vinder aanvangen met een bezittersaantekening als ‘dit boek is van
mij’? De auteur richt zich bijgevolg tot de eigen kloostergenoten en bestemde de
lijst voor intern gebruik. Wij weten niet of het persoonlijk voornaamwoord ons in
deze zin enige nadruk krijgt. Is dit wel het geval - en ik ben geneigd dit aan te nemen

2)

In deze semantische valstrik liep naar mijn mening A. Derolez in zijn Corpus Catalogorum
Belgii I nr. 2, wanneer hij de samengestelde zin: ‘Jacob Adoren hevet ooc boeken die de
capelle thobehoren [1455-65]’ omschreef met: ‘boeken ontleend door Jacob Adorne’. Ik versta:
ook Jacob Adorne bezit boeken die hij aan de (mede door hem gestichte Brugse
Jeruzalem)kapel in bruikleen heeft afgestaan. Adorne volgde daarbij het voorbeeld van zijn
broer Pieter, die in 1452 bij testament bepaalde: ‘Item es onse begeerte...dat alle onse
boucken...sullen lichen in de capelle van Jerusalem up pulten...om elken meinssche sijn profijt
daerin te mueghen doene...Niet min van desen vorseiden bouken sullen altoos mine kinderen
ende kijnskijnderen ende alsoo voort de aministratie hebben om...(Derolez nr. 6)’.
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- dan staat ons (wij) tegenover hen (zij) en heeft binnen deze kleine
kloostergemeenschap een bepaalde groep - die daarom nog geen faktie behoeft te
zijn - de noodzaak gevoeld om een inventaris te maken van wat bepaald aan hen
en niet zozeer aan de anderen ‘toebehoorde’. De enen - de lekebroeders onder
leiding van een paar kanunniken - zie ik dan als voorvechters en ijveraars van een
litteratuur in de volkstaal; de anderen keken wellicht daarop neer en zwoeren eerder
bij het Latijn. Willen wij deze twee groepen een kenmerkende naam geven, dan
kunnen we in Rooklooster spreken van de ‘onzen’ en van de ‘nostri’.
o

3 Mij viel het op dat deze korte lijst zovele doebletten telt: twee evangelieboeken,
meer dan twee Brulochten, twee horologia, drie of waarschijnlijk vier Hadewychs.
Bovendien werd na het opstellen van deze lijst het aantal eksemplaren nog verhoogd,
hetzij door aankoop of schenking, hetzij door eigen kopiïstenarbeid. Immers, ondanks
3)
het vele dat verloren ging, bezitten wij thans nog minstens vier evangelieboeken
4)
uit het XIVde-eeuwse Rooklooster, twee epistelboeken , twee regels van
5)
Augustinus ! Nu is het wel normaal dat een biblioteek in de loop van de jaren uitdijt,
niet echter dat het aantal dubbels dermate toeneemt.
De drie genoemde elementen kombinerend, zou ik tot slot de volgende interpretatie
van deze lijst willen geven. Praktisch van bij de stichting (1374) moeten de ‘onzen’
- een paar kanunniken samen met lekebroeders - vurig geijverd hebben voor het
tot stand brengen van een boekenfonds in de volkstaal. Zij vertaalden, kopieerden,
kwamen op, verdedigden, maakten propaganda, leenden uit. Op bepaalde

3)

4)
5)

Zie, behalve steeds de gegevens bij De Vreese, De Bruin in Middelnederlandse Vertalingen
van het Nieuwe Testament, Groningen, 1935, blz. 341 en Vermeeren in Het Boek 35, 142.
Vermeerens redenering inzake datering overtuigt niet: ‘ik ontdekte drie (onbekende) in het
Middelnederlands gestelde codices; alle drie in de door De Vreese gepubliceerde lijst vermeld
maar nog niet teruggevonden; alle drie dus ook van vóór 1400 daterend’ (blz. 141). Zij bevat
een petitio principii: pas wanneer de mss. werkelijk in de 14de eeuw geschreven zijn, kunnen
zij in de lijst bedoeld zijn. Gelukkig nemen de bijgevoegde facsimile's alle twijfel weg.
Vermeeren, ibid. 143.
Van Elslander in Album Blancquaert, blz. 468 vn.
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6)

momenten achtten zij het noodzakelijk het gepresteerde werk te overzien. En als
titel schreven zij dan: dit zijn de boeken die wij tot onze plicht hebben gerekend,
waarvoor wij ons hebben ingezet, die ons ter harte gaan. De betekenis van dit
litterair-historisch zo belangrijk dokument kunnen wij bondig misschien het best
aldus formuleren: het is veel méér dan een simpele lijst, het is een tussentijds rapport
- wellicht niet zonder trots opgesteld - over de vorderingen van een vroege,
Middelnederlandse werkgroep.
R. LIEVENS

6)

Er moet minstens nog één andere, veel uitvoeriger (en dus waarschijnlijk iets latere) lijst
bestaan hebben; zie Vermeeren in Het Boek 35, 141.
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Boekbeoordelingen
Wolfskehl und Verwey: Die Dokumente ihrer Freundschaft, 1897-1946.
Herausgegeben von Mea Nijland - Verwey (Veröff. d. Deutschen
Akademie für Sprache und Dichtung, Darmstadt. XL). Heidelberg, L.
Schneider, 1968. Geïll., 377 blz. Prijs geb. DM. 30. -.
Ten derden male verrijkt mevrouw Nijland ons met een brievenverzameling uit de
sfeer van haar vader. In 1959 was het zijn briefwisseling met Diepenbrock, Gorter,
de Holsten en Toorop onder de titel Kunstenaar slevens; in 1965, het eeuwjaar van
Verweys geboorte, volgde die met Stefan George (en Friedrich Gundolf), en op het
eind van '68 de eveneens uiterst belangwekkende met de Wolfskehls.
Juister dan de term ‘briefwisseling’ is de ondertitel die de uitgeefster, evenals in '65,
bezigt: de dokumenten van hun vriendschap. Ook brieven van gezinsleden en
verwanten neemt zij geheel of gedeeltelijk op. Daar was alle reden voor. De slecht
ziende Wolfskehl liet het schrijven veelal aan zijn vrouw over, en in de
korrespondentie van Verwey met haar vader, de Darmstadtse dirigent Willem de
Haan, waren belangrijke gegevens te vinden aangaande de tijdelijk moeilijke
betrekkingen tussen de beide dichters. Helaas blijken niet alle brieven van Verwey
te zijn bewaard; maar eigenlijk moet het juist verrassend heten dat zoveel, ondanks
het vele reizen en noodgedwongen trekken van Wolfskehl, teruggevonden is.
Het is een aanzienlijk tijdsbestek, wat door de brieven van de dichters en hun
naastbestaanden omspannen wordt. Wat wordt er door de lezer niet al meebeleefd!
Voor wie de geschiedenis van het letterkundige leven bestudeert, zijn natuurlijk de
brieven van de twee dichters de hoofdzaak; ze bevatten oordelen over mekaars
werk en dat van tijdgenoten, gegevens over hun persoonlijke betrekkingen, ook tot
George, Melchior Lechter en anderen, adviezen voor letterkundig werk, zoals
Wolfskehls doodgelopen ondernemingen van 1908: een
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vertaling van Adam in Ballingschap en een facsimile-uitgaaf van Das Buch Extasis,
alsook getuigenissen van beider geloof, - zo typerend voor het optimistische
idealisme van voor '14, - dat sociale en militaire stormen oppervlakteverschijnselen
zijn, die niet doordringen tot de diepte van het geestesleven.
Wolfskehl schreef betrekkelijk zelden: ‘mir ist Schreiben ein fast unerträgliches
auch fast unleistbares Geschäft’ (april '13); ‘Meine Hauptäusserungsform ist und
bleibt nun einmal das gesprochene Wort’ (13 april '32). Ongetwijfeld is het mondelinge
verkeer, waaraan hij dringend behoefte had, belangrijker geweest; met weemoed
leest men tot tweemaal toe hoe hij melding maakt van een gesprek in Noordwijk
over Shelley en Hölderlin, waaromtrent verder uiteraard niets bewaard is, of het
moest in nog onontgonnen aantekeningen van Verwey zijn.
Een feestelijke verrassing zijn de talrijke brieven van Wolfskehls vrouw, deels op
zijn verzoek geschreven. Wat een briefschrijfster, die Hanna Wolfskehl-de Haan,
een warme bron bij de vulkaan van haar man! Roddels uit de kunstenaarswereld
van Schwabing, tafereeltjes uit het huiselijke leven, geestdriftige aankondigingen
van publikaties uit de vriendenkring, liedjes van verlangen naar Noordwijk, maar
ook een indrukwekkende beschrijving van een orkaan en hagelbui die de boom- en
wijngaarden van haar dochter en schoonzoon hebben geteisterd (juli 1932), - alles
in spontane, colloquiale taal. Bijzonder welkom voor het verstaan van Verweys
‘Elegie bij de dood van Willem de Haan’ is hetgeen zij over het sterven van haar
vader meedeelt (26 sept. '30). In haar brief van 22 aug. '14 vindt men zonneklaar
de gegevens voor de aanhef van het gedicht ‘Volk en Mensheid’ uit Het Zwaardjaar.
Niettemin zijn ook de inhoudrijke brieven van haar man vaak treffend door de
echtheid en de soevereine taalbeheersing. Ofschoon de verering voor Verwey tot
'15 min of meer obligaat lijkt bij de volgelingen van George, - die zeker zijn grootheid
gemakkelijker kon erkennen en verbreiden doordat hij tot een niet-Duitse litteratuur
hoorde, - Wolfskehl kon de Nederlandse dichter bovendien op grond van vrij
veelvuldige persoonlijke aanraking eerbied toedragen, en werd
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trouwens in de loop der jaren meermalen zijn schuldenaar. Hoe ontroerend is de
situatie, en hoe zuiver zijn toon, wanneer hij een noodkreet in verband met zijn
wanhopig geworden vooruitzichten stuurt, en de brief nog opent voor een
postscriptum waarin hij, het beleid van ‘der Meister’ trotserend, onthult dat niet
George maar hijzelf de schrijver is van het met Verwey afrekenende gedicht ‘Ein
Abschied’, dat in de Blätter für die Kunst van nov. '19 verschenen was (13 dec. '21)!
Een diepe en aangrijpende kijk op zijn positie en die van de ‘geistige Bewegung’ in
het nationaal-socialistisch wordende Duitsland geeft de prachtige brief van 26 okt.
'32.
De brieven van Verwey zijn zoals men verwachten kon: bedaard, wijs, soms even
van een verrukkelijke spot (21 aug. '32) of humor (24 okt. '11, slotalinea), voorzichtig
maar met inzicht oordelend, zijn oordeel handhavend als de vrienden in München
geschrokken zijn van dat over een plaatselijke grootheid ('o6 en '07), vrij van alles
wat op rankune lijkt en altijd hulpvaardig. Hoe portretteert hij zijn diepgang en
sekundaire funktie in een zinnetje als: ‘Zegt u aan Karl dat ik nog voortdurend met
hem in gesprek ben en juist daardoor niet tot schrijven kom’ (aan De Haan, 21 febr.
'22; ik waag het erop, terug te vertalen). Verwey op zijn best: 23 mrt. '32, een brief
naar Florence om zijn vriend op te beuren, geschreven vrijwel onmiddellijk na
ontvangst van een brief van Wolfskehls vrouw. Hij begint met een speels verband
te leggen tussen de buurt waar de Wolfskehls tijdelijk wonen, Angiolino en de lente
dat hij juist aan het lezen is, de Brownings, Galilei en Hawthorne, en komt, via zijn
eigen omstandigheden en enkele zakelijke punten, op de aktuele betekenis van zijn
vereerde Goethe. Ik citeer slechts wat in deze recensie onmisbaar is: ‘Mit Goethe
hörten wir die Realität und das Gesetz, mit der Romantik das Seelische - ein Neues
ist aber die Unerbittlichkeit der Struktur. Grade dies Letzte wird, hier wie überall,
angefeindet. Ich kann ruhig sagen, dass kein Einziger in Holland diese aus meiner
Natur gewachsene Unerbittlichkeit als das Wesentliche in meinen Gedichten
gefunden oder wenn man es fühlte, gewollt hat’.
Dr. Nijland heeft de brieven kunnen uitgeven dank zij de medewerking in het
bijzonder van dr. Margot Ruben, de beheerster van
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Wolfskehls schriftelijke nalatenschap, en van de Deutsche Akademie in Darmstadt.
Ze heeft de keus gemaakt uit de brieven van en aan derden, enkele gedichten
toegevoegd waarvan in de korrespondentie sprake is, en gezorgd voor een rijkdom
aan registers, waaronder een lijst van die brieven van Verwey die voor deze uitgaaf
in het Duits vertaald moesten worden. (De vertaler is de musicus Hugo Kauder, die
tevens hulp heeft verleend bij het ontcijferen van Wolfskehls eigenhandige brieven.)
Ik mag niet verzwijgen, bij alle erkentelijkheid jegens de Deutsche Akademie, dat
de Nederlandse lezer, en misschien die niet alleen, deerlijk de Nederlandse teksten
mist. Die zouden hem o.m. in staat hebben gesteld, het door de uitgeefster in haar
voorrede (blz. 14) gesinjaleerde verschijnsel: ‘Doch hat auch der Dichter selbst das
Holländisch seiner Briefe dem Deutsch seiner Freunde anzunähern gesucht’, eens
te vergelijken met de zo wisselende frekwentie van de germanismen in de publikaties
van Verwey.
In overeenstemming met het karakter van het boek is de annotatie vooral bestemd
voor de Duitstalige lezer, die wel weet wie vader en zoon Furtwängler en de
kunsthistoricus Hausenstein (later ambassadeur in Parijs) geweest zijn, maar van
Floris Verster en H.P. Berlage even weinig weet heeft als van uitsmijters en het
schone lied ‘Kobussie’. Bij die annotaties zijn wel enige vraagtekens te plaatsen.
Met de ‘fürchterlich eingebildeten Molkenboer’ (blz. 26) zal Verwey wel niet de
Vondelkenner bedoeld hebben, wiens voorletters B.H. waren, maar eerder de
schilder en plateelbakker, Theo. De Beweging-nummers die op blz. 36 bedoeld
worden, zijn de 4de en 5de aflevering van jaargang V. Herman Heijermans (blz. 76)
was niet alleen ‘Theaterschriftsteller’. De ongeautorizeerde vertaling van het aan
Kandinsky opgedragen gedicht ‘De schilder’ in Der Sturm, volgens Wolfskehl ‘sehr
schlecht’ (apr. '13), volgens Verwey ‘scheusslich’ (18 apr. '13), heeft de uitgeefster,
- zeker geleid door eerbied voor die waardigheid die haar vader steeds heeft
gekenmerkt, - niet opgenomen. Toch zou de lezer graag in staat gesteld zijn om te
1)
kontroleren waarop die oordelen gefundeerd waren . Op blz. 112 en 114 gaat het
over de ver

1)

Door Verweys lichaam moet wel een schok gegaan zijn, toen hij op de ereplaats van het
februarinummer van Der Sturm die brekebenerige karikatuur van zijn gedicht las, ‘Aus dem
Holländischen von Paul Zech und Reek’. In de plaats van zijn duizelende daktylen jambische
trimeters en nog langer versregels, de inhoud hier en daar onherkenbaar. ‘O niet voor mij de
klassieke meander, Maar van dien bliksem 't zigzaggend gebeen’ was b.v. verworden tot:
‘Der klassische Mäander kann mich nicht entflammen, Doch das Gezäck der Blitze,
wolkenwärts gegreist.’ Niettemin zou hij niet, als Wolfskehl, Der Sturm een ‘Rüpelblatt’
genoemd hebben. Franz Marc werkte eraan mee, en de ongelukkige vertaling maakte deel
uit van een aktie ter verdediging van Kandinsky waar hij niet minder mee gesympathiseerd
zou hebben dan W. Steenhoff, W. Hausenstein en talloze anderen.
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taling door Heimen Dullaert van César (of Charles) de Rocheforts Histoire naturelle
et morale des Iles Antilles de l'Amérique (Rotterdam 1658). Voor de Duitse lezer
had kunnen worden toegevoegd dat de verbetering die George voorstelt in Verweys
vertaling van een gedicht uit Der Stern des Bundes (blz. 119, noot 2) overbodig was
aangezien het Nederlandse lidwoord den een enkelvoudsvorm is. Op blz. 154 in
noot 1 leze men voor ‘Bew. XX’: ‘Bew. XV’. In noot 2 op blz. 204 voege men voor
‘Zwolle 1956’ hetzelfde in als op de overeenkomstige plaats staat in noot 1 op blz.
219. Dat de Kröllers de Hoge Veluwe ‘dem niederländischen Volk geschenkt’ zouden
hebben (blz. 249), wekt een onjuiste indruk. Bij de vertaling van het gedicht ‘Joden’
ontbreekt (op blz. 308) aantekening dat in de Gesammelte Werke van Wolfskehl
(II, 177) een verbeterde tekst staat: in vs. 7 niet ‘schneller’ maar ‘schmaler’ (slanke)
en in vs. 15 niet ‘verzagt’ maar ‘geduckt’ (gedwee). Van wie de mededeling op de
omslagklep afkomstig is, als zou Verwey ‘der von dem (sic) französischen
Symbolisten angeregte Erneurer der holländischen Dichtkunst’ zijn, zal wel een
raadsel blijven.
Het boek is fraai en ogenschijnlijk vrijwel feilloos gedrukt en voorzien van portretten
en handschriftreprodukties. Een waardige presentatie van een
dokumentenverzameling, reeds boeiend op zichzelf, maar van belang voor de
Westeuropese kultuurgeschiedenis en voor de Nederlandse en Duitse
litteratuurgeschiedenis van het eerste derde deel van onze eeuw.
C.A. ZAALBERG
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Marius F. Valkhoff, Studies in Portuguese and Creole. With Special
Reference to South Africa. Johannesburg, Witwatersrand University
Press, 1966. XI + 282 blz. Prijs: R 4.50 of 45 s.
In 1899, toen heel ons volk meeleefde met ‘de Boeren’, publiceerde D.C. Hesseling
zijn studie Het Afrikaansch (tweede, omgewerkte druk: Leiden 1923) en bracht
daarmee de diskussie over de ontstaansgeschiedenis van het Afrikaans op het
terrein van de wetenschap. Hij werd daarvoor met onderscheidingen uit Zuid-Afrika
geëerd, maar zijn opvatting zelf, ‘dat het Maleis-Portugees beschouwd moet worden
als de hoofdfaktor bij het tot stand komen van de Afrikaanse taal’ (Het Afr., ‘Bij de
tweede uitgave’), werd er meer bestreden dan verwelkomd. Vermoedelijk is men
niet ver mis als men zegt, dat het voor een Afrikaner a priori moeilijk te aanvaarden
is dat zijn moedertaal haar stempel zou hebben gekregen in de mond van exotische
dienstbaren. We zijn allemaal op onze beurt Palmströms, die ‘messerscharf
schliessen’: ‘Nicht sein k a n n , was nicht sein d a r f .’ Maar ook mag men een
mogelijke andere oorzaak van de behoefte aan adelsbrieven voor het Afrikaans niet
vergeten. Slechts weinige Nederlanders komen in aanraking met het hooghartige
vooroordeel dat ontaalkundige buitenlanders wel tegen onze taal hebben.
Daarentegen kan ieder Afrikaner die in de stad woont, de mening die veel
Engelstalige landgenoten voor zijn moedertaal koesteren, met de klomp voelen, of
verbeeldt zich dat althans.
De beste koppen in de Afrikaanse taalkunde hebben dan ook naar wegen gezocht
waarlangs hun idioom zich min of meer spontaan uit het Hollands kan hebben
ontwikkeld, en zo is het nu mogelijk om over Hesseling z'n theorie te schrijven in
de bewoordingen die dr. Valkhoff op blz. 29 van het hierbij aangekondigde boek
vertaald citeert. (Elders krijgt deze bestrijder te horen: ‘If (he) had read the second
edition of Hesseling's book Het Afrikaans (...)’!) Ik geef liever de weemoedige spot
van collega Boshoff: ‘Sedert die polemieke van die voorafgaande dekades het die
meeste Afr. taalkundiges van die jare dertig af onder die indruk verkeer dat die ou
dwaalgees van Mal.-Port. al lank besweer was, maar hulle sou jare later ontdek dat
ook Kloeke nie
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daarin geslaag het om hom in sy kramat ingekluister te hou nie en dat die ou
paaiboelie nog sieal is en van tyd tot tyd, met of sonder die hulp van doepa en paljas,
in lewende lywe opgeroep word’ (S.P.E. Boshoff en G.S. Nienaber, Afrikaanse
Etimologieë, 1967, blz. 25).
Misschien slaan de woorden van dr. Boshoff op de ervaringen van Afrikaners,
die in Europa door gesprekken gemerkt hebben dat men hier de theorie van
Hesseling niet overboord gegooid heeft; waarschijnlijker doelen ze op het boek van
dr. Valkhoff. Het is opgedragen aan de nagedachtenis van Hesseling, de Leidse
Schuchardtiaan. Volgeling van hem en Schuchardt is de Schr. vol overtuiging, en
hij bezit de bevoegdheid om hun werk voort te zetten, lusitanist als hij is met bewezen
belangstelling voor taalontlening en expansie. Niemand met belangstelling voor de
talen die zich om de evenaar slingeren als een gordel van ‘verbasterd’ Europees,
zal ongelezen willen laten hetgeen zulk een geleerde heeft bij te dragen aan
beschouwingen over Pidgin en Kreools en beschrijvingen, berustend op eigen
veldonderzoek, van de talen van het uit de kranten bekend geworden Saõ Tomé
en enkele naburige eilanden. Dit alles, van hoeveel gewicht ook op zichzelf, staat
in dienst van het betoog dat het Afrikaans een gekreoliseerde taal is. Een bespreking
van die gedeelten van het boek is hier niet op zijn plaats; ook Hesseling heeft in dit
tijdschrift alleen over neerlandistische onderwerpen geschreven.
De hoofdgedachte dient wel te worden weergegeven. Die komt hierop neer.
Ofschoon het Afrikaans geen Kreoolse taal is, vertoont zijn betrekking met het
Nederlands veel overeenkomst met die tussen de Kreoolse talen en hun Europese
verwanten. Ontstaansfaktor van de talen is een verbasterd Portugees geweest, dat
de verkeerstaal vormde tussen Afrikaanse slaven en blanke slavenhalers sinds de
16de eeuw, en dat nog in de 20ste gebruikt is of wordt in sommige plaatsen in Azië.
Hesseling had dus gelijk, toen hij vele eigenaardigheden van het Afrikaans zocht
te verklaren uit die lingua franca; alleen had hij niet, in navolging van Schuchardt,
van Maleis-Portugees moeten spreken, maar van Portugees. De pogingen van
Zuidafrikaanse taalgeleerden, om de verschillen tussen hun taal en de onze zoveel
mogelijk te verklaren uit Nederlandse dialekten, komen voort uit ‘albocentristisch’
voor-
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oordeel, en in deze ‘diachronische apartheid’ zijn ze ten onrechte gestijfd door
dialektspecialisten als Pauwels en Kloeke. (Het belangrijke artikel van B. van den
Berg in de feestbundel voor J. du P. Scholz, Dietse Studies, Assen 1965, kon de
Schr. nog niet in zijn bibliografie opnemen, laat staan bestrijden.) Men zie voorts de
voorlaatste alinea, beneden.
Het is van belang dat de theorie van Hesseling, zij het met amendementen, in
het hol van de leeuw verdedigd wordt. Wie als Haags jongetje een halve eeuw
geleden het ‘Indische Nederlands’ heeft leren kennen, moest, toen hij later Afrikaans
hoorde spreken, wel getroffen worden door de overeen ‘stemming’ tussen die twee
Dietse tongvallen. Zo iemand zal geen moeite hebben met het denkbeeld van een
eeuwenoud koloniaal Nederlands, dat door soortgelijke omstandigheden soortgelijke,
en door andere omstandigheden heel andere afwijkingen is gaan vertonen in
verschillende streken. De verdediging van de theorie is sterk, doordat de Schr. zich
bedient, behalve van zijn kennis van kreolizeringsverschijnselen, van de gegevens
die J.L.M. Franken, meest na de verschijning van Hesselings tweede druk, met zo
noeste speurzin uit Kaapse archiefstukken heeft opgediept.
Het is wel te betreuren dat de Schr. in kennis van het Nederlands tekortschiet.
Hiermee wordt niet gedoeld op zijn vervreemding van het huidige Nederlands,
incidenteel blijkende uit ‘Amuseer je wel!’ (18; een gallicisme?) en ‘Vanmorgen voel
1)
ik me slecht’ (18; inplaats van ‘voel ik me niet goed’) . Schadelijker is zijn onkunde
ten opzichte van oude en ten dele nog wel gebruikte taalvormen die men, volgens
hem ten onrechte, ter verklaring van eigenaardigheden van het Afrikaans heeft
aangevoerd.
Dr. Valkhoff vindt het b.v. nodig om, als het Afrikaans een beleefdheidsformule
in de derde persoon rijk is (Sal dominee 'n koppie tee kom drink?), die te verklaren
uit het Portugees (blz. 13), terwijl wij toch

