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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

Kanttekeningen van Kiliaan bij zijn Etymologicum Teutonicae
linguae
In zijn dissertatie wees Kluyver reeds op een vrij groot aantal geschreven
aanvullingen en verbeteringen in de randen van een exemplaar van Kiliaans
Etymologicum van 1599 dat zich in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage
bevindt; hij schreef: ‘Ik zou bijna durven beweren, dat zij van Kiliaan zelf zijn, doch
1)
het oordeel verblijve aan anderen’ . Bouchery, die deze kanttekeningen en de
lotgevallen van dit exemplaar nader onderzocht, vond dat Balthasar Moretus het in
1610, drie jaar na Kiliaans dood, aan de Antwerpse kapucijn Pater Anselmus gegeven
had om het na te zien en voor een nieuwe uitgave klaar te maken. Deze stuurde
het echter in 1616 terug naar Moretus, omdat hij voor dit werk geen tijd meer vond.
Dit exemplaar, dat te 's-Gravenhage terecht is gekomen, bevat volgens Bouchery
‘behalve kanttekeningen van Kiliaan en van Pater Anselmus er nog van twee of drie
2)
andere personen’ .
Andere dergelijke kanttekeningen die Kiliaan maakte om zijn woordenboeken aan
3)
te vullen, heb ik reeds in Wetenschappelijke Tijdingen besproken . Kiliaans
kanttekeningen bij zijn Etymologicum hebben echter een bijzondere waarde omdat
ze de laatste aantekeningen van zijn hand zijn; dit aangevulde exemplaar kunnen
we beschouwen als de vierde uitgave van zijn woordenboek.

A. Algemeen beeld van deze kanttekeningen
Naar het handschrift te oordelen meen ik dat de meeste kanttekeningen bij dit
exemplaar van het Etymologicum inderdaad van Kiliaan zijn, naar schatting minstens
twee derde. Het aantal is op sommige blad-

1)

2)
3)

A. Kluyver, Proeve eener kritiek op het woordenboek van Kiliaan. 's-Gravenhage, 1884, p. 8,
n. 1; cfr, zijn Bijvoegsel, pp. 153-154. Het W.N.T. (IV, kol. 1146) verwijst naar Kluyver voor
een van deze aanvullingen, het woord gelettert.
H.F. Bouchery, Latijnsche lexicographie der XVe en XVIe eeuw in de Nederlanden, in De
Gulden Passer, 22 (1944), p. 77.
F. Claes, Kiliaan, de grondlegger van de Nederlandse lexicografie, in Wetenschappelijke
Tijdingen, 28 (1969), kol. 199-204.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 87

2
zijden zo groot dat de randen boven, beneden, links en rechts vol staan; deze
aanvullingen zijn duidelijk niet alle ineens, maar op verschillende ogenblikken
opgeschreven. Meestal gaf Kiliaan door een teken in de tekst aan op welke plaats
de bijgeschreven woorden ingelast moesten worden. Slechts uitzonderlijk werden
woorden uit de gedrukte tekst geschrapt; hierbij is gewoonlijk niet te zien of Kiliaan
dit zelf gedaan heeft.
Eerst geef ik hier een bladzijde met aangevulde artikels als voorbeeld. Het teken
* geeft aan waar de kanttekening bij hoort. De haakjes [ ] geven aan dat deze
kanttekening niet van Kiliaan is.
p. 669
tekst
wijen, wijhen. Dedicare, dicare Deo, sacrare,
consecrare, deuouere, inaugurare, initiare. ger.
vveyhen: sax. vvyhen *.

kanttekeningen
:wyddan

wij-nacht...wijn-nacht, Adr. Iun. & B. Rhenan. dici putat vide nacht
à wijn. i. vinum: & nacht. i. nox. quòd diem noctemque
epulari consueuerint olim Germani. *
wij-roock, wie-roock. Thus. q.d. fumus sacer: à fuffitu sax. wijreck, wijrock
siue fumante vapore in sacrificiis. *
wij-roock-kasken.* Acerra, thuris arcula siue
repositorium, nauicula apud Ecci.

[wij-roock-schencke]

wij-waeter. Aqua lustralis, aqua sacra, consecrata. *

sax. wijgewater, wijhwater

Wijf. Mulier, femina. & Coniux, uxor; marita, nupta. ger. sax. wyf.
vveyb; ang. vvife. *
wijfken der ghedierten.
Matrix. i. voye.

Wijghant, wiegant. vet. flan. Gigas: & Bellator strenuus. , giaunt
& Vir fortis & potens. gal. geant: ital. gigante: hisp.
gigante: ang. giant *.
Wijghen, wijgen. sax. i.
wijen. consecrare

Wijle. Momentum, temporis spatium, tempus. ger.
vvhail: * ang. vvyle.

weyl: sax. wijle
Wijle. vet. i. uer. Hora.

wijlen-eer. vet. * Olim.

holl.

wijlkens. Parum-per, paruo tempore: paulisper *.

[aliquantusper]

Wijn. Vinum. οἴνος. germ. vveyn: sax. * vvijn: gal. vin: win, wyn
ital. vino: hisp. vino: ang. vvine.
wijn seck. j.* roomenije. Vinum Hispaniense. gal. vin
sec: ang. sacke.

[sack-wijn]
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Zo heb ik de kanttekeningen bij 16 bladzijden van het Etymologicum ontcijferd. Deze
bestaan uit 374 toevoegingen en verbeteringen, waarvan er 269 waarschijnlijk van
Kiliaan zijn, terwijl anderzijds 6 woorden geschrapt werden. De geschrapte woorden
zijn 4 Latijnse synoniemen: pileolus rotundus (i.v. Gabbe, gabbeke. vet. Galerus; in
de plaats hiervan werd een nieuwe Latijnse tekst toegevoegd, die ik echter nog niet
heb kunnen ontcijferen), eminentiae (i.v. Gariete, gheriete. fland. speculae, minae,
pinnae...), mel non pressum, protopum (i.v. maeghden honingh) en messor (i.v.
maeyer); verder werd i.v. Wijs...ang. vise het laatste woord vise geschrapt en
vervangen door wise (in een ander handschrift dan dat van Kiliaan) en i.v. Wind...ang.
vvijnde werd vvijnde geschrapt en vervangen door winde (eveneens in een ander
handschrift dan dat van Kiliaan).
De aanvullingen bestaan zowel uit nieuwe Nederlandse trefwoorden en artikels
als uit toevoegingen aan reeds bestaande artikels: Nederlandse synoniemen en
gewestelijke aanduidingen, Latijnse synoniemen en verklaringen, equivalenten in
andere talen. Op 374 aanvullingen heb ik gevonden:
(waarschijnlijk)
van Kiliaan
36

nieuwe artikels

niet van Kiliaan
24

toegevoegde Nederlandse 22
synoniemen

7

toegevoegde verwijzingen 3
naar een ander trefwoord

1

toevoegingen met fland.

3

-

toevoegingen met vet.
fland.

-

1

toevoegingen met holl.

1

-

toevoegingen met vet.

9

-

toevoegingen met sax.

88

15

toevoegingen met fris.

1

-

toevoegingen met sicamb. 8

1

toevoegingen met ger.

28

7

toevoegingen met angl.

27

18

toevoegingen met gal.

3

4

toevoegingen met hisp.

1

-

toevoegingen met ital.

-

1

toegevoegde Latijnse
synoniemen

37

19

toegevoegde Griekse
equivalenten

1

-

nieuwe Latijnse citaten

-

2

nieuwe auteursnamen

-

1
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nieuwe Latijnse
verklaringen

1

4

_____

_____

269

105
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Opmerkelijk is vooral het groot aantal nieuwe toevoegingen met de vermelding sax.
v

Nu heeft Kiliaan als kanttekening aan zijn voorrede (bij p. 3 , beneden, zonder
verwijzing naar een bepaalde plaats in de tekst) ook een zinnetje toegevoegd:
‘Carolus Magnus Saxones saepe rebelles in Belgicae oris posuit’. Hierdoor wees
Kiliaan er dus op dat er ook in de kuststreek Saksen woonden; zou hij zo niet de
verwantschap van veel Saksische woorden met Nederlandse woorden hebben willen
verklaren? Deze verwantschap wilde hij blijkbaar verder aantonen door de vele
kanttekeningen met sax.
In dit artikel bespreek ik verder enkel de toevoegingen die naar het handschrift
te oordelen, zeer waarschijnlijk van Kiliaan zelf zijn. Eerst geef ik enige voorbeelden
van toegevoegde woorden, niet alleen uit de 16 bladzijden die ik volledig ontcijferd
heb, maar ook uit andere bladzijden.

1. Nieuwe trefwoorden
a) Zonder een bijzondere toevoeging
achter-schip. i. achter-kasteel. Puppis.
acker-land. Aruum.
broeyen. Elixare: leuiter coquere siue mollire aquâ. Ghe-broeyt. Elixus: leuiter
aqua coctus siue mollitus.
ewegh. i. wegh. A, ab: apage, apagite. angl. away. ger. hinwaegh.
gaffel. Coenaculum senatorium, triclinium praefectormn & mechanicorum.
gast-schenck. Xenium.
ghe-kernt melck. j. boter-melck. Lac serosum.
ken in fine dictionis, diminutiui loco additur; vide kyn.
kijn diminutiuis in fine additur. holl. mondekyn: meskyn, knechtkyn, kuylkyn
(door een andere hand werd hier later nog aan toegevoegd: hollandij quoque
gen et gien dicunt. ut hoedgen, hoedgien, pileolus: steentgien, steentghen,
lapillus: maetgen, maetgien, parua mensura: draedgien, draedgen, paruum
filum).
maeghden-haer. Adrantum, callitrichum, politrichum, trichomanes, cincinnalis,
capillus Veneris, terrae supercilium. ger. maidenheare.
maecker. Hippolus, malleus ligneus quibus bletra naui impregnantur. sax.
makker.
schaeps-ribbe. Millefolia (door een andere hand vervangen door: myriophillum),
millefolium, Achilleos, achillea syderatis, scopa regia, stratiotes. ger. schaaffripp.
waeter-breucke. Hermia aquosa.
waeter-gheswel. Tumor aquosus.
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waeter-plancke. i. seyl (in een andere hand vervangen door: sweerd). Planca
lateralis nauigij.
wied-hacke. Sarculum. angl. weedehooke.
wijfken der ghe-dierten. Matrix. i. voye.
wijn-merckt. Forum vinarium.
wijn-seck. i. sack-wijn. Vinum hispaniense.
wild vier. i. haer-worm. Impetigo. ang. wildfire: gal. feu volage.
wimpel-tere. i. vlicheltere. Papilio.

b) Nieuwe vet.-woorden
Bij Kiliaans toevoegingen zijn betrekkelijk veel nieuwe vet.- of vetus-woorden, waarop
vaak een equivalent in een andere taal volgt; hier geef ik enige voorbeelden:
gaeuen. vet. i. gheuen. donare. ger. gaaben.
rete. vet. Alga, ulua, fucus marinus. ang. reytes. sax. reeth.
schoet. vet. fris. Hasta longa breui cuspide praeferrato.
schoetel. vet. sax. Globulus.
taele. vet. Interrogatio.
taele. vet. Fabula. ang. tale (door een andere hand werd hier bijgeschreven:
bon).
waeue. vet. Unda, fluctus, ang. waue. gal. vague.
waeue. vet. Fauus. ger. waben. ital. fauo.
waeueren. vet. Vacillare. ang. wauer.
wanck. vetus. Nutus. & Dubium, dubiatio, vacillatio.
wiel-leese. vet. Orbita.
wyd. vet. Vacuus, vanus. ang. voyde. gal. vuide.
wijn-raeue. vet. Vitis. sax. wijnraue.

c) Nieuwe trefwoorden met een andere aanduiding
goer, goeren. holl. i. geur, geuren.
kloof. holl. Fissura, rima. i. kloue.
kloouen. holl. i. klieuen.
raddigheyd. hol. Celeritas.
schieme. holl. i. scheme. Umbra.
scheme. sax. Umbra.
schemel. sax. Scabellum.
horen-visch. sax. Xiphias, gladius.
schoster. sax. i. schoen-maker.
taeghelen. sax. i. taeckelen.
wieden-boom. sax. Salix.
bis-wijlen. sax. sic. Aliquando.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 87

6
acker-manneken. sax. sic. i. quicksteert. Motacilla (sic. heeft Kiliaan hier later
bijgeschreven; dezelfde kanttekening zonder sic. staat er nog een tweede keer
in een ander handschrift).
enteren. sax. sic. harpagare. enteren het schip. i. klampen. Harpagare nauem.
gadder. sicamb. sax. Clathrus, repagulum. ger. gather.
taeckeler, tageler. sax. sic. Remulcus.
gaer-koken. Popina, thermopolium. sax. fris. sic.
bont moes. sic. colon. holus mixtum: holus ex brassicis & rapis: pulmenti
miscellum, versicolor, varius.
gael. sicamb. i. gherstigh. Rancidus.
kloote. sicamb. Rapa, rapium, i.
maeghen-worst. ger. Hila, hilla.
maeghe, meghe. ger. Coagulum. vide Lebbe.
wie. ger. sicamb. sicut, sicuti.

Andere toegevoegde sax.- en fland.-trefwoorden vermeld ik nog bij de vergelijking
met de bronnen in het tweede deel van dit artikel.

2. Aanvullingen van reeds bestaande artikels
Ook aan reeds bestaande artikels voegde Kiliaan woorden toe, zowel Nederlandse
of Latijnse synoniemen als nieuwe gewestelijke aanduidingen, equivalenten in
andere talen en verklaringen of etymologieën.

a) Nieuwe Nederlandse synoniemen
tekst
Abast,* alabast. Alabastrides...

kanttekeningen
abaster-steen

Achter...ten achter zijn.* Reliquari.

t'achter zyn

galm.* Echo, reflexio soni...

i. weder-galm

ghe-buere.* Vicina.

ghe-buerinne

paertenaer.* Partiarius.

i. half-win

pilorijn, pellarin. fland.* Numellae
versatiles, numellae publicae...

i. halspranghe.

Pudde. fris. Mustela piscis.

i. puyte.

born-steen. ger. sax.* Succinum...

vide haecksteen

ooghe, oghe, aeghe, aughe. sax. fris.
Insula. hinc Schiermonickoghe

vide ouwe
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b) Nieuwe gewestelijke aanduidingen
tekst
berte. vetus.* j. tuyte.
Obba.

kanttekeningen
fland.

blouwen.* Alapas
impingere...

fland.

weder-peyns,
weder-ghe-peyns.*
Remorsus...

fland.
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rade, radde. fris.* j. drade. holl.
Celer...
radie, raye. vetus. fland.*
Radius...

holl.

weder-saecke. vetus.*
holl.
Pars aduersa: aduersarius.
wee-wijte, wee-wite. vetus. holl.
fland.* Dolor, calamitas.
wijlen-eer. vet. Olim.

holl.

stubben. fris.* Verrer,
puluerem discutere...

holl.

stubbe,* stof. Puluis.

hol. fris.

galghen-knepel.* Furcifer. sax.
Weld.* vetus.* fris. j.
ghe-weld.

wald

gaeren-winde.* j.
gaeren-kroone.
Harpedone, rhombus.

sax. sic.

sax.

wee-klaeghen.* Lamentari. sax. sic.

c) Nieuwe equivalenten na de Latijnse synoniemen
tekst
kanttekeningen
Abel. Habilis...gal. abil, habil: ital. habile: ,abil
hisp. habil.*
angl. able, hable (dit heeft Kiliaan er later
bijgeschreven). i. potens, valens

galpen. Gannire instar vulpis.

angl. iaulpe

hatte. fris. vetus. Capitium muliebre...

ang. hatte. vide hoed

tacle. Lingua, loquela...ang. talke.*

, tale

wijde, wije, sax. sicamb. j. wiede. Salix... ang. withie
wildelingh/wilden appel. Arbutum unedo. ang. wilding apple
wildernisse/woestijne. Eremus...

ang. wildernes.

wijse/ghijse. Ritus...forma via.* gal. guise: ger. weyss:
ital. guisa: hisp. guisa: ang. guyse.
sex. wijse

wijsen. Monstrare, ostendere, indicare. ger. weysen, sax. wijsen
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maeghd. Virgo, puella. germ.* maeghd: magt
ang. mayde.*
:sax.maid, med, maged

wijcken. Cedere...ger. vveychen:

sax. wiken

goes, goese. fris. holl. sax. j. gans. Anser fris. gose. sax. goes, gose.
ang. goose.

d) Nieuwe verklaringen of etymologieën
tekst
kanttekeningen
Amman, am-man. Praetor,
Amman, Vir officii dicitur Aegidio
praefectus...Amman. germ. Consul. Am- Tschudo.
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man Petro Nannio alt-mannus,
mihi am-man à pascendo i. ab ammen
outmannus & olt-mannus dicitur. q.d.
dici videtur vide ammen, am, &c
senex-vir. Becano ampt-man.* vide Am.
ammen. ger. sax. fris. sic. Pascere,
nutrire, alere.

propriè autem pascere gregem, pastorum
more. gubernare, curare, regere, quod
ποιμαίνειν Graecis dicitur. ποίμανευς, &
ποιμὴν, ένος pastor & rex dicitur: ποιμένα
λαῶν pastorem populi siue regem vocant
Homerus & Plato...

bedelersse. Mendicans mulier.

Foeminina multa in ersse desinunt,
bedelersse, backersse, hekelersse,
meestersse, naeyersse, spinnersse,
toouererersse, wasschersse: multa
quoque in ster et inne ut backster,
boerinne &c

hals-pranghe, hals-ijser. Numella*.

: vulgo collistrigium: instrumentum quo
hominis collium obstringitur. siue pilorijn

kaerle, keerle. Rusticus*. angl. carie,
churle.*

agrestis.
i. paganus, rusticus: homo infimae
quidem, verum liberae conditionis. Guil.
Lambard.

kippen. Pullulare, pullos edere, excludere Dicuntur autem gallinae excludere siue
vel excudere oua: percudere rostello.* excudere, cum post incubatum pulli
Excudere fauos siue cellulas. dicitur de maturi rapto ouo nascuntur.
auibus & de apibus.
Oor, or. Magnus, excellens, vetus...Gesn. mihi (salua Gesneri & Becani sententia)
Becan. Videtur* dictio contracta ex ouer.
i. supra, ultra...
Tam. Mansuetus...ger. zam: ang. tame*. : sax. tham. Germani superiores t in z
plerumque mutant: ut tam, zam: zal, tal:
twijfel, zweyfel: tijd, zijt: tol, zol: torn,
zorn: tong, zung, timmeren, zimmeren:
tin, zin.
Ver Praepositio inseparabilis, exponitur er:
plerumque per praepositiones per, re,
dis, ex, ab, pro, prae, con: & ultra. germ.
ver:* sax. vor: ang. for.*
est & loco inchoatiuae particulae. ut
ver-bleecken, ver-konden, verherden,
ver-sotten, ver-steenen.
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3. Toevoegingen aan de Appendices
Ook de lijsten van bastaardwoorden, plaatsnamen en persoonsnamen achteraan
in het Etymologicum heeft Kiliaan aangevuld.

a) Het Appendix peregrinarum, absurdarum, adulterinarumque dictionum
In dit Appendix van bastaardwoorden zijn relatief veel woorden geschrapt en er
komen vrij veel kanttekeningen voor in een ander handschrift dan dat van Kiliaan.
Geschrapt werden bijv. de trefwoorden beuernaerd, beuernelle, natuere,
natueréren, natuerlick, natuerlick saed, natuerlick kind (in een ander schrift dan dat
van Kiliaan is in het woordenboek zelf naast Natte geschreven: Natuer, naetuerlick.
vide Append.), rabattéren (dit heeft Kiliaan als synoniem geschreven bij rabatten.
j. af-korten in het woor-denboek zelf), raepiamus (dit stond in het woordenboek zelf
reeds in de vorm rapiaemus, maar tussen de woorden met raep ..), rapéren en
retorisijn.
Als nieuwe trefwoorden voegde Kiliaan bijv. toe:
absolutelick. Absolutè, perfectè
April. Mensis Aprilis
benedyen. Bene precari, benedicere
Dispute: disputatie. Concertatio, disceptatio, disputatio
Donaet int klooster. Laicus. vuìgo donatus
excellentie. Elegantia, praestantia, excellentia
excellentelick. Eleganter, egregie, eximiè
Excepteren. Excipere, eximere
presentelick. Ad praesens, in praesenti, impresentiarum
profetersse, profetinne. Prophetissa
tributaris. Tributarius, vectigalis

Ook nieuwe verklaringen voegde Kiliaan aan deze lijst toe, bijv.
tekst
Arsenael. Nauale & Armamentarium.

kanttekeningen
vulgo arsenalis locus. q.d. Ars naualis.
quod arte naues ibi struuntur. Steph. Pig.
sax. arsenal

Conuers. Neophytus. vulgò conversus. est autem propriè religiosus in
monasterio, non choro, aut templo, sed
laboribus & officiis laicorum deputatus.
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Marmelaete. Cydonite placenta, officinis marinellos enim vocant hispani mala
diacydonium, cydoniatum.
Cydonea siue Cotonea

b) De lijst van plaatsnamen
Heel wat nieuwe namen voegde Kiliaan aan deze lijst toe, bijv.
Clermont. Gergobia, Gergouia. op. franc.
Edinghen. Edinga, Enguina. opp. fland.
Hildesheym. Ascalingium
Olden-borgh. Aldenburgum, Oldenburgum. op. in Holst. & op. in Frisia
Osnaborg. Osnaburgum. in Westphalia. ciuitas episcopalis
Ouer-lander. Germanus superior
Sonnicke. op. Hannoniae. gal. Soigny
Upsael. Upsalia. op. in Suedia

Ook aan deze lijst voegde Kiliaan nieuwe synoniemen of verklaringen toe, bijv.
tekst
Ottenwald. Abnoba. mons German.

kanttekeningen
mons werd geschrapt.
Othonis silua

Ouer-land.* Germania superior, prima.

, Ouer-duydtschland

Roosendael. Rosaeuallis, Rosendala. nonnarum siue religiosarum4)
pagus Brabant. & Monasterium* ad Nitam
fluuium.

c) De lijst van persoonsnamen
Deze lijst breidde Kiliaan eveneens uit, o.a. met de volgende namen:
Aelken, Aleyt. Aleydis. foem. nomen
Cucufaet. Cucufatus. proprium nomen martyris, apud Prudent.
Erewert, Ehrewaert. Cherebertus. Mart. Crus.
Luyte, Luytken. Ludgardis. propr. foem.
Mette, Metteken. Mechthildis Methildis. Georg. Coluener. propr. foem.
Ode. Oda, ae. propr. fem.
Sinken, Ioosinken. Iodoca
Stine, Stinken. Augustina
Winfrid. Winfridus

4)

Ik merk op dat dit klooster Roosendael gelegen was te Walem (bij Mechelen), op slechts 5
km van Kiliaans geboorteplaats Duffel.
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Ook nieuwe verklaringen en synoniemen voegde Kiliaan aan deze lijst toe, bijv.
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tekst
kanttekeningen
Adoald. Adoaldus, q.d. Het-wald. Patris Paternus curator: ab Atta sine AEtta. i.
potestas: vice patris tutor, patronus. Mart. pater. Mart. Crus.
Isleb.*

Catouald, Catowald. Catoualda. q.d.
Gutwald.* I. Stumpff.

: i. potestas Dei

Lupold. Lupoldus, Leopoldus.*

Leodepoldus. i. tutor assertorque populi
qui aliter etiam Thieboldus & Thiebaudus
dicitur. I. Lips.

B. Bronnen voor Kiliaans toevoegingen

1. Bronnen die Kiliaan zelf aangeeft
Aan de bronnenlijst die reeds in zijn Etymologicum was afgedrukt, voegde Kiliaan
in de rand ook enige nieuwe namen toe: Aegidius Tschudus, Cornelius Agrippa,
Martinus Crusius en Petrus Dasypodius. Drie van deze auteurs had Kiliaan zeker
ook reeds voor vorige drukken van zijn woordenboeken gebruikt: Tschudi vermeldde
hij in 1599 i.v. trutsman, wale en bij verscheidene persoonsnamen, en Agrippa i.v.
heraut; het Latijns-Duitse Dictionarium van Dasypodius en de Nederlandse bewerking
5)
ervan waren bronnen voor Kiliaans Dictionarium van 1574 .
Bij de kanttekeningen zelf vermeldt Kiliaan ook nog verscheidene auteursnamen.
Hierbij heb ik namen van oude Latijnse auteurs gevonden, bijv. Ausonius, Claudius,
Donatus, Ennius, Festus, Horatius, Isidorus, Iuuenalis, Lactantius, Liuius, Ouidius,
Plautus, Plinius, Propertius, Prudentius, Sedulius, Seneca, Ulpianus, Varro en
Vergilius. Van de namen van recentere auteurs staan de meeste reeds in Kiliaans
auteurslijst van 1599, bijv. Adrianus Iunius, Andreas Alciatus, Andreas Althamerus,
Beatus Rhenanus, Conradus Gesnerus, Georgius Coluenerius, Guilielmus
Camdenus, Guilielmus Lambardus, Hubertus Thomas Leodius, Ioannes Auentinus,
Ioannes Goropius Becanus, Iodocus VVillichius, Iornandes, Iustus Lipsius, Ludouicus
Caelius Rhodiginus, Mathias Lobelius, Sebastianus Munsterus, Stephanus Pigius
en VVilleramus. In de kanttekeningen heb ik nog drie auteurs-

5)

Cfr. hiervoor mijn studie De bronnen van drie woordenboeken uit de drukkerij van Plantin, in
de reeks Bouwstoffen en Studiën voor de geschiedenis en de lexicografie van het Nederlands
(ter perse).
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namen gevonden die niet in de lijst en blijkbaar ook niet in de tekst van 1599
voorkomen: Henr. Clar. (= Glareanus, i.v. Erenvest, een persoonsnaam), G. Cassand.
(= Cassander; i.v. Dom) en Spangenberg (bij de persoonsnamen Gunmund,
Hastreich, Weibseer, Werdmair en Westeralper).
Een aantal van deze bronnen heb ik met de kanttekeningen van Kiliaan vergeleken.
Tevergeefs heb ik verwantschap gezocht met de volgende werken: Egidius Tschudi,
Chronicon Helveticum (uitgegeven te Bern in 1968), H. Cornelius Agrippa ab
Nettesheym, De incertitudine & Vanitate scientiarum declamatio inuectiua (s.l.,
1537), Hadrianus Junius, Nomenclator omnium rerum (Antwerpen, 1577), Georgius
Colvener, Chronicon Cameracense et Atrebatense (Duaci, 1615), William Lambarde,
Archaionomia, siue de priscis Anglorum legibus libri (Londen, 1568), Stephanus
Pighius, Annales Romanorum (Antwerpen, 1599-1615) en W. Cyriacus Spangenberg,
Quernfurtische Chronica (Erffurdt, 1590).
Met vijf auteurs die Kiliaan met name in zijn kanttekeningen vermeldt, heb ik
duidelijke overeenkomst kunnen vinden.

a) William Camden
Het werk van William Camden, Britannia sive florentissimorum regnorum, Angliae,
Scotiae, Hiberniae, et insularum adiacentium ex intima antiquitate (Londen, 1590)
was zeker een bron voor Kiliaans kanttekeningen, zoals de volgende voorbeelden
aantonen:
Camden
(p. 105)

kanttekeningen

Baneretti etiam non ita pridem à
Baronibus secundi erant, quibus inditum
nomen à vexillo, concessum enim erat
illis militaris virtutis ergô quadrato vexillo,
perinde ac Barones uti, unde & equites
vexillarij à nonnullis Latinè vocantur.

(i.v. banderotse) vulgo banerettus.
Baneretti à Baronibus secundi erant,
quibus inditum nomen à vexillo:
concessum enim illis erat, militaris virtutis
ergo, quadrato vexillo, perinde ac
Baroncs, uti: unde & equites vexillarij à
nonnullis Latinè vocantur. Guil. Camd.

(p. 179)

(i.v. Duyne) vulgò dunum: huic plurima
oppidorum nomina in dunum exeuntia.
Oppidis quae editiorem locum
occupabant Britanni & Angli dunum
addiderunt. Guil. Camden.

Dunum: quod Britanni & Galli oppidis
addiderunt, quae aeditorem locum
occupabant, uti hoc nostrum
Sorbiodunum.
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(p. 720)

Holmes: Sic enim planities herbidas aqua (i.v. Holm, holme. vetus. ang. Insula
circumfusas vocârunt Saxones.
amnica.) Na vetus ang. heeft Kiliaan sax.
toegevoegd; na Insula amnica: planities
herbida aquis circumfusa. Guil. Camd.
Op één plaats heb ik vermoedelijke invloed van Camden gevonden zonder dat
Kiliaan er deze bron vermeldt:
(p. 270)

Duffen Britannicè profundum siue
depressum.

Duffe. Profundus, depressus, humilis.
britan. duffen.

Dat Kiliaan dit werk van Camden ook reeds voor de tekst van zijn Etymologicum
van 1599 had gebruikt, bewijst het volgende voorbeeld:

Camden
(p. 467)

Etymologicum

Worth, quid Saxonibus significat.
Tameworth...Nomen verò factum est à
Tama praeterfluente, & Saxonica dictione
weorth, quae insulam amnicam, vel
locum aquis circumfusum denotare
existimo, cùm Keyserswert, &
Bomelsweort in Germania Caesaris
insula, & Bomeli insula significent.

Weerd, weert, wert, weerder. vetus.
Insula: insula amnica. & Propugnaculum:
agger. ang. sax. vvorth, vveorth, Hinc
Keysers-weert/ Bomelsweert q.d.
Caesaris insula, Bomeli insula. Guil.
Camden.

b) Johannes Turmair of Aventinus
De Beierse kroniek van Johannes Turmair was zeker eveneens een bron voor
Kiliaans kanttekeningen; ik vergelijk deze hier met Johannes Turmair's gennannt
Aventinus Annales Ducum Boiariae (herausgegeben von Sigmund Riezler, I.
München, 1882).
Turmair
(p. 31)

Kanttekeningen

Teuto ab innuendo dictus rex Germaniae; duydschen. Interpretari. ger. twitschen,
quem quidem mercurium Germaniae
tytschen, tuitsen, tytzen. unde Tuischo,
interpretati sunt; inde Teutones dicimur. Tuizo, hoc est Tuisco, conditor
Germanorum & Sarmatarum, quem
maiores nostri nuncium ac interpretem
Deorum venerati sunt. Teuto ab innuendo
dictus, Rex Germaniae, quem quidam
Mercurium interpretati sunt: inde
Tentones dicimur. Ioan. Auent.
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Tuitschen, tytschen, tuizen, tyzen est
interpretari; unde Tuitscho, Tuizo, hoc
est Tuisco, conditor Germanorum et
Sarmatarum, quem maiores nostri uti
nuncium ac interpretem deorum venerati
sunt.
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(p. 29)

Sac, sagum, saccus. inde schecken,
vestis militaris, qua maiores nostri pro
lorica usi; Tectosaces inde dicti, populi
Germaniae ac Galliae.

(i.v. sack. Sagum, vestis genus) vestis
genus werd geschrapt en het volgende
toegevoegd: sacus, vestis militaris, qua
maiores nostri pro lorica usi sunt. Io.
Auent. vide sack, kasack.

(p. 29)

Sal, sala, aula est; salicus
denominativum eius, id est aulicus. lex
salica, terra salica, salica praedia, salici
clientes, apud iureperitos Galliae atque
Germaniae dicti, quod ad aulam
spectent. Salii quoque Franci dicti sunt,
refert Marcellinus, a duobus fluminibus,
quae Franciam antiquam, hoc est,
Franconiam, incunabula Francorum,
irrigant; ambo Salas nuncupamus.

(i.v. Sale. Aula...) sala (inquit Ioan.
Auent.) i. aula: huic salicus, id est
aulicus: & huic salica, praedia salica,
clientes salici, quod ad aulam spectent:
& sal-buch, hoc est codex salicus, ubi
praedia regia principalia, Ecclesiastica
vectigalia, reditusque praediorum
describuntur.

(p. 33)

Zeccen, lacessere; zecco, qui lacesit;
Latini Ciconium nominant.

(bij de persoonsnamen) Secke, Zecke.
Ciconius, Zecco. Lacessens. à zecken.
i. Laessere. Auentin.

Dat Kiliaan ditzelfde werk van Turmair al gebruikt had voor zijn Etymologicum
van 1599, bewijzen de volgende voorbeelden, alle uit de lijst van persoonsnamen:
Turmair
(p. 7)

Etymologicum

Adalbrecht, Adalprecht, Adelbrecht,
diminutive Albrecht et Aelbel, est domitor
(seu ut ita loquar) fractor nobilitatis. in
aliquibus monumentis Adelbercht lego,
quod a dignitate nominatur; bercht enim
dignum declarat; unde ob commoditatem
enunciando, quam facile sit brecht,
difficilius asperiusque apud nos est
Albercht, Latinis est Alberthus, plura in
brecht.

Adelbrecht, Albrecht, Albrechtus,
Adelbrechtus q.d. fractor nobilitatis.
Legitur & Adelbercht: quod à dignitate
denominatur. bercht enim dignum
declarat. Ioan. Auent.

Albrecht. Albertus, q.d. fractor nobilitatis,
vide Adelprecht.
(p. 13)
Berth sive bercht dignus est. Latini in
Berthe, Bertha, Berichtha, hoc est, digna.
berthus et pertus transmutant; inde
Berth enim, siuc bercht. i. dignus. Latini
Bertha sive Berichtha, hoc est digna,
in bertus & pertus transmutant. Io. Auent.
mater Carolo Magni, crebrum maioribus
nostris nomen.
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(p. 27)
Perth, equi, perther, equorum exercitus Perther, Berther. Bertharius, i. equorum
et dominus. Bertharius Latinis dicitur.
dominus, & equorum exercitus, Io. Auent.
(p. 28)
Pertrich, equorum dives. Bertharicus, rex Pertrich. Bertharicus. i. equorum diucs,
Italiae, oriundus ex Boiaria.
Io. Auent.

c) Martinus Crusius
Voor aanvullingen op zijn lijst van persoonsnamen heeft Kiliaan heel wat gehaald
uit een werk van Martinus Crusius, Annales Suevici siue Chronica rerum gestarum
antiquissimae et inclytae gentis (Frankfurt, 1595); dit bewijzen de volgende
voorbeelden:
Crusius (deel 1)
(p. 216)

Kanttekeningen

Clodomirus (Leuthmaier)

(i.v. Clodomir, Clodomer. Clodomirus)
siue Leuthmaier. Mart. Crus.

(p. 216)

Clotharius (Leuthart, Leutherr, hominum (i.v. Clotaris. Lotarius...Aut Clotharius)
dominator)
aut Leuthart, Leuther. hominum
dominator. Mart. Crus.
(p. 137-138)

Chonodomarius, Rex Alemannorum (Kun Cunothmaier. Chonodomarius. à kun.j.
oder König Othmaier, Spangenb.)
koninck & Othmaier. Mart. Crus.
(p. 3)
Ascenez...qui & Tuiscon dicitur:
Tuisconum, hoc est, Germanorum,
primus Rex.

Duydsch, Tuiscon. primus Teutonum rex.
Mart. Crusius

(p. 252)
Agilulfus, Eylhulff, vel Eytelhulff.

Eylhulf. Agilulfus Mart. Crus.
Eytelhulf. Agilulfus. Mart. Crus.

(p. 270)

Gertrudis (Gar vertrauwend)

(i.v. Gertrud, Gartrud. Gertrudis...) vel
omnino fidens. Mart. Crus.

(p. 271)

Gundebertus, Gunstes warth.

Gundebert. Gundebertus. i. fauore
dignus. Mart. Crus.

(p. 218)
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Rhadegundis (ex prudentia fauorabilem) (i.v. Radegonde. Radegunda,
Radegundis) prudentia & consiliis
fauorabilis. M. Crus.
(p. 5)

Sueuus, ...Rex Tuisconum...No-

Sweue. Sueuus. rex Tuisconum: sic
dictus à sweben siue sweuen i. cir-
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men habere fertur à verbo Schweben, cumuagari, circumproficisci. Mart. Crus.
vel umbschweiffen: quod circumuagari,
siue circumproficisci significat.
(p. 218)
Bertharius (Werdherr, dignum honore
dominum)

Werdherr. Bertharius q.d. dominus
honore dignus. M. Crus.

(p. 8)
Boerebista, vel Borbista (Werweisz, oder Werweis. Boerebista, Borbista. q.d.
Verwůster)
Verwoester. Mart. Crus.
Drie gevallen heb ik gevonden waarin Crusius zelf naar Spangenberg verwijst en
waarbij Kiliaan alleen de naam Spangenberg vermeldt; het is wel mogelijk dat Kiliaan
het werk van Spangenberg zelf niet gebruikt heeft en hem alleen via Crusius kende.
(p. 138)
Gundomatum & Vadomarium fratres
Gunmund. Gundomatus, Gundmundus
(Gundmund und Werdmaier/Spagenb.) Spanberg.
Werdmaier. Vadomarius. Spanneberg.
(p. 106)
Pipa vel Pipera (Weibs Ehr/ut
Spangenberg vertit muliebre decus)

Weibseer: Pipera, Pipa. q.d. muliebre
decus. Spang.

Eén enkele keer heb ik zonder verwijzing naar een auteursnaam een kanttekening
gevonden die uit Crusius schijnt te komen:
(p. 218)
Baldericus (Baldreich)

Baldreich. Baldericus.

d) Beatus Rhenanus
Een andere bron voor Kiliaans kanttekeningen was Beatus Rhenanus met zijn
Rerum Germanicarum libri tres (Basel, 1531); hiervoor heb ik echter slechts één
voorbeeld gevonden:
Rhenanus
(p. 123)

Kanttekeningen

Ea regio quam hodie uernacula lingua
Pfaltziam, indocte Palatinatum uocamus,
olim Capellatij uel Palas nomen habuit.
Am. Marcellinus libro XViij. Quum uentum
fuisset ad regionem cui Capellatij nel
Palas nomen est. Ab hac itaque

(i.v. Palts. Palatium...) Phaltzia, inquit B.
Rhenan. indocte Palatinatus vocatur. olim
Capellatij vel Palas nomen habuit: ab hac
prisca voce Palatij vocabulum descendit
& non à palatio vel Imperatoris vel Regis
Francorum: nam sunt qui Palatinum esse
putant,
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prisca uoce Palatini uoacabulum
descendit, & non à palatio uel
imperatoris, uel regis Francorum, nam
sunt qui Palatinum esse putant, qui à
Francis olim Maior domus fuerit
appellatus.

qui à Francis olim Maior domus fuerit
appellatus. B. Rhen.

In Kiliaans lijst van persoonsnamen in het Etymologicum van 1599 zelf heb ik
echter veel meer gevallen gevonden waarop invloed van hetzelfde boek van
Rhenanus duidelijk is, nl. van zijn ‘De Nominibus propriis veterum Germanorum’
(pp. 178-182). Hier volgen enige voorbeelden:
Rhenanus
(p. 178)

Etymologicum (persoonsnamen)

Anses ob uictoriam Gotthis proceres
Ansgis...Anses. Gothis proceres dicuntur,
suos fuisse uocatos quasi semideos,
ob victoriam, quasi semidei: unde
unde Anshelmi uocabulum, & Ansegisii... Ansegisi & Anselmi vocabula. B. Rhenan.
(p. 179)
apud Tacitum Catumerus re & nomine
Cathorum princeps.

Catumer. Catumerus, hoc est, Cattorum
6)
princeps. B. Rhen.

(p. 178)
Theut, Thiet, siue Diet Gotthis esse
deum...

Diethelm...Diet, Thiet Gothica linguâ
Deus est. Io. Stump. B. Rhenan.

(p. 178)
Tietrichum, diuinam copiam,
Theutbrechtum diuinam gloriam siue
deum esse gloria plenum...

Dietprecht. Theodebertus,
Theutbrechtus...diuina gloria: vel Deus
gloria plenus. B. Rhenan...
Dietrich, Dietrick. Dietrichus...diuina
copia, B. Rhenan.

(p. 178)
Vuol, fardi uocabulum hoc est eius cui Wolfard. VVolfardus, q.d. Wolfhard. i. is
res recte succedit, aut qui feliciter pergit, cui res rectè succedit, aut qui feliciter
in Vuolfhardum mutatur.
pergit, B. Rhen....
(p. 178)
Nam quotus quisque nouit Philibertum Philibert. j. Wilprecht, Vilwert.
eum esse propriè quem Graeci
Polyphemus. B. Rhenan.
Πολύϕημον uocant, Pharamundum à
ueritate oris nomen habere. Chilpericum
ab auxilij copia, à gloria strenuitatis
Dagobertum,
Pharamond. j. Waermond. Varamundus.

6)

Ik merk op dat dit artikel in het Haagse exemplaar geschrapt werd en dat Kiliaan bij het tweede
artikel Catumer (met een verwijzing naar Ad. Iun.) ook een verwijzing naar B. Rhen. schreef.
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auxilij copia. B. Rhen. vide
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Grimoaldum à seua potestate,
Ronoaldum à plausibili, denique à
precioso thesauro Bertradam...

Hilperick.

Dagobert...Dagobertus à gloria
strenuitatis, dictus...B. Rhen.
...Hilfrichum siue Hilpericum...

Romwald...q.d. roemwald, ruomwald, à
plausibili potestate. B. Rhen.
Bertrade...Bertrada, q.d. VVerthrada, à
pretioso thesauro dicitur. B. Rhenan.

e) Williram
Paul Merula's uitgave en commentaar van Willirams Oudduitse parafrase op het
Hooglied verscheen in 1598 in de Officina Plantiniana te Leiden bij Chr.
Raphelengius; De Smet geeft voorbeelden die aantonen dat Kiliaan dit werk reeds
7)
in 1599 kende en gebruikte . In de kanttekeningen heb ik nog invloed van één artikel
eruit gevonden:
Williram
(p. 169)

Kanttekeningen

Adeligh, afdeligh, sonder deel, expers.

(i.v. A. In compositione priuatia est
particula, ut) adeeligh, apud Willeramum
(deze twee woorden werden later
geschrapt) i. expers.
Adeeligh. vetus. apud Willeramum.
Expers, sine parte. a priuatiua particula
a. & deligh.

2. Bronnen die Kiliaan niet aangeeft
De bronnen die Kiliaan zelf aangeeft, hebben hem hoofdzakelijk etymologische of
encyclopedische inlichtingen verschaft, zoals we in de vorige paragraaf duidelijk
hebben gezien. Om ook zijn bronnen voor de gewone trefwoorden te kunnen vinden,
heb ik de 16 bladzijden die ik volledig ontcijferd heb, vergeleken met de meeste
oudere Nederlandse en enige Duitse woordenboeken. Veel duidelijke overeenkomst
was er niet. Op 269 kanttekeningen van Kiliaan heb ik als waarschijnlijke bronnen
slechts gevonden: zijn eerste Dictionarium van 1574 voor één artikel, het Naembouck
van Lambrecht voor vier woorden en de Nomenclator Latinosaxonicus van Chytraeus
voor zeventien woorden. Verder kunnen enige woorden uit de Thesaurus Theutonicae

7)

G. de Smet, Op zoek naar de bronnen van Kiliaans Friese woorden, in Fryske Studzjes
oanbcan oan Prof. Dr. J.H. Brouwer op syn sechtichsle ierdei 23 augustus 1960. Assen, 1960,
p. 149.
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linguae komen, andere uit Die Teütsch Spraach van Maaler, het Dictionariolum
puerorum Germanicolatinum van Frisius of het Dictionarium Germanicolatinum van
Dasypodius, maar in deze gevallen is de overeenkomst niet treffend genoeg om
met zekerheid tot ontlening te besluiten.

a) Kiliaans eerste Dictionarium van 1574
Eén in de rand geschreven artikel heeft Kiliaan zeer waarschijnlijk opnieuw
overgenomen uit de eerste druk van zijn Dictionarium Teutonico-Latinum (1574).
Hoewel dit veel beknopter was dan het Dictionarium van 1588 en het Etymologicum
van 1599, toch had Kiliaan er niet alles uit bewaard in zijn latere uitgaven. Het
volgende voorbeeld wijst erop dat hij nu vond dat hij vroeger te veel had weggelaten:
1574
Kanttekeningen
sijn taecke voldoen. Reddere iusta, Opus sijn taecke voldoen. Reddere iusta:
iustum, vel operam iustam reddere,
peragere laboris pensum: pensum
Peragere laboris pensum, iusta operum absoluere: iusta operum peragere.
peragere, Pensum absoluere,
Persoluere, Peragere.
In dezelfde vorm heb ik dit trefwoord evenmin als deze Latijnse synoniemen in
een ander woordenboek gevonden.
Het is mogelijk dat Kiliaan nog andere woorden uit zijn eerste Dictionarium heeft
overgenomen, waarvoor de overeenkomst echter minder duidelijk is: gal. garnison
(i.v. gaernisoen), maar dit kan ook uit een Frans woordenboek komen; gaeuen. vet.
i. gheuen. donare. ger. gaaben (Kiliaan schreef in 1574: Gauen. Donare. ger. gaaben;
maar waarom zou hij het dan vet. noemen?); verder vertonen verscheidene
ger.-equivalenten uit de kanttekeningen overeenkomst met equivalenten die Kiliaan
8)
in 1574 gaf, maar later weggelaten heeft . Omdat de meeste van deze ger.-woorden
ook nog overeenkomen met woorden bij Maaler, Frisius of Dasypodius, bespreek
ik ze echter in een volgende paragraaf.

8)

De Smet heeft nagegaan dat het Dictionarium van 1574 voor de letters A tot G niet minder
dan 1142 Duitse equivalenten geeft, terwijl het Etymologicum van 1599 er voor dezelfde
letters slechts 245 geeft; cfr. G. de Smet, Deutsche Einflüsse auf die niederländische
Lexikographie des 16. Jahrhunderts, in Niederdeutsche Mitteilungen, 22 (1966), p. 88, n. 3.
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b) Het Naembouck van Lambrecht
Kiliaan had het Nederlands-Franse Naembouck (Gent, 1546) van Lambrecht reeds
9)
gebruikt voor zijn Dictionarium van 1574 ; voor zijn Etymologicum van 1599 was
10)
het vooral een bron van fland.-woorden . Ook in zijn kanttekeningen nam Kiliaan
opnieuw heel wat woorden uit het Naembouck over met de vermelding fland.; naar
schatting komt ongeveer twee derde van de fland.-aanduidingen in de kanttekeningen
uit het Naembouck.
Naembouck (1562)
Ackerschade: Emport de hayes et
hayons.

Kanttekeningen
(i.v. acker-schaede. Calamitas) fland

Aertissie: Lesarde.

Aertisse. fland. i. haegdisse.

Afgoddiste: Idolatre.

af-goddist. vet. fland. idololatra

Backersse oft backsterigghe:
Boulengiere.

backsterigghe. fland. gand. i. backersse
vide naeyersse (daar staat, reeds in het
Etymologicum: Flandri finiunt huiusmodi
verbalia foeminina per igghe ut
naeystrigghe...)

Banckgheselle: Compaignon à boire et (i.v. banck-gheselle. Compotor,
et à yurongner, biberon ou grand buueur. comessator) fland.
Belegghen zijn ghelt: Essiler ou employer be-legghen syn gheld. fland. i. besteden.
son argent.
Bezoucken, onderzoucken oft vernemen (i.v. be-soecken) fland. holl. i.
yewers naer: Enquerir, enquester
(versoecken. Experiri, tentare,
diligemment, examiner ou faire
examinare. & Exercere)
information.
Brockvolgher oft teljoorlecker:
Happelopin, escornifleur.

brock-volger. fland. i. talioor lecker.
Assecla mensarum (deze Latijnse
vertaling stond reeds i.v. talioor-lecker).

Fisseel oft fasseel, bundel hauts.

Fisseel fland. i. fasseel

Gaue oft niet ongans: Point forsemé.

(i.v. Gaeue) fland. (j. gheue. Integer)
ge-klonnen bloed. fland. i. ghe-ronnen.

Gheclotert oft gheclonnen bloed: Du sang
figé.
Ghezaemder hand: D'une mesme
espaule.

(i.v. ghe-saemelder hand) j. ghe-saemder
hand. fland. (Simul, unà, pariter).

Caeckflabbe: Buffe, soufflet ou jouée.

(i.v. kaeck-flabbe) fland. (Alapa).

9)
10)

Cfr. mijn boven in n. 5 vermelde studie.
R. Verdeyen, Het Naembouck van 1562. Tweede druk van het Nederlands-Frans Woordenboek
van Joos Lambrecht. Liège-Paris, 1945, pp. XXXVII-XCVI.
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Mute: Cage, voliere ou geole.

(i.v. Muyte) fland (Cauea, auiarium...)

Ooddwonghel: Doux ou paisible.

(i.v. Ood-dwonghel. vetus) fland
(Mansuetus, lenis, placidus).

Regghelinghe oft achter een: Tout de
route ou tout de suyte.

(i.v. reghelinck) regghelingh fland (Ordine
siue serie decenti ex ordine...)

Schémelen oft schémelooghen: Belluër, (i.v. schemel-ooghen) fland. (Caligare).
estre esblouy ou blouïr.
den Dagh schémelt: Le jour poind.

den dagh schemelt. fland Le iour poind
(i.v. tael-weerdigh, tal-weerdigh) fland
(Memorandus, memorabilis...) & magnae
aestimationis, magni nominis, bonae
famae

Taelwerdigh: De bonne reputation.
Verheelen: Se reprendre, rejoindre,
consolider.

ver-heelen. fland. Solidaris solidescere:
consolidari

Verslaen den legher, verlegheren oft de ver-slaen den legher, de tenten. fland. i.
tenten verslaen: Muër le siege.
ver-legheren. Mutare castra.
Verwapenijnghe: Armoirie.

ver-waepeninghe fland. Insignia armorum
insignia

Vesperbrood eten oft vespereien:
Reciner.

(i.v. vesper-brood) fland. (Merenda, cibus
qui post meridiem sumitur...) (vespereyen
werd in het Etymologicum reeds fland.
genoemd)

Deze voorbeelden tonen aan dat Kiliaan in zijn kanttekeningen soms nieuwe
trefwoorden opnam uit het Naembouck en soms oude trefwoorden van de aanduiding
fland. voorzag. Of hij deze trefwoorden vroeger zonder de aanduiding fland. reeds
uit het Naemboeck had overgenomen, is niet duidelijk. Ook niet duidelijk is of Kiliaan
voor de toegevoegde aanduidingen vet. (i.v. af-goddist), gand. (i.v. back-sterrigghe)
en holl. (i.v. besoecken) nog een andere bron gehad zou hebben. In de
kanttekeningen heb ik slechts één woord gevonden zonder de vermelding fland.
dat uit het Naembouck schijnt te komen: abastersteen, dat als nieuw synoniem is
toegevoegd aan Abast, alabast, maar is dit woord wel typisch genoeg om zeker te
kunnen zijn van de bron ervoor?

c) De Nomenclator Latino-Saxonicus van Chrytraeus
Sterk onder invloed van de Nomenclator omnium rerum (Antwerpen, 1567) van
Junius stond de Nomenclator Latino-Saxonicus die
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N. Chytraeus in 1582 te Rostock uitgaf; zoals Saxonicus in zijn titel het reeds zegt,
gaf hij voor de volkstaal echter ‘propria et his nostris regionibus usitatissima
11)
vocabula’ . De naam Chytraeus had Kiliaan reeds in zijn auteurslijst van 1599
opgenomen, zonder dat hij in zijn tekst echter naar hem verwees. Dat heel wat
aanduidingen met sax. in Kiliaans kanttekeningen uit deze Nomenclator komen,
bewijst de volgende vergelijking, waarbij ik van Chytraeus de uitgave citeer die in
1594 te Hamburg verscheen:
Chytraeus
(kol. 316)

kanttekeningen

Mus agrestis, nitedula...feldtmusz,
erdmusz.

(i.v. aerd-muys. Mus agrestis, nitedula)
sax. erdtmuß

(kol. 334)
Motacilla, codatremola, ein
Ackermenneken, Quickstert.

acker-manneken. sax. sic. i. quick-steert.
motacilla. (sic. i. heeft Kiliaan er later
bijgeschreven; zonder deze toevoeging
staat deze kanttekening ernaast nog een
tweede keer in een ander handschrift).

(kol. 66)
Nauale, ein Lastaye Arsenal, dar men de Arsenael. sax. Nauale. i. lastagie
Schepen buwet.
(lastagie stond reeds in het
Etymologicum met de vermelding sax.
hol.) In de lijst van bastaardwoorden
voegde Kiliaan i.v. Arsenael als
equivalent sax. arsenal toe.
(kol. 432)
Valeriana, Baldrian.

Baldrian. sax. Valeriana. herba

(kol. 440)
Achantus, Welsch Barenklawe.

(i.v. beren-klauw. Acanthus...) sax.
barenklawe.

(kol. 439)
Artemisia, Byvoth.

(i.v. Bij-voet. Artemisia...) sax. byvoth.

(kol. 355)
Litera, Elementum, character, ein
Bockstave.

(i.v. boeck-staf, boeck-staue. ger. sax.
sic. Character, litera) sax. bockstaue

(kol. 319)
Canterius, castratus, spado.

Boedtlinck sax. Canterius, equus
castratus.

Einbodtlinck, vorsneden Perdt, Rhune.

11)

G. de Smet, Alte Lexikographie und moderne Wortgeographie, in Wortgeographie und
Gesellschaft, 1968, p. 60.
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(kol. 193)
Masculus, curtum nauigium, ein Bojarth. Boyaert. sax. boiarth. Musculus, curtum
nauigium
(kol. 331)
Calidris, ein boembicker.

boom-bicker. sax. sic. Calidis. genus auis

(kol. 335)
Phoeopus, Brackvogel.

(i.v. braeck-vogel. Arquata...phaeopus....)
sax. brackvogel

(kol. 387)
Mensa panicia, solum cereale, bricke
vam Brode.

bricke van brood. sax. Mensa panicia,
solum cereale

(kol. 291)
Anasarca, leucophlegmatia, dat blancke Blanck water. sax. Anasarca,
water.
leucophlegmatia
(kol. 111)
Frater, ein Broder.

(i.v. Broeder. Frater...) sax. broder

(kol. 65)
Unda fluctus, Eine Bulge.

(i.v. Bolghe, bulghe. sax. fris. Fluctus
maris, unda, procella) sax. bulge

(kol. 23)
Tempus subseciuum vel ut alijs
succisiuum, by tyde.

bij-tijd. sax. sic. tempus subseciuum,
succisiuum sax. bijtijde

(kol. 410)
Cupressus, ein Cypressenbom.

(i.v. Cipresse, cipresse-boom.
Cupressus...) sax. cypressenbom

(kol. 63)
Aquarium, lacus. Dräncke, borninge.

borningh. sax. sic. i. drencke. Aquarium

(kol. 241)
Popina. Cic. thermopolium. ein
Garkoken.

gaer-koken. Popina thermopolium. sax.
fris. sic.

(kol. 434)
Bellis maior, Goseblomen.

(i.v. gansen-bloemen. Chrysanthemum...)
bellis maior. sax. goseblomen

(kol. 439)
Vuularia, Huckskrudt.

huygh-kruyd. Vuularia. sax. huckskrut.

(kol. 332)
Corruca aquatica, atricapilla, ein
Monnickscken.

monincksken. sax. sic. Curruca aquatica,
atricapilla.
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(kol. 35)
Sabulum, Groff Muersandt.

muer-sand. sax. Sabulum

(kol. 65)
Cataracta. Plinius Waterfall.

waeter-valle. sax. (dit werd weer
geschrapt) Cataracta sax. waterfall
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Uit Chytraeus haalde Kiliaan dus zowel nieuwe sax.-trefwoorden als
sax.-equivalenten die hij aan bestaande artikels toevoegde. Opvallend is dat hij ook
twee woorden die hij blijkbaar aan Chytraeus ontleende, huygh-kruyd en waeter-valle,
in een verbrabantste vorm zonder een bijzondere vermelding opnam, met een
Saksisch equivalent na de Latijnse synoniemen. Van waeter-valle kunnen we dit
wel begrijpen; bij het opschrijven heeft Kiliaan er blijkbaar aan gedacht dat dit een
gewoon Nederlands woord was, de vermelding sax. na het trefwoord geschrapt en
in de plaats ervan het saksische equivalent waterfall opgenomen.
Merkwaardig is nog dat enige woorden die Kiliaan vermoedelijk uit Chytraeus
overnam, niet alleen de vermelding sax., maar ook nog sic. krijgen: acker-manneken
(hier heeft Kiliaan sic. er achteraf bijgeschreven), boom-bicker, bij-tijd, borningh,
gaer-koken (dat er ook nog fris. bij heeft) en monincksken. Zou hij voor deze
aanwijzing dan nog een andere bron gehad hebben of niet?

d) De ger.-woorden
Minder duidelijk dan voor de meeste fland.-en sax.-woorden in Kiliaans
kanttekeningen, zijn de bronnen voor de ger.-woorden. De meeste ervan komen in
dezelfde spelling in meer dan één mogelijke bron voor. Op 59 kanttekeningen met
ger. heb ik er 45 letterlijk in Die Teütsch Spraach (1561) van Maaler gevonden, 35
in het Dictionariolum puerorum Germanicolatinum (1596) van Frisius, 11 in het
Dictionarium Germanicolatinum (1562) van Dasypodius en 30 in Kiliaans Dictionarium
van 1574 (als ger.-equivalent na de Latijnse synonemen).
Enige equivalenten heb ik in dezelfde spelling slechts in één enkel woordenboek
aangetroffen, wat natuurlijk een veel sterker argument is voor ontlening: bekumberen
(i.v. be-kommeren) staat alleen bij Kiliaan 1574 (Maaler schrijft bekummeren, Frisius
bekümberen en ü interpreteert Kiliaan meestal als ue), evenals tam (i.v. Dam; Maaler
schrijft Tamm); fiechtenbaum (fiechten-boom) staat alleen bij Dasypodius, evenals
gabel (i.v. gaffel; Maaler, Frisius en Kiliaan 1574 schijven gablen); esß (i.v. Ast, est)
ten slotte staat alleen bij Maaler (Kiliaan 1574 schrijft este). Verder geeft Maaler
nog drie woorden die
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ik in de andere woorden boeken niet gevonden heb, in een licht afwijkende vorm:
Büne (in de kanttekeningen staat bune, i.v. Boene, buene), Beutelsack (in de
kanttekeningen staat butelsack, i.v. buydel, buydel-sack) en Tädigen (in de
kanttekeningen staat taedingen, i.v. dedinghen, daedinghen).
Dit eerste onderzoek van de ger.-woorden in de kanttekeningen zou er dus op
wijzen dat zowel het Dictionarium van Dasypodius als Kiliaans eigen eerste
Dictionarium en Die Teütsch Spraach van Maaler er woorden voor hebben geleverd.
Het aandeel van elk woordenboek is echter niet te bepalen. Bovendien is een
uitvoeriger onderzoek en een vergelijking met nog andere woordenboeken nodig
om zekerheid te hebben.

e) Woordenboeken die minder overeenkomst vertonen met de
kanttekeningen.
Enige in de kanttekeningen toegevoegde synoniemen staan reeds in de Thesaurus
Theutonicae linguae (1573) van Plantijn: t'achter zijn (i.v. Achter, ten achter zijn),
post meridiem (i.v. achternoen), biremis (i.v. galeye) en sarculare (i.v. wieden); voor
deze afzonderlijke synoniemen is het echter moeilijk te bewijzen dat ze uit de
Thesaurus komen. Hetzelfde geldt bijv. voor tergiuersari (i.v. Futsel-boeck soecken),
dat Berlaimont in zijn Vocabulare i.v. futselen vermeldt, en ang. together (i.v. te
gader), dat eveneens bij Berlaimont staat. Behalve Berlaimont heb ik ook het
Dictionnaire des huict langaiges (Parijs, 1580) nagekeken als mogelijke bron voor
equivalenten in andere talen, zonder een duidelijke verwantschap te vinden. Evenmin
heb ik bewijzen kunnen vinden voor ontlening aan de Thesaurus linguae Romanae
et Britannicae (Londen, 1578) van Thomas Cooper. De meeste woorden die met
sic. of sicamb. aangegeven worden, staan niet in de Teuthonista (Keulen, 1477)
van Gerard van der Schuren uit Kleef.
De eigenlijke lexicografische bronnen voor de kanttekeningen bij zijn Etymologicum
gaf Kiliaan dus zelf niet aan en daarom zijn ze ook moeilijker te vinden dan zijn
bronnen voor etymologische of encyclopedische verklaringen. Een voortgezet
onderzoek naar deze bronnen kan echter nog heel wat leren over Kiliaans
lexicografische methode. Nu is reeds duidelijk dat Kiliaan sommige gewestelijke
aanduidingen op
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gezag van een woordenboek aanbracht: bijv. fland. als een woord uit het Naembouck
12)
kwam, sax. als het uit Chytraeus kwam . Ook heeft Kiliaan zeker verscheidene
keren een zelfde werk geëxcerpeerd: het Naembouck van Lambrecht, de Britannia
van Camden, de Annales Ducum Boiariae van Turmair, de Rerum Germanicarum
libri tres van Beatus Rhenanus en de Hoogliedparafrase van Williram, uitgegeven
door Merula.
Behalve verdere resultaten van deze bronnenstudie hopen we binnen afzienbare
tijd ook een uitgave van Kiliaans kanttekeningen zelf te kunnen publiceren.