1)

Op blz. 196 worden uit het gekreolizeerde Portugees van Ceilon de genitiefgroepen elle sua
falsa esperança en eu sua vida aangehaald, ‘which is going much further than Dutch ever
went.’ Het type hem ze boek, u ze schuld, dat niet tot de kindertaal beperkt is, worde hierbij
dr. Valkhoff aangeboden als voorbeeld van ‘advanced Dutch’ (zie verderop), dat hem
ongetwijfeld interesseren zal.
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wel degelijk vertrouwd zijn met zinnetjes als: ‘Willen de heren me maar volgen?’ en
‘Ik kan wel merken dat dominee nooit de advertenties leest’. Vondel schrijft in de
opdracht van Gebroeders aan Vossius: ‘Wy volghden de goude regels, die de Heer
Professor in onze gedachten druckte:’ en Van Lennep meldt voldaan aan Ter Gouw:
‘ik kan arbeiden zonder dat de jongen gedurig boven komt met de boodschap: “daar
is X. om Meneer te spreken.”’ (M.F. van Lennep, Het Leven van Mr. Jacob van
2

Lennep , II 273).
Dogter voor ‘jongmeisje’ zou vertaald Portugees zijn (239) - was het heus te veel
moeite om het W.N.T. te raadplegen? (In het Schevenings in ieder geval komt ook
zeun in de betekenis ‘jongen’ voor: goed Afrikaans.)
Bepaald buiten alle proporties is het, als telkens weer de ‘sensational discovery’
(15) van de Leuvense hoogleeraar Pauwels, dat in het Aarschots dezelfde dubbele
ontkenning voorkomt als in het Afrikaans, bedolven wordt onder hoon. Het was nu
eenmaal geen sensationele ontdekking, want al 25 jaar eerder had Blancquaert
gesproken van ‘dubbele ontkenningen bij de vleet’ (Hand. 6de Vlaamsch
Philologencongres, 61) met voorbeelden uit talrijke plaatsen in België. Het W.N.T.
geeft Zuidnederlandse voorbeelden, waaronder een uit Vondels jeugdwerk. Uit de
20ste eeuw nog zijn er ook noordelijker voorbeelden (al deugen ze niet alle; men
plaatse maar eens een komma in het zinnetje uit De Prins van 1913, aangehaald
op blz. 66 van C.J. van Rijn, Het nauwe verband tussen het Afrikaans en het
Hollands, tot in kleine biezonderheden uitgewerkt, Kaapstad 1914: ‘Ik heb m'n eige
in geen twintig jaar gewasse so lank as me wijf dood is nie’). Gevallen als ‘Ick vraach
na niemant niet’ (Bredero, Moortje 2152) en ‘Ze verweerde zich nooit. Tegen hem
niet en natuurlijk tegen niemand niet’ (Podium, jg. 21, 1967, blz. 35) zullen in dit
verband onderzocht moeten worden.
Ook ergens waar de Schr. Hesseling niet bijvalt, nl. waar hij het lidwoord die niet
uit Maleis itu verklaart maar een parallel ziet met de geschiedenis van de Romaanse
talen, naar het voorbeeld van dr. T.J. Haarhoff (Afrikaans. Its Origin and
Development. Oxf. 1936), had kennis van het oude Nieuwnederlands hem moeten
waarschuwen. Die
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als lidwoord was in de zeventiende eeuw nog volstrekt niet uit het minder verzorgde
Hollands verdwenen, zoals lezers van Bredero weten. ‘In de (zeventiende-eeuwse
Delftse) archivalia is het nog volop te vinden’, deelt dr. Crena de Iongh mee (G.C.
van Santen's Ligte Wigger en Snappende Siitgen, Assen 1959, 105. Volgens B. van
den Berg aan het slot van zijn bovenvermelde bijdrage in Dietse Studies zou dit die
in een vroeger periode ‘gepousseerd (zijn) door de geestelijkheid van de bisdommen
Utrecht en Luik, mogelijk onder Keulse invloed’, en een inheems de verdrongen
hebben; een konkluzie die een grootscheeps onderzoek verdient te weeg te brengen,
maar dat is hier niet aan de orde.)
Het is niet onkurieus dat duidelijke verschillen tussen het Afrikaans en het
Nederlands zowel voor de albocentrische als voor de linguafrancatheorie tot
argumenten kunnen dienen. Dit pleit toch wel sterk voor de hypotheze dat dié
veranderingen zich het best konden voltrekken, waarvoor in het Vroegnieuwhollands
een kiem aanwezig was die in de Kaapse taalmenging een begunstigende faktor
ontmoette; dat dié uitstervende taalgewoonten gekonserveerd konden worden, die
in het Portugees of het Maleis of het Hottentots steun vonden van een
overeenkomstige trek. Dit denkbeeld is niet nieuw: dr. Valkhoff blijkt, al zijn
‘Introduction’, ervoor open te staan: ‘the construction ma se hoed or 'n trippens se
suiker (...) shows how an originally Dutch turn was actually favoured by tendencies
in the main slave language and in Hottentot and was thus developed and popularized’
(17-18). Zo brengt dit ons terug bij de hoofdgedachte van zijn boek. Hij verdedigt
het in zijn slothoofdstuk en citeert verscheiden geleerden die ook reeds iets in deze
samenval van tendenties - waarvoor hij de term ‘linguistic encounter’ bezigt - gezien
hebben: onder wie Hesseling (231). Het is, als ik juist zie, een verschijnsel, verwant
met de dubbele etymologie van sommige woorden, zoals Ital. accordare, Ned.
akkoord en hun familie, waarin de Romaanse etyma voor ‘hart’ en voor ‘snaar’
moeten zijn samengevallen (J. De Vries, Ned. Etym. Wbk., 11; Y. Malkiel in Lingua
V, 1955-'56, 245). Dr. Valkhoff hecht er zoveel waarde aan, dat het hem gewillig
stemt om de vervanging
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van wij door ons mede toe te schrijven aan de 5 Zeeuwen die bij de eerste 104
vrijburgers vermeld worden (222; 233).
Deze recensie is niet de eerste die verschijnt; het ziet er niet naar uit dat de
oplossing die dr. Valkhoff voor een aantal gevallen adstrueert, veel ‘albocentristen’
in zijn tweede vaderland overtuigd heeft. Het moet voor Afrikaners, die zoveel zorg
plegen te besteden aan de zuiverheid van hun taal, niet aangenaam zijn als iemand
betoogt, althans impliceert, dat hun palladium een soort tussenstadium vormt in de
ontwikkeling naar ‘advanced Afrikaans’, waartoe dan het door J.H. Rademeyer
beschreven Kleurling-Afrikaans, die taal van die Griekwas en Rehoboth-Basters,
zou behoren. Niettemin is het boek werkelijk niet alleen van belang voor de studie
van de Kreoolse talen. Door de theorie van Hesseling te verfijnen en de nadruk te
leggen op de funktie van de samenvallende tendenties wijst het een weg naar een
alle gegevens honorerende geschiedenis van dit fascinerende fenomeen, Afrikaans,
die evenzeer berusten zal op de monumentale neerlandocentrische studies van
S.P.E. Boshoff en G.G. Kloeke als op de voor ons nationale gevoel niet steeds
verheffende archiefvondsten van J.L.M. Franken.
C.A. ZAALBERG

John Landwehr, Emblem Books in the Low Countries 1554-1949. A
o
Bibliography. Utrecht, Haentjes Dekker & Gumbert, 1970. 4 . XLVII en
150 blz. (18 blz. platen). Prijs geb. ƒ 81,10.
Dat van dit in 1962 voor het eerst verschenen boek reeds thans een herdruk kon
verschijnen, is wel een bewijs van de aanhoudende en nog steeds stijgende
belangstelling in de emblemata-literatuur. Het is ook veel meer dan een herdruk, in
feite een heel nieuw boek en het wordt op de titel dan ook niet als tweede druk
aangediend. De inleiding is veel ruimer van opzet, waarbij evenwel niet het genre
als zodanig, maar vooral de publicatiemethoden van de uitgevers en de betrekkingen
tussen auteurs en uitgevers aandacht krijgen. Uiteraard zijn nieuwe bibliografische
en litterair-historische vondsten erin verwerkt, o.a. schrijvers eigen ontdekking van
de identiteit van Theocritus a Ganda (zie dit ts.,
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dl. 85, 105 vg.). Toegevoegd is een zeer nuttige chronologische lijst, waarin, evenals
in de bibliografie zelf, ook 19de- en 20ste-eeuwse herdrukken zijn opgenomen. De
titelbeschrijvingen zijn aanmerkelijk vollediger dan in de vorige uitgave, alleen ‘where
the title is extended ad absurdum’ is hij niet in extenso weergegeven. Het totale
aantal besproken edities is 752, tegen 735 in de vorige uitgave, maar 18 werken in
36 edities die toen behandeld werden zijn niet meer opgenomen als zijnde geen
echte emblemata-boeken; grotendeels wel terecht, al blijven er altijd twijfelgevallen.
Behalve op de illustrators zijn er nu ook registers op de namen van de lofdichters
en van de personen aan wie boeken zijn opgedragen.
Met dit van grote toewijding en kennis van zaken getuigende boek heeft de auteur
van onze rijke emblemata-literatuur nu wel de definitieve inventaris gegeven en zich
zowel voor literatuurhistorici als voor allen die bij de geschiedenis van het boek
belang hebben, bijzonder verdienstelijk gemaakt. De uitvoering is zeer verzorgd,
maar de opmaak en de band van de eerste uitgave vonden wij toch fraaier; vooral
het bijeenplaatsen van alle illustraties in één katern geeft een minder fraai effect, al
heeft het natuurlijk wel praktische voordelen.
Leiden, Juli 1970
C. KRUYSKAMP
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Ingekomen boeken
PAARDEKOOPER, Dr. P.C., Beknopte ABN-Syntaxis. 3de dr. Den Bosch, L.C.C.
o

Malmberg, 1968. gr. 8 . XIX en 426 blz. Prijs geb. ƒ 35. -.
PAUW-DE VEEN, Dr. LYDIA DE -, De begrippen ‘schilder’, ‘schilderij’ en ‘schilderen’
in de zeventiende eeuw (Verh. Kon. Vl. Acad. v. Wetensch., Letteren en Schone
Kunsten v. België, kl. d. Sch. K., 1969, nr 22). Brussel, Paleis d. Academiën,
o

1969. gr. 8 XLVII en 396 blz. m. pl. Prijs ing. 1100BF.
SANGERS, drs. A.G., 724 woorden. Basis van het geschreven Nederlands. Amst.
o

Uitg. De Tor, 1969. 4 . 32 blz. Prijs ing. ƒ 7.50.
TENGNAGEL, MATTHEUS GANSNEB, Alle Werken, waarin opgenomen de paskwillen
die ten onrechte aan Tengnagel toegeschreven zijn. Ingeleid en van
aantekeningen voorzien door Dr. J.J. OVERSTEGEN. Amst., Athenaeum Polak
o

& Van Gennep, 1969. 8 . 635 blz. Prijs geb. ƒ 69.50.
WILLEMS, Dr. J.H.J., Bernard ter Haar 1806-1880. Predikant, Poëet, Professor.
o

Gron., Wolters-Noordhoff, 1969. 8 . VII en 145 blz. Prijs ing. ƒ 18.50.
ZELISSEN, P.G.J., Untersuchungen zu den Pronomina im
Rheinisch-Maasländischen bis 1300 (diss. Nijmegen 1969, niet in de handel).
o

8 . 271 blz.
DE VOOYS, Prof. Dr C.G.N., Geschiedenis van de Nederlandse Taal (onverand.
o

herdr. van de ed. 1951). Gron., Wolters-Noordhoff, 1970. gr. 8 . 269 blz. met
32 ill. Prijs geb. ƒ 24. -.
KNUVELDER, Dr. G.P.M. Handboek tot de Geschiedenis der Nederlandse
Letterkunde. Dl. I, vijfde, geheel herz. druk. 's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg,
o

1970. gr. 8 . 534 blz. Prijs geb. ƒ 39.50.

Jahrbuch für Internationale Germanistik, herausgegeben von C. David, L.
Forster, W.P. Gerritsen, E. Lämmert, H. Penzl, H.-G. Roloff, R. Samuel, P.
Scardegli, K. von See, M. Szyrocki, P. Wapnewski. Jahrg. I, Heft 1. Verl. Gehlen,
o
Bad Homburg - Berlin - Zürich. 1969. 8 , 213 blz. Prijs niet vermeld.
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Lief en leed in het aards prieel
Over ‘De Augustusdagen’ van Aarnout Drost.
Sinds P.N. van Eyck in 1939 Aarnout Drosts roman Hermingard van de Eikenterpen
een werk noemde, ‘dat het in de diepste zin romantische zo zonder bijmengsels
1)
van enig gewicht belichaamt’, heeft men Drost als een typisch romantisch schrijver
gekenmerkt. Met zijn Hermingard brengt Drost volgens Knuvelder ‘een wezenlijke
trek van de romantiek, te weten het lijden aan eigen tijd en de onvrede met eigen
omgeving, die hem doet vluchten in een droomwereld waarin geest en gemoed rust
en vrede vinden’, en presenteert hij zich als auteur van in het bijzonder ‘de
2)
protestantse romantiek’. Voor Stuiveling is Drost een van de drie, ‘die deel hadden
3)
aan de opkomst van de Romantiek’. In de Schets van de Nederlandse letterkunde
streefde volgens dezelfde ‘de jonge theoloog Aarnout Drost naar een oorspronkelijke,
godsdienstig gerichte romantiek’ en is De Augustusdagen ‘sterk romantisch
4)
gekleurd’. Brandt Corstius stelt, dat de richting die de Nederlandse romantiek zal
gaan inslaan, in hoge mate mede door Drost werd bepaald, en noemt De
5)
Augustusdagen ‘onze eerste - zij het onvoltooide - roman der romantiek’. Voor
zover mij bekend is, heeft ná Van Eycks studies alleen De Vooys deze waarde niet
aan het werk van Drost gehecht: hij zwijgt er tenminste over en ziet ‘de blijvende
historische betekenis’ in Drosts leiderschap van de Muzen, ‘het onmisbare voorspel
6)
(..) van Potgieters optreden als Gids’.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

P.N. van Eyck, Verzameld werk 6, Amsterdam 1962, blz. 569.
G. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde, derde deel, tweede
herziene druk, 's-Hertogenbosch 1959, blz. 198 en 228.
G. Stuiveling, Een eeuw Nederlandsche letteren, Amsterdam 1948, blz. 53.
De Vooys en Stuiveling, Schets enz., 30ste druk, Groningen 1966, blz. 85-86.
J.C. Brandt Corstius. Geschiedenis der Nederlandse literatuur, Utrecht/Antwerpen 1959, blz.
190.
Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden, deel 7, 's-Hertogenbosch-Brussel (1948),
blz. 154.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 86

254
Had De Vooys gelijk, toen hij buiten beschouwing liet, of Drost als een romanticus
gezien moest worden? In dit opstel wil ik op deze kwestie ingaan in verband met
7)
enkele overwegingen betreffende De Augustusdagen.
1. Zoals bekend is, werd De Augustusdagen door de in 1834 gestorven schrijver
onvoltooid nagelaten: Potgieter en Bakhuizen van den Brink namen het fragment
op in de door hen verzorgde bundel van Drosts Schetsen en Verhalen (1835). Om
tot conclusies van ruimere strekking te komen, leek het me nodig eerst de
mogelijkheid te overwegen, of men ondanks de staat van onvoltooidheid daartoe
ver genoeg strekkende gegevens omtrent Drosts bedoelingen met het verhaal kan
achterhalen.
Op 7 februari 1834 schreef Drost aan Potgieter: ‘Ten vure doem ik het stuk niet.
Met uw briefjes, beste vriend leg ik het onder mijn papieren’. J.M. de Waal tekende
hierbij in haar publikatie Briefwisseling van Aernout Drost met Potgieter en Heye
8)
ten onrechte aan, dat het waarschijnlijk op De Augustusdagen sloeg. Van Eyck
had in Droststudies III deze fout reeds geconstateerd en in het voorbijgaan
9)
geconcludeerd, dat Drost van het voortgaan met het verhaal niet had afgezien.
G. Kamphuis, de tekstbezorger van Schetsen en Verhalen, die uit-

7)

8)

9)

Aarnout Drost. Schetsen en verhalen. Het Altaarstuk, De Augustusdagen, Meerhuyzen, De
Kaninefaat. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door G. Kamphuis, Zwolle
1953. Uit deze uitgave wordt steeds geciteerd. Voor de inhoud van De Augustusdagen verwijs
ik kortheidshalve naar de samenvatting door Kamphuis op blz. 38-40.
Ts. 37 (1918), blz. 126. De volgende alinea van de brief hoort bij de geciteerde zinnen: ‘Telkens
wanneer dat anti-critisch blad en uwe aanmerkingen in mijn handen vallen, zal ik over mijn
zotte ontevredenheid glimlachen ('t is, dunkt mij niet kwaad zich soms zijn dwaasheden te
herinneren) en met de levendigste erkentelijkheid uwe uitmuntende en onbepaald
gewaardeerde regels herlezen’. Het ‘anti-critische’ blad wordt in de brief van Drost aan
Potgieter van 4 februari 1834 genoemd: ‘Eenige regels bij het terugzenden van het
Lasterlievend Maandschrift worden door mij verwacht. Beoordeel tevens s.v.p. het
nevensgaand antwoord’, een kritiek op een beoordeling van Rob v.d. Aa's Losse Bladen uit
het groote Levensboek. Lectuur voor jonge vrouwen en meisjes.
Verzameld werk 6, blz. 623.
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voerig aandacht aan het verhaal besteedde, meende dat het onbegrip van Potgieter
voor een der hoofdpersonen, de predikant Beeckhorst, ‘een essentiële kant van
10)
Drost's wezen’, Drost toch wel bij de voortzetting van het verhaal had gehinderd.
Potgieter en Bakhuizen van den Brink hadden het werk niet (als De Pestzegen)
11)
kunnen voltooien, doordat het te zeer het stempel van Drosts geest droeg. Daarom
zette Potgieter in een Besluit een gefingeerde discussie op, waarin de mogelijkheden
betreffende de rest van het verhaal werden besproken. Hij gaf echter de rol van de
gesprekspartners onduidelijk weer en legde bovendien zijn eigen mening in de mond
van op zijn minst drie der sprekers. Daardoor is het volgens Kamphuis moeilijk te
achterhalen ‘hoe Drost zich de afsluiting van zijn roman en daarmee ook de
uitdrukking van de zin van zijn verhaal heeft gedacht’. Voor hem staat slechts vast
dat alle hoofdpersonen zijn opgevoerd en er dus niet ‘een of andere deus ex machina,
12)
gezien van het bestaande fragment uit’ zal optreden. Drost was niet gewoon
volgens een schema te werken, al kan men op grond van de andere verhalen
aannemen, dat ook hier de centrale idee het evangelisch geloofsleven betroffen
zou hebben.
Men kan zich echter moeilijk voorstellen, dat Drost zonder een bepaald plan aan
de slag gegaan zal zijn, al had hij wellicht geen schema op schrift gesteld. Het gaat
er dan om, wat Potgieter (degene die het Besluit schreef) van Drosts plan heeft
geweten, en of wij Potgieters zekerheid daaromtrent uit dat Besluit kunnen vissen.
Het komt er daarbij niet op aan, wat ieder van de gesprekspartners precies zegt:
men kan uitzoeken, hoe Potgieter Drost op de uitlatingen van zijn vrienden laat
reageren. En dan blijkt, dat Potgieter Drost laat bevestigen:
13)

dat alle hoofdpersonen zijn opgevoerd;
dat een der belangrijkste personen de vrouw is, wier zakdoek Beeckhorst in
14)
de ruïne vond;

10)
11)
12)
13)
14)

Blz. 37-38.
Blz. 40.
Blz. 41.
blz. 232, r. 28-30.
Blz. 232, r. 31 tot blz. 233, r. 3.
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dat deze vrouw de dochter van de man met de gele jas, misschien de dochter
van de baron Van Stralenhoef is, die zijn eerste, overspelige vrouw had
verstoten, hetgeen blijkt uit het gesprek tussen Van Stralenhoef en de man
15)
met de jas;
16)
dat Mevrouw Van Wolvega van deze voorgeschiedenis kennis draagt;
dat de moeder van Gustava niet zo veel zorg aan de opvoeding van het meisje
17)
besteedde.

Voorts neemt Drost in Potgieters opzet aan, dat er een betrekking (van niet nader
18)
aangeduide aard) tussen Everard en Gustava is. Het is vervolgens interessant,
te zien waar Potgieter Drost niet op laat reageren. Op de vraag wie de schilder is,
19)
Gustava's broer of haar minnaar, komt geen antwoord. Ook op de veronderstelling
of Gustava's moeder niet de stiefmoeder van de schilder, zoon van de man met de
gele jas en diens eerste vrouw is, laat Potgieter Drost niet ingaan: nu keurt Drost
deze veronderstellingen ook niet af, in tegenstelling tot de daarmee verbonden
20)
gedachte, dat Gustava door haar moeder zorgvuldig werd opgevoed. Kennelijk
kon Potgieter Drost hierop niet laten reageren, omdat hij niet wist wat Drosts plannen
in dit opzicht waren.
Potgieter is bij het uitwerken van De Augustusdagen betrokken geweest. Hij was
de ‘peter’ van Wilhelma, die geestelijk op hem leek, en Drost overlegde met hem
over het verhaal. Dat kunnen we uit hun briefwisseling opmaken. Hoe kan Drost
anders op 30 januari 1834 in zijn brief aan Potgieter bij het opperen van zijn plan
om de man met de gele jas op te voeren, spreken over Gustava als dochter van
Van Stralenhoefs eerste, overspelige vrouw, over de houding die de jonge Van
Zonsveld en de schilder zullen aannemen als blijkt, dat de losbol in de gele jas zijn
recht op Gustava zal doen gelden? Dit im-

15)
16)
17)
18)
19)
20)

Blz. 233, r. 18-27.
Blz. 233, r. 23-25.
Blz. 239, r. 15-17.
Blz. 236, r. 26-27.
Blz. 238, r. 23-32.
Blz. 238, r. 33 tot blz. 239, r. 14.
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pliceert een ook aan Potgieter bekende achtergrond, die niet uit de eerste acht
hoofdstukken (want zover was Drost toen gevorderd) kan worden opgemaakt. Er
was dus een, mogelijk summier, plan waar ook Potgieter van wist en waarvan de
bovengenoemde punten een weerslag zijn. We mogen dan ook aannemen, dat
Drost in het door hem geschreven gedeelte de kiemen of reeds meer dan dat heeft
gelegd, van waaruit omtrent de ontplooiing van dit plan het een en ander valt op te
maken. Wegens de ingewikkeldheid van het verhaal beperk ik me hier tot de
voornaamste relatie in het geschreven gedeelte, die tussen Wilhelma en Everard.
Kamphuis was geporteerd voor een resignatie door Wilhelma: Everard, die niet
religieus is, blijkt door zijn verhouding met Gustava onbetrouwbaar van karakter te
zijn, en zowel zijn ongodsdienstigheid als zijn loszinnigheid zullen Wilhelma ertoe
21)
brengen de band met hem te verbreken. In Drosts verhaal zelf echter zijn daarvoor
geen aanwijzingen: de daar in dit opzicht opgenomen prospectieve aspecten wijzen
in een andere richting. Al is het onduidelijk gebleven of het Everard en Wilhelma
zou lukken, alles wijst erop dat zij elkaar wél zouden kunnen vinden. Beeckhorst
namelijk is in verband met Everards godsdienstigheid optimistisch. Wilhelma vertelt
aan Mevrouw Van Wolvega over hem: ‘Hij vermaande mij mijn' godsdienstigen zin
niet op te offeren, niet te verbergen, ja zelfs, indien het mij zonder gedwongenheid
mogelijk is, meer uit te doen komen. (...) De Heer van Zonsveld heeft een helder
oordeel en waarachtig zedelijk gevoel. Eenmaal zal het oogenblik komen, dat zijn
hart hem doet gevoelen: mijne geliefde is godsdienstig. Zegen dat oogenblik, waarde
freule! ging hij voort, het kan het morgenlicht van een' nieuwen dag zijn. Uwe liefde
22)
kan hem tot geloof en hoop, en tot de hoogste liefde voeren.’ Het kan zeer goed
zijn, dat het voornaamste thema van het boek moest worden, hoe Wilhelma, in haar
godsdienstigheid gesteund en geleid door de evangelisch-christelijke Beeckhorst
en zijn vrouw, haar jonker door grote moeilijkheden heen ‘tot geloof en hoop, en tot
de hoogste liefde voeren’ zou.

21)
22)

Blz. 43.
Blz. 134.
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Everard is niet loszinnig, hij blijkt alleen niet feilloos. De veronderstelling dat hij een
amoureuze verhouding met Gustava gezocht zou hebben, wordt door de gegevens
van het verhaal niet gesteund. De jongen is in moeilijkheden gekomen, tot vermaak
van zijn nare vriend Theodoor van Everstein, en moet hals over kop vóór zijn
verloving met Wilhelma, terug naar Oosterhout. Hij wil niet zeggen, waarom hij door
zijn overste is teruggeroepen, en verzint de smoes, dat hij niets kan zeggen, omdat
het zijn geheim niet is. Dat hij onwaarheid sprak, bekent hij aan Wilhelma bij zijn
afscheid van haar, maar uit de manier waarop hij met haar spreekt, blijkt een hoog
zedelijk besef:
‘Engelachtige! die gij zijt. O wat is het mij eene grievende beschuldiging
uw' levensvrede één oogenblik te verstoren! Ik meende uwer liefde waardig
te zijn. Ik zal terugkomen en bewijzen, dat ik niet al te vermetel die liefde
vragen durfde. Weldra wordt u alles opgehelderd. Wilhelma zal mij niet
veroordelen! (..)
Eerbiedig drukte Everard zijn lippen op de hare. Wilhelma's wang gloeide,
hare hand was koud. “Tot wederziens, Everard! mijn Everard!” stamelde
zij; hij omhelsde haar; een traan vonkelde in des jongelings oog. Zacht
fluisterde hij: “Wilhelma! tot een beslissend wederzien!” en verliet haastig
23)
de zaal’.
Na het gevoelen van Beeckhorst omtrent Everards ‘waarachtig zedelijk gevoel’
mogen we, door de in dit opzicht cumulerend werkende bewoordingen van de
betrokken passage in het afscheidsgesprek der gelieven, aannemen dat Everard
oprecht is: hij heeft iets moeilijks en delicaats op te knappen, maar zijn geweten is
zuiver.
Kennen we van het begin af het ideale, in evangelisch-christelijk geloof beleefde
huwelijk van Maria Beeckhorst en haar predikant, het tweede huwelijk, dat nog tot
stand moet komen en in deze ‘Augustusdagen’ wordt bedreigd, is dat van Wilhelma
en Everard. Dit huwelijk zou tot stand kunnen komen dwars door alle twijfels en
moeilijkheden heen met de in dezen door Beeckhorst gesteunde gelovigheid van
Wilhelma en de daarvoor, mede door de moeilijkheden, ontvankelijk blijkende edele
Everard.

23)

Blz. 175-176.
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2. Van Eyck had het voornemen, naast zijn bekende studies over Hermingard van
de Eikenterpen en De Pestzegen en de Pestilentie te Katwijk een artikel te schrijven
24)
over De Augustusdagen. Al verscheen deze studie nooit, we weten dat naar zijn
mening De Augustusdagen (door hem, evenals Drost in diens brief aan Heye van
13 februari 1833 De Burggeesten genoemd) eenzelfde grondgevoel en
grondgedachte als Hermingard van de Eikenterpen en De Pestzegen gebracht zou
hebben. De predikant Beeckhorst immers draagt ‘het zuivere evangelische
christendom, altijd in boete voor de aardse zonde innerlijk uitziende naar de staat
van zondeloze zuiverheid na de dood. D.w.z. naar het hemels vaderland. Het dogma
heeft voor hem daarom weinig of geen betekenis. Het Evangelie is zijn gids, zijn
25)
meester en vermaner’.
In zijn studie over de Hermingard verbond Van Eyck het thema van het ‘zuivere
evangelische christendom’ met ‘het eigenlijk criterium van “de Romantiek” als
historisch verschijnsel’: ‘het lijden aan een onbevredigend heden’, zich uitend in
een voorkeur voor bestaansvormen, ‘in welke de oorzaken van dat lijden als niet
bestaande gedroomd konden worden, en in de verbeelding waarvan hart en geest
26)
dus in zekere mate tot rust en zelfs tot geluk konden komen.’ Bij Drost uit zich dat
in de ‘kern-aandrift’, ‘onsterfelijkheidsverlangen, en hemelzucht, de begeerte namelijk
om van het aardse “ontbonden en met Christus” te zijn’. En nogmaals zeer duidelijk:
‘in die bijzondere bewustwording van het centrale geloofsgevoel als een in het heden
op aarde nooit geheel thuis-zijn, als een lijden aan, een wegverlangen uit dat heden,
ligt het in wezenlijkste zin romantische van de Hermingard, haar dichterlijke
27)
uitdrukking’.
Nu heeft Kamphuis terecht bezwaar gekoesterd tegen het
‘onsterfelijkheidsverlangen’ als een bijzonder kenmerk van het Reveil, zoals Van
Eyck eveneens in zijn studies over Drost had uiteengezet: Kamphuis achtte het een
te algemeen kenmerk voor het gelovig christendom

24)
25)
26)
27)

Verzameld werk 6, blz. 633.
ibidem, blz. 618-619.
ibidem, blz. 531-532.
ibidem, blz. 542-543.
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28)

om het tot het Reveil te beperken. Ik zou verder willen gaan en stellen, dat het
idee van een evangelisch christendom wel een centrale aandrift van Drosts
kunstenaarschap is geweest, doch dat het verlangen om ontbonden te zijn daar niet
bij komt. Er is een belangrijk verschil tussen enerzijds het van ganser harte aanvaard
hebben van het inzicht dat de bestemming van het aardse leven in een hemels
hiernamaals ligt, en anderzijds het verlangen om dood te zijn en naar de hemel te
gaan omdat het aardse leven onbevredigend is. In Drosts evangelisch christendom
is geen rechtvaardiging te vinden van een ‘lijden aan een onbevredigend heden’.
Knuvelder meent: ‘Als christen levend naar het hemelse vaderland, vergat hij als
29)
mens en kunstenaar de aarde allerminst.’ Ik voeg eraan toe: en voelde hij zich in
het aardse leven gelukkig. Een man als Drosts alter ego Beeckhorst is gelukkig in
dit aardse bestaan, juist doordat hij sub specie aeternitatis leeft. Dit blijkt uit
Beeckhorsts gesprek met de schilder tot wie hij zegt: ‘Ik ben een gelukkig echtgenoot
en vader (...) o! kom met mij, zie, hoe gelukkig ik ben, ge zult u niet beklagen, het
30)
zal u goed zijn mijn geluk te zien. Ook dit leven is schoon.’ Drost had zich een
leven als dit van Beeckhorst gedroomd en hij dacht het Deo volente te bereiken.
Van Eyck schoof in zijn formulering van Drosts evangelisch christendom geleidelijk
naar dat lijden aan een onbevredigend heden en het verlangen om ontbonden te
zijn toe in een soort salami-tactiek, waarbij hij dunne schijfjes afsneed om tot het
beoogde formaat te komen. Hij schreef immers b.v.: ‘het centrale geloofsgevoel als
een in het heden op aarde nooit geheel thuis-zijn, als een lijden aan, een
wegverlangen uit dat heden’ en daarvóór met dezelfde geleidelijkheid:
‘Onsterfelijkheidsverlangen, en hemelzucht, de begeerte namelijk om van het aardse
“ontbonden en met Christus” te zijn’. Onsterfelijkheidsverlangen en op aarde nooit
geheel thuis-zijn sluiten niet vanzelfsprekend een begeerte om te sterven wegens
een lijden aan een onbevredigend heden

28)
29)
30)

NTg. 52 (1959), blz. 7.
Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde, derde deel, tweede herziene
druk, blz. 232.
Blz. 146.
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in. Voor Beeckhorst in De Augustusdagen geldt dat zeker niet. In Hermingard van
de Eikenterpen komt slechts in extreme situaties het hemelverlangen voort uit het
lijden aan een onbevredigend heden, doch dan verzoent juist dat evangelisch
geloofsleven, gepredikt door Caelestius, de lijdende mens met het leven, dat als
goed wordt erkend. Zo bekent Marcella, in de overtuiging dat haar zoon Paulinus
vermoord is, ‘enen afkeer van het leven’ te hebben, ‘sinds ik hem miste, walgde mij
het aardse bestaan’, maar doordat Caelestius haar de ware God en haar
levensbestemming deed kennen, berustte zij, ‘en leerde erkennen, dat het goed is
31)
te leven, maar ook weet ik, dat het beter is ontbonden te zijn’. Als Hermingard
meent de gifbeker te moeten drinken, zegt zij: ‘Dankbaar voor dit aardse leven, die dag, zacht en lieflijk in zijne wording, maar stormachtig en toch zegenvol in zijne
ontwikkeling, - zie ik hoger bestaan mij tegenglanzen. Het voorgevoel van
hemelzaligheid leert mij de waarde van het wereldleven kennen (...) reikhalzend zie
ik naar dat hoger zijn uit, maar roem U (= God) ook, dat ik hier geleefd heb, en hier
32)
geleden heb (..) Ja, goed was het mij te leven, maar beter te sterven.’ En over
Caelestius (en alleen over hem) oordeelt zij: ‘Wat zouden wij tegen den Heer morren,
wiens gedachte goedheid en genade is. Ontbonden en met Christus te zijn was
33)
voor den edelen verre het beste. Zijn taak was hier voleindigd.’ Drosts evangelisch
christendom en het romantisch lijden aan een onbevredigend heden kunnen niet,
zoals Van Eyck doet, met elkaar verbonden worden: dat geldt slechts voor
uitzonderlijke grenssituaties.
Het feit overigens, dat Van Eyck de kern van de romantiek reduceerde tot ‘het
34)
lijden aan een onbevredigend heden’ lijkt evenzeer voor bestrijding vatbaar. Wie
het gecompliceerde verschijnsel dat romantiek heet, heeft bestudeerd, o.a. met
behulp van de studies daarover van Paul Van Tieghem, Paul Kluckhohn, Ricarda
Huch, Albert Béguin, Werner Kohlschmidt of Mario Praz, gelooft niet zo gauw in

31)
32)
33)
34)

Hermingard van de Eikenterpen, Amsterdam 1939, blz. 168-169.
ibidem, blz. 198-199.
ibidem, blz. 256.
‘Wij plegen dat voor het eigenlijk criterium van “de Romantiek” als historisch verschijnsel te
houden’, Verzameld werk 6, blz. 531.
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Van Eycks éne criterium. René Wellek verdedigt het bestaan van een periode der
romantiek in de literatuurgeschiedenis, omdat er een dominerend complex van
normen aanwezig was. Hij wijst deze aan: in a) aan elkaar gelijke of analoge
opvattingen over poëzie en de werkzaamheid en aard der poëtische verbeelding,
b) zo ook over de natuur en haar relatie tot de mens, en c) een in de grond van de
zaak gelijke poētische stijl met een gebruik van beeldspraak, symboliek en mythen
die duidelijk verschilden van dat van het achttiende-eeuwse classicisme. Dit alles
kon versterkt of gemodificeerd worden door aandacht voor andere, vaak bestudeerde
elementen als subjectivisme, voorkeur voor de middeleeuwen, folklore enz.; maar
de genoemde drie punten zijn bijzonder overtuigend, daar ieder een centraal aspect
35)
betreft van de literaire praktijk. In ons verband is in Welleks studie belangrijk het
besef van de ruime reikwijdte van de romantische beweging en van het
niet-dwingende der voorwaarde dat elk van de eigenschappen zou moeten blijken.
Van Eycks methode maakte het probleem te enkelvoudig; het resultaat werd, dat
hij de romantiek in Drosts werk op de verkeerde plaats (het niet bij Drost aanwezige
lijden aan een onbevredigend heden) en te sterk benadrukte.
3. In de stijl, in het gebruik der motieven en in de opzet van zijn verhalen met b.v.
het inbouwen van spanningsmomenten, zijn volop romantische elementen bij Drosts
kunst aan te wijzen. Ook in zijn geloofsleven is het benadrukken van het gevoel en
het zondebesef romantisch. Maar zeer belangrijke elementen in Drosts werk en
idealen horen eerder thuis bij de verburgerlijkende fase der romantiek, die men
biedermeier noemt.
Doet in Hermingard van de Eikenterpen het evangelisch geloof het aardse leven
als iets goeds aanvaarden, ook al doen actuele omstandigheden naar de hemel
verlangen, in De Augustusdagen is de drager van het evangelisch geloof, Beeckhorst,
zonder meer gelukkig en vindt hij het leven schoon. Kamphuis zag in Drost de
dualistische ‘romantische

35)

René Wellek, Concepts of Criticism, New Haven and London, 1963: The Concept of
Romanticism in Literary History en Romanticism Re-examined, blz. 128-221.
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mens, als kunstenaar en als Christen levend in deze wereld, maar bezield door het
36)
verlangen naar een andere.’ Dit is niet juist: Drost kende harmonie tussen de
overtuiging van een gelukkig hiernamaals en een daardoor ook gelukkig aards leven.
Kamphuis' voornaamste kritiek op De Augustusdagen betreft de uitbeelding van
Beeckhorst, die volgens hem ‘alléén de belichaming van dat romantisch verlangen’
naar het eeuwige is en te weinig menselijke gestalte heeft gekregen. Wilhelma kreeg
juist meer gestalte, aan Beeckhorst werden de denkbeelden toegewezen. Drost
wist zijn gestaltescheppend vermogen en zijn persoonlijke denkbeelden ‘nog niet
37)
overal te integreren binnen de verscheidenheid van één geheel.’ Beeckhorst is
echter niet de belichaming van een romantisch verlangen, maar van een harmonisch
gemoedsleven. Als Drost - wat Kamphuis verkieslijker vond - een dualisme van
aards bestaan en verlangen naar het hemelse in Beeckhorst of Wilhelma had gelegd,
zou hij toch ergens anders dat ideaal der levensharmonie hebben moeten uiten. Dit
ideaal had hij nu in De Augustusdagen gestalte gegeven met het gezin Beeckhorst,
en als mijn hypothese juist is, zou dat ideaal dwars door een storm van moeilijkheden
ook bereikt moeten worden door Wilhelma en Everard: zou het hun niet lukken, dan
misten ze een kans. De voorliefde nu voor het harmonisch levensgevoel was geen
kenmerk van de romantiek, die de hartstochten en demonische krachten in de mens
38)
waardeerde en vaak zelfs verheerlijkte, maar een kenmerk van het biedermeier.
Hartstochtelijkheid wordt door Drost gewantrouwd: Caelestius in de Hermingard
b.v. moest de passie van een vroegere levensperiode uitboeten, in De
Augustusdagen kennen we als gevolg van de hartstochtelijkheid de ellende, door
de raté in de gele jas en de louche Theodoor van Everstein veroorzaakt.
Daarentegenover schildert Drost met genoegen het stille geluk in de beschermde
kleine ruimte van Beeckhorsts huisgezin en zijn vertrouwden. In de uitbeelding van
de liefde tussen

36)
37)
38)

Blz. 47.
Blz. 51-52.
Zie voor het biedermeier: Paul Kluckhohn. Biedermeier als literarische Epochenbezeichnung
in DVJ 1935, eerste aflevering. Voor verdere literatuur wordt verwezen naar Jost Hermand,
Die literarische Formenwelt des Biedermeiers, 1958.
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Beeckhorst en zijn vrouw is elke hartstochtelijkheid verdwenen: de geliefde vrouw
wordt alleen gezien als de jonge moeder. In de amoureuze omgang tussen
Wilhelmina en Everard constateren we een kus, ‘met al de waardigheid der onschuld’
39)
wat Wilhelma, ‘eerbiedig’ wat Everard betreft: we kunnen gerust blijven kijken. En
zo gauw de man met de gele jas het dubbelzinnige pad opgaat, wordt hij door de
40)
verontwaardigde landlieden de feestruimte uitgetrapt. En natuurlijk houdt ook de
41)
boze Theodoor van schuine mopjes.
De liefde voor het idyllische vriendelijke landschap, de ‘heimat’, wijst eveneens
42)
in de richting van het biedermeier. Harmonie wordt ook gesuggereerd door de
feodaal trouwe houding van Wicher en de knechts ten opzichte van de familie Van
Stralenhoef. Het is al bij al een knusse wereld, waar het weliswaar kan onweren,
maar waar alles toch ondanks enkele tijdelijke raadselachtigheden overzichtelijk
blijft. Niet alleen zelfs de liefde, ook de dood, want voor de gelovige is de hemel een
voorzetting van het aardse bestaan. ‘Zij, die hier met elkander voor den hemel leven,
zullen ook in den hemel met elkander leven,’ verzekert Beeckhorst de schilder, die
weet dat zijn moeder stervende is. En hij toont hem aan, ‘hoe de zaligheid der
toekomst in waarde zou dalen, wanneer ze in een eenzelvig zedelijk voortduren
bestond, zonder dat de gezaligden elkander in het eeuwige Rijk der hemelen
wedervonden, om, hereenigd, de eeuwige volmaaktheid nader en nader te streven.
43)
Elke zinnelijkheid (...) zal niet van onzen toekomenden staat afgescheiden worden.’

De Augustusdagen was een verhaal, bestemd voor lieden die een zekere
belezenheid bezaten: het is in bepaalde opzichten een boeks verhaal. Het wemelt
er van citaten, en waarachtig niet alleen van Wicher uit Cats. Ook de gesprekken
in Beeckhorsts pastorie vooronderstellen

39)
40)
41)
42)
43)

Blz. 176.
Blz. 196.
Blz. 181-182.
Zie de natuurbeschrijvingen op blz. 108, 123-124, 132-133, 149-150, 155, 177-178 en 225.
Blz. 145.
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een bepaald cultureel niveau bij de lezers. Vooral Jean Paul krijgt aandacht, een
lievelingsauteur overigens der Duitse biedermeierdichters. Wilhelma (die in menig
opzicht de trekken van Drosts vriend Potgieter draagt) kan weinig voor hem voelen,
maar Betsy Reeberg en Reinoud Beeckhorst dwepen met hem, en de predikant
Beeckhorst waardeert hem zeer, vooral om zijn reēle beschrijving van het
huwelijksleven van Siebenkäs en Lenette (in Blumen-, Frucht- und Dornstücke oder
der Ehestand, Tod und Hochzeit des Armenadvokates F.S. Siebenkäs, volgens
Kamphuis' aantekening door Kurt Schreiner de eerste grote realistische roman van
44)
de Duitse literatuur genoemd) In de aandacht voor het reële, vooral in het kleine
besloten leven, zet het biedermeier een tendens voort van de romantiek, die een
aandacht voor het bijzondere en concrete in tegenstelling tot die voor het algemene
en abstracte in de achttiende eeuw ontwikkelde. Terecht heeft Kamphuis opgemerkt,
dat Drost op het eind van zijn te korte schrijverscarrière meer oog kreeg voor de
44)
realiteit. Dezelfde heeft in zijn artikel Aarnout Drost en het Reveil duidelijk gemaakt,
hoe Drost werd beïnvloed o.a. door Duitse, didactische godsdienstige
biedermeiergeschriften, welke Drost vanaf zijn zeventiende jaar vertaalde en
45)
bewerkte. Al vertalende leest men intens; deze intense lectuur bleef Drost dan
ook bij.
Van Eyck plaatste Drost met grote nadrukkelijkheid in het kader van de Europese
romantiek en bracht hem bovendien in verband met het Reveil. Kamphuis maakte
het verband tussen Drost en het Reveil los, doch liet hem - evenals de in de aanvang
van dit opstel genoemde geschiedschrijvers - binnen het romantisch kader. Het lijkt
mij juister, Drost ook uit het kader der romantiek los te maken en te brengen binnen
dat van het biedermeier. Drost was een auteur, die als alle biedermeier-auteurs de
erfenis van de romantiek op eigen wijze had verwerkt. Dit betekent, dat hij werkzaam
was in een letterkundig milieu van een later stadium dan de romantiek. Het begrip
biedermeier, dat in de literatuurhistorie geen onomstreden begrip is, kan, ondanks
de

44)
44)
45)

Blz. 45.
Blz. 45.
NTg. 52, blz. 4-6.
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onduidelijkheden die het aankleven, een hulpmiddel zijn om ons een vollediger en
treffender beeld van de Nederlandse en Vlaamse literatuur uit het tweede kwart van
46)
de negentiende eeuw te vormen. In 1963 heb ik hierop gewezen, en in 1966 heeft
47)
Buytendijk het begrip in een lezing gehanteerd. Bovendien kan men, doordat,
binnen het kader van het biedermeier, van vele kenmerken pendanten zullen worden
gevonden in de gelijktijdige literatuur van andere West- en van Centraaleuropese
landen, onjuiste evaluaties ontwijken, die onvermijdelijk voortkomen uit een
vergelijking van onze literatuur met de zich enkele decennia vroeger ontplooid
48)
hebbende, vooral Duitse romantiek. Het begrip biedermeier is in onze
literatuurgeschiedenis nauwelijks geintroduceerd en overwogen. Wanneer men
evenwel, als in het geval Drost, op de ‘tell’ van de Nederlandse literatuur van het
tweede kwart der negentiende eeuw bij een plek, waar anderen hebben aangegeven
dat men er belangrijk romantisch vaatwerk vindt, al gravende een
biedermeier-potscherf aantreft, wordt het de moeite waard meer steekproeven te
nemen om tot een verbeterde stratigrafische beschrijving te komen.
Wassenaar, augustus 1970.
J.J.M. WESTENBROEK

46)
47)
48)

Gezelle-Kroniek I, Kapellen 1963, blz. 209-211.
Handelingen van het 39ste Nederlands Filologencongres 1966, blz. 114-115.
Zoals gebeurde in A. Westerlinck, Poëtisch Panorama, Leuven 1962, blz. 5 vlgg. Zie
Gezelle-Kroniek I, blz. 209-211.
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Tengnagel redivivus
Mattheus Gansneb Tengnagel. Alle Werken (,) waarin opgenomen de
paskwillen die ten onrechte aan Tengnagel toegeschreven zijn. Ingeleid
en van aant. voorzien door Dr. J.J. Oversteegen. Amst., Athenaeum o
Polak en Van Gennep 1969 [1970]. 8 . 635 blz. Prijs geb. ƒ 69,50.
Wel gants elekaerten / wat kommender al blaeuwe Boeckjes uyt de pers vliegen!
't Schijnt dat d'een d'ander met schrijven en wrijven soeckt te bedriegen:
Elck wil eve wijs wesen / al benne de sommigen altemet niet recht geck:
...
Hier kluchtigen Fielesoop / daer is wat drolligs van Frik int
Veurhuys die met elck een soo aerdigh weet te gecken.
...
En daer benne bey de vermaekelickheden van Jan Saly / en van Oene
...daer bennender wel een dosijn, alle gaer soo nieuw as een koeck uyt de pan:
So van Jan Vos, van Jan Soet, als van die te land'-blyvende Schipper Jan.