Alfabetische lijst van in dit artikel besproken woorden
abast, abastersteen 6, 21
abel 7
absolutelick 9
achter 6
achter (ten - zijn, 't - zijn) 6, 25
achterkasteel 4
achterschip 4
ackerland 4
ackermanneken 6, 22, 24
ackerschade. ackerschaede 20
adeeligh 18
Adelbrecht 14
Adoald 10
aeghe 6
Aelken 10
aerdmuys 22
aertisse, aertissie 20
afgoddist, afgoddiste 20
alabast 21
Albrecht 14
amman 7
ammen 8
Anses 17
april 9
12)

G. de Smet vraagt zich af of Kiliaans localiseringen voor het grootste deel niet ‘op het
getuigenis van woordenboeken en andere studieboeken berusten’ (Op zoek naar de bronnen
van Kiliaans Friese woorden, p. 150).
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arsenael 9, 22
ast 24
aughe 6

backersse, backsterigghe 20
Baldreich 16
baldrian 22
banderotse 12
banckgheselle 20
bedelersse 8
benedyen 9
berenklauw 22
bekommeren 24
belegghen syn gheld 20
berte 6
Berthe 14
Berther 15
Bertrade 18
besoedken 20
beuernaerd 9
beuernelle 9
bezoucken 20
biswijlen 5
bijtijd 23, 24
bijvoet 22
blanck water 23
blouwen 6
boeckstaf, boeckstaue 22
boedtlinck 22
boene 25
boyaert 23
bolghe 23
bont moes 6
boombicker 23
borningh 23, 24
bornsteen 6
braeckvogel 23
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bricke van brood 23
brockvolgher, brockvolger 20
broeder 23
broeyen 4
buene 25
bulghe 23
buydel, buydelsack 25

caeckflabbe 20
Catouald, Catowald 10
Catumer 17
Chilperick 17
cipresse, cipresseboom 23
Clermont 10
Clodomer, Clodomir 15
Clotaris 15
conuers 9
Cucufaet 10
Cunothmaier 15
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daedinghen 25
Dagobert 18
dam 24
dedinghen 25
Diethelm 17
Dietprecht 17
Dietrich, Dietrick, 17
dispute 9
donaet int klooster 9
duffe 13
Duydsch 15
duydschen 13
duyne 12

Edinghen 10
Ehrewaert 10
enteren 6
Erewert 10
est 24
ewegh 4
excellentelick 9
excellentie 9
excepteren 9
Eylhulf, Eytelhulf 15

fasseel 20
fiechtenboom 24
fisseel 20

gadder 6
gael 6
gaerenkroone, gaerenwinde 7
gaerkoken 6, 23, 24
gaeue 20
gaeuen 5, 19
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gaffel 4, 24
galghenknepel 7
galm 6
galpen 7
gansenbloemen 23
Gartrud 15
gastschenck 4
gaue 20
ghebuere, ghebuerinne 6
ghekernt melck 4
geklonnen bloed 20
Gertrud 15
ghesaemder hand 20
goer 5
goeren 5
goes, goese 7
Gundebert 15
Gunmund 16

haecksteen 6
halsijser 8
halsprange 6, 8
halfwin 6
hatte 7
Hildesheym 10
holm, holme 13
horenvisch 5
huyghkruyd 23, 24

Ioosinken 10

kaeckflabbe 20
kaerle, keerle 8
ken, kijn 4
kippen 8
kloof 5
kloote 6
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kloouen 5

lastagie 22
Leuthart, Leuther 15
Leuthmaier 15
Luyte, Luytken 10
Lupold 10

maecker 4
maeghd 7
maeghdenhaer 4
maeghe 6
maeghenworst 6
marmelaete 10
meghe 6
Mette, Metteken 10
monincksken 23, 24
muersand 23
mute, muyte 21

natuere 9
natueréren 9
natuerlick 9
natuerlick kind 9
natuerlick saed 9

Ode 10
oghe 6
Oldenborgh 10
ooddwonghel 21
ooghe 6
oor, or 8
Osnaborg 10
Ottenwald 10
Ouerland 10
Ouerlander 10
ouwe 6
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paertenaer 6
Palts 16
pellarin 6
Perther 15
Pertrich 15
Pharamond 17
Philibert 17
pilorijn 6
presentelick 9
profeteresse, profetinne 9
pudde, puyte 6

rabattéren 9
radde 7
raddigheyd 5
rade 6
Radegonde 15
radie 7
raepiaemus 9
raye 7
rapéren 9
rapiaemus 9
regghelingh, regghelinghe 21
rete 5
retorisijn 9
Romwald 18
Roosendael 10

sack 14
sale 14
schaepsribbe 4
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scheme 5
schemel 5
schemelooghen 21
schemelt (den dagh -) 21
schieme 5
schoet 5
schoetel 5
schoster 5
Secke 14
Sinken 10
Sonnicke 10
Stine, Stinken 10
stubbe 7
stubben 7
Sweue 15

taeghelen 5
taecke (sijn - voldoen) 19
taeckeler 6
taele (fabula) 5
taele (lingua) 7
taele (interrogatio) 5
taelweerdigh, taelwerdigh 21
tageler 6
talweerdigh 21
tam 8
tributaris 9

Upsael 10

ver 8
verheelen 21
verlegheren 21
verslaen den legher, de tenten 21
verwaepeninghe, verwapenijnghe 21
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vesperbrood eten 21
vespereien, vespereyen 21

waeterbreucke 5
waetergheswel 5
waeterplancke 5
waetervalle 23, 24
waeue 5
waeueren 5
wald 7
wanck 5
wedergalm 6
wederghepeyns, wederpeyns 6
wedersaecke 7
weeklaeghen 7
weerd, weert 13
weewijte, weewite 7
weld 7
Weibseer 16
Werdherr 16
Werdmaier 16
Werweis 16
wie 6
wiedenboom 5
wiedhacke 5
wiegant 2
wielleese 5
wieroock 2
wyd 5
wijde, wije 7
wijen 2
wijf 2
wijfken der ghedierten 2, 5
wijghant 2
wijhen 2
wijcken 7
wijle 2
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wijleneer 2, 7
wijlkens 2
wijn 2
wijnacht, wijnnacht 2
wijnmerckt 5
wijnraeue 5
wijnseck 2, 5
wijroock 2
wijroockkasken 2
wijse 7
wijsen 7
wijwaeter 2
wildelingh, wilden appel 7
wildernisse 7
wild vier 5
wimpelterre 5
Winfrid 10
Wolfard 17

Zecke 14
Leuven
F. CLAES, S.J.
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De transformationele relatie tussen duren + specificerend
complement en bepalingen van duurmeting
1. Inleiding.
In dit artikel willen we een descriptie geven van de strukturen van zinnen met duren
+ specificerend complement en van zinnen met bepalingen van duurmeting. Ons
uitgangspunt kan worden gevonden in de analyse van de volgende serie zinnen:
(1)

Gedurende een week lag Lex plat.

(1a)

Het platliggen van Lex duurde een week.

(2)

*Gedurende de week lag Lex plat.

(2a)

*Het platliggen van Lex duurde de week.

(3)

Gedurende het weekend lag Lex plat.

(3a)

*Het platliggen van Lex duurde het
weekend.

(4)

Gedurende die week lag Lex plat.

(4a)

*Het platliggen van Lex duurde die week.

De traditionele grammatica heeft geen expliciete voorstellen gedaan t.a.v. de
beschrijving van zinnen als (1) en (1a). We doen haar geen onrecht als we de
traditionele opvattingen over deze zinnen samenvattend interpreteren in termen van
de volgende twee boomdiagrammen:

(I)
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(II)

T.a.v. (I) moeten we opmerken dat we afzien van de vraag hoe de traditionele
grammatica verantwoording aflegt voor de vooropplaatsing van de temporele
bepaling. In deze strukturen hebben we Aux ontwikkeld. Waar dit element geen rol
speelt in de argumentatie zullen we het weglaten in de struktuurbeschrijving.
De bedoeling van dit artikel is te laten zien dat de strukturen (I) en (II) op zijn best
afgeleide strukturen zijn. In de traditionele grammatica is onvoldoende de
synonymierelatie tussen zinnen als (1) en (1a) tot uitdrukking gebracht. We hopen
aan te tonen dat men deze relatie dient te verantwoorden in de grammatische
beschrijving van de genoemde zinnen.
We zien dat er een correspondentie is tussen (1) en (1a) en tussen (2) en (2a)
wat betreft de grammaticaliteit en de ongrammaticaliteit der zinnen. In de andere
vier gevallen is er geen correspondentie. De oorzaak hiervan is mede dat een
specificerend complement geen bepaalde determinator kan bevatten, zoals blijkt
uit (2a), (3a) en (4a). De grammaticaliteit van (3) en (4) tegenover de
ongrammaticaliteit van (2) kan verklaard worden in termen van het verschil tussen
type I-gebeursubstantieven minuut, uur, week, maand, jaar, etc. en type
1)
II-gebeursubstantieven weekend, middag, zomer, vergadering, etc. .

1)

De referenten van type I-substantieven vormen een verzameling temporele eenheden die
continu geordend is. Tussen een uur Ui en zijn opvolger Ui + 1 ligt geen interval. Bij de
referenten van type II- gebeursubstantieven is in sommige gevallen een interval tussen twee
temporele eenheden noodzakelijk, in andere gevallen mogelijk. Twee middagen Mj en Mj +
1 kunnen geen aaneengesloten temporele eenheid op de tijdslijn vormen; twee vergaderingen
Vi en Vi + 1 kunnen dat wel maar ze laten in tegenstelling tot de temporele eenheden waaraan
wordt gerefereerd door type I-gebeursubstantieven, de mogelijkheid van een hiaat toe. De
tweedeling binnen de groep der gebeursubstantieven wordt syntaktisch o.a. gemotiveerd
door de ongrammaticaliteit van zinnen met * tijdens een uur, *op een uur, *tijdens het uur,
*op het uur tegenover de grammaticaliteit van tijdens een vergadering, op een middag, tijdens
het lesuur, in het weekend. Voor een nadere argumentatie van dit onderscheid zie Verkuyl
(1970).
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Tussen zin (1) en (1a) is er een relatie die op grond van een overvloed aan
argumenten kan worden gekarakteriseerd als een transformationele relatie. Dit wil
zeggen: òf de struktuur van (1) ligt ten grondslag aan die van (1a), òf de struktuur
van (1) is afgeleid uit die van (1a), òf beide strukturen zijn afgeleid uit één
gezamenlijke onderliggende struktuur. We zullen beargumenteren dat het laatste
het geval is en er zullen derhalve transformationele regels moeten worden ontwikkeld
om de beide zinnen af te leiden. We zullen in paragraaf 2 de argumenten voor het
aannemen van een transformationele relatie presenteren en na in paragraaf 3 de
struktuur van zinnen met specificerende complementen besproken te hebben, in
paragraaf 4 een beschrijving geven van de afleiding van (1) en (1a) uit één
onderliggende struktuur.
De probleemstelling, zoals die hier geformuleerd is, is door ons voorbereid in
afzonderlijke artikelen, één over temporele bepalingen (Verkuyl 1970, het ander
over zinnen met maatconstituenten (Klooster 1971). We verwijzen naar de bibliografie
voor de precisering van de hier gebruikte termen. Om te refereren aan de VC die
een specificerend complement bevat, gebruiken we de afkorting ‘MVC’. Het symbool
‘MC’ gebruiken we voor ‘maatconstituent’ (een week, drie weken, 12 kilo, enz.).

2. Co-occurrencerelaties tussen MVC's met duren en bepalingen van
duurmeting.
Een belangrijk kenmerk van specificerende complementen is dat ze geen bepaalde
2)
determinator toelaten . Als we derhalve een transformationele relatie aannemen
tussen zinnen als (1) en (1a), dan zullen we eerst enige aandacht moeten besteden
aan de relatie van zin (1) tot

2)

Uitzonderingen op deze regel vindt men in Dat kost je je baan. De enige uitzondering bij MC's
die we zijn tegengekomen, wordt behandeld onder punt (g) in deze paragraaf.
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de zinnen (3) en (4) waar een bepaalde determinator optreedt.
In Verkuyl (1970: par. 13) zijn enkele argumenten gegeven om te differentiëren
tussen duurbepalingen met en duurbepalingen zonder bepaalde determinator. Deze
argumenten bepaalden zich hoofdzakelijk tot de identificerende functie van de
determinator in temporele bepalingen. We voegen hier nog een aantal argumenten
aan toe ter ondersteuning van dit onderscheid dat indirect de transformationele
relatie tussen MVC's met duren en duurbepalingen met een onbepaalde determinator
bevestigt. Vergelijk de volgende temporele bepalingen:
(5)

(Gedurende) iets meer dan een half uur...

(6)

(Gedurende) ongeveer drie kwartier...

(7)

Ruim vier jaar (lang)...

met de MVC in:
(5a)

...duurde iets meer dan een half uur.

(6a)

...duurde ongeveer drie kwartier.

(7a)

...duurde ruim vier jaar.

Geen der gecursiveerde constituenten kan worden ingevoegd in de bepalingen
uit (3) en (4) noch in bepalingen van tijd (vgl. voor deze term KVL: 67). Dus we
hebben niet:
(5b)

*Gedurende iets meer dan dat halve
uur...

(6b)

*Gedurende ongeveer dat weekend...

(7b)

*Tijdens ruim een zomervakantie...

De bepalingen uit (3) en (4) noemen we daterende duurbepalingen, vanwege het
feit dat de determinator een rol speelt bij de identificatie van een interval/periode op
de tijdslijn. De bepalingen uit (1) en (5) - (7) noemen we bepalingen van duurmeting.
De primaire taak van MVC's met duren is o.i. het uitdrukken van kwantificering (zie
onder punt (g)) van temporele eenheden. Vandaar dat het aantonen van een
transformationele relatie tussen beide constituenten inhoudt dat aan de bepalingen
van duurmeting inderdaad deze kwantificerende functie kan worden toegeschreven.
Het tweede argument betreft de mogelijkheid om in bepalingen van duurmeting
twee alternerende vormen te hebben, nl. die in (5) en (6)
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enerzijds en die in (7) anderzijds. Naast gedurende drie weken hebben we drie
weken lang. Daterende duurbepalingen laten (-)lang niet toe: naast gedurende die
drie weken...hebben we niet *die drie weken lang.
Het derde argument betreft het al of niet opnemen van adjectieven in beide soorten
duurbepalingen. Naast gedurende die zenuwslopende week bleef hij uiterst
ontspannen heeft men niet *gedurende een zenuwslopende week bleef hij uiterst
ontspannen. Merk op dat men ook niet kan hebben *zijn ontspannenheid duurde
een zenuwslopende week.
Een vierde argument betreft de mogelijkheid tot conjunctie van de constituenten
die volgen op duren en gedurende. In bepalingen van tijd is het mogelijk om twee
NC's te conjungeren: Tijdens de eerste en tweede helft zat ik achter het doel. Ook
grammaticaal is Gedurende die drie en die vijf dagen ben ik met vakantie.
Ongrammaticaal daarentegen zijn:
(8)

*Gedurende drie en vijf dagen ben ik met
vakantie.

(8a)

*Mijn vakantie duurt drie en vijf dagen.

3)

Het vijfde argument betreft de ongrammaticaliteit van *gedurende drie jaar
gevangenisstraf wachtte hij op berichten uit Zwitserland. Ook ongrammaticaal is de
MVC...*duurde drie jaar gevangenisstraf. Daarnaast is wel grammaticaal gedurende
die drie jaar gevangenisstraf...
Tenslotte wijzen wij op het volgende argument. Grammaticaal is de zin Hij legde
de bekentenis af dat hij gedurende tien jaar achtereen jaarlijks 200.000 gld ten
nadele van zijn werkgever heeft verduisterd. Ook grammaticaal is de MVC...duurde
tien jaar achtereen. Ongrammaticaal daarentegen is de constructie *gedurende die
tien jaar achtereen...Deze zes argumenten rechtvaardigen o.i. mede de beslissing
om de volledige aandacht te richten op de relatie tussen (1) en (1a) met uitsluiting
van daterende duurbepalingen.
We hebben nu en passant vier belangrijke gemeenschappelijke syntaktische
kenmerken van bepalingen van duurmeting en MVC's met duren ontmoet:

3)

Disjunctie is in beide gevallen wel mogelijk.
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(a)

beide constituenten bevatten een
onbepaalde determinator;

(b)

beide laten constituenten toe als iets
meer dan, ongeveer, ruim, etc., d.w.z. in
het algemeen kwantificerende
bepalingen;

(c)

beide gedragen zich hetzelfde t.a.v.
achtervoegsels;

(d)

in beide constituenten is conjunctie van
numerieke elementen uitgesloten.

Aansluitend op het laatste punt merken we het volgende op. De ongrammaticaliteit
van (8) en (8a) kan worden gezien in termen van kwantificering. Het numerieke
element in een MC is een economische manier om constituenten die maateenheden
noemen, samen te brengen. Men zegt nu eenmaal Daar lopen vijf vrouwen en niet
*Daar lopen drie vrouwen en twee vrouwen. Wel heeft men Daar lopen drie vrouwen
en daar nog twee, als men wil differentiëren. Merk op dat men ook kan hebben:
(8b)

De vergadering duurde twee uur en
daarna nog een uur.

(8c)

Gedurende twee uur en daarna nog een
uur werd er druk vergaderd.

De relatie tussen (8) en (8a) en tussen (8b) en (8c) is nog geen argument voor
onze stelling dat (1) en (1a) zich transformationeel tot elkaar verhouden. Het zou
immers kunnen zijn dat de distributie van ongrammaticaliteit en grammaticaliteit in
(8) - (8c) het gevolg is van eigenschappen inherent aan de constituenten die optreden
met duren en gedurende. Pas als zou blijken dat twee uur en een uur, vijftien dagen
en dertig dagen kunnen optreden in grammaticale zinnen, kan men de
ongrammaticaliteit van (8) en (8a) toeschrijven aan restricties van duren en
gedurende. Inderdaad treft men dergelijke zinnen aan: Jan en Piet verdeelden die
periode in werktijden van vijftien dagen en dertig dagen; men heeft verlengingen
van vijftien en dertig minuten; vijftien dagen en dertig dagen zijn samen vijfenveertig
dagen; hij kon kiezen tussen twee maanden en drie maanden, etc.
Wel is een combinatie als *twee uur en 'n uur in elke zin van het Nederlands
ongrammaticaal.
We zullen nu nog zeven andere gemeenschappelijke syntaktische kenmerken
presenteren ter ondersteuning van ons voorstel om een trans-
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formationele relatie tussen (1) en (1a) aan te nemen. Daarbij komt mede het
vraagstuk aan de orde of één van de twee zinnen correspondeert met de
onderliggende struktuur van de andere, of dat beide zinnen zijn afgeleid uit een
gemeenschappelijke onderliggende struktuur.
(e) Hierboven spraken we over de alternerende vormen die een bepaling van
duurmeting kan aannemen. Uit de zinnen:
(9)

Het platliggen van Lex duurde drie
weken.

(9a)

Gedurende drie weken lag Lex plat.

(9b)

Drie weken lang lag Lex plat.

(9c)

*Het platliggen van Lex duurde drie
weken lang.

(9d)

*Gedurende drie weken lang lag Lex plat.

blijkt dat deze vormen elkaar uitsluiten. Zin (9a) en (9b) zijn te beschouwen als
varianten van elkaar, zin (9d) laat zien dat gedurende en lang elkaar niet verdragen.
De relatie tussen (9) en (9c) kan op dezelfde wijze worden beschreven: duren sluit
lang uit als er een MO is. De beschrijving en de verklaring van deze feiten zullen
worden gegeven in par. 3. Hier kunnen we volstaan met de constatering dat (9) en
(9a) zich op dezelfde wijze verhouden tot resp. (9c) en (9d).
(f) Hierop aansluitend willen we onze aandacht richten op de constituent lang die
als complement van duren kan optreden. Als tegenhanger vindt men kort. Beide
constituenten treft men ook aan in lange tijd en korte tijd. Vergelijk:
(10)

Het wachten duurde lang.

(11)

Het wachten duurde kort.

(10a)

Het wachten duurde lange tijd.

(11a)

Het wachten duurde korte tijd.

met:
(10b)

*Gedurende lang...

(11b)

*Gedurende kort...

(10c)

(Gedurende) lange tijd...

(11c)

(Gedurende) korte tijd...

Deze voorbeelden laten zien dat lang resp. lange tijd en kort resp. korte tijd zich
in een MVC met duren en in een bepaling van duurmeting op dezelfde wijze
gedragen.
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De ongrammaticaliteit van (10b) en (11b) kan verklaard worden uit de
struktuurbeschrijving van bepalingen van duurmeting zoals die voorkomt uit de
analyse waarin een transformationele relatie wordt aangenomen tussen (1) en (1a).
Deze verklaring wordt in par. 4 gegeven.
(g) We zullen nu enige aandacht besteden aan de relatie tussen kwantificering
en differentiatie. Met de term ‘kwantificering’ bedoelen we het aangeven van een
zekere hoeveelheid eenheden, objecten, etc. De term ‘differentiatie’ wordt gehanteerd
om een bepaalde vorm van kwantificering aan te duiden, nl. die vorm waarin de
hoeveelheid niet als geheel wordt gegeven, maar in haar samenstellende delen. In
het algemeen kan men zeggen dat kwantificering van eenheden op drieërlei wijzen
kan plaatsvinden: (i) door de hoeveelheid als geheel te geven (Daar lopen vijf
vrouwen); (ii) door de hoeveelheid gedifferentieerd te geven d.m.v. conjunctie zoals
in (8b) en (8c); en (iii) door pluralisvorming. Dit laatste zal nu nader worden
uitgewerkt.
MVC's zijn in de traditionele grammatica gekarakteriseerd als constituenten die
kwantificeren. De traditionele benaming voor specificerende complementen die
MC's zijn is bijw. bepaling van hoeveelheid. Een belangrijk kenmerk van een MC
die als specificerend complement optreedt is dat het substantief in bepaalde gevallen
in het enkelvoud voorkomt, ook al geeft het numerieke element een meervoudige
hoeveelheid aan. Zo heeft men:
(12)

Dit boek kost vijftien gulden.

(12a)

*Dit boek kost vijftien guldens.

(13)

Dat schip meet 50.000 ton.

(13a)

*Dat schip meet 50.000 tonnen.

Een voorwaarde voor het kunnen optreden in een singularisvorm is dat de
betreffende substantieven een fundamentele maateenheid aangeven: ‘gulden’, ‘ton’,
‘ons’, ‘kilo’, ‘meter’. De term ‘fundamenteel’ is ondanks zijn vaagheid te verkiezen
boven een term als ‘veel gebruikt in de dagelijkse omgang’. Want we hebben niet
*Dat kost vijf dubbeltje, *De vloeitjes kosten twee kwartje, of *De Noorse ploeg telde
tien vrouw en vijftien man. De substantieven gulden, ton, kilo, etc. kunnen wel in
het meervoud optreden: dit boek kost ettelijke guldens, dat pakje weegt verscheidene
kilo's, etc. Constituenten als ettelijke, verscheidene, dui-
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zenden differentiëren de hoeveelheid waaraan wordt gerefereerd, d.w.z. de
maateenheden worden geïndividualiseerd. Differentiatie sluit enkelvoudsvorming
uit: *ettelijke ton, *veel gulden, etc.
Kijken we nu naar de gebeursubstantieven die kunnen voorkomen in een
specificerend complemen van duren, dan zien we dat de mogelijkheid van het
hebben van een singularisvorm beperkt is tot de groep van type I-substantieven:
jaar, uur, maand, minuut, week, etc. Zo hebben we:
(14)

De receptie van Jan en Greetje duurde
drie uur.

(15)

Zijn schoolgaan duurde drie jaar.

De andere substantieven uit deze groep hebben die mogelijkheid niet, althans in
het ABN. Verschillende, meest Oostelijke dialecten, laten ook constituenten toe als
twintig minuut, drie week, etc.
In tegenstelling tot (12) en (13) hebben we na duren wel de situatie dat
pluralisvorming na een bepaald hoofdtelwoord is toegestaan:
(14a)

De receptie van Jan en Greetje duurde
drie uren.

(15a)

Zijn schoolgaan duurde drie jaren.

Er is verschil in betekenis met (14) en (15). De a-zinnen hebben een
individualiserende werking t.a.v. de drie temporele eenheden die worden genoemd.
Zin (14a) kan eerder dan (14) worden gebruikt om aan te geven dat de receptie
vervelend lang was. En (15a) lijkt te impliceren dat hij niet is blijven zitten, terwijl
(15) die mogelijkheid niet uitsluit. In beide gevallen worden de temporele eenheden
gedifferentieerd gegeven. Men kan de relatie tussen (14) en (15) en hun a-zinnen
enigszins vergelijken met het verschil tussen ‘3’ en ‘1 + 1 + 1’ in de vergelijking 3 =
1 + 1 + 1. In dit verband wijzen we op zinnen als:
(16)

Het duurde de volle drie uur.

(16a)

*Het duurde de volle drie uren.

(17)

*Het duurde drie volle uur.

(17a)

Het duurde drie volle uren.

die aantonen dat als men de hele periode van drie uur wil modificeren met volle,
de enkelvoudsvorm verplicht is; als men de maateenheden modificeert en daarbij
kwantificeert is het noodzakelijk de meervoudsvorm te gebruiken. We merken op
dat (16) het enige voorbeeld is waarin een
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bepaalde determinator optreedt. Het duurde het hele uur is een identiek geval.
Waarschijnlijk biedt dit verschijnsel een aanknopingspunt voor de analyse van MC's.
We zullen hier echter in dit artikel niet verder op ingaan.
Vergelijk ook nog zinnen als:
(18)

De cursus telde drie jaren en in elk van
deze moesten we zijn colleges volgen.

(18a)

*De cursus telde drie jaar en in elk van
deze moesten we zijn colleges volgen.

De zin De cursus telde drie jaar is grammaticaal; de ongrammaticaliteit van (18a)
kan slechts verklaard worden door de aanwezigheid van elk van deze.
De eigenschappen van constituenten als drie jaar en drie jaren zijn niet alleen
kenmerkend voor hun optreden in een MVC of een bepaling van duurmeting. We
hebben ook zinnen als Drie jaar ging(en) voorbij zonder dat we iets hoorden van ze
en Tien gulden is niet zoveel meer waard tegenwoordig. Aan de andere kant kunnen
we constateren dat dergelijke constituenten andere beperkingen hebben dan wanneer
ze optreden in een MVC of een bepaling van duurmeting. Vergelijk: Hij rekende op
drie jaar gevangenisstraf, Drie jaar vol met spanningen ging(en) voorbij met de
ongrammaticale constructies die bij de bespreking van het vijfde en zesde argument
voor het onderscheid tussen daterende duurbepalingen en bepalingen van
duurmeting zijn behandeld: *gedurende drie jaar gevangenisstraf, * ...duurde die
tien jaar achtereen. Hetzelfde heeft men in De schaatsploeg telde vijf man tegenover
een contekstafhankelijke zin als Vijf man...ging(en) de stad in, waar de stippels de
ontbrekende informatie over de groep waartoe de vijf man behoren, representeren.
Bovendien kan men zeggen dat verba als kosten, wegen, meten, tellen, duren,
etc. de wijze van kwantificering bepalen en daardoor systematisch overeenkomende
selectierestricties t.o.v. het specificerend complement vertonen. Zo laten zinnen als
*Zij woog eigenschap, *Dat kostte een windhoos, *Dat duurde een getuige à charge
zien dat niet elk substantief in een MVC kan optreden. Wel heeft men nominale
constructies als vier eigenschappen, vijftien windhozen, drie getuigen à charge.
Maar
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substantieven als eigenschap, windhoos, getuige kunnen niet zoals gulden, uur,
kilo, etc. in het enkelvoud optreden na een bepaald hoofdtelwoord, in geen enkele
functie. Zo heeft men niet *Hij rekende op drie getuige à charge, *Vijftien windhoos
vernielde(n) de oogst, *Zijn gevoelsleven wordt hoofdzakelijk bepaald door vier
eigenschap. Zo heeft men ook niet:
(19)

*Hun liefde duurde vier nacht.

(20)

*Hun gesprek duurde vier middag.

We kunnen uit deze redenering een regel afleiden die bepaalt dat constituenten
die kunnen voorkomen in het enkelvoud na een bepaald hoofdtelwoord in functies
als subject, dir. object, voorz. voorwerp, etc. altijd kunnen optreden in een MVC.
Omgekeerd is dat niet steeds het geval. Onze conclusie is dat de MVC de meest
natuurlijke plaats is voor substantieven die maateenheden aangeven. Toegepast
op duren + complement kan men de term ‘meest natuurlijk’ zo interpreteren dat die
substantieven die in enkelvoudsvorm kunnen optreden zich het best laten verenigen
met de wijze van kwantificeren zoals die wordt uitgedrukt door duren. Iets algemener
toegepast kan men zeggen dat de groep substantieven waartoe uur en jaar behoren,
optimaal overeenkomen met de betekenis van duren. Gebeursubstantieven van het
type II, nacht, middag, vergadering, wedstrijd, etc. hebben restricties t.a.v. duren
die ontbreken bij type I-substantieven. Zinnen als:
(19a)

Hun liefde duurde vier nachten.

(20a)

Hun gesprek duurde vier middagen.

tonen dat aan. In zin (20a) is het duidelijk dat het gesprek drie keer is onderbroken
door een gesprekspauze van minstens achttien uur. Om de duur van het gesprek
te representeren als één periode is het noodzakelijk te abstraheren van deze
gesprekspauzen. Hetzelfde geldt voor (19a): ook overdag zal hun liefdesrelatie
aanwezig zijn, zodat hun liefde wel vier etmalen zal hebben geduurd, maar slechts
de relevante perioden worden gegeven in abstractie van het feitelijke tijdsverloop.
Richten we nu onze aandacht weer op de bepalingen van duurmeting dan zien
we dat wat in deze subparagraaf kon worden vastgesteld t.a.v. MVC's met duren
ook geldig is voor bepalingen van duurmeting. Alle restricties die gelden voor duren
gelden ook voor gedurende. Zo vormen
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de type I-gebeursubstantieven ook de meest natuurlijke partners voor gedurende.
En t.a.v. type II-gebeursubstantieven zien we eenzelfde noodzaak tot abstraheren
van het feitelijke tijdsverloop als in de a-zinnen hierboven:
(19b)

Vier nachten lang beminden ze elkaar.

(20b)

Gedurende vier middagen hebben ze
met elkaar gesproken.

We willen in dit stadium al wijzen op enige moeilijkheden die ontstaan door het
optreden van duren resp. gedurende met constituenten waarin meervoudige type
II-substantieven voorkomen. Immers, er zijn zinnen als:
(21)

Gedurende vier middagen wandelden ze
naar het strand.

die niet lijken te corresponderen met:
(21a)

Hun wandeling naar het strand duurde
vier middagen.

Soortgelijke gevallen ontmoet men in de zinnen:
(22)

Jarenlang werd Yvonne de USA uitgezet.

(22a)

*Het uitzetten van Yvonne uit dc USA
duurde jaren.

De oorzaak van deze incongruenties lijkt gezocht te moeten worden in het feit
dat (21) en (22) resp. een terminatieve VC en een momentane VC bevatten. (Vgl.
Verkuyl 1970: par. 5 en KVL, hoofdst. 5.2).
De vier voorbeelden hierboven vormen geen tegenvoorbeeld voor onze stelling.
Wel maken ze het onwaarschijnlijk dat zinnen als (1) worden afgeleid van (1a). We
komen hierop terug in par. 4.
Samenvattend wat betreft punt (g) kunnen we vaststellen dat zinnen met duren
en gedurende zich op gelijke wijze gedragen t.a.v. het onderscheid tussen type
I-gebeursubstantieven en type II- gebeursubstantieven.
(h) Hierop aansluitend willen we onze aandacht richten op de vraag hoe type
II-substantieven zich gedragen t.a.v. duren en gedurende als ze voorkomen in het
enkelvoud. De zinnen:
(23)

*Gedurende een vergadering heeft er
een collectieve woede geheerst tegen
een aantal stafleden.

(24)

*Gedurende een wedstrijd is Rinus erg
opgewonden geweest.
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zijn ongrammaticaal in die lezing waarin een een onbepaald lidwoord is en niet een
telwoord. Op dezelfde wijze is ongrammaticaal:
(23a)

*De collectieve woede tegen een aantal
stafleden heeft een vergadering geduurd.

(24a)

*Rinus' opgewondenheid heeft een
wedstrijd geduurd.

Alle vier zinnen hebben een perfectisch gezegde. Daardoor refereren een wedstrijd
en een vergadering aan één, onbepaald, interval. (Vgl. voor deze bewering Verkuyl
1970: par. 10). In:
(25)

Gedurende een wedstrijd gedroeg hij zich
erg opgewonden.

wordt meegedeeld dat hij, als er een wedstrijd was, zich erg opgewonden gedroeg.
Het lidwoord een is hier een lidwoord van categorialiteit. (Vgl. Kraak en Klooster
1968, hoofdst. 5.7; KVL, hoofdst. 2.2.1).
De zin:
(25a)

*Zijn opgewondenheid duurde een
wedstrijd.

is ongrammaticaal: in MVC's kan het lidwoord van categorialiteit niet optreden.
Zelfs als men in beide zinnen de constituent altijd toevoegt is (25a) niet grammaticaal
te interpreteren.
Wij zijn van mening dat de bepaling uit (25) geen bepaling van duurmeting is.
Invoeging van ongeveer, iets meer dan, etc. is niet mogelijk. Bovendien kan men
gedurende een wedstrijd vervangen door gedurende wedstrijden zonder
betekenisverschil, terwijl dat niet mogelijk is t.a.v. het paar een uur lang en urenlang.
Gedurende in (25) is in hoge mate synoniem met bij, in bij wedstrijden. Op grond
van deze feiten concluderen we dat de ongrammaticaliteit van (25a) en de
grammaticaliteit van (25) onze stelling niet aantasten.
T.a.v. (23) en (24) plus hun a-zinnen moet worden opgemerkt dat wij een verschil
ervaren tussen de betekenis van gedurende en tijdens. (Zie Verkuyl 1970: par. 8).
Voor die taalgebruikers die tijdens en gedurende volledig synoniem achten en
derhalve de zinnen (23)-(24a) grammaticaal vinden, vormen de vier zinnen uiteraard
geen argument voor onze stelling. Hun afwijkend oordeel is echter ook geen
argument ertegen.
(i) We gaan nu in op de ongrammaticaliteit van zinnen als:
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(26)

*De onlusten duurden zijn
presidentschap.

(27)

*De onlusten duurden vier
presidentschappen.

(28)

*Gedurende vijf afwezigheden kon ik
rustig werken.

Krachtens het gestelde onder punt (a) van deze paragraaf is (26) ongrammaticaal
vanwege de bepaalde determinator zijn. Maar we mogen constateren dat (26) ook
ongrammaticaal is doordat presidentschap een niet-telbaar substantief is. Immers,
elke MC die als specificerend complement dienst doet kan een meervoudig numeriek
element bevatten zoals twee, drie, ettelijke, enkele duizenden, etc. en daardoor
veronderstellen ze telbare substantieven. De combinatie *duren +...+ presidentschap
/ afwezigheid is derhalve ongrammaticaal. We attenderen op het feit dat eigennamen
als Angström, Joule, Ohm, Volt etc. meestal niet in het meervoud worden gebruikt.
De verklaring hiervoor is waarschijnlijk dat deze eenheden meestal gekwantificeerd
worden gegeven. Zo spreekt een fysicus bijna nooit van ettelijke Weber resp. ettelijke
Webers als hij refereert aan een bepaalde eenheid van magnetische veldsterkte.
Iets normaler klinkt een constructie als ontzettend veel Ampères. Dit wijst erop dat
meervoudsvorming niet is uitgesloten.
(j) In deze subparagraaf zullen we ons bezighouden met negatie. Ook in zinnen met
negatie blijkt dat er argumenten kunnen worden gevonden voor de transformationele
relatie tussen zinnen als (1) en (1a). Het nu volgende argument kan bovendien
worden toegevoegd aan de argumenten voor het onderscheid tussen daterende
duurbepalingen en bepalingen van duurmeting. Vergelijk:
(29)

Onze vakantie duurt geen drie weken.

(29a)

We gaan drie weken op vakantie.

We analyseren beide zinnen met zinsaccent op resp. duurt en gaan, bijv. als
antwoord op de veronderstelling dat onze vakantie wèl drie weken zou duren. Naast
(29a) hebben we de zinnen:
(29b)

We gaan (gedurende) die drie weken niet
op vakantie.

(29c)

We gaan niet (gedurende) die drie weken
op vakantie.

Zin (29c) lijkt iets minder acceptabel, maar door beklemtoning van die of van gaan
verkrijgt men een grammaticale lezing.
Het verschil tussen (29b) en 29c) tegenover (29a) is dat (29a)
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meedeelt dat we op vakantie gaan zij het minder dan drie weken. (Men kan aan
(29a) de bepaling nog toevoegen, net als overigens aan (29). In de b- en c-zin is
de toevoeging van nog in dezelfde betekenis uitgesloten.). Zin (29b) heeft vrij veel
lezingen, afhankelijk van de plaats van het zinsaccent; maar in elk van die lezingen
is een interpretatie zoals in (29a) uitgesloten. Merk op dat (29b) en (29c) andere
presupposities hebben dan (29a): zo heeft (29c) als presuppositie dat we in een
andere periode van drie weken op vakantie gaan of in het geheel niet, en (29b)
heeft afhankelijk van welke lezing we nemen de presuppositie dat we die drie weken
iets anders doen dan vakantie houden of dat we verwacht hadden dat we juist in
die periode wel zouden gaan, of een presuppositie gelijk aan die van (29c). De
zinnen (29) en (29a) gedragen zich ook wat betreft de presupposities onderling
identiek.
We vestigen nu de aandacht op de volgende onregelmatigheid in de
transformationele relatie tussen de zinnen (1) en (1a) als ze optreden met Neg.
Vergelijk:
(1b)

Het platliggen van Lex duurde geen
week.

(1c)

*Gedurende geen week lag Lex plat.

(1d)

Het platliggen van Lex duurde nog geen
week.

(1e)

Gedurende nog geen week lag Lex plat.

Zin (1e) is iets acceptabeler als gedurende wordt weggelaten. Vergelijk hiermee
ook: we gaan nog geen drie weken met vakantie.
We hebben geen verklaring voor de ongrammaticaliteit van (1c). Waarschijnlijk
hebben we te maken met een conditie dat in bepaalde gevallen Neg niet na
voorzetsels mag optreden: *Ik woon in niet Amsterdam, *Tijdens niet de Tweede
Wereldoorlog, *Ik werd verliefd op geen meisje, etc. Het precieze domein van deze
conditie is niet bekend. Als de binnen de transformationele theorie heersende
opvatting dat prepositie-constituenten afgeleide strukturen zijn, juist is, dan kan men
de genoemde conditie beschouwen als een restrictie die niet geldt in gevallen als
Na nog geen drie weken verveelde hij zich stierlijk met haar en (1e) door de
aanwezigheid van nog. Zij geldt ook niet in: Na geen vijf minuten was hij er weer.
Bij situerende temporele voorzetsels is Neg echter niet mogelijk. (Vgl. voor die term
KVL: pg. 69).
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We stellen overigens vast dat (1d) synoniem is met (1b) en (1e). Ook om die reden
lijkt het aannemelijk dat de ongrammaticaliteit een ‘outputconstraint’ is. Daardoor
vormt zin (1c) geen tegenvoorbeeld tegen onze hypothese.
We sluiten deze paragraaf af met de constatering dat er voldoende argumenten
zijn gegeven om een transformationele relatie tussen (1) en (1a) aan te nemen. In
de volgende paragraaf zullen we de struktuur (II) aan een nader onderzoek
onderwerpen. Het zal blijken dat het nodig is een veel abstractere struktuur aan te
nemen voor (1a) dan struktuur (II). Onze bedoeling is te komen tot een beschrijving
van de struktuur die ten grondslag ligt aan zinnen als (1) en (1a) en die de hierboven
gesignaleerde samenhangen op eenvoudige wijze tot uitdrukking brengt.

3. De onderliggende struktuur van een MVC met duren.
In Klooster (1971) wordt een aantal argumenten gegeven voor de hypothese dat
zinnen met MC's, afhankelijk van het soort maateenheid waaraan wordt gerefereerd,
één of meer prepositieconstituenten in hun onderliggende struktuur bevatten. In het
kort komen deze argumenten op het volgende neer. Ondanks het feit dat zinnen
met MC's in hun uiterlijke vorm duidelijke verschillen vertonen, is er reden aan te
nemen dat ze toch in essentieel opzicht een overeenkomstige onderliggende
struktuur hebben. Het oppervlakteverschil bestaat hierin, dat, in de eerste plaats,
sommige MVC's een zgn. maatadjectief bevatten, terwijl andere een werkwoord als
kosten of wegen bevatten en geen maatadjectief, en in de tweede plaats, dat ze in
bepaalde gevallen noch een maatadjectief, noch een werkwoord als kosten of wegen
bevatten, maar eenvoudig het werkwoord zijn, dat dan gevolgd wordt door de
maatconstituent. (We noemen verba als kosten en wegen ‘semicopula's’).
Enkele voorbeelden mogen dit illustreren:
(30)

Hij WEEGT 80 kilo.

(31)

Hij IS 2 meter LANG.

(32)

Hij IS 80 kilo.

(33)

Hij IS 2 meter.

Een van de redenen om aan te nemen dat zinnen als (30)-(33) sterk
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overeenkomende onderliggende strukturen hebben, is het feit, dat ze alle op dezelfde
wijze kunnen worden geparafraseerd:
(30a)

Hij heeft een gewicht van 80 kilo.

(31a)

Hij heeft een lengte van 2 meter.

De zinnen (30a) en (31a), zijn niet alleen parafrases van resp. (30) en (31), maar
ook, uiteraard, van de ermee synonieme zinnen (32) en (33). We merken op, dat
zin (32) beschouwd kan worden als een reductie van zin (30), en zin (33) als een
reductie van zin (31). De hypothese van de overeenkomst in onderliggende struktuur
van zinnen als (30) en (31) wordt aantrekkelijk als we bedenken dat zij de
mogelijkheid opent de gereduceerde vormen (32) en (33) beide op uniforme wijze
af te leiden uit de strukturen die ten grondslag liggen aan de zinnen (30) en (31), dit ondanks het feit dat (30) en (31) ogenschijnlijk zo sterk van elkaar verschillen.
Bovendien kunnen we vaststellen dat bijvoorbeeld bij zinnen die betrekking hebben
op gewicht, de zijn + maatadjectief-combinatie in bepaalde gevallen vrij kan
alterneren met de semicopula, dat wil zeggen, met volledig behoud van betekenis:
(34)

Hij is zwaarder dan zij.

(34a)

Hij weegt meer dan zij.

(35)

Hoe zwaar is hij?

(35a)

Hoeveel weegt hij?

Op grond van dit soort observaties zouden we kunnen overwegen om een
semicopula als wegen te analyseren als ZIJN + ZWAAR, òf als HEBBEN + GEWICHT.
Geen van beide analyses lijkt echter erg bevredigend. De eerste mogelijkheid heeft
op het eerste gezicht het voordeel van de mogelijkheid op eenvoudige en uniforme
wijze de gereduceerde vormen af te leiden: deletie van het onderliggend adjectief
levert een gereduceerde oppervlaktestruktuur met zijn + MC op. Het nadeel is
evenwel, dat op deze wijze slechts met ad hoc-regels de relatie tussen zijn +
maatadjectief en hebben + parameternomen (gewicht, lengte, etc.) kan worden
uitgedrukt. Het nadeel van de tweede mogelijkheid (analyseren als HEBBEN +
GEWICHT) is van dezelfde aard: de eerder genoemde relatie tussen zinstypen zou
nu in de andere richting moeten worden

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 87

46
geformuleerd, hetgeen uiteraard op dezelfde bezwaren stuit. Dergelijke overwegingen
leiden ertoe te onderzoeken of er niet een abstracter onderliggende struktuur kan
worden gepostuleerd, waaruit zowel zinnen met een semicopula kunnen worden
afgeleid als zinnen met zijn + maatadjectief en hun varianten met hebben +
parameternomen.
Zo kan men komen tot een onderliggende struktuur als de volgende, voor
bijvoorbeeld de zinnen (30) en (31):

(III)

De categoriesymbolen ZIJN, MET, GEWICHT, LENGTE moeten niet verward worden
met fonologisch ‘gespelde’ lexikale elementen. Het zijn abstracte elementen die op
dezelfde wijze gegenereerd worden als de categoriesymbolen NC, VC etc. De vorm
van de eerstgenoemde symbolen is dus betrekkelijk willekeurig. Het is bijvoorbeeld
niet uitgesloten dat in plaats van een symbool van de vorm ‘ZIJN’ het gerechtvaardigd
zou zijn het symbool ‘Tempus’ te gebruiken. De funktie van de copula zijn lijkt niet
veel meer dan die van tempusdrager te zijn. De categorie MET is een verdere
specificatie van de meer algemene categorie P (prepositie) en moet beschouwd
worden als de representatie van een specifieke relatie die in het Nederlands soms
tot uitdrukking wordt gebracht d.m.v. het woord met. De categorieën GEWICHT en
LENGTE zijn tentatief.
Een dergelijke onderliggende struktuur veronderstelt echter een funktie van het
lexicon die in sterke mate afwijkt van die welke daaraan
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4)

in de zgn. ‘standaard-theorie’ is toebedacht. Voor we hier echter nader op in gaan,
eerst nog enkele argumenten voor het aannemen van een onderliggend MET. Deze
argumenten worden genoemd in Klooster (1971), maar we zullen er hier een korte
aanduiding van geven.
Op allerlei wijzen kan de relatie tussen het oppervlakte-verbum hebben en de
prepositie met worden geïllustreerd. Men vergelijke de volgende voorbeelden, die
gemakkelijk kunnen worden aangevuld met talloze andere.
(36)

Een man die een gewicht heeft van 80
kilo

(36a)

Een man met een gewicht van 80 kilo.

(37)

Een man die een rode neus heeft.

(37a)

Een man met een rode neus.

(38)

Een patiënt die geelzucht heeft.

(38a)

Een patiënt met geelzucht.

Nemen we aan dat de bovenstaande a-zinnen zijn tot stand gekomen door deletie
van een onderliggend ZIJN, dan kan de afleiding van dergelijke attributieve
met-bepalingen op geheel en al dezelfde manier worden geregeld als die voor zinnen
met andere attributieve bepalingen:
(39)

Een jongen die zonder echte vrienden
is.

(39a)

Een jongen zonder echte vrienden

(40)

Die jongens die op straat zijn.

(40a)

Die jongens op straat.

De deletie-transformatie die zorgdraagt voor de vorming van de attributieve
bepalingen in (39a) en (40a) uit de bijvoeglijke bijzinnen staat bekend onder de
naam ‘Relative Clause Reduction’, en zou, gegeven de analyse van hebben als ZIJN
+ MET, ook van toepassing kunnen zijn op de onderliggende struktuur van de zinnen
5)
(36), (37) en (38) en daarmee aan algemeenheid winnen.

4)

5)

Deze standaardtheorie is geformuleerd in Noam Chomsky, Aspects of the Theory of Syntax.
Cambridge, Mass. 1965, en in een nog ongepubliceerd artikel van zijn hand Deep Structure,
Surface Structure and Semantic Interpretation (1968).
De Relative Clause Reduction ziet er als volgt uit:
S
B.

S
V.

C
N

Z

Aux

1

2

1

2

Aux

Z

NC

3

4

5

0

4

0

waarbij X, Y, U en W variabelen zijn, en de NC die met Wh is gemarkeerd het relativum.
Subscripten domineren het ingesloten gedeelte.
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Een analyse als hier voorgesteld van zinnen met MC's vereist, zoals gezegd, een
van de ‘standaard-theorie’ afwijkende funktie van het lexicon. Een der belangrijkste
principes die een dergelijk lexicon kenmerkt is dat der polycategoriale aanhechting.
Dit beginsel komt er in grote trekken op neer, dat een lemma niet meer bestaat uit
een ongeordende verzameling syntaktische en semantische kenmerken (features),
maar de vorm heeft van een boomdiagram, dat vergezeld gaat van de fonologische
specificatie van het bijbehorende woord. Dat gedeelte van het boomdiagram waarvan
aan de eindknopen het betreffende lexicale element wordt aangehecht heet
‘simultaan-omgeving’ (‘simultaneous environment’, Gruber (1967)). Het overige
gedeelte van het lemma, de ‘contekst’, is de ‘perifere omgeving’. Zo zou het lemma
voor lang er ongeveer als volg uit kunnen zien:

(IV)

waarin Y een variabele is.
De simultaan-omgeving is in het bovenstaande lemma omgeven met een kader.
Voordat het lexicale element kan worden aangehecht, moet het betreffende gedeelte
van het boomdiagram nog een herstrukturering ondergaan. Voor de details daarvan
verwijzen we naar Gruber (1967). We richten nu de aandacht op de vraag wat de
onderliggende struktuur kan zijn van zinnen met de semicopula duren. Daartoe is
het nuttig
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eerst duren te vergelijken met andere semicopula's, bijvoorbeeld wegen. In de
onderstaande voorbeelden treden duidelijke verschillen aan het licht tussen zinnen
met betrekking tot gewicht en zinnen met betrekking tot duur.
(41)

De wedstrijd duurde lang.

(42)

*Jan woog zwaar.

(43)

*De wedstrijd was lang.

(44)

Jan was zwaar.

(45)

De wedstrijd had een lange duur.

(46)

*Jan had een zwaar gewicht.

(47)

De wedstrijd duurde 10 minuten langer

(48)

* Jan woog 10 kilo zwaarder.

(49)

*De wedstrijd duurde 10 minuten meer.

(50)

Jan woog 10 kilo meer.

(51)

*De wedstrijd duurde veel.

(52)

Jan woog veel.

Uit het eerste voorbeeldenpaar hierboven kunnen we opmaken dat het
maatadjectief lang, anders dan het maatadjectief zwaar, wel kan optreden in
combinatie met een semicopula. In het geval van wegen was dit te verwachten,
althans in overeenstemming met de hypothese dat wegen moet worden geanalyseerd
als ZIJN + MET + GEWICHT, en zwaar als MET + GEWICHT. De onderliggende struktuur
van de ongrammaticale zin (42) bevat derhalve één keer teveel de reeks MET +
GEWICHT. Kennelijk is iets dergelijks niet het geval in een zin als (41). Uit de zinnen
(43) en (44) kunnen we opmaken dat reductie tot zijn in het geval van wegen mogelijk
is, maar niet in het geval van duren. Dit zou erop kunnen wijzen dat duren een
essentieel andere onderliggende struktuur heeft dan wegen. De ongrammaticaliteit
van zin (46) kan op dezelfde wijze verklaard worden als die van zin (42). Hetzelfde
geldt ten aanzien van zin (48). De onderliggende struktuur daarvan zou iets moeten
zijn als: ‘Jan was met gewicht met 10 kilo meer gewicht’, en zou dus eenmaal een
onderliggende MET-reeks teveel bevatten. Zin (50) is weer correct, in
overeenstemming met de verwachting, maar zin (49) toont aan dat duren in
comparatief-constructies met MC's de aanwezigheid van een als adjectief
gerealiseerde reeks MET +
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vereist (vergelijk zin (47)). Hetzelfde kan mutatis mutandis gezegd worden
ten aanzien van duren-zinnen zonder MC's, blijkens zin (51). Dat zin (52) correct
is, stemt weer overeen met de gedachte dat wegen moet worden geanalyseerd als
ZIJN + MET + GEWICHT. De onderliggende struktuur van (52) moet iets zijn als ‘Jan
was met veel gewicht’, - dezelfde als die van (44). Het woord lang in (41) kan
geanalyseerd worden als iets als ‘met veel lengte’. Zo gezien zou de onderliggende
struktuur van zin (41) kunnen worden aangeduid als ‘de wedstrijd is met duur met
veel lengte’; hetzelfde geldt voor zin (45). De struktuur die ten grondslag ligt aan
zin (47) zou iets kunnen zijn als ‘de wedstrijd is met duur met 10 minuten meer
lengte’.
Het belangrijkste punt van onze observaties is, dat zinnen met duren niet één,
maar twee onderliggende MET-reeksen bevatten. Er zijn echter een aantal
moeilijkheden.
Het maatadjectief lang manifesteert zich niet in comparatiefloze constructies met
duren die een MC bevatten, zoals blijkt uit (9c) *Het platliggen van Lex duurde drie
weken lang. Het is dus de vraag of duren onder alle omstandigheden optreedt in
zinnen met een onderliggende reeks MET LENGTE. We kunnen het probleem op drie
manieren trachten op te lossen: (i) we stellen een deletieregel op die zorgt dat in
comparatiefloze constructies met MC lang niet optreedt met duren: (ii) we stellen
twee verschillende lemmata op voor duren, één waarin MET LENGTE is geïncorporeerd
in duren, en één waarin deze reeks niet in de semicopula is geïncorporeerd, zodat
zij zal moeten worden gerealiseerd als lang; (iii) de derde mogelijkheid zou zijn aan
te nemen dat er twee soorten duren-zinnen zijn, waarvan het ene type in de
onderliggende struktuur de reeks MET LENGTE bevat en het andere type die reeks
in de onderliggende struktuur mist. Deze laatste mogelijkheid lijkt ons echter
onaannemelijk, en wel om de volgende reden. Er is een duidelijke synonymie-relatie
tussen de zinnen (9) Het platliggen van Lex duurde drie weken, (9a) Gedurende
drie weken lag Lex plat, en (9b) Drie weken lang lag Lex plat. Zoals we hebben
geconstateerd is het optreden van gedurende en lang in duurbepalingen mutueel
exclusief. Gezien het feit dat er veel pleit voor het aannemen van een
transformationele relatie tussen enerzijds zinnen als (9) en anderzijds
LENGTE
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zinnen als (9a) en (9b), ligt het voor de hand aan te nemen dat de elementen die
ten grondslag liggen aan lang in zin (9b) ook aanwezig zijn in de onderliggende
struktuur van zin (9) en (9a), ook al manifesteert zich dit maatadjectief in de twee
laatstgenoemde zinnen niet. We zullen derhalve de derde mogelijkheid die hierboven
werd genoemd verder niet meer in onze beschouwingen betrekken.
We gaan nu over tot het onderzoeken van mogelijkheid (i), de transformationele
oplossing. De deletie van de aan lang ten grondslag liggende elementenreeks in
MC-zinnen met duren kan op ongeveer de volgende wijze worden weergegeven:
S.B.:

S.V.:

NC ZIJN MET DUUR

- MET LENGTE - MC

1

2

3

1

0

3

OBL

Het bezwaar dat tegen het opstellen van een dergelijke regel zou kunnen worden
aangevoerd, is dat het generaliserend vermogen dat syntactische regels geacht
worden te hebben tot zeer geringe hoogte wordt teruggebracht. Het gaat wat ver
voor zinnen met duren een aparte deletie-transformatie op te stellen. Er is dus
aanleiding uit te zien naar zinnen met MC's die zich op analoge wijze gedragen als
de zinnen met duren.
Het aantal gevallen waarin zich iets dergelijks voordoet als in zinnen met duren
is niet groot. We kunnen wijzen op de semicopula's dragen (gezegd van geschut,
geluid, etc.), reiken en steken (‘diepgang hebben’). Uit de onderstaande voorbeelden
blijkt dat deze werkwoorden zich op een wijze onderscheiden van de semicopula's
wegen en kosten die analoog is aan die van duren.
(53)

Het geschut droeg ver. (vgl. (41))

(vgl.

* Jan woog zwaar en *Dat huis kostte
duur)

(54)

* Het geschut was ver. (vgl. (43))

(vgl.

Jan was zwaar en Dat huis was duur)

(55)

Het geschut droeg 2 kilometer verder.
(vgl. 47))

(vgl.

* Jan woog 10 kilo zwaarder en *Dat huis
kostte 10 mille duurder)

(56)

* Het geschut droeg 2 kilometer meer
(vgl. (49))

(vgl.

Jan woog 10 kilo meer en Dat huis kostte
10 mille meer)

(57)

*Het geschut droeg veel. (vgl (51))

(vgl.

Jan woog veel en Dat huis kostte veel)
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(53a)

Het geluid reikte ver

(54a)

* Het geluid was ver.

(55a)

Het geluid reikte 2 kilometer verder.

(56a)

* Het geluid reikte 2 kilometer meer.

(57a)

* Het geluid reikte veel.

(53b)

De boot stak diep.

(54b)

* De boot was diep.

(55b)

De boot stak een vadem dieper.

(56b)

* De boot stak een vadem meer.

(57b)

* De boot stak veel.

(Sommige van de hierboven gegeven ongrammaticale zinnen kunnen in de door
ons niet bedoelde lezing ook worden opgevat als grammaticaal.) Het is niet
onwaarschijnlijk dat verba als dragen eveneens moeten worden geanalyseerd met
ZIJN + twee (of zelfs meer) prepositieconstituenten. We zouden dus kunnen denken
aan een meer algemeen geformuleerde deletie-transformatie van de vorm
S.B.:

S.V.:

NC ZIJN MET NC

- MET NC - MC

OBL

1

2

3

1

0

3

Er doet zich echter een complicatie voor, die er op kan wijzen dat de onderliggende
struktuur van zinnen met dragen, reiken en steken afwijkt van die van zinnen met
duren. Zoals opgemerkt, kunnen alle zinnen met een MVC worden geparafraseerd
met behulp van hebben. Dit geldt ook voor zinnen die geen MC bevatten, maar wel
een semicopula of een maatadjectief. De onderstaande voorbeelden illustreren dat
er een essentieel verschil moet worden aangenomen tussen enerzijds zinnen met
duren en anderzijds zinnen met dragen etc.
(58)

De wedstrijd had een lange duur.

(59)

* Het geschut had een verre reikwijdte.

(60)

* De zender had een ver bereik.

(61)

* De boot had een diepe diepgang.

In plaats van de zinnen (59)-(61) hebben we de zinnen (62)-(64):
(62)

Het geschut had een grote reikwijdte.

(63)

De zender had een groot bereik.

(64)

De boot had een grote diepgang.

Terwijl duren zowel als duur geassocieerd zijn met lang, zijn de andere
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hierboven beschouwde semicopula's met ver resp. diep geassocieerd, niet echter
de bijbehorende substantieven: resp. reikwijdte, bereik en diepgang. Het is niet
onmogelijk dat de strukturele beschrijving van zinnen met duren zo verschilt van
die met de andere drie hier in de beschouwing betrokken semicopula's, dat een
deletietransformatie als hierboven voorgesteld principiële moeilijkheden oplevert.
Mogelijkheid (ii), die van het opstellen van verschillende lemmata voor duren, lijkt
het voordeel te hebben dat we ons minder zorgen behoeven te maken over het
afwijkend gedrag op een bepaald punt van overigens zich analoog gedragende
6)
zinstypen. Onregelmatigheden kunnen bij uitstek in het lexicon worden beschreven.
Maar aangezien we in dit artikel ons niet in de eerste plaats willen bezighouden met
het aanvoeren van argumenten voor een al of niet transformationele oplossing voor
het probleem van het niet-optreden van lang in sommige zinnen met duren, zullen
we ons hier beperken tot het weergeven van de alternatieven.
De volgende twee figuren representeren de twee verschillende lemmata voor
duren, die men als paar in het lexicon zou kunnen opnemen. In (V) worden de
categorieën die ten grondslag liggen aan lang niet in de simultaan-omgeving
opgenomen, in (VI) wel. De perifere omgeving,

(V)

6)

L. Bloomfield ziet het lexikon als ‘a list of basic irregularities’ (Language. London 1935, blz.
274).
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(VI)

werkend als een contekstrestrictie, bepaalt welk van de twee lemmata van toepassing
is. De categorie die hier in het eerste lemma is aangeduid met ‘X’, is een categorie
die zowel aanwezig is in de onderliggende struktuur van comparatiefconstructies
als in die waarin de lengte van de duur ongespecificeerd blijft, zoals in de zinnen
(41) De wedstrijd duurde lang, (47) De wedstrijd duurde 10 minuten langer, en in
(58):
(65)

Hoe lang duurde de wedstrijd?

Dit element ‘X’ is waarschijnlijk hetzelfde als dat wat ten grondslag ligt aan woorden
als veel en dat deel uitmaakt van meer. We vestigen er in dit verband de aandacht
op dat de synonieme zinnen (44) Jan was zwaar en (52) Jan woog veel zoals reeds
opgemerkt op pagina 50 naar we aannemen dezelfde onderliggende struktuur
hebben. Het woord zwaar in (44) is niet in neutrale zin gebruikt. Het is dat wel in
bijvoorbeeld:
(66)

Hoe zwaar is Jan?

(67)

Jan is net zo zwaar als Piet.

De onderliggende struktuur van zin (66) kan worden aangeduid als ‘met hoe veel
gewicht is Jan’, die van (67) als ‘Jan is met evenveel gewicht als Piet’. In beide
soorten van gevallen kunnen we een onderliggend element aannemen dat
beantwoordt aan veel. Dit element is ook
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aanwezig in de struktuur van de zinnen (44) en (52). Geheel analoge opmerkingen
kunnen worden gemaakt ten aanzien van lang in zinnen met duren.
Er zijn ook zinnen met maatadjectieven waarin het onderliggend element dat we
hier ‘X’ noemden, ontbreekt. Dit doet zich als regel voor in die gevallen waarbij een
semicopula niet in het lexicon voorhanden is. Een voorbeeld is zin (31) Hij is twee
meter lang. Een zin als (68) daarentegen bevat wel het element X in zijn
onderliggende struktuur; het is geïncorporeerd in het maatadjectief:
(68)

Jan is lang.

We kunnen in het algemeen zeggen dat het optreden van de categorie MC dat
van de categorie ‘X’ uitsluit en omgekeerd.
We kunnen niet uitsluiten dat alle tot dusver beschouwde verschijnselen in verband
met duren transformationeel moeten worden opgelost, al hebben we de indruk dat
een oplossing in het lexicon adekwater is. De kwestie is echter voor ons verdere
betoog niet van belang, aangezien we in dit artikel onze belangstelling willen richten
op de onderliggende struktuur van zinnen met betrekking tot duur, en op de relatie
tussen bepalingen van duurmeting en het werkwoord duren.
Zoals we twee alinea's terug opmerkten, is het als regel zo, dat zinnen met
maatadjectieven alleen dan geen onderliggend element X hoeven te bevatten als
er geen geëigend semicopula voorhanden is. Opnieuw vormen zinnen met betrekking
tot duur een uitzondering. Het is immers evident dat een zin als (9b) Drie weken
lang lag Lex plat een woord lang bevat waarin niet het element X kan zijn
geïncorporeerd. Als het juist is dat er een transformationele relatie bestaat tussen
(1) en (1a) en tussen (9), (9a) en (9b), en als het bovendien juist zou zijn dat er twee
lemmata moeten worden aangenomen voor duren, dan kunnen we concluderen dat
bepalingen van duurmeting met een MC gerelateerd zijn aan duren2, het lemma
waarin MET LENGTE is geïncorporeerd en dat geassocieerd is aan MC's. MET LENGTE
zonder meer is de onderliggende prepositieconstituent voor het neutraal gebruikte
lang in de bepaling van duurmeting drie weken lang.
Bepalingen van duurmeting zonder MC, als in
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(69)

Lex lag lang plat.

zijn dan gerelateerd aan duren1, dat niet geassocieerd is met een MC. Opvallend
in dit verband is, dat we naast bijvoorbeeld drie weken lang wel hebben gedurende
drie weken als synonieme uitdrukking, maar naast de bepaling lang niet een
synonieme uitdrukking *gedurende. Dit vormt een aanwijzing dat duurbepalingen
van duurmeting zonder MC in verband gebracht dienen te worden met duren1 en
niet met duren2, m.a.w. dat in gedurende niet iets als ‘met veel lengte’ geïncorporeerd
kan zijn. Tot slot van deze paragraaf geven we nu in diagram (VII) aan hoe naar
onze mening de onderliggende struktuur van de zinnen (9), (9a) en (9b) en die van
(1) en (1a) zou kunnen worden gerepresenteerd.