Aldus Iz. Burghoorn in het eerste deel van zijn Klucht hoofdige Snorre Pypen,
quacken en Quinckslagen van 1644, in het tweede stukje nog eens hervat met:
Ey siet doch eens onse Blaeuwe-boekjes Vrient op sen Neus kijcken!
De groey isser in / en daerom gaet hy nou als een wilde Geus strijcken.
Pasquillen by dosijnen die vliegen deur sen Winckel als kaff:
En verneemter de Schout eens na / so ist / men Heer ick weeter niet af /
Gaet by de Druckers / die't sonder Naem aen ons dagelijcx senden.
En soo speelt men al met een slimmigheyt als-kacks den Onbekenden.
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Het geval van de ‘paskwillen’ van of op naam van Tengnagel (die door Burghoorn
even verder ook met name genoemd wordt) was dus aan de tijdgenoten wel bekend
ste

in de toedracht zoals die door Mr. I. Prins in het 30 jaarboek van Amstelodamum
uit de doeken is gedaan en door Oversteegen in zijn uitgave nog eens uitvoerig
verhaald wordt.
In het kort was deze toedracht als volgt. In 1639 verschenen, anoniem en zonder
vermelding van drukker, de boekjes Amsterdamsche Maneschyn en Amst.
Sonne-schyn, en kort daarna, eveneens met het jaartal 1639, Grove-Roffel ofte
Quartier des Amsterdamsche Mane-schijn. Deze boekjes ‘vol roddel en pittige
anecdoten’, zoals Oversteegen zegt, blijven ongemoeid, de Schout ‘verneemt er
niet naar’ in de woorden van Burghoorn. Terwijl Tengnagel dan bezig is met zijn
eerste op eigen naam uitgegeven publicatie, de Amsterdamsche Lindebladen,
volgens Oversteegen ‘een te laat komende verdedigingsmanoeuvre’, verschijnt
begin Dec. 1640 een vierde paskwil, eveneens anoniem en zonder drukkersnaam,
t

onder de titel ‘S Nicolaes milde gaven aen d'Amstelse Ionckheyt. Ofte het laatste
Quartier der Amsterdamsche Mane-schijn’. Nu bemoeit de justitie zich er wel mee,
en vrijwel onmiddellijk. Het boekje wordt in beslag genomen, de boekverkopers
Lubbert Meinertsz, Abraham de Wees en Joos Hartgers worden verhoord; de laatste
wordt in voorlopige hechtenis genomen. Op 8 Dec. worden nog een aantal personen
voor schout en schepenen geleid en verhoord, t.w. Pieter van den Broeck, Matth.
Tengnagel, Adam Karelsz van Germez en Jan Jacobsz Schippers. Hartgers beweert
op 6 Dec. dat ‘eergisteren in de vooravent seecker persoon, schijnende een arbeyder
te sijn, hem gebracht heeft seecker paxken daerinne was 100 exx. van seecker
pasquil, geīntituleert “St. Nicolaes”, met seecker memoriken daerbij vermeldende
de prijs’, en zegt ‘niet te weeten van wie hem hets. paxken toegesonden es, off wie
deselve exx. gedruckt heeft’. Op deze verklaring doelt duidelijk de zoëven geciteerde
regel van Burghoorn: ‘verneemter de Schout eens na, so ist / men Heer ick weeter
niet af / Gaet by de Druckers, die 't sonder Naem aen ons dagelijcx senden’. Op 11
Dec. bekent Hartgers evenwel dat hij de St. Nicol. milde gaven gedrukt heeft, en
dat Jacob Valcksz en Pieter van den Broeck bij hem zijn geweest om over de uitgave
te spreken, en op 23 Januari 1641, opnieuw
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verhoord, zegt hij ‘dat Jacob Valksz hem geseyt heeft, dat Pieter van den Broeck
oorsaek van 't werck was’, dat wil dus zeggen: de auteur van de Milde Gaven.
Tengnagel heeft intussen op 8 Dec. bekend dat hij de Amst. Maneschijn
geschreven heeft, maar dat Van Germez er ook een aandeel in gehad heeft; hij
‘ontkent en persisteert St. Nicolaes niet gemaeckt te hebben’. Het eind van de zaak
is dat op 15 Dec. 1640 Tengnagel en op 23 Januari Joost Hartgers veroordeeld
worden, resp. als volgt:
Mattheus Tenghnagel van Amsterdam, out omtrent 27 jaren, is uyt sake
hij hem onderstaen heeft te maken ende in druck laten uyt te gaen twee
boecxkens, d'eene geīntituleert ‘'t Amsterdamsche Maenschijntgen’, ende
't ander genaempt ‘'t Amsterdamsche Sonschijntgen’, zijnde beyde
fameuse ende schandeleuse libellen, ende dat hij op den soon van
Abraham Anthoniszen een bloot mes hadde getrocken, 'twelck hij seyt
uyt noot ende tot defentie aan sijn lijff gedaen te hebben, bij Schepenen
gecondemneert in een boete van hondert guldens, ende voorts
geordonneert in zijn moeders huys te blijven den tijt van drye
achtereenvolgende maenden sonder middelertijt 'tzij bij dage ofte bij avont
daeruyt te mogen gaen ofte de straten te frequenteren, op poene van 't
Tuchthuys dadelijck gebracht te werden, ende aldaer de resterende tijt
van zijn confinement te voldoen, betalende de costen haerder
gevanchenisse ende misen van justitie.
Actum den 15en Decembris 1640, presentibus den Heeren Schout ende
allen de Schepenen, demptis Valckenier ende Witsen.
Joost Hartges van Haerlem is uyt sake hij verscheyde boekjens heeft
laten drucken, enige oock laten herdrucken, deselve vercoft en onder de
luyden verdeelt heeft, bij Schepenen gecondemneert in een boete van
twee hondert vijftich guldens mitsgaders in de costen van sijn gevangenis
en misen van de justitie.
Actum den 23en Januarij 1641, presentibus den Heren Schout ende allen
den Schepenen, demptis Ernst Roeterszen ende Dr. Cornelis de Graef.
Het vreemde is dat de auteurs van het boekje waar alles om begonnen is, Jacob
Valcks en P. v.d. Broek, niet veroordeeld worden,
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hoewel bij het proces volkomen is vast komen te staan dat zij de aanstichters zijn.
Oversteegen zegt daarover (blz. 28): ‘De twee dichters hebben hun spel handig
gespeeld. Niemand kan bewijzen dat zij schuldig zijn; althans niet wie van hen dan
de hoofdschuld heeft. Het manuscript is niet door een van hen zelf bij Hartgers
gebracht, maar door een arbeider...Zij zijn dan ook de dans ontsprongen. Maar
Tengnagel moest hangen! Ongelijk kan men Hoofdschout Dr. J. ten Grootenhuys
en de Schepenbank niet geven. Hun bedoeling was vooral, de lasterlijke publicaties
over vooraanstaande Amsterdammers te stoppen, en dat Tengnagel daarbij de
belhamel was, of althans degene die met het spel begon, dat staat vast. Zij hebben
hem een lesje geleerd dat hij zijn leven lang niet vergeten heeft’. Zonder blijkbaar
de innerlijke tegenspraak te zien laat Oversteegen daar dan onmiddellijk op volgen:
‘Minder losbandig is hij niet geworden, dat blijkt b.v. wel uit het testament van zijn
moeder van 17 Juli 1641, waarin zij spreekt van het “dissolut ende qualyck leven”
van Mattheus’, waarover hij dan nog wat uitweidt.
Ik geloof niet dat de interpretatie van Oversteegen juist is, noch wat het vonnis
over Tengnagel betreft, noch wat de bedoeling van St. Nic. Milde Gaven aangaat.
Het is niet zo dat ‘Tengnagel moest hangen’, eer het tegendeel. Het uiterst milde
vonnis, een boete van ƒ 100 en drie maanden huisarrest, heeft een duidelijk
protectieve strekking: Tengnagel moest beschermd worden tegen zichzelf en tegen
kwade vrinden. Oversteegen zegt trouwens zelf een paar blz. eerder: ‘Het vonnis
is eerder een waarschuwing dan een straf’ en terecht brengt hij dat in verband met
de ‘hoge connecties’ die Tengnagel had. Dat de overheid de zaak niet zo ernstig
opvatte blijkt ook wel hieruit dat de boekjes waarom het ging nooit verboden zijn
geweest. St. Nic. Milde Gaven is na de eerste publicatie in beslag genomen, maar
als in 1652 De Geest van Tengnagel verschijnt, wordt het, met alle andere geschriften
van Tengnagel, opnieuw uitgegeven en daarna een groot aantal malen ongestraft
herdrukt. Dat de auteurs van de St. Nicolaes, Valks en v.d. Broeck, hoewel niet
geparenteerd aan de regentenklasse, niet vervolgd werden, is niet omdat zij het zo
bijzonder handig aangelegd hadden, zoals Oversteegen meent, maar heeft m.i. een
heel andere reden. Dit boekje is heel anders van aard dan de Amst. Mane- en
Sonne-schyn.
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‘Ditmaal werden namelijk’, zegt Oversteegen, ‘regelrecht de hoogstgeplaatsten in
A'dam in opspraak gebracht, en vaak bij hun naam genoemd’. Een formeel proces
nu tegen deze auteurs zou zeker hoogst onverkwikkelijke bijzonderheden omtrent
de genoemde personen aan het licht gebracht hebben, en schout en schepenen
hebben daarom wijselijk de zaak laten rusten. Het was eenvoudig niet opportuun
de auteurs, die bekend waren, te vervolgen, en in de Republiek was de
rechtszekerheid toen wel zo groot dat het niet mogelijk was aan de overheid
onwelgevallige schrijvers zonder proces in de doos te stoppen, zoals thans in
sommige landen wel gebeurt. Toen het boekje 10 jaar later opnieuw werd uitgegeven
en daarna ongestoord herdrukt kon worden, zal waarschijnlijk menigeen, ook in de
hogere kringen, er om gegniffeld hebben.
Dat de schrijvers het als een wraakneming op Tengnagel hebben bedoeld, zoals
Oversteegen aanneemt, geloof ik ook niet. Hij geeft zelf toe (blz. 27, noot) dat een
motief daartoe niet meer te achterhalen is, tenzij men een passage in de Mane-schyn,
die op een avontuurtje van Pieter van den Broeck zou kunnen slaan, als zodanig
laat gelden. Dat is wel een heel mager argument. De auteurs hebben m.i. een ander
opzet gehad, nl. om onder de schuts van Tengnagel hun hekeling van of laster op
de regenten te kunnen spuien. Zijn Mane-schyn en Sonne-schyn waren ongemoeid
gelaten. Valcks en Van den Broeck hebben daarvan gebruik willen maken - daarbij
wel wetend dat Tengnagel er de dupe van kon worden, maar zonder dat dit hun
eerste oogmerk was - om in zijn trant hun veel persoonlijker kritiek aan de man te
brengen. Dit geldt ook voor Jan Zoet als auteur van de Grove Roffel, al is hij minder
persoonlijk en schijnt zijn voornaamste bedoeling, Tengnagel navolgend, er een
schepje op te doen door grover toespelingen en ook wel met een vleugje van sociale
kritiek, als in:
Maer wat beurt'er by de Rycke?
't Goetje brant van over daet,
Soo men eens terdeegh will kijcken
't Swickt so waer schier daer het gaet. (vs. 701-704)

Bij Tengnagel zelf is zo iets nauwelijks denkbaar. Zijn gedichten bevatten niet meer
dan gemoedelijke hekeling van menselijke zwakheid,
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waarbij wel op bepaalde personen gedoeld wordt, maar met een zo verborgen
aanduiding dat die alleen voor geheel ingewijden begrijpelijk is. Tengnagel schrijft
voor en over de bentgenoten. Oversteegen miskent dit door veel te zware termen
als ‘boekjes vol roddel’ en ‘de schandaaljournalist, die...zijn gossip columns
neerschreef’. Dit komt mede doordat hij het werk van Tengnagel niet in het kader
zet waarin het thuishoort, maar het alleen op zichzelf bespreekt. Misschien doet hij
dit opzettelijk, maar voor een juist begrip van Tengnagel is het toch wel nodig op te
merken dat zijn Mane-schyn en Sonne-schyn in een bepaald, bestaand genre
thuishoren, het genre nl. van het hekeldicht dat ingekleed is als een omgang door
een stad of een stadsdeel. Het grote voorbeeld is Huygens' Voor-hout. Oversteegen
noemt dit wel als voorbeeld van Tengnagels Lindebladen, maar van de andere
gedichten zegt hij dat ze ‘alleen in de vorm (een reeks octaven) geínspireerd (zijn)
op Huygens (sic) Voor-hout’. Maar wat Huygens in vs. 553-640 beschrijft is toch
ook niets anders dan een omgang onder de ‘linde blaedtgiens’ om daar de lezer
deelgenoot te maken van ‘zoo menigh apen-clucht’ die zich daar onder de verliefden
afspeelt. Een directe afstammeling daarvan is ook G.C. van Santens Graefs Wandel
Praetje ('s-Grav., 1626). En ook elders is het genre bekend: Scarrons La Foire
Saint-Germain en vers burlesques van 1643 en Berthods La Ville de Paris en vers
burlesques van 1652 hebben eveneens dat karakter van een rondgang, al blijft het
daarbij meer bij een opsomming. Tengnagel heeft de verdienste dat hij heel sterk
de sfeer van de buurt weet op te roepen; men heeft bij hem inderdaad het gevoel
in zijn gezelschap een avondwandeling over de stille grachten van zijn Amsterdam
te maken.
Ik kom nu tot een ander werk van Tengnagel dat door Oversteegen in zijn uitgave
wel erg stiefmoederlijk is behandeld, Het Leven van Konstance, waer af volgt het
Tooneelspel De Spaansche Heidin. Hoewel dit duidelijk het opus major is in het
oeuvre van Tengnagel, wijdt Oversteegen er maar een paar regels aan: ‘Op enkele
episoden over de jacht na’, zegt hij, ‘is dit stuk, dat Tengnagel moest rehabiliteren
(en dat onder krokodillentranen over de dood van moeder Tengnagel werd
opgedragen aan Daniel Mostaert, dichter en....politiek machthebber)

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 86

273
conventioneel en niet erg belangwekkend. Ik vrees dat dit verheven werkstuk een
heel wat minder verheven doel moest dienen: de stadscuratele opgeheven te krijgen
waar nu juist moeder Meynsje voor gezorgd had’.
Ik geloof daar niets van. Als Tengnagel gemeend had zich te moeten rehabiliteren,
dan had hij niet nog in 1642 met zijn volle naam de klucht van Frick in 't Veurhuys
uitgegeven, zijn brutaalste stuk, dat in krasheid van expressie zijn ‘paskwillen’ nog
overtreft. Wat Oversteegen suggereert betreffende de opheffing van de curatele
kan een bijoogmerk van de schrijver geweest zijn bij het opstellen van de opdracht,
het werk zelf heeft een heel wat serieuzer pretentie, nl. zich te presenteren als
volwaardig dichter. Dit blijkt voldoende uit de voorrede ‘Aen de verstandige
Liefhebbers’, waarin, achter de geijkte bescheidenheidsformules, een duidelijk
zelfbewustzijn als literator spreekt. Hij richt zich tot de ‘verstandige’, d.w.z.
deskundige liefhebbers, met nadrukkelijke afwijzing van de onverstandige, onkundige:
‘Dies wil ik die breinelooze hoofden verachtelijk, en zonder aenzien voorby loopen,
en (als een oud, quastig, en weerdraedig hout, dat...nergens toe deugt als om op
't vuur te werpen, en spijkers uit te branden, om zulke onwaerdige, onweetende
oordelaers hunnen tong vast te slaen) over 't hoofd zien’. Maar van de bevoegde
oordelaars vraagt hij: ‘Ai lieve, ziet toch niet zonder oogen! hoort toch niet zonder
ooren! smaekt toch niet zonder tong!...Maer wakker sijnde, en deeze vijf wel te werk
gestelt hebbende, zoo beveel ik u, ziet scherp; luistert nau; proeft lekker; tast diep,
snoffelt door; en, dat gedaen hebbende, oordeelt dan met volmaekte byzinnigheid,
en zonder omzien, over dit goedgunstig ABC van Uwen vriend, en dienstwilligen
leerling M' G' Tengnagel’. Die term ‘ABC’ wijst duidelijk uit dat hij dit stuk als zijn
proefstuk beschouwde, en dat hij er zelf niet ontevreden over was bewijst ook een
passage uit de achteraan geplaatste opdracht aan Dan. Mostaert: ‘De schaften van
mijn Vaders penceelen...versneden zijnde to schryfpennen, hebben my, hunnen
meesters zoon, niet weinig gehulpen: of'er noch iets ingesteken heeft, 't geen
schilders en poëten dienstig was, kan ik zelfs niet zeggen. Dit durf ik zeggen, dat
goed gereedschap tot het werken geenssins schadelijk is’. Dat het door het publiek
ook als een goed werkstuk
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is ontvangen, blijkt uit het aantal drukken: het is het werk van Tengnagel dat het
langst is herdrukt: er zijn twee drukken van 1643, dan 1657, 1671, 1677, 1718 en
o

1753. De eerste druk is een bijzonder fraai boek in 4 -formaat, gedrukt bij Nic. van
Ravesteyn in een grote mooie letter, geïllustreerd met zes etsen naar tekeningen
‘van den voortreffelijken natuurschilder Simon de Vlieger, van den geestigen Pieter
Quast, en den voldoenden Izak Izaksoon’, zoals Tengnagel in de opdracht expliciet
meedeelt. Er valt in dit verband nog te vermelden dat niemand minder dan Rembrandt
1)
in 1642 een ets ‘“Preciosa” of het Spaans heidinnetje'’ gemaakt heeft, waarvan J.
Six in een studie in Oud-Holland van 1909 het waarschijnlijk acht ‘dat zijn prent
oorspronkelijk voor de uitgaaf (van Tengnagel) bestemd was, maar hij het met den
schrijver niet eens kon worden. Rembrandt was niet gemakkelijk en de zoon van
den schilder Tengnagel heeft blijkbaar ook zijn eigen meening over prentkunst
gehad. Wat hij van zijn prenten getuigt, klinkt als de nagalm van een strijd’.
Het stuk heeft verschillende interessante aspecten en roept ook allerlei vragen
op waar Oversteegen met geen woord van rept. Ik zal er hier maar enkele van
bespreken. Het karakter van proefstuk van dit werk van Tengnagel wordt
geaccentueerd door de dubbele behandeling: eerst in proza onder de titel Het Leven
van Konstance, en dan als toneelstuk: De Spaensche Heidin. Bly-spel. Het
prozaverhaal heeft vijf hoofdstukken, die niet geheel parallel lopen met de vijf
bedrijven van het blijspel; het is dus niet een wat uitvoerige inhoudsopgave daarvan.
Tengnagel was een aarts-epigoon, en zoals hij in zijn gedichten Huygens navolgt,
zo doet hij het in zijn proza Hooft. Hoofts proza wordt gekenmerkt door een
aaneenschakeling van korte, maar vast in elkaar grijpende geledingen, die er, door
de interpunctie geaccentueerd, een staccato ritme aan geeft. Een enkel voorbeeld:
‘Thans zond hy eenigh volk, naa Diest, Denremonde, en Audenaard. Maar, voor
hunn' aankomst, verliepen de Nassauwschen, hebbende eerst hunne gal, als booven
geroert is, uitgebraakt. Zy raakten meestendeels, tot Oostende; van daar, in Zeelandt,
oft Engelandt. De zoon van Jan van Im-

1)

K.G. BOON, Rembrandt de etser nr. 176.
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bize, een Gentenaar, zich vindende met zyn boot, op een' drooghte, en in gevaar
van vankenis, koos de genaade der golven, sprong, en verdronk daarin’ (Ned. Hist.,
ste

1 dr., blz. 265/6). Hoofts stijl krijgt hierdoor een spanning, die wel eens tot
overspanning wordt, maar die hij over het algemeen toch goed weet vol te houden.
Tengnagel kan dit niet omdat hij het te mooi wil maken. Het enumeratieve leidt niet
tot een climax, maar wordt verbroken door nodeloze toevoegsels; b.v.: ‘In Murcia
groeit een wildernis, dicht van hout, duister door 't loof, naer door stilte, ysselijk door
eenzaamheid; derhalven vol van allerlei grof en smal wild. Hier moesten zy door:
en ten halven zijnde, wierd van vermoeidheid beslooten aldaer te legeren’. Hier
wordt de spanning verbroken door het nodeloze zinnetje ‘derhalven vol van allerlei
grof en smal wild’. Zijn opsommingen, zijn allitteraties, zijn paradoxen, tegenstellingen
en chiasmen zijn bijna allemaal te lang, te gezocht, te nadrukkelijk, kortom het is
allemaal ‘overdone’. Hij heeft er erg zijn best op gedaan, maar dat blijkt te zeer. Dit
geldt ook voor het toneelstuk; ik hoef dat niet in bijzonderheden te demonstreren.
Natuurlijk ligt dat ook aan zijn voorbeeld. Cervantes' Gitanilla is een typisch
maniëristisch werk, een uitstalling van litterair vernuft in de pregnante betekenis, in
een aaneenschakeling van ‘überspitzte’ dialogen. Verwonderlijk is dat dit in de vorm
waarin Tengnagel het opdist blijkbaar niet alleen in het midden van de 17de eeuw,
maar ook nog een eeuw later gewaardeerd werd, blijkens de nog in 1753 verschenen
herdruk.
Toen Tengnagel ermee voor den dag kwam stond de stof in het middelpunt van
de belangstelling. In hetzelfde jaar 1643 verscheen ‘Tot Delf, By Felix van Sambix’:
‘Het schoone Heydinnetie. Vertaelt uyt de Schriften van Michel de Servantes
Saavedra. Door F.V.S.’. Deze F.V.S. is de drukker Felix van Sambix zelf of zijn
gelijknamige vader. In 1644 verscheen in Amsterdam ‘Juffrouw C.V. Dusarts,
Spaensche Heydin. Blyspel. Gespeelt op d'Amsterdamsche Schouburg Den 12
Junij, Anno 1644’. En vijf jaar later verscheen in Antwerpen nog een bewerking: ‘La
Gitanilla. Blij-eyndigh Treur-spel...Door Geeraerd' van den Brande’. Tengnagel zelf
noemt als zijn voorbeelden ‘de Spaensche artsenymeester Pozo, de Heer Iakob
Kats, en juff. Katalina Verwers; van de welke de eerste het zelven beschreven, de
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andere gerijmt, de leste tot een spel te brengen, en op het tooneel te vertoonen,
gepoogt heeft’. Pozo is een fictieve figuur, die volgens Cervantes het verhaal het
eerst geboekstaafd heeft; over Cats hoef ik niet uit te weiden, maar wel enige
aandacht verdient Tengnagels betrekking tot het stuk van ‘Katalina Verwers’, dat
deze, volgens zijn merkwaardige zinswending ‘op het tooneel te vertoonen, gepoogt
heeft.’ Eerst mag nog even opgemerkt worden dat de vertaling van Van Sambix niet
Tengnagels bron geweest is. Deze vertaling is duidelijk naar het Frans bewerkt; de
edelman die verliefd wordt op Preciosa heet er ‘Don Iean de Carcame’ en de jaloerse
medeminnares van Preciosa ‘Ieanne Carduche’; het verhaal volgt dat van Cervantes
vrijwel op de voet, terwijl Tengnagel er op belangrijke punten van afwijkt. Ook is zijn
stuk in de opdracht gedateerd ‘den 14 van Hooimaand des jaers 1643’ en daar hij
er wel meer dan enige maanden aan gewerkt moet hebben, mag men wel aannemen
dat Van Sambix' vertaling verscheen toen Tengnagel zijn stuk al grotendeels gereed
had.
Tengnagels stuk is gespeeld op 14 Juni 1644, twee dagen na dat van juffrouw
Dusart. Dat kan natuurlijk geen toeval geweest zijn; ik meen dat men hier zeker een
geval van competitie mag aannemen, en ik zou zelfs willen veronderstellen dat T.
zelf die op touw gezet heeft. Het stuk van juffrouw Dusart was al geruime tijd gereed;
uit de zoeven geciteerde zinsnede van T. dat zij het ‘op het tooneel te vertoonen
gepoogt heeft’ mag men afleiden dat zij er nog niet in geslaagd was het opgevoerd
te krijgen. Ik geloof dat T. er zeker de man naar was om, gebruik makend van zijn
relaties tot de acteurs van de Amst. schouwburg, niet alleen zijn eigen stuk daar te
laten opvoeren, maar ook dat van juffrouw Dusart, om te laten zien hoeveel beter
zijn werk was. In deze opvatting had hij zeker gelijk. Hij schrijft in elk geval veel
betere verzen; die van juffrouw Dusart komen nauwelijks uit boven rijmelarij in de
trant van de primitieve galante poëzie in bundels als Thirsis Minnewit. De eerste
indruk van haar stuk is niet ongunstig; zij laat het beginnen met een jachtscène, die
door het optreden van ‘Jorde, de Geck van Don Jan’ herinnert aan de jachtscène
aan het begin van Bredero's Stommen Ridder. Door een vrij snelle wisseling van
tonelen en het optreden van meer bijfiguren is het stuk veel dyna-
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mischer dan dat van Tengnagel, dat volkomen statisch van opzet is en het verhaal
eigenlijk bekend veronderstelt. In zijn eerste bedrijf gebeurt volstrekt niets. Hij heeft
één komische scène, nl. in het vierde bedrijf waar hij de buren van Gohanne, de
adellijke juffrouw die op de als zigeuner verklede Don Jan verliefd geworden is, laat
optreden als ‘een deel boeren met verrejagers, gaffels en greepen in de hand’,
waarmee zij de veronderstelde dieven van de juwelen van de juffrouw moeten gaan
zoeken, dieven waarvoor zij eigenlijk doodsbang zijn. Een van hen heet Manshart,
een naam die ook herinnert aan Bredero's Stommen Ridder: daar heet een van de
jachtbedienden, die als komische personages optreden, Manshooft. In beide stukken
komen zangscènes voor: bij Tengnagel zingt Preciose tweemaal een liedje, bij
Dusart driemaal, eerst alleen, en dan met een rei van heidinnetjes. Een typisch
verschil tussen Tengnagel en Dusart is dat de laatste enige malen de moeder van
Preciose laat optreden met lange klachten over het verlies en gemis van haar
dochter; een bij een vrouwelijke auteur voor de hand liggende uitbreiding. De
afwikkeling van het stuk, de ontknoping waarbij alle figuren in hun ware gedaante
te voorschijn komen, is bij Dusart bijzonder stuntelig en grof voorgesteld en daardoor
nog onwaarschijnlijker dan in de meer gestileerde bewerking van Tengnagel.
In een artikeltje over de bron van Cats' Spaens Heydinnetje in de eerste jaargang
van Elsevier's Maandschrift, afkomstig ‘uit de studeercel der redactie’ wordt ook
even gesproken over de stukken van Tengnagel en Dusart en er wordt van gezegd:
‘beide werken zijn in de hoogste mate gebrekkig en vervelend, en voor ons
Nederlanders beschamend tegenover de drama's van Montalvan, de Solis, Middleton
en Rowley’. Dat is natuurlijk wel een hoogst onhistorisch oordeel en tegenover
Tengnagel ook onbillijk. Zijn stuk is voor de hedendaagse lezer zeker niet boeiend,
maar men moet toch minstens trachten het te zien vanuit de stijlopvattingen van
zijn tijd, en tegen Dusart steekt hij zeker nog gunstig af. Hier is Oversteegen in zijn
uitgave volstrekt te kort geschoten en hij is nog niets verder gekomen dan de
Elsevierredactie van 1891.
Als ik dan nog even een samenvattend oordeel over deze editie van Tengnagels
werken mag geven, dan zou ik die willen karakteriseren
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als een daad van moed en nog meer van overmoed van de uitgever. Uitgever dan
te verstaan in de beide opvattingen van ‘Herausgeber’ en ‘Verleger’. Dat Johan
Polak een groot bedrag in deze goed verzorgde uitgave heeft willen investeren, en
blijkbaar zonder enige subsidie, is kenmerkend voor zijn roekeloze liefde tot het
fraaie boek en voor het risico dat hij wil nemen voor de teksten die hij belangrijk
acht. De reeks waarin hij Tengnagel heeft uitgegeven heet ‘Nederlandse Klassieken’;
daarin maakt hij dan wel een vreemde figuur: Tengnagel was zeker geen klassiek
dichter, maar in alles een typische epigoon. Wat Oversteegen betreft: hij heeft in
het boek een grote hoeveelheid arbeid en aandacht geïnvesteerd, maar uit het
oogpunt van de eisen die men aan zo'n tekstuitgave mag stellen blijft hij toch wel
ver beneden de maat. Tengnagel is een van de moeilijkste auteurs van de 17de
eeuw; een adequate uitgave van zijn gedichten met volledige commentaar zou
welhaast een levenstaak zijn. Oversteegen mist de vertrouwdheid met het
17de-eeuwse taalgebruik die daarvoor vereist is. Ik geef slechts één, maar nogal
kras voorbeeld. Vs. 1051-53 van de Spaensche Heidin luiden:
2)