(VII)

4. De afleiding van zinnen met duren en zinnen met bepalingen van
duurmeting.
We zullen nu eerst zin (1a) Het platliggen van Lex duurde een week transformationeel
afleiden uit struktuur (VII). Hiertoe is het noodzakelijk dat er een nominalisering
plaatsvindt. In zinnen als:
(70)

De tentoonstelling duurde een week.

is een dergelijke transformatie niet nodig. Merk op dat er ook niet een zin is van
de vorm *Gedurende een week...de tentoonstelling die in eenzelfde relatie tot (70)
staat als (1) tot (1a) en (9a) tot (9), tenzij men de NC de tentoonstelling terugvoert
op een subjectpredi-
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kaatsverbinding Men stelde iets ten toon met een struktuurreeks △ Praet
tentoonstellen △ waarbij ‘△’ een ongespecificeerd subject en evt. object is.
We gaan hier niet in op de analyse van zinnen als (70). We hebben er wel de
aandacht op gevestigd omdat het hieronder volgende kan worden gegeneraliseerd
als kan worden aangetoond dat nominale constituenten als tentoonstelling,
vergadering, etc. terugvoerbaar zijn op subjectpredikaatsverbindingen.
De afleiding van zin (1a) uit struktuur (VII) kan men schetsen in twee stappen:
(i) een nominaliseringstransformatie. Deze opereert op Z' en bestaat al voor
andere strukturen dan die met duren. Zij heeft, enigszins aangepast aan struktuur
7)
(VII), de volgende vorm:

(VIII) NOMINALISERING.

(ii) de lexikale aanhechting van duren. Voor de precieze beschrijving daarvan
verwijzen we naar Klooster (1971). Hier kunnen we volstaan met de opmerking dat
het lexikale element duren wordt aangehecht aan de reeks bestaande uit de
categorieën ZIJN, MET, DUUR, MET, LENGTE, nadat enkele lexikale
herstruktureringsregels zijn toegepast op dat gedeelte van het lemma dat wordt
gedomineerd door VC1. Deze reeks heeft de vorm ‘LENGTE + MET + DUUR + MET +
ZIJN’, en wordt gedomineerd door V:

7)

De formulering van (VIII) is eigenlijk onnauwkeurig. In een systeem met polycategoriale
aanhechting komen geen ‘features’ voor. De feature-specificatie [+ Def] zou bij een beter
uitgewerkte versie moeten verdwijnen; de constituent Det zou moeten worden vervangen
door bijv. DEF.
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(IX)

Hieronder komen we nog terug op enkele condities die voor deze
nominaliseringstransformaties zullen moeten worden opgesteld.
De afleiding van zin (1) zullen we eerst geven in drie stappen, omdat er twee
elementaire transformaties, nl. deletie en adjunctie bij zijn betrokken. Om zin (1) af
te leiden uit struktuur (VII) zijn de volgende operaties nodig:
(i) Een deletie-transformatie die opereert op ZIJN. We herinneren hierbij aan de
introductie van ZIJN in struktuur (III) waar we stelden dat ZIJN niet moet worden
geanalyseerd als een lexikaal element maar wellicht als een tempuselement. De
transformatie zou er als volgt uit moeten zien:

(X)

(ii) De output van regel (X) vormt de input van een dan verplichte
adjunctietransformatie:

(XI)
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Het is duidelijk dat we beide elementaire transformaties kunnen samenvoegen tot
wat we zullen noemen een ‘Adverbialiseringstransformatie’. Het effect ervan is het
deleren van ZIJN en het adjungeren van de knoop PC aan een knoop van Z'. De
transformatie heeft de volgende vorm:

(XII) ADVERBIALISERING.

Het resultaat van deze transformatie ziet er als volgt uit:

(XIII)

Deze struktuur wordt gegenereerd voordat de lexikale aanhechting plaatsvindt.
Vandaar dat we de in struktuur (XIII) wel gelexikaliseerde eenheden tussen haakjes
hebben gezet.
De volgende stap is:
(iii) lexicalisering van gedurende. Als van het niet-gelexikaliseerde gedeelte van
struktuur (XIII) niets wordt gedeleerd, krijgen we door lexikalisatie gedurende (een
week). Als MET DUUR wordt gedeleerd krijgt men lang (een week), hetgeen door
een postlexikale transformatie wordt: een week lang. Ook lang in een week lang
kan
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worden weggelaten. Het resultaat is dan Lex lag een week plat.
Een reeds bestaande transformatie Adverb Preposing zorgt ervoor dat de PC,
gedomineerd door VC' uit (XIII), naar voren wordt gebracht. Het resultaat is zin (1).
We merken nog op dat de knoop VC' overeenkomt met de knoop die we in struktuur
(I) hebben aangegeven als ‘Predikaatsconstituent’.
De twee transformaties (VIII) en (XII) zijn beide optioneel. Voorzover ons bekend
is, vormt struktuur (VII) niet de input van een andere transformatie dan de twee
genoemde. Dit houdt in dat strukturen als (VII) worden getransformeerd òf tot
strukturen waaruit zinnen met duren te voorschijn komen òf tot strukturen waaruit
zinnen met bepalingen van duurmeting worden afgeleid. Zinnen als (1) en (1a) zijn
m.a.w. de enige twee afleidingsmogelijkheden die struktuur (VII) toelaat.
Het gevolg hiervan is dat als een struktuur zoals (VII) restricties heeft die een
nominalisering uitsluiten, deze struktuur als input moet kunnen dienen voor de
adverbialiseringstransformatie, en andersom. Zo is de nominalisering van de bijzin
in Ik heb een hekel aan de militairen die daar zijn ondergebracht uitgesloten. Het
feit dat (VIII) en (XII) alternatieve transformaties zijn, is in overeenstemming met
het feit dat we wel hebben:
(71)

Zij gingen daar pamfletten uitdelen aan
de Duitse militairen die daar gedurende
acht dagen zijn ondergebracht.

Het zijn feiten als deze die het onwaarschijnlijk maken dat zin (1) van (1a) is
afgeleid of (1a) van (1). Er spelen hier factoren mee die de acceptabiliteit van
nominaliseringstransformaties betreffen. Een constructie als? Het daar ondergebracht
zijn duurde acht dagen is zeker in (71) of ongrammaticaal of onacceptabel. De mate
van ongrammaticaliteit of niet acceptabel zijn bepaalt in hoeverre de Adverbialisering
als enige mogelijkheid overblijft.
Een ander feit dat de afleiding van zinnen als (1) en (1a) uit elkaar onwaarschijnlijk
maakt, heeft betrekking op de voorbeelden (21)-(22a).
In Verkuyl (1970) zijn argumenten gegeven voor een onderscheid
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tussen duratieve, terminatieve en momentane VC's. Syntaktisch gezien kan men
de duratieve VC van de andere twee onderscheiden door het volgende paradigma,
waarin ook de voornaamste semantische kenmerken van de drie VC's zijn gegeven:
(72)

Jarenlang woonde ik in Parijs (dur. VC)
- duur

(73)

Urenlang zong hij die aria (term. VC) duur + eindpunt

(74)

Dagenlang won hij zijn partij (mom. VC)
- ondeelbaar ogenblik

De zinnen (73) en (74) kan men alleen grammaticaal interpreteren in een lezing
waarin resp. wordt meegedeeld dat hij in die uren herhaaldelijk die aria heeft
gezongen, en dat hij een aantal partijen heeft gewonnen in een periode van een
aantal dagen.
Keren we nu terug naar (21)-(22a) dan zien we dat een struktuur als (VII) geen
moeilijkheden biedt als de VC2 van de ingebedde zin. Z' een duratieve VC is. Pas
als Z' een terminatieve of momentane VC bevat treden er restricties op. Bekijken
we nog eens de zinnen:
(21)

Gedurende vier middagen wandelden ze
naar het strand.

(21a)

Hun wandeling naar het strand duurde
vier middagen.

In zin (21a) wordt uitgedrukt dat ze één wandeling maakten met als doel het
strand; deze wandeling is drie keer onderbroken. Hoewel zin (21) als meest
dominante lezing heeft dat ze vier wandelingen naar het strand maakten, heeft hij
toch ook als mogelijke interpretatie dat ze één toch maakten. Vergelijk bijv.
Gedurende drie dagen wandelden ze naar Parijs maar bij de Nederlands-Belgische
grens gaven ze het op.
Zin (21) heeft eenzelfde interpretatiemogelijkheid die alleen wat onwaarschijnlijk
is omdat men het strand meestal in één keer bereikt. In (21a) betekent naar ‘in de
richting van’; in de tweede lezing van (21) ook. M.a.w. hier is dus wel sprake van
een transformationele relatie tussen (21) en (21a) in de desbetreffende lezing.
Als de onderliggende struktuur van (21) een perfektisch gezegde met zijn bevat
i.p.v. het imperfektisch gezegde, dan wordt de nominaliseringstransformatie (VIII)
geblokkeerd: *Hun gewandeld zijn naar het strand...is ongrammaticaal. Vandaar
dat in dat geval alleen:
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(21b)

Gedurende vier middagen zijn ze naar
het strand gewandeld.

kan worden gegenereerd, krachtens onze redenering t.a.v. een zin als (71)
hierboven.
De eerste lezing van (21) kan worden afgeleid door de
adverbialiseringstransformatie verplicht te maken in het geval zin (21a) en (21b)
synoniem zijn. De onderliggende struktuur moet in dat geval de informatie bevatten
die het eindpunt van de wandeling is bereikt. M.a.w. dat naar niet betekent ‘in de
richting van’ maar ‘tot (en met)’.
Deze analyse wordt gesteund door de ongrammaticaliteit van (22a) tegenover
de grammaticaliteit van (22). Een karakteriserende eigenschap van momentane
VC's is dat als ze optreden in het perfectum of imperfectum het gebeuren waarnaar
wordt verwezen, zich altijd heeft gerealiseerd. Bij terminatieve VC's is dat zoals we
gezien hebben, niet noodzakelijk het geval. Zo geeft de zin Jan wandelde naar huis
niet expliciet te kennen dat hij ook inderdaad zijn huis heeft bereikt. Bij De bom
ontplofte weten we dat hij ook inderdaad ontploft is.
We kunnen zin (21) in de eerste lezing genereren en (22a) uitsluiten als we de
nominaliseringstransformatie van de volgende conditie voorzien:
Conditie bij (VIII):

Transformatie blokkeert als VC2
momentaan is, of terminatief + een
element ‘voltooid’ resp. ‘geheel
gerealiseerd’.

Deze conditie suggereert dat de nominaliseringstransformatie vooraf moet gaan
aan de adverbialiseringstransformatie.
Tot slot merken we op dat het heel goed denkbaar is, en zelfs zeer waarschijnlijk
dat struktuur (VII) niet kan worden beschouwd als de dieptestruktuur van de zinnen
(1) en (1a), wel als een struktuur die in enige fase van de pre-lexikale derivatie
optreedt. De huidige ontwikkelingen in de generatieve semantiek bevestigen dit
door in plaats van de dieptestruktuur een veel abstrakter semantisch
representatieniveau aan te nemen (MacCawley 1967). Deze semantische
representatie vertoont sterke overeenkomsten met de uitdrukkingswijzen die de
symbolische logica heeft ontwikkeld in o.a. de propositiecalculus en de
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predikatencalculus bij de analyse van de betekenisstruktuur van proposities.
Door deze vrij recente ontwikkeling is het probleem ontstaan hoe men zich de
formele afleiding van dergelijke abstrakte representaties naar oppervlaktestrukturen
moet voorstellen. Men kan dit artikel mede zien als een poging om vanuit het in de
afgelopen jaren ontwikkelde formele apparaat dat door de
transformationeel-generatieve linguïstische theorie is ontwikkeld, de daarin
ontwikkelde basisstrukturen abstracter te maken om zo een aansluiting te vinden
bij de semantische representatie van de zinnen met duren en die met bepalingen
van duurmeting.
Universiteit van Amsterdam
W.G. KLOOSTER
april 1970
H.J. VERKUYL
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Reinaert, Alexander, Merlijn, Troye
De Reinaert is er in de eerste plaats om als gedicht gelezen te worden, want zo
heeft de dichter het bedoeld. De filologie moet dus die gegevens bijeenbrengen die
het de lezers mogelijk maken het gedicht als gedicht te lezen. Dat moeten wij als
filologen onszelf telkens weer voorhouden: de filologie die wij beoefenen is er niet
tot haar eigen glorie maar om de dichter en zijn lezers van dienst te zijn, om het
contact tussen de dichter en zijn lezers zo goed mogelijk te maken. Wij, filologen,
zijn niets anders dan op een bijzondere wijze gequalificeerde lezers, lezers met een
bijzondere taak, de taak namelijk om andere, minder gequalificeerde lezers met
onze leeskunst voor te gaan. Er is reden om dit juist in een filologisch artikel over
de Reinaert nog eens te onderstrepen, want juist naar aanleiding van deze Reinaert
zijn zo ontzaglijk veel gegevens bijeengebracht die met het lezen van het gedicht
als gedicht niets meer te maken hebben. De twee-auteurs-theorie bijvoorbeeld, die
in de eerste helft van deze eeuw nog zoveel aandacht voor zich opeiste, had, ook
afgezien van haar vermoedelijke onjuistheid, voor het lezen van de Reinaert als
gedicht geen enkel belang. Iedere onbevangen lezer immers ervaart het gedicht,
dat zich in zijn eerste regels aanbiedt als het werk van een overigens onbekende
Willem, als een dichterlijke eenheid, voortreffelijk van dictie en voortreffelijk van
compositie. Bij die dictie en die compositie hebben wij als lezers belang en daarin
herkennen wij, van begin tot eind, één dichter die een groot dichter geweest moet
zijn. Met die éne dichter willen wij in contact treden, zo goed mogelijk. In principe
moeten wij geheel los van de gedichten met een min of meer vergelijkbare thematiek,
die gezamenlijk het literairhistorische genre ‘dier-epos’ vormen, vaststellen wat deze
éne dichter met zijn Reinaert voor dichterlijke bedoeling heeft gehad. Alle vroegere
gedichten over Reinaert, Renart of Reinhart hebben daarnaast echter wel belang
voor ons inzoverre zij ons in de gelegenheid stellen door oppositie de bijzondere
dichterlijke bedoeling van deze éne dichter scherper te herkennen en te formuleren.
Vroegere gedichten die op de
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een of andere manier met de Reinaert in verband kunnen worden gebracht kunnen,
voorzover dateerbaar, ook belang hebben voor de situering van ons gedicht in de
tijd. En dat is ook iets waarbij wij als lezers betrokken zijn, want door een zo
nauwkeurig mogelijke situering van onze Reinaert in tijd en ruimte kunnen wij ons
beter identificeren met de lezers voor wie het gedicht oorspronkelijk geschreven is,
dat wil zeggen: wij kunnen hierdoor bétere lezers worden. Over deze situering, maar
dan steeds in verband met Willems dichterlijke bedoeling, wil ik het nu verder hebben.
Ik wil opnieuw de al veel vaker aan de orde gestelde vraag bespreken welke bijdrage
de vroege gedichten van Jacob van Maerlant kunnen leveren tot een beter begrip
van de Reinaert en zijn dichter. Het zal gaan over Jacob en Willem, Willem en Jacob.
Jacobs vroege gedichten, de Alexander, de Merlijn en de Historie van Troyen,
zijn min of meer dateerbaar. Zij moeten ontstaan zijn in de volgorde waarin ze hier
genoemd zijn. In zijn Alexander noemt Jacob nog geen vroeger gedicht van zichzelf,
in zijn Merlijn, r. 37/9, presenteert hij zich als ‘Jacob de coster van Merlant / Den gy
to voren hebbet becant / In des coninges Alexanders jeesten’, in zijn Troye, r. 57/8,
zegt hij, sprekend over zichzelf: ‘Hier toe voren dichten hy Merlyn / Ende Allexander
uytten latyn’. De Alexander wordt, op gronden die ik hier nu niet nader wil bespreken,
gedateerd in 1257 of kort daarna, de Merlijn in 1260 of kort daarna. Over de datering
van de Merlijn wil ik nog wat meer zeggen, omdat wij hieraan, naar het mij voorkomt,
het meeste houvast hebben. Het gedicht is opgedragen aan Albrecht van Voorne,
r. 14/18: ‘Desse historie van den grale / Dichte ick to eren hern Alabrechte / Den
heer van Vorne wal mit rechte, / Want hoge lude mit hoger historie / Manichfolden
zuken er glorie’. De dichter besluit zijn proloog met een heilwens voor heer Albrecht,
r. 44/46: ‘Dat he moete werden alzulck ein man, / Dat des al dat volck unde onse
heer / Moete hebben loff unde eer’. Het gedicht eindigt met een hoofdstuk, r.
9735/10398, waarin verteld wordt hoe de jeugdige Artur na tot ridder te zijn geslagen
zijn koningschap aanvaardde. Een dergelijke ‘hoge historie’ lijkt wel zeer geschikt
om te worden aangeboden aan een jeugdige burggraaf van Zeeland bij de
aanvaarding van
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zijn functie. De vader van Albrecht, Henric van Voorne, leefde nog in februari 1259,
Albrecht zelf, de opvolger, was in elk geval in 1261 al fungerend burggraaf. Geven
wij Jacob voor het dichten van zijn ruim 10000 regels Merlijn een half jaar de tijd,
dezelfde tijd die hij, naar zijn eigen zeggen, nodig had gehad voor het dichten van
zijn ruim 14000 regels tellende Alexander, dan kan de ‘hoge historie’ waarmee de
nieuwe machthebber door zijn hofdichter verwelkomd werd op zijn vroegst in de
herfst van 1259 voltooid zijn geweest. Rekenen we wat minder krap, maar ook niet
ruimer dan bepaald nodig is, dan lijkt 1260 een zeer redelijke datering. Hiervan zou
ik uit willen gaan: Merlijn 1260, Alexander, het laatste werk daarvóór, Troye het
eerste werk daarná (bijvoorbeeld 1261). Ik blijf hiermee in de lijn der traditie, met
dien verstande, dat Troye schattenderwijs ook wel wat later, in 1263 of '64 is
gedateerd.
De eerste die uitgaande van het werk van Jacob het werk van Willem heeft trachten
te dateren is Te Winkel geweest, in 1887. Franck had kort tevoren, 1882, de
Alexander uitgegeven en in de inleiding daarbij opgemerkt dat het gedicht een aantal
regels bevatte die aan de Reinaert herinnerden. Hij nam ‘invloed’ van Willem op
Jacob aan. Te Winkel heeft toen de onwaarschijnlijkheid van een dergelijke ‘invloed’
betoogd, Gesch. Ned. Lett. 1, 258, op grond van de overweging dat de Reinaert
‘eene doorloopende parodie van den ridderroman is’ en dat een schrijver van een
serieuze ridderroman als Jacob daar dus moeilijk bij in de leer kan zijn gegaan. Zijn
conclusie was: ‘Is dus de overeenkomst niet toevallig, dan moet daaruit m.i. volgen,
dat de Reinaert niet voor 1257 geschreven is’. Kalff en Buitenrust Hettema hebben
zich bij Te Winkels conclusie aangesloten en daarna is het vooral Enklaar geweest,
1922, Ts. 41, 302 vgg., die door een zorgvuldige analyse van de overeenstemmende
passages de gewenste bevestiging heeft geleverd. Muller spreekt in 1939, in de
inleiding van zijn laatste kritische editie van de Reinaert, samenvattend van een
‘tamelijk vaste tijdsbepaling van den h u i d i g e n s t a a t van R.I. (A + B) tussen
1257 en 1267’. Natuurlijk moest Muller zich in verband met zijn twee-auteurs-theorie,
wel een beetje gereserveerd uitdrukken, vandaar die ‘huidige staat’, het gedicht
zoals wij het op het ogenblik kennen. Enklaar had immers niet nage-
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laten op te merken dat de overeenstemmingen tussen Reinaert en Alexander zowel
in ‘A’ als in ‘B’ optraden. Voor beide delen, maar zeker voor ‘A’, wou Muller de
mogelijkheid openlaten dat ze oorspronkelijk heel wat vroeger dan 1257 geschreven
waren. De met de Alexander overeenstemmende passages zouden dan
toevoegingen moeten zijn van een na 1257 opererende bewerker. Zo kan men het
feitelijk bewijs dat Enklaar geleverd heeft ontkrachten: de overeenstemmingen
worden, wanneer zij een - overigens volstrekt hypothetische - ‘bewerker’ in de
schoenen geschoven kunnen worden, voor de ‘eigenlijke’ Reinaert van weinig
belang! Latere onderzoekers hebben over 't algemeen wel Mullers
twee-auteurs-theorie losgelaten, maar zijn hypothetische ‘bewerker’ toch blijkbaar
vast willen houden. Niemand neemt tenminste die overeenstemmingen met de
Alexander meer serieus en ieder maakt de Reinaert net zo oud als het hem in zijn
kraam te pas komt. Hiermee doet men Enklaar zeker onrecht. Men kan zijn bewijs
alleen weerleggen met een tegenbetoog dat er een latere ‘bewerker’, die dan net
zo'n goed dichter als Willem was, geweest móet zijn. Als onbevangen lezer, die het
1)
gedicht als gedicht leest, kan ik niet in zo'n ‘bewerker’ geloven .
Op een andere plaats in zijn al geciteerde inleiding, blz. 30/31, behandelt Muller
de ‘parodieerende navolging van het heldenepos en den ridderroman’ in de Reinaert.
Opnieuw noemt hij de Alexander en daarnaast vooral Carel ende Elegast. Verder
memoreert hij globaal ‘verscheidene plaatsen, die min of meer stellig aan passages
uit de Lorreinen, Walewein, Ferguut, Floris ende Blancefloer herinneren’. In deze
opsomming ontbreken Merlijn en Troye. Deze gedichten hebben intussen wel hun
steentje bijgedragen aan de ‘concordantiën’ van D.C. Tinber-

1)

Ik kan mij in vele opzichten aansluiten bij het betoog van Arendt, Die satirische Struktur, blz.
16/25, niet echter waar deze op blz. 20 schrijft: ‘Sehen wir von den angeblichen “Parodien”
ab, die eine Entstehung um 1265 begründen sollen, so halte ich es gleich wohl für möglich,
dass der Reynaert einige Jahrzehnte früher, auch schon vor Maerlants Zeit entstand’; vergelijk
blz. 64: ‘Ich halte es für sinnlos auf Grund der immer etwas zweifelhalften Parallelenforschung
den Reynaert datieren zu wollen’. Ook Arendt negeert hier in feite de bewijskracht van Enklaars
betoog. Ikzelf heb dat trouwens in mijn vroegere Reinaert-studies ook gedaan, impliciet
overigens door, zonder mij er rekenschap van te geven, een ‘datering’ als die van Arendt
over te nemen; zie b.v. Spelend met de Spelgenoten, blz. 179.
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gen, achterin het tweede deel van Mullers editie. Maar deze ‘concordantiën IV
Mnl.-Mnl.’ hebben als zodanig niet de pretentie naar een mogelijke ‘parodieerende
navolging van het heldenepos en den ridderroman’ te verwijzen, zij bieden gewoon
maar materiaal ter vergelijking. Ook de latere gedichten van Maerlant zijn er
ruimschoots in vertegenwoordigd, zelfs de Spiegel Historiacl, die toch pas is opgezet
nadat zelfs de latijnse vertaling van de Reinaert - terminus ad quem tegenwoordig
1279 - al voltooid was. Tinbergens materiaalverzameling kan dus geen uitgangspunt
zijn voor een onderzoek naar de literairhistorische verhouding tussen Jacob en
Willem (of, als men wil, de ‘bewerker’ van Willems gedicht). Alleen Jacobs gedichten
van vóór 1270 komen er redelijkerwijs voor in aanmerking door Willem ‘parodiërend
nagevolgd’ te zijn. Ik beperk mij tot Merlijn en Troye, die in dit opzicht blijkbaar nog
nooit serieus bekeken zijn. Leveren deze gedichten passages op waartegen Willem
zich moet hebben afgezet, dan zou de terminus a quo van de Reinaert kunnen
worden opgeschoven van 1257 tot 1262. Belangrijker evenwel dan een dergelijke
op zichzelf maar kleine verschuiving zou nog een mogelijke verdieping van het
inzicht zijn in de dichterlijke verhouding tussen Jacob en Willem. Wát heeft Willem
precies willen ‘parodiëren’ en waaróm?
De Merlijn is een Arturroman. Willems eigen, verloren gegane Madoc is dat
waarschijnlijk ook geweest. Als Jacob en Willem elkaars tijdgenoten zijn geweest,
moeten zij elkaars werk wel gelezen hebben, zij hadden immers belangstelling voor
dezelfde materie. Hebben zij niet alleen in dezelfde tijd geleefd, maar ook in dezelfde
kring verkeerd, dan kunnen zij elkaar bovendien nog als concurrenten hebben
gezien. Concurrentie en afgunst waren aan de orde van de dag. Natuurlijk, we
kunnen het afdoen als een topos wanneer Jacob zich in het begin van zijn Merlijn
afzet tegen de ‘niders’, r. 6/13: ‘Ick en zalt nicht laten dorch er voert / De benyden
mijn gedichte, / Wante doch alle quade wichte / To der doghet tragen altoes nijt. /
Hijr umme so wil ick in aller tijt / Dat doen dat se my benyden. / Dus solen se vele
de min verblyden / Alse se van my dan horen tale.’ Maar uit het directe vervolg blijkt
dat Jacob zelf ook zo'n ‘nider’ was en allerminst vriendelijk dacht over ándere dichters
die zich op zijn terrein bewogen. Hoor hem,
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in het volle bewustzijn van zijn eigen superioriteit, een collega-dichter afkraken, r.
26/35: ‘Eyn dichte van onses heren wrake / Lest men, dat is wijde becant / Unde
makede eyn pape in Vlanderlant. / Dat saget dat boeck in zijn beginne, / Mer ick
wene in mynen sinne / Dat pape dat nicht en dichte, / Want men mochte nicht
gescriven lichte / We vullich dat gelogen zij. / Unde dat sal ick ju proven waer by /
In der historie de komet hijr naer.’ Later, in de proloog van Der Naturen Bloeme,
zien we hem op een heel ander dichterlijk zaakgebied zich nogmaals met kracht
handhaven, tegenover ‘her Willem Uten Hove, / Een priester van goeden love / Van
Aerdenburch’. ‘Van goeden love’, ja dat wel, maar hij kon er toch maar niets van!
Immers: ‘hi wasser in ontraect, / Want hine uten walschen dichte. / So word hi ontleet
te lichte / Ende heeft dat waer begheven’ (r. 105/111). Alleen Seger den Gotgaf, in
de proloog van Troye, komt er nog redelijk goed af, maar die was dan ook al lang
dood. Toch heeft deze Seger het in zijn tijd ook minder goed gedaan dan Jacob het
nu zal doen. Immers Seger ‘heft daer af ghedicht een deel’, maar ík, Jacob, ‘ic wil
van yersten beghynnen’. Dichters bekeken elkaars prestaties kritisch en als zij zich
in dezelfde tijd in dezelfde kring met dezelfde materie bezighielden, moesten zij
haast vanzelf wel elkaars ‘niders’ worden. Van Willem weten we veel minder dan
van Jacob. We kunnen hem dus niet in een concreet literair gevecht gewikkeld zien
met een beroemde, hoewel ongenoemde, ‘pape in Vlanderlant’ of met ‘een priester
van goeden love van Aerdenburch’. Willem houdt het in de enige van hem bekende
proloog allemaal wat vager, maar hij heeft ook zijn ‘niders’: ‘Te vele slachten si den
raven / Die emmer es al even malsch. / Si maken sulke rime valsch / Daer si niet
meer af ne weten / Dan ic doe hoe die gene heten / Die nu in babilonien leven. /
Daden si wel, si soudens begeven’ (r. 18/14). Een topos weer, die niet serieus
genomen behoeft te worden? Deze topos van de ‘nijt’ staat echter wel in de proloog
van een gedicht dat van a tot z een wraakgedicht is! Wraak op wie? Op
mede-dichters onder andere? Dat vertelt het gedicht niet zo direct, want het is een
allegorie waarin niets op directe wijze kan worden verteld. Maar het is apriori
geenszins uitgesloten dat één van die ondeskundige dichterlijke roofvogels voor
Willem een zekere Jacob is geweest, die zich met zijn Merlijn op hetzelfde gebied
had
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gewaagd waar hij, Willem, de Madoc-dichter, zich zo bij uitstek geverseerd voelde.
Als Te Winkel en Enklaar gelijk hebben gehad met hun veronderstelling - maar het
is méér dan dat! - dat Willem de Alexander, dat onschuldige klassieke heldenepos,
hier en daar parodiërend heeft nagevolgd, moeten we toch vooral ook de Merlijn
eens goed bekijken en bedacht zijn op mogelijke reflexen van ook dát gedicht in de
Reinaert.
Tegen het einde van de ‘historie van den grale’, die als inleiding dient tot het
eigenlijke ‘boeck van Merlyne’, krijgen we een merkwaardige uittochtsscene te lezen
van de twaalf zonen van Broen. Broen en zijn echtgenote Eugenie zijn met die zonen
‘verladen’, ze zitten er verlegen mee, en ze vragen Joseph om raad. Deze bidt,
staande ‘by zinen vate’, God om ‘gracie’ voor zijn ‘neven’, en terstond verschijnt
dan een engel die de nodige instructies geeft: alle twaalf zijn die zonen door God
uitverkoren tot zijn dienst, maar één van hen zal aller ‘meester’ zijn, namelijk degene
die, nadat men ‘hem wijf sal geven’, zal ‘weder staen’; die ene moeten de ouders
naar Joseph brengen. Broen zoekt daarop voor allemaal een vrouw, maar de twaalfde
‘en woude niet / In gener wijs huweleck doen / Ombe al dat mochte bidden Broen,
/ Unde de heet Alein de groes’. Als Alein by Joseph is gebracht ontvangt deze een
uitgebreide, 100 regels lange hemelse openbaring die hij aan de uitverkorene
doorgeeft. Enkele punten uit de openbaring zijn. ‘Sech hem dat hi wese hoeder /
Siner suster ende siner broeder / Unde ten westen ga te hant / In dat alre woeste
lant’ (r. 1574/7); ‘Morgen als dat is tercietijt / Unde ghy alle versamelt zijt, / So zult
gy ene claerheit zien. / Een brief sal komen met dien.../ Dien brief salstu Peter geven
/ Vor dijn convent, vor dynen neven, / Unde heten hem dat hi gaet / Daer hem dat
herte meest toe staet.../ Hy salt dy zeggen ter vaert: / Dat is in dat lant van Avaroen,
/ Ten westen waert.../ Die doet en wert hem niet gesent / Eer hy hevet denselven
man / Die hem den brief bedieden kan.../ Als hy dit weet openbaer / Sal hi sterven’
(r. 1582/1611). Alles gebeurt zoals het door de stem uit de hemel is voorzegd: ‘Des
anderen dages te tercietyde / Quemen zy tot den dienste blyde. / Daer zegen si
eene claerheit / Die een brief brachte gereit’ (r. 1649/52). Joseph overhandigt de
brief aan Peter en vraagt
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deze waar hij heen wil gaan. Het antwoord luidt: ‘Ick sal mijne boetschap doen / In
dat lant van Avaroen, / In eene herde woeste stat / Ten westen waert’ (r. 1675/8).
Daarop volgt de uittocht van de zonen van Broen: ‘Broen seide: ick ben ju vader, /
Unde ghy myne kynder alle gader, / Ghy moten onderhorich sijn.../ Hier is Aleyn die
groes, ju broeder, / Doet sinen raet.../ Unde ick bidde hem naest onsen heer / Dat
hy ju hoede unde beheer. / Unde zijt hem alle onderdaen / Alse uwen here.../ Zi
zeiden: lieve vader Broen, / Wy zullen dat herde gerne doen. / Aldus verschieden
si alle ginder, / Die here Broen ende sine kinder. / Aleyn de groes, er broeder, / Al
was hy jonger, hy was vroeder / Unde was er meester.../ Aldus leide hy ze naest
gode / In vremden lande’ (r. 1693/1723).
Het ‘hoofdstuk van de uittocht’, dat ik hier in grote trekken heb samengevat, omvat
de regels 1364 tot 1734 van de Merlijn. Er volgt nog een kort afrondend hoofdstuk,
r. 1735 tot 1926, waarin verteld wordt hoe Joseph de graal overdraagt aan Broen
en hoe eerst Peter en vervolgens ook Broen vertrekt, en dan is de ‘historie van den
grale’ uit. Nu wil ik allerminst beweren dat dit allemaal in de Reinaert gereflecteerd
wordt, maar het is toch wel zo dat wij bij het lezen van het ‘hoofdstuk van de uittocht’
telkens herinnerd worden aan het laatste gedeelte van Willems gedicht, met name
aan het gedeelte dat op de ‘openbaring van de schat’ volgt. Ook dit is immers het
verhaal van een ‘uittocht’, uít het hof van de koning, náár het beloofde land, waar
de vos met zijn gezin kan ‘wandren onder den scade / ende hebben goet ende
genade’ (F 3128/9). De ‘uittocht’ van Reinaert begint in feite in de passage, F
2722/63, waarin de koning voor al zijn ‘baroene’ verklaart dat de vos met hem
‘versoenet’ is en op pelgrimage zal gaan, ‘over zee’. Voltooid wordt de ‘uittocht’ pas
in de passage, F 3283/97, waarin Reinaert zijn vrouw en kinderen beveelt hem te
volgen naar de ‘woestine’. Daarop volgt, zouden we kunnen zeggen, ook in de
Reinaert alleen nog maar een ‘kort, afrondend hoofdstuk’, F 3298/3393, waarin een
‘brief’-motief wordt afgewikkeld. Er bestaat dus zowel thematisch als compositorisch
een zeker parallelisme tussen het laatste gedeelte van de ‘historie van den grale’
en het laatste gedeelte van Willems gedicht. Dat zou toeval kunnen zijn, wanneer
er ook geen woordelijke overeen-
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stemmingen voorkwamen die de indruk van paralleliteit schijnen te bevestigen. Die
overeenstemmingen moet ik nu eerst opsommen en op hun overtuigingskracht gaan
onderzoeken.
De belangrijkste overeenstemming is de ‘bescheiden lezer’ waarschijnlijk al
hierboven, in mijn samenvatting van het ‘hoofdstuk van de uittocht’, opgevallen:
Merlijn 1693/4 ‘Broen seide: ick ben ju vader, / Unde ghy myne kynder alle gader’,
Reinaert F 3290/1 ‘Ende mine kinder al gader, / Volget mi, ic ben u vader’. Twee
regels verder lezen we in de Reinaert: ‘Si daden hem alle op de vaert, / Ermelijn
ende Reynaert / Ende har jonge welpekine, / Des si quamen ande woestine’. Dit
stemt niet woordelijk, maar wel, dunkt mij, wat de toon betreft overeen met Merlijn
1722/4: ‘Aldus leide hy ze naest gode / In vremden lande, Aleyn die grote, / Sine
broeder, sine genote’. De situatie is volkomen dezelfde, alleen de overwegingen
die in het ene en in het andere geval tot de ‘uittocht’ hebben geleid zijn verschillend.
In Merlijn zijn de uittrekkenden niet alleen gehoorzaam aan het gevel van hun vader
- die zelf niet meegaat - maar ook aan een hemelse boodschap, in de Reinaert is
de enige overweging: ‘ons naket groet gerochte, / Blive wi langer, ende grote pine’
(F 3287/8). Vermindert dit de overtuigingskracht van de overeenstemming? Voor
mijn gevoel niet. Het lijfsbehoud van vrouw en kinderen is voor Reinaert een zeer
ernstige, ja ‘heilige’ zaak en hij leidt de zijnen uit, zo kunnen we zeggen, naar een
‘aards paradijs’. Reinaerts ‘vroomheid’, als ik dat woord mag gebruiken, is echter
aards, de hemel heeft er niets mee te maken. Ik houd het er dus inderdaad voor
dat Willem in zijn uittrekkende Reinaert de uittrekkende Alein heeft ‘geparodieerd’.
Maar dit is dan geen oppervlakkige, speelse parodie geweest, zoals Willem
bijvoorbeeld heeft toegepast in zijn verhaal van het ‘gevecht’ tussen Bruun en de
dorpers, waar hij elementen gebruikte uit het verhaal van een heldenstrijd in Jacobs
Alexander. Het ‘parodiëren’ van de uittrekkende Alein in de uittrekkende Reinaert
had te maken met de kern van Willems verbeelding, het was een ‘ernstige parodie’
waarbij de ernstige toon van de ‘geparodieerde’ scene behouden kon blijven.
Echte, d.w.z. onernstige parodie lijkt mij wel aanwezig te zijn in Reinaert F 2764/5:
‘Dese tale heft Tiecelijn vernomen / Ende vloech
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des - lees met A: danen - hi es comen’. Deze regels volgen direct op de toespraak
van de koning tot zijn ‘baroene’ waarin hij de ‘uittocht’ van Reinaert - ‘over zee’ aankondigde. De raaf, de doodsvogel, heeft het voor hem slechte bericht, dat de
terdoodveroordeelde vos weer in het leven is gesteld, gehoord en vliegt dan terug
naar de galg, ‘danen hi es comen’. We hebben niet eerder in het verhaal gehoord
dat Tiecelijn al op de galg zat en vandaar, ongeduldig of nieuwsgierig, naar de
plechtige zitting van de koning zou zijn gevlogen. Dat ‘danen hi es comen’ in r. 2765
verrast ons dus wel een beetje maar we denken er verder niet zozeer over na. De
raaf móet naar de galg vliegen, dat is duidelijk. Hij móet naar de galg vliegen om
daar aan de drie galgebrokken, die Reinaerts executie voorbereiden, te gaan vertellen
dat de terechtstelling niet door zal gaan: ‘Nu hort wat hi hem sal vertellen’, r. 2767.
Maar nu de Merlijn. De engel die op Josephs gebed verschenen was, heeft hem
meegedeeld dat één van Broens zonen, het zal nog nader moeten blijken wie van
de twaalf, een bijzondere uitverkorene van God zal zijn (r. 1408/26). Daarna lezen
we, r. 1427/8: ‘De engel liet die tale leggen / Ende voer weder danen hi quam’, d.w.z.
naar de hemel. Op ‘quam’ rijmt in de volgende regel ‘vernam’: ‘Unde alse Joseph
dat vernam...’ Is dit nu een volkomen toevallige overeenstemming tussen Merlijn
en Reinaert? In de Ferguut vinden we, zoals Tinbergens concordantie ons leert,
ook een vergelijkbaar regelpaar, r. 505 vgg.: ‘Tors maectem dapperlijc daer of. /
Den casteel ruemdi ende dat hof / Ende voer danen hi was comen. / Mettien so heft
hi vernomen...’ Woordelijk is de overeenstemming tussen Ferguut en Reinaert heel
groot, maar de situatie verschilt totaal. Van parodie kan hier moeilijk sprake zijn.
Hier zou men de overeenstemming dus inderdaad ‘toevallig’ kunnen noemen en
daarmee dan bedoelen dat beide dichters eenvoudig een gelijke greep hebben
gedaan uit eenzelfde reservoir van beschikbare wendingen. Maar bij Merlijn en
Reinaert is de situatie wel degelijk vergelijkbaar: de engel vliegt en de raaf vliegt,
de engel spreekt en de raaf spreekt, de engel heeft een goede boodschap gebracht
- goed voor Alein, die hier overigens nog niet genoemd wordt -, de raaf gaat een
slechte boodschap brengen - slecht tenminste voor Bruun en consorten, maar goed
voor Reinaert, die verderop een ‘Alein-rol’ te spelen krijgt. Ik zou
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daarom willen concluderen dat Willem de Merlijn-passage bewust, parodiërend
heeft ‘nagevolgd’ en dat dáárdoor dat verrassende, door niets voorbereide ‘danen
hi es comen’ in zijn tekst is terechtgekomen. Reinaert, de aardse maar niettemin
‘vrome’ held, ontmoette geen engelen op zijn weg maar wel raven; net als Willem
zelf, zie zijn proloog.
Een op het eerste gezicht al heel weinig overtuigende overeenstemming is die
tussen Merlijn 1649/50: ‘Des anderen dages te tercietyde / Quemen zy tot den
dienste blyde’, en Reinaert F 2893/4: ‘Des ander dages te sonne opganc / Dede
Reynaert sine scoen smaren’. De Ferguut lijkt ook ditmaal weer een betere
parallelplaats te bieden, r. 5020/1: ‘Sanderdages alse die zonne opginc / Ghinc
Galiene hare gereden’. Maar ook nu moeten we weer constateren, dat er tussen
Ferguut en Reinaert geen enkele overeenstemming van situatie bestaat, terwijl die
tussen Merlijn en Reinaert juist zeer opvallend is. De geciteerde regels uit de Merlijn
vormen de inleiding tot een verhaal van een ‘uitzendingsdienst’. De wonderbare,
door de hemelse stem beloofde brief is er opeens, te midden van de vergaderde
gelovigen, en Joseph draagt, met de brief in zijn hand, in Gods naam Peter op ‘dat
ghy dese boetscap nu / sulen doen dede hy gebiet’, waarop Peter ‘dat lant van
Avaroen’ als zijn zendingsterrein kiest. En daarop worden ook nog de zonen van
Broen door hun vader ‘uitgezonden’ om onder leiding van Alein ‘in vremden lande’
het evangelie te gaan verkondigen (‘Unde in wat lande dat zi quemen.../ sprack hy
van onses heren doet’, r. 1725/7). Met de geciteerde regels uit de Reinaert begint
óók een verhaal van een ‘uitzendingsdienst’. Degene die ‘uitgezonden’ zal worden
is daar de ‘pelgrim’ Reinaert. De schoenen die hij laat smeren zijn de
pelgrimsschoenen die zijn vrome voeten naar het beloofde land moeten brengen.
Het wordt een echte parodie van een kerkdienst: de kapelaan - die in een verder
stadium van het verhaal de ‘briefdrager’ zal worden - moet door de koning
gedwóngen worden, onder bedreiging met de doodstraf, de heilige handelingen te
verrichten die bij een ‘uitzendingsdienst’ behoren. De vergaderde gelovigen gaan
daarna nog een eindweegs mee, maar Reinaert stuurt ze al gauw allemaal terug,
op twee na. Die twee, Cuwaert en Belijn, moeten zich zijn leiderschap, zijn
‘meesterschap’ laten welgevallen. Het zal voor allebei de dood betekenen. Reinaert
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betoont zich tegenover hen als ‘meester’ bepaald een anti-Alein. Ze zijn dan ook
niet van zijn eigen, aardse soort, maar ‘Gheistelic is uwer beider zede, / Ghi levet
beide als ic dede / Doe ic clusenare was’ (F 3029/30). Willems gedicht is in de
2)
scenes van de ‘uitzendingsdienst’ en het uitgeleide m.i. een anti-Merlijn .
Ik ben met deze conclusie eigenlijk al verder gegaan dan een blote bespreking
van parallelplaatsen en een toetsing van hun formele en situationele
overtuigingskracht toelaat. Het anti-Merlijn-karakter van het laatste gedeelte van de
Reinaert moet in de eerste plaats aangetoond worden door een
thematisch-compositorische vergelijking van de ‘uittocht-in-zijn-geheel’ in beide
gedichten. Om vast te stellen in welke mate Willem zich tegen Jacob kan hebben
afgezet, moeten we eerst nagaan wat voor soort ‘uittocht’ hij in zijn franse voorbeeld,
de eerste branche van de Renart, had gevonden. In het franse gedicht verlaat de
vos als

2)

Om de gang van mijn betoog niet te onderbreken vermeld ik in een noot nog een
overeenstemming tussen Merlijn en Reinaert met een enigszins ander karakter. Het betreft
een plaats die evenals de tot dusver behandelde weliswaar te vinden is in het ‘hoofdstuk van
de uittocht’ van de Merlijn, maar niet terug te vinden in het direct daarmee corresponderende
gedeelte van de Reinaert. In r. 1371 van Merlijn begint een gesprek tussen ‘Eugenie unde er
man Broen’ over de ‘twelff sonen’ waarmee het echtpaar ‘verladen’ is. Eugenie adviseert
Broen zich tot Joseph te wenden en daarna, te beginnen met Brcens antweord, krijgen we
deze passage te lezen, r. 1379vgg.: ‘Dunket ju goet, ick wane ick zal / Te Josepe gaen unde
zoken raet’. / Die vrouwe zeide: ‘here, jaet’. / Doe ginck Broen al te hant / Daer hi heren
Josepe vant / Unde zeide: ‘lieve here mijn...’. Dit herinnert aan een passage uit het slot van
de Reinaert dat alleen in hs. A voorkomt, r. 3427vgg. Firapeel heeft in het voorafgaande de
koning geadviseerd om wat misdaan is te ‘soenen’ en dan antwoordt deze: ‘Mochte dit
ghescien, so ware een deel / Ghesocht den rauwe die mi slaet’. / Fyrapeel sprac: ‘heere, jaet!
/ Ic wille gaen make die zoene’. / Doe ghinc Fyrapeel die coene / Daer hi die ghevanghene
vant. / Ic wane dat hise teerst ontbant / Ende daer na sprac hi: ‘ghi heeren beede...’ Men kan
wel een zekere overeenkomst van situatie tussen de beide passages formuleren: advies,
positieve reactie, beaming hiervan, op weg gaan, begin van een gesprek. Maar de situationele
overeenkomst blijft toch vrij mager en is in elk geval veel minder sprekend dan de woordelijke.
Kan de woordelijke overeenstemming op zichzelf, d.w.z. zonder krachtige situationele
ondersteuning, overtuigend geacht worden, dan zou men moeten concluderen dat Willem
nog 100 regels nadat hij Reinaerts ‘uittocht’ had laten plaats vinden (A 3329-A 3429) het
‘hoofdstuk van de uittocht’ uit de Merlijn in zijn hoofd heeft gehad. Wat geen onmogelijke zaak
is.
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pelgrim, d.w.z. kruisvaarder, het koninklijke hof. Dat heeft Willem dus uit zijn
voorbeeld overgenomen. De franse pelgrimage komt niet tot stand op hemels bevel,
noch op eigen initiatief van de betrokkene. Het is Grinbert, die de koning smeekt
om de terdoodveroordeelde Renart als pelgrim te laten gaan, bij wijze van
begenadiging. Dat heeft Willem niet overgenomen, bij hem pelgrimeert Reinaert op
eigen initiatief - of, als men wil, door de ‘hemel’ gedwongen: ‘ic wart / in vollen seende
gedaen te banne / vor den deken Hermanne’, F 2703/5 - en de koning moet in de
pelgrimage, die hem persoonlijk helemaal niet zo goed uitkomt, vromelijk berusten.
Een ‘uitzendingsdienst’ komt in de situatie van het franse gedicht niet te pas, de
koning geeft alleen opdracht om de begenadigde schurk het kruis op de schouders
te hechten en Bruns voert zonder tegenstribbelen deze opdracht uit: ‘li rois...la croiz
commende aporter. / Danz Bruns li ors li a portee, / en s'espaule li a fermee’ (r.
1471/4, ed. Roques). Hier heeft Willem wel iets van overgenomen - het bevel van
de koning, de hofkapelaan als uitvoerder van het bevel -, maar hij heeft er veel meer
aan veranderd, in overeenstemming met de totaal andere situatie: de tot een
belanghebbende bondgenoot gemaakte koning gedraagt zich even quasi-vroom
als zijn ‘goede vrient’ Reinaert; terwijl de franse koning hoopt dat hij Renart nooit
zal terugzien en dat de pelgrimage dus een échte ‘uittocht’ zal worden, laat Reinaert
zijn koning hopen dat hij wél zal terugkeren om hem de weg naar de schat te wijzen
(‘coninc, dat ic mit u mach gaen / tuwen eren ende tuwen vrome’, F 2693/4); het
wordt bij Willem, anders dan in het frans, echter wél een échte ‘uittocht’, de koning
zál Reinaert inderdaad nóóit terugzien! In het franse gedicht ontbreekt het ‘uitgeleide’
van een ‘gemeente van gelovigen’. Renart geeft zijn paard eenvoudig de sporen
en gaat er alleen van door. Coart wordt en passant meegesleept, om later weer te
kunnen ontvluchten en als boodschapper van het ‘bedrog van de uittocht’ te kunnen
fungeren. De achtervolging wordt meteen ingezet, maar Renart ontkomt naar zijn
(voorlopig) veilige burcht. Iedereen weet echter waar hij zich bevindt, de burcht kan
elk ogenblik belegerd worden en de burchtheer tot overgave gedwongen. Willem
heeft het meeslepen van Cuwaert - getransponeerd tot een vromelijk meetronen overgenomen, maar laat de haas niet ont-
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snappen. Deze zal niet fungeren als boodschapper, maar als boodschap, als ‘brief’,
waarin het ‘geheim van de uittocht’ aan de koning zal worden geopenbaard. De
openbarende ‘brief’ is thematisch verbonden aan de ‘openbaring van de schat’,
waarbij Cuwaert immers ook als kroongetuige had moeten optreden. De ‘uittocht’
is voorbereid in het schatverhaal, is daar de logische consequentie van. Terwijl in
het franse gedicht de ‘uittocht’ niet was voorbereid en onvoltooid bleef - het werd
immers een ‘thuiskomst’ -, heeft Willem hem terdege voorbereid en ook ten einde
toe laten uitvoeren, het is bij hem een definitieve ‘uittocht’ naar het aardse paradijs
van de ‘woestine’, waar de uitgetrokkene voorgoed ongrijpbaar zal zijn voor zijn
achtervolgers. De achtervolging, nádat de ‘uittocht’ voltooid is, is er bij Willem enkel
één pro forma. De enkel maar aangekondigde en niet eens ingezette achtervolging
kan alleen maar de definitieve ongrijpbaarheid van de uitgetrokkene onderstrepen.
Een vergelijking van de ‘uittocht’ in Renart en Reinaert leert ons dus dat Willem
in feite bijzonder weinig van zijn franse voorbeeld heeft overgenomen, alleen een
paar formele motieven, maar die dan grondig gereïnterpreteerd. Geheel en al
toegevoegd heeft hij de ‘openbaring van de schat’ èn de ‘brief’, het ene het
uitgangspunt van de ‘uittocht’, het andere de afronding daarvan. Het zijn voor de
dichterlijke verbeelding zeer essentiële elementen en juist deze beide elementen
hebben hun duidelijke tegenhangers in het ‘hoofdstuk van de uittocht’ dat het
voorlaatste van de ‘historie van den grale’ is. Immers de ‘uittocht’ van Alein en de
zijnen wordt ook voorbereid in een uitvoerige (hemelse) openbaring, r. 1513/1614.
Daarin gaat het in zekere zin ook om een schat, de heilige graal namelijk. Jozef van
Arimathea, aan wie de openbaring geschiedt, bezit die schat, die ‘scotele’ met het
goddelijke bloed, maar deze is bestemd - dat staat te lezen in een volgende
openbaring, r. 1753-1832 - voor Broen, en daarna voor diens kleinzoon, ‘Aleyns
kint’. De bestemming die de graal heeft, maakt een ‘uittocht’ noodzakelijk, een
dubbele zelfs, want het is een zeer gecompliceerd verhaal. Aleyn, Broens uitverkoren
zoon, die ‘sempel unde reyne’ is, moet uittrekken ‘in dat alre woeste lant’ waar ‘hi
winnen sal een kint / dat mijn vat sal achterwaren’ (r. 1569/70), en Peter, de apostel,
moet eveneens zijn ‘boetscap’ gaan doen ‘in dat lant van Avaroen, / in eene
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herde woeste stat’ en daar ‘beyden Aleyns kint’: ‘die zal hem zeggen al wt unde wt
/ van den vate die virtuet’ (r. 1607/8). Willem kan door het lezen van dit schatverhaal,
dat een ‘uittocht’ voorbereidt, op de gedachte zijn gekomen om ook de ‘uittocht’ van
zijn Reinaert voor te bereiden met een schatverhaal. Ook by hem is in feite van een
dubbele ‘uittocht’ sprake: de uiteindelijke van Reinaert naar de ‘woestine’ - maar
daar wordt in het schatverhaal nog niet op gezinspeeld, die wordt er alleen door
mógelijk gemaakt - én de directe ‘uittocht’ van de koning, naar ‘een der meester
wildernisse’: 'gaet dar selve.../ ghi sult oec - lees met A: daer - vinden oec die crone
/ die Ermeric die keyser droech (F 2564/76). Het schatverhaal dat tot de ‘uittocht’
dringt bevat in Merlijn en in Reinaert béide het motief van het ‘woeste lant’, toch wel
een zeer opmerkelijke overeenstemming, dunkt mij. De ‘wildernisse’ ligt in de
Reinaert weliswaar ‘int oest hende van Vlaendren’, maar om de schat te vinden
moet de koning toch weer ‘zuut west’ van Kriekepit gaan. Dat de schat zelf in de
Merlijn ‘hemels’ is en in de Reinaert ‘aards’ - ofschoon onmiskenbaar mythisch
gekleurd - hangt samen met de verschillende aard van beide gedichten. Als wij
echter het recht hebben deze gedichten compositorisch-thematisch met elkaar te
vergelijken - en de hier en daar optredende woordelijke overeenstemmingen geven
ons m.i. dat recht -, dan moeten wij zeggen dat Ermerics kroon een soort graal,
Reinaert een soort Alein - ‘sempel unde reyne’ = ‘rein van aard’ - en de koning een
soort Peter is. De ‘uittocht’ wordt in beide gedichten op een gelijksoortige wijze
voorbereid en gemotiveerd.
De afronding van de ‘uittocht’ lijkt op het eerste gezicht in beide gedichten nogal
te verschillen. In de Merlijn eindigt het ‘hoofdstuk van de uittocht’ met de regels
1730/4: ‘Aldus syn die kynder enwech gestreken / Unde number en werden zi hier
genomet / Eer de redene weder komet. / Hier moet daer af die tale bliven / Unde
moet van anderen dingen scriven’. De in de hemelse openbaring aangekondigde
‘brief’ is in het voorgaande al te midden der gemeente neergelegd en daarna meteen
aan Peter overhandigd. In de Reinaert volgt de overhandiging van de ‘brief’ - die
Cuwaert is - aan de koning pas ná het definitief worden van de ‘uittocht’ van Reinaert,
Ermelijn ‘ende
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har jonge welpekine’, F 3285/97. ‘Si daden hem alle op de vaert’ is de tegenhanger
van ‘Aldus syn die kynder enwech gestreken’. Ook van Reinaerts kinderen zou men
op dit punt van het verhaal kunnen zeggen: ‘number en werden zi hier genomet’.
Maar het verhaal is toch nog niet uit, de afronding van de ‘uittocht’ van de koning naar ‘een der meester wildernisse’, zie het schatverhaal - moet nog komen. Daartoe
dient de ‘brief’, die, zo moet het op het eerste gezicht schijnen, in Willems
schatverhaal níet is voorbereid. Doet dit verschil geen ernstige afbreuk aan de
compositorisch-thematische vergelijkbaarheid van de slotepisodes van de ‘historie
van den grale’ en de Reynaert? Hierop kan in de eerste plaats geantwoord worden
dat ook de ‘historie van den grale’ met het ‘hoofdstuk van de uittocht’ nog niet
helemaal afgelopen is, want er volgt nog een laatste hoofdstuk. Dat is ook wel nodig,
want Peter heeft dan weliswaar al, overeenkomstig de hemelse openbaring van het
schatverhaal, zijn ‘brief’ ontvangen, maar hij is zelf nog niet uitgetrokken naar het
woeste land in het westen. Dat doet hij pas in het laatste hoofdstuk, nadat hij met
eigen ogen gezien heeft hoe Joseph ‘sijn vat’ aan Broen heeft toevertrouwd: ‘So
stont hy op unde nam oerlof / Unde rumede doe Josephs hof. / Te dien gescheede
was groet geween / Unde versuchten mede over een’ (r. 1851/4). Peter zelf kan
dan de ware zin van de ‘brief’ nog niet begrijpen. Hij moet immers, volgens r.
1602vgg., ‘beyden Aleyns kint...die hem den brief bedieden kan’, en dat zal nog
een hele tijd duren, een tijd die Peter zal hebben door te brengen in het woeste land
van Avaroen. Wij als lezers weten aan het eind van de ‘historie van den grale’ echter
meer dan Peter. Híj moet nog ‘beyden’, maar voor óns is het ‘brief’-motief afgerond.
Dat maakt het slot van de ‘historie van den grale’ toch wel enigermate vergelijkbaar
met dat van de Reinaert.
Maar er is meer. Ik wees er hierboven al op dat in Willems schatverhaal Cuwaert
had moeten optreden als kroongetuige. Cuwaert is een kenner van de geheimenissen
van het woeste land, Cuwaert zou, daar Reinaert, vanwege zijn persoonlijke ‘uittocht’,
helaas verhinderd is dat te doen -, Cuwaert zou de koning kunnen begeleiden op
zijn weg naar de schatvondst, de persoonlijke ‘uittocht’ van de koning: ‘Ic sal Cuaerde
oft enen andren / Toten scatte doen gaen mit mi’ (F 2709/
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10). Reinaert stuurt echter later, na zijn eigen ‘uittocht’, dezelfde Cuwaert aan de
koning toe als ‘brief’. Als de koning het geheim van die ‘brief’ heeft begrepen, is het
verhaal afgelopen, voor hem en ook voor ons. De ‘uittocht’ van de koning gaat niet
door, het woeste land is van Reinaert alleen. Dat hadden wij als lezers na het
schatverhaal meteen al wel begrepen, maar de koning begrijpt het pas door de
‘brief’, die Cuwaert is. Is die ‘brief’ compositorisch dan niet terdege voorbereid door
het optreden van Cuwaert, de potentiële wegwijzer, in het schatverhaal? Ja ís
Cuwaert daarin feitelijk al niet een ‘brief’, een verlokkende, verleidende, maar in zijn
wezenlijke zin nog niet te begrijpen ‘brief’, die de koning wordt toegespeeld om hem,
onder voorspiegeling van een ‘uittocht’, de weg naar het beloofde land, mèt Ermerics
kroon, juist af te snijden? Zien we het zo, dan lopen de ‘uittocht’-verhalen in Merlijn
en Reinaert wel degelijk in grote lijnen parallel, zowel wat hun uitgangspunt als wat
hun afronding betreft. Uitgangspunt - ‘openbaring van de schat’ - noch afronding de ‘brief’ - had Willem in de Renart kunnen vinden, hij móet ze m.i. uit de Merlijn,
het recente dichtwerk van zijn concurrent Jacob, hebben gehaald. Het goddelijke
‘vat’ - gelove daaraan wie wil! - en de ‘brief’ - die uit de hemel was komen vallen! heeft Willem beide op een zeer ‘aardse’ wijze geparodieerd, dichterlijk geperverteerd.
Alleen het ‘woeste lant’ en de wegtrekkende Alein-familie hield hij ongeschonden
om daarin zijn eigen dichterlijke droom te kunnen projecteren.
De ‘openbaring van de schat’ is bij Willem niet, als bij Jacob, hemels en zelfs niet
quasi-hemels, ze is door Reinaert, de man van de ‘scone tale’, de sprookjesverteller,
zelf uitgedacht: ‘Nu wilic proeven of ic mach / Te hove bringen een baraet / Dat ic
vor de dageraet / In groter sorgen vant te nacht’ (F 2025/8). Daarmee is de principiële
afstand tussen Reinaert en Merlijn aangegeven. Het gaat bij Willem niet over een
gemeenschap der heiligen die, op de wijze van de ‘uittocht’, in vroomheid voleindigd
moet worden, maar over een vorst en zijn hof, waaruit één, die daar niet thuis is,
ontsnappen moet door zich met ‘baraet’ een ‘uittocht’ te dichten. Dat had Willem
niet aan de Renart ontleend, en ook niet aan de Merlijn of enig ander gedicht, dat
moet hij helemaal van zichzelf hebben gehad. Willem laat ons als lezers geen
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ogenblik geloven aan de realiteit van de gefantaseerde schat. Hij kondigt het verhaal
vooraf aan als ‘baraet’ en laat Reinaert achteraf, F 3149/50, nog eens uitdrukkelijk
tegen zijn getrouwe Ermeline verklaren: ‘Ic heb den coninc enen scat / Belovet die
mi es ongereet’. De schat is er niet, is er nooit geweest en zal er nooit zijn, moest
alleen fantaserenderwijs ‘geopenbaard’ worden om de ‘uittocht te motiveren. Reinaert
wíl weg, naar de ‘woestine’ waar hij zichzelf kan zijn, op zijn eigen wijze ‘heilig’.
Tussen uitgangspunt en afronding van de ‘uittocht’ in geeft Willem Reinaert inmiddels
uitvoerig gelegenheid om zich, alleszins ‘onheilig’, op zijn vijanden te wreken. Dat
heeft weer niets met het ‘uittocht’-motief en de ‘historie van den grale’ te maken,
dat is ontleend aan een ‘Reinaert’-thematiek die ouder was dan de Renart. Ik heb
daar op een andere plaats over geschreven en hoef er, omdat het buiten de
Willem-Jacob-verhouding staat, nu niet op terug te komen, moest het alleen
volledigheidshalve even aanduiden. De Reinaert is stellig méér dan enkel maar een
‘antwoord’ op de Merlijn, ook in het gedeelte dat compositorisch-thematisch parallel
loopt met het slot van de ‘historie van den grale’. Nauw verbonden met het thema
van de wraakneming op zijn vijanden is dat van Reinaerts eigen - tijdelijke eerherstel. Ook dit kan op zichzelf genomen dus moeilijk ontleend zijn aan de
Merlijn-materie. Toch kunnen wij in het verhaal van het eerbetoon dat Reinaert na
de aanvaarding van zijn ‘uittocht’ ontvangt, wel zekere reflexen uit de Merlijn menen
op te merken. Ik wees al op het kerkelijke eerbetoon van de ‘uitzendingsdienst’, die
met recht een parodie kan heten van een gelijksoortige dienst in de Merlijn. Maar
Reinaert ontvangt ook wereldlijke eer. De koning noemt hem allereerst in het
particuliere gesprek ‘goede vrient’, (F 2665) en besluit dan hetzelfde gesprek met
de woorden: ‘gi dunket mi sijn / Bevaen in harde grote dingen. / God onne u dat gijt
moget volbringen, / Reynaert, als u ende mi / Ende ons allen nutte si’ (F 2717/21).
Maar het uitdrukkelijkst wordt het eerbetoon toch wel wanneer de koning vervolgens
in het openbaar zegt: ‘Reynaerde gebiedic vollen vrede.../ Ende gebiedu allen bi
uwen live / Dat gi Reynaerde ende sinen wive / Ende sinen kindren ere doet, / War
so si comen in u gemoet’ (F 2745/51). We noteren hiernaast uit de Merlijn dat Joseph
tegen Alein zegt: ‘Lieve
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neve, ju sal groet eer / gescien’ (r. 1500/1) - wat dan weliswaar eer van Godswege
is; dat de engel tegen Joseph zegt: ‘Telle hem - Alein - ...dat ick dy hebbe gegeven
/ Eerdeschen wille in dit leven / Unde oeck alle dinen gesellen.../ Den sal ick myner
gracien gonnen / Unde behouden haer erve. / Noch se en zulen in gener werve / In
hogen hoven vor landesheren / Ontwiset zijn van zyner eren’ (r. 1517/39) - waaruit
in ieder geval blijkt dat de uitverkorenen des hemels ook in de wereld geziene lieden
zijn; dat Peter de vrome gemeente vraagt: ‘Dat ghy bidden dat ick volbringe / Ende
ick altoes in genen dinge / Onses heren wille moten begeven’, waarop de gemeente
antwoordt: ‘God gonne ju des’ (r. 1681/8) - wat wel niets met eer te maken heeft,
maar mogelijk wel echoënd doorklinkt in de hierboven geciteerde woorden waarmee
de koning Reinaert eerde. Echte parallelplaatsen zijn het niet. Men kan er niets mee
bewijzen. Maar men zou zich toch kunnen voorstellen dat Willem bij het tekenen
van zijn Reinaert, die als de uittrekkende eer ontvangt, geëerde uittrekkende vromen
uit de Merlijn-episode voor ogen heeft gehad. De ‘uittocht-in-zijn-geheel’ bevat in
elk geval in beide gedichten het element van eerbetoon. Willem kon zich bij zijn
welbewuste afwijking van de Renart - waarin de pelgrimerende vos enkel een
begenadigde schurk is en niets meer - op dit punt mede laten leiden door de Merlijn.
Heb ik gelijk met mijn analyse van Reinaerts ‘uittocht’, dan moet Willem, de
Madoc-dichter, toen hij het verlangen in zich voelde, die ‘éne aventure van
Reynaerde’ te schrijven die ‘in dietsche was onvolmaket bleven’, zich in niet
onbelangrijke mate hebben afgezet tegen Jacob, de Merlijn-dichter. Natuurlijk, het
gedicht van Arnout was er óók, èn de franse Renart, en boven alles had hij nog zijn
eigen, aan niemand ontleende dichterlijke bedoeling, de bloedeigen bedoeling van
Willem. Maar die Jacob, die zich na zijn Alexander aan een Merlijn had gewaagd,
heeft Willem blijkbaar toch wel erg dwars gezeten, zozeer dwars dat het wel
dichterlijke gevolgen moest hebben. Willem móest Jacob parodieren. De Alexander,
dat vroegere gedicht van Jacob, zal hem tamelijk koud hebben gelaten. Hij volstond
dus met het komisch te pas brengen van een paar lectuurherinneringen, terloops,
uiterlijk. Maar de Merlijn werd steviger aangepakt, meer van binnenuit. Dat leverde
een echte con-
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frontatie op het niveau der verbeelding op. Voor ons, filologische lezers, die niet
alleen belang hebben bij gedichten maar ook bij jaartallen, kan het de conclusie
opleveren dat de Reinaert ná de Merlijn, dus ná 1260, geschreven moet zijn.
Hoe heeft Jacob zijnerzijds op de Reinaert gereageerd? Zou hij begrepen hebben
dat Willem hem daarin te pakken had genomen? Redelijkerwijs móet hij dat wel
begrepen hebben, Jacob was ook niet dom. Voelde hij zich gedrongen tot een
literaire tegenzet? Dat nu juist niet. In de eerste plaats was Jacob geen vrólijke
humorist - hij kon alleen maar een bíttere zelf-parodie schrijven, zie de Verkeerde
Martijn - en in de tweede plaats was hij ook zelf al gauw niet zo tevreden meer met
zijn Merlijn, ja hij begon dat werk als een dichterlijke misgreep te zien. Madoc, Merlijn,
Reinaert, het was eigenlijk allemaal één potnat, allemaal leugenachtig, allemaal
naar het frans! Niettemin vonden die gedichten, helaas, verspreiding, de Reinaert
werd zelfs al spoedig beroemd, nu ja. De namen die de dieren in Willems beroemde
gedicht droegen, werden in de kring der ‘clerke’ spreekwoordelijk, zij gingen de
dieren karakteriseren: ‘Reinaert’ was dé vos, ‘Cuwaert’ dé haas, enz. Dat was een
spraakgebruik waaraan ook Jacob, die de taal volgde, zich niet onttrekken kon. Zo
schreef hij dan op een gegeven ogenblik, argeloosweg: ‘Al dat heeft oghenlede /
Dat luucter sijn oghen mede / Alst slaept, sonder die liebaert / Ende die hase, die
bloede Cuwaert’ (Nat. Bl. II, 123/6). Zo schreef hij verderop in datzelfde gedicht:
‘Experimentator die seghet / Dat die das te maken pleghet / Holen daer hi in rusten
sal, / Dan coemt die vos ende neemtse hem al. / Want die vos die smelter in / Ende
dan en wils meer no myn / Die das ende vliet siere vaerde. / Aldus blivet dat hol
Reynaerde. / Dus bepijnt menech een goet / Dat een ander al verdoet’ (Nat. Bl. II,
3910/10). Is de naam van de vos even argeloos en zonder bijgedachten
neergeschreven als die van de haas? Of vindt Jacob het wel fijn om die vuile stinkert,
die het hol van een fatsoenlijk dier onbewoonbaar maakt, juist te benoemen met de
naam van Willems ‘held’? Toch nog een steekje onder water misschien, uiting van
een nooit geheel verdrongen wrok over Willems parodie? Wie zal het zeggen. Voor
de datering van de Reinaert hebben we aan deze plaatsen intussen niet zo veel,
omdat we Jacobs gedicht zelf niet goed

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 87

84
kunnen dateren. Ik ben geneigd het later dan de Scolastica te stellen. De Scolastica
is dateerbaar, 1271, en hierin staat de vermaarde plaats waar Jacob zich nadrukkelijk
distantieert van Willems beide beroemde gedichten en ook, vermoedelijk, van zijn
eigen Merlijn: ‘Want dit nes niet Madocs droom / No Reynaerds no Arturs boerden’
(r. 34846/7). Dit staat in een passage die een vermaning voor de afschrijvers is: in
de Scolastica mogen zij niet knoeien, ‘met valsch te scrivene si daden sonde’, want
dit is een boek dat de waarheid spreekt en niet liegt, zoals bijvoorbeeld die
fiction-boeken, Madoc, Reinaert en...Merlijn (?). Hier spreekt niet, of niet in de eerste
plaats, een ‘nider’ maar een bekeerling, die spijt heeft van (een deel van) zijn eigen
literaire verleden. Een speciale reactie op de Reinaert mogen we er niet uit lezen,
wel de aanwijzing dat die Reinaert omstreeks 1270 al een beroemd boek was. Hoe
lang had, in die tijd, een boek nodig om beroemd te worden? Een jaar of vijf? Dan
zouden we de Reinaert bij benadering mogen dateren tussen 1261 en 1265.
Kunnen we de terminus a quo misschien nog wat opschuiven door het vaststellen
van een relatie tussen Reinaert en Troye? De Historie van Troyen is immers, naar
Jacobs eigen getuigenis, ná de Merlijn geschreven. Ik heb Troye net zo doorgelezen
als ik het met Merlijn gedaan heb, maar in het verhaalcorpus zelf eigenlijk niets
gevonden dat mij houvast gaf. Dat zegt niet alles, want Troye is een lang gedicht
en ik kan over sommige dingen heen hebben gelezen. Maar als een nadere zifting
nog iets te voorschijn mocht brengen, verwacht ik toch dat het hoogstens
overeenstemmingen zullen zijn van dezelfde soort als de Alexander biedt. Voor een
Madoc-dichter was een Troye net zo'n boek als een Alexander, een dichtwerk dus
dat je incidenteel en uiterlijk kon parodiëren, wanneer een enkele wending toevallig
in je geheugen was blijven hangen. Ik heb bij mijn negatieve constatering hierboven
echter opzettelijk gesproken van het ‘verhaalcorpus’ van Troye, daarmee bedoelend
de proloog buiten te sluiten. Want met die proloog is er misschien toch inderdaad
nog wel meer aan de hand. In een vroegere publicatie (zie Spelend met de
spelgenoten, blz 179vgg.), heb ik de proloog van Troye als eens vergeleken met
die van Willems gedicht en mijn conclusie was toen dat ze onvergelijkbaar waren,
omdat
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Willem zich in zijn proloog een echte dichter betoonde en Jacob niet: ‘Het is er
allemaal (bij Jacob): de dichtdrang, de voorganger die het werk maar ten dele
volbracht, de “walsche boeken”, het beroep op Gods bijstand, de afwijzing van de
betuttelaars. Maar we denken er geen moment aan om “Die ghene...die te alre tyt
Om mijn ghedichte draghen nyt” serieus te nemen, want daarvoor is dit motiefje te
kort en te clichéachtig geformuleerd. De tegenhangers van deze “slechte lezers”,
de “goede lezers”, worden trouwens niet eens genoemd. Het is duidelijk dat déze
dichter in feite alleen maar met “goede lezers” te maken heeft. Hij is een
maatschappelijk aangepaste en een nuttig mens. De betrouwbaarheid straalt van
zijn woorden uit, hij zal ons niets op de mouw spelden, we mogen hem gerust in
alles narekenen. Een tekst zonder problemen en zonder raadsels, deze proloog
van Jacob, een tekst ook die niets met dichterlijke verbeelding te maken heeft. Een
vergelijking van Jacobs proloog met die van Willem kan alleen tot de conclusie
leiden dat beide, hoeveel zij oppervlakkig bezien gemeen mogen lijken te hebben,
in wezen onvergelijkbaar zijn. Willem heeft allerlei op zichzelf gangbare
proloog-elementen verwerkt tot een geheel eigen structuur, een dichterlijke structuur,
die het volgende gedicht niet alleen aankondigt, maar er ook een essentieel
onderdeel van is, ja een structuur die het gedicht structureel in zich geborgen houdt
en van zich doet uitgaan, een gespannen boog die een pijl afschiet. “Willem die
Madocke makede” ontwikkelt zich erin tot “Willem die Reinaerde maket”.’ Toen ik
dit schreef ging ik helemaal van Willem uit. Nu ik mij echter ook intensiever met
Jacob ben gaan bezighouden, bevredigt mij mijn oordeel over zijn proloog niet meer.
Is dit inderdaad wel ‘een tekst zonder problemen en zonder raadsels’? En is het wel
juist om twee prologen die zoveel op elkaar lijken als die van Jacob en Willem
niettemin ‘in wezen onvergelijkbaar’ te noemen? Jacob is een minder groot dichter
geweest dan Willem, stellig, maar dat is geen reden om hem als dichter niet serieus
te nemen. Ik ben nu geneigd te zeggen: de prologen van deze twee directe
tijdgenoten lijken zoveel op elkaar dat zij wel iets met elkaar te maken móeten
hebben!
Jacob presenteert zich in zijn Troye weer met groot dichterlijk zelfbewustzijn, net
als in zijn Merlijn. Ik wees er al op dat hij zijn voor-
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ganger-in-de-materie, Seger den Gotgaf, weliswaar in zijn waarde heeft gelaten,
maar toch vaststelt dat hij, Jacob, het werk beter, dat is completer, zal gaan
aanpakken. De ‘niders’ worden niet zo uitvoerig maar wel minstens zo krachtig
afgewezen als in de Merlijn. God komt er zelfs aan te pas: ‘dat...by synre cracht
ghestoert / Die ghene syn die te alre tyt / Om myn ghedichte draghen nyt’. Is dit ‘te
cliché-achtig geformuleerd’ en moeten we het daarom niet serieus nemen? Moeten
we niet veeleer veronderstellen dat een zwaardere concurrentie van mede-dichters
de dichter noopte om ook zwaarder afweergeschut op te stellen? De ‘niders’ zijn dit
keer ook spotters, hóners, want Jacob zegt, over zichzelf in de derde persoon
sprekend: ‘doer nyemans scop / So en wilt hys niet begheven / Eer dit boeck is al
volscreven’. De ‘goede lezers’ worden in de proloog van Troye inderdaad niet
genoemd of toegesproken, in die van Merlijn echter wel. De conclusie ‘dat déze
dichter in feite alléén maar met “goede lezers” te maken heeft’ is dus niet
verantwoord. Integendeel, we kunnen vragen: als Jacob zijn Merlijn opdraagt aan
Albrecht van Voorne in het vertrouwen dat hij deze daar een genoegen mee zal
doen, - als hij de lezers of hoorders van zijn Merlijn om hun voorbede verzoekt dat
hij het aangevangen werk zal mogen voltooien ter ere van hun aller hoge heer, - en
als hij dan dit alles in de proloog van Troye niet doet, - betekent dit dan niet dat hij
bij dit latere werk de ‘goede lezers’ helemaal niet meer zo duidelijk voor zich zag,
wél ‘niders’ maar géén bewonderaars? Een dergelijk gebrek aan waardering zou
ook kunnen verklaren waarom Jacob in Troye zoveel nadrukkelijker verwijst naar
zijn vroeger werk, zijn dichterlijke staat van dienst. In Merlijn volstond hij met zich
te legitimeren als ‘Jacob de coster van Merlant / Den gy to voren hebbet becant /
In des coninges Alexanders jeesten’ - de Alexander zouden ze allemaal wel kennen,
zo veronderstelde hij -, in Troye geeft hij daartegen, ter afsluiting van zijn proloog,
een hele catalogus: ‘Hier toe voren dichten hy Merlijn / Ende Allexander uytten latyn
- het “betere werk”! - /Toerecke ende dien Sompniarys / Ende den cortten Lapidarys’.
Dat kleinere, ‘mindere werk’ had hij natuurlijk ook al geschreven toen hij zijn Merlijn
presenteerde, maar toen had hij het niet - niet méér en nóg niet - het vermelden
waard gevonden. Nu, in Troye, voelt hij zich echter gedrongen
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tot een volledige bibliografie. Een uiting van dichterlijk zelfbewustzijn? Zeker, maar
er kan tegelijk ook een min gunstige dichterlijke situatie uit blijken, mét veel ‘niders’
en zónder opdrachtgevende beschermer. De proloog van Troye stelt ons, wanneer
we hem vergelijkend lezen, wel degelijk voor problemen. In dit opzicht laat hij zich
uitstekend vergelijken met de proloog van de Reinaert, waar immers honderden
bladzijden over volgeschreven zijn.
Maar we moeten het niet laten bij het vaststellen van zo'n algemene en globale
vergelijkbaarheid, we moeten de overeenstemmingen tussen de teksten van Jacob
en Willem ook punt voor punt nagaan. We moeten daarenboven de vraag zien te
beantwoorden: gesteld dat de overeenstemmingen tussen de teksten zodanig zijn
dat er gesproken moet worden van afhankelijkheid - de een van de ander of de
ander van de een -, wie van deze beiden, Jacob en Willem, is dan de eerste, de
‘oorspronkelijke’ geweest en wie de laatste, de ‘navolger’? Te Winkel heeft het
onwaarschijnlijk geacht dat Jacob in een serieus gedicht als de Alexander wendingen
uit een onserieus gedicht als de Reinaert zou hebben overgenomen, en Kalff,
Buitenrust Hettema, Enklaar, Muller zijn het daar allemaal mee eens. Apriori kan
het dan ook niet zeer waarschijnlijk lijken dat in een serieuze proloog als die van
Troye - en ik heb laten zien hóe serieus de situatie van Jacob mogelijk wel geweest
is - een schertsproloog als die van Reinaert zou zijn ‘nagevolgd’. Maar we moeten
met aprioristische antwoorden toch voorzichtig zijn. Al is de Reinaert voor vele
contemporaine lezers waarschijnlijk - en voor Jacob zéker - een onserieus gedicht
geweest, moeten ze Willems proloog daarom noodzakelijk ook als een schertsproloog
hebben opgevat? ‘Baldvuinus nomine qui iuvenis’, Boudewijn de Jonge, heeft tussen
1272 en 1279 de ‘fabula Reynardi’, met weglating van de proloog overigens, in
serieus latijn vertaald. Een proloog van een goed dichter als Willem kan door de
‘clerke’ van zijn tijd ook als een serieus te nemen ‘dichtoefening’ zijn gewaardeerd
en daarom nagevolgd. Nee, we moeten ten aanzien van de beide zoveel op elkaar
lijkende prologen van Troye en Reinaert - gesteld al dat er afhankelijkheid in het
spel is - de prioriteitsvraag voorlopig openlaten. We mogen ook niet al te beslist
zeggen dat Jacob, na de poets die Willem hem gebakken had door
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Merlijn te ‘parodiëren’, weinig lust kan hebben gevoeld om de proloog van het gedicht
waarin de ‘parodie’ voorkwam nog eens te gaan ‘navolgen’, want althans theoretisch
is er de mogelijkheid dat Jacobs eventuele ‘navolging’ een dichterlijk ‘antwoord’ zou
kunnen zijn geweest.
We nemen dus proef en tegenproef. Eerst ga ik mij op het standpunt van een
Willem stellen, die de proloog van Troye onder ogen had gekregen en toen dacht:
‘kom, daar ga ik eens op antwoorden’, vervolgens doe ik het omgekeerde en laat
ik Jacob reageren op de proloog van Reinaert. Willem laat ik dan het volgende
denken: ‘Wat slooft die sukkel van een Jacob zich weer uit! Wat verbeeldt hij zich
weer veel! Hij, de dichter van Merlijn? Jawel! En dan ook nog Alexander, Torec en
die hele ruttemetut! Hij is wel productief, hij schrijft maar aan! Ik zal hem van repliek
dienen, ik, “Willam die Madócke makede”! Hij heeft weer hard gestudeerd, onze
Jacob, om “een historie goet te dichtene”. Denkt hij soms dat echte
verbeeldingspoëzie géén inspanning kost, mijn Madoc bijvoorbeeld, “daer (ic) dicke
omme wakede”? Het moest er bij hem weer zo hoognodig uit: “Myn hert ende myn
sin ende myn ghepeyns / Is sculdich enen swaren thyns / Dien ic ommer gelden
moet: / Dat is...” Ja, dát is nu uitgerekend déze “historie goet”! Waarom moest hij
die nu net kwijt? Ik heb een heel ánder gedicht dat ik kwijt moet, een Reinaert-gedicht
zoals er nog nooit een gemaakt is, een Reinaert-gedicht waar ik zelf helemaal in
ben: “(Mi) vernoyde so harde / Dat er ene aventure van Réynaerde / In dietsche
was onvolmaket bleven”. Heeft Jacob een voorganger gehad, Seger, die “daer af
(heft) ghedicht een deel”? En wil onze Jacob die Seger nu eens gaan verbeteren,
“wil (hi) van yersten beghynnen”? Dat maakt wel indruk, ja: “een historie goet / Te
dichtene in duytsche woert / Die men int walsche heft ghehoert. / Oec is ghedicht
in duyts een deel, / Mer ic wil se al gheheel / Van beghyn ten eynde maken, / Gan
my Got al sulcker saken / Dat my myn syn niet en is te laf”. Dus: een fráns gedicht
in het néderlands overbrengen - en daarmee de nederlandse literatuur verrijken -,
een vóórganger die het niet goed, niet volledig genoeg heeft gedaan, beginnen bij
het begin en het met Góds hulp ten einde brengen. Maar dat ga ik, Willem, óók
allemaal doen! Arnout heeft óók een Reinaert-gedicht geschreven, anders dan het
mijne, want ik breng een
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geschiedenis “die Arnout niet en hadde bescreven”. Ik heb óók mijn franse voorbeeld,
ik heb moeite genoeg gedaan om de juiste tekst te pakken te krijgen, ik zal óók bij
het begin beginnen, ik kan Gods hulp óók wel gebruiken, zij het dan niet omdat
“myn syn te laf is”. (Die regel bedoelde Jacob natuurlijk “literair”, maar het is een
staaltje van zelfkennis!) Dus ik schrijf: “Dat (ic) die vite dede soeken / Ende (ic) se
uten walschen boeken / In dietsche (hebbe) begonnen. / God moete (mi) sire hulpen
onnen!” Nee, ik moet dat allemaal omzetten in de derde persoon, want ik spreek,
net als Jacob aan het slot van zijn proloog, over mijzelf in de derde persoon. Dus,
correct: “Dat hi die vite dede soeken”, enz. Heb je, in de eerste persoon, zo'n last
van de “niders”, arme Jacob, en roep je God erbij (“nu bid ic Gode”) dat “by synre
cracht ghestoert / Die ghene syn die te alre tyt / Om myn ghedichte draghen nyt”?
Nou, ik heb ze ook hoor, die “niders”, maar ik laat God er maar buiten, want dit is
een zaak tussen ménsen: “Nu keert hem dar toe mijn sin / Dat ic bidde in dit begin
/ Beyde den dorpers ende den doren, / Oftsi comen dar si horen / Dese rime ende
dese woert, / Dien si onnutte sijn gehoert, / Dat si se laten onbescaven”. Aan wie
is je gedicht ditmaal opgedragen, Jacob? Weer aan die edele heer Albrecht, van
wie je in je Merlijn, onzaliger gedachtenis, aannam dat hij zou “korten darmede (sijn)
tijt”? Wat, héb je geen beschermer? Ook geen dame, als in je Alexander? Nou ik
wel hoor, één “die in groter hovescheden / Gherne keret hare saken. / Si bad mi dat
ic soude maken / Dése aventure van Reynaerde”. Adieu, ik ga aan 't werk, ik heb,
dank zij jouw Troye - ere wien ere toekomt - mijn proloog al bijna klaar!’
Dat is de ene proef. Nu probeer ik het op de andere manier: wat kan Jacob gedacht
hebben bij het lezen van Willems proloog? Dit bijvoorbeeld: ‘Daar heb je hem weer
eens, die ijdeltuit! Hij is dus niet meer de man-van-het-ene-gedicht alleen. Het was
tot dusver altijd Madoc voor en Madoc na, maar nu is er dan zowaar een Reinaert
bijgekomen. Hij zet zijn eigen naam voorop, hij, Willem de Madoc-dichter! Dat doe
je toch niet? Ik zal in de proloog van mijn Troye eens laten zien hoe het wél moet:
áchteraan. En ik heb waarachtig wel wat meer geschreven dan die blaaskaak met
zijn ene Madoc! Ik zal het allemaal eens op een rijtje zetten, dan kan heer Albrecht
- waarom
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doet die de laatste tijd toch zo gereserveerd? - meteen zien dat hij mij, iemand met
zo'n oeuvre, best wat meer zou mogen betalen. Moest er van Willem zo hoognodig
een nieuwe Reinaert komen? Was die van Arnout niet goed genoeg meer? Waarom
niet? Het zijn toch immers allemaal maar leugens! Heeft hij een nieuwere en betere
franse versie gevonden - een “vite” noemt hij het, de spótter - en hij wil daarmee
nu, op zijn manier, de nederlandse literatuur “verrijken”? Hij moest eens wat meer
aandacht hebben voor mijn gedichten en die niet enkel maar belachelijk maken. Hij
stoot mij op die manier het brood uit de mond. Moet God hem ook nog “sire hulpen
onnen” bij dit onheilige bedrijf? Ik zal hem laten zien wat een echt belangrijk werk
is, mijn Troye-vertaling, óók uit het frans, een échte verrijking van de nederlandse
literatuur, want Seger heeft hier en daar maar een hapje genomen, ik breng het héle
werk. Een nieuwe Troye, “een historie goet”, is heel wat nodiger dan een nieuwe
Reinaert. Ik heb hard op de franse tekst moeten studeren en kan er dus met récht
Gods hulp voor inroepen, dat het nu ook met het dichten maar een beetje vlot moge
gaan. Ik zal hem van repliek dienen, die Willem, die zich verbeeldt dat hij een zoveel
beter dichter is dan ik! Ik zal hem een model-proloog voorschotelen waarvan hij zal
staan te kijken, een proloog waarin ik mijn werk nu eens nauwkeurig en volgens de
regels van de kunst verantwoord. En God moge hem de mond snoeren “die te alre
tyt om myn ghedichte (draghet) nyt”! Hij zal mij niet klein krijgen met zijn spot, die
Willem: “doer nyemans scop so en (wil ics) niet begheven, eer dit boeck is al
volscreven”. Heeft hij ook nog een dame die hem bad “dat hi soude maken dése
aventure van Reynaerde”? Zeker die hoer van hem, soort zoekt soort. We zullen er
maar over zwijgen. Toch wel jammer dat heer Albrecht mij niet gevráágd heeft om
mijn Troye, terwijl ik hem toch heb laten weten dat ik er mee bezig was. Jammer,
jammer. Wat zou er achter zitten? Als heer Albrecht mijn nieuwe gedicht leest, zal
hij misschien wel weer vriendelijker worden. Merlijn is blijkbaar niet zo in zijn smaak
gevallen. Kop op, Jacob! Begin maar: “Myn hert ende myn sin ende myn ghepeyns
/ Is sculdich enen swaren thyns / Dien ic ommer gelden moet...” Nu niet meer aan
die overbodige Reinaert denken en aan die ironische,
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zelfverzekerde kwast van een Madoc-dichter. De situatie is ernstig: “Dat is een
historie goet / Te dichtene in duytsche woert / Die men int walsche heft ghehoert”.
Zou Willem de steek onder water, van dat “historie góet”, begrijpen?’
En nu, na proef en tegenproef, moet er wel een conclusie komen. Voor mij staat
het subjectief vast dat de beide prologen iets met elkaar te maken móeten hebben.
De opeenhoping van overeenstemmingen en hun onderlinge samenhang is zo groot,
dat althans ik niet meer aan een toeval kan geloven. En wie is dan afhankelijk van
wie? Ik heb bij mijn poging tot inleving aan Willem en Jacob allebei eerlijk het volle
pond willen geven, maar moet bekennen dat ik zelf alleen aan mijn reconstructie
van Willems dichtsituatie werkelijk geloven kan. Een ‘navolging’ van Jacob door
Willem is ook veel spitser en geestiger dan het omgekeerde. Nu kan men echter
opmerken dat dit volstrekt niets bewijst, omdat Willem nu eenmaal een veel spitsere
geest was dan Jacob. En daarop heb ik dan weer niet veel te antwoorden. Ik heb
mij bij uitzondering eens zo objectief opgesteld dat ik zelf niet tot een conclusie mág
komen. Als een ander mij evenwel voor de voeten zou willen gooien dat ik de
objectiviteit ad absurdum heb gevoerd, zal ik mij graag bij dat oordeel aansluiten.
Heeft Willem de proloog van Troye inderdaad ‘nagevolgd’, dan kan de terminus a
quo van de Reinaert worden opgeschoven tot 1262.
K. HEEROMA
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Boekbeoordeling
Dr. D. van der Haar, Gaellemuun en 'et Gaellemunegers. Een studie over
Genemuiden en het Genemuider dialect. Nijmegen, Thoben Offset, 1967.
(480 blzn.; 1 afb. en 37 kaartjes tussen de tekst; verkrijgbaar bij de
schrijver door overschrijving van ƒ 25. - en ƒ 1. - porto op girorekening
no. 15 1262, Amersfoort).
De schrijver van dit boek, gepromoveerd oud-leraar Engels, is in 1897 in Genemuiden
geboren, woonde er tot 1913, bracht er daarna nog ongeveer twintig jaar zijn
vakanties door en heeft er nog altijd familie wonen. Na zijn pensionering heeft hij
een al in zijn jeugd opgevat plan verwerkelijkt en een breed opgezette studie
geschreven over zijn geboorteplaats en vooral over het dialect dat hij in zijn jeugd
er zelf heeft gesproken.
Het boek begint met een inleidend hoofdstuk over de geschiedenis en de
gesteldheid van Genemuiden, de structuur en de levenswijze van de bevolking, de
kerkelijke situatie, de kleding, gewoonten en gebruiken (Genemuiden is in de
volkskunde bekend door het pinkstergebruik van de luiemotte), en wat verder dienstig
kan zijn om een zo volledig mogelijke indruk te geven van het stadje aan het
Zwartewater. Hij heeft dat gedaan volgens het systeem dat sinds Skautrups
Hardsysselmal (1927-1930) en Remacle's Le parler de la Gleize (1937) in de
dialectologische plaatsbeschrijving algemeen ingang heeft gevonden en waarbij de
typische dialectwoorden in fonetische spelling in de tekst zijn ingevoegd. Van der
Haar heeft in deze beschrijving naar een zekere volledigheid gestreefd en b.v. alle
59 verenigingen opgesomd die in Genemuiden bekend zijn. Men kan dat overbodig
noemen, maar ik ben van mening dat een monografie als deze, die in onafzienbare
tijd wel niet door een andere zal worden vervangen, nooit te uitvoerig kan zijn.
Daarom waardeer ik het ook dat in hfdst. II, dat de namen behandelt, alle bekende
spellingen van de plaatsnaam, alle denkbare
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naamsverklaringen, alle familienamen, voornamen en veldnamen zijn opgenomen.
Verreweg het grootste deel van het boek is de beschijving van het dialect, in drie
hoofdstukken ingedeeld, die respectievelijk de ‘klanken’, de ‘woorden’ en de ‘zinnen’
behandelen en ongeveer overeenkomen met de klankleer, de vormleer en de
syntaxis, maar dan met dien verstande dat in het hfdst. over de ‘woorden’ ook nog
al wat syntactische verschijnselen worden behandeld. De schrijver heeft in grote
trekken de opzet van Het Drents van Ruinen (1953) van Sassen gevolgd, ‘om
vergelijking van de twee dialecten te vergemakkelijken, ook al is van dit voornemen
niet zo heel veel terecht gekomen’. Het is niet helemaal duidelijk waarom hem juist
aan een vergelijking van deze dialecten zo veel gelegen was; die met het meer
nabijgelegen Kampen drong zich a.h.w. op. Intussen heeft hij meer zijn voordeel
kunnen doen met het proefschrift van Sassen dan hij met dat van Gunnink zou
hebben gedaan, wiens boek over Het dialect van Kampen en omstreken (1908) tot
een verouderd type behoort.
Bij de klankleer valt het op dat Van der Haar, gehoor gevend aan een wenk van
Weijnen (Driem. Bl. 15, 1963, 93 vlg.), aan de geminatie volop aandacht heeft
besteed (§ 9). Hetzelfde geldt voor de sandhi-assimilatie (§ 11). Hier en elders heeft
hij zijn bevindingen getoetst aan de Fonologie van het Nederlands en het Fries
(1959). De klanken zijn fonologisch behandeld; elke klank wordt met de
overeenkomstige uit het ABN vergeleken. Daarbij gaat Van der Haar uit van de
klank zoals hij zich die uit zijn jeugd herinnert, maar hij noteert ook de veranderingen
die sindsdien zijn opgetreden. Aan alle veranderingen sinds de jaren twintig is
trouwens een kort afzonderlijk hoofdstuk gewijd, waarin alle in de voorafgaande
hoofdstukken genoteerde vernieuwingen nog eens worden samengevat en in hun
onderling verband besproken. Als overal wint ook in Genemuiden het Hollands veld,
en nergens zo sterk als in de woordvoorraad.
In het hoofdstuk over de vormleer (de ‘woorden’) valt de oppositie van woorden
met en zonder ə op: bòlə (brood), bòl (knapperd); busə (bus voor melk enz.), bus(ə)
(autobus) enz. De schr. noemt 32 van deze woordparen op (§ 84). Ik herinner me
geen andere dialectgram-
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matica's waarin dergelijke opposities bij elkaar zijn geplaatst. Bij de
voornaamwoorden is vermeldenswaard dat de beleefdheidsvorm van de 2de ps.
enkelv. ontbreekt; wordt er toch behoefte aan gevoeld, dan gebruikt men het beroep
van de aangesprokene (Wat zaeg de dokter?) (§ 87). Soortgelijke opmerkingen van
taalsociologische aard vindt men over het hele boek verspreid. Ik noteerde nog het
typisch Twentse gebruik van het bez. vnw. onze ter aanduiding van personen die
tot de gezins- of familiekring behoren (onze Klaas) (§ 94). Vermelding verdient ook
de oppositie gə- × ə- bij het partic. perf. (§ 140), waarop Van Haeringen in Driem.
Bl. 2, 1950, 113 vlg. heeft gewezen. Het materiaal van Van der Haar ondersteunt
dat van Van Haeringen. Voor wat de syntaxis betreft sluit hij zich bij de Stilistische
grammatica (1937) van Overdiep aan. Het Genemuider dialect kent de uit het mnl.
bekende voegwoordverbinding an voor als, die nog in het Vlaams bekend is, maar
die Van der Haar in geen der door hem geraadpleegde dialectstudies heeft
aangetroffen (§ 187). Hij kan het in de Dialectatlas van Noord-Oost-Vlaanderen en
Zeeuwsch-Vlaanderen voor een aantal Zeeuwsvlaamse plaatsen, en in de
Dialect-atlas van de Zeeuwsche eilanden voor twee Zuidbevelandse plaatsen
(Wemeldinge en Waarde) vinden. Daarentegen is ook mij geen enkel voorbeeld
bekend van een retorische vraag die met òf begint en gesteld werd uit belangstelling,
nieuwsgierigheid, of als aanloopje tot een buurpraatje (òf 'e'j en nije jurk?) (§ 182).
Vooral in dit hoofdstuk blijkt van hoeveel betekenis het is, wanneer men over een
overvloedig materiaal kan beschikken. In dit geval bestond dat uit 3266 enkelvoudige
zinnen, waarvan 81,5% hoofdzinnen en 18,5% bijzinnen waren. Van der Haar noemt
bij elk soort zinnen de getallen op en vat die vervolgens nog eens samen in
schematische overzichten, wat naar ik meen niet eerder in een dialectmonografie
gebeurd is, maar wat zeker navolging verdient: deze getallen krijgen immers pas
waarde wanneer men ze met die van andere dialecten kan vergelijken.
Op het al genoemde korte hoofdstuk over de veranderingen sinds de jaren twintig
volgt nog een eveneens beknopt hoofdstuk over tweetaligheid, waarin de taal van
twee Genemuider gemeenteambtenaren wordt vergeleken, een van 61 en een van
31, die er beide geboren en

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 87

95
er gebleven zijn. In het begin van dit hoofdstuk constateert Van der Haar dat hun
dialect tal van afwijkingen vertoont, ‘die misschien de richting aangeven, waarin de
taal van Genemuiden in het algemeen zich ontwikkelen zal’ (§ 214), maar aan het
eind spreekt hij van ‘een krachtig leven in het Genemuider dialect, van een nog
slechts geringe beïnvloeding door het AB’ en mitsdien van ‘hoop voor de toekomst’
(§ 225). Men zou hierin een zekere tegenstrijdigheid kunnen zien. Belangrijker is
het hoofdstuk over de dialectgeografie, waarin het dialect van Genemuiden wordt
vergeleken met dat van de overige plaatsen tussen en onmiddellijk aan de overzijde
van de IJsel en het Zwartewater. Omdat dit gebied aansluit bij dat van Sassen, en
in dit hfdst. 27 kaartjes zijn opgenomen, waarin ruim 200 woorden (grotendeels
dezelfde die Kloeke en Sassen eerder onderzocht hadden) zijn verwerkt, beschikken
we nu over een dialectgeografisch overzicht van een vrij groot aaneensluitend
Noordoverijsels-Zuiddrents gebied. Van der Haar zelf kent aan de resultaten van
dit onderzoek maar een heel betrekkelijke waarde toe, omdat zijn gegevens op de
inlichtingen van maar één, twee of op zijn hoogst drie personen berusten. Dat lijkt
me nu weer wat somber gezien, vooral wanneer men de woordkaartjes bekijkt.
Individuele verschillen binnen eenzelfde dialect betreffen het vocalisme (vgl. ook §
263), en vergelijkt men de kaartjes onderling, dan blijkt daaruit een onmiskenbare
congruentie van vele verschijnselen, die voor hun betrouwbaarheid pleit.
Het laatste hfdst. bevat de teksten: drie prozastukken, waarvan twee uit 1964
dateren en het derde (van de schr. zelf) ongedateerd is, en verder een aantal
dialectgedichten, eveneens van hemzelf, waarin hij als dialectdichter geen slecht
figuur maakt. In zijn verantwoording van het materiaal bespreekt hij de beide
Genemuider dialectteksten uit Van de Schelde tot de Weichsel (1882), maar de
bezwaren die hij daartegen heeft zijn zo groot dat we het hem niet kwalijk kunnen
nemen dat hij deze schetsen niet onder zijn tekstmateriaal heeft opgenomen. In
Winklers Dialecticon (1874) is Genemuiden niet vertegenwoordigd, en ook van
elders zijn geen oudere bronnen bekend.
Als anglist is Van der Haar fonetisch geschoold. Hij heeft zich ook op fonologisch
terrein georiënteerd, maar beheerst de fonologie niet,
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wat voor iemand van zijn generatie te begrijpen en te verontschuldigen is. Wie zijn
boek heeft doorgewerkt heeft bewondering voor de wijze waarop hij, van huis uit
geen neerlandicus en dialectoloog, zijn dialect heeft beschreven. De tekortkomingen,
o.a. in de systematiek van het boek, vallen in het niet bij de grote verdiensten,
waarvan we in 't bijzonder nog de overvloed van voorbeelden noemen die hij bij elk
verschijnsel opgeeft. Een woordregister aan het eind kan tegelijk min of meer als
een woordenlijst van dit dialect dienstdoen.
P.J. MEERTENS
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Het aspect als syntactische functie
I. Inleiding
1. De kwesties rondom het aspect of, als men de nuancen meervoudig wil aanduiden,
de aspecten, vormen bij eerste en soms ook bij herhaalde kennismaking een
moeilijke en gezien de tegenstrijdige opvattingen en dooreenwarrende termen een
ondoorzichtige taalkundige materie. In de eerste helft van de twintigste eeuw is er
breedvoerig en in details gediscussieerd over de onderscheiding van wat men
aspecten noemt in verscheidene oudere en jongere talen, die historisch tot de
germaanse en de indogermaanse taalfamilies behoren. Nadat de slavisten de
aandacht hadden gevraagd voor de gesystematiseerde vormcategorieën ter
uitdrukking van imperfectieve en perfectieve voorstellingswijzen van gebeuren en
toestand in de slavische talen, begon men in allerlei andere talen te speuren naar
soortgelijke of verwante verschijnselen. De taalvergelijking gaf aanleiding tot het
opwerpen van velerlei twistpunten, waarbij onder meer de volgende kwesties in het
geding werden gebracht: wat moet men in functionele zin verstaan onder de term
‘aspect’, welke functionele nuancen kunnen in die algemene categorie worden
ondergebracht; in welke relatie staan de aspecten tot het begrip ‘tijd’, in objectieve
of in grammaticale zin opgevat; heeft het zin aspecten te onderscheiden van
‘aktionsarten’, een term die uit de koker der germanisten, speciaal van Streitberg,
is te voorschijn gebracht; en zo ja, kunnen die twee al of niet functioneel verwante
categorieën als subjectief (= aspecten) en objectief (= aktionsarten) tegenover elkaar
worden gesteld; heeft men het recht in een bepaalde taal van een functionele
aspecten- of een aktionsartencategorie te spreken, wanneer er geen concreet
aanwijsbare gesystematiseerde en oppositioneel toepasbare verbale
vormcategorieën voor die functies aanwezig zijn: is het functioneren van het aspect
alleen een kwestie van werkwoorden op grond van hun etymologische betekenis
en van eventuele morfologische verschijnselen, of is het aspect veel meer een
syntactische

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 87

98
aangelegenheid, wat in het bijzonder inhoudt, dat in jongere talen voor versleten of
verdwenen verbale vormen andere middelen in zwang zijn gekomen - bv. objecten,
hulpwerkwoorden, adverbia, praeposities, voegwoorden - zodat er een syntactische
coöperatie van zinselementen ter uitdrukking van bepaalde aspecten is ontstaan?
Het ligt niet in mijn bedoeling, deze belangwekkende en boeiende uitwisseling
van inzichten en ideeën tussen vooraanstaande linguisten van het verleden, waarin
zich een heel stuk geschiedenis van taalbeschouwing weerspiegelt, thans historisch
op de voet te volgen. Voor oriëntatie betreffende het verloop van de strijd der
meningen tot ongeveer 1940 moge ik kortheidshalve verwijzen naar enkele
doeltreffende overzichten en literatuuropgaven bij Streitberg, Gotisches
Elementarburch § 290; Behaghel, Deutsche Syntax II, blz. 93 vlgg. en Overdiep,
Stil. Grammatica § 15. Met het oog echter op de samenstelling van mijn Nederlandse
syntaxis, waarvan binnenkort de eerste afleveringen van de universitaire pers in
Groningen zullen komen, heb ik mij opnieuw moeten bezinnen op het belang van
de aspecten voor de beschrijving van de Nederlandse taalgebruiken: in welk opzicht
mag men in het algemeen van aspect spreken als functionele categorie, op welke
wijze zijn de daaronder samen te vatten functies herkenbaar en hoe nemen ze
eventueel gestalte aan in de Nederlandse taal? Alle hierboven gereleveerde kwesties
vragen daarbij om een standpuntbepaling en bij de analyse van het taalgebruik en
de concrete formulering der taalregels om een duidelijk antwoord. Voordat ik echter
mijn eigen, uiteraard door bestudering van bestaande vakliteratuur gewonnen inzicht
onder woorden zal trachten te brengen, lijkt het me goed, hetgeen door schrijvers
over het Nederlands taalgebied aangaande de aspecten te berde is gebracht de
revue te laten passeren.