Tot dat 'er 't bloed ontstak, en dreef, met stille poozen,
De vlaegjens voor den dag, in schijn van purpre roosen,
Verdreven op albast.

Hierbij tekent O. aan: ‘Verdreven op albast: gedreven (in de betekenis van: gebijteld
(sic!) in albast’. Men stelle zich dit voor! Oversteegen weet niet dat verdrijven een
zeer gewone, nog in de 19de eeuw gangbare term was voor: doen vervloeien, in
elkaar doen overgaan. De keuze van hetgeen wel en niet verklaard wordt is volstrekt
willekeurig en onbegrijpelijk. Volgens de tekstverantwoording zijn evidente zetfouten
verbeterd, met verantwoording in de noten. Maar toch laat hij b.v. in de Amst.
Mane-schyn vs 297 drukken: ‘'k Wed de kraen soud' niet onfluyten’ en tekent dan
aan: ‘onfluyten: drukfout voor ontsluyten? (latere drukken hebben dit inderdaad)’.
Dit is een blijk van een absurde scrupuleusheid ten aanzien van de tekst van de
editio

2)

Tekst: my, een evidente drukfout, door O. niet verbeterd.
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princeps, waarvan het boek vol staat. Aan het vaststellen van die editio princeps
van alle stukken heeft O. veel moeite besteed, maar het resultaat is dat hij precies
dezelfde uitgaven als zodanig aanwijst die Mr. Prins in het Jaarboek Amstelodamum
al had genoemd, zonder dat hij dat vermeldt.
Ik kan ten slotte niet nalaten er mijn verwondering over uit te spreken dat iemand
als Oversteegen nu juist Tengnagel als onderwerp gekozen heeft voor een
tekstuitgave. In zijn dissertatie Vorm of Vent toont hij zich een aanhanger van ‘de
strukturele analyse, de analytische beschouwingswijze die zich vooral op het werk
concentreert en de vormelijke en inhoudelijke eigenschappen daarvan in hun
organisch verband beschouwt’ (blz. 16). Nu zijn de hekeldichten van Tengnagel
juist een extreem voorbeeld van literair werk waarvan eigenlijk geen regel geheel
te begrijpen is zonder kennis van de persoonlijke omstandigheden van de dichter
en van de personen over wie hij schrijft. Dit moet toch op Oversteegen wel een
bijzonder frustrerend effect gehad hebben. En anderzijds, bij een werk als de
Spaensche Heidin, dat nu juist los van persoonlijke omstandigheden geschreven
is, en bijzonder geschikt is voor een ‘strukturele analyse’, laat hij deze geheel
achterwege! Dit is dan een laatste vraag bij de vele die deze uitgave oproept.
Leiden, Juli 1970
C. KRUYSKAMP
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Nieuwe wegen in de lexikografie?
‘Wörterbuch und Wörterbuchschreibung erhielten und erhalten in ganzen
nicht die Aufmerksamkeit linguistischer Forschung, die ihrer Stellung im
kulturellen Leben entspricht’.
HELMUT HENNE, in Zs. f. Dial. u. Ling. 36, 99 [1969].
In het jaar 1966 verscheen een door het ‘Lexikon-Institut’ van het C. Bertelsmann
Verlag uitgegeven woordenboek, Das grosse deutsche Wörterbuch, bewerkt door
Gerhard Wahrig. Opgezet als Duitse tegenhanger van de ‘Petit Larousse’ voor het
Frans, van de ‘Concise Oxford Dictionary’ en ‘Webster's Collegiate Dictionary’ voor
het Engels, werd het een boek van ongeveer het formaat van de zgn. grote Van
8

Dale, het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal [1961]. In zijn voorrede schrijft
Wahrig, dat hij de verschillende artikelen ‘streng nach einheitlichen Gesichtspunkten’
heeft opgebouwd, waarbij het mogelijk is een uitdrukking in een groot artikel zonder
moeite te vinden. ‘Dieses System’, zo schrijft hij, ‘wurde von mir völlig neu erarbeitet’.
Zijn methode heeft Wahrig uitvoerig uiteengezet in een brochure Neue Wege in
der Wörterbuchsarbeit, verschenen in juni 1967, als ‘Sondernummer’ van de ‘Berichte
des Instituts für Buchmarkt-Forschung’, uitgegeven door de ‘Verlag für
1)
Buchmarkt-Forschung’ in Hamburg .
Zijn studie ontstond in de twee decennia gedurende welke Wahrig resultaten der
moderne taalwetenschap probeerde toe te passen op lexikografisch werk. Hij wilde
dit laatste rationaliseren door, zoals hij schrijft, uit de taal zelf een systeem van
duidelijke aanwijzigingen te verkrijgen voor de opbouw van woordenboeksartikelen.
Wahrig begint met in het kort mee te delen wat er zo allemaal staat in zijn
woordenboek, dat hij ‘elektiv’ noemt, zulks in tegenstelling tot het volledige
woordenboek, dat alleen voor speciale auteurs, voor dode talen of voor oude
taalperioden wordt aangelegd.

1)

De manier waarop de theorie van Wahrig in de praktijk werd toegepast in zijn woordenboek,
valt buiten het kader van dit artikel.
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Daarna volgt een uiteenzetting over het bekende thema: ‘alfabetische of ideologische
lexikografie?’ Mijn eigen bijdragen hierover van 1960, zowel de uitvoerige
Nederlandse, bij Brill verschenen verhandeling, als de kortere Franse versie ervan
in de Cahiers de Lexicologie 2, 19-29 (gedateerd 1960, maar verschenen in 1961),
zijn hem echter onbekend gebleven. Des te waardevoller lijkt me de conclusie
waartoe ook Wahrig komt, t.w. dat het systeem van Hallig en Von Wartburg, dat
duidelijk ontstaan is uit een vragenlijst voor dialektonderzoek (p. 19), iets is ‘zu dem
man...nein sagen muß, wenn man die semantische Struktur der Sprache erfassen
will’ (p. 15), en verder: ‘daß es derzeit nicht möglich ist, ein systematisch angelegtes
Wörterbuch zu schaffen, das den von mir aufgestellten Forderungen nach
Sprachbezogenheit entspricht’ (p. 16). Zijn conclusies illustreert Wahrig aan de hand
van een heldere analyse van de betekenisstruktuur van het woord glas, waarbij hij
op aanschouwelijke wijze aantoont, hoe de betekenis van dit woord bepaald wordt
door verschillende betekenisvectoren, zoals ‘Material’, ‘Gefäss’ in het semantische
systeem van het Duits. Het is dan ook voorlopig niet mogelijk een woordenboek
zodanig in te richten, dat het de complexe semantische betrekkingen van het woord
in de taal tot hun recht zou laten komen. Een werkelijk taalkundige (de auteur gebruikt
liever de nu al weer ouderwets wordende modeterm strukturalistische) betekenisleer
kan alleen maar als grondslag hebben de taalkundige definities der betekenissen.
Wahrig, die zelf in 1953 te Leipzig promoveerde op een dissertatie over ‘Lachen
und Spott im Alt- und Mittelenglischen’, geheel gebaseerd op de theorie van het
woordveld, wijst er terecht op, dat de gehele woordenschat van een taal zich nu
eenmaal niet volgens de methode van Trier laat beschrijven. Die methode kan
m.a.w. dus ook niet de grondslag zijn van wat schr. noemt ‘strukturalistische
Semantik’. Erdmanns semantische theorie van de betekeniskern van een woord
acht Wahrig, terecht, eveneens onbruikbaar voor de synchronische semantiek.
Schr. wil uitgaan van zuiver formele criteria waaraan semantisch iets beantwoordt,
d.w.z. van de syntaktische context. Hij is hierbij geinspireerd door het systeem dat
Hornby toepast in zijn The Advanced
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2

Learner's Dictionary of Current English (London, 1948; 1959). Van Hornby neemt
Wahrig b.v. de indeling ‘countable = ‘zählbar’ en ‘uncountable’ = ‘unzählbar’ bij
substantieven over. Ook Daniel Sanders, die door zijn kritiek op het woordenboek
2)
der gebroeders Grimm de banvloek der germanisten op zich geladen heeft - voor
Jacob Grimm was Sanders blijkbaar ook een van de twee spinnen die ‘auf die kräuter
dieses wortgartens gekrochen (sind) und...ihr gift ausgelassen haben’ (DWB I, lxviii
[1854]) - bouwt vaak, t.w. in zijn Duits-Engels woordenboek (A-E),
woordenboeksartikelen van enige omvang op volgens een grammaticaal stramien.
Wahrig ziet Sanders dan ook als een voorloper van wat hij noemt ‘strukturalistische
Lexikographie’.
Er dient trouwens te worden gezegd. dat er lexikografen zijn die nog veel
‘strukturalistischer’ - als ik dat woord mag gebruiken - te werk gaan. Reeds in 1935
heeft de Rus V. Šklovsky gepleit voor een syntagmatisch woordenboek, waarin de
‘mots-thèmes’, de zgn. ‘kopjes’, weliswaar zeer traditioneel in alfabetische volgorde
voorkomen, maar waar: ‘au lieu de commencer par énumérer des dizaines de
significations d'un mot, qui égarent un lecteur inexpérimenté, on fera en sorte que
la s i g n i f i c a t i o n c h e r c h é e s e r e t r o u v e d 'e l l e m ê m e (! door mij
gespatieerd) en parcourant les syntagmes, qui en outre déterminent le terme
3)
stylistiquement. Les syntagmes sont, eux aussi, placés alphabétiquement’ .
Bij het bewerken van wat Wahrig noemt ‘praktische’ lexica, is het van belang
consequent van een synchronisch standpunt uit te gaan, d.w.z. de taal te zien als
een ergon. Wahrig meent dat zijn lexicografische methode in overeenstemming is
met de eisen die E. Leisi, in zijn boek Der Wortinhalt, seine Struktur im Deutschen
2
und Englischen (Heidelberg, 1952, 1961), heeft geformuleerd voor een semantiek
‘die objektiv und wissenschaftlich genug wäre, um von der Strukturalistik anerkannt
zu werden’.
Wahrig, die zich duidelijk op een formeel en synchronisch stand-

2)
3)

Das deutsche Wörterbuch von Jakob Grimm und Wilhelm Grimm, kritisch beleuchtet von Dr.
Daniel Sanders. I-II. Hamburg 1852-1853.
Neophilologus 20, 85 [1935].
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punt plaatst, demonstreert tenslotte zijn indelingsmethode aan de hand van het
uitvoerige artikel W u r z e l dat in 1960, voor het woordenboek van Grimm, werd
bewerkt door J. Bahr van de ‘Arbeitsstelle Göttingen’.
Het is duidelijk, dat men een bestaande indeling van een uitvoerig artikel in het
W N T zou kunnen omspellen volgens het systeem van Wahrig. Hierbij wordt dan
gebruik gemaakt van een decimaal classificatiesysteem, waarbij het eerste cijfer
alleen maar de gebruikssfeer, b.v. omgangstaal, vulgaire taal, dichterlijke taal enz.
aangeeft. Maar als men ergens het formeel-semantische systeem van Wahrig moet
toepassen, dan toch zeker niet bij een groot taalhistorisch woordenboek. Immers
bij een dergelijk systeem verdwijnt elk historisch perspectief, d.w.z. datgene wat nu
juist kenmerkend is voor en de waarde uitmaakt van een historisch woordenboek.
Hier en daar heb ik schrijver niet geheel kunnen volgen, waar hij werkt met
grootheden als b.v. ‘Lexem in der Nullstelle’. De toelichting die de schr. op blz. 34,
noot 55a) hierbij geeft: ‘Diesen in der amerikanischen Strukturalistik üblichen
Ausdruck (zero, zero unit) verwende ich hier im Sinne eines “Restortes”, der
übrigbleibt, wenn man den weiteren sprachlichen Kontext für die Feststellung der
4)
Bedeutung nicht zu berücksichtigen braucht’ , maakt me niet veel wijzer. Duidelijker
is schr. op blz. 38, waar hij, uitgaande van het zinnetje Die Kinder gehen auf der
Wiese, schrijft: ‘Nur das Verbum ist wichtig: “gehen”, “sich bewegen, sich zu Fuß
bewegen”. In allen Fällen, wo ich den Kontext ganz “wegstreichen” kann, sprechen
wir von der Nullstelle. Die Nullstelle ist derjenige Abschnitt in einem
Wörterbuchartikel, der ohne syntaktischen Kontext die Definition eines Lexems
zuläßt’. Als ik Wahrig goed begrijp, zou men in het genoemde zinnetje alles mogen
‘wegstreichen’, behalve het woord gehen zelf, het enige woord dat van belang is,
dus identiek is met de ‘Nullstelle’ en dus ook voldoende

4)

In het DWB VIII, 825 [1893] staat Restort in de betekenis ‘derjenige ort, wo ein schiff, welches
für mehrere örter beladen ist, die letzten waaren ausladet und also seine reise endet’ (Campe).
Naar dr. Wahrig me echter meedeelde (1-III-'70), staat zijn gebruik van het woord Restort los
van dat in het DWB, en is dus niet als een overdrachtelijke toepassing ervan te beschouwen.
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voor de definitie van het lexeem. Men kan zich echter afvragen, of dit hele
‘wegstreichen’ niet een schimmenspel is? Immers je kunt pas gaan schrappen,
nadat je op grond van het hele zinnetje weet wat voor definitie bij gehen past. Verder
is er toch niet veel overeenkomst tussen Wahrigs ‘Lexem in der Nullstelle’ en de
5)
‘zero unit’ .
Het woord neue in de titel van het werk van Wahrig berust slechts gedeeltelijk op
het primaat van de formeel-syntaktische indeling. Het is duidelijk dat hem daarnaast
ook nog een methode voor de geest heeft gestaan die hij weliswaar bij zijn werk
aan Das grosse deutsche Wörterbuch niet heeft toegepast, maar die hij toch
ongetwijfeld als een methode van de lexikografische toekomst heeft gezien, t.w. de
automatisering. Al dadelijk bij het begin, nadat hij de organisatie van het werk aan
zijn woordenboek heeft geschetst, schrijft hij ‘daß die Bearbeitung der
Wörterbuchartikel so geschehen konnte, als wenn datenverarbeitende Maschinen
eingesetzt worden wären. Es wurde also ein entsprechendes Programm, wie man
mit einem Fachausdruck sagt, simuliert’ (p. 11). En in zijn 5de hoofdstuk
‘Besonderheiten der mechanischen Wörterbuchbearbeitung’, zegt schr. uitdrukkelijk
dat het zijn doel is geweest: ‘die Materialsammlung von Wörterbüchern so anzulegen,
daß sie gleich als Elemente des Sortierprogramms für die elektronische
Datenverarbeitung verwendet werden können’.
Ik moet bekennen dat mij een en ander, ook na herhaalde lectuur, niet duidelijk
is geworden. Ik heb moeite om schr. te volgen in zijn conclusie dat lexikografisch
werk tegenwoordig zo te organiseren is, ‘daß die Verwendung von Computern die
logische Folgerung von Überlegungen zur Struktur des Wortschatzes und der
Bedeutungen der Wörter und Wendungen einer Sprache ist’.
Struktuur van de woordenschat, struktuur van de betekenissen? Maar hoe ziet
de semantische struktuur van het taalsysteem - het samen- en tegenspel der
betekenissen - eruit? Wie zal het zeggen? Wahrig meent dat we bij het onderzoek
van de structuur van de woordenschat een heel eind komen, wanneer we ‘formale
Kriterien finden,

5)

Men zie b.v. M. Pei, Glossary of linguistic Terminology [1966]: Z e r o . The lack or absence
of a feature, considered as a positive feature in the paradigm, for the sake of paradigmatic
regularity (zero tonality, zero ending).
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die semasiologische Entsprechungen haben’ (p. 29). Hoe moeten we ons de
verhouding van beide factoren voorstellen? Als oorzaak en gevolg of andersom, of
als een wederzijdse betrekking zonder primaire en secundaire term? Ik stel alleen
de vraag; het antwoord weet ik niet.
Tegenover een doel zoals Wahrig dat formuleert: ‘Erforschung der
Bedeutungsstruktur möglichst mit Hilfe von Datenverarbeitungsmaschinen’ (p. 27)
sta ik nogal skeptisch. Grijpt schr. hier niet naar de sterren, d.w.z. vrij hoog? En hoe
men een computer zou moeten ‘(füttern) nicht nur mit Wörtern, sondern auch noch
mit Bedeutungen’ (p. 30), is me, zonder verdere toelichting, ook niet direct duidelijk.
Als ik Wahrig goed begrijp, ziet hij de mogelijkheid om bij het lexikografische werk
o

o

de computer in te schakelen: 1 . bij het verzamelen van het materiaal, 2 . bij de
o

o

redactionele taak, 3 . bij het zetten. Van de mogelijkheid van punt 1 . behoef ik niet
o

overtuigd te worden. Punt 3 ., het machinale door de computer bestuurde zetproces,
heeft natuurlijk als zodanig weinig met lexikografie te maken. Men zou het desnoods
tot de lexikografische periferie kunnen rekenen, zij het met veel minder recht dan
o

o

punt 1 .: het verzamelen van het materiaal. Met punt 2 . echter, redactioneel werk
met behulp van de computer, weet ik helemaal niets aan te vangen. De computer
is bijzonder geschikt voor het oplossen van goed gedefinieerde, formaliseerbare
6)
problemen, dat zijn problemen met een duidelijke struktuur . Heeft de woordenschat,
met zijn semantische dimensie, zulk een struktuur? Ik laat Wahrig hierop antwoorden
7)
waar hij schrijft: ‘ich bezweifle)...die Angaben Wüsters , daß der Grundwortschatz
einer Sprache nach einem hierarchischen System geordnet werden könne’ (p. 14),
en: ‘Man muß sich immer wieder vor Augen halten, daß das System der Sprache
nichts Starres ist und daß es unendliche Möglichkeiten der Verwendung auch der
Sememe in der Sprache gibt’ (p. 20), en verder: ‘Das semasiologische System einer
Muttersprache ist nicht hierarchisch im Sinne einer Pyramide aufgebaut, wo man
von Oberbegriffen ausgehend durch immer weitere Gliederung die am wenig-

6)
7)

Zie A.B. Frielink, in Informatie 10, 221-222 [1968].
Die terminologische Sprachbehandlung (Studium Generale 6 [1953]).
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sten allgemeinen Begriffe erfassen kann. Vielmehr bilden die Bedeutungen
untereinander ein höchst kompliziertes System’ (p. 43).
De manier waarop schr. het redactionele proces enigszins wil automatiseren (zie
blz. 63) - ik zeg enigszins, want de computer speelt daarbij slechts de bescheiden
rol van sorteerder - gaat m.i. uit van de veronderstelling dat de betekenissen en hun
volgorde al vaststaan op het moment dat het materiaal verzameld wordt, d.w.z.
wanneer ‘Die Belegstellen...unmittelbar von der Vorlage in die Maschine gegeben
und so auf Magnetband gespeichert (werden), daß sie jederzeit in Form eines
gedruckten Textes wieder ausgegeben werden können’, waarbij dan ‘vor dem Text
der Belegstelle’, ‘die Kennzeichen für das Sortierprogramm...mit eingegeben werden’.
De betekenissen en hun volgorde staan echter bij het redactionele proces niet
voorop, doch komen juist als r e s u l t a a t achteraan. Men mag evenmin uit het oog
verliezen dat betekenis niet een voor 100% objectieve grootheid is, iets dat sommige
linguïsten wel eens uit het oog verliezen, als ze bij hun uiteenzettingen gebruik
maken van de in handwoordenboeken aangetroffen verdelingen van het
lexikologisch-semantische continuum van het woord. Op de door Wahrig geschetste
manier, d.w.z. zonder een ‘spel’ fiches of kaarten, zou ik tenminste geen kans zien
een artikel voor het W N T te bewerken.
Men zal er goed aan doen op geen enkel ogenblik de illusie te koesteren, dat het
indelingsschema van het allerbeste artikel dat ooit voor een synchronisch, laat staan
een historisch woordenboek geschreven werd, ooit een afspiegeling zou kunnen
zijn van de semantische struktuur van het behandelde woord. Er is nu eenmaal een
evidente tegenstrijdigheid tussen het schrale lineaire woordenboekschema en het
zo complexe, talloze verbindingsdraden vertonende spinneweb der
betekenisstruktuur.
Elke vakgenoot zal van de Neue Wege in der Wörterbucharbeit, geschreven door
een man die bewezen heeft een woordenboek te kunnen maken, met belangstelling
kennis te nemen. Hij heeft ons ervan overtuigd, dat zijn classificatieprincipe bruikbaar
- ik zeg niet alleenzaligmakend - is voor wat de auteur van Das grosse deutsche
Wörter-
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buch, nogal bescheiden, noemt ‘kleinere Werke zum praktischen Gebrauch im
täglichen Leben’ (p. 65).
Zijn methode is natuurlijk niet geschikt voor de bewerking van grote, taalhistorische
woordenboeken, maar dat zal de schrijver zelf ook wel zijn gaan beseffen. Over het
gebruik van de computer in de lexikografie wijken mijn opvattingen zeer sterk af van
die van Gerhard Wahrig.
Warmond, februari 1970
F. DE TOLLENAERE

W.N.T.
Krijgen ze haast?
Na ruim een eeuw van waardig zoeken,
Is nu het Woordenboek tot vloeken.
'k Ben niet verbaasd.
P.F. Schmitz
Wij hébben haast.
Voor eeuwen van godzalig zoeken
Reikt onze taalschat; ook na vloeken
Zijn wij nóg verbaasd.
C.K.
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De benaming van onze taal
in woordenboeken en andere vertaalwerken uit de zestiende eeuw
Aan de benamingen van onze taal van de zestiende tot de achttiende eeuw heeft
W. de Vreese vijftig jaar geleden een grondige studie gewijd; voor de zestiende
eeuw luiden zijn resultaten als volgt:
- 1518-1550: Duitsch 53,3%, Nederlandsch 46,6%, Nederduitsch o.
1)
- 1551-1600: Duitsch 24,3%, Nederlandsch 46,3%, Nederduitsch 29,3% .
Als aanvulling hierop heb ik nu in het bijzonder nagegaan hoe onze taal in de
zestiende eeuw genoemd werd in woordenboeken en andere werken die gericht
waren op het aanleren van talen; uit deze werken vermeld ik, in tegenstelling met
De Vreese, niet alleen de benamingen in het Nederlands zelf, maar ook in andere
talen, vooral in het Latijn en het Frans.
Belangwekkend is het onder meer hoever het taalgebied zich volgens deze
benaming uitstrekte. Dat de term Nederduits volgens de gegevens van De Vreese
na 1550 opkwam, schijnt bijv. op een onderscheid met het Hoogduits te wijzen. In
de tweede helft van de zestiende eeuw kent men aan ons taalgebied blijkbaar
ongeveer dezelfde grenzen toe als thans, al strekte het zich in het Oosten wel iets
verder uit. Volgens de inleiding op de Nederlandsche Spellijnghe (1550) van J.
Lambrecht omvat het Nederlandsch: Vlaams, Brabants, Hollands, Gelders, Kleefs,
Fries, Gulliks en Zeeuws; in 1581 schreef Pontus de Heuiter: ‘Aldus heb ic mijn
2)
Nederlants gesmeet uit Brabants, Flaems, Hollants, Gelders en Cleefs’ ; in 1588
nam Kiliaan volgens zijn inleiding in zijn Dictionarium Teutonico-Latinum op: ‘Voces
itaque Brabantis in primis

1)

2)

W. de Vreese, Over de benamingen onzer taal, inzonderheid over Nederlandsch, in Med.
V.A., 1909, pp. 417-592; de resultaten over de benamingen Duitsch, Nederlandsch en
Nederduitsch geeft hij op p. 424. J.L. Pauwels heeft deze studie overzichtelijk samengevat
in Moeilijkheden met de benaming van onze taal, in zijn Verzamelde Opstellen, pp. 16-20.
P. de Heuiter, Nederduitse Orthographie. Antwerpen, 1581, p. 93.
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usitatas, multas insuper Flandris, Hollandis, Frisiis, Sicambris (Gheldris nempe,
Cliuiis & Iuliacis) Saxonibus quoque, & Germanicis superioribus usitatissimas’.