II. Bestaande opvattingen en toepassingen
2. Wat we in artikelen en in grammatica's daarover vinden is nogal ongelijk van
wetenschappelijk niveau en levert alles tezamen een enigszins verward beeld van
meningen, die grotendeels, maar vaak eclectisch, zijn overgenomen uit
beschouwingen van Duitse linguisten. Een uit-
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zondering hierop moet worden gemaakt voor Overdiep, die na zijn verrassende,
originele dissertatie over ‘De vormen van het aoristisch praeteritum in de
middel-nederlandsche poëzie’ (1914), in zijn ‘Moderne Nederlandse Grammatica’
(1928) de aspecten als een eigensoortige ‘grammaticale functie’ aan de orde heeft
gesteld en aldus gedefinieerd: ‘In alle drie de tijdstrappen kan de spreker
onderscheiden hoe de gebeurtenissen elkander afwisselen, op elkaar volgen, elkaar
onderbreken of niet. Deze onderscheidingen heten aspecten’ (§ 14). Hij noemt dan
achtereenvolgens het perfectische aspect (= de handeling is al in het verleden
begonnen en eindigt in het heden, of heeft een resultaat voor het heden, of werkt
nog na in het heden) - het iteratief aspect (= de handeling heeft herhaalde malen
plaats) - het frequentatief aspect (= de ene handeling heeft plaats bij stukjes en
brokjes) - het duratief aspect (de handeling voorgesteld als voortdurende, aan de
gang) - tegenover het momentaan aspect (= de handeling voorgesteld op één
ogenblik) - het perfectief aspect (= de handeling voorgesteld op het ogenblik der
voltooiing) en het inchoatief aspect (= het gebeuren voorgesteld als een overgang
in een andere toestand of als het beginnen van een handeling). In zijn stilistische
grammatica van 1937 en 1948, de indrukwekkende uitbouw van de genoemde
‘moderne grammatica’, worden aan deze serie van zeven onderscheidingen, nog
verfijningen toegevoegd met de termen effectief en resultatief-perfectief; ingressief
(naast inchoatief nu als momentaan begin van een handelingsvoorstelling) en
consuetief ter aanduiding van ‘het gewone, steeds of regelmatig terugkerende
gebeuren’. Terecht verwerpt Overdiep als aspect echter het zogenaamde intensief,
dat hij eerder wil zien als een modaliteit en het causatief, dat hij onderbrengt bij het
genus.
Overdiep laat het niet bij deze theoretische onderscheidingen, maar past ze toe
op talloze plaatsen in zijn grammatica, bij de behandeling van de woordvorming,
van de functies der werkwoordvormen, van sommige hulpwerkwoorden, van adverbia
en voorzetsels en bij allerlei syntactische verbindingen. In zijn historisch overzicht
(§ 15) stelt hij zich critisch en onafhankelijk op, bestrijdt hij de gangbare opvatting
als zou het aspect een kwestie zijn van het werkwoord, zodat er sprake
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zou kunnen zijn van perfectieve of imperfective werkwoorden, onttrekt hij zich aan
de invloed der slavisten, opponeert hij tegen Streitbergs opvattingen aangaande
aktionsarten, tegen die van Meillet en tegen de beperkende beschouwingen van
Porzig als zouden de aspecten ‘nur zu erkennen (sein) durch die Morphologie’, en
onderstreept met Jacobsohn en E.A. Meijer het syntactische karakter der aspecten
op grond van het feit dat ze door syntactische middelen tot uitdrukking worden
gebracht. Ongetwijfeld is er hier en daar wat op Overdieps formuleringen af te
dingen; zijn theoretische fundering is in het algemeen te summier - hij was dan ook
meer de man van de practische taalanalyse en beschrijving dan die van de theorie
- en ook vraagt zijn werk om voortzetting en uitwerking bij de practische analyse,
en om een categoriale synthese ten opzichte van verspreide verschijnselen, maar
hier ligt meer dan een schuchter begin. Het is dan ook bevreemdend dat er bij
andere grammatici uit dezelfde tijd en daarna zo weinig werk gemaakt is van het
taalkundig, en dan speciaal syntactisch onderzoek rondom de aspectfuncties.
3. De enige mij bekende grammaticus, die vóor Overdieps moderne grammatica
van 1928, al een niet onverdienstelijk exposé over deze materie heeft gegeven in
zijn, voor kweekscholen bedoelde, Nederlandse Spraakkunst van 1925 is J. Resink,
die rechtstreeks onder invloed blijkt te staan van de Duitse linguisten. Voor Resink
is aktionsart synoniem met aspect, dat hij al te eenzijdig aldus definieert: ‘Onder
aspect of aktionsart verstaan we de wijze waarop we de handeling of toestand zien
op de weg der voltooiing’.
Die term ‘op de weg der voltooiing’ sluit eigenlijk theoretisch o.a. het duratieve en
zelfs het momentane aspect uit. Maar dat hij dit niet bedoeld heeft, blijkt uit zijn
volgende onderscheidingen. In eerste instantie ziet Resink namelijk drie
mogelijkheden:
1e. wat men de categoriale zin zou kunnen noemen, nl. een zin als ‘een koe loeit’
dwz. een handeling of toestand onafhankelijk van de begrippen begin - voortgang
- voltooiing.
2e. de handeling of toestand in zijn voortgang, duratief, ook wel imperfectief
genoemd.
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3e. de handeling of toestand als moment = perfectief aspect, ook wel genoemd
punctueel, momentaan of aoristisch.
Bij de nadere uitwerking van dit schema komen dan allerlei andere bekende
termen los. In hoofdzaak wordt daarbij helaas nog het accent gelegd op de
werkwoorden en hun betekenis. Onder het begrip duratief aspect verschijnen namelijk
de actitieven, dwz. werkwoorden die een voortgaande handeling uitdrukken (hij
leest, schrijft, etc); de immutatieven als omschrijving van een voortdurende toestand
(hij is werkzaam, hij blijft maar praten, hij slaapt, etc) en tenslotte mutatieven en
inchoatieven voor ‘een langzame overgang van de ene toestand in de andere’, bv.
het ijs smelt, de dagen korten, etc. Kenmerkend voor het perfectieve aspect is bij
Resink het momentane, dwz. begin en einde vallen samen; bv.: het glas breekt, de
band springt, etc. Daarnaast echter kan men zich met de momenthandeling óf de
volgende óf de voorafgaande handeling bewust worden en dan ontstaat het
ingressief-perfectieve aspect (bv. hij snijdt het vlees aan: het snijden volgt - ze hieven
een lied aan: het zingen volgt) en het effectief-perfectieve aspect, bv. hij bereikt zijn
doel; hij vindt de sleutel (nl.: het streven, zoeken gaat vooraf). Dat hij hiermee een
interessant twistpunt aanraakt en dat hij hier feitelijk een gevaarlijke syntactische
manoeuvre uithaalt, is Resink zich blijkbaar niet bewust. Dat een zin als ‘hij vindt
de sleutel’ weliswaar associatief de gedachte aan het voorafgaande zoeken oproept,
maar evengoed kan suggereren dat ‘hij’ dus nu ‘die sleutel in zijn bezit heeft’ en op
zichzelf genomen alleen maar ‘het vinden van de sleutel door de gegeven persoon
in de gegeven situatie van plaats en tijd’ tot uitdrukking brengt en daarom op zichzelf
niet meer dan momentaan-aspectisch fungeert, is kennelijk voor Resink, en trouwens
voor vele andere grammatici geen kwestie om er bij stil te staan. Wel wijst hij er
verder op dat men zich bij het duratieve aspect ook wel ‘de voltooiing bewust kan
worden’: ‘we zien de handeling dan in haar voortgang en voltooiing, of wel we zien
de handeling in haar voortgang en zijn ons een einddoel bewust, bv. een berg
beklimmen, kinderen opvoeden, een stuk instuderen’. Resink wil in deze gevallen
spreken van resultatief- of lineair-perfectief aspect, een term die hij ontleend moet
hebben aan Moureks Syntaxis der Gotische Praeposities,
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iets wat bij Streitberg duratief-perfectief heet. Onder het perfectische aspect verstaat
hij voorts ‘het resultaat van een voorafgaande handeling, bv. Goddank, we zijn weer
thuis. Nu zijn we veilig’. Ook hier weer komt hij op gevaarlijk terrein. Zeer dubieus,
althans betwistbaar is het namelijk of we ‘we zijn weer thuis’ perfectisch mogen
noemen, aangezien de zin op zichzelf geen voltooidheid van een genoemde
handeling of toestand aanduidt, maar een pas aangevangen situatie, die beter
eenvoudig met momentaan-ingressief kan worden gekenmerkt, ook al is het waar,
dat deze nieuwe situatie door haar moment van aanvang anticipeert op een niét in
deze zin zelf, maar wellicht in het verband wél, genoemde handeling of althans een
dergelijke handeling onderstelt of suggereert. In hoeverre namelijk het contextuele
verband meespreekt of mag meespreken bij de analyse van het aspect van een
gegeven zin, is een uiterst belangrijke syntactische aangelegenheid, die ik hier
slechts even aantip, maar waarop ik in mijn later betoog uitvoeriger terugkom.
Tenslotte noemt Resink dan nog het bekende iteratieve aspect als herhaling van
de handeling en in nauwe verwantschap daarmee de ‘herhaling als versterking’,
waarmee hij vermoedelijk doelt op wat bij Duitse linguisten het intensief aspect wordt
genoemd, maar dat door Overdiep, m.i. terecht, buiten de rij der aspecten werd
gesloten.
Interessant is nu voorts bij Resink de practische tegenhanger van deze
theoretische uiteenzetting, nl. de poging, de verschillende taalmiddelen ter uitdrukking
van deze aspecten bijeen te garen. Want hoewel hij sommige linguisten toestemt
dat ‘voor de aspect-categorieën in psychologische zin’ in het Nederlands ‘daarmee
corresponderende vorm-categorieën’ zoals aanwezig in de slavische talen, ontbreken,
toch ‘bezit de taal enige middelen ter uitdrukking van de aspectnuancering’. In een
wat chaotische en zeer zeker onvolledige opsomming, beweert hij eerst dat vele
werkwoorden altijd duratief (zouden) zijn, bijv. werken, studeren, lezen, etc., andere
altijd perfectief, bijv. vinden, knappen, aansnijden, bereiken, etc. en weer andere
nu eens duratief, dan weer perfectief, afhankelijk van het verband, bv. zien, komen,
etc. Daarmee verraadt hij zijn hinken op twee gedachten, het verbale en het
syntactische standpunt, temeer als hij, overigens terecht, vermeldt dat
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voor de uitdrukking van de overgang van de ene naar de andere toestand het
Nederlands beschikt over de volgende middelen: 1e. hulpwerkwoorden als gaan
(het gaat regenen), beginnen (het begint te regenen), komen (ik kom je vertellen...);
2e. het koppelwerkwoord worden; hij wordt bleek; 3e. voorvoegsels als ont(ontvlammen, ontwerpen), ver- (verbleken, verdorren); 4e. het wederkerend vnw.
zich (de deur opent zich); 5e. het passivum (het varken wordt geslacht). Voor het
duratieve aspect fungeren volgens Resink de (hulp)werkwoorden zijn en blijven;
soms het praefix be- (beschrijven, bekijken). Voor het frequentatief en het intensief
wordt weer volstaan met het opsommen van enkele werkwoorden, respectievelijk
‘huppelen, bibberen’ enz. en ‘bukken, knikken’, enz. Tenslotte acht Resink het
gebruik van zijn en hebben als hulpwerkwoorden bij het participium perfecti
afhankelijk van het aspect: werkwoorden die verandering van een toestand aanduiden
(mutatieven) worden namelijk vervoegd met zijn.
Alles bij elkaar genomen acht ik dit exposé zeker niet model, maar voor de
toenmalige stand van onderzoek ‘niet onverdienstelijk’, ook al zijn er ettelijke
tekortkomingen in aan te wijzen, zowel in de formulering der aspectnuancen en de
groepering der verschijnselen als ook in de onvolledige uitwerking op practisch
taalgebied. Het meest storend is wellicht de nauwe begrenzing van het perfectische
aspect en het geheel ontbreken van het perfectum als verbale categorie voor de
uitdrukking van verschillende nuancen van het perfectische aspect. Er ontbreekt
hier ook nog bijna volledig begrip voor het eigen syntactische karakter van de
aspecten, waardoor telkens weer verwarring ontstaat tussen syntactische functie
en verbale betekenis.
4. Op dit overigens hoopwekkende begin werd de domper gezet door het hooghartige
artikel van de slavist N. van Wijk, in de Nieuwe Taalgids van 1928 (blz. 225-239),
hetzelfde jaar waarin Overdieps ‘moderne grammatica’ was verschenen. Het artikel
begint met deze deprimerende bewering: ‘De aspecten, althans in de zin die dit
woord in de Slavische grammatica heeft, spelen geen rol van enige betekenis in
onze Nederlandse taal’. Verder betoogt Van Wijk, dat de auteurs over
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germaanse talen w.o. het Nederlands, geen begrip hebben van wat in de slavische
talen als imperfectief en perfectief aspect te boek staat, en daarvoor ook geen gevoel
kunnen hebben, omdat nu eenmaal zulke onderscheidingen in hun eigen talen niet
door vormverschillen tot uitdrukking komen. Voor Van Wijk gold namelijk de thans
niet meer zo stringent te accepteren maar toenmaals vaststaande linguistische wet,
dat ‘degenen die een taal spreken slechts die syntactische categorieën als werkelijk
bestaand voelen, die zich door formele eigenaardigheden kenmerken, m.a.w. die
tevens formele categorieën zijn’. Onder formele categorieën verstond hij dan specifiek
morfologische categorieën van het werkwoord. Zijn poging nu de twee termen
‘aspect’ en ‘aktionsart’ qua inhoud of begrip af te grenzen, ging uit van de gebrekkige
definitie van de aktionsarten als ‘verschillen in de wijzen waarop een handeling of
een gebeuren plaats heeft’. Met die omschrijving, die zoals we nog zullen zien, veel
verwarring heeft gesticht, wordt voor de aktionsarten het accent primair gelegd op
de handeling als objectief gegeven proces van gebeuren en niet op de verwoording
daarvan in taal of in een syntactische vorm. Onder zijn formule kon Van Wijk dan
ook een qua betekenis heterogene serie werkwoorden samenvatten, zij het dan
gegroepeerd naar verschillende betekenisfacetten, zoals intensiva (= werkwoorden
die een gebeuren in hevige mate voorstellen), attenuativa of deminutiva (= iets een
beetje doen), desiderativa (ww. die aangeven dat men het door het ww. uitgedrukte
wenst), inchoativa (begin van gebeuren), resultativa (ww. die het resultaat aanduiden
waarop de handeling uitloopt); en verder door geen karakteriserende term benoemde
subcategorieën, als ‘werkwoorden die bijzondere nadruk leggen op het einde van
de handeling of het gebeuren, zoals doden, sterven, blussen, vangen, en composita
met voorvoegsel, zoals aankomen, ingaan, enz., waarvan weer niet te streng
gescheiden mogen worden werkwoorden als ontbranden, opvlammen en dergl.
In afwijking van Jacobsohn sluit hij causatieven buiten dit bonte gezelschap.
Merkwaardigerwijze wordt het perfectum, dat niet een semantische categorie van
werkwoorden genoemd kan worden, maar onbetwistbaar een morfologische categorie
vormt en daarmee valt onder
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de voorwaarden die Van Wijk zelf stelt voor het aspect, bij de aktionsarten
ondergebracht. Het is kennelijk de bedoeling van Van Wijk geweest, alles wat in de
discussie over aspecten en aktionsarten naar voren was gebracht maar niet strookt
met de specifieke kenmerken van de imperfectieve en de perfectieve
voorstellingswijzen in de slavische talen, te weren van het domein der aspecten,
dat daardoor identiek wordt met de twee genoemde slavische aspectnuancen als
gesystematiseerde verbale vorm- en functiecategorieën.
5. Dat er op het terrein van de Nederlandse grammatica na dien, met uitzondering
van Overdiep, zo weinig werk gemaakt is van de aspecten, is m.i. voor een deel te
wijten aan de negatieve invloed van dit ontmoedigende artikel van Van Wijk, voor
een ander deel zeker ook aan het eenzijdige formalistische standpunt dat vele
grammatici in deze periode hebben ingenomen. Paardekooper bijvoorbeeld vermijdt
de aspecten opzettelijk uit een zekere argwaan tegen deze ondoorzichtige materie.
In zijn ABN-spraakkunst en de Voorstudies II, III en IV wordt over aspecten niet
gehandeld, maar in de beknopte ABN-syntaxis (1968) vindt men bij de bespreking
van blijven, gaan en komen deze typerende uitspraak: ‘De traditionele naam voor
deze ww. (hulpww. van aspect) bevat een glibberig element: ‘aspect’ (blz. 79). Van
de betekenis van lopen wordt op blz. 82 gezegd, dat ‘er iets sterk duratiefs aan is,
als ik dat woord kan gebruiken zonder bijgedachten te wekken aan aspectkwesties’.
En een duidelijke weerslag van Van Wijks betoog levert het volgende relaas in
rhetorische vragen (blz. 57): ‘Hoe komen we tot een stelsel van objectieve
categorieën? Zijn we in onze categorieën niet gebonden aan de
betekenis-categorieën van onze moedertaal? Kost het ons niet de grootste moeite
om andere categorieën “aan te voelen”? Kan iemand ooit die van de “aktionsarten”
leren begrijpen als hij geen Slaaf is of op z'n minst één of meer slavische talen heel
grondig beheerst?’. Bijna komisch doet het aan, dat Paardekooper hier de term
‘aktionsarten’ hanteert ten opzichte van de slavische talen, terwijl nu juist Van Wijk
daarvoor de term aspecten reserveert en de aktionsarten verwijst naar het domein
der germanisten. Van Haeringen stelt zich in 1949 heel voorzichtig op en wil de
aspecten maar liever
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afschuiven naar het gebied van de semantiek, blijkens zijn uitspraak in Nieuwe
Taalgids 42, blz. 190: ‘Er is reden tot terughoudendheid tegenover de term “aspect”
als benaming voor een grammatische categorie in het Nederlands, omdat op goede
gronden verdedigd kan worden, dat het aspect niet met eigenlijke grammatische
middelen wordt uitgedrukt. Maar men blijft op veilig terrein, zolang men “aspect”
gebruikt als een term van semantiek’. Intussen kon hij niet ontkennen dat ‘veel van
de be- en ont-werkwoorden en ook veel verba met ver- een handeling uitdrukken
die een duidelijk resultaat, althans einde, vertoont’. De Groot schijnt weinig begrip
te hebben gehad van het aspect, blijkens enkele onduidelijke, slechts zijdelingse
opmerkingen in zijn in 1949 verschenen Structurele Syntaxis (blz. 128, 141); hij
vermijdt deze categorie geheel in zijn Inleiding tot de algemene taalwetenschap
(1962). Behalve in de door mij bewerkte Beknopte Stilistische Grammatica wordt in
schoolgrammatica's, zoals die van Van Wijk (De Nederlandse Taal, 6e dr. 1931),
van Tinbergen (Nederlandse Spraakkunst, 7e dr. 1925) van Koster en Schuringa
(Korte Nedl. Spraakkunst, 2e dr. 1925) over de aspecten niet gerept. Blijkbaar vond
men deze toch zo natuurlijke en stilistisch interessante functiecategorie óf niet
belangrijk genoeg óf te moeilijk voor de jeugd. Maar ook in verschillende
grammatica's op wat hoger onderwijsniveau ontbreken de noties van het aspect
geheel, bv. in de Nederlandse Spraakkunst van Lanceé en Wytzes, bedoeld voor
de kweekscholen, en ook Van den Berg roert in zijn Beknopte Nederlandse
Spraakkunst voor vhmo en kweekschool dit facet van het taalgebruik nauwelijks
aan (zie alleen § 130-131 over hebben en zijn met voltooide deelwoorden). Bij enkele
grammatica's die dan wel aandacht besteden aan de aspectencategorie moeten
we nog even stilstaan om de stand van zaken te peilen.
6. In de eerste plaats is er de Nederlandse Spraakkunst van De Vooys (1949), waar
men in § 52 een nogal verwarde bespreking van ‘aspect en aktionsart’ aantreft. In
de definitie van het aspect, nl. ‘de wijze waarop de handeling plaats heeft’, herkennen
we de formulering die Van Wijk gaf voor ‘aktionsart’, maar in de nadere omschrijving
door De Vooys ‘of men de handeling ziet als voortdurend of op een bepaald
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punt, of dat het begin of eindpunt is, of de handeling eens of vaker plaats heeft, of
die tot een resultaat leidt’, lopen de onderscheidingen van Van Wijk tussen aspecten
en aktionsarten en die van Duitse linguisten kris kras door elkaar. Bovendien staan
de termen ‘wijze waarop de handeling plaats heeft’ en ‘of men de handeling ziet
als...’ diametraal tegenover elkaar als objectief en subjectief. Wanneer hij verder
meedeelt dat Van Wijk de aspecten tegenover de Duitse geleerden wil beperken
tot het imperfectieve en het perfectieve aspect, ziet hij over het hoofd, dat bij Van
Wijk de term perfectief op grond van de slavische talen, wat anders inhoudt dat bij
Duitse linguisten als Streitberg, maar evenmin met perfectisch is gelijk te stellen,
en dat ook de term imperfectief bij hem een andere inhoud heeft dan duratief bij de
germanisten. Aan de ene kant lijkt hij zich te verenigen met het standpunt der
germanisten, aan de andere kant lijkt hij toch terug te keren tot de visie van Van
Wijk, met name wanneer hij verklaart, dat het eigenlijk alleen belangrijk is te
onderscheiden tussen twee aspecten, nl. het imperfectieve en het perfectieve. Ook
over de verhouding tussen aspect en tijd heeft De Vooys geen duidelijke opvatting,
gezien zijn vage en ten dele onjuiste bewering: ‘Toch is er tussen aspect en tijd
verband, en ook historisch hebben de uitdrukkingsmiddelen voor de tijdaanduiding
zich ontwikkeld uit die van het aspect, terwijl ook nu nog de grens niet scherp te
trekken is, en overgang van het een in het ander mogelijk blijft’. Dit is voor De Vooys
dan ‘voldoende reden om aspecten - al zijn ze dan op zichzelf voor onze taal van
minder belang (sic!) - en tempora niet afzonderlijk te behandelen’. Maar uit die
gemeenschappelijke behandeling komt niets wezenlijks te voorschijn, noch wat het
taalkundig begrip ‘tijd’, noch wat het taalkundig begrip ‘aspect’ noch wat de onderlinge
samenhang betreft. En wanneer in dat verband het imperfectum en het perfectum
met elkaar worden geconfronteerd, duiken wel reminiscenties aan Overdieps
onderscheidingen op, maar krijgt de lezer toch de indruk dat de quintessens van
het perfectum, als verbale categorie voor een zeer eigen aspectfunctie die principieel
te onderscheiden is van het perfectieve aspect, en feitelijk van de hele problematiek
rondom de aspecten en aktionsarten aan De Vooys is ontgaan.
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Tenslotte heeft hij ook geen klaar besef van het syntactisch karakter der
aspectfuncties, maar komt hij telkens weer aandragen met semantische waarden
van werkwoorden als doorslaggevende criteria.
7. Een tweede illustratief voorbeeld van gebrekkige voorlichting levert de bewerking
door Naarding van de Spraakkunst van Rijpma en Schuringa, leerboek voor
kweekscholen en middelbare akten (1956). In de oorspronkelijke redaktie van Rijpma
en Schuringa wordt over aspecten en aktionsarten niet gekikt. Naarding echter wijdt
er een paragraaf (344) van enkele bladzijden aan: het blijft bij een theoretische
indeling naar soorten met enkele voorbeelden, een uiteenzetting die overigens in
de practische grammatica nergens functioneert. Wel worden de twee termen ‘aspect’
en ‘aktionsart’ afzonderlijk gehanteerd, maar deze scheiding leidt tot een
merkwaardige begripsverwarring. Onder aspect stelt Naarding in eerste instantie
momentaan en duratief tegenover elkaar. Hij meent, dat de werkwoordsvorm in de
zin behalve tijd en modaliteit ook die twee aspecten tot uitdrukking kan brengen. Bij
de momentane voorstelling onderscheidt hij dan verder: 1e. het inchoatief momentane
(= het gebeuren als pas beginnend), wat dus bij anderen juist van inchoatief
onderscheiden wordt met de term ingressief - 2e. het perfectief momentane (=
eindpunt van gebeuren) bv.: het doek valt, de voorstelling is afgelopen. - 3e. het
resultatief aspect (= het resultaat van het gebeuren) bv.: als ze eindelijk uit de luwte
van het dorp zijn gekomen, blijkt het ijs over een lange baan geheel bloot gestoven
- wat dus neerkomt op een facet van het perfectische aspect, zoals trouwens ook
met het vb. onder 2e het geval is. Met zijn uitgangspunt, dat de werkwoordsvorm
verantwoordelijk is voor de aspectfunctie, is in strijd zijn latere, op zichzelf juiste,
opmerking dat het verschil tussen duratief en momentaan het duidelijkst blijkt uit
het zinsverband, een opmerking die op Overdiep teruggaat, maar geen aanleiding
vormt tot nadere uitwerking ten opzichte van samengestelde zinnen en zinsverband.
Voor bijwoordelijke bepalingen van aspect, laat staan bijwoordelijke bijzinnen van
aspect en aspectrelaties tussen nevengeschikte zinnen (zie § 109, 119-129 en 146)
heeft Naarding geen oog: hij beperkt zich tot de traditionele
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termen van bepalingen en bijzinnen van tijd. Naast de aspecten worden dan de
aktionsarten gesteld, onder de langzamerhand geijkte definitie van ‘de wijze waarop
de handeling verloopt’. Onder deze rubriek ontmoeten we oude bekenden zoals de
iteratieve of frequentatieve maar ook de intensieve aktionsart. Wat echter vreemd
aandoet is de inchoatieve aktionsart, omschreven als ‘plotseling beginnen’ (bv.
ontbranden), waarbij men zich afvraagt wat dan wel het verschil is met het zo even
als inchoatief momentaan aspect bestempelde ‘pas beginnen’. Het meest verwondert
zich de lezer, als hij de louter semantische groep bestaande uit synonieme varianten
van een verbaal begrip onder de aktionsarten ziet opgenomen, zoals ‘slenteren,
sjokken, lopen, stappen, marcheren, treden, schrijden, enz.’ die volgens Naarding
alle een aktionsart noemen van ‘zich voortbewegen door middel van zijn benen’.
Zodoende zouden er niet alleen evenveel aktionsarten zijn als er synoniemen van
‘lopen’ zijn op te sommen, maar zou het aantal tot in het schier oneindige groeien
naarmate men alle semantische varianten van alle verbale begrippen op een rij kan
zetten. Het zal duidelijk zijn, dat dit de uiterste consequentie is van de letterlijke
toepassing der misleidende definitie van aktionsart, nl. ‘de wijze waarop de handeling
verloopt’. Van Bakel heeft helaas in zijn nieuwe bewerking van dit nog altijd veel
gebruikte studieboek de indelingen en formuleringen van Naarding vrijwel
onveranderd overgenomen. Zelfs vergroot hij nog de verwarring door de term
perfectief (= moment van voltooiing) de functionele inhoud te geven van het
‘perfectisch’ aspect (= voltooidheid), zoals blijkt uit deze omschrijving van het
perfectief aspect: ‘De handeling wordt voorgesteld als voltooid; ze is in het verleden
begonnen maar is ten einde gekomen en heeft nu een toestand of enig ander
resultaat tot (blijvend) gevolg, bv.: Hij was vreselijk geschrokken. Heb je 't al
gehoord?’ De geciteerde voorbeelden van Naarding onder perfectief en resultatief
aspect geven trouwens aanleiding tot deze vergissing. Typerend voor Van Bakels
beschouwingswijze van aspecten en aktionsarten is overigens, dat hij in
overeenstemming met de vingerwijzing van Van Haeringen, Naardings uiteenzetting
heeft ondergebracht in het hoofdstuk over ‘semantica’, zonder dat het verschil tussen
de semantiek van een woord, van een
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woordgroep en van een zin voldoende duidelijk wordt gemaakt, zodat het
syntactische karakter van het aspect, formeel en functioneel, danig in de knoei is
gebracht.
8. In het voorbijgaan noem ik nog twee grammaticale toepassingen van de geijkte
onderscheidingen, die niet de pretentie hebben de problematiek rondom de kwestie
aspecten-aktionsarten zelf aan de orde te stellen of tot een oplossing te brengen.
In het boek van A.J.J. de Witte en N.C.H. Wijngaards ‘De structuur van het
Nederlands’ (1961), dat een poging tot synthese bevat tussen ‘de klassieke visie
op de grammatica, de Europese taalwetenschap en de structurele taalwetenschap’,
worden de tot nog toe gereleveerde noties, met bekende of nieuwe misverstanden
doorgegeven. Ik zie hier af van critische bespreking van alle gegeven definities,
zoals voor aspect ‘de gebeurmanier van het gezegde’ (sic!) of voor ‘de’ perfectief:
‘het aspect dat uitdrukt, dat hetgeen in het gezegde vermeld wordt, maar eenmaal
op zeker ogenblik plotseling plaatsgrijpt of plaatsgreep’. Deze voorbeelden spreken
in het licht van mijn beschouwing voor zichzelf.
Veel belangrijker en interessanter is de practische toepassing van Fr. Vanacker
in zijn beschrijving van de ‘Syntaxis van het Aalsters Dialect’ (1948), waarin allerlei
waarnemingen geboekt staan over in dit dialect gangbare uitdrukkingsvormen voor
het duratieve aspect, zoals: als ge daar al zo moet staan blijven zitten. - het zweet
zit van mijn gezicht te rollen. - ik zit ek daar dan maar een beetje rond te lopen. ge zijt bezig met liegen, he, etc. - of voor het inchoatieve (= ingressieve) aspect,
zoals: ge moogt gaan beginnen op trouwen te peinzen. - hij valt me daar aan het
lopen, man. - Het bijzondere schuilt dus niet in de middelen op zichzelf, maar in de
ruime toepassing ervan, dwz. in de combinatie met werkwoorden die zich in het
Nederlands vanwege hun betekenis niet met de bedoelde hulpwerkwoorden laten
verbinden. Daaruit blijkt, dat werkwoorden als zitten en gaan en ook de omschrijving
‘bezig zijn met’ geheel tot hulpwerkwoorden van aspect zijn geworden, met verlies
van hun oorspronkelijke betekenis. Ook het perfectische aspect krijgt hier de nodige
aandacht, zij het
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dan onder de rubriek ‘tempora’ en speciaal in oppositie tot de imperfectvorm in het
‘verleden’.
9. In 1958 heeft F.G. Droste opnieuw aandacht gevraagd voor het probleem der
aspecten, speciaal met het oog op Nederlandse taaltoestanden. In een breed opgezet
betoog, refererend aan verschillende linguisten uit het verleden, probeert hij eerst
nog eens het specifieke van het imperfectieve en het perfectieve aspect in het
Russisch te omschrijven, zulks met behulp van de Russische Grammatica van E.
Berneker en M. Vasmer. Hieruit citeert Droste bij wijze van samenvatting van zijn
uiteenzetting, twee definities, nl. die voor het imperfectieve aspect als ‘dass die
Handlung fortdauert, noch unvollendet ist’ en die van het perfectieve aspect, als
‘dass die Handlung im Hinblick auf ihre Vollendung vorgestellt wird’. Toch raken
deze omschrijvingen net niet de kern der slavische aspecten: zij bevatten geen van
beide voldoende criteria om de slavische aspecten tegen verwante verschijnselen
in andere indogermaanse en speciaal in jongere germaanse talen af te grenzen.
Want de imperfectieve aspectvorm in het slavisch wordt volgens Van Wijk zowel
gehanteerd voor een momentane als voor een durende handeling, maar ook zelfs
voor een gebeuren waarbij tevens het eindpunt in het oog gevat wordt. En het
perfectieve aspect in het Russisch is niet te karakteriseren met ‘der Hinblick auf die
Vollendung’, maar is veelmeer verwant, hoewel niet identiek met wat wij het
perfectische aspect noemen: het legt nadruk op het ‘voltooid zijn van een handeling’,
het ‘negeert de opeenvolgende momenten van gebeuren en vat het geheel samen
in dat ene culminerende eindpunt’. Vandaar ook dat dit perfectieve (c.q.
perfectische?) aspect niet in de tijdstrap van het heden kan functioneren.
In het tweede deel van zijn betoog handelt Droste over de aktionsarten, die hij,
kennelijk in het voetspoor van Van Wijk, wil scheiden van de aspecten. Verhelderend
werkt ook deze, ten dele historische, ten dele theoretische, uiteenzettting niet.
Gereleveerd worden de opvattingen en indelingen van A. Senn die geprobeerd heeft
de slavische, germaanse en baltische aspecten (c.q. aktionsarten) onder één noemer
te brengen; daarna wordt de germaanse linguist H. Renicke geciteerd,
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die in overeenstemming met Ed. Hermann en Jacobsohn de aspecten als subjectief
karakteriseert tegenover de objectieve aktionsarten. Droste kiest hier geen duidelijk
beargumenteerde positie, al schijnt hij het meest te neigen tot het standpunt van de
laatstgenoemde. Dit wordt echter weer te niet gedaan door met instemming
aangehaalde uitspraken van J. Holt, die in zijn Etudes d'Aspect nu juist ‘l'aspect du
parfait’ als objectief stelt tegenover - nu niet de aktionsart - maar de categorie van
het praesens, m.a.w. tegenover de tijdstrap van het heden. Uit de volgende
bewoordingen van Holt is op te maken dat hij de term aspect zowel hanteert voor
wat bij Droste aspect heet als wat gewoonlijk onder aktionsart wordt verstaan, nl.
‘des qualités du procès même, des qualités intérieures, à savoir d'être duratif ou
non duratif, itératif, continué, etc.’ en verder: ‘les qualités extérieures, la délimitation
par rapport aux autres parties de la chaîne des événements...par exemple l'état
d'être mourant, le procès de mourir, et l'état d'être mort’. De invoering van dit nieuwe
element in de discussie, nl. het tempusbegrip, geeft nieuwe complicaties en de
verschuiving van de tegenstelling aspect-aktionsart naar die van aspect + aktionsart
met tempus sticht nieuwe verwarring. Droste doet dit blijkbaar om te komen naar
het derde deel van zijn uiteenzetting, nl. de beschouwing van de ‘extemporele
verschijnselen van het verbum in het Nederlands’. Dit gedeelte van Droste's betoog
bevat de meest waardevolle opmerkingen, waar het gaat over de betekenis van het
perfectum tegenover het imperfectum. Zijn pleidooi, op grond van enkele sprekende
voorbeelden, voor het perfectum als aspectische categorie is op zichzelf volkomen
juist; alleen, na Overdiep, die hij herhaaldelijk citeert en die het perfectum van meet
af als aspect naar voren geschoven had, brengt het in feite niets nieuws, noch op
het gebied van het Middelnederlands, noch op dat van de contemporaine taal.
Droste's omschrijving dat ‘het perfectum een handeling-in-het-verleden weergeeft,
gebonden aan een resultaat in-het heden, gezien vanuit het spreekmoment’ is
bovendien veel te beperkt of te eenzijdig. Want een zin als ‘ik heb hier nu al de hele
morgen op je zitten wachten’ drukt helemaal geen ‘resultaat-in-het-heden’ uit, maar
is toch wel degelijk een nuance van het perfectische aspect. Niet in het
resultaat-in-het-heden ligt het beslissend
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criterium voor het perfectische aspect, maar in de afronding van een verleden
handeling of een gebeuren, als geïsoleerde eenheid, hetzij absoluut gesteld, hetzij
ten opzichte van een volgende situatie. En dat geldt niet alleen voor het perfectum
t.o.v. de tegenwoordige tijdstrap, maar evenzeer in de verleden tijdstrap voor het
plusquamperfectum of in de toekomende tijdstrap voor het futurum exactum. Het
perfectische aspect heeft ook veel meer nuancen in het taalgebruik dan Droste
aangeeft. Dat hebben de studies van Overdiep reeds aangetoond; en heeft ook J.E.
Loubser in zijn te Groningen bewerkte en verdedigde dissertatie over ‘Die
samengestelde verbale vorm van Nederlands na Afrikaans’ (1961) in een nieuw
historisch-taalkundig perspectief gedemonstreerd.
Aan het slot van zijn uiteenzetting brengt Droste dan nogmaals de kwestie van
de aktionsarten te berde, nu ten opzichte van het Nederlands. Hij verwerpt terecht
allerlei door vroegere grammatici gemaakte onderscheidingen die alleen op
semantische basis berusten, maar erkent uiteindelijk twee categorieën, duratief en
perfectief, omdat deze onderscheidingen uitgedrukt kunnen worden door twee
hoofdgroepen van hulpwerkwoorden van aktionsart: 1e. duratieve hulpverba, zoals
liggen, zitten, etc. met te + infin. en zijn + aan het + infin. - 2e. perfectiverende
hulpverba (inchoatief): gaan + infin.; en beginnen met te + infin.
Ook deze opvatting is eenzijdig en beperkt; nog steeds wordt Droste in zijn
beschouwingen beheerst door de grond-ideeën van Van Wijk; het aspect of liever
de aspecten en de aktionsarten als twee gescheiden categorieën ziet hij nog bijna
uitsluitend als een aangelegenheid van het verbum, zoals de titel van zijn opstel
ook al verraadt: aspecten en aktionsarten in het Nederlandse verbale systeem; voor
het eigenlijke syntactische karakter heeft hij nog nauwelijks oog; en zijn scheiding
tussen aspect (perfectief tegenover imperfectief) en aktionsart berust, juist nadat
hij sommige louter semantische werkwoordcategorieën heeft uitgezuiverd, niet meer
op overtuigende gronden.
10. Van uit een heel andere gezichtshoek benadert A. Kraak de kwestie in zijn
voordracht: ‘Perfectief en duratief als syntactische en
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morfologische categorie’, gehouden op het Vlaams Filologencongres in 1967. Met
de theoretische problematiek houdt hij zich niet bezig. Uitgaande van de stand van
zaken omstreeks 1930 sluit hij zich aan bij het samenvattende oordeel van Overdiep
in de Stil. Grammatica van 1949. Het is hem te doen om een aantal observaties
over de onderscheiding van duratieve en perfectieve zinnen op grond van criteria
in het practische taalgebruik, en om de vraag hoe de geconstateerde feiten zijn te
verwerken in de structuur van de grammatica zoals die er volgens de opvattingen
van Chomsky zal moeten komen uit te zien. Aangezien de laatstgenoemde kwestie
hier niet ter zake doet, kunnen we die geheel buiten beschouwing laten. Belangrijk
is wel de practische analyse van een aantal voorbeelden. Voor het onderscheid
tussen duratief en perfectief wijst hij op twee bekende syntactische criteria: 1e. de
beperking in de gebruiksmogelijkheid van sommige adverbiale bepalingen - 2e. het
gebruik van zijn of hebben als hulpwerkwoorden in het perfectum. Zo kan men wel
de duratieve zin ‘ik heb vanmorgen een uur gelopen’ formuleren en ook de
perfectieve ‘ik heb dat artikel in een dag geschreven’ - maar niet respectievelijk ‘ik
heb vanmorgen in een uur gelopen’ en ‘ik heb dat artikel een dag geschreven’. En
grammaticaal zijn bv. wel de duratieve zin ‘de kinderen hebben al die tijd gelopen’
en de perfectieve zin ‘de kinderen zijn in die tijd naar hun moeder gelopen’ - maar
niet ‘de kinderen zijn al die tijd gelopen’ en niet ‘de kinderen hebben in die tijd naar
hun moeder gelopen’. Met zulke voorbeelden wordt dus het onbetwistbare, ik zou
haast zeggen vanzelfsprekende syntactische feit geïllustreerd, dat in een louter
duratief fungerende verbinding geen perfectiverende adverbiale bepalingen kunnen
worden opgenomen, en dat omgekeerd in bepaalde perfectief fungerende
verbindingen geen duratieve bepalingen kunnen optreden. Met het oog op hetgeen
hierna nog volgt, spreek ik opzettelijk van ‘louter duratief’ en van ‘bepaalde
perfectieve verbindingen’. De voorbeelden passen namelijk niet voor alle typen van
duratieve en perfectieve voorstellingen, met name niet voor straks te noemen
combinatorische aspecten. Ten opzichte van hebben en zijn als criteria voor
durativiteit of perfectiviteit van de verbinding moet men wel bedenken dat dit alleen
opgaat voor intransitieve zinnen, want in transitieve zinnen is in alle aspectische
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omstandigheden alleen met het hulpwerkwoord hebben te opereren. In verband
hiermee zou men zelfs de vraag mogen stellen, of de keuze van deze
hulpwerkwoorden wel een middel voor de uitdrukking van het duratieve en het
perfectieve aspect mag genoemd worden. Achteraf gezien, bij de interpretatie van
gegeven zinnen in perfectische vormen, kan het wel als een criterium door de
syntacticus aangewend worden, maar bij de formering van die zinnen door de
taalgebruiker fungeren die hulpwerkwoorden toch feitelijk niet als taalmiddelen om
het perfectieve aspect tegenover het duratieve af te grenzen. Dit brengt ons op een
tweede moeilijkheid ten opzichte van de beschouwingen van Kraak. Heeft hij het in
feite over aspectische functies van de zin of toch weer over semantische facetten
van woorden en woordgroepen? In vele van zijn voorbeelden werkt hij namelijk met
perfectische verbindingen. Maar een perfectische zin fungeert aspectisch gezien
niet meer duratief of perfectief, doch uitsluitend perfectisch: binnen het kader van
de perfectische zinsfunctie wordt het ‘duratieve’ of het ‘perfectieve’ gereduceerd tot
een semantisch facet van het werkwoord of van de woordgroep waarvan het
werkwoord deel uitmaakt. Dit dooreenspelen van het perfectische met het perfectieve
en duratieve aspect vertroebelt m.i. voortdurend de syntactische beschouwingen
in dit opstel. Als ik het goed zie, wreekt zich hier min of meer de opzettelijke negatie
van de theoretische problematiek.
De veronderstelling, aan het begin van het exposé met zoveel woorden geuit, dat
de termen ‘perfectief’ en ‘duratief’ voor iedereen even duidelijk zijn als positief en
negatief, mededelend en vragend, actief en passief, getuigt volgens mijn ervaring
van een ongegrond optimisme. En wanneer de auteur zich van te voren meer
opzettelijk bezonnen had op de nuancen die men onder de term ‘perfectief’ pleegt
samen te vatten, dan zouden waarschijnlijk de gebruikte voorbeelden niet alleen
zorgvuldiger geredigeerd zijn, maar zou hij ook andere observaties ten opzichte van
perfectief fungerende zinnen hebben kunnen doen. Er zijn namelijk
momentaan-perfectieve én duratief-perfectieve zinnen, die evenzeer beperkingen,
maar andere, opleggen aan het hanteren van adverbiale bepalingen. Zo laat een
momentaan fungerende zin uiteraard geen duratieve bepalingen toe. De zin ‘er
knalde een schot’ kan wel
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uitgebreid worden met momentane bepalingen, zoals: Toen, op dat ogenblik,
plotseling, ineens, onverwachts knalde er een schot, maar niet met durativerende
bepalingen als: een uur, de hele morgen (knalde er een schot) - en ook niet met
duurlimiterende bepalingen als ‘in een uur (knalde er een schot)’. Wel kan men
zeggen: binnen een uur knalde er een schot - maar de hier aangewende temporele
kaderbepaling beïnvloedt niet het momentane aspect van ‘er knalde een schot’.
Ook kan men deze zin vormen: een uur lang knalden er schoten - maar dan is de
iteratieve voorstelling, kenbaar aan de pluralis van het subject, gedurativeerd door
‘een uur lang’, zodat niet meer het momentane maar het duratieve aspect is gaan
domineren.
Daarentegen kan aan een duratief-perfectieve zin wel een durativerende bepaling
worden toegevoegd, zonder dat strikt genomen het perfectieve aspect geheel wordt
opgeheven. De zin ‘we klommen de berg op’ fungeert perfectief, maar dan meer
speciaal gezegd duratief-perfectief. Nu kan men het duratieve facet van deze
ambivalente voorstelling versterken door toevoeging van een duratieve bepaling:
we klommen een uur lang de berg op - of: we klommen een uur lang bij de berg op.
Daarentegen versterkt een limiterende duurbepaling juist het perfectieve facet in:
In een uur klommen we de berg op. En hoewel hier het accent valt op het feit dat
na een uur de top bereikt werd, blijft de zin in zijn geheel duratief-perfectief fungeren;
hij wordt daardoor niet momentaan-perfectief. Daarvoor is een heel andere
syntactische figuur nodig, bv.: toen bereikten we de top van de berg. En wanneer
we een momentane bepaling toevoegen aan de verbinding ‘ze klommen de berg
op’, dus bv. toen, plotseling klommen ze de berg op, - dan ontstaat het
momentaan-ingressieve aspect: het beginnen van de klimpartij. Met deze
opmerkingen raken we ook aan de kritiek die Kraak in zijn genoemde voordracht
heeft uitgeoefend op de stelling in de Stilistische Grammatica, dat een achtergeplaatst
adverbium de voorstelling sterker perfectief maakt, terwijl de verbinding met een
voorzetsel van dezelfde etymologische oorsprong meer duratief is.
Ter verduidelijking van de historische situatie, moet ik hierbij releveren, dat niet
Overdiep zoals Kraak meent, maar ik, als bewerker van de druk van 1949,
verantwoordelijk ben voor deze passage, hetgeen een
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vergelijking met de eerste druk kan aantonen. In het algemeen kan ik deze zienswijze
ook nu nog handhaven. Het verschil tussen ‘hij ging in de kamer’ en ‘hij ging de
kamer in’ zit m.i. onmiskenbaar in de verlevendiging van het momentane aspect,
waartoe de woordschikking, dat wil hier dan ook zeggen de achterplaatsing van het
adverbium in, en een puntiger accentuatie medewerken. De tegenstelling tussen
deze twee voorbeelden van Kraak: ‘de man klom op de ladder’ als perfectief en ‘de
man klom de ladder op’ als duratief snijdt ter bestrijding van mijn opvatting geen
hout, omdat zij onzuiver is gesteld. Want de eerste zin (de man klom op de ladder)
is niet slechts perfectief maar momentaanperfectief, en de tweede zin (hij klom de
ladder op) is niet alleen duratief, maar duratief-perfectief. Vandaar dat, om nu het
tweede criterium van Kraak zelf toe te passen, beide voor de omzetting in het
perfectische aspect de hulp nodig hebben van hetzelfde hulpwerkwoord zijn: de
man is op de ladder geklommen - en: de man is de ladder opgeklommen. Maar
bovendien is uit semantisch oogpunt de tegenstelling onzuiver. Want de aspectische
oppositie tussen ‘hij ging in de kamer’ en ‘hij ging de kamer in’ is anders dan die
tussen ‘de man klom op de ladder’ en ‘de man klom de ladder op’. De complicatie
is namelijk, dat in het voorbeeld met de kamer het subject zich in beide gevallen
aanvankelijk buiten de kamer bevindt en dat de twee zinnen zakelijk-semantisch
identiek zijn en ook niet verschillen in de aard van het aspect, maar slechts in de
graduele verwoording daarvan, zodat de zin ‘hij gaat de kamer in’ meer werkt in de
richting van het momentaan-perfectieve facet (het binnentreden) en ‘hij gaat in de
kamer’ meer tendeert naar enige duur van gaan. Het verschil is gering, maar dat
hangt in dit geval samen met de aard van het werkwoord, waarover later meer.
In de voorbeelden met de ladder echter verschillen de semantische inhouden
onderling: in het ene geval bevindt het subject zich aanvankelijk niet op de ladder,
maar hij gaat er ‘klimmend’ op; in het tweede geval voert hij de handeling uit, terwijl
hij reeds op de ladder is. Om de zaak zuiver te stellen zouden we de zin ‘de man
klom op de ladder’ niet in de door Kraak gehanteerde en het meest voor de hand
liggende opvatting moeten interpreteren, maar als duratief, wat theoretisch mogelijk
is, dus als ‘de man was op de ladder bezig te klimmen’ (c.q. met
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klimmen). De hier bedoelde toepassing is dan dus een variant van het klassieke
schoolvoorbeeld, dat Kraak zelf ook citeert: het duratieve: we liepen (wandelden)
in het bos - tegenover het perfectieve: we liepen het bos in. De laatste zin fungeert
perfectief, hetzij momentaan-ingressief, hetzij duratief-perfectief. En door die
ambivalentie ontstaan weer misverstanden. In het eerste geval
(momentaan-ingressief) kan ik aan de zin niet een duratieve bepaling toevoegen
zonder het momentaan perfectieve (c.q. ingressieve) te schaden; in het tweede
geval kan ik dat met mate wel doen: een uur lang liepen we het bos in - wat een
grote uitgestrektheid van het bos suggereert, naar ‘het hart waarvan’ we ons
begeven; evengoed als ‘we liepen het bos uit’ een enigszins lange duur kan hebben
voordat we de bosrand bereiken, maar ook een korte duur of zelfs een moment in
beslag kan nemen, al naar de omstandigheden waarin ‘we’ verkeren. Want deze
nuancen van het aspect zijn geen vaste kenmerken van de zin, maar wisselende
functies die zich aanpassen bij het zinsverband. Kraak komt bij zijn negatie van het
perfectieve karakter (zij het dan duratief-perfectief) van deze soort zinnen met zichzelf
in tegenspraak, als hij overigens terecht zegt, dat de zin ‘we zijn een uur in het bos
gelopen’ niet grammaticaal is, omdat hij een duratieve bepaling bevat, maar dat de
zin ‘we zijn een uur het bos ingelopen’ dat wel is. Want het gebruik van zijn als
hulpwerkwoord van het perfectum had hem er zelf op attent moeten maken, dat hij
hier niet met een louter duratieve zin opereerde, maar met een perfectieve, dwz.
gespecialiseerd als ‘duratief-perfectieve’ zin, en dat dit zijn uitdrukking nu juist vindt
in de achterplaatsing van het adverbium. Kraak heeft zijn opvatting ten opzichte van
dezelfde voorbeelden gehandhaafd in zijn met W.G. Klooster uitgegeven Syntaxis
(1968), blz. 223-224. Zie daarop ook de kritiek van E.C. Schermer-Vermeer in
Levende Talen nr. 265 (1970), blz. 94 vlgg. Reeds te lang heb ik stil gestaan bij een
detail, waarmee ik vooruit ben gelopen op de uiteenzetting van mijn eigen inzichten
betreffende het aspect als syntactische functie. Wat ik in dit verband heb willen
aantonen is, dat de door Kraak gehanteerde criteria op zichzelf waardevol kunnen
zijn voor de onderscheiding van duratieve en perfectieve aspecten, maar dat die
methode ook moet worden toegepast op fijnere schakeringen van genoemde en
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van andere aspecten en dat daarvoor theoretische bezinning op de aard, de nuancen
en de onderlinge samenhang van die syntactische, of eventueel semantische,
categorieën noodzakelijk is.
11. Ter afronding van mijn refererend overzicht moet ik thans nog enige aandacht
wijden aan een artikel van H. Renicke over ‘Die Theorie der Aspekte und
Aktionsarten’, in 1950 gepubliceerd in de ‘Beiträge zur Geschichte der Deutschen
Sprache und Literatur’ (Band 72, blz. 150-193). Belangrijk is dit artikel voor onze
eigen meningsvorming, omdat het een samenvatting geeft van buitenlandse litteratuur
over dit onderwerp na de reeds genoemde grote linguisten op germaans en
indogermaans terrein, maar vooral ook omdat Renicke een eigen synthese ontwerpt,
waarin nieuwe facetten van het probleem aan de orde komen die dringend om een
oplossing vragen. Ik moet mij hier wel beperken tot die hoofdzaken, die voor het
vervolg van mijn betoog van belang zijn. Opnieuw probeert Renicke, die zich
presenteert als een leerling van de anglist M. Deutschbein, auteur van een uitvoerige
studie over de aspecten en aktionsarten in het Engels, het eigenaardige van het
aspect tegenover dat van de aktionsart te definiëren, en beide categorieën hun
plaats ten opzichte van het tempus aan te wijzen. Behalve van het iterativum voor
‘Wiederkehr’ of ‘Wiederholung’ van een gebeuren als aktionsart, spreekt Renicke
met Deutschbein van de verschillende fazen van een gebeuren, samengevat onder
de term ‘Phasenaktionsarten’, onderverdeeld in drie ‘Sphäre’, nl. de initive, de
prozedente en de finitive - onder welke termen we gemakkelijk de bekende driedeling
van ‘begin - voortgang - einde’ herkennen. Met een zeker raffinement worden deze
drie sferen dan nader verdeeld in negen aktionsarten, nl.: 1. het inchoativ punktuell
(= momentaan inchoatief: hij barstte uit in lachen) - 2. het inchoativ progressiv (=
duratief inchoatief, b.v.: de kamer werd warm, c.q. warmer) - 3. het ingressiv punktuell
(= momentaan ingressief, bv.: hem ontsnapte een kreet van smart) - 4. het ingressiv
progressiv (= ingressief duratief, bv. het kind begon te huilen) - 5. het progressiv (=
duratief, bv. ze zit te lezen) - 6. het kontinuativ (= voortgezet duratief, bv. hij ging
maar door met zeuren) - 7. het konklusiv (= duratief perfectief, b.v.
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hij klimt de berg op) 8. het effektiv (= momentaan perfectief, bv. hij sloeg de opstand
neer) - 9. het resultativ (= een toestand als resultaat of gevolg van een voorafgaande
handeling, bv. hij heeft veel bier gedronken: nu is hij dronken - dit laatste heet bij
anderen, zoals reeds bij Streitberg, perfectisch).
Deze samenvattende indeling, waarop in verschillende onderdelen zeker wel het
een en ander valt af te dingen, laat ik thans voor wat zij is. Waar het nu om gaat is,
dat Renicke deze aktionsarten beschouwt als eigenaardigheden of facetten van
een proces van gebeuren op zichzelf, zoals het zich dus in werkelijkheid voordoet
of kan voordoen en dan als objectief gegeven in de zin tot uitdrukking komt.
Tegenover deze objectiviteit van de aktionsart, zoals deze zich dus ‘voordoet’ aan
de spreker, stelt hij dan de subjectiviteit van het aspect, d.w.z. dat dan de spreker
van zijn standpunt uit ‘eine perspectivische Schau über einen Prozess’ tot uitdrukking
brengt. Hij tracht dit duidelijk te maken met een voorbeeld van Deutschbein.
Iemand die kinderen bij hun spel heeft waargenomen, kan dit op minstens zes
manieren onder woorden brengen. Drie daarvan vertonen het zgn. perfectieve
aspect, nl. 1. I saw the children play (= ik zag de kinderen spelen) - 2. I saw the
children's play (= ik zag het spel van de kinderen) - 3. I saw that the children played
= ik zag dat de kinderen speelden). - Drie andere vertonen het imperfectieve aspect:
1b. I saw the children playing (lett. ik zag de kinderen spelende) - 2b. I saw the
children at play (= ik zag de kinderen aan het spel, c.q. spelen) - 3b. I saw how the
children were playing (= ik zag dat (hoe) de kinderen aan het spelen waren, bezig
waren met hun spel). Gelukkig vind ik deze voorbeelden niet. Dat komt voornamelijk
door de tweeledigheid van de syntactische structuur die hier is gehanteerd, zodat
we ons afvragen wat nu eigenlijk perfectief of imperfectief wordt voorgesteld: het
zien, dus de waarneming van het sprekende subject in het verleden - dan wel het
waargenomen spelen van de kinderen. In feite is hier sprake van twee simultane
handelingen met verschillende subjecten: ik nam waar - (terwijl) de kinderen
speelden. Maar bovendien legt de zinsstructuur een interne syntactische relatie
tussen beide, nl. die van subject + verbum + object. Door die logische
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incorporatie gaat het eigen aspectkarakter van de ‘kinderen speelden’ verloren.
Voor het Nederlandse taalgevoel fungeert de zin ‘ik zag de kinderen spelen’ niet
perfectief of perfectisch, doch imperfectief of duratief, maar dan ten opzichte van
het zien, mijn waarneming in het verleden. Verander ik de zin in ‘ik zag het spel der
kinderen’ of ‘ik zag dat de kinderen speelden’, dan verandert dit niets aan het aspect
van ‘ik zag + object’, maar wel aan de mate van ‘substantivering’ van het spelen
der kinderen, d.w.z. aan de mate van abstrahering uit de waargenomen werkelijkheid.
Het verst is die objectiverende abstraktie voortgeschreden in de zin: Ik zag ‘het
kinderspel’ of ‘het spel van de kinderen’, maar m.i. heeft die variatie in de abstraktie
slechts zijdelings te maken met de aspectische voorstelling van het spelen der
kinderen. Verander ik echter zag in ‘heb gezien’ dan verspringt de aspectische lens
van de spreker: ik heb de kinderen zien spelen, ik heb het spel van de kinderen
gezien, ik heb gezien dat de kinderen speelden. Al die zinnen hebben het perfectisch
aspect, onafhankelijk van de vorm van het geïncorporeerde ‘kinderspel’. Wel is het
zo, dat met een verder doorgaande abstrahering of substantivering van het
spelgebeuren tevens de aspectische relatie der simultaniteit op de achtergrond
wordt gedrongen. Als uitersten staan tegenover elkaar: terwijl de kinderen speelden,
nam ik hen (c.q. hun spel) waar (met simultaan duratief aspect) en: ik zag hun spel
(met eventueel duratief aspect, zonder dat ‘hun spel’ nog aspectische waarde heeft)
en met perfectisch aspect, dat op zichzelf ook ‘abstraherend’ fungeert: ik heb hun
spel gezien. De keuze van een der vormen als ‘ik zag de kinderen spelen’, ‘ik zag
het spel der kinderen’ etc., is niet een aspectische keuze, maar een stilistische keuze
tussen meer of minder gesynthetiseerde taalvormen. De keuze echter tussen ‘ik
zag hen spelen’ en ‘ik heb hen zien spelen’ is stilistisch tevens een aspectische
keuze. Nu kan het heel wel zijn, dat door de zgn. progressive form in de tweede
component van de Engelse zin ‘I saw the children playing’ de dominante groep’ I
saw (+ object)’ alleen imperfectief en niet perfectisch kan worden geïnterpreteerd,
maar dat wil dan zeggen, dat het hele simultane complex van waarnemen en spelen
in het duratieve aspect is begrepen.
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Toch zit er in hetgeen door Deutschbein en Renicke naar voren wordt gebracht een
waardevol facet van het probleem, waar we ons mee bezig moeten houden, en dat
m.i. zelfs de wegwijzer naar de oplossing vormt. Alleen, de tegenstelling
subjectief-objectief en daarmee die van aspectaktionsart moet dan op een ander
niveau worden overgebracht. Het gaat hier in feite namelijk om de tegenstelling
tussen aspect als syntactische functie en betekenis als zakelijke inhoud van woord
of woordgroep. Daarmee vervalt automatisch de principiële tegenstelling, die men
gelegd heeft tussen wat onder aspect en wat onder aktionsart wordt of moet worden
verstaan: die twee worden dan eenvoudig nuanceverschillen van dezelfde subjectieve
categorie. Maar daarop kom ik straks uitvoeriger terug.
Nodig is het eerst nog de derde categorie, die hier in het spel is, te noemen, nl.
het ‘tempus’. Reeds in de inleiding op zijn artikel heeft Renicke de bespreking van
de tijdsindeling in verband met aspecten en aktionsarten aangekondigd. Ieder van
het drietal ‘aspect, aktionsart en tempus’ heeft zijn eigen karakter als categorie,
maar ieders eigenaardigheid is slechts door onderlinge vergelijking te ontdekken.
Evenals bij het aspect en de aktionsart is er bij het tempus sprake van een relatie
met de spreker. Volgens Renicke gaat bij de aktionsart de relatie uit van het objectief
gegevene, het proces, dat zich als zodanig opdringt aan de spreker, bij het aspect
ligt de verhouding andersom: de spreker kiest autonoom zijn standpunt ten opzichte
van het proces. Bij het tempus nu is er een ‘lineaire’ verhouding. In zijn drieledige
tabel, waarin het tempus geflankeerd wordt door het aspect en de aktionsart, typeert
hij de categorie van ‘toekomst-heden-verleden’ door twee, als het ware wederkerig
werkende, citaten uit de beschouwingen van Deutschbein, nl. aan de ene kant het
objectieve facet: ‘Die Ordnung durch die Zeit kommt zum Ausdruck durch das
Tempus (Zeitstufe)’ - aan de andere kant het subjectieve facet: ‘Der Sprechende
stellt sich in einem Punkt der Zeitlinie des Vorganges ein’. Anders gezegd: de spreker
stelt zich niet tegenover de tijd, maar in de tijd, in de stroom van tijdgebonden
gebeuren: hetzij met zijn rug naar het verleden, dan ziet hij in de op hem afkomende
toekomst, hetzij met de rug naar de toekomst, dan ziet hij ‘terug’ naar of in het
terugwijkend
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verleden. Dat is de lineaire verhouding. Nog anders gezegd, met de getallenwaarden
die Renicke hanteert: de verhouding subjectief-objectief is in evenwicht als 2:2,
terwijl bij het aspect die relatie door 3:1, en bij de aktionsart door 1:3 is te kenmerken.
Tegen deze voorstelling van Renicke heb ik een paar grondige bezwaren. Dat
de genoemde getallensymboliek nogal willekeurig en kunstmatig aandoet, is op
zichzelf niet zo belangrijk. Maar principieel onjuist lijkt mij de opvatting, als zou de
grammaticale tijdindeling, dus de hantering van de drie tijdstrappen door de
taalgebruiker, niet een overwegend subjectief karakter dragen. En het tweede
bezwaar richt zich tegen de te scherpe scheiding van de drie categorieën, ook al
behandelt Renicke ze in onderlinge samenhang. Het karakter van het aspect, en
daaronder reken ik dan bij voorbaat ook de zgn. aktionsarten voorzover deze
zinsfunctioneel zijn, wordt mede bepaald door het tijdsbegip en de grammaticale
tempusindeling; de functie van het aspect is zonder het begrip tijd niet te formuleren.

(wordt vervolgd)
G.A. VAN ES
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Jan Moritoen als navolger
I
Jan te Winkel heeft al in 1887 opgemerkt dat in de eerste allegorie van Jan Moritoen
- die toen natuurlijk nog niet op diens naam stond - de Roman van de Roos was
nagevolgd (zie zijn Gesch. d. Ned. Lett. 1, 471) en Van Mierlo heeft het een halve
eeuw later bij zijn karakteristiek van het gedicht herhaald: ‘Het is een navolging van
de Roos’ (zie Gesch. v.d. Lett. d. Ned. 2, 59). Ikzelf heb mij in mijn opstel ‘Raden
naar een bedoeling’ - Ts. 85, 1/31, maar met enige vervolgstukken herdrukt in mijn
essaybundel Spelend met de spelgenoten - bij de door Te Winkel en Van Mierlo
gegeven voorstelling aangesloten, met dien verstande evenwel dat ik de ‘navolging’
vooral wilde herkennen in het eerste gedeelte van Moritoens ‘droomverhaal’, r. 53
tot 774. Die beperking is, zo heb ik achteraf ingezien, niet juist geweest. Men kan
zeker niet staande houden dat de hele Roman, die in de vertaling van Hein van
Aken meer dan 14000 regels omvat, in de allegorie van 2360 regels gereflecteerd
wordt, maar de vlaamse dichter heeft wel degelijk meer dan het begin alleen
‘nagevolgd’. Ja, wij doen er zelfs verkeerd aan zo speciaal op dat eerste gedeelte
van het ‘droomverhaal’ te letten, want hierin blijft de ‘navolging’ in hoofdzaak van
compositorische en ornamentale aard. Als wij willen vaststellen in welk opzicht
Moritoens verbéélding door de Roman is beïnvloed en bepaald, hoe hij erdoor is
geïnspiréérd, moeten wij onze aandacht veel meer richten op het slotgedeelte van
zijn gedicht - r. 1994 tot het einde - èn op de proloog - r. 1 tot 40 - dan op de
aanvankelijk door mij naar voren gehaalde pars. Ik heb dus wel alle aanleiding om
nog eens op het thema ‘Jan Moritoen als navolger’ terug te komen.
Bij mijn vergelijking van Roman en Allegorie - ik duid de gedichten waar het om
gaat verder kortheidshalve maar zo aan - gebruik ik voor de Roman de vertaling
van Hein van Aken, en wel bij voorkeur de vertaling zoals die ons is overgeleverd
in het vlaamse handschrift C. Ik ben namelijk tot de conclusie gekomen dat Moritoen
niet de franse
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tekst van de Roman in zijn hoofd heeft gehad en evenmin de tekst van de vlaamse
bewerking die ik de ‘Tweede Rose’ heb genoemd. Hij moet gewerkt hebben met de
van oorsprong brabantse vertaling. Maar men kan gevoegelijk aannemen dat hij
die brabantse vertaling heeft gelezen in een vlaams afschrift. Vandaar mijn keuze.
Waarom heeft Moritoen niet de poëtisch toch zoveel betere ‘Tweede Rose’ gevolgd?
Misschien - of waarschijnlijk - omdat hij bepaald een ‘dróómgedicht’ wilde schrijven
en de Roman in de bewerking van de ‘Tweede Rose’ geen ‘droomgedicht’ meer
wás.
Ik wil nu in de eerste plaats aan de hand van enkele voorbeelden laten zien dat
de ‘navolging’ in het begin van het ‘droomverhaal’ inderdaad tamelijk evident is. De
voorgestelde situatie is in grote lijnen gelijk - alleen is de ‘riviere’ van de Roman in
de Allegorie vervangen door een ‘fonteine’ - en wij ontmoeten ook slag op slag
ongeveer gelijk klinkende regels. H.v.A. schrijft r. 77/80: ‘Mi dochte so aldaer ic lach
/ Dat vro was ane den dach, / Ende ik stont op sonder vernoyen, / Ic ghinc mi cleeden
ende scoyen’. Hiertegenover J.M. r. 53/7: ‘Mi dochte daer ic lach ende sliep / Dat
ic uut minen bedde stiep / Ende ghijnc mi cleeden, cousen, scoyen, / Want mi
begonste zere vernoyen / Dat ic so langhe te bedde was’. Verder H.v.A. r. 88/93:
‘Om dat ic horen wilde ende scouwen / Der voghele zanc, die menechfoude / Sere
songhen achter woude. / Omme den zoeten nuwen tijt / Soe hadden si so groet
delijt / Dat si sere te stride songhen’. En J.M. schrijft r. 76/9: ‘Vroilic, licht ende al
gherust / Wardic van herten menichfout. / Die voghelkine jonc ende hout / Hoordic
zinghen daer te stride’. De derde parallel omvat een grotere passage, H.v.A. r.
98/125, die ik echter maar ten dele citeer: ‘Doe quam ic gaende op ene riviere.../
Doe quam mi in minen moet / Dat ic daer wilde gaen meyen / Op die riviere in der
valeyen, / Die als een kerstael was claer.../ Mi dochte doe in minen moet / Dat ic
noyt hadde ghesien / Riviere, dat dochte mien / Als ic ghemerken conde, / Scoenre
wesen toten gronde, / No oec weder so fijn no so claer. / Doe ghinc icker een deel
bet naer / Omme te dwane mijn anscijn.../ Die praierie was oec nat / Van den soeten
coelen dauwe’. Daar kan men J.M. r. 86/107 tegenover stellen, althans gedeeltelijk:
‘Doe cam ic gaende in een valeie.../ Daer sach
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ic springhen ene fonteine / Uut eenen graeuwen steene ront. / Dat was tote in den
gront / Claerrer te ziene dan een cristael, / Ende maecte sinen nederdael /
Spreedende in dat zoete gras, / Daer menich boomkin nat of was. / So ic meer sach
ende ghinc naerre, / So soe mi dochte wesen claerrere. / Der fonteinen cam ic bi.
/ Ic peinsde dat ic wilde mi / Suveren ende mijn anschijn dwaen’.
Hiermee meen ik aan het begin van het ‘droomverhaal’ wel voldoende eer te
hebben bewezen, althans voorlopig. Zulke parallellen als ik citeerde zullen ook aan
Te Winkel en Van Mierlo al zijn opgevallen. Ze zijn echter niet zo bijzonder
interessant omdat ze met de verbeeldingskern van de Allegorie maar weinig te
maken hebben. Tot die kern komen wij echter wel wanneer wij twee passages met
elkaar gaan vergelijken die in Roman en Allegorie op compositorisch totaal
verschillende plaatsen staan. Het is bekend dat er aan de Roman twee dichters
hebben gewerkt, Guillaume de Lorris en Jean de Meun. Het Guillaumegedeelte
omvat de eerste 4000 regels, ongeveer, en vormt een in zichzelf gesloten geheel.
De slotscenes van dit gedeelte zijn achtereenvolgens: 1. ‘Scone Ontfaen’ staat de
minnaar toe de rozeknop te kussen; 2. de tegenkrachten komen in het geweer, er
wordt om de ‘rosier’ heen een sterk kasteel gebouwd en ‘Scone Ontfaen’ wordt in
de toren gevangengezet; 3. de ‘buten mure’ gesloten minnaar klaagt over zijn
vergeefse inspanningen en wanhoopt aan het bereiken van zijn doel. Uit die laatste
scene citeer ik nu een passage, H.v.A. r. 3899/3924 (hs. C):
Minne can vercopen wel!
Alle die bliscap ende dat spel
Dat soe mi te voren brochte
Moetic ontghelden arde onsochte!
Nu was ic zeere mesfuert.
Langhe waendicker in hebben gheduert,
Maer neenic niet: mi es ghesciet
Te hebben toren, rauwe ende verdriet,
Danne ic noit bliscepen te voren
Adde, dat mi al es verloren.
Wat makic hieraf langhe tale?
Ic mach den dorper slachten wale
Die in de erde werpt sijn saet:
Alst scone ende groene up gaet
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Es hi zeere in hoghen ten zelven tiden,
Maer alst coemt datment sniden
Soude ende ghewassen es int haer,
So comt een wolkin al daer
Die hem benemt al te male.
Danne es sine bliscap wale
Al vergaen, daer ziet hi syn coren
Verloren dat so scone stont te voren,
Dies hi blide was alte vrouch.
Also es mi ghesciet ghenouch:
Mijn troest ende al mijn hopen
Es mi al te male ontlopen.

Op de overeenkomstige plaats van Moritoens Allegorie - die in grote lijnen juist het
Guillaume-gedeelte van de Roman volgt - vinden we niets wat hierop lijkt, wel echter
in de buiten de allegorie staande proloog! Ik citeer, met enkele weglatingen, J.M. r.
11/36:
Wat sal dan cracht, const, wille ende moet
Of ment niet te werke en doet,
Ende wat salt al te werke ghedaen
Voor de gone die niet verstaen?
Dats recht besceyt als daer men zaeyt
Daer men nemmermeer en mayt,
Daer men verliest pine ende coren.
Aldus blijft menich const verloren...
Ende als ment al beroert int werken
Door hem dies niet verstaen no merken,
Daer wert des aerbeits loon vergouden
Als voor zwinen ghezait corsouden...
Wie werct in dustanicher hopen,
Si suller lettel mede copen:
Die rude en weet hoe verre hoe bi
Den rechten loon der consten zi.

Het centrale beeld is in beide passages gelijk. Jan Moritoen drukt zich beknopter,
meer samenvattend uit. Het is alsof hij rekent op lezers die de Roman als ‘klassieke’
tekst in hun geheugen hebben en hem dus wel zullen begrijpen als hij een toespeling
maakt op een bekend beeld uit een bekend gedeelte. Op het eerste gezicht staat
het beeld in beide passages in een geheel verschillende context: in de Roman
hebben we
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te maken met een minnaar die vergeefs gemind heeft, in de proloog van de Allegorie
met een dichter die vergeefs gedicht heeft. Een dichter dicht vergeefs voor ‘de gone
die niet verstaen’. Verderop worden de niet-verstaanders nog eens vergeleken met
‘zwine’ - een krasse vergelijking - en ook nog eens rechtstreeks, en niet minder
kras, ‘rude’ genoemd. Die niet-verstaanders, die onbeschaafden onthouden de
dichter zijn rechtmatige loon. Zij zijn er de schuld van dat hij zaait zonder te kunnen
oogsten. Het is een klacht, maar ook een beschuldiging. De minnaar uit de Roman
daarentegen kláágt alleen maar en beschuldigt niemand. Een ‘wolkin’, een plotselinge
plasregen die het in de aar geschoten koren neerslaat, is een natuurverschijnsel.
‘Minne’ is geen macht die verantwoordelijk kan worden gesteld voor de tegenslagen
van de minnaar. De voorstelling dat de hoofse liefde een dienstbetoon is waarvoor
‘loon’ verwacht kan worden is op zichzelf mogelijk, maar de minnaar uit de Roman
heeft het, althans op deze plaats, alleen maar over genoten vreugde waarvoor hij
duur betalen moet. De context van het beeld van de zaaier die niet oogsten mag is
in Roman en Allegorie dus inderdaad wel zeer verschillend. Jan Moritoen is, al
‘navolgend’, fors aan het reïnterpreteren geweest! Maar, moeten wij dan toch weer
vragen, geeft zo'n bewuste reïnterpretatie, die Moritoens lezers herkend moeten
hebben, ons geen inzicht in de verhouding van de Allegorie-dichter tot de hem
‘inspirerende’ Roman? Jan Moritoen schrijft een programmatische proloog bij een
Allegorie waarin hij de welbekende Roman ‘navolgt’. In die proloog moet
natuurlijkerwijze de thematiek van de volgende Allegorie aangekondigd worden. De
Allegorie handelt echter, evenals de Roman, over het minnen, de buiten-allegorische
proloog daarentegen over het dichten. Dat klopt niet. Maar nu merken we op dat in
de over het dichten handelende proloog een beeld te pas wordt gebracht ‘ontleend’
aan een belangrijke scene van de over het minnen handelende Roman. Dat beeld
wordt kennelijk gereïnterpreteerd, de minnesituatie wordt getransponeerd tot een
dichtsituatie, in de buitenallegorische werkelijkheid. Mogen, móeten we hieruit niet
de conclusie trekken dat ook het ‘droomverhaal’ uit de Roman in de Allegorie op
een gelijksoortige wijze gereïnterpreteerd is en dat dit, naar de bedoeling van Jan
Moritoen, niet handelt over de minne-ervaringen van een
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minnaar maar over de dicht-ervaringen van een dichter? De brugse dichter is niet
zo maar een navolger en zijn Allegorie niet zo maar ‘een navolging van de Roos’,
hij is een ‘navolger’ tussen aanhalingstekens, die al ‘navolgend’ reïnterpreteert.
Vanuit de proloog moet Moritoens Allegorie gelezen worden. De vergelijking van
die ene ‘ontleende’ passage uit de aan het begin staande proloog met die andere
‘inspirerende’ passage uit de slotscene van de Roman - te weten: het
Guillaumegedeelte daarvan - kan ons leren van welke aard Moritoens ‘navolging’
geweest is, brengt ons bij de kern van zijn verbeelding.
Het is intussen ook nuttig en verhelderend om de proloog van Moritoens Allegorie
rechtstreeks te vergelijken met die van de Roman. Beide gedichten hebben eigenlijk
een dubbel-proloog. In de Roman gaat het eerste gedeelte van de proloog, r. 1 tot
16, over het thema: ‘dromen zijn géén bedrog’, en kondigt de dichter in het tweede
gedeelte, r. 17 tot 42, zijn speciale droom aan, ‘die ghi waer sult vinden’ en die,
blijkens r. 37/42, in het bijzonder bestemd is voor een dame, ‘dat soet ontfa’. In de
Allegorie wordt in het eerste gedeelte van de proloog, r. 1 tot 40, met geen woord
gerept over dromen - het thema is immers, zoals wij zagen, het missen van ‘den
rechten loon der consten’ - en gaat in het tweede gedeelte, r. 41 tot 52, de dichter
zonder enige inleiding of overgang spreken over zijn speciale droom. Midden in die
aankondiging van de speciale droom vinden we opeens, r. 49, de algemene
opmerking: ‘Drome pleghen wel te ghesciene’. Terwijl dus het tweede gedeelte van
de Allegorie-proloog globaal geacht kan worden het tweede gedeelte van de
Roman-proloog te reflecteren, vinden we niettemin in r. 49 van de Allegorie een
‘verschoven reflex’ van r. 4/7 van de Roman: ‘Nochtan heeft men...dicken die drome
vonden waer ende die dinghen ghescien daer naer also si in drome waren gesien’.
Een dergelijke ‘verschuiving’ is gemakkelijk te verklaren: in een passage die over
de ‘const’ handelt kan men moeilijk een opmerking over de ‘waarheid’ van de dromen
plaatsen, en als men die opmerking dan toch, al ‘navolgend’, wil redden, moet er
wel een beetje geschoven worden. Er valt echter nog eens ‘verschuiving’ te
constateren en die is, van de Roman uit beschouwd, minder vanzelfsprekend. Een
directe tegenhanger van de dame voor wie de Roman bestemd was ontbreekt op
de daarvoor in
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aanmerking komende plaats van de Allegorie-proloog, maar ter compensatie van
dit gemis krijgen we op een andere plaats, aan het einde van het eerste
proloog-gedeelte, de regels:
Dus willic minen waghen mennen
An die de weghe der consten kennen.
So sal mijn pine in den fijn
Na rechter werde vergouden zijn.

Onmiddellijk daarop volgt als begin van het tweede proloog-gedeelte:
Een droom die mi hout in dole,
Ende die mi gheen tijt uter mole
Noch uten zinne can gheraken,
Dien willic hier in rime maken
Ter eeren daer ic den slaep om began.

Als het begin van het tweede gedeelte bij het slot van het eerste aansluit - en dat
moet toch wel -, kunnen we niet anders besluiten dan: ‘waghen’ = ‘in rime’ gemaakte
‘droom’, ‘die de weghe der consten kennen’ = ‘daer ic den slaep om began’. De
indirecte tegenhanger van de dame uit de Roman is in de Allegorie helemaal geen
dame maar een gróep kunstkenners. In de Roman was de dame aan het slot van
het tweede proloog-gedeelte op de volgende wijze gepresenteerd:
Nu moete God ons Here gheven
Dat hare daer ict dore opheven
Hebbe, moete behaghen so
Dat soet ontfa. dies ic ware vro,
Want icse vor al die werelt minne.
Hets recht, ghi sijt vrouwe van minen sinne!