I. Duytsch en Teutonicus
De term Duytsch die vooral in de eerste helft van de zestiende eeuw zeer gewoon
was als benaming van onze taal, wijst nog op een algemene taal die zowel het
huidige Nederlands en Nederduits als Hoogduits omvatte; de overeenkomende
Latijnse benaming Teutonicus werd echter, zeker in de tweede helft van de eeuw,
meestal speciaal voor het Nederlands gebruikt en dan onderscheiden van
Germanicus of Almanicus, het Hoogduits.
De Quinque linguarum...dilucidissimus dictionarius, die in 1534 te Antwerpen
verscheen, gebruikte de benamingen Teuthonicum, Duytsch, Flameng, Flamenco
(in het Spaans) en Tudesche (in het Italiaans) voor het Nederlands; een bewerking
ervan in zeven talen uit 1540, die ook Hoogduits bevatte, noemde dit Hoochduytsch
en Almanicum en onderscheidde het zo van het Duytsch of Teutonicum. De
overeenkomende Franse termen waren Flameng en Aleman; de term Flameng, die
in het Frans veel gebruikt werd, zal ik verder nog bespreken.
In 1545 verschenen Die coniugacien in Franchoys ende in Duytsch oft in Vlaemsch
van N. de Berlaimont, in 1549 de Seer schoone Spreeckwoorden in Franchoys ende
Duytsch (Antwerpen) en in 1550 de Gemeene Duytsche Spreeckwoorden: Adagia
oft Proverbia (Kampen). Van het Vocabulare van Berlaimont verscheen in 1551 te
Leuven een uitgave met Duytsch, term die in andere talen weergegeven werd met
Flameng, Teutonicum en Tudesco (in het Spaans); in 1568 wordt Duytsch echter
door Vlaemsch en daarna door Neerduits vervangen in de titel van het Vocabulare.
In 1552 verscheen van Berlaimont nog een Profitelijck boecxken om Francoys ende
Duytsche oft Vlaems te leeren spreken en in 1553 gaf J. van den Werve zijn Tresoor
der Duytsscher Talen uit.
Na 1553 heb ik de benaming Duytsch voor onze taal enkel nog gevonden in La
Guirlande...Het Cransken der jonghe Dochters in Fransoys ende Duytsch (1580)
van G. Meurier en in nieuwe drukken
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van boven reeds vermelde werken, bijv. in Den Schat der Duytscher talen (1577)
van Van den Werve. Na 1550 wordt Duytsch meestal vervangen door Nederduytsch;
dit stemt overeen met wat De Vreese schrijft: ‘In Zuid-Nederland...moet Duitsch
reeds in het midden der 16de eeuw veel terrein hebben verloren’, en: ‘In 1551
verschijnt de benaming Nederduitsch voor het eerst op het tooneel...Het moet zijn,
dat het woordje Nederduits toen reeds gewoner was, dan onze bouwstoffen zouden
3)
laten vermoeden’ .
Als Latijnse benaming van onze taal komt in de titel van zestiende-eeuwse vertaalen woordenboeken het meest Teutonicus voor. Boven heb ik deze benaming reeds
vermeld voor de Dilucidissimus dictionarius en het Vocabulare van Berlaimont; in
de uitgaven van dit laatste uit 1558 en van 1585 af echter wordt Teutonicus
vervangen door Belgicus. Verder heb ik Teutonicus met de betekenis van Nederlands
nog aangetroffen in de titels van de volgende werken: Rerum maxime vulgarium
(1538) van Petrus Curius, Synonymorum collectanea (1540) van Hieronymus
Cingularius, Dictionarium trilingue (Antwerpen, 1549), Proverbia Teutonica (1550)
van N. Zegers, het Dictionarium Tetraglotton (Antwerpen, 1562), de Thesaurus
Theutonicae linguae (Antwerpen, 1573), het Dictionarium Teutonico-Latinum (1574)
van Kiliaan, Puerilium Colloquiorum formulae (1580) van A. Silvius, het Trium
linguarum dictionarium (Franeker, 1595) en Flores seu formulae loquendi, ex P.
Terentii Comoediis (Antwerpen, 1597).
Ik merk op dat Plantijn Teutonicus als de officiële en Flandricus of Flameng als
de ‘vulgaire’ term beschouwde: van het Dictionarium Tetraglotton zei hij in de titel
‘cum Gallica et Teutonica (quam passim Flandricam vocant)...interpretatione’ en in
de voorrede erop schreef hij: ‘Teutonica, quam fere et re, et nomine Flandricam
fecit usus’; de Franse titel van de Thesaurus Theutonicae linguae luidt: Thresor du
langage Bas-al-man, dict vulgairement Flameng. In de tekst zelf van deze Thesaurus
betekent Duytsch blijkbaar Hoogduits: De Duytssche tael. Le langage Aleman.
Lingua Germanica, en: Duytsch. Alle-

3)

W. de Vreese, Over de benamingen onzer taal, in Med. V.A., 1909, pp. 424-425 en 422.
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mang. Germanicus, Teuto. Hetzelfde geldt voor het Naembouck (1562) van
Lambrecht, waarin we lezen: Duutsche: Allemand, en: Duutschland: Allemaigne; in
tegenstelling hiermee bevat het Naembouck zelf ‘vlaemsche woorden’.
In Kiliaans Dictionarium van 1574 schijnt Duytsch nog zowel Nederlands als
Hoogduits te omvatten; hij schrijft immers: Duytsch. Germanus, Teutonicus. ger.
teütscher. Vermoedelijk heeft hij dit artikel echter gewoon uit zijn Duitse bron, het
Dictionariolum puerorum Germanicolatinum van Frisius, overgenomen. In zijn
inleiding onderscheidt Kiliaan Teutonicus (‘apud nos’, of: ‘nostra Belgica lingua’) en
Germanicus (ex superiori Germania) en volgens zijn inleiding van 1588 neemt hij
op ‘Teutonicas Dictiones, quibus Germania inferior praecipue nunc utitur’. In de
tekst van zijn Etymologicum van 1599 vertaalt Kiliaan neder-landsche spraecke met
Lingua Belgica, Teutonica, inferior Germanica.
Teutonicus, eigenlijk een vertaling van de algemene term Duytsch, kon echter
soms ook Hoogduits betekenen, bijv. in enige uitgaven van de Dictionarius
4)
Dilucidissimus die geen Nederlands bevatten , in uitgaven van de Colloquia van
Berlaimont, van 1586 af, waarin Neerduits met Belgicus wordt vertaald en Hochduits
met Teutonicus, en in Die Teütsch Spraach van J. Maaler, waarvan de Latijnse titel
luidt: Dictionarium Germanicolatinum novum. Hoc est, Linguae Teutonicae, superioris
praesertim, Thesaurus: in quo omnes ferè Germanicae dictiones...
Door het gebruik van Teutonicus in de war gebracht, maakte F. Brunot in zijn
Histoire de la langue française (1909) van Kiliaan een Duitse lexicograaf: ‘en 1574,
5)
Kilian publia un Dictionnaire latinallemand-français, qui est encore édité en 1605’ .
Op dezelfde wijze schrijft B. Quemada nog in 1968: ‘1574, Kilianus C., Etymologicum

4)

5)

De uitgave uit Zürich, 1505, vermeld door G. Draudius, Bibliotheca classica, Francofurti, 1625.
I, p. 1345, en twee uitgaven die bewaard worden in de K.B. te Brussel: de eerste s.l., s.a.
(waarschijnlijk uit 1557) en de andere uit Zürich, 1567.
F. Brunot. Histoire de la langue française des origines à 1900, Vol. III, Part I, Paris, 1909, p.
85; Brunot verwart bovendien blijkbaar het Dictionarium Teutonico-Latinum (1574) en de
Quarta editio (1605) van het Etymologicum nog met de Kilianus auctus seu Dictionarium
Teutonico-Latino-Gallicum van 1642.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 86

292
6)

(all. lat. fr.) Anvers’ en ‘1562 Dictionarium tetraglotton (lat., grec, fr., all.) Anvers’ .

2. Nederduytsch, inferior Germanica en bas-alman
Zoals ik boven vermeld heb, dateert de oudste bewijsplaats van De Vreese voor
Nederduitsch uit 1551. Waarschijnlijk gebruikte Servilius echter reeds in 1545 een
Latijnse omschrijving voor Nederduits: Dictionarium triglotton; Hoc est tribus linguis,
Latina, Graeca, et eâ quâ tota haec inferior Germania utitur. Boven heb ik reeds
gezegd dat Kiliaan in de inleiding op zijn Dictionarium van 1588 dezelfde omschijving
gebruikt en in zijn Etymologicum van 1599 de benaming inferior Germanica.
De term Nederduytsch zelf heb ik het eerst gevonden in het Dictionaire en
Franchois et Flameng ou bas allemant...Dictionaris In Fransoys ende vlaemsch oft
neder duytsch (1552) van G. Luython. Meurier vertaalde in de titel van zijn Colloques
(1557) en van zijn Breve Instruction (1558) Flamen met Nederduijtsch. In 1567 gaf
Plantijn Dialogues francois uit,...ouergheset in de nederduytsche spraecke, en in
1573 de Thesaurus Theutonicae linguae. Schat der Neder-Duytscher spraken. In
1576 gaf Sexagius een Ortographia van de Nederduytsche Tael in het licht en in
hetzelfde jaar verscheen te Rotterdam Een forme ende maniere der conjugatien in
nederduytsch ende Fransoys...Un formulaire Des Coniugaisons Flamen-Francoyses.
Van het Vocabulare van Berlaimont verschenen van 1576 af verscheidene uitgaven
waarin Flamen vertaald werd met Neerduits. Werken die Kiliaan in 1578 en 1580
vertaalde, noemde hij ‘ouergheset in de Neder-duydtsche spraecke door Cornelis
Kiel’.
De term bas allemant heb ik hierboven reeds vermeld als overeenkomend met
nederduytsch in het Dictionaire van Luython en in de Thesaurus Theutonicae
linguae...Thresor du langage Bas-alman, dict vulgairement Flameng. In de inleiding
op deze Thesaurus spreekt Plantijn ook eenmaal over ‘la langue Flamengue, ou
7)
basse Alemande’ ;

6)
7)

B. Quemada, Les Dictionnaires du Français moderne 1539-1863. Paris, 1967-68, p. 569.
C. Plantijn, Inleiding op de Thesaurus Theutonicae linguae, p. § 3v.
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de titel onmiddellijk vóór de eigenlijke woordenlijst erin luidt: De Nederduytsche
Sprake, in 't François ende Latijn ouergheset. Le langage Basalleman traduict en
8)
François et en Latin , en helemaal achteraan in het woordenboek, bij een fonetische
aanwijzing, wordt ‘de Nederlandtsche Duytsche tale’ overgezet met ‘langage de bas
9)
Alman’ en met ‘Teutonicè’ . Verder heb ik bas alleman echter alleen nog aangetroffen
in het Profitelijck boecxken (1552) van Berlaimont, ‘...pour appendre a parler
Francoys & bas alleman ou Flameng’. Bas-alman is blijkbaar een overzetting geweest
van Neder-duytsch en heeft in het Frans wel niet tot het gewone taalgebruik behoord,
10)
zoals ook de gegevens van De Vreese aantonen .

3. Nederlandsch
De naam Nederlandsch, die volgens de gegevens van De Vreese in de zestiende
eeuw reeds zeer frequent was, heb ik echter slechts weinig aangetroffen, met als
oudste bewijsplaats de Nederlandsche Spellijnghe (1550) van Lambrecht. In 1566
verschenen Emblemata van H. Junius, ‘in Nederlantsche tale overgheset’ door M.A.
Gillis, en uit de Thesaurus Theutonicae linguae heb ik boven de benaming
Nederlandtsche Duytsche tale vermeld; zo ontstond de naam Nederlandsch
waarschijnlijk op dezelfde wijze als Neder-duytsch om onze taal te onderscheiden
11)
van het Overlandsch Duytsch of Hoog-duytsch . In 1573 nam G. Meurier de termen
Neerlanders en Nederlandt op in zijn zakelijk ingedeeld Frans-Nederlands
woordenboek Magazin de Planté, als vertaling van respectievelijk Thiois,
Bas-allemans en Basse-Alemaigne. In 1581 sprak Pontus de Heuiter, zoals ik boven
12)
reeds gezegd heb, in zijn Nederduitse Orthographie over ‘mijn Nederlants’ . Verder
heet in de Duitse titel van twee uitgaven van de Colloquia van Berlaimont, uit

8)
9)
10)
11)
12)

Thesaurus Theutonicae linguae, p. A.
Thesaurus Theutonicae linguae, p. & 3.
W. de Vreese, Over de benamingen onzer taal, in Med. V.A., 1909, pp. 565-566.
W. de Vreese, Over de benamingen onzer taal, in Med. V.A., 1909, p. 445; J.L. Pauwels,
Moeilijkheden met de benaming van onze taal, in zijn Verzamelde Opstellen, p. 16.
P. de Heuiter, Nederduitse Orthographie, p. 93.
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1583 en 1585, onze taal Niderländisch, terwijl het Hoogduits er Teutsch heet; deze
twee uitgaven dragen geen Nederlandse titel. Tenslotte heeft Kiliaan in zijn
Etymologicum van 1599 het trefwoord neder-landsche spraecke opgenomen, met
als Latijnse equivalenten: Lingua Belgica, Teutonica, inferior Germanica.

4. Germanicus
Volgens F. Prims sprak men ‘in het Latijn...te onzent in de XVIe eeuw steeds...van
13)
Teutonica lingua, terwijl men het Hoogduitsch door Germanica aanduidt’ . Deze
tegenstelling vinden we inderdaad in Kiliaans inleiding op zijn Dictionarium van
1574. De naam Germanicus werd echter soms ook voor het Nederlands gebruikt,
maar dan gaat het telkens over een vertaling uit het Latijn in de volkstaal; blijkbaar
was Gẹrmanicus hier dus ook, evenals Teutonicus, een equivalent van de oude,
algemene term Duytsch.
In 1514 gaf Joannes Murmellius zijn Pappa te Deventer uit, met ‘Variarum rerum
dictiones latine cum germanica interpretatione’, d.w.z. met een vertaling in het
plaatselijke dialect; dezelfde titel droeg een uitgave uit Antwerpen in 1516, waar de
‘germanica interpretatio’ aangepast werd aan het Brabantse dialect. In 1540
verschenen te 's-Hertogenbosch Adagiorum centuriae III in Germanicam linguam
translatae, een Nederlandse bewerking van een Latijns-Duits boekje van S. Heyden.
In 1543 zag te Antwerpen een Selectissimarum orationum germanice redditarum
exercitus het licht; dit werk werd anoniem uitgegeven, maar een herdruk uit 1563
met de vermelding Auctore Joanne Sartorio toont dat Sartorius er de auteur van is.
In 1552 verschenen te Antwerpen twee werkjes van G. Macropedius met een
Nederlandse vertaling: Fundamentum Scholasticorum Georgii Macropedii, Seu
Prima Literariae Institutionis Rudimenta Germanicè enarrata per Ioannem Henricum
Scoendervvordanum, en: Nominum & verborum Quae in Institutionibus Grammaticae
Georgii Macropedii Exemplorum loco passim assumuntur Germanica interpretatio.
Ioanne Henrico Scoendervvordano, collectore & interprete.

13)

F. Prims, De naam onzer taal in de jaren 1480-1540, inzonderheid te Antwerpen, in Med.
V.A., 1939, p. 282.
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Ook in de titels van vier eigenlijke woordenboeken komt Germanicus voor als
benaming van het Nederlands; de eerste drie ervan zijn echter bewerkingen van
een Duits voorbeeld, zodat ze waarschijnlijk gewoon de titel daarvan hebben
overgenomen. Het Dictionarium Latinogermanicum van Dasypodius verscheen te
Antwerpen in 1542 in een Nederlandse bewerking door Antonius Schorus; het
Dictionarium Germanicolatinum van Dasypodius volgde als een Nederlands-Latijns
woordenboek in 1556. Het Dictionarum Germanicolatinum (1556) van Joannes
Berckelaer steunde eveneens voor een groot deel op het Duits-Latijnse woordenboek
van Dasypodius. Eveneens mogelijk, maar niet zeker, is Duitse invloed op het
Dictionariolum Latinogermanicum (1556) van Evaldus Gallus.
In de jaren 1563-1565 gebruikt Plantijn in zijn boekhouding herhaaldelijk
Germanicus met als Frans equivalent Flameng, wanneer hij spreekt over de
Nederlandse vertaling die Kiliaan maakte van het Dictionarium Latinogallicum van
14)
Robert Estienne en over de Thesaurus Theutonicae linguae . Ook in het privilege
wordt dit laatste woordenboek nog een Dictionarium Germanico-Latino-Gallicum
genoemd. Omdat voor deze Thesaurus ook Duitse bronnen gebruikt werden, is
Duitse invloed op het gebruik van Germanicus mogelijk. Toch was het onderscheid
tussen Teutonicus en Germanicus niet zo strikt als Prims het wil doen voorkomen.
Weliswaar werden in sommige uitgaven van de Colloquia van Berlaimont Nederlands
en Hoogduits onderscheiden als Teutonicum en Germanicum, maar anderzijds werd
Hoogduits in andere veeltalige uitgaven weer Teutonicum of Almanicum genoemd,
zoals ik boven reeds gezegd heb.

5. Belgicus
Prims schrijft dat de term Teutonica lingua in de zeventiende eeuw als benaming
van het Nederlands door Belgica werd vervangen onder

14)

Cfr. mijn werk De bronnen van drie woordenboeken uit de drukkerij van Plantin: het
Dictionarium Tetraglotton (1562), de Thesaurus Theutonicae linguae (1573) en Kiliaans eerste
Dictionarium Teutonico-Latinum (1574), in de reeks Bouwstoffen en Studiën voor de
geschiedenis en de lexicografie van het Nederlands, (ter perse) pp. 155-163.
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invloed van de humanisten; hij merkt hierbij op dat in de repertoria de vermelding
Belgica bij lexica en vocabularia uit de vroege zestiende eeuw ‘telkens behoort tot
de verklaring die de bibliograaf omtrent het boek wil bezorgen, en niet tot den
15)
oorspronkelijken tekst, al heeft het er veelal den schijn van’ .
In de tweede helft van de zestiende eeuw komt Belgicus met de betekenis van
Nederlands reeds vrij veel voor in woordenboeken. Toen S. Pelegromius in 1555
aan de Nederlandse trefwoorden in zijn Synonymorum sylva ook een Franse vertaling
toevoegde, schreef hij in zijn titel: ‘Versae sunt hac editione Belgicae tum dictiones
tum phrases in Gallicum sermonem’. In 1558 kreeg een nieuwe druk van de Colloquia
van Berlaimont de volgende Latijnse titel: Dictionarium, colloquia sive formulae
quatuor linguarum, Belgicae, Gallicae, Hispanicae, Italicae; in het Nederlands werd
Belgicus weergegeven met Duytsch en in het Frans met Flameng. In latere uitgaven
van de Colloquia van 1560 tot 1584 werd echter weer de benaming Teutonicus
gebruikt en pas vanaf 1585 komt opnieuw de term Belgicus voor.
In 1567 gebruikte H. Junius in zijn Nomenclator voor het Nederlands de afkorting
B., die hij verklaarde als ‘Belgicè, vel Belgis’. Ook in de titel van de beknopte,
drietalige uitgave van deze Nomenclator uit Leiden in 1593 lezen we: ‘propria nomina
omnium rerum Gallica Belgicaque linguis explicantur’. In het uitvoerige Dictionarium
van Calepinus, waarvan de eerste uitgave met een Nederlandse vertaling te Basel
in 1570 verscheen, werd onze taal eveneens Belgica genoemd, terwijl het Hoogduits
er Germanica heette. Kiliaan, die gewoonlijk Teutonicum gebruikte, schrijft in de
inleiding op zijn Dictionarium van 1574 echter ook: ‘Voces...quae ex superiori
Germania...in nostram Belgicam translatae sunt’; zoals ik boven, bij de term
Nederlandsch, gezegd heb, vertaalt Kiliaan in 1599 neder-landsche spraecke met
Lingua Belgica, Teutonica, inferior Germanica. In 1586 gaf Chr. Vladeraccus
Selectissimae Latini Sermonis Phrases uit, Belgicè et Gallicè redditae, en in 1599
verscheen te Amsterdam: Vocabulorum quae per Cornelii Valerii Ultraiec-

15)

F. Prims, De naam onzer taal in de jaren 1480-1540, in Med. V.A., 1939, p. 282.
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tini Etymologiam, Exemplorum vice passim occurrunt, Interpretatio Belgica.
Dit gebruik van de term Belgicus stemt overeen met het opkomen van de
volksnaam Belga in de tweede helft van de zestiende eeuw. Volgens G.J. Hoogewerff
‘verdwijnen’ tussen 1560 en 1590 de ‘Hollanders, Brabanders, Henegouwers...allengs
en worden tot “Vlamingen” en “Belgae”, welke woorden niet anders dan met
16)
“Nederlanders” mogen worden vertaald’ .

6. Batavicus
Bij uitbreiding werden soms ook namen van dialecten gebruikt als benaming van
de taal van al de gewesten samen en dus gelijkgesteld met Duytsch, Nederduytsch,
17)
Teutonicus, Germanicus of Belgicus . Slechts eenmaal heb ik de term Batavicus
met deze betekenis aangetroffen, in de spreekwoordenverzameling van J. Sartorius,
die hij ‘in Batavicum sermonem proprie ac eleganter convertit’. Dit werk werd in
1561 te Antwerpen uitgegeven, maar de auteur ervan was een geboren
Amsterdammer, die zijn hele leven in Noord-Nederland doorbracht.