Als de ‘soe’ die de ‘vrouwe’ is van de Roman-dichter zijn gedicht inderdaad ‘ontfaen’
heeft, dán, zo zou hij met Moritoens woorden hebben kunnen zeggen, dán ‘sal mijn
pine in den fijn na rechter werde vergouden zijn’. Wanneer Moritoen die woorden
dus in zijn proloog - zij het op een andere plaats - neerschrijft, kan hij geacht worden
in de lijn der ‘navolging’ te blijven. We constateren echter tegelijk bij de ‘navolger’
een krasse reïnterpretatie, die overigens in harmonie is met de reïnterpretatie die
hij op de naar zijn proloog verplaatste Romanpassage r. 3899/3924 had toegepast.
De vergeefs minnende minnaar
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was bij Moritoen een vergeefs dichtende dichter geworden, de beminde dame kan,
nee móet dus ook een groep van poëzie-verstaanders worden, om wier gehoor hij
smeekt, om wier gunst hij vrijt (‘rime...so ic best can, niet so ict jan’, r. 46). De proloog
van de Allegorie vormt in zijn gehéél, r. 1 tót 52, een voortreffelijke eenheid der
verbeelding, mits men de proloog van de Roman er als een aan de lezers bekend
gegeven achter ziet en mits men de ‘navolger’ toestaat dit gegeven reïnterpreterend
te bespelen.
Na de proloog begint het ‘droomverhaal’. Ik heb uit het begin al enkele ornamentale
overeenstemmingen tussen Roman en Allegorie geciteerd, ik heb ook gezegd dat
voor het juiste begrip van de ‘navolging’ het slotgedeelte veel interessanter is dan
het begin. Het lijkt dus voor de hand te liggen dat ik het begin maar verder laat rusten
en mij met grote stappen naar het slot haast. Toch mag ik dit niet doen, want er is
één punt dat ik wat al te terloops heb afgedaan, dit namelijk dat in het paradijselijke
landschap van het begin de ‘riviere’ van de Roman bij Moritoen vervángen was door
een ‘fonteine’. Die ‘fonteine’ is weer een ‘verschoven reflex’ van een element dat in
de Roman pas in r. 1315 wordt geïntroduceerd, maar dan ook meer dan 200 regels
lang het verhaal blijft bepalen. In de allegorie ontmoeten we de ‘fonteine’ al in r. 96
- ter vervanging van de ‘riviere’ - en nemen we er afscheid van in r. 137/8: ‘Mettien
sciedic van der fonteine. / Dat borne maecte mi zuver ende reine’. Met de
laatstgeciteerde regel is de functie van de ‘fonteine’ in de allegorie min of meer
aangeduid, in overeenstemming met r. 106/7: ‘ic wilde mi / Suveren ende mijn
anschijn dwaen’, en met r. 114/5: ‘Mijn hande dwouch ic ende daer naer / Oghen,
anschijn ende mont’. Maar het bronwater doet meer dan alleen maar reinigen, want
als de ‘dromer’ het woord ‘mont’ heeft uitgesproken gaat hij verder: ‘Mettien wart
mi de smake cont / So coel ende so zoete ende jolijs. / Ic gheve der fonteinen prijs
/ Boven allen eerdschen dinghen. / Twater dat ic zonderlinghen / Bin minen tanden
hilden beloken / Smaecte van so soeter roken, / Dat mi daer of soude hebben
ghegruwet / Haddict weder uut ghespuwet, / Ende ic dranct in waert altemale, /
Twelke mi becam so waie / Dat ics mine becomte dranc’ (r. 116/27). Deze verbinding
van wassen en drinken, met als tussen-
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schakel het spoelen van de mond, is uiterst merkwaardig. In de Roman dient de
‘riviere’, behalve ter versiering van het landschap, alleen maar ‘omme te dwane mijn
anscijn / Daer in ende die anden mijn’ (r. 117/8), en de veel verder optredende
‘fonteyne’ alleen maar om er héél diep in te kijken en dan, als in een spiegel, de
‘rosier’ te ontwaren. Een bron der minne waaruit gedronken wordt is op zichzelf best
denkbaar maar de ‘fonteyne’ uit de Roman is er niet zo een. Is de naar voren
geschoven ‘fonteine’ van Moritoen het dan wel? Zeker, na het drinken uit de bron
krijgt de ‘dromer’ iets in het oog dat wel een minnesymbool zou kunnen zijn: ‘ene
bescijnte clare’ waaruit een 500 regels verder een pijl zal worden afgeschoten die
hem in het hart treft. Dat lijkt wel iets op de vijf pijlen die in de Roman, na het kijken
in de bron, op de minnaar worden afgeschoten. Maar kan deze gelijkenis de tegelijk
reinigende èn welsmakende ‘fonteine’ uit de Allegorie nu ook tot een bron der minne
maken? Waarom dat speciale, zware accent op de ‘mont’? Waarom éérst de
‘inwijding’ van de mond en daarna pas - door de pijl, geen vijf maar één - de
‘inwijding’ van het hart? Dat lijkt toch veel meer te passen bij een dichter dan bij een
minnaar. Een dichter krijgt éérst ‘smaak’ in de taal en wordt zich daarna pas zijn
roeping op meer existentiële wijze bewust. Ik concludeer dus weer tot reïnterpretatie,
van de bron èn van de pijl.
We gaan verder met het ‘droomverhaal’ op het punt waar de dolage van de
‘dromer’ teneinde is en hij mag binnentreden. In de Allegorie is hij dan al dubbel
‘ingewijd’, in de Roman brengt hij niets mee dan zijn hoofse aanleg en gezindheid.
De Roman laat hem omstreeks r. 500, weliswaar door ‘een wiketkin wel clene’ maar
toch zonder enige moeite, binnenkomen in een hoogommuurde ‘vergier’, de Allegorie,
pas in r. 746 en na veel voorbereidingen en plichtplegingen, in een indrukwekkende
‘boorch’, eveneens echter door een ‘wincket’. Het lijkt wel of Moritoen hier en daar
bewust een ‘herkenningswoord’ plaatst om te laten zien dat hij echt ‘navolgt’, ondanks
alle in het oog springende verschillen. De ‘vergier’ stelt met zijn de buitenwereld
afwerende hoge muur een besloten kring voor. Er is echter binnen de ‘vergier’ nog
een tweede besloten kring, een binnenste kring, die voor het eerst wordt aangeduid
in r. 1529 vgg.: ‘In deene side van den vergiere / Eenen
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arden sconen rosier / Vaste besloten binnen ere haghen’. Die ‘haghe’ heet wat
verderop, r. 1598/9, ‘vaste bewrocht...met kaerden, met dornen ende met bramen’.
Tegen het einde van het ‘droomverhaal’, Guillaume-gedeelte, wordt hij vervangen
door iets dat nog veel degelijker en afwerender is, te weten een vrijwel onneembaar
kasteel: ‘ene veste...al omme den rosier betoghen ende up de veste enen sconen
muer’ (r. 3769/73). Zolang de binnenste kring nog een ‘haghe’ was, werd de minnaar
er een enkele maal toegelaten, dankzij de goedgunstigheid van ‘Scone Ontfaen’ r. 2783/2986 en 3383/3592 -, na de ommuring, die een opsluiting van ‘Scone Ontfaen’
meebrengt, zal naar het schijnt hem de toegang voorgoed ontzegd zijn. Hij blijft dan
echter nog wel bij voortduring verkeren in de búitenste kring, de ‘vergier’. Dat is een
simpel en overzichtelijk grondpatroon van het verhaal: twee besloten kringen, een
buitenste die gemakkelijk, een binnenste die bijzonder moeilijk te betreden valt. Hoe
staat het daartegenover met de ‘boorch’ van Moritoen? Dat zich daarin ook een
binnenste kring bevindt is wel duidelijk. Het is onmiskenbaar het hooggelegen
‘palaes’, vanwaar het licht uitstraalt en waar ook de ‘regent’, de ‘boorchgrave’ zetelt.
Daarop schijnt ook het ‘herkenningswoord’ van r. 699/700 betrekking te hebben:
‘een muer...van dornen, netelen ende bramen’, te pas gebracht echter, naar het mij
voorkomt, tot schade van de duidelijkheid van de voorstelling. Erg duidelijk is ook
de omvang van de buitenste kring niet. Er is een ‘zale’, een ontmoetingsruimte, met
daaraan gelegen ‘woninghe’, die blijkbaar de particuliere vertrekken van de overige
burchtbewoners zijn. Vóór Moritoens ‘dromer’ de ‘zale’ wordt binnengeleid - dat
gebeurt pas in r. 1739 - heeft hij eerst geruime tijd bij de ‘portier’ geantichambreerd.
Maar zelfs de portierswoning representeert nog niet de állerbuitenste kring, er blijkt
in r. 1495 vgg. ook nog een perifere ruimte te zijn: ‘een groen stede die strecte ter
poorten waert’. Een andere perifere ruimte vormt waarschijnlijk de ommuurde hof
van het ‘sceiden’, waar de ‘dromer’, nadat hij door ‘palaes’ en ‘zale’ is uitgestoten,
gevangen wordt gezet (r. 2197 vgg.) Dat is dan werkelijk wel de allerbuitenste kring
van het ‘droombouwsel’. Het verhaal dat Moritoen als ‘navolger’ te vertellen had
was kennelijk anders en ingewikkelder dan zijn voor-
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beeld hem had voorverteld. We moeten bedacht zijn op een verregaande
reïnterpretatie.
Wanneer de ‘dromer’ uit de Roman heeft aangeklopt en het ‘wiketkin’ voor hem
is opengedaan, door ‘ene maghet wel ghedaen’ die ‘Ledicheit’ blijkt te heten, ontmoet
hij een vrolijk gezelschap dat zich vermaakt met dansen, zingen en musiceren en
bij dat alles de omgangsvormen der hoofse minne demonstreert. ‘Here Deduut’ is
de leider, maar ‘die God van Minnen’ is in hoogsteigen persoon ook van de partij.
Deze zal, ik duidde het hierboven al aan, met zijn vijf pijlen der hoofsheid de ‘dromer’
inwijden en tot zijn ‘vassael’ maken. Voor het zover is heeft de gast, als een soort
voor-inwijding in de buitenste kring, al deelgenomen aan de activiteiten van het
vrolijke gezelschap. Hij heeft nog alles te leren. Eerst het zingen: ‘Ene joncfrauwe
die Bliscap hiet / Sanc daer voren een nuwe liet. / Met soeten lude soet uteleide. /
Deus, hoe wel soe haer noten seide / Ende die woerde mede daer af!’ (r. 673/7).
Dan het musiceren: ‘Daer waren vedelen ende sitolen / Ende menestrele van goeder
scolen / Met fleuten ende met tambusen’ (r. 691/3). Dan de dans: ‘(Mijn here Deduut)
dede daer ten danse comen / Twee magheden.../ Deus, hoe dadent sijt bi staden /
Deen jeghen andren behaghelike / Ende onderbraken so moylike / Daer si leden,
so dat si scenen / Of si metten monde altoes grenen / Ende deen den andren al
daer / Vriendelike custe’ (r. 704/22). Tenslotte wordt de gast uitgenodigd om mee
te komen doen: ‘Ene joncfrauwe die Hoveschede / Was geheten, soe riep mi.../ Soe
seide te mi: lieve minne, / Wat staedi stille in dit vergier? / Coemt an mine hant
dansen hier’ (r. 730/8).
We vinden dit gezelschap uit de Roman terug in de Allegorie. De ‘dromer’ is daar
helemaal niet zo gemakkelijk de ‘boorch’ binnengekomen en mag het daarin
verblijvende gezelschap - ‘die overzoete compaengie’ - ook volstrekt niet meteen
ontmoeten. Honderden regels lang slaat hij door een ‘splete’ in het portiersvertrek
gade wat men in de ‘zale’ doet. De eerste die hij in het oog krijgt is ‘een die scoonste
creature / Die leift in al der werelt breit, / Elc die noomdse Hovesscheit’ (r. 785/7).
We kennen ‘Hovesscheit’ al uit de Roman, maar ze heeft in de Allegorie een wat
andere functie, overigens maar een
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kleine verschuiving en niet zo erg belangrijk omdat het toch maar om ornamentale
figuren gaat. Samen met ‘Simpelheit’ en ‘Omoedicheit’ nadert ‘Hovesscheit’ tot een
belangrijker, koningin-achtig voorgestelde figuur die ‘Suverheit’ heet. Mogelijk
reflecteert deze ‘Suverheit’ de in de Roman pas veel verder optredende ‘Reinicheit’,
‘die vrouwe vercoren ende meestresse vanden botten’ (r. 2872/3). Dat zou dan weer
een verschuiving zijn en ditmaal een die wel degelijk onze aandacht verdient. Het
rozeknop-motief ontbreekt immers in de Allegorie en als Moritoen niettemin een
‘Suverheit’ = ‘Reinicheit’ wil laten optreden moet hij haar noodzakelijkerwijs
reïnterpreteren. Wat is haar functie geworden? Zij is, zou men kunnen zeggen,
‘meestresse vanden sanghe’. De drie ‘hofdames’ brengen aan de ‘koningin’ een
liedtekst: ‘Doe brochten zi enen brief / Beede ghenoot ende ooc ghescreven. / Een
nieuwe liet dat zi up heven, / Met vreuden elc te zinghene gherde, / Maer Suverhede
diet beweerde. / Soe sprac: hier niet ghesonghen zi, / Joncheer Lust en werter bi,
/ Want zijn acoort vulbringhet al’ (r. 813/20; in de tekst staat ‘Simpelhede’ maar het
verband vraagt m.i. om ‘Suverhede’). Het motief van het ‘nieuwe liet’ herkennen we,
Moritoen heeft het ‘ontleend’ aan de Roman. In de Roman was het echter zuiver
ornamentaal, in de Allegorie gaat het om een écht ‘nieuwe liet’, een lied zoals er in
deze kring nog niet eerder is gezongen en dat daarom bij ‘Suverheit’ vragen moet
oproepen: ‘Seker, dats ghesonghen wel, / Maer niet en weetic wel tbediet’ (r. 850/1).
Dat is een totaal nieuwe wending. In de Roman roept het zingen en dansen en
musiceren nooit problemen op. De problemen kom pas aan de orde wanneer het
om de binnenste kring gaat: het plukken resp. kussen van de rozeknop. Dit vestigt
onze aandacht nog eens op de verschillende situering van het gezelschap in Roman
en Allegorie: in de Roman in de ‘vergier’, de buitenste kring, in de Allegorie in de
‘zale’, die weliswaar niet de allerbinnenste kring vormt maar voor een buitenstaander
toch niet zo gemakkelijk te bereiken is. Het ‘zingen’ heeft in Moritoens verbeelding
een heel andere functie gekregen dan in de Roman, waaraan het ‘ontleend’ was.
Dit spreekt nog zoveel te sterker doordat hij het ‘musiceren’ en het ‘dansen’ níet
heeft overgenomen, en dat terwijl de dans in de Roman-scene toch eigenlijk het
belangrijkste was geweest en het
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opnemen van de gast in het gezelschap juist uitdrukking had gekregen in een invitatie
om mee te dánsen. Het is weer duidelijk: door dit eenzijdige accent op het ‘zingen’,
door dit ‘zingen’ van een perifeer motief tot een centraal thema te maken, waaraan
een problematiek verbonden is die de gang van het verhaal bepaalt, is Jan Moritoen
aan het reïnterpreteren geweest. De ‘navolger’ is een volkomen zelfstandig te werk
gaand dichter.
Maar we zijn nog niet klaar met de verschillen tussen ‘voorbeeld’ en ‘navolging’.
In de Allegorie is het ‘joncfrau Juecht’ die het ‘nieuwe liet’ gemaakt blijkt te hebben.
Zij is dus dichteres en componiste. Zij heeft ook een bijzondere vriend, de al
genoemde ‘Joncheer Lust’, de meester-zanger van de ‘compaengie’: ‘Al haer solaes
ende al haer ruste / Leicht soe in den zanc van Luste. / Haer en rouct wat soe hem
brinct / Ghescreven, up dat hijt bezinct’ (r. 1321/4), en nog eens: ‘Al lesende drouch
soe tliet / Tote Luste, die was haer stael / Ende van sanghe naturael, / Ende toochdet
hem ten selven stonden / Ende seide: Lust, dit hebbic vonden, / Ic biddu willet over
zinghen’ (r. 1435/40). Deze ‘joncfrau Juecht’ is ‘ontleend’ aan de Roman, zij
reflecteert de figuur van ‘Joncheit’ (r. 1193 vgg.). Zoals van ‘Joncheit’ wordt gezegd:
‘Ten spele stont haer herte ende sin’, heet het van ‘Juecht’ dat zij ‘liep spelen in de
zale’ (r. 875). ‘Joncheit’ heeft ook een bijzondere vriend, die echter niet met name
genoemd wordt: ‘An hare hant so hilt si / Haren vrient die hare ginc bi. / Dien si custe
tallen male’ (r. 1203/5). Nog eens: ‘Si ondercusten te menigher stont / Elc andren
an sinen roden mont / Recht of II tortelduven waren’ (r. 1217/9). Moritoen heeft de
‘minne-eenheid’ van ‘Joncheit’ en haar vriend dus uitdrukkelijk gereïnterpreteerd
tot de ‘dicht-en-zing-eenheid’ van ‘Juecht’ en ‘Lust’. Een veel belangrijker verschil
tussen Roman en Allegorie bestaat echter hierin dat de ‘dromer’ uit de Roman in
de ‘vergier’, de buitenste kring, nog alles heeft te leren, terwijl zijn tegenhanger in
de Allegorie, door de ‘splete’ van het portiersvertrek - buitenste kring - in de ‘zale’
kijkend, alles al wéét. Hij begrijpt op het eerste gehoor wat het ‘nieuwe liet’ betekent,
hij is in staat het probleem waar men in de ‘zale’ lang en breed over discussieert
met één slag - met één líed - op te helderen. Hij is dan ook, ofschoon nog in de
buitenste kring verkerend, al lang
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een ingewijde, dóór het drinken uit de ‘fonteine’, dóór de pijl die uit de ‘bescijnte
clare’ in zijn hart geschoten is. Hij is een dichter, een beter, een volgroeider dichter
dan ‘Juecht’. Dat weet het gezelschap van de ‘zale’ nog niet, maar het zal spoedig
in deze op één na binnenste kring doordringen wie hij is en wát hij kan, die gast die
daar vooralsnog buiten in het portiersvertrek staat te antichambreren. Moritoen heeft
niet alleen allerlei details van het ‘droomverhaal’ gereïnterpreteerd, maar ook de
centrale figuur van de ‘dromer’ zelf. Die van buiten komende heeft een boodschap
te brengen aan hen die binnen zijn, een dichterlijke boodschap aan een ‘compaengie’
van poëzie-en-zang-minnaars. Blijft er in de aldus gereïnterpreteerde Allegorie dan
niets van de oorspronkelijke thematiek van de Roman over? Zeker wel. De
buitenstaande dichter verlangt even vurig naar zijn opname in de binnenste kring
als de buitenstaande minnaar naar het kussen van de rozeknop. In die opname zal
het diepste verlangen, het ‘minne-verlangen’ van de dichter vervuld worden. Want
een dichter is evenmin existentieelcompleet zonder een kring van verstaanders als
een minnaar het is zonder een geliefde die zijn smeekbeden wil ‘ontfaen’. Tot de
‘compaengie’, gesymboliseerd en gepersonifieerd in de figuur van de ‘boorchgrave’
die in de binnenste kring zetelt, zou Moritoens ‘dromer’ met volle overtuiging hebben
kunnen zeggen: ‘ghi sijt vrouwe van minen sinne’.
De ‘boorchgrave’ is géén vrouw maar het ‘palaes’ waar hij troont wordt ons bij de
eerste presentatie - r. 562 vgg., de ‘dromer’ staat dan nog helemáál buiten - wél
voorgesteld als een vrouw. Het is namelijk, zoals ik in Ts. 84, 14 vgg. heb
aangetoond, de domificatie van een vrouwengestalte, gemodelleerd naar
Augustijnkens ‘Borch van Vroudenrijc’. Is deze voorstelling nu helemaal buiten de
Roman om tot stand gekomen? Een eigenlijke domificatie is in de Roman niet te
vinden. Dat kan ook niet goed want de vrouw wordt er voorgesteld als een ‘rosier’,
de binnenste kring van de ommuurde ‘vergier’. Maar, ik heb het al vermeld, op een
gegeven ogenblik, tegen het einde van het Guillaume-gedeelte van de Roman,
wordt er om de ‘rosier’ heen een kasteel gebouwd. Dat is de vrouw zelf niet maar
heeft toch wel
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veel met haar te maken. Het is dan ook een bijzonder fraai kasteel. De bouw,
vanwege ‘ver Jalousie’, wordt als volgt beschreven:
In allen landen soe onboet
Werclieden ende dede ene veste
Maken, die scoenste ende die beste
Stede die noit man sach met oghen,
Al omme den rosier betogen,
Ende up de veste enen sconen muer.
Het soude mi werden alte suer,
Soudic vulprisen die toreele
Die daer stonden, ende die carteele.
Die casteel was alte male
Vierecant ghemaect wale.
An elke side ene poerte so stoet,
Geordijst vaste ende goet.
Voren ende achter so was eene
Wel ghewracht van maerbersteene...
In midden den pleine ver Jalousie
Maken dede bi meestrie
Eenen thor bi compase al ront...
Tusscen den thor ende dat vorbouch
Stont gheplant na sijn ghevouch
Die rosier met menighen rosen. r. 3768/95)

Ligt het niet voor de hand dat Jan Moritoen, die deze beschrijving las met
Augustijnkens gedicht in zijn herinnering, het kasteel uit de Roman heeft
gereïnterpreteerd - en dienovereenkomstig uitgebreid - tot een domificatie? ‘Daer
sach ic in den torre ront / Twee veinstren so over scone, / Hi en es levende onder
den trone / Diese te rechte mochte vulprisen’, enzovoort (r. 513 vgg.). Het ‘hart’ van
de domificatie kon natuurlijk geen ‘rosier’ blijven maar moest, als bij Augustijnken,
een ‘boorchgrave’ worden. Het uiteindelijke doel van de ‘dromer’, dat hij pas in de
binnenste kring zou kunnen bereiken, werd niet het kussen van de rozeknop maar
het één-worden met de ‘boorchgrave’. Zien we het zo, dan kunnen we zelfs in de
gedomificeerde vrouwe van het ‘palaes’ die op het eerste gezicht zo geheel en al
een vreemd element in de Allegorie lijkt, nog wel een stukje ‘navolging’ van de
Roman herkennen. Als de minnaar uit de Roman de rozeknop heeft mogen kussen
lezen
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we: ‘Uter rose ghinc ene roke mede / Die mi int herte binnen vloech / Ende alle den
rauwe daer uut toech / Ende dreef wech al mijn seer / Die ic te voren adde eer’ (r.
3530/4). Als de minnaar-dichter uit de Allegorie door de ‘boorchgrave’ is
geaccepteerd - ‘Mine jonst die ghevic di’, r. 2004 - wordt hem, herhaling op hoger
plan van het drinken uit de ‘fonteine’, een kostelijke beker aangereikt: ‘Hi hiet mi
drincken rechte voort / Dranc die men daer hiet confoort. / Die mi duer ghinc dat
herte mijn / Ende uut mi dreef der wonden pijn’ (r. 2025/8). Verder: ‘Die burchgrave
die hadde mi / So lief dat eens was ic ende hi’ (r. 2069/70). Nog verder: ‘Die int
palais daden wachte / Dienden mi bi daghe bi nachte, / Als icker cam wast al ondaen.
/ Daer ic van buten moeste ontfaen / Lucht van also zoeter aert / Die de burchgrave
sende up waert, / Aller specien onghelijc / Die men vint up eerderijc. / Want al haddic
alle de pijn / Allene ghehadt int herte mijn / Die in de werelt mochte wesen, / Die
lucht die hadde mi ghenesen’ (r. 2091/2102). Een klein motiefje uit de Roman wordt
in de Allegorie dus breed uitgewerkt. Alleen gaat het in de Allegorie niet meer om
een rozeknop maar om een ‘boorchgrave’, het ‘hart’ van een ‘compaengie’, het
middelpunt van de binnenste kring.
Tussen het hoogtepunt van het ‘droomverhaal’ in de Roman, het kussen van de
rozeknop, en het slot van het Guillaume-gedeelte liggen ongeveer 600 regels, tussen
het hoogtepunt van de Allegorie, de één-wording met de ‘boorchgrave’, en het slot
ongeveer 350 regels. De slotepisodes lopen in belangrijke mate parallel, maar er
zijn, natuurlijk, ook weer verschillen. De tegenkrachten komen in het geweer. In de
Roman heten ze Quade Tonghe, Jalousie, Scande, Vrese, Dangier, in de Allegorie
Envie, Jalouzie, Overmoet, Dangier, Hoede. In beide gevallen ligt het begin van de
ommekeer bij afgunst, kwaadsprekerij. In de Roman blijft die kwaadsprekerij
ongemotiveerd, de minnaar geeft er uit zichzelf geen aanleiding toe. In de Allegorie
is de tot ‘upper-camerlinc’ van de ‘boorchgrave’ bevorderde dichter echter niet zo
geheel onschuldig, want hij betoont zich grotelijks ‘verwaent’ (r. 2124). Dat is een
niet onbelangrijk accentverschil, dat in het vervolg van het verhaal nog sterker zal
worden. Terwijl de minnaar uit de Roman, door de tegenkrachten ‘buten mure’
gesloten, er zelfs een ogenblik toe
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kan komen om de ‘God van Minnen’ in eigen persoon te beschuldigen, gaat de
dichter uit de Allegorie zich in feite uitputten in zelfbeschuldigingen. Ook hij wordt
‘buten mure’ gesloten: ‘Envie ende mijn heer Dangier...leeden mi neder uter zalen’
(r. 2187/9), maar ontvangt daarmee naar ieders mening zijn verdiende loon: ‘In
hadde ghenen so lieven vrient / Hi en seide: dune hebt wel verdient’ (r. 2179/80).
Na wat de proloog ons had aangekondigd moet deze wending aan het slot ons
eigenlijk wel verrassen. Volgens de voorstelling van de proloog ging de dichter zelf
immers vrijuit en waren de ‘rude’, de niet-verstaanders, de oorzaak van zijn
tegenslag. Willen we proloog en slot van de Allegorie met elkaar ‘harmoniseren’,
dan zullen we moeten aannemen dat geen van beide in zichzelf compleet is, maar
dat ze zijn bestemd om elkaar aan te vullen. In de proloog beschuldigt de dichter
anderen maar zwijgt hij over eigen schuld, in de slotepisode is het net andersom.
Conclusie: Moritoens gedicht veronderstelt een conflictsituatie waarbij béide partijen
schuld hebben gehad; de economie van de dichterlijke voorstelling bepaalt wíens
schuld wáár geaccentueerd, danwel verzwegen wordt. De Roman kent dergelijke
complicaties niet, in de Roman gaat alles veel eenvoudiger toe. Bij het kussen van
de rozeknop heeft de minnaar géén schuld op zich geladen want hij heeft alles
keurig overeenkomstig de hoofse voorschriften gedaan. Niettemin gaat het mis met
de minne ten gevolge van ongemotiveerde afgunst en kwaadsprekerij, een soort
natuurverschijnsel.
Na het vermelden van de ‘verwaenthede’ wordt de schuld van de dichter in de
Allegorie nog nader gemotiveerd door een verhaal over drie ‘slotelen’. Toen de
‘boorchgrave’ zijn gunsteling ‘tregement van den castele’ had toevertrouwd, had hij
hem ook drie sleutels laten overhandigen: ‘Deen hiet Trauwe, dander Eere, / Die
derde slotel hiet Antieren’ (r. 2016/7). Men kan dit vergelijken met de ‘drie troeste’
- in r. 4050 ‘drie ghiften’ genoemd - die de ‘God van Minnen’ aan de minnaar had
gegeven nadat hij hem als leenman in dienst had genomen en uitvoerig geïnstrueerd.
Dat waren geweest ‘Zoete Ghepeins’ (r. 2630), ‘Vriendelic Spreken’ (r. 2655) en
‘Zoete Anezien’ (r. 2706). In de klacht na zijn buitensluiting constateert de minnaar
dat hij deze ‘drie ghiften’ heeft ‘verloren’. Buiten zijn schuld, het ligt niet aan hem
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maar aan die geschenken zelf, danwel aan de ‘God van Minnen’ die ze hem schonk:
‘Hi hadde mi scone ghiften ghegheven, / Waren si met mi ghestade bleven!’ (r.
4057/8). Het verhaal van de drie sleutels in de Allegorie is heel anders: ‘Int ende
cam Roukeloos / Ende dede so dat ic verloos / Alle beede mine slotelen. / Doe
mense niet en hoorde rotlen / Ende si der fouten worden gheware, / Elckerlic liep
mi naere / Ende vraechde waer ic hadde ghedaen / Die slotlen die ic hadde ontfaen.
/ Mettien so tastie metter hant: / Antieren ic allene vant, / Trouwe ende Eere waren
wech’ (r. 2129/39). Ware het niet dat het ‘verlies’ in Roman en Allegorie op zo'n
overeenkomstige plaats verhaald wordt, men zou kunnen staande houden dat
‘ghiften’ en ‘slotelen’ niets met elkaar te maken hebben. Het parallelisme van de
situatie echter dwingt ons welhaast in de ‘slotelen’ een ‘ontleend’ motiefje te zien.
Het is dan door Moritoen weer fors gereïnterpreteerd om aan zijn zelfbeschuldiging,
die hij blijkbaar dichterlijk-noodzakelijk vond, de nodige symbolische kracht bij te
zetten. De ‘onschuldige’ achtergrond van het motiefje - die aan de lezers bekend
zal zijn geweest - relativeert dan echter tegelijkertijd weer de ernst van de
zelfbeschuldiging. ‘Navolging’ is een dichterlijk spel met eigen
uitdrukkingsmogelijkheden.
Iets van zelfbeschuldiging is overigens ook wel in de Roman te vinden, maar dan
een zeer oratorische en dus in wezen onernstige. De minnaar heeft in r. 4049 vgg.
de ‘God van Minnen’ als ‘leenheer’ in gebreke gesteld. Dat kan niet zo blijven, het
is dichterlijk-noodzakelijk daarop terug te komen. De ‘God van Minnen’ heeft altijd
gelijk. Dus r. 4112 vgg.: ‘Mi ghedinct wel bi waerheiden / Dat mi seide de God van
Minnen: / Wildic troest van hem ghewinnen, / Dat ic die pine te danke name / Die
mi van sinen halve toe quamen.../ Nu es in mi dat ghebrec wale, / Want hijt mi seide
in ware tale / Van den rauwe al beghene: / Die faucte es in mi alleene’. Deze
onernstige zelfbeschuldiging, dit ‘ghebrec’, deze ‘faucte’ van de minnaar tegenover
de ‘God van Minnen’, is door Moritoen in zijn Allegorie verschoven en
gereïnterpreteerd. Ook verschoven. Want weliswaar representeert de ‘boorchgrave’
niet alleen de ‘rosier’ maar tegelijk ook de ‘God van Minnen’ - vanuit zijn ‘palaes’ is
immers de pijl in het hart van de
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dichter geschoten en eenmaal, r. 2048, wordt zelfs met zoveel woorden een
toespeling gemaakt op ‘der minnen God’ -, maar het is niet allereerst dit symbolische
‘hart’ van de binnenste kring waarop de schuldgevoelens van de buitengeslotene
betrekking hebben. Wie hij tekort heeft gedaan, dat zijn de goede vrienden - ‘In
hadde ghenen so lieven vrient’ enz. -, dat is de ‘compaengie’ uit de ‘zale’. Dat blijkt
duidelijk uit de wending in r. 2322 vgg.: ‘dat ic mi verwrochte / Die overzoete
compaengie, / De burchgrave ende Melancolie / Ende die heeren alle gadre’. De
‘compaengie’ staat voorop. Dat de ‘boorchgrave’ de dichter heeft verbannen naar
de buitenste kring - ‘Die burchgrave ontseide mi sijn oghen’, r. 2148 - is eenvoudig
het gevolg geweest van de beschuldigingen die van de zijde van de ‘compaengie’
waren ingebracht. Dáár had men het verlies van de ‘slotelen’ geconstateerd, dáár
had de dichter zich ‘verwaent’ gedragen.
Direct vergelijkbaar zijn weer de doodsgedachten aan het slot van de Allegorie
en het slot van de Roman, Guillaume-gedeelte. De minnaar verklaart in r. 4061/2
dat hij zal sterven als ‘Scone Ontfaen’ in de toren gevangen blijft en daarmee
onbereikbaar voor hem. Sterven dus als gevolg van gescheidenheid. In r. 4126 vgg.
wordt dit motief nog eens op ‘hoger’ plan herhaald: ‘Die God van Minnen heeft niet
mesdaen. / Hi doe met mi al bloet / Sinen wille cleene ende groet. / Over mi heeft
hi ghebot. / Hets recht want hi es god. / Alse hi wille moetic sterven, / En si datti mi
helpe verwerven / Dat ic ghecrighe Scone Ontfane, / Daer mijn leven al staet ane’.
Het is allemaal erg ‘vroom’ gezegd, maar ook erg literair. Het is, in deze hoofse
situatie, in wezen onernstig. De minnaar spéélt de rol van het schuldeloze slachtoffer
der minne. Men vergelijke ook de onserieuze wijze waarop de ‘God van Minnen’ in
zijn instructie, r. 2587 vgg., over het doodsverlangen van de minnaar spreekt. In de
Allegorie is het spel wel wat serieuzer maar blijft het niettemin spel. De dichter is,
hij heeft het zelf al vertellende herhaaldelijk laten uitkomen, inderdaad schuldig.
Buiten de ‘zale’ gesloten, ingesloten in de ommuurde hof van het ‘sceiden’ waar
alle bomen de bitterste vruchten dragen, verklaart hij: ‘altoos als ic voetsel nam /
Doe docht mi dat steerven cam. / Steerven was al mijn begheren. / Nochtan moestic
der doot ontberen / Also langhe als mine natuere / Leven wilde bin desen
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muere’ (r. 2277/82). Het motief van het sterven als gevolg van gescheidenheid is
overgenomen maar met een opmerkelijke verschuiving: de dichter zou wel wíllen
sterven maar stelt nuchter vast dat hij tóch niet dood zal gaan, want het leven is nu
eenmaal te taai! Het is dus een doodsmotief dat bepaald nog uitzichten laat. Zolang
er leven is is er hoop. De dichter zingt in deze situatie, eenzaam, over verlóren hoop
(r. 2293/2316), maar hóópt tegelijk op gehóór, van de ‘compaengie’ in de ‘zale’, die
goede vrienden, die verstaanders: ‘Ic weinschede, hadt ghehoort Jolijt, / Die mi so
vrienthout plach te sine’ (r. 2318/9). ‘Jolijt’ heeft nooit meegedaan met de actie tegen
de dichter, het is in r. 2120 met zoveel woorden gezegd, ‘Jolijt’ representeert degenen
‘die de weghe der consten kennen’. We zijn in r. 2318 expliciet terug bij de in de
proloog veronderstelde situatie. De doodsgedachten van de dichter kunnen niet al
te serieus zijn, want hij hóópt nog, hij zíngt nog, hij zingt wéér, ín zijn Allegorie. Door
de buiten-allegorische gegevens van de proloog te verbinden met de allegorische
van r. 2277/2325 kunnen we in feite bewíjzen dat Jan Moritoen in zijn Allegorie een
verbeelding heeft willen scheppen van zijn eigen dichterleven, een leven dat zich
niet wou laten dóódmaken. Hij zál niet sterven, deze dichter, als zijn gedicht maar
‘ontfaen’ wordt.
In de slotpassage van de Allegorie vinden we nog eenmaal alle elementen bij
elkaar: de ‘zale’, het ‘palaes’, de ‘schuld’ van de dichter en zijn onserieuze
doodsgedachten.
Langhe was ic int ellende
Dat ic mi selven niet en kende
Ende wart razende uut ende in
Als ic peinsde in minen zin
Om die weelde ende om tsolaes
Die ic hadde in dat palaes
Ende om dat licht ende om de zale
Ende om die woninghe altemale
Ende om verledene vroilicheit
Die mi was worden aerbeit.
So wordic so tende den rade
Dat ic badt Gode dor ghenade
Dat hi mi liete zijn verduldich,
Want ic kende mi besculdich.
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Die tranen liepen mi ghedichte
Neder over mijn ansichte
Therte was mi also flau
Int tbeweenen ende in tberau
Dat ic int knielen neder zeech.
Dáer ic pine bi ghecreech. (!)
Mi dochte ic staerf van pinen doot. (!)
Van vare ic uut den slape scoot. (!)
Ic sach den dach als ic ontwiec.
Noch bem ic van der wonden ziec. (r. 2537/60)

Het ‘palaes’ dat is het ‘hart’ van de dichtburcht vanwaar de inspiratie uitgaat die het
dichterhart wondt; de ‘zale’, dat is de plaats waar het gehoor van de dichter is
verzameld, de goede verstaanders; de ‘woninghe’, dat zijn de particuliere vertrekken
van de leden van de ‘compaengie’; ‘verduldich’ moet de dichter zijn, afwachten hoe
zijn gedicht ditmaal ontvangen zal worden, afwachten of zijn literair ingeklede
zelfbeschuldiging en zijn voorgespeelde ‘berau’ geaccepteerd worden; de ‘doot’
wordt daarna met een knipoog gepresenteerd, als een ‘doot’ namelijk die je krijgt
van pijn in de knieën - ja, als je ook niet gewénd bent te knielen, niet gewénd het
boetekleed aan te trekken! Humoristisch wordt na deze ‘gedroomde’
dood-op-de-knielbank het verschrikte ontwaken tot de werkelijkheid getekend, terug
in de berouwloze situatie van de buiten-allegorische proloog. Maar ook in de nuchtere
werkelijkheid blijft de ontwaakte toch de échte dichter uit het ‘droomverhaal’, blíjft
hij de geïnspireerde-met-de-wonde-in-het hart.
In een van mijn laatste publicaties heb ik naar aanleiding van Jan Moritoens eerste
allegorie geschreven: ‘Het gedicht eindigt nog op dezelfde wijze als de Roman van
de Roos, d.w.z. zonder samenvattende en afrondende epiloog’ (Ts. 86, 43). Ik moet
dit echter - het lezen gaat voort! - nu wel herroepen of althans nuanceren. Want
weliswaar doet het tamelijk abrupte slot van de Allegorie denken aan dat van de
Roman: ‘Ende ic ontspranc ende doe wast dach’, weliswaar zou Moritoen dit slot
van de Roman ‘nagevolgd’ kunnen hebben - het zou overigens de enige keer zijn
dat hij buiten het Guillaume-gedeelte was gegaan -, maar het is eenvoudig niet wáár
dat zijn Allegorie geen ‘samenvattende en afrondende epiloog’ zou hebben. Zijn
laatste drie regels zíjn een
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epiloog, waarin hij zijn zelfbewuste, ongebroken houding van de proloog weer
volledig aanneemt, zijn dringend beroep op hen ‘die de weghe der consten kennen’
herhaalt. Als Jan Moritoen het slot van de Roman heeft ‘nagevolgd’ heeft hij het
tegelijk gereïnterpreteerd. Tot een afrondende epiloog van zijn Allegorie.

II
De naam van B.H. Erné is in het voorafgaande nergens genoemd, en daarover kan
men zich verbazen omdat deze immers de laatste is geweest die iets over de eerste
allegorie van Jan Moritoen heeft geschreven. Dat was zijn tegen mijn ‘Raden naar
een bedoeling’ gerichte artikel ‘Een liefdesdroom’, in Ts. 86,81 vgg. Is het niet tegen
de regels van het spel wanneer ik het tegenbetoog van een opponent negeer, een
opponent bovendien die niet alleen als een goed lezer kan gelden maar die zich
ook al veel langer met de teksten van het Gruuthuse-handschrift heeft bezig
gehouden dan ik? Ik heb het tegenbetoog van Erné echter niet genegeerd, ik heb
er bij het schrijven van dit artikel voortdurend aan gedacht. Maar ik zag er niet goed
kans toe om, ditmaal op een geheel andere wijze, op een ander niveau als het ware,
redenerend, ook nog en passant Erné's argumentatie direct en expliciet te
beantwoorden. Mijn nieuwe artikel is in feite een uitnodiging om de discussie op
een andere wijze, op een ander niveau voort te zetten.
Mijn vroegere artikel heette ‘Raden naar een bedoeling’ en was dus tot in zijn titel
toe subjectief. Nu denk ik er niet aan om mijn subjectiviteit te desavoueren.
‘Radenderwijs’ lééf ik eigenlijk het meest intensief met een gedicht en zijn dichter
en dat hangt natuurlijk samen met mijn eigen dichterschap. Ik ‘herken’ als dichter
de dichter. Mijn ‘raden’ is dus voor mijn eigen besef nooit maar een ‘slag in de lucht’.
Maar als ík mag ‘raden’ mag een ander het ook doen. Erné gebruikt naar aanleiding
van de door hem gegeven ‘samenvattende verklaring’ ook het woord ‘raden’ (zie
blz. 91). Terecht. Maar door ‘raden’ tegenover ‘raden’ te stellen komen we
wetenschappelijk niet verder. Er kan geen filologische discussie ontstaan. In dit
nieuwe artikel heb ik filologisch inderdaad verder willen komen en ik zou Erné willen
uitnodigen mij op mijn nieuwe weg te volgen.
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De methode die ik in ‘Jan Moritoen als navolger’ heb toegepast - niet voor het eerst,
zie mijn boek De andere Reinaert - gaat ervan uit dat we iets onbekends kunnen
benaderen door het te vergelijken met iets bekends. Hoe zeer ik er ook in mijn
subjectieve lezersverzekerdheid van overtuigd moge zijn dat ik al wel iets van die
eerste allegorie ‘weet’, filologisch moet ik vooralsnog de bedoeling van dit gedicht
beschouwen als iets onbekends. Bij een zo goed bestudeerd gedicht als de Roman
van de Roos van Guillaume de Lorris mag ik daarentegen de bedoeling van de
dichter bekend achten. Wanneer het nu aannemelijk te maken is dat Moritoen de
Roman van de Roos heeft gelezen en die heeft willen ‘navolgen’, is het methodisch
gerechtvaardigd, ja zijn we methodisch verplicht de vraag te stellen: met welke
dichterlijke bedoeling heeft de vlaamse dichter overgenomen, weggelaten,
toegevoegd, verschoven, zwaarder of minder zwaar geaccentueerd? Door
vergelijking kunnen we dan die bedoeling van Moritoen op het spoor zien te komen.
De verschillen tussen ‘voorbeeld’ en ‘navolging’ zijn een objectief gegeven. Een
vraag als ik nu formuleer heb ik mij vroeger nooit gesteld. Ik meende, net als Erné,
dat ik de allegorie wel van zichzelf uit zou kunnen verklaren. Helemaal ongelijk heb
ik daarmee blijkbaar niet gehad, want mijn nieuwe, objectievere benaderingswijze
heeft grotendeels - d.w.z. met de nodige aanvullingen en correcties - dezelfde
interpretatie opgeleverd als mijn vroegere subjectieve. Niettemin moet filologisch
gesproken mijn nieuwe methode beter heten, omdat er nu over de uitkomsten
filologisch beter te discussiëren valt. Ik meen nu inderdaad zoal geen bewijzen dan
toch objectief bespreekbare argumenten te hebben bijgebracht voor mijn interpretatie.
En daarmee impliciet ook in feite een zakelijk antwoord te hebben gegeven op Erné's
subjectieve kritiek.
Er bestaat wellicht nog een ander objectief gegeven dat we kunnen gebruiken
om Moritoens bedoeling te benaderen. Het is Erné geweest die mij in zijn
tegenbetoog daarop opmerkzaam heeft gemaakt. Bij hem is het maar een punt van
ondergeschikt belang en hij heeft het ook niet goed uitgewerkt (zie blz. 83). Niettemin
komt hem de eer toe het aan de orde te hebben gesteld. Het betreft deze vraag:
wat kan de tekstpresentatie van het handschrift - het enige en ontstaan in de directe
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omgeving van de dichter - ons leren over de bedoeling van het gedicht? Erné's fout
is geweest dat hij, nadat hij zich deze vraag gesteld had, niet het handschrift zelf,
of een fotocopie daarvan, is gaan raadplegen maar conclusies is gaan trekken uit
de tekstpresentatie in de, voor zijn tijd verdienstelijke maar nu wel zeer verouderde,
uitgave van Carton. Het ‘extra-wit’ dat Carton hier en daar in de tekst heeft
aangebracht komt geheel en al voor zijn rekening, want in het handschrift vormt de
tekst, afgezien van de ingevoegde liederen, één aaneengesloten geheel. Ook het
‘paragraafteken’ dat Erné vóór r. 2209 meende te herkennen is er niet. Wat is er
dan wel? Wat valt er eventueel uit de plaatsing van de gekleurde hoofdletters op te
maken? Dat wil ik hier nu nagaan. Het heeft niet direct iets met mijn thema ‘Jan
Moritoen als navolger’ te maken, maar kan er een naklank bij vormen.
Er is maar één grote versierde initiaal, aan het begin; er zijn 22 ‘inspringende’
gekleurde hoofdletters met een hoogte van twee regels; er is één, functioneel hiermee
gelijk te stellen, lange J van zes regels hoogte, buiten de afschrijving geplaatst; er
zijn 43 kleinere gekleurde hoofdletters; er is één representant voor een kleine
gekleurde hoofdletter, een opdracht dus van de afschrijver die niet door de
tekstversierder is uitgevoerd. In totaal zijn er dus 68 ‘beginsignalen’, verdeeld over
een gedicht van 2360 regels. Heel ongelijk verdeeld overigens. De tekstpresentatie
in het handschrift geeft ons aanleiding het gedicht te verdelen in twee niet geheel
gelijke helften. De eerste helft loopt van r. 1, danwel r. 41, tot r. 1341, de tweede
helft van r. 1342 tot r. 2360. In de eerste helft komen 4 grote gekleurde hoofdletters
voor, in de tweede helft 19. In de eerste helft zijn 3 liederen ingevoegd, waarvan
maar één, het eerste, door de ‘ic’ heet te zijn gedicht en de beide andere door
‘Juecht’ resp. ‘Hoede’, in de tweede helft vinden we 5 ingevoegde liederen, allemaal
van ‘ic’. Te beginnen met de van een grote gekleurde hoofdletter voorziene r. 1342
gaat de ‘ic’ als dichter handelend optreden, wordt hij van toeschouwer actief
medespeler, de hoofdpersoon van de handeling. Het lijkt wel of de tekstpresentator
dit heeft willen onderstrepen door op een zo groot aantal plaatsen het tweede
gedeelte van het verhaal te markeren met de aandacht trekkende grote hoofdletters.
Een zelfstandig en in zichzelf duidelijk getuigenis kan men natuurlijk
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niet van scripturale ‘beginsignalen’ verwachten, maar als ik hun ‘tekenwaarde’ mag
interpreteren in verband met mijn hierboven gewonnen interpretatie van de allegorie,
zou ik zeggen: het gaat bij de tekstpresentatie blijkbaar om het dichten van een
dichter, het gaat daarover in het bijzonder in de tweede helft van het gedicht.
De ingevoegde liederen hebben de bijzondere aandacht van de tekstpresentator
gehad. Met uitzondering van het eerste, het lied over ‘Twifel’, r. 410/22, zijn zij
allemaal met het nodige ‘wit’ omgeven, ook de afzonderlijke strofen, zelfs al zijn die
maar door één enkele regel aangeduid. Dat is een eigenaardigheid van juist de
eerste allegorie. In ‘tfyerde’ - maar dat is dan ook van een andere schrijver - zijn de
ingevoegde liederen niet zo netjes ‘in het wit verpakt’. Alle strofen van alle liederen,
met uitzondering van de eerste van het eerste, beginnen met gekleurde hoofdletters
en dat is ook het geval met de regels waarmee, na een ingevoegd lied, het verhaal
weer wordt opgenomen. In de liederen en direct daarna kan men spreken van
‘formeel bepaalde beginsignalen’. Het zijn er in totaal 40, te weten 8 grote en 32
kleine gekleurde hoofdletters. De ‘tekenwaarde’ van deze hele groep signalen is
blijkbaar die van blikrichters te zijn op de liederen. Het gaat om de gedichten van
een dichter. Het tweede, zesde, zevende en achtste lied beginnen met een
hoofdletter van de grotere soort, het derde, vierde en vijfde met een van de kleinere
soort. Na zeven van de acht liederen begint de verteltekst met een grote hoofdletter,
na één, het derde, met een kleine. Statistisch beschouwd heeft het derde lied de
minste aandacht gekregen van de tekstpresentator: geen enkele grote gekleurde
hoofdletter! Het is - toevallig? - het ‘liedeken van eens jaers’ (r. 1270), gezongen
door ‘vrau Hoede’, de aanvoerster van de tegenpartij van de dichter.
De 40 ‘formeel bepaalde beginsignalen’ kunnen we verder terzijde laten evenals
de versierde initiaal aan het begin van het gedicht, die immers ook ‘formeel bepaald’
kan heten. We houden dan nog 27 ‘beginsignalen’ over, die we achtereenvolgens
op hun mogelijke bijzondere ‘tekenwaarde’ moeten onderzoeken. Met r. 41, grote
hoofdletter - de enige níet ‘formeel bepaalde’ in de eerste helft -, begint de passage
van 12 regels die ik hierboven de tweede helft van de proloog heb
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genoemd, met r. 53, representant voor een kleine hoofdletter, begint het eigenlijke
‘droomverhaal’. De beide volgende kleine hoofdletters, bij r. 95 en 129, markeren
de scene met de ‘fonteine’. In de eerste passage wordt verteld wat de ‘dromer’ van wie we nog niet weten dat hij een dichter is, hij wórdt het pas door het drinken
uit de bron - allemaal bij de ‘fonteine’ doet, in de tweede passage wordt de omgeving
getekend: ‘Dese fonteine was omme loken / Van crude die zoete roken’, enz. Het
eerste duidelijke signalen-paar van de tekstpresentator betreft dus de bron der
poëzie. De drie volgende kleine hoofdletters, bij de regels 553, 595 en 628, schijnen
drie afdelingen van het exposé der domificatie te markeren. Als dit inderdaad de
bedoeling is geweest is de eerste hoofdletter wat te vroeg geplaatst, want de
eigenlijke beschrijving van het ‘palas’ - het hoofd van de gedomificeerde vrouwe begint pas in r. 563. Met r. 595 komen we van het ‘palais’ - de spelling varieert - op
de ‘pilaer van albaestre’, van het hoofd op de hals dus. Met r. 526 begint een
opsomming van de ‘vijf heren’ die de zintuigen voorstellen. Samen drie signalen die
aan de binnenste kring, van buitenaf gezien nog, een bijzonder scripturaal accent
geven. Het volgende drietal, bij de regels 926, 1001 en 1041, schijnt het beraad van
‘Melancolie’, leider van de ‘compaengie’, met zijn drie broeders te moeten markeren,
niet in de ‘zale’ maar in de ‘temperamentenkamer’. In r. 1066, met de volgende
kleine hoofdletter, wordt ‘Suverheit’ genoemd en sprekend opgevoerd. Zij geeft
antwoord aan ‘Melancolie’ nadat deze haar het negatieve resultaat van het beraad
heeft meegedeeld. ‘Suverheit’ krijgt vaker speciale accenten van de tekstpresentator,
het eerst, met een extra zorgvuldig bewerkte, dubbel gekleurde hoofdletter, in r.
849, maar die regel stond direct na het tweede lied en hier was het signaal dus
allereerst formeel bepaald. De laatste drie kleine gekleurde hoofdletters van het
eerste deel, in de regels 1101, 1182 en 1304, zou men weer kunnen zien als een
drietal. Zij markeren een uitgebreide scene in het hooggelegen vertrek van de
‘buregrave’ - ook een woord waarbij de spelling zeer varieert: ‘buerghgrave’,
‘burchgrave’, enz. - en dit ‘hart’ van de binnenste kring wordt in alle drie de
‘gesignaleerde’ regels met name genoemd. In het laatste deel van de eerste helft,
r. 1101 tot 1334, gaat het om de presentatie van de binnenste
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kring, van binnenuit gezien. Als men de aanwijzingen van de tekstpresentator volgt,
d.w.z. als deze de ‘tekenwaarde’ hebben die ik eraan heb toegekend, dan moet
men vaststellen dat de hele eerste helft bedoeld is als expositie, voorbereiding,
aanduiding. Het eigenlijke, de beslissende handeling, moet nog beginnen.
Terwijl de eerste helft maar één gekleurde hoofdletter van het grotere type bevat
die niet formeel bepaald is - in r. 41 -, en, de representant meegeteld, 13 van het
kleinere type, heeft de tweede helft er 11 van het grotere type - in de regels 1342,
1566, 1590, 1629, 1705, 1884, 1913, 2004, 2116, 2143, 2209 - en 2 van het kleinere
- in de regels 1679 en 2273. Ik bespreek ze stuk voor stuk, zonder het type er telkens
weer bij te vermelden. In r. 1342 begint de passage waarin de ‘ic’ de gelegenheid
krijgt zich als dichter waar te maken. ‘Hope’ en ‘Vorziene’ assisteren hem en twee
liederen, het vierde en het vijfde, zijn het resultaat. In r. 1566 volgt een confrontatie
tussen ‘ic’ en ‘Melancolie’, de leider van de activiteiten in de ‘zale’: ‘Melancolie mi
aenzach. / Sijn oghen gaven gheen verdrach / An mi van boven tote beneden’. De
nieuweling, de minnaar-dichter die nog in de buitenste kring verkeert, wordt grondig
gemonsterd. In r. 1590 wordt hij formeel geaccepteerd, met een omarming: ‘In sinen
aerm vriendelijc / Nam mi die here in vruechden rijc’. In r. 1629 begint, nog altijd in
de buitenste kring, de instructie van ‘vrau Verziene’, die de dichter de gedragsregels
leert waaraan hij zich in de ‘compaengie’ heeft te houden. (Tussen haakjes: dit is
een hierboven niet besproken ‘ontlening’ aan de Roman; er is niets aan verschoven
en direct zichtbaar ook niets gereïnterpreteerd, alleen heel veel weggelaten, want
r. 1629/78 van de Allegorie reflecteren r. 2006/2756 van de Roman; Jan Moritoen
had de sterk gereduceerde passage nodig als uitgangspunt voor zijn schuld-motief
aan het slot en in het licht van deze bedoeling moeten we toch zeggen dat de
‘ontlening’ in de Allegorie anders functioneeert dan in de Roman; voor de
tekstpresentator is de hoofse instructie in elk geval belangrijk genoeg geweest om
er een grote gekleurde hoofdletter aan te besteden.) In r. 1679 verklaart de ‘ic’ zich
accoord met de hem voorgehouden gedragsregels: ‘Ic sprac: die u verwrochte, /
Vriendinne, hi dade onwijsheit’. (Weer tussen haakjes: ook dit heeft Moritoen nodig
gehad om de
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‘onwijsheit’ = ‘verwaentheit’ van zijn hoofdpersoon aan het slot voor te bereiden;
vergelijk aldaar: ‘dat ic mi verwrochte / Die overzoete compaengie’, r. 2322/3;
‘Verziene’ in het voorportaal representeert de ‘compaengie’ in de ‘zale’.) In r. 1705
staat de ‘ic’ nog steeds buiten - hij mag ‘duer die splete’ toekijken - maar wordt de
scene toch al naar de ‘zale’ verplaatst, waar de hoofdpersoon weldra zal moeten
binnentreden: ‘Daer sach ic zitten Zuverhede’. ‘Suverheit’ wordt geaccentueerd,
niet voor het eerst, niet voor het laatst. Voor de tekstpresentator is zij stellig een
belangrijke figuur geweest. In r. 1884 is de scene weer verplaatst naar het vertrek
van de ‘burchgrave’. Die scene is al begonnen in de niet-gesignaleerde regel 1833.
De gekleurde hoofdletters hebben niet in de eerste plaats een ‘indelende’ maar een
accentuerende functie. In r. 1884 zijn het de hoogst belangrijke woorden van de
‘burchgrave’, waarmee 's dichters toelating tot de allerbinnenste kring wordt
aangekondigd, die geaccentueerd moeten worden: ‘Die burchgrave sprac: ghi zijt
/ Sijn meester, heer Melancolien. / Haelten mi, ic wilne zien’. Voordat de toelating
tot de ‘burchgrave’ een feit wordt moet er in de ‘zale’ eerst nog een heleboel
gebeuren. Er vormen zich twee partijen, één vóór de dichter, één tégen hem. In de
door de presentator weer gesignaleerde r. 1913 begint een passage waarin de
vrienden van de dichter vóór hem pleiten: ‘Hovesscheit sprac ende Goedertiere /
Vriendelic te Dangiere’, enz. In r. 2004 vindt de feitelijke opname in de binnenste
kring plaats met de door de ‘buerghgrave’ gesproken woorden: ‘Mine jonst die ghevic
di’. Hier hebben we weer duidelijk de accentuering van een belangrijke regel, geen
beginsignaal van een nieuw verhaalgedeelte. In r. 2116 schenkt de tekstpresentator
nogmaals zijn bijzondere aandacht aan ‘Suverheit’, maar met deze regel begint toch
ook tegelijk de scene waarin het met de dichter mis zal gaan. Het is immers juist de
intieme verhouding tussen ‘ic’ en ‘Suverheit’ waardoor de andere leden van de
‘compaengie’ zich verwaarloosd gaan voelen en de jaloezie, altijd al aanwezig bij
de tegenpartij, ook vat begint te krijgen op de vrienden: ‘Suverheit hadde al de
duecht, / Niemen en hadde éls mijns coppie. / Envie ende Jalouzie / Begonsten
baren haren nijt, / Ende alle, sonder heer Jolijt’. Allemaal op één na dus, en op die
ene stelt de dichter na het zingen van het achtste lied dan ook in
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het bijzonder zijn hoop (r. 2318). Met r. 2143 begint de uitsluiting van de ‘ic’ uit de
binnenste kring, op aanklacht van de ‘compaengie’ maar dóór de ‘burchgrave’: ‘Díe
mi leleke bezach / Als hi hoorde haer gheclach’. Met r. 2209 begint de expositie van
de ommuurde hof van het ‘sceiden’ waarin de dichter opgesloten is - een wel heel
speciale verschijningsvorm van de buitenste kring -, met r. 2273, tenslotte, begint
het gedeeltelijke zelfherstel van de uitgestotene, die tóch niet dood kan gaan en
tóch weer een lied aanheft, hoe droevig ook.
Kan de tekstpresentatie van het handschrift de juistheid of onjuistheid van een
bepaalde interpretatie van de allegorie bewijzen? Ik weet het niet. Maar willen wij
daarover verder discussiëren dan moet onze discussie in elk geval eerst een
degelijke grondslag hebben. En die heb ik met mijn opsomming van de scripturaal
geaccentueerde plaatsen trachten te leggen.
K. HEEROMA
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Toebehoren, hebben en de lijst der Dietse boeken van Rooklooster
In dl. LXXXVI (1970), p. 234-239, van dit tijdschrift heeft Dr. R. Lievens een korte
bijdrage gewijd aan de welbekende lijst der Dietse boeken van Rooklooster. Het
deel ‘identifikatie’ betekent ongetwijfeld een verrijking van onze kennis van de
middeleeuwse bibliotheek van deze Brabantse instelling, tegen het deel ‘interpretatie’
van de titel der boekenlijst (‘Dit sijn die dietse boeke die ons toe behoeren’) kunnen
m.i. ernstige bezwaren geopperd worden. Het is wellicht nuttig de drie punten in
Lievens' redenering eens aan een onderzoek te onderwerpen.
1) Het Mnl. werkwoord toebehoren. In grote lijnen kan men met Lievens akkoord
gaan als hij beweert dat de betekenis ‘eigendom van iemand zijn’ allerminst op de
voorgrond staat; toch is zij ‘in het Mnl. reeds meermalen aan het woord eigen’, zegt
Verdam (VIII, 394); de weinige teksten die deze laatste hierbij citeert zijn van late
datum. Men verlieze echter niet uit het oog dat nagenoeg alle voorbeelden die
Verdam ter verklaring van het werkwoord toebehoren aanhaalt (VIII, 391-394) uit
literaire teksten afkomstig zijn. Indien wij ons echter tot niet-literaire teksten wenden
en in de eerste plaats tot die categorie waarvan Lievens een specimen onderzoekt:
de middeleeuwse inventarissen, dan is de toestand wel enigszins anders. De titel
van de inventaris van de kerk van Sint-Baafs buiten Brugge van ca 1400 luidt Dit
zijn de juweelen die toebehoeren der kerken van sinte Baefs buten Brugghe (Corpus
Catalogorum Belgii, verder geciteerd als CCB, I, nr 20). Voor de Sint-Jacobskerk
te Gent anno 1387 lezen wij: Dit sijn de juweele die toebehoren der kerken van
sente Jacops in Ghend (Gent, Rijksarchief, Fonds Sint-Jacobs). Voor de
Sint-Janskerk te Gent, in de tweede helft der XVe eeuw: Dit naervolghende siin de
juwelen...toebehorende der kercken van sente Jans binnen Ghend (Gent,
Rijksarchief, Fonds Sint-Baafs, K. 58). Voor de Onze-Lieve-Vrouwekerk te
Nieuwpoort (1500): Dit naervolghende zyn de ju-
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weelen ende partcheelen van ghoedinghen toebehoorende der kerke van der
Nieupoort (CCB I, nr 90). De titel van de boekeninventaris van de Jeruzalemkapel
te Brugge, waarover dadelijk meer, luidt ca 1500: Dit zijn de bouken toebehoorende
der capelle van Jherusalem te Brugghe (CCB I, nr 4).
Uit deze voorbeelden moet men niet noodzakelijk tot de betekenis ‘eigendom zijn
van’ besluiten, maar het wordt toch waarschijnlijk dat de interpretatie die onder de
vier door Verdam aangegeven mogelijkheden moet gekozen worden het dichtst
staat bij ‘rechtens toekomen aan’, ‘eigendom zijn van’, en dat de betekenis ‘van
belang zijn voor’, ‘aanbelangen’ hier nauwelijks in aanmerking komt. Daarom meen
ik ook dat Lievens' kritiek op mijn interpretatie van de zin Jacob Adoren hevet ooc
boeken die de capelle thobehoren (anno 1455-1465, CCB I, nr 2) ongegrond is.
Lievens vat het op alsof Jacob Adorne boeken bezit die hij aan de Jeruzalemkapel
te Brugge in bruikleen heeft afgestaan, ik daarentegen meen dat genoemde titel wil
zeggen dat Jacob Adorne boeken uit de kapel ontleend heeft. Hier handelen we
slechts over de betekenis van toebehoren, over hebben wordt verder nog iets meer
gezegd. Lievens kan ten gunste van zijn interpretatie verwijzen naar het voorbeeld
van Jacob's broer Pieter, die in 1452 bij testament bepaalde dat zijn boeken in het
koor der Jeruzalemkapel moesten geplaatst worden, maar dat zijn afstammelingen
steeds de administratie ervan zouden hebben (CCB I, nr 6). Hij laat echter het
vervolg van deze bepaling achterwege, waarin de afstammelingen toegestaan wordt
om die vorseide boucken te meughen orboren tallen tiden alsoo sy willen, alleene
dat ic se niet versceeden wille hebben by verdeele of by vercoope, maer altoos als
sy se ghebesicht sullen hebben weder ter plaetse te bringhene. Men kan dus feitelijk
niet zeggen dat Pieter zijn erfgenamen het eigendomsrecht over die bibliotheek
heeft toegekend, zodat Lievens' argument vervalt; daarbij blijft het problematisch of
Jacob inderdaad het voorbeeld van Pieter heeft gevolgd en boeken uit zijn bezit in
de kapel heeft geplaatst.
2) Er is dus wel degelijk reden om toebehoren in dit verband min of meer gelijk
te stellen met ‘eigendom zijn van’. Mijn interpretatie van het zinnetje Jacob Adoren
hevet ooc boeken...berust tevens op
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de specifieke betekenis waarin het Mnl. werkwoord hebben in Middeleeuwse
boekenlijsten kan gebruikt worden, nl. de betekenis van ‘in bruikleen hebben’. Men
kan daarvoor uit het laatste kwart der XIVe eeuw merkwaardige voorbeelden
aanhalen afkomstig uit de kartuize Genadedal bij Brugge. Het gaat om vermeldingen
van oorkonden betreffende ontleende boeken: Ene lettere van Jan van Deunsen,
monec van Ghent, eenen bouc heift van ons...also langhe als hi leven zal. Item eene
lettere van meester Pietre Niet, prochipape van Moerkerke, van eenen decrete dat
hi van ons heift te zinen live...Item een lettere van onsen vlaemschen speghel, die
heeft Rutghaer van Ruden (CCB I, nr 7).
3) Terug nu naar Rooklooster en de titel van zijn lijst van Dietse boeken. Na de
betekenis van toebehoren te hebben willen preciseren tracht Lievens aan het
persoonlijk voornaamwoord ons een nieuwe interpretatie te geven. ‘Voor de
buitenstaanders van Rooklooster mist dit elke inhoud’, schrijft hij. Men vergete echter
niet dat deze boekenlijst in een codex van de bibliotheek van Rooklooster staat
genoteerd en dus uiteraard niet voor buitenstaanders is bedoeld. Meestal wordt in
dergelijke in een handschrift geschreven boekenlijsten wél de naam van de
bibliotheek aangegeven, maar men kan toch gemakkelijk voorbeelden aanwijzen
1)
waar dit niet gedaan wordt . Die precisering is in feite overbodig, vermits de codex
die de boekenlijst bevat doorgaans een eigendomsmerk draagt. Het is dus niet
noodzakelijk onder ons niet de ganse kloostergemeenschap, maar slechts een
bepaalde groep ijveraars van een literatuur in de volkstaal te verstaan, zoals Lievens
doet. M.a.w., ik betwijfel niet dat er in Rooklooster een dergelijke groep voorvechters
actief was, en dat het aan hen te danken is dat het klooster over een zo belangrijke
verzameling in het Middelnederlands gestelde codices beschikte, wel dat deze
werkgroep (?) in de titel van de boekenlijst op de voorgrond treedt. Lievens'
hoofdargument, het groot aantal doebletten in de lijst, is natuurlijk niet zonder
betekenis,

1)

Men denke aan de XIIe-eeuwse boekenlijsten van de Sint-Maartensabdij bij Doornik (Brevis
annotatio librorum huius ecclesie) of van de abdij Saint-Gérard-de-Brogne (Nomina librorum
scolarium ceterorumque huius ecclesie) (R.L. Plancke, Middeleeuwse inventarissen van
Belgische kloosterbibliotheken in: De Gulden Passer, XXVI, 1948, p. 242-243).
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maar anderzijds toch ook niet doorslaggevend: dat evangelieboeken, epistelboeken
en de regel van de H. Augustinus in een klooster van regulieren in verschillende
exemplaren voorkwamen schijnt mij toch volkomen normaal toe; wat overblijft: twee
exemplaren van het zo verspreide Horologium van Suso, twee exemplaren van
Ruusbroec's Cierheit der gheestelijker brulocht en vier exemplaren van Hadewych's
werken, is op zichzelf wel opvallend; maar toch verlieze men niet uit het oog dat het
bewaarde exemplaar van het Horologium (Parijs, Arsenal 8224) en de twee bewaarde
exemplaren van Hadewych (Brussel, Kon. Bibl. 2877-78 en 2879-80) het
eigendomsmerk van Rooklooster dragen, waaruit blijkt dat de Dietse boeken die
het klooster (of de werkgroep) toebehoorden ook werkelijk zijn (of haar) eigendom
waren. Men kan zich dan ook afvragen in hoeverre de activiteit van de zogenaamde
werkgroep buiten de kloostermuren heeft uitgestraald.
Wat wij dan wel in de boekenlijst moeten zien? Heel eenvoudig een inventaris
van de bibliotheek der lekebroeders, zoals men totnogtoe vrijwel algemeen heeft
aangenomen en zoals die ook in andere instellingen van regulieren van de
Windesheimse congregatie heeft bestaan. Dat de opsteller van de lijst de titel ‘niet
zonder trots’ schreef is mogelijk, maar kan in geen geval uit de bewoordingen van
de titel afgeleid worden.
Albert DEROLEZ