7. Flandricus, Vlaemsch en Flameng
Vooral Spanjaarden en Fransen gebruikten oorspronkelijk volgens Prims de
18)
benaming Vlaemsch voor de algemene taal der Nederlanden . In de woordenboeken
komt Vlaemsch inderdaad het eerst voor als vertaling uit het Frans of het Spaans
en in het Frans werd onze taal vrijwel altijd Flameng genoemd, slechts driemaal
bas-alman. Omstreeks 1500 zag te Antwerpen het licht een Vocabulair pour aprendre
Romain et flameng. Vocabulaer om te leerne Walsch ende vlaemsch; in 1520 werd
hieraan ook een Spaanse vertaling en een Spaanse titel toegevoegd: Vocabulario
para aprender Franches Espannol y Flamincp [sic].
De Quinque linguarum dilucidissmus dictionarius van 1534 daaren-

16)
17)
18)

L. van der Essen en G.J. Hoogewerff, De historische gebondenheid der Nederlanden, Brussel,
1944, p. 81.
Cfr. W. de Vreese, Over de benamingen onzer taal, in Med. V.A., 1909, pp. 436-439.
F. Prims, De naam onzer taal in de jaren 1480-1540, in Med. V.A., 1939, p. 280.
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tegen vertaalde, zoals ik boven bij Duytsch en Teutonicus reeds gezegd heb,
Teuthonicum weliswaar met Flameng in het Frans en met Flamenco in het Spaans,
maar nog met Duytsch en met Tudesche (in het Italiaans); in 1546 verscheen er te
Parijs een uitgave van onder de titel Dictionnaire des huict langaiges, met o.a.
flamang. In 1536 zag te Antwerpen het Vocabulaire francois et Flameng van
Berlaimont het licht; de Nederlandse titel ervan zegt alleen: ‘om lichtelic francois te
leeren’. In latere bewerkingen van dit Vocabulare wordt van 1551 tot 1565 de
benaming Duytsch voor het Nederlands gebruikt, met als Latijns equivalent
Teutonicum en als Spaans equivalent Tudesco. In de Spaanse tieel komt Flamengo
voor vanaf 1558, maar in de Nederlandse titel staat Vlaemsch enkel in 1568; daarna
wordt het weer vervangen door Neerduyts. De term Vlaemsch werd echter reeds
in 1545 gebruikt in Die coniugacien in Franchoys ende in Duytsch oft in Vlaemsch
en in 1552 in Een profitelijck boecxken om Francoys ende Duytsche oft Vlaems te
leeren, twee andere werkjes van Berlaimont. Boven, bij Nederduytsch en bas-alman,
heb ik er reeds op gewezen dat Luython in 1552 in de titel van zijn Dictionaire
schreef: en Flameng ou bas allemant...vlaemsch oft neder duytsch.
Meurier gebruikte de benaming Flameng in zijn Vocabulaire françois-flameng
(1557), zijn Dictionaire Flameng-François (1563), zijn Colloques...pour facilement
apprendre François et Flameng (1557), zijn Conjugaisons (1558), zijn Breve
instruction (1558), zijn Magazin de Planté (1573), La Foire des Enfants d'Israel
(1580), La Guirlande des Ieunes Filles (1580), Le Perroquet Mignon des petits
Enfants (1580), Deviz Familiers (1590) en Propos puerils (1597). Slechts driemaal
geeft Meurier in zijn titel een Nederlandse benaming voor onze taal en dan gebruikt
hij opmerkelijk genoeg niet Vlaemsch, maar Nederduytsch (in de Colloques en de
Breve instruction) of Duytsch (in La Guirlande des Ieunes Filles). Toch schrijft Prims
dat Meuriers gebruik van Flameng ‘invloed gehad (heeft) op de verspreiding in de
e

19)

latere jaren der XVI eeuw van de benaming Vlaamsch voor de algemene taal’ .

19)

E. Prims, De naam onzer taal in de jaren 1480-1540, in Med. V.A., 1939, p. 281.
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In 1568 gaf Goedthals zijn Proverbes anciens Flamengs et François uit. In 1576
verscheen te Rotterdam de boven bij Nederduytsch reeds vermelde Forme ende
maniere der coniugatien in nederduytsch ende Fransoys...Un formulaire Des
Coniugaisons Flamen-Francoyses. M. Sasbout gaf in 1576 zijn Dictionaire
Flameng-Francoys uit en in 1579 zijn Dictionaire Francoys-Flameng. In 1577
verscheen bij J. Waesberghe te Antwerpen nog een Dictionaire flamen-françois en
in 1582 zag het Dictionnaire François-Flamen van J. Taye het licht, gevolgd door
het Dictionaire François-Flamen van G. Verniers. Ook in 1582 verscheen een druk
van het Naembouck van Lambrecht onder de titel Dictionaire Flameng-François en
onder de naam van H. du Tour of Van den Keere. Mellema gaf in 1587 zijn Dictionaire
ou promptuaire flameng-françoys uit en in 1589 de tegenhanger ervan,
françoys-flameng; van dit laatste deel verscheen bij J. Waesberghe te Rotterdam
in 1599 nog een bewerking onder de titel Dictionnaire François-Flamen.
Boven, in de eerste paragraaf, heb ik reeds vermeld dat Plantijn, een geboren
Fransman, Flandricus of Flameng als de ‘vulgaire’ benaming van onze taal
beschouwde en Teutonicus als de officiële. Opmerkelijk is nu dat in de titel van het
Dictionarium Tetraglotton de toevoeging ‘quam passim Flandricant vocant’ werd
geschrapt in de uitgave die met het uitgeversadres van de Leuvense drukker J.
Bogaert werd gedrukt, maar die verder volledig gelijk is aan het oorspronkelijke
Tetraglotton. Eveneens schrapte de Brabander Kiliaan deze toevoeging in zijn
handexemplaar dat nu nog met kanttekeningen van hem wordt bewaard in het
Museum Plantin-Moretus te Antwerpen. Blijkbaar vonden Bogaert en Kiliaan
Flandricus hier een ongewone of onjuiste term.
Behalve als directe vertaling van het Franse Flameng komt de benaming Vlaemsch
in de zestiende eeuw slechts uitzonderlijk voor: Lambrecht gebruikte Vlaemsch in
zijn Naembouck (1546) en Van Mussem in zijn Rhetorica (1553). Het Latijnse
Flandricus stond in de titel van het Dictionariolum (1544) van Paludanus, van de
Calepinus Pentaglottos (Antwerpen, 1545) en van de Proverbia Gallico-Flandrica
(1594) van F. Smijters. In hoever Vlaemsch en Flandricus in deze
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werken onder Franse invloed staan, is niet duidelijk. Wel valt op dat de meeste
auteurs ervan uit het oude graafschap Vlaanderen kwamen: Lambrecht uit
Oost-Vlaanderen en Van Mussem uit West-Vlaanderen; Paludanus was van Waalse
afkomst, maar woonde een tijdlang te Gent; wie de Calepinus Pentaglottos
samengesteld heeft, is niet bekend.
De Franse benaming Flameng was dus heel wat meer in gebruik dan de vrij
zeldzame equivalenten Vlaemsch en Flandricus, die nog hoofdzakelijk gewestelijke
benamingen waren.

Besluit
20)

Van deze benamingen van onze taal kunnen we nu het volgende overzicht maken :

1500-1549
1.

2.

3.

1550-1600

Totaal

Latijnse
benamingen

Teutonicus

4

8

12

Inferior
Germanicus

1

2

3

Germanicus

4

6

10

Belgicus

0

9

9

Batavicus

0

1

1

Flandricus

2

1

3

Nederlandse
benamingen

Duytsch

3

5

8

Nederduytsch

0

10

10

Nederlandsch

0

5

5

Vlaemsch

3

4

7

Bas-alman

0

3

3

Flameng

3

24

27

Franse
benamingen

Onder de Latijnse benamingen van onze taal heeft Teutonicus dus de overhand,
hoewel Germanicus ook voorkomt en Belgicus in de tweede helft van de eeuw
Teutonicus overvleugelt. Van de Nederlandse benamingen werd Nederduytsch het
meest gebruikt, maar evenals Nederlandsch enkel in de tweede helft van de eeuw;
Nederlandsch komt

20)

Verschillende uitgaven van één werk tel ik maar één keer mee als de benaming hetzelfde
blijft.
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in verhouding minder voor dan de gegevens van De Vreese zouden doen
verwachten. Het Frans ten slotte is de enige taal die weinig aarzeling kent over de
naam van onze taal; omdat het echter de term Flameng van één enkel gewest
overneemt, is deze het minst nauwkeurig. De namen Nederduytsch en Nederlandsch
waren zeker beter geschikt om de algemene taal van onze gewesten aan te duiden
en om deze tevens te onderscheiden van het Hoogduits.
Leuven
F. CLAES S.J.
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Tuijghen bij Huygens
In zijn artikel ‘Gespan’ bij Huygens (Ts. LXXXV, blz. 139 vlgg.) vestigt Dr. F.L. Zwaan
1)
de aandacht op vss. 65-68 van Cluyswerck , waar wij lezen:
In Coetshuys en in Stall had yeder in 't voorby gaen
Daervan 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.

(yeder: zowel Huygens, de dichter, als zijn zoon Constantijn.)
Met enige voorzichtigheid interpreteert Zwaan dit Gespan als ‘datgene waarmee
het paard wordt vastgemaakt, verbonden aan de wagen’. Aan Tuijghen geeft hij
noodgedwongen de inhoud: ‘datgene waarmee het paard bestuurd wordt (bit, leidsels
en wat dies meer zij)’.
Wanneer Huygens spreekt over het besturen van een paard, gebruikt hij toom (7
2)
3)
vindplaatsen ) of teugel (1 vindplaats: rijmpaar teugel - beugel ). Van Tuijghen is
mij alleen het bovenstaande citaat uit Cluys-werck bekend. Getuigh trof ik echter
4)
wel aan, nl. in Spaensche Wysheit :

1)
2)

Worp VIII, blz. 309, 310.
Toom:
de

1. Koren-bloemen, 2

druk, 1672, Deel II, blz. 24. (Vgl. Worp VI, blz. 51.)
de

2. 3. Koren-bloemen, 2

druk, 1672, Deel II, blz. 297. (Vgl. Worp VII, blz. 179.)

de

druk, 1672, Deel II, blz. 6. (Vgl. Worp VI, blz. 80.)

de

druk, 1672, Deel I, blz. 218. (Vgl. Worp III, blz. 77.)

de

druk, 1672, Deel I, blz. 94. (Vgl. Worp I, blz. 219.)

5. Koren-bloemen, 2
6. Koren-bloemen, 2
3)

7. Koren-bloemen, 2
Teugel:
de

druk, 1672, Deel I, blz. 61. (Vgl. Worp II, blz. 156.)

de

druk, 1672, Deel I, blz. 683. (Vgl. Worp VI, blz. 174.)

Koren-bloemen, 2
4)

druk, 1672, Deel II, blz. 56. (Vgl. Worp VI, blz. 7.)

de

4. Koren-bloemen, 2

Koren-bloemen, 2
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Schoon Getuigh, en schoone Maen,
Prijst den Hengst den kooper aen.

Dit is Huygens bewerking van:
Guarniciones y crin,
Dan venta al rozin.

Prof. Dr. J. Lechner was zo vriendelijk dit zinnetje uit het zeventiende-eeuwse Spaans
van commentaar te voorzien.
Guarniciones wijst z.i. op tuig in het algemeen. Het Diccionario de Autoridades,
Madrid, 1732 spreekt van: het tuig en de versierselen die men muilezels en paarden
omdoet om ze er fraaier te laten uitzien. Het woord kan zowel betrekking hebben
op het tuig van bereden paarden als op dat van paarden voor een (staatsie)koets
e.d. Een parafrase van het Spaanse citaat luidt: als een (oude) knol nu maar een
behoorlijk tuig en decente manen heeft, wordt hij wel verkocht, ofwel: glanzend tuig
en mooie manen maken dat je een (oude) knol toch nog wel verkoopt.
Het WNT (IV, kol. 1860) spreekt van getuig als van datgene waarmee een
ruiterpaard getuigd is en vermeldt hierbij het bovenstaande citaat uit Spaensche
Wysheit.
Het komt mij dan ook voor, dat wij in het citaat uit Cluys-werck bij het woord
Tuijghen zullen moeten denken aan het lederwerk (met metaalbeslag) op het paard,
tezamen met het hoofdstel. Dit heet in het Frans harnais of harnachement (zie b.v.
het artikel Harnais in de Petit Larousse) en in het Nederlands harnas, harnachement
of harnassuur. Het bit en de leidsels zijn slechts o n d e r d e l e n van dit groter geheel,
dat in het mnl. getuuch en in het westvl. getuig heet.
Zwaans omschrijving van Gespan in Cluys-werck kunnen we verduidelijken als
‘lamoen’.
Den Haag
J.A. VAN LEUVENSTEIJN
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De minste teeckens
In zijn Bede, Aen de Opper Vyanden van de Voorstanders der Vryheydt tot Leyden
1)
(1626) voegt Vondel gewetens-beulen, die, vermomt in rechters rocken, de zielen
by glimp van staats decreten dwingen, ontmaskerend toe (17/24):
Gods suyv're vinger treckt de schubben van uw' oogen,
Sie daar het schijn-recht, nu 't de grijns is afghetoghen,
Betast't ghedrogt ter deeg: 't is zielen tyranny,
20 Ghesmeet op't aan-beeld van de Kerck'lijcke heerschappy;
De minste teeckens doen dees vuyle prije stincken,
Dats' yder ruyckt, ey! sie die purp're tabbaards blincken,
De doemklock werd verstomt, 's gherechts roe breeckt in tween,
En 't Christdom roept al-om: de bloed-raed valt daer heen.
2)

Hier heeft H.W.E. Moller op vers 21 den volgenden commentaar geleverd: ‘21 De
minste aanwijzingen laten zien wat die vuile gruwel eigelik is, tonen z'n ware aard;
prije: kreng (letterlik: de minste aanraking doet dat vuile kreng stinken, laat 't z'n
stank verspreien)’. Dat wij in dezen uitleg niet mogen berusten, is duidelijk: teeckens
betekent niet letterlijk ‘aanraking’ en de overgang vandaar naar het zogenaamd
vrijere ‘aanwijzingen’ is in feite juist een sprong terug in verbalistisch duister. Moller
wil blijkbaar toewerken op een adagium: hoe meer men aas roert, hoe sterker het
stinkt; maar teeckens laat dit niet toe.
M.i. heeft Vondel met zijn vuyle prije voor even gering deel een concreet cadaver
voor ogen als hedentijdse schelders met hun kreng. Prije is in zijn dagen een
3)
clichébenaming o.a. voor ‘monsterachtige en helsche wezens’ ; de overdracht
verloopt te lichter, daar ook hellegeesten een aroma afgeven, penetrant voor wie
hen slechts herkent.

1)
2)
3)

WB II 813.
WB II 813. Bij hem sluit zich aan L. RENS, O zoete vrijheid! Vondel als strijder voor vrijheid
en vrede (Leiden 1969), p. 51.
WNT XII 2, 4132, 36/50.
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4)

Wanneer de heilige Antonius (251-356) eenmaal een vaartuig wil betreden , neemt
hij, niet te harden, een kwalijken reuk waar. Wat wilt ge ook, zo meesmuilen de
schippers, met al die vis en pekel? Maar Antonius haalt een jeugdigen verstekeling
te voorschijn en als nu ineens de jongen, een bezetene, luide gaat schreeuwen,
bestraft de heilige diens duivel; de geest vaart uit en allen zien in, ὅτι τοῦ δαίμονος
ἦν ἡ δυσωδία.
5)
In zijn Decretum horribile 113/116 voert Vondel (1631) Trigland ten tonele :
Hy bulckt: de Poesy die bid den Duyvel aen,
Den baerelijcken Droes, de weereld moet vergaen.
115 Dat's recht, Trigland, dat's recht. verbrand die boose prye:
Se stinckt, tot in den baerd van uw' Theologye.

De invloed van den Droes, die boze prye, bedoelt Vondels riposte, dringt door tot
zelfs in de verwerpingstheologie der langgebaarde Contraremonstranten, in hun
zetels tronend ten gerichte.
6)
De beide nuances van prije spelen (1630) dooreen in Harpoen 83/85:
Doen weeldigh Vlaendren was beseten van die pest,
Ontsteecken door den stanck van weynigh' boose prijen,
85 Verstorf de welvaert.

Petrus Dathenus is hier enerzijds een pestilentie, ontsprongen uit ontbindend aas,
anderzijds een obsederende daemon, die zelf weer de gedrevene heet van een
klein getal diabolische hitsers.
Op onze plaats zweeft Vondel minder een lijk voor, dat bezig is te vergaan, dan
wel veeleer een schijngestalte van dien satan, die zich vertoont als een engel des
lichts: het gedrocht der zielen tyranny, waaraan evenwel de grijns is afghetoghen.
Wij ademen bij onze verzen in het klimaat van exorcisme. Wat moet de mens doen,
dien de boze in edelste gedaante komt verzoeken? Hij kan hem toeblazen, hem

4)
5)
6)

ATHANASIUS. Vita Antonii 63 (J.-P. MIGNE, Patrologia Graeca XXVI col. 933).
WB III 350.
WB III 312.
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schelden; het minst drastische is wel, een kruis te slaan (se signare; signum, ‘teken’
7)
wordt ‘kruis’ ). Ook zich zo ‘zegenen’ kan men weer in eenvoud en wat meer
omstandig. De betrapte geest zal nu, verslagen, vlieden, maar dikwijls niet dan
nadat hij eerst tempeeste heeft gemaakt, de lucht met zwaveldamp bezwangerd,
rook ontwikkeld, gelicht van hellevuur. Pachomius († 346) vloekt den verleider weg,
8)
maar deze vervult tevoren zijn cel nog molestissimo fetore . En Gregorius
9)
Nazianzenus (± 329-390) herdenkt zijn zege aldus :
ἦλθες μὲν, ἦλθες, ὦ ϰάϰιστ', ἀλλ' ἐσχέθης.
ὡς ϰαπνὸν εἶδον, ῂσθόμην ϰαὶ τοῦ πυρός.
ὀσμὴ δριμεῖα, τοῦ δράϰοντος ἔμφασις.
σταυρὸν δ' ἐφίστημ', ὃς φύλαξ ζωῆς ἐμῆς.
‘Ge kwaamt wel, aterling, ge kwaamt, maar werdt weerstaan!
'k Bespeurde rook, in vuurgloed blinkend zag 'k u gaan;
Scherp woei de geur, het kenmerk van het drakenbroed:
Ik richt het kruis op, dat mijn levenskracht behoedt’.
10)

In zijn Waterbel, of verziert gerucht (± 1626) beschrijft ook Vondel de nederlaag
van een onreinen geest, de Logen-faem. Nadat haar Water-gal (13) gebarsten is,
zodat slechts lucht en windt resteren (25), treckt zij (35/37)
35 Haer langen staert van achter in:
Zij vaert na Plutoos hof-gesin,
En ruimt ons lucht met wint en stanck.,

d.w.z. verlaat onzen dampkring onder het ontwikkelen van wilden luchtstroom en
11)
van stank .
Met Bede 21/22 bedoelt de dichter: reeds het geringste teecken, reeds een kruisje
op de simpelste wijze geslagen, démasqueert de

7)
8)
9)
10)
11)

Mnl W VIII 183, 33/50.
Anonymus, Vita Pachomii 48 (J.-P. MIGNE, Patrologia Latina LXXIII col. 267).
GREGORIUS NAZIANZENUS, Carmina II 1, 60, 1/4 (J.-P. MIGNE, Patrologia Graeca XXXVII col.
1403).
WB II 814/815.
Foutief M.C.A. VAN DER HEIJDEN, De ziel van den poëet vertoont zich in zijn dichten
(Utrecht-Antwerpen 1967), p. 174: ruimt ons: laat aan ons achter.
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ongure Tyranny; niet alleen gaat deze nu zo stinken, van hellesulfer, dat elkeen
haar ruikt, maar ook begint haar rechterstoga, purperrood (van bloed?), nu te blincken
van dien nieuwen gloed, waardoor ze haar herkomst verraadt uit den poel des vuurs.
Amsterdam
D. KUIJPER FZN.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 86

308

Boekbeoordelingen
J. Svennung, Zur Geschichte des Goticismus (Skrifter utgivna av K.
Humanistika Vetenskapssamfundet i Uppsala, 44: 2B). Stockholm.
Almqvist & Wiksell, 1967. Prijs Zw. Kr. 20. -.
Habent sua fata...populi! De Goten en de Wandalen hebben oorlogen gevoerd,
gebrandschat, verwoest en geplunderd. In dit opzicht hebben deze barbaren hun
Romeinse leermeesters naar beste vermogen nagevolgd. Wie van beiden, Goten
1)
of Wandalen, in de ‘consuetudo bellorum’ de meesterschapsprijs verdient, zal ik
niet proberen te achterhalen. Toch roepen de namen van beide volkeren bij ons
thans geheel verschillende associaties op.
Die der Goten doet ons denken aan Wulfila, aan het Oostgotische rijk van
Theodorik de Grote of aan dat van de Westgotische koningen in Spanje, misschien
zelfs aan het zgn. Gotische schrift of aan de Gotische bouwstijl.
De naam der Wandalen mag dan misschien bij enkelen de gedachte oproepen
aan het Germaanse volk dat in N.-Afrika in 439 een bloeiend rijk stichtte, bij vrijwel
iedereen echter is hij onverbrekelijk verbonden met het vernielen van kustwerken
of andere cultuurmonumenten. Toch is deze associatie van de Wandalen met het
vandalisme even onverdiend als toevallig. Ook hier hebben we te maken met een
‘Wandlung der historischen Realität’, zoals de ondertitel luidt van het in Zürich in
1954 verschenen boek Goten und Wandalen van H. Helbling. Vandalisme is immers
pas in 1794 als slagwoord bewust geschapen door H. Grégoire, bisschop van Blois,
in zijn rapport aan de Nationale Conventie, getiteld ‘sur les destructions opérées
par le vandalisme’. Grégoire protesteerde hiermee tegen de vernietiging van
bibliotheken en monumenten die herinnerden aan het koningschap. De bisschop
heeft

1)

Het woord is van Augustinus.
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gezegd: ‘Je créai le mot pour tuer la chose’ . Hij had natuurlijk, i.p.v. vandalisme te
kiezen, even goed kunnen opteren voor hunisme, gothisme of normandisme (Robert
Guiscard 1084). Men moet er echter niet aan denken, wat er gebeurd zou zijn indien
Grégoire, denkend aan de plundering van Rome door de Galliërs in het jaar 390 v.
Chr., het in zijn hoofd had gehaald zijn moedertaal te verrijken met de term
gaulisme...‘pour tuer la chose’!
In elk geval een woord gothisme heeft Grégoire niet gemaakt en ook niet het
woord gothicisme. Hoe oud goticisme dan wel is, in welk land en wanneer het is
3)
ontstaan, zegt Svennung niet; dat zou ons taalkundigen juist bijzonder interesseren .
Maar de taalkundige belangstelling van de classicus J. Svennung voor de titel van
zijn boek reikt niet verder dan de mededeling in het voorwoord, dat de schrijfwijze
met c ‘etymologisch wohlbegründet’ is. Ook over dit detail krijgen wij geen nadere
mededelingen.
Onder goticisme verstaat men in de ‘Ideengeschichte’ de voorstelling dat de
Goten, na hun emigratie uit Skandinavië, in de vroege middeleeuwen zowat de hele
bekende wereld zouden hebben veroverd en grote gebieden van Europa bevolkt.
Tot een dergelijke, voor ons nogal absurde opvatting, gepaard met respect en
bewondering voor een volk van wereldveroveraars, kon men natuurlijk alleen maar
komen omdat men gaandeweg onder de Gotische vlag allerlei volkeren liet varen
die er op geen enkele manier onder thuis hoorden. Een oud klassiek voorbeeld
hiervan, men treft het al aan bij Orosius in het begin van de 5de eeuw na Chr., is
wel de identificatie Geten = Goten. De Getae waren Thracische stammen aan de
Beneden-Donau; ze werden in de eerste eeuw vernietigd en verdwenen uit de
geschiedenis. Maar als de Goten bij de Donau komen te wonen worden ze ook
Getae genoemd. In latere tijd wordt Gotisch synoniem van wat nu Germaans heet;
het is b.v. bekend hoe Deense taalkundigen als Rasmus Rask en Vilhelm Thomsen
spraken van ‘den gotiske Sprogklasse’.