Naschrift
Het verheugt me ten zeerste dat een deskundige op het gebied van ons middeleeuws
bibliotheekwezen als Dr. A. Derolez mee wil zoeken naar de verrichtingen van de
Brugse Adornes (A) en naar de werkelijkheid van Rooklooster (B).
A. Beschouwen we de mededeling over Jacob Adorne op zichzelf, dan acht ik de
verklaring van Derolez (sub 1 en 2) zeer goed mogelijk. Maar we moeten een zin
toch in zijn kontekst lezen en deze bestaat in het onderhavige geval uit drie posten,
die onder elkaar en door dezelfde kursieve hand zijn neergeschreven, de eerste
twee zelfs ‘op hetzelfde ogenblik’ (Derolez, CCB I, p. 3):
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1 Hii sunt libri quos magister Iohannes Breet c o n t u l i t capelle de Iherusalem...
2 Item Jacob Adoren hevet ooc boeken die de capelle thobhoren. bisonderlinc
V boecken spekelen hystoriael ende legenden sanctorum, al in vlaemsche.
3 Hii sunt libri quos Petrus Adoren c o n t u l i t capelle...
In 1 en 3 gaan de boeken onbetwistbaar van een partikulier naar de kapel. Ik acht
het hoogst onwaarschijnlijk dat in de middelste zin, die bovendien het woordje ooc
bevat, de boeken zich in de tegenovergestelde richting zouden bewegen, nl. van
de kapel weg naar Jacob Adorne, zoals Derolez staande houdt. Bevreemdt het hem
dan niet dat deze bedrijvige bankier en politicus met de gehele Spieghel Historiael
naar huis zou stappen en bovendien met een of een paar handschriften met
heiligenlegenden, alsof zijn leeshonger met die 187.000 verzen alleen niet te stillen
was? En dan staat er nog bij genoteerd: bisonderlinc, hoofdzakelijk.
M.i. volgt Jacob († 1465) hier het voorbeeld van zijn broer Pieter († 1464), die in
1452 bij testament bepaalde dat al zijn boeken ‘sullen lichen in de capelle van
Jerusalem up pulten’ (dus geen uitleenbibliotheek). Of zijn afstammelingen dan nog
als eigenaar kunnen beschouwd worden, doet hier niet ter zake. Juridisch zijn ze
dat nog wel, dacht ik, al weegt op dit eigendom een zwaar servituut.
Mijn mening wordt trouwens bevestigd door de mededeling uit de jaren 1467-1483,
die onmiddellijk aansluit bij het boven aangehaalde drievoudige citaat en die slaat
op de drie heren Joh. Breet, Jacob Adorne en Petrus: ‘Numerus vere istorum extendit
se librorum ad tredecim, qui ad perpetuam predictorum virorum in capelle Iherusalem
p o n u n t u r memoriam, quos Ancelmus (de zoon van Petrus) tenet’.
B. Derolez citeert vijf plaatsen, waarin we als inhoud van toebehoren niet
‘aanbelangen’ moeten aannemen, maar ‘eigendom zijn van’ (of iets dergelijks); de
eerste twee voorbeelden, uit c. 1400 en uit 1387, betekenen een welkome aanvulling
bij het MNW, dat voor deze betekenis niet beschikt over citaten uit de XIVde eeuw.
In zekere zin kunnen we Dit sijn die dietsche boeke die ons toe be-
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hoeren daarmee gelijkschakelen. Ook mijn verklaring impliceert een
eigendomsaantekening, maar waarschijnlijk heb ik dit in mijn betoog niet genoeg
beklemtoond doordat ik vooral de nadruk heb gelegd op het feit dat het tevens méér
is dan dat. De voorbeelden van Derolez kunnen me niet van dit standpunt afbrengen,
omdat ik drie belangrijke verschillen met Rooklooster zie, die ik nu achtereenvolgens
zal bespreken.
1e. Al zijn gevallen hebben betrekking op een kerk of kapel, waar het ‘emotionele’
element onmogelijk kan spelen, niet op personen (ons).
2e. Een goede titel moet de inhoud weerspiegelen en bij de interpretatie van een
titel kan dus ook de inhoud een verhelderende rol spelen. Die vele doebletten nu
van deze lijst leggen voor mij toch wel heel veel gewicht in de schaal, omdat zij m.i.
in feitelijke tegenstrijd met de konklusie van Derolez zijn slotparagraaf: ‘Heel
1)
eenvoudig een inventaris van de bibliotheek der lekebroeders’ . Wat is immers het
geval? Bij de juridische oprichting van Rooklooster in 1374 besloot de afgezant van
de bisschop uit ekonomische overwegingen slechts een prior, vier priesters en v i e r
2)
lekebroeders toe te laten . Laten we veronderstellen dat, niettegenstaande deze
statutaire beperking, in de jaren '90 (toen de boekenlijst werd opgesteld) het aantal
lekebroeders ruim verdubbeld was. Laten we verder aannemen dat een derde
daarvan k o n lezen en dat deze drie niet alleen l u i s t e r d e n naar de refterlitteratuur
maar zelf ook l a z e n . Zie je deze drie verwende lekebroeders daar al zitten na
volbrachte dagtaak in de avondgloed, elk van hen gebogen over een handschrift
met de aartsmoeilijke strofische gedichten van Hadewijch? En (waarschijnlijk) ligt
nog een vierde Hadewijch als reserve op de boekenplank. Meent mijn geachte
opponens werkelijk dat de hard wroetende pioniers in het Zoniënbos hun broeders
met zulke overvloed van onaangepaste lektuur hebben overstelpt? Voor elke
gebruiker een Hadewijcm en dan nog één in reserve! Dit is een absurde weelde,
die zelfs in onze welvaartsstaten door geen enkele bibliotekaris wordt nagestreefd.
Neen, deze biblioteek kan alleen maar funktionneren wanneer we

1)
2)

Zij zullen echter pas in 1413 behoren tot de Windesheimse kongregatie.
Zie Jan van Cutsem, De priorij Rooklooster van 1374 tot 1413. Onuitgeg. licentieverhandeling,
Leuven 1959, p. 79.
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een propagerende aktiviteit buiten de kloostermuren veronderstellen. Anders is dit
pure geldverspilling, die geenszins strookt met het sober begin van Rooklooster.
o

3 Ook de auteur van de boekenlijst, de armarius van Rooklooster, moet hier zijn
duit in het zakje doen. We kennen zijn naam (nog) niet, maar we weten dat hij
minstens zes Mnl. hss. geheel of gedeeltelijk schreef en dat hij er drie andere
3)
verbeterde of rubriceerde . Voortgezet onderzoek zal zeker nog meer van zijn
aktiviteiten aan het licht brengen, maar nu reeds kunnen we zeggen dat we zonder
hem niet zouden beschikken over de Tweede Partie van de Spiehel Historiael, noch
over de Rinclus, noch over Der Kerken Claghe, noch over de Vierde Martijn.
Voorwaar geen geringe verdienste.
Hij is een exponent, waarschijnlijk zelfs de drijvende kracht, van die Mnl. werkgroep
- die voor ons enkele ontschatbare parels van de Xiiide-eeuwse mystiek heeft
bewaard: zonder hen geen Hadewijch, geen Appelmans, geen Beatrijs van
4)
Nazareth-in-het-Brabants en mogelijk ook geen leven van Lutgart .
- die zelf ook voor de leken heeft vertaald en misschien ook traktaten en gebeden
heeft opgesteld. Op dit terrein moet nog bijna alles worden onderzocht en we zullen
hierbij verduiveld goed moeten oppassen dat de indikaties van de handschriftelijke
tekstoverlevering ons niet misleiden en dat we steeds een duidelijk onderscheid
maken tussen wat tot de receptie en wat tot de eigen prestaties behoort.
Wanneer we rekening houden met de argumenten die Prof. C.C. de Bruin
5)
voorzichtig verzamelt in zijn vrij traag verschijnende artikelenreeks over de
bijbelvertaler van 1360, ziet het er naar uit dat we deze zo vruchtbare auteur elders,
nl. in Affligem, moeten situeren. - Ook de vertaler van Suso's Horologium kunnen
we, voorlopig althans,

3)

4)
5)

Terecht was hij dan ook vertegenwoordigd op dat grootse familiereünie van de Brusselse
tentoonstelling. De resultaten van voorafgaand onderzoek heeft J. Deschamps samengevat
in zijn catalogus, zie HZM 24, 1970, p. 96 en herhaald op p. 179.
Het is niet bekend wanneer Rooklooster het unieke hs. uit c. 1300 met de berijming door
Willem van Affligem heeft verworven.
Zie NAKG 48 (1967) tot en met 51 (1970).
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elimineren, omdat - indien we Zr. van de Wijnpersse (p. 81) mogen geloven - zijn
werk niet na 1345 is tot stand gekomen. - Ook op de B-vertaling van ps.-Augustinus'
Manuale had ik gehoopt. Prof. de Bruin echter schrijft in het NAKG 46, 105 deze
tekst eveneens toe aan de bijbelvertaler van 1360, maar neemt dit Manuale dan
weer niet op in de voorlopige lijst van dezes geschriften (ib. 50, 14-15).
Maar deze drie ontgoochelingen kunnen niet opwegen tegen de te verwachten
6)
oogst. Het traktaat Audi filia / Hore dochter b.v. maakt een goede kans: in onze
lage landen bestaat er thans slechts één Latijns en één Diets hs., beide afkomstig
uit Rooklooster. - Langs een andere weg komt ook Prof. de Bruin bij dezelfde
werkgroep uit: In zijn bovengenoemde bijdragen spreekt hij in het algemeen over
de vertaallitteratuur van Rooklooster (NAKG 51, 16) en noemt met name de
Brabantse vertaling van het tweede gedeelte van het N.T. en de herziening van het
hooglied (50, 19), een stuk uit de Summa van Hugo Ripelin van Straatsburg (50,
16) en een belangrijk hoofdstuk van Gerard Zerbolt over het lezen van godsdienstige
boeken in de volkstaal (49, 150 en 50, 19).
Zou dit alles niet meetrillen in de titel wanneer de armarius de inventaris van hun
werkzaamheden opmaakt? Ik moet Dr. A. Derolez toegeven dat ik dat alles niet kan
bewijzen. Maar alles wijst er op.
Korbeek-Lo, febr. '71.
R. LIEVENS

6)

Zie de licentieverhandeling van Christian Battaille (Leuven, 1971), met tekstuitgave van de
eerste Latijnse en Dietse hoofdstukken.
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Het aspect als syntactische functie
(vervolg)
III. Het aspect als ‘point of view’ van de spreker
12. Mijn bezwaren mogen verder duidelijk worden bij de nu volgende uiteenzetting
van wat naar mijn mening onder aspecten moet worden verstaan. Daartoe knoop
ik aan bij wat ik daarover reeds geschreven heb in mijn artikelenserie over
aspectische voegwoordelijke verbindingen in TNTL uit de jaren 1954, '55, '56 en bij
de beknopte formulering van mijn standpunt in mijn Nederlandse syntaxis in klein
bestek (1966).
In het algemeen is volgens mijn opvatting het aspect de ‘point of view’, de
gezichtshoek waaronder de taalgebruiker een handeling, gebeuren of toestand door
middel van een syntactische structuur die als zin fungeert, voorstelt in de tijd, of nog
liever ten opzichte van de tijd; het is de tot uitdrukking gekomen visie op het gebeuren
of de situatie in het aangegeven tijdsbestek. Die visie of dat gezichtspunt valt
uiteraard buiten de eigenlijke tijdgebonden handeling of situatie op zichzelf genomen.
In dat opzicht komt mijn opvatting dus volledig overeen met de theorie van Renicke
en Deutschbein betreffende wat zij onder het aspect willen verstaan, nl. aldus terecht
geformuleerd: ‘Die Aspekte haben die Eigentümlichkeit, dass sie eine perspektivische
Schau über einen Prozess darstellen, und zwar von dem Standpunkt des
Sprechenden oder Erzählenden aus’. Alleen, deze opvatting kan niet beperkt blijven
tot wat bij Renicke tot de aspecten gerekend wordt. Ik begrijp nl. niet dat Renicke
zelf niet tot de conclusie is gekomen, dat wat hij het perfectieve aspect noemt, in
de grond van de zaak hetzelfde is als het resultatieve in zijn opstelling van de
aktionsarten, en evenzo is wat hij imperfectief aspect noemt, nauwelijks te scheiden
van wat bij hem als prozedent onder de aktionsarten ressorteert. Aktionsarten zijn,
zoals Renicke die formuleert, nooit in absolute zin objectief, wat hij ook zelf erkent,
maar eventueel uit de objectieve sfeer opgenomen in de sub-
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jectieve sfeer van de spreker. Er is dan ook geen principieel verschil tussen
aktionsarten en aspecten.
De term ‘aktionsarten’ leidt, zoals we in het voorafgaande, o.a. bij Van Wijk en bij
Naarding hebben aangewezen, tot misverstanden, omdat hij willekeurig de aandacht
uitsluitend richt op de betekenis van een woord. Daarom kan die term beter uit de
syntaxis gebannen worden. Wil men die term handhaven in de semantiek van het
woord, dan is daar niet veel tegen in te brengen, maar veel zin heeft het niet. Beter
is het ook hier een zo zeer belaste term te vermijden. Wel is het zo dat onder de
aspecten verschillende nuancen, eventueel subcategorieën zijn te onderscheiden,
maar voor ik daartoe overga, wil ik eerst mijn algemene omschrijving van het aspect
wat nader theoretisch toelichten.
13. In de eerste plaats leg ik er dan nog eens sterke nadruk op, dat het aspect een
syntactische functie is. Dat wil meer zeggen, dan dat het in gegeven omstandigheden
door een coöperatie van syntactische elementen tot uitdrukking komt in plaats van
alleen door het werkwoord. Het betekent, onafhankelijk van de detaillering in de
vormgeving, dat het aspect is te beschouwen als een functie van de zin als
spreekeenheid. Indertijd heb ik onderscheid gemaakt tussen interne en externe
functies van de zin: intern zijn de relaties in de zin tussen de zinscomponenten
onderling, extern zijn de functies van de zin als syntactisch en semantisch geheel.
Tot die externe functies behoren de relaties van een gegeven zin tot andere zinnen
in het verband, en verder de modaliteiten, de aspecten en het daarmee ten nauwste
verbonden tempus, dwz. de plaatsing van de zakelijke inhoud van de zin in het
kader van een der tijdstrappen: de tegenwoordige, verleden of toekomende tijd. Nu
kan men het complex van externe functies, interne relaties en zakelijke inhoud
eventueel samenvatten onder de term ‘zinsbetekenis’. Maar dan dient men wel te
beseffen, dat het woord ‘betekenis’ in dit geval een hogere dimensie heeft dan de
betekenis van een woord en ook dan die van een woordgroep, zelfs dan die van
een zinspotente groep. De betekenis van een woord of een woordgroep heeft een
bepaalde structuur, dwz. zij bestaat uit een samenstel van
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verschillende semantische facetten. Sommige daarvan kunnen overeenkomst
vertonen met wat we ten opzichte van een zin de aspectfuncties noemen. Dat geldt
in de eerste plaats voor verbale woorden, en dan speciaal voor de werkwoorden.
Van een werkwoord als barsten, of knallen, botsen en dergelijke kan men zeggen,
dat het in abstracto een gebeuren aanduidt dat bij de realisatie als ‘einmalig’
gebeuren een minimum aan tijd of slechts een moment in beslag neemt. Dat zou
men zonder bezwaar ook van de verbale substantieven knal en botsing mogen
beweren. Van een werkwoord als lopen, of schrijven, lezen en dergelijke kan men
zeggen, dat ze als begrip bij realisatie tot gebeuren of handeling door een actief
subject een zekere tijdsduur veronderstellen. Maar die tijdsduur is afhankelijk van
het waargenomen of geproduceerde object. In ‘ik hoor een knal’ is de duur van
‘horen’ minimaal conform het begrip knal, maar in ‘ik hoor hem spreken’ is de duur
van horen even lang als de duur van zijn spreken. Bij nog weer andere werkwoorden
wordt de doelstelling, een handelingslimiet of een object, als resultaat in de
semantische structuur verondersteld, zodat ze bij optreden in het taalgebruik met
bepalingen of objecten kunnen of moeten worden uitgebreid, bv. ik ga naar huis.
Maar dat alles kan niet tot de conclusie leiden, dat knallen, of eventueel het
substantief knal, een momentane aspectfunctie heeft, of dat lopen een duratief en
(een boek) lezen of schrijven en (naar huis) gaan een perfectief of resultatief aspect
hebben.
Eigenlijk hebben we hier met drie dingen te maken, die licht dooreen gehaald
worden: met het verbale begrip, met het woord als aanduider van dat begrip en met
de zin waarin dat woord, en dus het begrip, als onderdeel van het semantisch geheel
wordt opgenomen. Het woord heeft zijn vorm, die al of niet samengesteld is, én zijn
betekenis die overeenkomstig het daardoor vertegenwoordigde begrip een zekere
semantische begripsstructuur vertoont. Die semantische structuur kan zich ten dele
weerspiegelen in de woordvorm, voor zover die geleed is, maar strikt noodzakelijk
is dat niet, en meermalen zoekt de structuur van een verbaal begrip haar verdere
uitdrukking in een combinatie van woorden. Zo zijn de woorden vertrekken en
weggaan onderling synonieme suggesties voor het verbale begrip ‘zich van een
gegeven plaats
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vandaan gaan bewegen’. De twee genoemde werkwoorden in infiniete vorm komen
bovendien in semantische structuur, afgezien van semantische nevenverschijnselen,
overeen met de woordcombinatie ‘zich verwijderen’. Voor het tegenwoordig
taalgevoel is vertrekken een ongeleed werkwoord en is weggaan samengesteld uit
het werkwoord gaan en het adverbium weg, terwijl zich verwijderen als reflexief
werkwoord nog op het eerste gezicht duidelijk ervaren wordt als een combinatie of
een groep van twee afzonderlijke woorden. Alle drie suggereren dat het eventuele
subject ‘een bepaalde plaats verlaat’. Het mediale facet wordt expliciet door het
reflexieve pronomen zich vertegenwoordigd in de combinatie ‘zich verwijderen’,
terwijl het in de andere werkwoorden latent aanwezig is of althans niet afzonderlijk
tot uitdrukking komt. Het semantische facet van ‘verwijdering’ schuilt in de
etymologische betekenis van zich verwijderen, maar komt in feite alleen in weggaan
concreet tot uitdrukking door het adverbiale element weg. Alle drie suggereren nu
tevens, ditmaal alle zonder expliciete aanduiding, dat de mediale handeling ergens
begint, nl. bij een nader te noemen of bekend te veronderstellen vertrekpunt.
Semantisch gesproken zou men die woorden op grond daarvan ingressief kunnen
gaan noemen, maar dat kan dan toch nooit inhouden dat we met die term aan
genoemde werkwoorden de syntactische functie van het momentaan-ingressieve
aspect toekennen. Naar ik meen ligt hier de bron van veel verwarring, die telkens
weer in de discussies over aspecten en aktionsarten aan den dag komt. Als men
de zgn. aktionsarten wel als een syntactische aangelegenheid wil aanvaarden maar
ze tegelijkertijd ‘objectief’ noemt, omdat zoals Renicke zijn leermeester Deutschbein
nazegt: ‘es sich hier um eine innerhalb der Handlung selbst liegende Differenz
handelt’, dan heeft men het in de grond van de zaak niet over een syntactische
functie, laat staan over een functie van de zin, maar over een semantische
aangelegenheid en wel over een facet van het verbale begrip of, om weer met
Renicke te spreken, over het ‘Prozess an sich’ dat door het woord of de
woordcombinatie wordt gesuggereerd, m.a.w. over de betekenis van een woord.
Wanneer we echter de zin ‘toen vertrok de trein uit Groningen’ formeren, of de zin
‘daarop verwijderde de boot zich van de kust’ of ‘plotseling
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ging hij van mij weg’ (c.q. vandaan), dan gebruiken we de gehanteerde werkwoorden
(vertrekken, weggaan, zich verwijderen) als middel om het momentane of
momentaan-ingressieve aspect van de hele zin uit te drukken, dwz. dat we in onze
taaluiting het zo voorstellen dat de trein, de boot en hij op het bedoelde moment in
de tijd de handeling van het zich bewegen van een gegeven vertrekpunt vandaan
begonnen te ondernemen. In dat opzicht mogen we met Overdiep (Stil. Gram. § 19)
de etymologische betekenis van het werkwoord paradoxaal als taalvorm, dwz. als
uitdrukkingsmiddel voor de aspectfunctie, beschouwen. Dat aspect vindt in de
gegeven zinnen mede uitdrukking door de combinatie met een adverbiale bepaling:
toen, plotseling, daarop. Het adverbium toen is in anaforisch verband tijdaanduidend,
daarop knoopt anaforisch aan bij het hier niet vermelde voorafgaande gebeuren en
geeft daardoor opeenvolging in de tijd aan, plotseling is niet anaforisch maar staat
als zodanig op zichzelf. Van dit laatste adverbium kunnen we dus zeggen dat het
in de gegeven zin uitsluitend aspectisch fungeert, maar van toen en daarop kan
gelden wat we van de werkwoorden hebben gezegd: hun etymologische betekenis
wordt gemobiliseerd ten behoeve van het aspect van de zin, m.a.w. die betekenis
wordt als vorm gehanteerd ter mede-uitdrukking van het momentane facet in de
aspectfunctie: momentaan-ingressieve voorstelling van gebeuren als onderdeel van
een reeks van gebeuren in de verleden tijdstrap.
14. Die laatste ‘temporele’ toevoeging in mijn omschrijving van het aspect is
onmisbaar en legt er nadruk op dat een aspect altijd in de tijd of ten opzichte van
het tijdbegrip fungeert. Daarom moeten we onze gedachten wel even afzonderlijk
richten op dat tijdbegrip. Ook hier krijgen we met een objectief gegeven en een
subjectieve functie te maken. Het woord ‘tijd’ is namelijk op twee manieren op te
vatten: als aanduiding van het begrip in algemene zin tegenover ‘eeuwigheid’, met
de kerneigenschappen van beweging, verandering, voortgang, duur, zoals in deze
zin: ons aardse leven is aan tijd gebonden - en als grammaticale functie in verband
met wat in de grammatica het tempus wordt genoemd, dus de indeling van de tijd
naar de drie tijds-
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trappen heden, verleden, toekomst. Bij de analyse van de aspecten zijn beide noties
van de ‘tijd’ van groot belang. Die twee opvattingen van het tijdbegrip hangen ook
ten nauwste met elkaar samen: de kern van hun ontstaan ligt namelijk in het
menselijk bewustzijn.
Onder tijd als taalkundige functie verstaan we immers de groepering van de in
zinsvormen meegedeelde feiten, toestanden of voorstellingen ten opzichte van het
bewuste ervaringsmoment van de spreker of de taalgebruiker: het heden valt als
taalfunctie voor iedere spreker opnieuw samen met zijn eigen, voor hem reële
bewustzijnsmoment en het gebeuren dat plaatsgrijpt en de toestand die bestaat, of
het gebeuren en de toestand die als zodanig in taal worden voorgesteld, op het
moment van bewuste ervaring bij denken en spreken, noemt de grammatica
taalkundige voorstelling in de tegenwoordige tijd. Wat aan dit kardinale punt is
gepasseerd of als gepasseerd met meer of minder verre verwijdering daarvan in
de tijd wordt voorgesteld, heet taalkundig gesproken verleden tijd en wat in het
bewuste heden wordt verwacht en als zodanig tot uitdrukking komt, heet taalkundig
toekomende tijd. Theoretisch gezien is het ervaringsmoment slechts een dunne
‘momentane’ scheidswand tussen het verleden en de toekomst, maar het
merkwaardige van de menselijke geest en zijn taalvermogen is, dat hij de grenzen
van zijn bewustzijnsheden zo wijd kan uitzetten als hij zelf wenst: tot een uur van
gesprek, tot een dag van beleven, tot een week van verblijf ergens, tot een jaar van
zijn leven, tot een eeuw van cultuur, en dat hij binnen die door hemzelf getrokken
tijdgrenzen van zijn heden kan spreken over aangelegenheden als plaatsvindend
of bestaand in de ‘tegenwoordige tijd’, terwijl hele delen daarvan reeds gepasseerd
zijn aan zijn momentane bewustzijnservaring en dus in feite reeds tot het verleden
behoren, maar nu taalkundig gesproken in de tegenwoordige tijd van de spreker
blijven spelen.
Die andere notie van de tijd ontstaat bij de waarneming van gebeuren en
toestanden binnen de genoemde subjectieve tijdstrappen: toestanden veranderen,
gebeurtenissen beginnen en eindigen of hebben zekere tijdsduur, volgen elkaar op,
lopen parallel of doorkruisen elkaar, ze komen uit elkaar voort of stoten op elkaar
in de tijd. Heel die ge-
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compliceerde en dynamische stroom van gebeuren, van komen en gaan en wisseling
in onderlinge verhoudingen leidt via het bewustzijn van de waarnemer tot het besef
van voortgaande, veranderende en durende tijd, die verstandelijk-kunstmatig valt
onder te verdelen in perioden, in jaren, in maanden, dagen, uren, seconden. Dit
alles kan men met recht aan de ene kant als een objectieve gegevendheid van de
ons omringende werkelijkheid beschouwen. Maar aan de andere kant (en dat is de
taalkant waarmee wij te maken hebben): de greep van het menselijk bewustzijn op
die waargenomen wereld van gebeuren, doet bij omzetting in taalvoorstelling, in
zinswendingen, de functies van tijd-en-aspect ontstaan. Die ordenende greep op
de werkelijkheid, selecterend en combinerend in het eigen bewuste tijdschema, is
een subjectieve activiteit van de taalhanteerder. Hij kan het zoeklicht van zijn
bewustzijn richten op een onderdeel van het gebeuren dat hij voorstelt in taal, op
het begin of het einde, of op een stuk van de duur, hij kan de aandacht vestigen op
een parallellie in de tijdsduur van verschillende activiteiten, op het samenstoten in
een tijdspunt van twee handelingen, alles binnen zijn heden of naar verkiezing
daarbuiten geplaatst, dichtbij of veraf daarvan in zijn verleden of in zijn toekomende
tijd. Hij is geen fotograaf, die een mechanische reflex van de buitenwereld maakt.
Hij creëert een eigen ‘werkelijkheid’, een verhaal van wisselend gebeuren, of levert
een betoog over dingen die gebeurd zijn of kunnen gebeuren, of geeft uiting aan
een reflex van een direkte bewustzijnservaring in zijn tegenwoordige tijd. Bovendien
kan hij, uit zijn verleden, gebeurtenissen terugroepen in zijn her-innering, dwz. in
zijn huidige bewustzijnsmoment, en die her-roepen dingen in een nieuw verband
gestalte geven in taal en tenslotte kan hij al fantaserende nooit gebeurde, door hem
zelf verzonnen situaties, handelingen en gebeurtenissen in zijn geest oproepen, en
die binnen de kaders van zijn tijdsindeling, gebaseerd op de grondindeling van zijn
individuele bewustzijn, dus in zijn bewuste heden, in zijn herdachte verleden, of in
zijn verwachte toekomst, als in het spiegelbeeld van zijn verbeelding, vorm geven
in een verhaal.
15. Bij een nadere beschouwing van de vele nuancen in de tot nog
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toe algemeen geformuleerde aspectfunctie komen we vanzelfsprekend weer uit bij
reeds herhaaldelijk door anderen gemaakte onderscheidingen, hetzij die onder het
etiket aspect, hetzij onder het etiket aktionsart op de taalkundige markt zijn gebracht.
Van belang echter is het, ze naar drie subcategorieën in te delen: faze-aspecten,
relationele aspecten en absoluterende aspecten. Dit wil niet zeggen, dat deze
groepering een radicale verdeling of scheiding inhoudt; integendeel zal blijken, dat
allerlei overgangen en combinaties mogelijk zijn.
Onder de term faze-aspecten vat ik de schakeringen samen, die men in een
gedetailleerd schema der aktionsarten, als dat van Renicke, aantreft als een soort
regenboog van kleuren naast elkaar: van het begin van een gebeuren - via zijn
voortgang - tot het einde. Het is de vraag of men al die geraffineerde nuancen apart
moet blijven benoemen. Ik meen van niet, omdat we dan weer het gevaar lopen
van te verzinken in het moeras van de woord- of woordgroepssemantiek. Wel
syntactisch functioneel echter is de belichting van de drie genoemde fazen van een
gebeuren of een toestand in de tijd: het ingressieve, het duratieve en het perfectieve
aspect. Wel is het ook van belang enkele combinatorische aspecten in de gaten te
houden: met name het duratief-perfectieve aspect, waarin een activiteit wordt
voorgesteld tijdens zijn voortgang naar het einddoel, en het momentane aspect,
waarin de duur tot een minimum is gereduceerd, zodat begin en einde praktisch
samenvallen. Men kan namelijk niet alleen het begin tegen het einde uitspelen,
maar ook het momentane opponeren met het duratieve; en ook kan men het begin
en het einde van een handeling of gebeuren accentueren als momenten van inzet
en van voltooiing. Wat gewoonlijk onder de term inchoatief wordt verstaan, namelijk
een langzame overgang van de ene toestand in de andere, is in feite niet anders
dan een variant van het duratief-perfectief aspect. Voor de aspectfunctie is het
namelijk niet van belang of we met een gebeuren of een handeling, dan wel met
een toestand te maken hebben. De term ‘inchoatief’ apart voor een
toestandsverandering is dan ook overbodig, omdat hij eigenlijk alleen berust op de
semantische basis van een woord of een begrip. Wanneer we een beschrijvende
zin als de volgende analyseren op het aspect: ‘Toen trokken de nevelen op, de zon
kwam
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door en de lucht werd gaandeweg helderder tot de doorzichten tussen de bergen
zich verruimden in verre en vervagende perspectieven’ - dan krijgen we te maken
met één zich voltrekkend aspect van verandering in de toestand van het
berglandschap en dat hele complex is te vangen onder de term ‘duratief-perfectief’.
Daarin functioneren momenten van begin en einde en langzame verschuiving naar
de voltooiing mee als onderdelen van één gebeuren: het opengaan van het uitzicht
tussen de bergen. Het is interessant te zien, hoe hier zelfs de ingressieve en
perfectieve facetten zich verenigen tot één, de hele boog van ‘begin-voortgang-einde’
omspannend geheel, waarin de betekenissen van afzonderlijke woorden en
zinssegmenten, van gecoördineerde en geïncorporeerde zinspotente groepen
coöpereren ter verbeelding van het ene aspect van de hele zin: een verandering
van toestand.
16. Deze opmerking brengt ons naar de tweede subcategorie, die der relationele
aspecten. Wanneer we namelijk de faze-aspecten op zichzelf beschouwen, kunnen
we zeggen, dat ze in eerste instantie fungeren binnen het kader van de ‘eigen’ zin,
of ten opzichte van de eigen daarin optredende zinspotente groep. Maar gewoonlijk
spreken, en zeker schrijven we niet in losse, geïsoleerde zinnen, maar in
zinsverbanden, ter uitdrukking van een stroom van samenhangende gedachten en
voorstellingen. Met name is dat het geval in het verhaal, de epische verbeelding; in
het klein toch ook in het gesprek, in de direkte reflexen op de spreeksituatie. En dan
gebeuren er aspectisch twee dingen:
1e. de aspectische elementen of facetten van de ene zin worden functioneel ten
opzichte van de andere zin, die voorafgaat of volgt; maar zo dat er één nieuw
faze-aspect ontstaat, waarin de onderdelen geïncorporeerd zijn.
2e. er ontstaan nieuwe combinatorische mogelijkheden in het aspect, die
syntactisch en terminologisch apart aandacht vragen. Laat mij dat met enkele
voorbeelden mogen toelichten.
Van een zin als: ah! daar heb ik hem te pakken! - zeggen sommigen, dat hij het
perfectische aspect vertoont, als resultaat van een voltooid gebeuren. Dat is een
misverstand, waarop ik in het critisch
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refererend gedeelte van mijn betoog ook al geattendeerd heb. Op zichzelf genomen,
dus in zijn faze-aspect, functioneert deze zin momentaan, eventueel kan men meer
gespecificeerd zeggen: ‘momentaan-ingressief’, om scherper aan te geven dat hier
het begin-moment van een nieuwe situatie wordt geattrapeerd: ‘ik heb hem nu
voortaan in mijn macht’. Van voltooiing of van voltooidheid is in deze zin op zichzelf
geen sprake. Maar wel is het zo, dat deze zin een relatie in de tijd suggereert ten
opzichte van wat vooraf moet zijn gegaan, en misschien zo, dat een voorafgaande
handeling of toestand van nu af aan is opgehouden of voltooid, ja zelfs zelfs zó, dat
de nieuwe situatie logisch beschouwd mag worden als resultaat van voorafgegane
inspanning. Maar dat alles heeft met het faze-aspect van de zin zelf niet direkt te
maken. Wel kan echter zo'n zin in overeenstemming met zijn eigenlijke bestemming
in een groter syntactisch geheel worden ingeschakeld en dan verschuift er allicht
iets in de aspectische waarde van de zin: dan wordt hij ook aspectisch relationeel.
Stel dat ik vertel: ‘ik liep snel achter hem aan tot ik hem eindelijk te pakken kreeg’
- dan heeft de combinatie van twee zinspotente groepen tot één zin in zijn geheel
de functie van het duratief-perfectieve aspect. De eerste component (ik liep snel
achter hem aan) vertegenwoordigt daarin vooral het duratieve en de tweede (tot ik
hem te pakken kreeg) vooral het momentaan-perfectieve facet. Het
voorzetsel-voegwoord tot en het adverbium eindelijk markeren het moment van de
voltooiing der inspanning, die zakelijk omschreven is met ‘snel achter hem aanlopen’.
De op zichzelf als duratief te karakteriseren verbinding ‘ik liep snel achter hem aan’
heeft in de combinatie dus een limiet in de tijd gevonden, omschreven door een
nieuwe handeling. Door dat verband is de louter duratieve voorstelling doelgericht
geworden en overgegaan in het perfectieve aspect. Het adverbium eindelijk fungeert
in feite dan ook niet ten opzichte van het faze-aspect in de geïncorporeerde groep,
m.a.w. ‘het te pakken nemen van de achtervolgde’ wordt daardoor niet als perfectief
op zichzelf voorgesteld - maar ‘eindelijk’ fungeert relationeel ten opzichte van de
vorige component en ten behoeve van het geheel. Nog eens anders gezegd: de
gecompliceerde handeling van ‘achtervolging met de bedoeling om iemand te grijpen’
wordt syntactisch in een
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tweeledige zinsstructuur omschreven die als geheel het duratief + perfectieve aspect
(= grijpen na achtervolging) vertoont, dus niet alleen het duratief gericht zijn op het
resultaat, maar tevens het bereiken daarvan. En ook in een geïsoleerde,
verzelfstandigde mededeling als: ‘eindelijk heb ik het zo ver’, blijft eindelijk anticiperen
op een voorafgaande inspanning: ‘eindelijk’ geeft niet de voltooiing aan van ‘het zo
ver hebben’, maar maakt, dat ‘ik heb het zover’ sluitstuk is van de ongenoemde
inspanning, m.a.w. de op zichzelf genomen verbinding ‘ik heb het zover’ wordt van
semantisch-duratief omgeschakeld tot het relationeel aspect, dat eventueel bij
nauwkeuriger omschrijving wat mij betreft ‘resultatief’ mag heten. Maar een zodanig
aspectisch verband mag in geen geval perfectisch genoemd worden, op straffe van
een totale begripsverwarring.
17. Er is evenwel nog een andere kant aan de relationele aspectcategorie. In de
voorafgaande voorbeelden speelden de zinspotente onderdelen van een
samengestelde zin tenslotte mee tot de uitdrukking van het ene faze-aspect dat het
zinscomplex in zijn totaliteit markeert. Maar er bestaan andere mogelijkheden in het
samenspel der onderdelen, mogelijkheden die tot nog toe eigenlijk nooit door de
grammatici die zich met de materie der aktionsarten en aspecten of met de analyse
van samengestelde zinnen hebben bezig gehouden, als aspectische
aangelegenheden zijn onderkend of erkend. Toch heb ik in mijn eerder genoemde
artikelen in 1954-56 aan die kwestie enkele uitvoerige studies op het gebied van
de historische syntaxis gewijd. Ik bedoel de aspecten van simultaniteit, coïncidentie
en progressiviteit in de tijd. Ook deze aspecten komen tot stand door de combinatie
van minstens twee afzonderlijke zinspotente groepen. Maar in deze verbanden
behouden die syntactische segmenten hun eigen faze-aspect. Wanneer we namelijk
een zin analyseren als: ‘Terwijl wij binnen rustig bezig waren met ons werk, ontstond
er buiten een rumoerige oploop van schreeuwende mensen’. - dan moeten we
constateren dat hier in hetzelfde tijdsbestek, dus gelijktijdig, twee acties worden
voorgesteld, die wellicht logisch geheel onafhankelijk van elkaar zijn, maar toch
tijdsverbonden en daardoor aspectisch op elkaar zijn ingespeeld als simultaan. Hier
hebben we
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niet te maken met één, beide delen samengrijpend, faze-aspect, maar met een
samenvoeging van twee faze-aspecten tot een samengesteld aspect van hogere
orde: het relationele simultane aspect. En wanneer we deze zin ontmoeten: ‘Toen
hij binnenkwam, stond iedereen op’ - dan krijgen we te maken met twee aparte en
ook aspectisch afzonderlijk fungerende acties: ‘zijn binnenkomen’ en ‘het opstaan
van iedereen’ die gerealiseerd tot gebeuren met momentane faze-aspecten
samenstoten in een punt van de tijd: het relationeel coïnciderend aspect. En tenslotte
als derde voorbeeld, wanneer we combinaties vinden, zoals ‘Bij het verschijnen van
de politie nam hij de benen, sprong over de sloot en rende weg door het weiland’ dan hebben we te doen met een opeenvolging in de tijd van zelfstandige acties, die
ieder hun eigen respectievelijk momentaan-perfectieve, momentane, en
momentaan-ingressieve aspect behouden, maar samengevoegd zijn in het relationeel
progressieve aspect.
Het moge uit de voorbeelden meteen duidelijk zijn, dat deze relationele aspecten
hun uitdrukkingsmiddelen vooral vinden in coördinerende en incorporerende
verbindingen van zinspotente groepen. Een interessante syntactische vraag is of
infinitiefconstructies zoals ‘bij het verschijnen van de politie’ nog te beschouwen zijn
als een apart aspectisch onderdeel van de progressieve reeks, dan wel als een
adverbiale bepaling met latent-aspectische, dwz. semantisch-momentane functie
binnen het kader van de eerste component ‘nam hij de benen’. Daarop kan ik nu
niet uitvoeriger ingaan, maar ik herhaal hierbij een vroeger gelanceerde uitspraak,
dat het syntactisch bepaald onbevredigend is, ten opzichte van zulke aspectrelaties
alleen te spreken van bepalingen of bijzinnen van tijd en verder de aandacht alleen
te wijden aan de faze-aspecten van de verbonden onderdelen apart. Rusten laat ik
hier nu ook verder de overweging dat er nog allerlei andere nuancen in deze
relationele aspecten zijn aan te wijzen, die ook met syntactische vormgeving
samenhangen. Zo kan een momentaan gebeuren door de verteller gezien en
geplaatst worden binnen het kader van een uiteraard duratieve toestand, of kan het
momentane faze-aspect het duratieve aspect van een andere in taal voorgestelde
handeling of situatie doorkruisen, doorbreken of afbreken. Maar dergelijke
detailleringen
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kunnen in dit opstel, dat de kwestie alleen principieel aan de orde stelt, niet worden
uitgevoerd. Op de vraag hoe en waar het moet gebeuren, kom ik nog nader terug.
18. Eerst moet ik nog aandacht vragen voor de derde subcategorie: de
absoluterende aspecten. Daaronder reken ik het perfectische aspect, het iteratieve,
het consuetieve en het categoriale aspect. Het algemene kenmerk daarvan is, dat
een handeling, gebeuren of toestand, als een geheel op zichzelf, in mindere of in
meerdere mate wordt geabstraheerd uit de incidentele tijdsvoorstelling. Ook hier
blijven onderlinge overgangen en combinaties met faze-aspecten en relationele
aspecten mogelijk, waardoor in de grondindeling nuancen ontstaan.
In het perfectische aspect wordt een gebeuren, handeling of toestand als een
naar de tijd afgerond geheel voorgesteld voor verschillende taalkundige doeleinden.
In het algemeen fungeert de perfectische voorstelling samenvattend, isolerend,
retrospectief. Nuancen daarin ontstaan in verband met de tijdstrap, waarin die
afgeronde voorstelling van zaken wordt geplaatst. Relationeel fungeert bijvoorbeeld
het perfectum ten opzichte van de tijdstrap van het heden in zinnen als deze: Ik heb
de hele morgen vergeefs zitten wachten, nu ga ik naar huis. - of: Nu we de kwestie
van alle kanten hebben bekeken, mogen we de volgende conclusie trekken. Wanneer
we zeggen, dat het perfectum in deze verbanden relationeel fungeert ten opzichte
van de zakelijke inhoud van de tweede component die in de tegenwoordige tijdstrap
is gesteld, dan betekent dit bepaald niet dat de perfectische handeling of toestand
zelf tot dat heden behoort. De gangbare grammaticale benaming voor dit aspect,
nl. ‘de voltooid tegenwoordige tijd’ is dan ook de meest ongelukkige benaming die
men heeft kunnen bedenken. Want ten eerste is een aspect geen tijd in de zin van
tempus, ten tweede valt het perfectum qua voorgesteld gebeuren niet in de zgn.
tegenwoordige tijd, in volstrekte zin genomen, en ten derde is ook de aanduiding
‘voltooid’ maar zo-zo: het gaat namelijk meer om de afronding in de tijd, ‘beëindigd
zijn’, dan om ‘voltooid zijn’. Dit alles is gemakkelijk te illustreren met de gegeven
voorbeelden. De zin ‘ik heb de hele morgen zitten wachten’ omschrijft immers geen
voltooid gebeuren of handelen: eventueel duurt dat zitten wachten een hele poos
voort in het heden naar een onbe-
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grensde toekomst. Maar de spreker maakt er een einde aan, niet door het bereiken
van een nagestreefd doel, want ‘zitten wachten’ is op zichzelf genomen
semantisch-duratief en kan als zodanig eindeloos voortgaan, maar hij zet er
welbewust een tijdspunt achter, en die tijdspunt maakt hij automatisch tot grenspunt
tussen zijn heden en zijn verleden: dat zit uitgedrukt in het adverbium nu. Dat hele
wachten die morgen tot aan het subjectieve nu-punt, dat tevens spreekpunt en dus
bewustzijnsmoment van het heden is, wordt als een in de tijd afgerond geheel
overzien vanuit de point of view in het heden van de spreker en daarmee maakt hij
dus heel dat aan ‘nu’ voorafgegane wachten tot een gebeuren in zijn verleden,
grenzend aan zijn bewuste heden: de spreker kijkt terug over de hele periode van
wachten, de voorstelling is retrospectief.
Het perfectum als aspectische functie kan dus niet optreden in het heden, alleen
ten opzichte van het heden, want een tegenwoordig gebeuren kan niet als een
voltooid of ‘als in de tijd afgerond, begrensd’ gebeuren worden voorgesteld, dat is
een contradictio in terminis. We moeten hier vorm en functie wel uit elkaar houden.
De perfectum-vorm (= vf van hebben of zijn + part. pf.) kan andere functies krijgen,
die ook in de tegenwoordige tijdstrap zijn toe te passen, bv. voor het aanduiden van
een resultatieve voorstelling die voortgekomen is uit een voltooid gebeuren: De
winkel is gesloten (= dicht) - Het schip is aan (gekomen). Maar hier gaat het om de
perfectische functie zelf.
Wel kan zo'n perfectische voorstelling op verschillende manieren in relationeel
contact staan tot een voorstelling in het heden. Dat is ook reeds het geval in de
gegeven voorbeelden. In de zin ‘ik heb de hele morgen zitten wachten, nu ga ik
naar huis’ geeft de spreker een wending aan zijn handelen; hij beëindigt het wachten
en gaat over tot ‘het naar huis gaan’. Die laatste voorstelling is ingressief, en daarmee
wendt de spreker de blik van het perfectische verleden naar een doelpunt in de
toekomst. Het momentane adverbium nu fungeert ambivalent: als grenspaal tussen
verleden en heden en als richtingsbord naar de toekomst.
Het kan ook anders: hetzelfde gebeuren, dat periodisch wordt afgesloten ten
opzichte van het heden, wordt voortgezet in het heden. Dat is bijvoorbeeld het geval
in zinnen als deze: ik heb hier nu al zes weken
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ziek in bed gelegen. Het is zonder meer duidelijk, dat die periode van
zes-weken-ziek-zijn perfectisch is voorgesteld ten opzichte van het heden, maar
niet als voltooid, omdat de zin tegelijkertijd suggereert dat het ziek zijn nog voortgang
vindt in de tegenwoordige tijd van de spreker. Op zichzelf doet deze voortgang niets
af van het retrospectieve perfectische aspect, dat z'n point of view vindt in nu. Bij
deze continuïteit van gebeuren over de grens tussen verleden periode en heden
heen, kan echter het typische vormkenmerk van de perfectische afronding, namelijk
de combinatie van hulpwerkwoord hebben met het participium perfecti (gelegen)
achterwege blijven, zodat de zin in presentische vorm verschijnt: ik lig hier nu al zes
weken ziek in bed. De enige markante indicaties voor de perfectische voorstelling
die grenst aan het heden èn zich daarin voortzet, zijn dan nog de adverbia nu en
al: nu fungeert ambivalent momentaan, al fungeert alleen retrospectief, en wordt
eventueel modaal gekleurd door de stemming van neerslachtigheid of ongeduld.
De tijdsbreuk tussen de perfectisch overschouwde situatie of handeling en het
heden waarin het gezichtspunt van de spreker ligt, kan echter verwijd worden tot
verre afstanden in het verleden. Dat is bijvoorbeeld het geval, wanneer men een
gesprek over het verleden begint: Ik ben gisteren (of verleden week etc.) op reis
geweest, toen heb ik ook Amsterdam bezocht. Met zulke perfectische zinnen licht
de spreker uit de verleden stroom van gebeuren dat ene element als een afgerond
feit, om dat te maken tot onderwerp van gesprek in het heden. Ook hier dus heeft
dit geïsoleerde gebeuren wel iets te maken met de tegenwoordige tijdstrap, maar
het fungeert niet meer relationeel aspectisch, in de zin van aansluiting, keerpunt of
voortzetting in het heden - het is daarvan gedistancieerd in de tijd, dwz. het is in
sterkere mate daarvan geabstraheerd. Deze releverende functie van het perfectum
vindt weer allerlei taalkundige en stilistische toepassingen, bv. als inleiding op een
verslag van gebeuren tegenover de doorstromende tijdsvoorstelling in de vorm van
het imperfectum, de verhalende verleden tijdsvorm, of als vermelding van losse
feitelijkheden, als themata voor gesprek of betoog. Al zulke zinnen hoef ik hier niet
uitvoerig te demonstreren na de fijnzinnige analyses van Overdiep en de
doeltreffende indelingen van Loubser in hun reeds vermelde publicaties.
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Twee algemene facetten van het perfectische aspect zijn hier echter nog
vermeldenswaard. Ten eerste de mogelijkheid soortgelijke relaties, als waarin het
perfectum staat tot de tegenwoordige tijdstrap over te hevelen naar de andere
tijdstrappen: het plusquamperfectum in het verleden en het futurum exactum in de
toekomende tijd. Het verschil is natuurlijk, dat het plusquamperfectum niet staat ten
opzichte van de verledentijdstrap, maar in tegenstelling met de relatie
perfectum-heden, zelf deel uitmaakt van zijn tijdstrap. Het opponeert eenvoudig
verschillende verleden gebeurtenissen of toestanden in de tijdsorde van het
praeteritum ten opzichte van elkaar, en wel zo dat de voorstelling in het
plusquamperfectum, gezien vanuit de gezichtshoek van de spreker of verteller,
verder in de tijd van het verleden terugligt dan de voorstelling ten opzichte waarvan
zij aspectisch opponeert. Met het futurum exactum, een veel minder gebruikelijke
voorstellingswijze, ligt het uiteraard precies andersom; gezien van uit het gezichtspunt
van de spreker ligt het perfectisch voorgestelde dichter bij het heden dan de
voorstelling ten opzichte waarvan het aspectisch fungeert. Ook kunnen niet alle
toepassingen van het perfectum verschoven worden naar de beide andere
tijdstrappen, niet namelijk de releverende perfectische vermelding van feiten om er
over te spreken of te betogen als over uit de tijd geabstraheerde daden,
gebeurtenissen of situaties. Immers, denken, praten en betogen van verhaalpersonen
over aangelegenheden die ten opzichte van hun gezichtspunten verder in het
verleden liggen, leidt automatisch tot het hanteren van de directe rede, eventueel
in het kader van het praesens historicum. Wel kunnen we de
plusquamperfectum-voorstelling ook gebruiken om ver terugliggende feiten te
releveren met het oog op een gesprek daarover in de tegenwoordige tijd. Zo kan
men aantreffen zinnen als: Gisteren zijn we in Amsterdam geweest, daarvóór hadden
we een bezoek aan Den Haag gebracht, - en dan kunnen we dat bezoek aan die
tweede stad verder tot onderwerp van gesprek bevorderen. Maar dat wil toch niet
anders zeggen, dan dat we het plusquamperfectum nodig hebben om via een jonger
historisch feit tot het eigenlijk bedoelde thema van ons verhaal, gesprek of betoog
te komen. Het is slechts een stilistische complicatie van mijn epische of
thematologische opzet, die ik ook vervangen kan door een rechtstreeks perfectische
greep naar dat
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eigenlijk bedoelde feit, door mijn sprong naar het verleden namelijk aldus in te
kleden: Vóór ons bezoek aan Amsterdam, zijn we eerst in Den Haag geweest - om
dan daarover verder episch of betogend los te branden.
Het tweede facet van de perfectische voorstelling, dat ik principieel nog moet
noemen, is de mogelijkheid, alle faze-aspecten en alle relationele aspecten te vangen
binnen het kader van het perfectische aspect: zowel duratieve als momentane van
verschillende soort, als simultane, coïnciderende of progressieve zinnen kan men,
compleet met alle syntactische middelen ter uitdrukking van aspecten, omzetten in
de perfectische voorstellingsvorm, zoals blijkt uit zinnen als deze: Toen ben ik
plotseling op een idee gekomen. - Daar heb ik jaren lang op gewacht. - In de tijd
dat ik de kamer heb opgeruimd, heeft zij de vaat gewassen. - Bij zulke omzettingen
gaat uiteraard de direkte werking van de oorspronkelijke faze-aspecten en relationele
aspecten verloren, of worden ze gereduceerd tot semantische waarde van de
getransponeerde zinnen of zinspotente groepen. Relevant voor de voorstelling van
het nieuwe geheel is alleen het perfectische aspect. Omzetting in het
plusquamperfectum biedt twee mogelijkheden. Beide delen van een samengestelde
verbinding komen in het plusquamperfectum als de hele verbinding wordt
geopponeerd tot een verleden jonger gebeuren of situatie, bv. Toen hij was
uitgesproken, was iedereen weggegaan. - Of een van de delen neemt de
perfectumvorm aan, zodat het geheel wordt betrokken op het heden van de spreker:
Toen hij was uitgesproken, is iedereen weggegaan.
Om het nog eens scherp te formuleren kunnen we de drie subcategorieën van
de aspecten zo naast elkaar zetten: de faze-aspecten fungeren in ‘eigen’ zin, de
relationele combineren de faze-aspecten der onderdelen, óf tot éen nieuw
faze-aspect, óf tot dubbel-aspecten, en de absoluterende aspecten isoleren het
geheel, met inbegrip van faze-aspecten en relationele aspecten, die naar het tweede
plan of het semantische niveau worden verdrongen.
Nog anders gezegd: de verhouding tussen de drie aspectische subcategorieën
is concentrisch: de binnenste cirkel wordt gevormd door de faze-aspecten, daar
omheen liggen de relationele aspecten met inslui-
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ting van de faze-aspecten en de buitenste gordel, de absoluterende aspecten,
omspant het geheel. Het gemeenschappelijk middelpunt is wat in de definitie van
de aspecten is gezegd: voorstelling van gebeuren, etc. door een zin, in of ten opzichte
van de tijd.
19. Over de andere absoluterende aspecten kan ik kort zijn: ze hangen onderling
gradueel samen. Onder het iteratieve aspect verstaan we herhaling van dezelfde
handeling in haar geheel genomen, met tussenpozen in de tijd. Die tussentijd kan
zeer kort zijn en de opeenvolging kan dan plaatsvinden binnen hetzelfde tijdsbestek.
Voorgesteld in de tijdstrap van de tegenwoordige tijd komt dit in vele gevallen neer
op het duratieve aspect ten opzichte van de reeks afzonderlijke daden of
gebeurtenissen. Werkwoorden op -elen, en -eren worden door de meeste grammatici
beschouwd als iteratief of frequentatief. Dat is eigenlijk niets anders dan een
semantische waarde van het verbale begrip. Zinnen als: de regen tikkelde tegen
de ruiten - of: de vlag wapperde op het dak - fungeren aspectisch in feite alleen
duratief. Het werkelijk iteratieve wordt meer benaderd door het duidelijk aangeven
van aparte maar gelijksoortige handelingen, gescheiden in de tijd, bv. door
benoeming van het aantal herhalingen: hij klopte driemaal - of onbepaalde adverbia:
Herhaaldelijk liep hij heen en weer, van de ene muur naar de andere; nu en dan
echter stond hij een ogenblik peinzend stil. De tussenpozen kunnen ook zo groot
worden, dat de herhalingen vallen buiten het aangenomen tijdsbestek, en zelfs
verdeeld zijn over verschillende tijdstrappen. Die afzondelijke, maar als herhaaldelijk
voorkomend voorgestelde handelingen kunnen zelf duratief of momentaan fungeren
in eigen tijdsbestek of tijdstrap. De zin ‘hij viel haar weer lastig’ kunnen we in de
gegeven situatie interpreteren als momentaan of wellicht duratief, maar het adverbium
weer anticipeert op het voorgekomen zijn van hetzelfde gebeuren in het verleden.
Met zulke herhalingsaspecten zijn we op weg naar wat wel consuetief aspect wordt
genoemd: een handeling wordt dan door het subject zo dikwijls herhaald, dat ze als
een gewoonte wordt aangemerkt. Maar juist daardoor wordt de zakelijke inhoud
van de zin onttrokken aan de reële, incidentele voorstelling binnen een aangegeven
tijdsbestek of tijdstrap. Wanneer we zeggen: ‘herhaaldelijk, of iedere

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 87

179
morgen, komt hij hier voorbij’, dan wordt in die mededeling niet meer een faze-aspect
van incidenteel gebeuren in de tijdstrap van de spreker aangegeven, maar wordt
in abstracto ‘zijn voorbijkomen’ als een dagelijks terugkerend gebeuren vermeld.
Ondanks de aanwezigheid van de adverbiale bepaling ‘iedere morgen’, die door de
meeste grammatici als bepaling van tijd wordt aangemerkt - ten onrechte trouwens
- vindt abstrahering, dwz. onttrekking aan de tijd plaats. En nog een stap verder en
we zijn bij het zgn. categoriale aspect van zinnen als ‘een koe loeit’ - bedoeld niet
als incidenteel gebeuren in de tijdstrap van het heden (hoor, daar loeit een koe),
maar ‘tijdloos’ in de zin van karakteristicum van dit dier, dat als uitspraak geldig is
voor ‘altijd’. Men kan zich natuurlijk afvragen of het zin heeft, ten opzichte van zulke
algemeen geldende, categoriaal fungerende zinnen nog van aspect te spreken, als
we daaronder willen verstaan de gezichtshoek waaronder de taalgebruiker een
gebeuren of situatie voorstelt in de tijd of ten opzichte van de tijd. Mij dunkt dat het
alleen mogelijk is, wanneer men bereid is de ‘nulfactor van de tijd’ toch te
beschouwen als karakteristiek voor de ‘relatie’ van deze soort zinnen ‘tot het
tijdbegrip’.
20. Na dit overzicht van de aspectnuancen komt tenslotte de vraag aan de orde,
hoe het in de Nederlandse taal staat met de middelen tot uitdrukking daarvan. De
extreme opvatting van Van Wijk ten opzichte van vorm-en-functiecategorieën is
voor de analytisch ingestelde Westeuropese talen niet meer te handhaven. Toch
schuilt er een element van waarheid in de opvatting, dat syntactische functies in het
algemeen vragen om syntactische uitdrukkingsvormen, om taalkundig reëel te
kunnen zijn. Aan de andere kant staat, dat sommige functies als facetten van het
hele betekenis-complex dat als zin optreedt, in bepaalde omstandigheden niet zo
duidelijk of opzettelijk tot uitdrukking hoeven te komen. In sommige gevallen geeft
alleen de intonatie, die zeker ook als syntactische vorm mag gelden, uitsluitsel. De
keuze van meer of minder expressieve middelen heeft dan stilistische waarde. En
vooral in de uitdrukking van aspectische functies zit een stilistisch element. Een
zeker automatisme in de toepassing van een gesystematiseerde vormcategorie
komt eigenlijk in het Nederlands alleen voor ten aanzien van het per-
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fectische aspect. Het releveren van geïsoleerde feiten uit het verleden bijvoorbeeld
dwingt tot het gebruik van de perfectumvorm. De zin ‘Ik ben gisteren op reis geweest’
heeft voor zijn perfectische functie de geijkte, de grammaticaal voorgeschreven en
idiomatisch juiste vorm, en niet acceptabel daarvoor is de vorm ‘Ik was gisteren op
reis’. Die laatste vorm is natuurlijk op zichzelf wel mogelijk, maar niet voor het
gegeven doel. De imperfectieve vorm daarentegen is noodzakelijk in een episch
verband: Ik zat gisteren in de trein, op reis naar Amsterdam, en toen zag ik daar
een oude bekende en die vertelde mij, etc. De vragende zin: ‘Was je wel eens in
Parijs?’ is bepaald onnederlands voor ‘Ben je wel eens in Parijs geweest?’ De
verleden tijdsvorm is dus de continuatief verhalende vorm, de perfectumvorm is de
releverende betoogvorm, maar die vorm kan ook relationeel in de epiek worden
ingeschakeld. In dit opzicht is de oppositie van imperfectieve en perfectische
vertelvorm zinvol, want imperfectief betekent dan niet duratief, maar omvat ook
momentane, ingressieve en perfectieve faze-aspecten in het verleden.
Maar niet voor alle genoemde aspecten bestaan zulke streng voorgeschreven
vormen. Wel staat voor de uitdrukking van duratieve en momentane aspecten een
grote verscheidenheid aan middelen ter keuze. En het gebruik dat een spreker of
schrijver er van maakt, hangt af van de urgentie in het gegeven geval, van de
behoefte aan duidelijkheid, van de behoefte aan expressiviteit; het fungeert dus
stilistisch. Meermalen is de etymologische betekenis van de werkwoorden, eventueel
met semantisch inhaerente aanvullingen, voldoende; anders zijn er vele
omschrijvingsmogelijkheden of schieten adverbiale bepalingen te hulp. Zo kan het
antwoord op de vraag: ‘Wat doe je daar?’ - luiden: Ik schrijf een brief aan mijn moeder
- Ik ben bezig een brief aan mijn moeder te schrijven - Ik zit een brief aan mijn
moeder te schrijven - Ik ben een brief aan het schrijven, aan mijn moeder - Ik ben
bezig aan een brief voor mijn moeder - Ik probeer een brief aan mijn moeder voor
elkaar te krijgen - en wellicht zijn er nog meer omschrijvingen te bedenken.
Syntactisch interessant is het in dit geval, hoe men in die verscheidenheid van
zinsvormen met het indirekt object (mijn moeder) moet manoeuvreren, maar dat
raakt niet de kern van het aspect. Het is
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wellicht een factor die mee de keuze van de omschrijvingsvorm bepaalt. Maar er is
niet één bepaalde vorm, zoals bij het perfectum, die vanwege de aspectische functie
bindend is voorgeschreven. Behalve verbale omschrijvingsvormen staan er allerlei
durativerende bepalingen ten dienste zoals: langzaam aan, een hele poos, al maar
door, urenlang, enz. Maar wanneer we zeggen: ‘Ik ben al een uur bezig een brief
te schrijven’, ontstaat er een nieuw aspectisch facet: het retrospectieve, dat een
nuance is van het perfectische aspect, zodat de volledige uitdrukkingsvorm zou zijn:
Ik ben (nu) al een uur bezig geweest aan die brief, etc.
Soortgelijk als met het duratieve aspect staat het ook met het momentane aspect,
dat zich echter voornamelijk, naast de etymologische betekenis van werkwoorden,
bedient van adverbia of praepositiebepalingen, maar dan ook in dat opzicht over
een ruime stilistische variatie van vormen beschikt: toen, ineens, plotseling, op dat
ogenblik, onverwachts, in een oogwenk, onmiddellijk, etc. Er zijn verder
hulpwerkwoorden, speciaal voor het ingressieve aspect, zoals beginnen, overgaan
tot, gaan, aanvangen met, waaraan dan in infinitief wordt toegevoegd het werkwoord
waarom de aspectische voorstelling draait - maar meermalen is ook een verbaal
substantief voldoende. Zo is ‘hij begon zijn toespraak met deze woorden’ even
ingressief als ‘hij opende zijn rede met deze woorden’ of ‘hij begon met de woorden...’
of ‘hij begon met te zeggen...’ of ‘toen begon hij te spreken’, etc.
Semantisch-stilistische varianten van de aspectuitdrukking zijn bv.: hij barstte uit in
lachen - ze brak uit in tranen. En ingressief fungeert zo nodig in een bepaald verband
een zin als: Ze hieven een lied aan (= ze begonnen een lied te zingen). - of: Daarmee
zetten ze (of luidden ze) de campagne in.
De relationele aspecten komen uiteraard in samengestelde zinsstructuren tot
uitdrukking, door coördinatie of voegwoordelijke incorporatie. Maar het zou te ver
voeren, hier nu alle middelen afzonderlijk af te tasten op hun aspectische
mogelijkheden en hun semantisch-syntactische restricties. Dat is de taak voor de
grammatica of de syntaxis. Slechts wijs ik er op, dat bij dit syntactische onderzoek
drie wegen kunnen worden gevolgd, drie methoden die elkaar moeten aanvullen.
In de eerste plaats kan men uitgaan van de zinsstructuur, van de zinspotente groepen
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en de combinaties daarvan, om na te gaan welke syntactische figuren zich al of niet
lenen voor het dragen van aspectische functies. Want dat niet iedere zin aspectisch
fungeert en dat niet iedere syntactische structuur geschikt is voor de uitdrukking
van bepaalde aspectische functies is onder de hand wel duidelijk geworden, maar
moet hier nog wel even uitdrukkelijk gezegd worden. De vragende zin ‘Is je vader
ook thuis?’ fungeert niet aspectisch, maar alleen modaal-informerend. Het
bevestigende of ontkennende antwoord ‘Ja, hij is er’ - of: ‘Nee, hij is er niet’ eigenlijk
ook niet of nauwelijks, al zit de potentie er in. Zinnen van het B-type, die een begrip
definiëren of een karakteristieke eigenschap noemen van het subject, een beroep
of iets van die aard, m.a.w. vele verbindingen van subject + naamwoordelijk gezegde
fungeren niet aspectisch, afgezien soms van het toch reeds betwistbare categoriale
aspect, tenzij ze optreden in descriptieve gedeelten van een verhaal: Ze was toen
erg opgewonden. - Speciaal ook in onpersoonlijke verbindingen die een toestand
omschrijven: Het was die middag erg warm. De faze-aspecten en de relationele
aspecten fungeren namelijk bij uitstek in de epische taalstijl.
Daar moet natuurlijk aan toegevoegd worden, dat het perfectische aspect alles
kan omvatten, ook de karakteristiek van een subject uit het verleden: ‘Hij is altijd
een flinke man geweest’. Het bijzondere of eigene van het perfectum zit dan ook in
een gedeeltelijke abstrahering uit de tijd.
De tweede methode die bij het onderzoek naar de functies der aspecten gevolgd
kan worden is uit te gaan van de syntactische middelen door te vragen: hoe fungeren
nu de volgende middelen aspectisch, in welke nuancen en eventueel in welke
combinaties: de woordvorming en dan speciaal die van werkwoorden, de
etymologische betekenis van woorden en woordgroepen, sommige hulpwerkwoorden
en omschrijvingen, bepaalde adverbia, praedicatieve attributen, voorzetselbepalingen
en voegwoordelijke verbindingen: ook woordschikkingen, en tenslotte de intonatie?
Belangrijke kwesties doen zich daarbij voor, bv. de vraag welke bepalingen van tijd
tevens aspectisch en welke niet aspectisch kunnen fungeren; of de vraag, welke
bepalingen van richting tevens aspectische diensten verrichten en wanneer zo'n
bepaling uitsluitend aspectische
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functie heeft. Daarmee hangt samen de vraag of aspectische bepalingen inhaerent
deel van de zinspotente groep kunnen zijn. Duratieve bepalingen zijn dat vrijwel
nooit, momentane ten dele wel, relationele in eigenlijke zin niet; en aspectische
bijzinnen fungeren altijd secundair.
In de derde plaats kan men uitgaan van de aspectische categorieën of
subcategorieën zelf, om bijeen te garen welke syntactische middelen of vormen
voor een bepaalde aspectnuance ter beschikking staan. Deze laatste werkwijze
leidt tot een synthese in categoriaal opzicht en is daarbij voor een belangrijk deel
afhankelijk van de resultaten der beide andere, meer analytische methoden.
Volledigheid zal in dit opzicht wel moeilijk te bereiken zijn, omdat in het taalgebruik
altijd de deur open blijft voor stilistische variatie en uitbreiding van
vormmogelijkheden.
Groningen
G.A. VAN ES
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Oudnederfrankische varia
I. utropizot, ‘eructat’
1)