2)
3)

5

O. Bloch et W. von Wartburg, Dictionnaire étymologique de la langue française [1968].
In het NED is de oudste plaats van eng. goticism ‘rudeness, barbarism’ van 1710. Het DWB
heeft een uitvoerig artikel Gotisch van de hand van Fritz Tschirch; Gotizismus echter ontbreekt.
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Belangrijk voor de ontwikkeling van het goticisme is vooral geweest de Westgotische
traditie in Spanje. De grote verheerlijker van dit Gotische rijk was de aartsbisschop
van Sevilla, Isidorus (gest. 636), met zijn Historia Gothorum. Ook na de Arabische
zegepraal bij Vejér de la Frontera in het jaar 711 bleef dat Gotische zelfbewustzijn,
meer mythe dan realiteit, leven en heeft als zodanig elan gegeven aan de restauratie
van de oude patria Gothorum.
Het zou echter vooral het Concilie van Basel zijn, gehouden tussen de jaren 1431
en 1449, dat een krachtige impuls zou worden voor de Gotische idee. Op dat concilie
namelijk maakten zowel de Spaanse als de Zweedse vertegenwoordigers, op grond
van hun afstamming van de roemrijke Goten, aanspraak op de ereplaats in de
vergadering. De woordvoerder van de Zweedse koning Erik, koning van de
Skandinavische Unie, was Nicolaus Ragvaldi (Nils Ragvaldsson), bisschop van
Växjö in Småland, later (1438) aartsbisschop van Uppsala. De protestatie waarmee
de Zweedse bisschop zijn aanspraken verdedigde, is ons in verschillende versies
bewaard.
Op het Concilie van Basel was eveneens aanwezig een jonge, begaafde Italiaanse
humanist, Enea Silvio de Piccolomini, die in 1464 als paus Pius II zou sterven.
Piccolomini was als historicus een zeer oorspronkelijke geest, hij was kritisch en
wilde terug naar de bronnen. Zijn in Basel gewekte belangstelling voor de
geschiedenis der Goten vond haar bekroning in 1453 toen hij, inmiddels bisschop
van Siena geworden, in het Benediktijnerklooster Göttweig in Oostenrijk, een
handschrift van Jordanes ontdekte.
Het humanisme in Italië, met zijn bewondering voor de antieke bouwkunst, leidde
ertoe dat men de middeleeuwse architectuur ging verachten. Het gevolg was dat
men een omstreeks 1150 in Frankrijk ontstane bouwstijl ging beschouwen als een
uitvinding van de barbaren, de Goten die Rome ingenomen hadden; vooral Giorgio
Vasari heeft zich omstreeks 1550 in dit opzicht verdienstelijk gemaakt. Deze stijl,
die hij niet eens de naam stijl waardig keurde, noemde hij echter tedesco! Goticus
in deze toepassing wordt het eerst in 1610, in een Latijns werk van een jezuïet,
aangetroffen, in het Frans echter pas in 1619. De toepassing Gotisch op het
middeleeuwse schrift is ouder en wordt reeds
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omstreeks 1440 aangetroffen . Uit wat Svennung op blz. 57 schrijft, kan men echter
de verkeerde indruk krijgen, dat deze toepassing secundair zou zijn ten opzichte
van die in de bouwstijl.
Vóór Vasari echter heeft Erasmus de Goten prijsgegeven aan de humanistische
verachting. Omstreeks 1505 beklaagt deze er zich over ‘quam foede disciplinas
omnis confuderint isti Gothi, quanto supercilio suam inscitiam perdoceant, quam
stolida peruicacia et propriam tueantur ignorantiam et alienam eruditionem
aspernentur’. En de Straatsburgse lexicograaf Petrus Dasypodius vertaalt in 1536
gotthicus als ‘das den Gothis zugehört Et pro barbaro accipitur’; gotthicum ingenium
is ‘eine grobe unverstendige art’. Deze humanistische verachting van de Goten was
algemeen in West-Europa.
Ditzelfde humanisme zou echter, door zijn kritische en geleerde grondslag, leiden
tot een eerherstel van deze Goten. Twee jaar na de ontdekking door Silvio de
Piccolomini van een handschrift van Jordanes, werd, in 1455, de Codex
Hersfeldensis, het enig bewaarde handschrift van de Germania van Tacitus, in
Duitsland gevonden, naar Rome gebracht en daar omstreeks 1470 gedrukt. Dit zou
de Duitsers de wapenen verschaffen om van zich af te bijten tegen de Italiaanse
arrogantie.
In Engeland had de naam der Goten, die men vaak identificeerde met de
Skandinaviërs of de Germanen, al heel vroeg een goede klank. In de 17de en 18de
eeuw krijgt Gotisch zelfs de politieke kleur van ‘vrijheidslievend’, ‘parlementarisch’
en ‘demokratisch’. De romantiek gaf aan de Gotische, d.i. de nationale waarden,
tenslotte de ereplaats.
Dat in Zweden - vanwaar de Goten volgens Jordanes gekomen zijn, Zweden
5)
waarvan de koning reeds in 1164 met rex gothorum werd toegesproken - het
Goticisme een goede voedingsbodem zou vinden, lag voor de hand. Toch is het
Goticisme in Zweden eigenlijk niet autochtoon, doch berust op import uit het
continent, t.w. op invloed van de Spaanse Westgotische tradities. De Gotische
ideologie zou in

4)
5)

5

O. Bloch et W. von Wartburg. Dictionnaire étymologique de la langue française [1968]. iZe
ook W. von Wartburg, FEW 16, 103 volg. [1959].
Manne Eriksson, in Upplands Fornminnesförenings Arsbok Uppland 1969, 121.
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Zweden worden uitgebouwd door bisschop Nicolaus Ragvaldi, maar vooral door
Johannes Magnus, de laatste katholieke aartbisschop van Zweden, die in Rome in
ballingschap leefde. Hij schreef daar omstreeks 1540 zijn Historia de omnibus
Gothorum Sueonumque regibus, die in Rome in 1554 werd gedrukt. Dit laatste werk
leverde de ideologie voor het Zweedse imperium van Gustaaf II Adolf, door de
Franse koning Louis XIII verachtelijk ‘ce goth’ genoemd. Maar van koningin Christina,
de dochter van Gustaaf II Adolf, weten we, door Isaac Vossius, haar leraar in het
Grieks, dat ze haar Gotische voorvaderen verwenste, en gaarne afstand had gedaan
van de troon, als ze daarmee de plundering van Rome door Alarik en zijn Goten
ongedaan had kunnen maken. Geen wonder dat ze de Codex Argenteus, die in
1648 met de keizerlijke schatten uit Praag naar Zweden was gebracht, bij wijze van
betaling overliet aan Isaac Vossius. Maar het Zweedse goticisme zou niet dulden
dat deze kostbare schat voor Zweden verloren ging. De Zweedse kanselier Gabriel
de la Gardie wist het handschrift voor 500 rijksdaalders voor zijn vaderland terug te
kopen. Op 14 juni 1669 schonk De la Gardie de codex aan de universiteitsbibliotheek
van Uppsala ‘till en ewig warande possession’. In zijn daarbij gehouden redevoering
sprak De la Gardie er zijn voldoening over uit, dat hij het originele manuscript van
Wulfila - zo dacht hij althans - terug had kunnen schenken aan zijn vaderland, nadat
het gedurende zovele eeuwen in vreemde handen was geweest. De toenmalige
6)
Grootzweedse visie zag de schepping van Wulfila duidelijk als een Zweeds werk .
Het zou tenslotte een hoogleraar uit Uppsala zijn, de overigens geniale Olaus
Rudbeck, die in 1679, in zijn boek Atlantica sive Manheim, de Zweedse
chauvinistische fantasterijen ad absurdum zou voeren. Volgens dit werk was Zweden
identiek met de Atlantis van Plato, en was de Apollotempel der Atlantiden niets
anders geweest dan het oude heidense heiligdom in Gamla Uppsala.
***
Svennungs Zur Geschichte des Goticismus is een samenvatting van de geschiedenis
der Gotische gedachte vanaf de idealisering van de

6)

Tönnes Kleberg, Codex Argenteus Silver Bibeln i Uppsala 16 [1961].
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Goten bij de Antieken, over de verachting van de zijde der Renaissancisten tot hun
uiteindelijke verheerlijking door de romantiek. Deze samenvatting levert ons op een
overzichtelijke manier een bijzonder rijk materiaal. Met zijn geleerd en degelijk boek
heeft de schrijver velen, de oud-germanisten, maar veel meer nog de beoefenaren
der ideeëngeschiedenis, alsmede de kultuurhistorici en literairhistorici aan zich
verplicht.
De vraag of dit boek goed en vlot geschreven is, durf ik niet zonder meer positief
te beantwoorden. Zelfs als de schrijver als historicus de evenknie zou zijn van
Huizinga, dan zou hij als stilist waarschijnlijk toch niet diens gelijke mogen worden
genoemd. Hoe dan ook, aan de compositie van Zur Geschichte des Goticismus is
in ieder geval toch wel te merken, dat dit werkje oorspronkelijk als aanhangsel was
bedoeld bij het boek Jordanes und Scandia, dat in dezelfde serie is verschenen.
Dit kan veel verklaren.
Ik vraag me af of de Nederlanden niet, evenzeer als Oostenrijk en Zwitserland,
recht hadden kunnen doen gelden op een apart hoofdstuk in deze geschiedenis
van het goticisme. Het aandeel van Nederlanders aan de studie van het Gotisch
kan daarbij stellig als een belangrijke factor gelden. Svennung noemt zelf, behalve
Hugo Grotius, ook nog de ‘Leidenaren’ Philippus Cluverius en Marcus Zuërius van
Boxhorn. In het boek van R.G. van de Velde, De Studie van het Gotisch in de
Nederlanden [1966] echter, wordt Cluverius niet eens vermeld, terwijl Boxhorn alleen
terloops wordt genoemd in een brief van Janus Vlitius, en dan nog alleen in zijn
Latijnse travesti Boxhornius.
Belangrijk is ook het literatuuroverzicht (p. V-X). Hierbij mis ik het boek van P.
Frankl, The Gothic. Literary Sources and Interpretations through Eight Centuries.
Princeton University Press [1960]. C. Weibull, die op p. 105 genoemd wordt,
ontbreekt in de bibliografie. In verband met Hs. 11: ‘Gotische’ Ideen im Frankreich
des 18. Jahrhunderts, zie men thans ook Marie E. Lein, Persistance et renouveau
du gothique en France avant Chateaubriand (Modern Philology 66, 121-135
[1968-1969]).
Dat hier en daar wat zetfouten zijn blijven zitten, b.v.: p. 1 Cassidor, p. 109 the
Germanus, is normaal. Met Franse citaten schijnt de zetter
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wel eens moeite te hebben gehad, b.v. p. 99: pas les l'usage, waarschijnlijk i.p.v.
‘pas par l'usage’, p. 100 en comparasion i.p.v. ‘en comparaison’, p. 103 Ces Goth
étaint i.p.v. ‘Ces Goths étaient’.
F. DE TOLLENAERE

Dr. E.R. Nieuwborg, Retrograde Woordenboek van de Nederlandse Taal.
Antw., Uitgeverij Plantijn N.V., 1969. XV en 1115 blz. Prijs geb. 800 F.
Als eerste produkt van enige omvang - en welk een omvang! - van de
gemechaniseerde lexicografie in het Nederlandse taalgebied verschijnt dit retrograde
woordenboek van het Nederlands, onder auspiciën van het Instituut voor toegepaste
Linguïstiek van de Katholieke Universiteit Leuven, met medewerking van het
Rekencentrum aldaar. Het is in feite een index op Van Dale in spiegelbeeld: de
woorden zijn er geordend op de letters in alfabetische volgorde van achteren naar
voren, dus op a volgt ba, dan aba, Kaäba, baba, en het laatste woord is jazz. Het
zijn er ongeveer 192.000, en daarmee is dit werk het omvangrijkste retrograde
woordenboek dat beschikbaar is; het Duitse van Maters heeft er maar 138.000.
Meer nog dan voor de enkele woordindex of de concordantie, illustreert het retrograde
woordenboek de mogelijkheden van de mechanisering voor de lexicografie: het is
bijna ondenkbaar dat iemand met de ‘handwerk’-methode er ooit toe gekomen zou
zijn zo'n woordenboek samen te stellen, en wat een tijd zou dat gekost hebben! In
zijn Woord Vooraf zegt Dr. Nieuwborg niet hoe lang hij ermee bezig is geweest,
maar er valt wel uit op te maken dat het niet veel meer dan twee jaar moet zijn
geweest.
Het retrograde woordenboek is ‘in de eerste plaats bedoeld als een werkinstrument
om het onderzoek van de woordvorming te vergemakkelijken’. De discussie over
het achtervoegsel -esk in de jongste afleveringen van de Nieuwe Taalgids illustreren
voortreffelijk het nut dat zo'n woordenboek daarbij kan opleveren, en er is daarbij
dan ook zelfs al gebruik gemaakt van het werk van Dr. Nieuwborg in proef. Niet
altijd zijn de gegevens echter zo gemakkelijk af te lezen als in dit geval; er zal soms
nog wel enig tel- en rekenwerk te verrichten over
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blijven. Stel men wil de verhouding nagaan tussen de infinitieven op -en en de
verbale abstracte op -ing, dan is het wel gemakkelijk te constateren dat de woorden
op -en 140 bladzijden beslaan en die op -ing 68, maar bij de eerstgenoemde zijn
dan o.a. ook meegeteld bloedkoralen, warmte- en andere stralen, gezwollen en alle
stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden op -en. Zo is het ook licht te zien dat de woorden
op -heid 22 blz. beslaan, en die op -te 13½; maar terwijl de eerste groep homogeen
is, zitten bij de laatste ook woorden als akte en buste. Zo illustreert dit werk tegelijk
de mogelijkheden en de begrenzingen van de mechanisatie in de lexicografie: zij
levert het materiaal tot in de puntjes geordend af, maar de interpretatie blijft geheel
voor rekening van de onderzoeker, om van lexicologisch redactiewerk nog maar te
zwijgen.
De ij is, gelukkig en terecht, als i + j behandeld; alle woorden op ij vindt men
daardoor onder de J. Dit brengt ook mee dat men b.v. krijt ná kruit vindt, wat éven
verwarrend werkt, maar precies klopt met het spiegeleffect dat aan de
retrogrademethode eigen is. Men kan er een sterk argument uit putten tegen de
plaatsing van de ij aan het eind van het alfabet, zoals die maar al te vaak in
naslagwerken wordt toegepast, en ook in dit tijdschrift wel eens bepleit is (Dl. 84,
226 vg).
Ten aanzien van de presentatie zijn er enige verschillen met het Duitse retrograde
woordenboek van Maters: alles is in hoofdletters afgedrukt, terwijl Maters
gelijkluidende woorden met en zonder hoofdletter (arm - Arm; regen - Regen)
onderscheidt. Daardoor kan men bij Nieuwborg wel zien dat er drie woorden jas
zijn, maar niet dat een daarvan een persoonsnaam is. Zijn woordenboek is niet in
boekdruk uitgevoerd, maar geheel van de magneetbanden afgedrukt. Daarbij zijn
vrij veel letters wat onduidelijk overgekomen. De homoniemen zijn genummerd,
maar de nummers staan zonder spatie tegen de woorden, wat soms verwarrend
werkt, omdat 1 en I niet erg duidelijk onderscheiden zijn.
Dit zijn echter slechts geringe bezwaren tegen een werk dat voor het onderzoek
van de woordvorming van bijna onvoorstelbaar groot nut zal blijken te zijn. De
samensteller van het model, Van Dale, vindt er een correctief in op enige
inconsequenties betreffende de aaneenschrij-
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ving. De uitgever zal het echter niet in de eerste plaats moeten hebben van de kleine
groep van lexicografen en woordonderzoekers; in zijn prospectus wijst hij er dan
ook terecht op dat het werk ‘voorzeker een prachtig hulpmiddel (is) voor puzzelaars
en rijmelaars’. Alle rijmwoordenboeken worden hiermee inderdaad overbodig.
Leiden, April 1970
C. KRUYSKAMP

Dialektatlas van Zuid-Holland en Utrecht door L. van Oyen met
medewerking van E. Blancquaert † en Chr. J. van der Voet, I-II.
Antwerpen 1968, Reeks Nederlandse Dialektatlassen, nr. 17.
Krachtiger dan waar ook in het Nederlandse taalgebied dringt zich in Zuid-Holland
de vraag aan ons op of er ter plaatse nog wel sprake kan zijn van dialekt of dat men
niet beter kan spreken van plaatselijk of regionaal gekleurd Nederlands. Theoretisch
is zulk een vraag alleen met een beroep op de taalwil op te lossen. En dan zal zeker
het aantal dialektsprekers in dit gebied niet groot zijn. Afgezien echter van deze
vraag, krijgt men uit de hier besproken atlas de overigens niet verrassende indruk
dat de oude locale of regionale eigenaardigheden er ver verdwenen zijn.
Zeker komen we soms heel onverwachts nog onbekende vormen tegen: rugge
‘zwaar (van werk)’. dat opgegeven werd voor Noordwijkerhout, Ankeveen en Roelof
Arendsveen, breumels voor ‘bramen’ in Nieuwkoop of warrels voor ‘eigenwijze lui’
in Langeraar. Het in het WNT uitsluitend voor Berkhey geattesteerde leuk ‘lauw,
halfwarm’, overigens daar ‘in een deel van N.- en Z.-Holl. gebruikelijk’ genoemd,
vindt men hier voor Langeraar in de verkleinvorm leukies. Maar in het algemeen
zijn de oude dialektvormen vaak ver teruggedrongen, soms de volledige ondergang
nabij. De ontronding in het woord brug, vereeuwigd in het toponiem Terbregge onder
Hillegersberg, valt op de hele kaart 121 maar tweemaal meer te bespeuren, nl. in
de vissersdialekten van Scheveningen en Katwijk aan Zee. De ontronding bij oude
iu voor r, eenmaal als een typisch hollands verschijnsel bestempeld, komt op de
kaart van duur (kaart 47) slechts negenmaal meer te voorschijn: in Aalsmeer,
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Noordwijk aan Zee, Katwijk aan Zee, Scheveningen, Rijpwetering en verder
Oostvoorne, Rokkanje, Heenvliet en Spijkenisse; met uitzondering van Rijpwetering
en Aalsmeer, dus eigenlijk nergens meer in het ‘binnenland’. Wie echter zoals ik bij
ervaring weet hoe moeilijk het is die ier-vormen bij de enquête te laten verschijnen,
acht de mogelijkheid dat er toch nog wel meer ier-sprekers te vinden zouden kunnen
zijn, overigens niet geheel uitgesloten.
Ook deze atlas toont weer hoe moeilijk het is syntactica te betrappen. Een
voorbeeld daarvan levert de eerste zin, die met een conditioneeltemporele als-zin
begint: ‘als de kippen een sperwer (kleine roofvogel) zien, zijn ze bang’. Persoonlijk
heb ik het feit dat de enquête met zo'n ingewikkelde, samengestelde, zin begon,
nooit erg gelukkig gevonden. Hier lijkt mij dan ook het resultaat begrijpelijk aan de
lage kant. De typische geïnverteerde al-constructie komt in deze atlas slechts één
keer, n.l alleen in Koudekerk, te voorschijn. Toch moet deze in Holland beslist
2

frequenter zijn. Men zie hiervoor bijv. mijn Nederlandse Dialectkunde par. 136. Ook
onlangs heb ik haar nog eens door mijn achtjarig kleindochtertje in het niet ver van
Koudekerk gelegen Nieuwkoop horen gebruiken. Maar zelfs komt bij de
concurrerende als-constructie de uit de dialectliteratuur als o.a. Hollands en Utrechts
bekend staande congruentie van het voegwoord alleen in Driebergen te voorschijn.
Uiteraard levert deze atlas ook materiaal voor het boeiende aa-probleem. Op de
kaart van Te Winkel reeds vindt men in Zuid-Holland een aa-gebied, waarvan het
niet onmogelijk is dat het de bakermat van de beschaafde Nederlandse aa zou zijn.
En inderdaad, ook de hier besproken atlas kent plaatsen die voor de ABN aa geen
andere representant dan die zelfde aa kennen. Dat is bijv. het geval met Leiden en
Stompwijk. Maar ook in Langeraar vond ik slechts eenmaal een afwijking, nl. veerze
naast vaarze, en in Waddingxveen alleen /pae.rt/, /stae.rt/ en /kae.s/. De door Te
Winkel gewekte indruk wordt door de atlas dus inderdaad bevestigd. Waar
Nieuwkoop reeds een groot aantal ae's vertoont, hoef dat niet te verwonderen daar
het, hoewel in Te Winkels aa-gebied gelegen, in ieder geval ook bij hem vlak tegen
het ae.-gebied aan ligt.
Terwijl G. Kloeke en A. de Knegt, Een aanvulling van de muis-huis-
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kaart TT IV 147 vlg. in Heenvliet voor î en û alleen gediftongeerde vormen kenden,
komen hier in Heenvliet toch nog ongediftongeerde relicten opduiken; een kleine
correctie dus nog op het door Kloeke toch al zo nauwkeurig getekend beeld.
Ook verschaft deze atlas weer nieuw materiaal voor de werkzaamheid van het
centraliserend accent, zowel voor Zuid-Holland als voor Utrecht. Ik doel hierbij op
de uitspraak Schonneve ‘Schoonhoven’, Ojik ‘Odijk’, Blaisik ‘Bleeswijk’, Stompik
‘Stompwijk’ en voor gevallen met eindbeklemtoning op Mefoort ‘Montfoort’, Ktoef
‘Kortenhoef’ en Merkerk ‘Meerkerk’.
Als voor mij totaal onverwacht syntactisch verschijnsel noteer ik de constructie
waarbij in de zin ‘ik heb (het) hem afgeraden om zo laat (vlak) langs het water te
gaan’ (zin 54) de infinitief met niet geconstrueerd wordt.
Nog steeds stijgt ons gevoel van dankbaarheid voor de redactie van de Reeks
dat ze met taaie volharding doorzet. Dat in dit deel als vraag 142 nog 33 uit de
literatuur over het Zuidhollands bekende woorden als ‘ui’, ‘boter’, en ‘tenen’ extra
zijn toegevoegd, kan alleen maar als een voordeel beschouwd worden.
A. WEIJNEN

Verschaeviana Eerste deel, aflevering 1. 144 blz. Prijs 150 BF.
Verschaeviana is een nieuw tijdschrift, dat uitgegeven wordt door het Jozef
Lootensfonds, Baron Ruzettelaan 433, B-8320, Assebroek. Hoofdredakteur is Jaak
L. de Meester. Het Jozef Lootensfonds is financieel mogelijk gemaakt door Maria
Lootens, die daarmee een wens van haar broer Jozef, vriend en bewonderaar van
Verschaeve, in vervulling bracht, nl. ‘om de uitstraling van Cyriel Verschaeve te
bevorderen’. In een Ten Geleide wordt deze èn als dichter èn als Flamingant zeer
ongelijk gewaardeerde priester ‘een van de groten van ons volk’ genoemd. De
redactie stelt zich voor nog niet gepubliceerd werk van Verschaeve af te drukken,
een definitieve wetenschappelijke uitgave van het hele oeuvre voor te bereiden en
tot stand te brengen, het maken van vertalingen te stimuleren, vooral in het Duits,
archivalia, verhandelingen,
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herdrukken van moeilijk te raadplegen artikels, bibliografica en dgl. die op hem
betrekking hebben, op te nemen. Ook zijn vriendenkring zal aan de beurt komen.
Behalve enkele in memoriams geeft deze aflevering een Duits artikel, Verschaeves
Erbschaft door Albert Mirgeler, wat me, gezien de houding van Verschaeve in de
Tweede Wereldoorlog, geen gelukkig begin lijkt. Daarna volgt het eerste deel van
Het drama van Cyriel Verschaeve en Robrecht de Smet (11 november 1918-30
september 1925) door R. Vanlandschoot. Het is een rijk gedocumenteerd artikel,
waaruit o.a. blijkt, in welk een tragische situatie de meer of minder activistische
Flaminganten tijdens en na de Eerste Wereldoorlog kwamen te verkeren.
Hierna worden brieven van Cyriel Verschaeve aan Jozef Lootens tot half april
1910 afgedrukt en tenslotte volgt een deel Verschaevebibliografie 1949-1969.
G. KAZEMIER
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