Onder de voorbeelden, die Van Helten aanhaalde ten bewijze van zijn opvatting,
dat de Wachtendonkse psalmen een oudnederfrankische omwerking zijn van een
oudzuidmiddelfrankisch model, en dat die omwerking in fonetisch-grammatisch
opzicht en zelfs veelal mechanisch en gedachteloos geschiedde, noemde hij ook
het hierboven vermelde woord. Immers de fonetische ‘omzetting’ zou hier slechts
ten dele plaats hebben gevonden, wèl v.w.b. de t en de p (uit z of s en f in het model),
maar niet v.w.b. de z. Hij zag hierin een dusgenaamd ‘residu’ uit het omdfrk. origineel,
en wel een ‘partieel’. Van Helten (ed., p. 55) tekent bij dit woord aan ‘vgl. ahd.
(h)roffezen eructare mit -ezen aus *-azzian = got. -atjan; die nur was ût- und das p
betrifft umgeschriebene form...weist auf mfrk. ûs- od. ûzroffizot hin...’. Mijn
2)
3)
scepticisme t.a.v. de juistheid van Van Heltens verklaring was voor Sanders
aanleiding om hem bij te vallen met de aantekening ‘nur so erklärt sich das ndfrk.
ût- neben dem Lautverschiebungs-z’. Maar hij zwakt Van Heltens redenering wel
af door de toevoeging in parentheses ‘ob auch p < ff rückgebildet ist, sei dahingestellt;
vgl. die vielen p-Formen des Wortes bei M. Lexer, Mhd. Handwörterbuch 2, 482’.
Ik zou hieraan willen toevoegen, dat uit de 3 oudzuidmdfrk. psalmen in dezelfde
codex blijkt, dat dit dialect wel reeds de z < t bezat (behalve in zulke woorden als
that, uuat e.d.), maar nog niet, althans niet volledig, f(f) < p (b.v. upstandunt, riep,

1)

2)
3)

W.L. van Helten, ‘Een en ander over en naar aanleiding van de Oudnederlandsche
psalmvertaling’ (TNTL, 15, 1896), pp. 146 vv., bijz. p. 147; en van dez. ‘Die
altostniederfränkischen Psalmenfragmente, die Lipsius'schen Glossen und die
altsüdmittelfränkischen Psalmenfragmente’ (Gron., 1902, hierna aangehaald als ‘Van Helten,
ed.’), pp. 6 vv., bijz. p. 6.
Zie mijn ‘De oudnederlandse (oudnederfrankische) psalmenfragmenten’ (Textus Minores,
23, 1957), Inl. p. 13.
W. Sanders, ‘Zu den altniederfränkischen Psalmen’ (Zs. f.d. Alt. und d. Litt., 97, 1968), p. 85,
noot.
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slip, foruuirpet naast 1 × ueruuerfon). De redenering van Van Helten en Sanders
komt dus v.w.b. dit woord in hoofdzaak neer op de t van ût tegenover de z van -zot.
Nu is utropizot een compositum. Het Ohd. biedt v.z.v. bekend geen voorbeelden
van een compositum van dit woord met ûs, ûz; andere ohd. vormen, behalve het
reeds genoemde (h)roffezen, zijn roffazzen en rof(a)zôn. Het gaat dan ook niet aan
uit een ondfrk. compositum ût-ropizot tot een verondersteld, maar niet bewezen
omdfrk. compositum *ûs- (of ûz-) roffizot te besluiten om dan vervolgens weer vanuit
deze veronderstelling terug te redeneren om tot een ‘omgezette’ t voor de
hypothetische s of z te komen! De verklaring moet m.i. een andere zijn.
Om te beginnen ware niet van gissingen en veronderstellingen uit te gaan, maar
van feiten. Deze zijn de volgende: utropizot betekent ‘eructat’, d.i. ‘rispt op’. Het ned.
woord oprispen komt in het simplex voor bij Kiliaan als rispen, respen, ruspen naast
ripsen en rupsen en naast het compositum oprispen, ‘eructare’. Franck-Van Wijk's
Etymol. Wdbk. (s.v. ‘oprispen’) tekent hierbij aan: ‘de verbinding ps is ouder dan sp
(vgl. esp) en wij moeten van Germ. rup-s uitgaan’. Dit stemt overeen met de nog
e
e
oudere vorm roepsen, ‘eructare’, in het Berner Gloss. (eind 13 of begin 14 eeuw),
e
terwijl het Haarlemmer Gloss. (midden 15 eeuw) uytroepsenen, ‘eructare’, en de
Vocabularius Copiosus (1483) naast ropsenen, ‘ructare’, wtrupsenen, ‘eructare’,
hebben, dus composita met ūt-! Ook in het (westelijk) Mnl., waar de gewone vorm
volgens het Etymol. Wdbk. (l.c.)opruspen is, heeft men daarnaast, behalve oprispen,
-respen, -ruspen, ook opripsen, -repsen (Verwijs / Verdam, Mnl. Wdbk., s.v.
‘oprispen’). De Teuthonista heeft oprepsen, het Mnd. upruspen, -rispen en uprōpen
(-ro(i)fen), terwijl het Mhd. raubzen en het Nhd. rülpsen hebben; Sanders wees
reeds op de mhd. vormen met p (zie hierboven). Nergens blijkt van een hoogduits
compositum met ūs- of ūz-, wèl zoals wij zagen, van mnl. (mnfrk.) composita met
uyt-, wt- in het Haarl. Gloss. en de Vocab. Cop.
Laatstgenoemde vormen verdienen, mèt de vorm van het Berner Gloss., onze
bijzondere aandacht, vooral ook hierom, dat deze glossaria
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thuis behoren in het gebied, waar in de middeleeuwen het voorzetsel ‘te’ te luidde
en het woord voor ‘nieuw’ nuwe was, en waar ook de Limburgse Sermoenen (met
te en nuwe) en de psalmentaal (met te en nuuui) thuis hoorden. Dit gebied is het
Z.W. kwartier van het kruis, gevormd door de ten N.W. van Roermond elkaar
snijdende isoglossen te / to voor ‘te’ en ni / nu voor ‘nieuw’. Het omvat oostelijk
Belgisch Limburg en het uiterste zuiden van Nederlands Limburg (ten O. daarvan
to en nu). De (huidige) zuidgrens van het gebied wordt gevormd door de Romaanse
taalgrens, terwijl in het uiterste Z.O. van Ned. Limburg en in het Eupense der
provincie Luik de Benratherlijn de Z.O. grens markeert (ten Z.O. daarvan ce of ze
4)
i.p.v. te) .
Het zou derhalve voor de hand liggen om meer direct verband te zoeken tussen
de vormen der genoemde middellimburgse glossaria (en dan ook de daarmede
overeenkomende vorm rupsen bij Kil.) en het (ut)ropizot der psalmen, welk laatste
fonologisch kan worden weergegeven als / u:t ropəzət/, en dat door de krachtige
beginklemtoon gemakkelijk de (waarschijnlijk oorspronkelijk swarabhaktische) i =
/ə/ kon verliezen. In ieder geval kan men het feit, dat deze vorm later in het
Middellimb. in ongeveer dezelfde streek weer wordt aangetroffen, niet negeren.
Bovendien is het suffix -atjan, waarmede de ohd. woorden zijn gevormd, zoals
Sanders (l.c.) zelf opmerkt, ‘eine jener später vor allem im Bairisch-Österreichischen
beliebten Intensiv- und Itera-

4)

Zie voor e.e.a. mijn ‘Nogmaals de localisering van de oudnederfrankische psalmenfragmenten’
(Leuvense Bijdragen, 58, 1969), pp. 130 vv. (Naschrift). Een schetskaartje heb ik nu ter
e

verduidelijking van de situatie hier bijgevoegd. De te/to-isoglose is die van de 15 eeuw; de
ni/nu-isoglosse geeft de tegenwoordige toestand weer, maar kan sedert de middeleeuwen
weinig veranderd zijn (zie mijn ‘Localisering van het Oudnederfrankisch der
psalmenfragmenten’ in Leuvense Bijdragen, 48, 1959, pp. 4-6). Van de andere oostelijk
middelned. (middelndfrk.) teksten behoort het Leven van Jezus in te + ni (niwe) -gebied, de
Servaas in to + nu (nuw)-gebied, de Teuthonista in het to + ni (nyh = nih)-gebied, en de
Bestiaire d'Amour en het Moralium Dogma in te + ni (nih)-gebied, een punt, waarmede
Holmberg (‘Eine mittelniederfränkische Übertragung des Bestiaire d'Amour, Uppsala Arsskrift,
1925; en ‘Das Moralium Dogma Philosophorum des Guillaume de Conches’, Uppsala, 1929)
geen rekening heeft gehouden. Het lijkt niet onmogelijk, dat deze beide laatstgenoemde
teksten iets westelijker, in Noord-Limburg, moeten worden gelocaliseerd, al kan men natuurlijk
ook denken aan westelijke invloed in de hoofdplaats Geldern.
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I

=

te/to

II

=

ni/nu

III

=

Benratherlijn

tivbildungen...., die aber im Nordwesten nicht so verbreitet gewesen scheinen.’ Dat
zou betekenen, dat het ondfrk. woord geen ‘partieel omgezet residu’ van een omdfrk.
model kan zijn geweest, omdat uiteraard een verschrijving van een of andere copiist
geen etymologische basis voor middellimb. roepsen, uytroepsenen oplevert. Doch
ook aan een vroege ontlening uit het omdfrk. kan bezwaarlijk worden gedacht, want
daartegen verzet zich o.m. het voorkomen van het woord bij Kiliaan in West-Brabant.
Er blijft dan, naar het mij voorkomt, geen andere verklaring over, dan aan te
nemen, dat de z in ondfrk. -ropizot de s of diens intervocalische
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stemhebbende variant representeert in wat een oorspronkelijk ondfrk. woord is. Een
5)
dergelijke ‘durch c, zz, ...und z (naast s en ss) dargestellter spirans’ komt meermalen
ook in de 3 omdfrk. psalmen van onze codex voor (b.v. fluzze naast uuassere). En
in de ondfrk. Glossen van Lipsius, behorende bij onze psalmen, vindt men in ercetere,
‘medici’ (no. 200 nummering Van Helten; no. 199 Kyes), een voorbeeld, ditmaal met
c, van een soortgelijke spelling van de spirans, indien men het vergelijkt met het
ersetre, ‘medicus’, van het Berner Gloss. Dergelijke spellingen kunnen dan natuurlijk
wel beïnvloed zijn door die in een ohd. model, maar dat is heel wat anders, dan een
‘partieel omgezet residu’.

II. *tunit, ‘indicat’
In ps. 18,2 heeft Van Helten, waar het origineel (V.d. Mijle's editie in Lingua Belgica,
1612, onze oudste bron voor deze psalm) tund leest, *cundit gesubstitueerd. De
Vulgata heeft daar echter ‘indicat’ en deze lezing geeft ook Van der Mijle's latijnse
tekst, die overigens enigszins van de Vulgata afwijkt. Dit feit doet ernstige twijfel
rijzen aan de juistheid van Van Heltens conjectuur, omdat cundon, evenals farcundon,
in de psalmentaal vrijwel altijd ‘annuntiare’ weergeeft (aldus in ps. 18,1; 54,18; 55,9;
58,14; 63,10; 70,15; 70,18; 72,28; d.i. 8 maal, waarvan 7 maal cundon en éénmaal
farcundon). Slechts éénmaal (70,17) betekent farcundon ‘pronuntiare’, en éénmaal
(54,14) geeft cundo min ‘notus meus’ weer. Cundon betekent dus nooit ‘indicare’,
en dit moet reeds leiden tot verwerping van Van Heltens conjectuur in ps. 18,2.
Er is echter meer. Van der Mijle tekende bij tund aan ‘nunc inusitatum’, waaruit
blijkt, dat het woord hem vreemd voorkwam. Maar dat zou bezwaarlijk het geval
kunnen zijn geweest met *cundit, als dit hier in het hs. had gestaan. Want dit woord
komt herhaaldelijk in de psalmen voor en treedt ook in ps. 18 zelf in furkundit,
‘annuntiat’, in de voorafgaande zin op, en het wijkt niet noemenswaard af van
dergelijke vormen in het Nnl. als ‘kond (doen)’, ‘kondigt (aan, af)’ enz.

5)

Van Helten, ed., p. 206.
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Van tund echter is het alleszins begrijpelijk, dat het vreemd leek. Evenals Heyne en
Van Helten heeft Van der Mijle de vorm tund niet herkend. Maar juist dit feit zelf
pleit voor de juistheid of bijna-juistheid van zijn lezing; immers, waarom zou hij
anders een hem vreemde lezing prefereren boven een bekende? Nu kan een niet
6)
ervaren bewerker uit een onduidelijk origineel de lettercombinatie -it zeer wel als
-d lezen. Dat zou voor het origineel *tunit opleveren, en het vermoeden ligt dan voor
de hand, dat dit *tunit, dat immers ‘indicat’ moet weergeven, aan het ned. toont
beantwoordt. Maar dit vermoeden vereist toch wel enige toelichting.
Het blijkt, dat in de overgeleverde tekst der psalmen meermalen een uo of u
optreedt voor normaal o, d.i. ô < *au. Nu zijn uo en u, d.i. û, in het dialect der psalmen
7)
twee allofonen van het foneem /uə/ < *ô (mnl., nnl. oe) . Dat het hierbij in de
psalmentekst niet gaat om incidentele verschrijvingen of copieerfouten, wordt,
behalve door het aantal (5, waarvan 2 in dezelfde zinsnede en 2 voor hetzelfde
woord), ook aannemelijk gemaakt door het feit, dat de eigenaardigheid zich in alle
drie delen van de psalmenoverlevering voordoet, d.w.z. zowel in Van der Mijle's
editie van ps. 18, als in de beide delen van het Ms. Von Diez (ps. 53,7-73,9), die,
gelijk bekend is, van verschillende hand zijn. In de latere edities van de psalmentekst,
behalve in de diplomatische van Kyes (zie noot 8 hieronder), is deze eigenaardigheid
steeds gecorrigeerd, maar op grond van het zo juist opgemerkte is het de vraag of
zulks terecht is geschied.
Het betreft hier de volgende gevallen (wij vermelden eerst de duidelijkste): In ps.
54,5 leest het eerste deel van het Ms. Von Diez duodis i.p.v. dodis, ‘mortis’, zoals
elders gebruikelijk, en in ps. 67,13 leest het tweede deel van hetzelfde hs. scuonis
i.p.v. sconi(s), ‘speciei’, zoals gewoonlijk, terwijl in dezelfde zinsnede giruouin staat
i.p.v.

6)
7)

Lipsius schreef een slecht leesbare, ‘kritzliche’ hand (Van Helten, ed., p. 55).
Zie mijn ‘Esquisse d'une grammaire fonctionnelle du vieux-néerlandais (vieux-bas-francique)
(d'après le psautier carolingien de Wachtendonck)’ in Leuvense Bijdragen, 50, 1961, p. 13.
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8)

*giroui(n), ‘spolia’, vgl. in 61,11 rouas, ‘rapinas’ . In ps. 18,9 leest de editie Van der
Mijle schuni voor het zo juist genoemde sconi, in Van der Mijle's bijgevoegde latijnse
tekst weegegeven met ‘purum’. Het vijfde voorbeeld is dan het hoger genoemde
tund, waarvoor ik *tunit zou willen lezen. Op de laatste twee moeten wij nader ingaan.
In ps. 18,9 heeft Van Helten schuni vervangen door scieri overeenkomstig de op
deze psalm betrekking hebbende glosse van Lipsius no. 600 (nummering Kyes;
614 volgens Van Helten), welke met het ‘lucidum’ van de Vulgata wordt vertaald.
Van Helten licht zijn correctie toe met de aantekening ‘auf die entstellung der lesart
wirkte offenbar (mijn cursiv., C) ndl. schone ein’. Heyne echter had schuni in ps.
18,9 slechts in spelling ‘verbeterd’ in scôni en in de overeenkomstige glosse scieri
vervangen door scôni. Hij had daartoe in beginsel natuurlijk evenveel recht als Van
Helten tot diens omgekeerde handelwijze, omdat er nu eenmaal verschil bestaat
9)
tussen psalm en glosse . Maar als men mèt Kyes van mening is, dat Van Heltens
werkwijze in zoverre aanvechtbaar is, dat niet de Vulgata maar een variant daarvan
de basis van de psalmentekst vormt en dat Van der Mijle's van de Vulgata afwijkende
10)
latijnse tekst mogelijk die variant representeert , dan is men geneigd mèt Heyne
de lezing schuni, al dan niet gecorrigeerd in sconi, in ps. 18 te handhaven en deze
in glosse 600 i.p.v. scieri te substitueren. De vorm schuni vindt steun v.w.b. de sch
in de soortgelijke spelling van andere woorden elders in de tekst,

8)

9)

10)

In de edities, behalve die van R.L. Kyes, ‘The Old Low Franconian Psalms and Glosses’, Ann
Arbor, 1969 (zie daarvoor mijn boekbespreking in TNTL, 86, 1970, pp. 64 vv.), is giruouin
gecorrigeerd in girôuui en rouas (in het hs. met een raadselachtige a boven de s toegevoegd)
in rôuuas.
Van Helten (ed., p. 12) heeft gewezen op ‘die tatsache, dass zu der Lipsius'schen glosse
manchmal nicht das aus dem interlineartext der Wachtendonckschen hs...entnommene lemma
stimmt, sondern....eine andre lesart (die entweder dem Vulgattext angehört oder eine variante
desselben repräsentiert) woraus eben die schlussfolgerung hervorgeht, dass der
inerlinearversion ein andrer text als der in Wachtendoncks hs. stehende zu grunde gelegen
hat und letzterer dem germanischen teil des codex nach einem andren, in lesartlicher hinsicht
gelegentlich abweichenden text beigeschrieben wurde...’
Kyes, o.c., pp. 21-22.
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11)

ook buiten psalm 18 , en v.w.b. de u, d.i. û als variant van /uə/, in de andere vier
gevallen hier bedoeld, in het bijzonder in het scuonis van ps. 67,13. V.w.b. de
betekenis ‘purum’, die Van der Mijle in zijn latijnse tekst daarvoor geeft, kan worden
opgemerkt, dat het adjectief schone ook reeds in het Mnl. mede de betekenis had
van ‘zuiver, zindelijk’ (zie de woordenboeken), zodat niets ons belet die betekenis
ook hier voor mogelijk te houden. Intussen kan schone in het Mnl. ook ‘schitterend,
stralend, helder, klaar, licht’ betekenen, zodat ook bij Vulgata ‘lucidum’ een sconi
(of schuni) zeer wel zou passen.
T.a.v. tund, lees: *tunit, wezen wij reeds op de betekenis ‘indicat’, terwijl Van
Heltens conjectuur ‘annuntiat’ of ‘pronuntiat’ zou moeten weergeven, en wij zagen
hoe de foutieve lezing van -d i.p.v. -it Van der Mijle parten moet hebben gespeeld.
Maar ook de u heeft hem zeker verder van de wijs gebracht. Met de lezing *tunit,
‘indicat’ echter menen wij een soortgelijk geval van u d.i. û als variant van /uə/ i.p.v.
ô < *au te hebben, als die welke wij zo juist opsomden. Tund, lees tunit, is dus =
toont, en deze vorm van dit woord met n is de enige in de Limburgse Sermoenen,
waar hij geschreven wordt met oe hetgeen ô maar ook û kan aanduiden, terwijl het
Limb. Leven van Jezus, het Leven van St. Lutgart, het Berner Gloss. en de Aiol alle
daarnaast ook, en vaker, toeg(h)en, to(o)gen e.d. (met g) hebben, de Eneide en de
Servaas alleen dit laatste.
12)
Schönfeld heeft er op gewezen, dat in de zuidelijke dialecten van het Nederlands
ô uit Germ. *au vaak als uə klinkt. Zoals wij zagen is /uə/ in de psalmentaal een
foneem, dat beantwoordt aan ned. oe en dat als allofonen [uo, ua, ue] en [û] heeft.
Het heeft er nu alle schijn van, dat wij hier de door Schönfeld gesignaleerde
eigenaardigheid van zuidelijk uə < *au reeds in het dialect der psalmen aantreffen.
Op nederlands territoir heeft tegenwoordig het Maastrichts û of met ‘umlaut’ ŷ voor
ô < *au. En in het aangrenzende deel van Belgisch Limburg hebben o.a. Tongeren
en Voort uə of met ‘umlaut’

11)
12)

Zie b.v. Van Helten, ed., p. 145; en mijn ‘Esquisse d'une grammaire fonctionnelle...’, p. 18.
‘Schönfelds Historische Grammatica van het Nederlands’ door A. van Loey, 7e dr., 1964, p.
79.
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13)

yə voor deze ô , en hetzelfde is het geval in de nederfrankische dialecten van het
14)
uiterste N.O. der provincie Luik (het Eupense) . V.w.b. de middellimb. Sermoenen
is dat niet zeker, maar zeer wel mogelijk. Want, al vindt men, zoals Kern (l.c.) zegt,
voor dit geval nooit u geschreven, men vindt wèl zeer vaak oe (ibid.), en dit oe geeft
niet alleen lange ô weer, maar ook wel ned. oe < u ə (ibid., p. 35). Hetzelfde is het
geval met het Berner Gl., zoals blijkt uit doen = don = dun, ‘doen’, naast doet = dot,
‘dood’.

III. salun = sulun, solun, solon
Het futurum periphrasticum in de psalmentaal wordt gevormd met het hulpwerkwoord
in de vier vormen hierboven aangegeven. De frequentie der verschillende vormen
in de bewaarde psalmen is 47 maal sulun, 4 maal salun, 3 maal solun en éénmaal
solon. De vorm sulun is dus de normale voor ons dialect, en hij is dat ook voor de
Limb. Sermoenen (sulen). In het Maastrichts Statutenboek (1380) is de normale
vorm daarentegen solen met daarnaast sollen en sullen, terwijl ook de Nederrijnse
oorkonden beide vormen kennen. De Teuthonista echter heeft alleen sullen, ‘debere’,
en de Bestiaire d'Amour en het Moralium Dogma uit het Geldernse sluiten zich
daarbij geheel aan. In het West-Limburgse Leven van Jezus is selen (met e) de
enige vorm.
Van bijzondere betekenis evenwel lijkt mij in de psalmen de vorm salun (met a),
15)
die met zijn 4 maal , verspreid over beide delen van het Ms. Von Diez, een royaal
significante 7½% van het totaal der overgeleverde vormen oplevert. Het blijkt, dat
deze a-vorm in Limburg

13)

14)
15)

Zie J.H. Kern, ‘De Limburgsche Sermoenen’, 1895, p. 48; en C.P.F. Lecoutere, ‘Inleiding tot
de Taalkunde en tot de Geschiedenis van het Nederlandsch’, 5e dr., bew. door L. Grootaers,
de dialectteksten op pp. 401-2.
W. Welter, ‘Die niederfränkischen Mundarten im Nordosten der Provinz Lüttich (Noord- en
Zuid-Nederlandse Dialectbibliotheek, IV, 1933), p. 15.
In ps. 55,7; 64,14 (2 ×); en 73,9. Cosijn in Taal- en Letterbode, 3, p. 123, en op diens gezag
Kern, o.c., p. 161, tellen 5 × salun en daartegenover 46 × sulun, 4 × solun en 1 × solon, maar
ondanks herhaalde contrôle kom ik niet zover, en mijn telling stemt overeen met die van Van
Helten (ed., p. 192). Het verschil is intussen onbelangrijk.
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en omgeving slechts voorkomt in twee vrij duidelijk gescheiden gebieden: een
noordelijk in de Z.O. hoek van Noord-Brabant nabij de grens met Belgisch en Ned.
Limburg en in midden-Ned. Limburg, omvattende in Noord-Brabant de plaatsen
Bergeyk, Riethoven, Aalst, Valkenswaard, Leende (maar niet Budel), Geldrop,
Someren, Asten, Liessel, Mierlo, Aarle-Rixtel, Bakel, Lieshout, Beek, Donk, Boekel,
en Erp (dit laatste naast zɛlə), en in Ned. Limburg de plaatsen Meyel, Maasbree en
Roermond; en een veel kleiner zuidelijk gebied in het uiterste Z.O. van Belgisch
Limburg en het uiterste zuiden van Ned. Limburg met ruwweg Maastricht als
middelpunt, en omvattende Munsterbilzen (naast vaker zilə, maar Bilzen heeft zilə
en Eigenbilzen zvlə), Lanaken, Maastricht, Heer, Schaesberg, Waubach,
Eygelshoven (maar niet Simpelveld, Nieuwenhagen en Kerkrade, die varr. van zullen
hebben), Vlijtingen, Zichem, Zussen, Bolder (maar niet Rijkhoven met zylə en
Vroenhoven met zvlə), Kanne, Gronsveld (maar niet Mheer met z Λ lə) en Eysden.
Overigens heeft de gehele omgeving verschillende varianten van zullen, v.z.v.
althans niet ‘komen’ of ‘gaan’ als futurum dienst doen, behalve een meer naar het
midden en N.O. van Belgisch Limburg gelegen streek, die zilə of zIlə heeft, en
16)
waarbij het selen van het Leven van Jezus schijnt te kunnen aansluiten.
Daar nu het noordelijk a-gebied voor het overgrote deel in het te + ni-kwartier van
het door de isoglossen te / to voor ‘te’ en ni / nu voor ‘nieuw’ gevormde kruis ligt,
en voor het overige Meyel en Maasbree in het to + ni- en Roermond in het to +
nu-kwartier, kunnen wij het voor de psalmentaal buiten beschouwing laten,

16)

Zie voor het noordelijk a-gebied van de ‘Reeks Nederlandse Dialektatlassen’ dl. 8 (E.
Blancquaert, J.C. Claessen, W. Goffin en A. Stevens, ‘Dialektatlas van Belgisch Limburg en
Zuid Ned. Limburg’, 1962), dl. I, Teksten, pp. 2, 6 en 106; alsmede dl. 10 (A. Hol en J. Passage,
‘Dialektatlas van Oost-Brabant, Noord-Limburg en de Rivierenstreek’, 1966), dl. I, Teksten,
pp. 410, 414, 466, 470, 474, 482, 546, 550, 553, 598, 602, 606, 614, 618, 622, 626, 630 en
642; voor het i of I (soms e)-gebied dl. 8, I, pp. 138, 218, 266, 278, 286, 318, 382 en 386; en
voor het zuidelijk a-gebied dl. 8, I, pp. 382, 394, 402, 426, 442, 454, 458, 526, 538, 550, 558,
566 en 598. De desbetreffende tekst is no. 64: ‘De zwaluwen zullen gauw terugkomen’.
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17)

omdat het ons immers om het te + nu-kwartier te doen is, waar die taal thuis hoort .
Des te belangrijker echter is het zuidelijk a-gebied, dat immers binnen het te +
nu-kwartier ligt. Dit a-gebiedje ziet er in omvang en vorm als een restgebied uit,
hetgeen begrijpelijk is, daar het teruggedrongen kan zijn door het Romaans; vanuit
het noorden mogelijk ook door het meer algemene zullen. Maar het feit, dat ons
psalmendialect, naast hoofdzakelijk dit laatste, ook enige malen salun vertoont, wijst
op nabijheid van dit a-gebied, en het brengt ons ver naar het zuiden, misschien wel
in de ten tijde van de psalmentaal nog nederfrankische streek van Luik-Visé. Op
18)
deze laatste mogelijkheid heb ik bij herhaling gewezen , en de aanwijzingen in die
richting (zie ook hierna) verdienen onze volle aandacht. Dat die streek in zijn
oudnederfrankische tijd ook reeds hoogduitse (omdfrk.) invoeden had ondergaan,
19)
bewijzen plaatsnamen op -bach naast die op -beck (-becque, -bèche) .

IV. in = inde en an = in
A) De conjunctie in, inde
20)

Eén van de argumenten, die Sanders aanvoerde voor zijn, inmiddels onhoudbaar
21)
gebleken , localisering van de psalmentaal in een strook tussen Venlo en
Kaiserswerth, is de vorm inde, in van de conjunctie ‘en’. De vorm inde is nl. de
normale in de middelndfrk. Bestiaire d'Amour en het Moralium Dogma Philosophorum,
22)
die Holmberg localiseerde in of om Geldern, in de onmiddellijke nabijheid derhalve
van die strook, en hij komt, naast overigens end(e), ook éénmaal als ind voor in de
in het Venlose gelocaliseerde Aiol.
Nu is de normale vorm van de conjunctie in de psalmen niet zozeer

17)
18)
19)
20)
21)
22)

Zie noot (4) en het daar bedoelde schetskaartje.
Zie mijn ‘Localisering...’ (L.B., 48), pp. 16, 27 en 40-41, alsmede ‘Nogmaals de localisering...’
(L.B., 58), pp. 130 en 132.
Zie ‘Localisering...’, p. 17 met noot 10 en de daar geciteerde litteratuur.
O.c., pp. 92-93.
‘Nogmaals de localisering...’.
Zie noot 4
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inde noch ook ind, maar in. Inde komt er slechts 4 maal voor (ps. 18,16; 54,8; 56,11;
en 68,3); 2 maal vindt men ind (in de onbetrouwbaar overgeleverde ps. 18, vs. 1 en
4, door Van Helten gecorrigeerd in inde); en éénmaal treedt ende op (54,13, waar
23)
Van Helten inde heeft ). Bij de welhaast ontelbare plaatsen met in vallen deze
enkele voorbeelden met ind(e) in het niet, en zij moeten derhalve beschouwd worden
als een archaïsme tegenover de kortste, en dus jongste, vorm in. D.w.z. dat deze
jongste vorm wèl reeds regel was in de oudste periode van het oostelijk
Nederfrankisch voor zover wij die kennen uit de psalmen, maar niet in zijn
middelperiode voor zover men die kent. Immers niet alleen in het Middelndfrk. van
Bestiaire d'Amour en Moralium Dogma, alsmede in de Teuthonista en de Nederrijnse
oorkonden is in c.q. en ongebruikelijk, maar ook in de middellimburgse bronnen als
Leven van Jezus, Limb. Sermoenen, Berner Gl. enz. speelt en niet of nauwelijks
een rol en is ende regel. Zelfs de oudzuidmiddelfrankische psalmen, die in onze
codex zijn overgeleverd, hebben overwegend inde, nl. 13 maal in de 3 psalmen (d.i.
3 maal zoveel als in de 22 oudnederfrk. psalmen!) tegenover 8 maal in. De situatie
in het naburige middelfrankische gebied kan dus wel die in ons nederfrankische
dialect mede beïnvloed hebben, maar de absolute hegemonie van in over inde in
laatstgenoemd dialect is niet aan het Omdfrk. ontleend, maar een zelfstandige
verdere ontwikkeling.
De implicatie van het boven gezegde ligt voor de hand: de ons bekende oostelijk
middelnederfrankische dialecten sluiten terzake geen van alle rechtstreeks aan op
het Ondfrk. der psalmen, en wij zullen daarvoor moeten zoeken naar een streek,
waarvan wij wel weten, dat hij oudtijds nederfrk. was, maar die ons overigens
onbekend is. Die streek kan niet, althans niet ver, ten oosten van zuidelijk Ned.
Limburg gelegen hebben in verband met de te / to-isoglosse en in verband met de
Benrather-lijn die, met uitzondering misschien van het Akense,

23)

Kyes, o.c., ps. 54,13. Tenzij hier ende een drukfout zou zijn voor ėnde (ė kan in Kyes'
transliteratie i aanduiden). Intussen komt ende ook voor in de oudzuidmiddelfrankische ps.
1,1 (door Van Helten gecorrigeerd in inde). In 61, 11 heeft de ed. Van Helten ten onrechte
inde, waar het hs. in leest (zie mijn ed.), maar volgens Kyes kan hier ook en worden gelezen.
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24)

omstreeks 1000 aldaar gevormd is , terwijl ook de genoemde situatie t.a.v. in en
inde in het naburige mdfrk. gebied uit die tijd daarvoor niet pleit. Er blijft dan wederom
niet veel anders over, dan het gebied ten zuiden van Belgisch en Ned. Limburg, dat
ten tijde van de psalmentaal nog nederfrankisch was, maar nu vrijwel geheel Waals
is. In de ndfrk. dialecten van het uiterste N.O. der provincie Luik komt i < umlauts-a
vóór nasaal + consonant meermalen voor (ingel, hingst, stingel e.d.; zie Welter, o.c.,
p. 4), evenals trouwens in het Leven van Jezus (ingel, dit ook in het Westmnl., inghe,
‘eng’, inde, ‘einde’).

B) De prepositie an, in
Met het feit, dat de kortste vorm van de conjunctie in de normale vorm werd, houdt
ongetwijfeld mede structureel verband het feit, dat de prepositie ‘in’ in het Ondfrk.
der psalmen normaliter niet in, maar an luidt. In deze functie komt in slechts 2 maal
voor (ps. 55,10 en 63,8) tegenover talloze malen an, en het heeft dus weinig of geen
praktische betekenis, als het al niet een schrijf- of copieerfout is. Het is duidelijk,
dat an oorspronkelijk in menig opzicht synoniem kon zijn met in, en voorbeelden
als ‘anegan vel ingan, inire’) ‘anerupinge, invocatio’ naast ‘inrupen, invocare’ e.d.
in het Berner Gl. bevestigen dat voor ons gebied .Maar terwijl in alle ons bekende
frankische dialecten, zowel nederfrankische als middelfrankische, rijnfrankische en
oostfrankische, de normale vorm van de prepositie in is, heeft deze vorm in het
Ondfrk. der psalmen moeten wijken voor an, mogelijk in verband met en onder de
belemmerende invloed van de conjunctie in. De frequentie van de beide woorden
in de taal is immers zeer hoog, het functioneel rendement van de oppositie derhalve
eveneens. Dat anders inderdaad misverstanden mogelijk zouden zijn, kan b.v.
blijken uit de aanhef van ps. 61,13: In thi, herro, genatha, dat op zichzelf zou kunnen
betekenen ‘In te, domine, misericordia’, maar dat blijkens de Vulgata moet weergeven
‘Et tibi, domine, misericordia’.
De hier bedoelde eigenaardigheid is wederom niet te vinden in enig bekend
nederfrankisch gebied, noch behoort zij thuis of vindt zij haar

24)

‘Localisering...’, p. 12 vv. en de daar geciteerde litteratuur.
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oorsprong in het naburige middelfrankisch gebied (de 3 ozmdfrk. psalmen van onze
codex hebben uitsuitend in voor ‘in’). Het betreft hier dus een zelfstandige innovatie,
die wij weer zullen moeten zoeken in een gebied, waarvan men weet, dat het ten
tijde van het psalmendialect oostelijk nederfrankisch was, maar dat ons overigens
niet bekend is. Ook hier blijft weinig anders over, dan de streek ten zuiden der beide
huidige provincies Limburg.

V. -nussi, -nissi (-e) en -inga, -unga, -onga
A. Het suffix dat in het Mnl. -nisse, -nesse en in het Nnl. -nis luidt, heeft in het Ondfrk.
der psalmen de vormen -nussi en -nissi (-e). Daarvan treffen wij -nussi 30 maal aan
tegenover -nissi (-e) 2 maal of misschien 3 maal, als in ps. 59,5 bereunissi i.p.v.
bereuuissi moet worden gelezen. De vorm -nussi is dus de normale. Dit suffix gaat
terug op Germ. -(i)nassus, welks vocaal a reeds vroeg, waarschijnlijk als gevolg
25)
van het zwakke accent, onvast was geworden . In het Ohd. heeft men zodoende
naast elkaar -nassi, -nessi, -nissi, -nussi, en bij de laatste vorm sluit zich de ondfrk.
aan. In de middellimb. teksten vindt men slechts de vorm -nisse of -nesse, in de
Teuthonista alleen -nesse of -niss(e) en in de Bestiaire d'Amour en het Moralium
Dogma alleen -nis(se) .Het dialect der psalmen met zijn 30 maal -nussi tegenover
2 of 3 maal -nissi (-e) wijkt dus af zowel van het Middellimburgs als van het
Middelnederrijns.
Er is echter meer. In het Ohd. zijn de woorden met dit suffix vrouwelijk èn onzijdig.
In de middellimb. Sermoenen (met -nisse, -nesse) is dat eveneens het geval (meest
26)
onz., minder vaak vrouw. ). In het Leven van Jezus (alleen -nesse) zijn ze vrouwelijk,
27)
maar ‘in nom. acc. sing. treden deze substantieven tevens als neutra op’ .

25)

26)
27)

Schönfeld, o.c., p. 211. Hetzelfde verschijnsel herhaalt zich in het Ondfrk. der psalmen bij de
klinkers in zeer zwak accent dragende syllaben, zodat men beide vormen van het suffix -nussi,
-nissi, -e fonologisch kan weergeven als /-nəssə/.
Kern, o.c., p. 53
J. van Ginneken, ‘De taalschat van het Limburgsche Leven van Jezus’, 1938, p. 73.
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28)

In de Best. d'Amour en het Moralium Dogma echter zijn zij uitsluitend vrouwelijk .
(Uit de Teuthonista is het geslacht niet op te maken.)
In het Ondfrk. der psalmen is het geslacht als regel niet uit de tekst op te maken,
behalve in enkele gevallen. In ps. 68,28; 70,15, 16,19,24; en 71,2 is voor reh(t)nussi
thin (acc. sing.), zoals Van Helten opmerkte, ‘mit rücksicht auf die seltenheit von
unflectiertem possessiv im acc.sg. fem...neutrales genus für sehr wahrscheinlich
zu halten’. En in ps. 70,2, dat. sg. an rehnussi thinin (hs. thin), en in glosse van
Lipsius no. 331 (nummering Kyes, 337 Van Helten), gen. sg. gerihtnussis,
‘refectionis’, is het neutrale geslacht zeker. Hoewel derhalve geen zekerheid omtrent
een vrouwelijk bestaat, brengt de zekerheid van het onzijdige geslacht in sommige
gevallen het psalmendialect op dit punt nader bij het Limburgs, terwijl het afwijkt
van het Nederrijns (Gelderns).
B. Het suffix, dat in het Mnl. en Nnl. als regel -ing(e) luidt, heeft in de psalmentaal
naast -inga ook de vormen -unga en -onga, b.v. losunga, ‘dolus’ naast losonga en
losinga; biuonga, ‘tremor’ naast biuunga; predigunga, ‘predicationes’, uuonunga,
‘habitatio’, samnunga, ‘congregatio, ecclesia’ naast scauuuonga, ‘respectus’, tilongon,
‘exercitatione’, hulingon, ‘occultis’, geruuinga, ‘praeparatio’, firingon, ‘solemnitatis’,
fastingon, ‘ieiunio’) enz. De middelnederfrankische teksten hebben bijna uitsluitend
-ing(e), aldus de Teuthonista (-ing(e), -yng(e), een enkele maal slechts -ong:
ordenong), de Best. d'Amour en het Moralium Dogma. Ook het Limburgse Leven
van Jezus heeft alleen -ing(h)e. Maar de Limburgse Sermoenen hebben, geheel
gelijk de psalmen, de drie vormen -inge, -unge, -onge naast elkaar, b.v. wandelunge
naast wandelinge, bildunge naast bildinge, erlosonge naast erlosinge, pruuonge,
enz. (Kern, o.c., pp. 53-54 en woordenlijst). Ook op dit punt sluit de psalmentaal
zich eerder bij het Z.O. van Limburg aan, dan bij het Rijnland.

VI. retha = rehta enz. en rehnussi = rehtnussi enz.
In de psalmentaal komt enkele malen, hoofdzakelijk intervocalisch,

28)

Holmberg, ‘Best.’, p. 109.
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de spelling th i.p.v. ht voor (ps. 18,9 retha; 57,8 unmethiga; 64,4 unrethero; 66,2
irliothe) naast overigens normaal rehte, ummahtig, unreht, irliohtende enz. Eénmaal
(18,10, fortha) treedt zij op na r, waarnaast dan enige malen forta, fortun, -in geheel
zonder h voorkomen, en natuurlijk ook de normale vormen als forhton, -un, forhtindon,
forchta, forchtidon enz.
Aan de andere kant vindt men eveneens enige malen de vormen rehnussi, rehlica
en rehlico zonder t naast rehtnussi, rehtlika enz. en overigens regelmatig naht, fluht,
fruht enz. met steeds bewaarde t aan het woordeinde. Dit verschijnsel heb ik
besproken in mijn ‘Localisering...’ (pp. 38 vv.). Daarbij is toen echter nog geen
rekening gehouden met sedertdien naar voren gekomen belangrijke gegevens,
zoals die betreffende de middeleeuwse isoglosse te / to voor ‘te’.
Over het eerstgenoemde verschijnsel, het optreden van retha enz. voor rehta
enz., schreef ik in de Inleiding tot mijn editie der psalmen (p. 8): ‘Daargelaten of
deze gevallen wel relevant zijn in het kader van Van Heltens hiervoor gegeven
verklaring...schijnt hun geringe aantal tegenover de talrijke gevallen met ht, cht
evenzeer, zo niet meer, grond te geven voor de opvatting, dat hier verschrijving
heeft plaats gevonden, zoals b.v. in 56,2; 69,6; 65,12 e.a.’ En in een voetnoot voegde
ik er aan toe: ‘Daar th immers een geheel ander foneem weergeeft, dan t, lijkt het
gewaagd een schrijfwijze als fortha op één lijn te stellen met forta om daaruit te
besluiten tot “mit geschwächter articulation zwischen r und t gesprochene spirans”’.
Ook thans twijfel ik nog aan de betrouwbaarheid van de spelling th voor ht op grond
van de foneem-waarde van th en de gemakkelijke verschrijvingsmogelijkheid van
de twee tekencombinaties, alsmede wegens het betrekkelijk geringe aantal der
gevallen (5, waarvan dan nog 2 in de onbetrouwbaar overgeleverde psalm 18). Daar
staat tegenover, dat de combinatie ht intervocalisch niet zo heel erg frequent is,
terwijl het verschijnsel zich in alle drie delen van de overlevering voordoet (Van der
Mijle's ed. van ps. 18, èn de beide delen van het Ms. Von Diez). Ook het feit, dat
het ene niet-intervocalische geval fortha voorkomt naast forta enz. zonder h, kan
men misschien, mèt Van Helten, niet geheel uitschakelen. Wij willen daarom toch
nagaan wat de implicaties zouden kunnen zijn
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in het geval Van Heltens verklaring van een ‘geschwächt articulierte spirans’ hiervoor
juist mocht zijn.
Het treft dan aanstonds, dat de streek waar het kleine gebiedje met zallen voor
het futurum periphrasticum zich bevindt, ligt in het huidige grensgebied van Z.O.
Limburgs en Eupens nât (voor nacht) en Zuid-Limburgs nach. Het is juist in zulk
een streek, dat men als gevolg van de onmiddellijke nabijheid van de nât- en
nach-gebieden de eliminatie van de spirans in de combinatie ht zou kunnen
verwachten naast behoud van die spirans met gelijktijdige eliminatie van de t.
Daarvan zouden dan de psalmen de eerste symptomen in de boven aangehaalde
voorbeelden kunnen vertonen.

VII. he, hie naast imo enz.
In mijn ‘Nogmaals de localisering...’ heb ik o.a. aan de hand van een reeks van
feitelijke gegevens aangetoond, dat ‘de plaatsing...van Limburg, zoals Sanders doet,
ten westen van een “scheidingslijn” van vormen met en zonder h- (bij de pronomina
e

der 3 p.) onmogelijk (is)’ (p. 127). Voorts (pp. 128-9) heb ik er op gewezen, dat ‘de
door Sanders bedoelde “scheidingslijn” ...in het Benedenrijn- en Maasgebied
tegenwoordig wel langs de Nederlands-Duitse landsgrens (loopt), een feit, dat op
zichzelf sprekend is...(maar dat) in ons gebied de algemene opschuivingsrichting
van de Hoogduitse verschijnselen - waartoe ook dit behoort - aanvankelijk (ten tijde
van de psalmentaal) van zuid naar noord (is) geweest, en eerst later...onder invloed
van Keulen als middeleeuws godsdienstig en cultureel centrum...deze richting
secundair ook westwaarts (is) gegaan’. Ik verwees voor e.e.a. verder naar mijn
‘Localisering...’ (pp. 11-14) en naar Frings' ‘Grundlegung einer Geschichte der
deutschen Sprache’ (1957, p. 138, kaartje he / er). En tenslotte concludeerde ik (p.
129), dat uit het feit van het ‘promiscue in allen stellungen’, zoals Holmberg (‘Best.’,
p. 114) zegt, naast elkaar voorkomen van vormen zonder en met h- in de Best.
d'Amour en het Moralium Dogma zou volgen, dat de psalmentaal met een verder
gevorderd stadium der ‘h-recessie’ (v.z.v. daarvan sprake is) niet daar in de buurt,
maar niet-onaanzienlijk verder
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terug in de recessierichting, d.i. dus niet-onaanzienlijk zuidelijker, thuis zou behoren.
Ik herhaal dat alles hier, omdat ook in mijn huidig artikel weer meermalen is
gebleken van aanwijzingen in ver-zuidelijke richting, zoals b.v. bij de vorm salun =
sulun. In het bijzonder echter verdienen in dit verband de aandacht die hiervoren
gereleveerde feiten, die op zelfstandige ontwikkeling en innovatie wijzen t.o.v. andere
ndrfk. dialecten zonder dat die eigen ontwikkeling en innovatie aan naburige
middel-frankische invloeden kan worden toegeschreven, zoals bij an, ‘in’ tegenover
e

in, ‘en’. Immers de h-vorm bij de pronomina der 3 p. treedt in de psalmentaal wel
bij de nom. sg. m. he, hie op (hetgeen Sanders overigens, anders dan voor het
Oudsaksisch, niet vermeldde), maar niet bij de dat. acc. sg. m. (imo), noch bij de
gen. dat. sg. f. en gen. pl. (iro), noch bij de dat. pl. (im). Daarentegen treedt de
h-vorm (ook dit vermeldde Sanders niet, en ik heb het evenmin tegen hem
aangevoerd) in het oudzuidmiddelfrankisch dialect der eerste 3 psalmen uit onze
codex op bij de nom. sg. m. her, alsmede bij de dat. sg. m. himo en bij de dat. pl.
hin, en hij ontbreekt er alleen bij de gen. pl. iro (andere eventueel relevante vormen
zijn niet overgeleverd). Dat wil dus zeggen, dat een zuidmiddelfrankisch dialect ten
tijde van de psalmentaal een veel minder ver gevorderd stadium van de ‘h-recessie’
vertoonde, dan de nederfrankische psalmentaal. Ook dit feit wijst op een zodanige
localisering van ons psalmendialect, dat het ook buiten dat zuidelijk Middelfrankisch
om niet alleen innovaties tot stand kon brengen, maar zelfs sneller hoogduitse
invloeden uit het zuiden kon opnemen, dan dat Zuidmiddelfrankisch zelf; derhalve
in een streek, die wel oostelijk nederfrankisch was, maar ver zuidelijk gelegen, en
tevens ten westen van het Zuidmiddelfrankisch. Aan zulk een desideratum
beantwoordt de streek ten zuiden van de beide Limburgen zeer goed, en wij zagen
hierboven, dat zij reeds in haar oudnederfrankische tijd hoogduitse invloeden opnam,
getuige de bach-namen aldaar. Dat die invloeden daar ook rechtstreeks uit het
hoogduitse (moezelfrankische?) zuiden konden komen en niet alleen uit het oosten,
toonde ik reeds aan in mijn ‘Localisering...’ (pp. 14 vv.).
Terloops teken ik hierbij nog aan, dat de situatie der h-vormen bij
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de pronomina in ons ndfrk. dialect tegenover die in het mdfrk. der eerste 3 psalmen
uit dezelfde codex al mede pleit tegen de van de algemeen gangbare opvatting
afwijkende mening van Sanders (o.c., pp. 83-87 en 106), dat de psalmen 1-3 van
de andere niet gescheiden zouden kunnen worden, doch slechts in veel groter mate
‘residua’ zouden bevatten uit een omdfrk. model. Sanders was daarbij, van zijn
eigen standpunt gezien, overigens wel inconsequent met te stellen, dat de
psalmentaal de h-vormen niet zou kennen.

VIII. scepte, scepfti = scefti, -e enz.
Op grond van verschillende overwegingen, o.a. een betere verklaring van de z.g.
29)
‘residua’ uit een middelfrankisch origineel, heb ik indertijd betoogd , dat de omwerker
van de nederfrankische psalmentekst eerder een Middelfrank met enige kennis van
het Nederfrankisch kan zijn geweest, dan een Nederfrank. Dit is mij bestreden door
30)
Sanders , hoewel zonder doorslaggevende argumenten. Ik heb mijn standpunt
nader toegelicht in ‘Nogmaals de localisering...’ (pp. 116-17), maar meen nu verder
nog een zeer duidelijke aanwijzing voor de juistheid van mijn opvatting te mogen
zien in het volgende.
Men treft in het hs. der glossen van Lipsius twee malen voor het overigens
gebruikelijke scefti, -e (dat.sg. en nom. pl.) de schrijfwijzen scepte, ‘sagitta’ (door
Van Helten gecorrigeerd in scepfte) en scepfti, ‘sagittas’ aan (zie glossen 93 en 94
nummering Kyes, 606 en 607 Van Helten), alsmede éénmaal (glosse 49 Kyes, 501
V.H.) megincrepti, ‘maiestatis’, met een f boven de p bijgeschreven (door Van Helten
gecorrigeerd in -crepfti), naast overigens normaal megincraft, craft, crefti enz. Mijn
31)
oorspronkelijke mening , dat hieruit een althans gedeeltelijk bilabiale articulatie
van de f zou kunnen blijken, kan, voor dit geval tenminste, niet juist zijn. Immers,
32)
zoals ik onlangs heb aangetoond, blijkt juist uit de n in epenthetische vormen als
senifte, -i, senihte (< *samfti), ‘mitis’, dat de epenthese van de i

29)
30)
31)
32)

In mijn ed. der psalmen, Inl., p. 13.
O.c., pp. 83 en 101.
‘Esquisse d'une grammaire fonctionnelle...’, p. 14.
‘De combinatie nasaal en f in de oudnederlandse psalmentaal’ (Leuvense Bijdragen, 58,
1969).
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moet hebben plaats gehad na de ontwikkeling van de labiodentale articulatie van
de f. Deze was dus reeds lang een feit in het dialect, zeker in de combinatie ft, en
er moet dus een andere verklaring voor de eigenaardigheid zijn. Het schijnt, dat
hier een Hoogduits (i.c. Middelfrankisch) sprekende zich bij zijn ‘omzetting’ van
hoogd. vormen in het Nederfrankisch heeft vergist, omdat meermalen aan een
‘verschoven’ f of ff in zijn eigen dialect een p in het Ndfrk. beantwoordde. M.a.w. er
schijnt sprake te zijn van wat men zou kunnen noemen een ‘hypercorrecte’ omzetting
of ‘pseudo-correctie’ van als ‘verschoven’ opgevatte vormen, op soortgelijke wijze,
als Kern (o.c., p. 12, noot) die in moderne verhoudingen constateerde in Otto
Behaghels uitgave van Veldekes Eneide. ‘De uitgever’, zegt Kern daar, ‘kent geen
Nederlandsch en verraadt dat op elke bladzijde zijner uitgave. Zoo...staat...v.12783
opperde voor offerde, v.2226 wolpe voor wolve (lupos), enz. enz.’ Bij scepfti (met
pf) in glosse 94 heeft de omwerker dan toch de correcte f nog erbij gevoegd,
waardoor een ‘quasi-residu’ is ontstaan. En in megincrepti (glosse 493) heeft hij bij
nader inzien de f later bij wijze van correctie nog boven de p gezet. Maar bij scepte
in gl. 93 verzuimde hij dat. Het is duidelijk, dat een Nederfrankisch sprekende deze
vergissingen niet zou hebben gemaakt, ook niet als copieerfouten uit een
middelfrankisch model, omdat op dit punt geen verschil bestond tussen Middel- en
Nederfrankisch. Maar zelfs al zou deze eigenaardigheid toch uit een bilabiale
articulatie van de f in het dialect van de omwerker moeten worden verklaard, dan
nog zou dat alleen betekenen, dat dit eigen dialect van de omwerker niet het
Nederfrankisch kan zijn geweest, dat immers, en zeker in deze predentale positie,
reeds de labiodentale f bezat. Men vergelijke nog hetgeen terzake is opgemerkt
33)
door Van Helden die, zij het op andere gronden, eveneens tot labiodentale f in ft
besloot, en die op grond van de betrekkelijke frequentie der spelling scepte c.s.
eveneens de opvatting als ‘residua’ uit een mdfrk. model verwierp; hij zag daarin
een ‘gelegentliches bestreben die f-aussprache hervorzuheben’ (nl. tegenover ht <
ft), een zwakke verklaring, die immers het waarom onverklaard laat.
H.K.J. COWAN

33)

Ed., p. 144, met voetnoot.
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Sente Meye
De naam van de nog niet geïdentificeerde heilige Sente Meye komt, voor zover
bekend, in de middelnederlandse literatuur voor op drie plaatsen: in de Ferguut,
Semmi die goede Meye v. 658, Dien radic wel, bi sente Meye v. 2830 en in Van den
Borchgrave van Couchi II Biden goeden sente Mey v. 483.
Sente Mey werd tot nu toe veelal geïnterpreteerd met MARIA.
In de Ferguut van dr. Eelco Verwijs en dr. J. Verdam opnieuw bewerkt en
1)
uitgegeven door dr. G.S. Overdiep staat in de Lijst der Namen: ‘Meye (Sente),
2830; die goede Meye 658; in het Ofra. “Saint Mangon”) maar het Mnl. woord is een
heel ander. Halbertsma nam een verandering van den naam “Maria” aan.’
W. van den Ent tekent bij v. 658 aan: ‘zowaar helpe mij de goede Meye (een
2)
heilige, misschien Maria?)’. 2830 komt in deze verkorte editie niet voor.
A.C. Bouman in zijn Ferguut-uitgave van 1962, blz. 50: ‘Semmi die goede Meye!
= Zo helpe mij de goede Maria!’, blz. 126 ‘Meye = Maria.’ Dat op de parallelle plaats
in de oudfranse Fergus, naar men aanneemt het voorbeeld voor de mnl. Ferguut,
3)
de heiligennaam Saint Mangon staat, dient te worden tegengesproken. De ofr. tekst
geeft voor ons Sente Meye in v. 658 niet Saint Mangon, maar saint esp e r i t , ‘Foi
que je doi saint esperit,’ Fergus v. 806. Saint Mangon staat pas later, in ander
verband, in de ofr. tekst: ‘Et dist ‘Foi que doi saint Mangon’, Fergus v. 823.
Het Mnl. Wdb. IV 1336 noemt de plaatsen Meye, Mey uit de Ferguut en Van den
Borchggrave van Couchi en voegt er eveneens aan toe: ‘op de tweede plaats uit
Ferguut heeft het Fra. Saint Mangon, waarmede misschien de Schotsche heilige
Mungo wordt bedoeld. Doch

1)
2)
3)

A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij, Leiden, z.j.
Verkorte Uitgave van Ferguut, W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle, z.j.
Fergus Roman van Guillaume le Clerc, herausgegeben von Ernst Martin, Halle, Verlag der
Buchhandlung des Waisenhauses, 1872.
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de mnl. vorm blijft vreemd.’ Onduidelijk is hierbij ‘op de tweede plaats uit Ferguut’
Op deze tweede Meye-plaats in de mnl. Ferguut staat nl. in de oudfranse Fergus:
‘D e d a m e d i u l'e s p e r i t a l ’. De derde keer dat wij de sainte Esperite in de ofr.
tekst aantreffen is in vers: ‘Foi que tu dois sainte Esperite’ (rijmdwang voorgaand
vr. subst. Cose petite), Martin's editie blz. 102, 26.
In het Middelnederlands staat ditmaal D i e h e i l e g e e s t , v. 3096: ‘Ferguut
sprac: ‘Die heilegeest.’ Hier, waar hij niet gebonden is aan het rijmwoord Keye, kan
de bewerker van de Ferguut het ofr. sainte Esperite met de ware betekenis Heilige
Geest weergeven. In verband met de hierboven vermelde gevonden gegevens
meen ik dat de toch al onzekere interpretatie Sente Meye = Maria niet langer kan
worden gehandhaafd. Aannemelijk zou nu kunnen lijken dat met Sente Meye de
Heilige Geest verondersteld wordt, waartegen zich echter verzet het feit, dat op
andere plaatsen met Meye zeer bepaald CHRISTUS wordt bedoeld. Ik citeer uit:
Een deuoot ende Profitelyck Boecxken inhoudende veel ghestelijke Liedekens ende
Leysenen, diemen tot deser tijt toe heeft connen ghevinden in prente oft in
4)
ghescrifte , lied CXLIII:
1.
4.
7.
8.

Den lusteliken mey Cristus playsant
Desen meyboom Christus so iuechdich bloeyt
Christus dien eewighen mey.
O Prinche Ihesu/meyboom ghebenedijt

en lied CLXIV:
5. Ick hadde der werelt meye
Int herte mijn gheplant
This recht dat ic mi bescreye
want ic mi bedroghen vant
Een ander mey boot mi die hant
Ende gaf mi sijn gheleye
Te comen in dat beloefde lant.
sijt vrolijc metten meye / den meye

4)

Geestelijk Liedboek met melodieën van 1539. Opnieuw uitgegeven en van eene inleiding,
registers en aanteekeningen voorzien door D.F. Scheurleer, 's Gravenhage, Martinus Nijhoff,
1889.
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In zijn Inleiding zegt D.F. Scheurleer: ‘In het Dev. ende Prof. Boecxken hebben wij
met voortbrengselen van een tijdvak te doen, waarin het volk nog geheel op den
bodem van het katholieken kerkgeloof stond’, blz. XIV, en ‘Wij hebben dus een
verzameling voor ons van oude en toenmalige nieuwe gedichten. Dat er vele oude
bij zijn bewijst ons niet alleen hun voorkomen in vroegere bundels of handschriften
maar ook de verminkte staat waarin vele liederen voorkomen’, blz. XI. Behalve Mey,
Meye, Meyboom = Christus in het Dev. ende Prof. Boecxken uit 1539 vind ik nog
de volgende gelijkstelling in de boektitel: ‘Eenen zeer schoonen gheestlicken Mey,
die den Heere Jesus is’ (ao. 1598), in Nav. 34, 303.
De vraag of Christus ook wel de Heilige Geest wordt genoemd zou ik bevestigend
willen beantwoorden. De bijbel zelf geeft daar aanleiding toe. Vgl. het artikel ‘Heiliger
5)
Geist’ in der Grosse Brockhaus ‘...Im Neuen Testament ist zunächst Jesus selbst
der Träger des H.G., sei es durch das Herabkommen des H.G. bei seiner Taufe,
sei es durch die wunderbare Empfängnis der Maria; er ist selbst als der Christus
‘der Geist’, 2. Kor. 3, 17. (2 Cor. 3:17: ‘De Heere nu is de Geest.’). Deze gelijkstelling
komt in de bijbel vaker voor: 1 Cor. 15:45 De eerste mens (Adam) werd een levend
wezen, de tweede mens (Christus) een levendmakende geest; Rom. 8:9 de Geest
van God woont in U, 8:10 Christus woont in U; Openbaring 21:9 ik zal U tonen de
Bruid, de vrouw des Lams, 22:17 En de Geest en de Bruid zeggen. Nog in Joh.
14:16 een andere parakleet, de geest der waarheid.
Ik kom daarom tot de conclusie dat met de goede Meye, de sente Meye uit de
Ferguut en de goede sente Mey uit Van den Borchgrave van Couchi, in
overeenstemming met de mey in Een Deuoot ende Profitelyck Boecxken, CHRISTUS
bedoeld is.
Zuidzande
maart 1971
E. CRAMER-PEETERS

5)

1931, Band 8, blz. 313.
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Sente Mey(e)
Het Mnl. W. kent naast MEYE ‘bloeimaand’ nog een homoniem dat op drie plaatsen
voorkomt maar niet wordt verklaard. Ik citeer Verdams kort artikel (deel IV, 1899,
kol. 1336) in zijn geheel:
MEYE (MEY), znw. m. ‖ Semmi die goede Meye, Ferg. 658. Bi Sente
Meye, 2830. Bi den goeden Sente Mey, Couchy II, 483. - Op de tweede
plaats uit Ferg. heeft het Fra. Saint Mangon, waarmede misschien de
Schotsche heilige Mungo wordt bedoeld. Doch de mnl. vorm blijft vreemd.
De versregel uit Couchy, door M. de Vries in TNTL 7,175 zonder verklaring gelaten,
heeft bij mijn weten sindsdien geen aandacht meer gekregen. De twee plaatsen uit
Ferguut hebben wel de achtereenvolgende uitgevers beziggehouden. In zijn editie
van 1908 voegt Verdam aan zijn woordenboekartikel nog de volgende kommentaar
toe (p. 286): ‘het mnl. woord kan toch moeilijk daarmede (nl. met Saint Mangon)
worden overeengebracht: daarvoor is de afstand tusschen de beide vormen te groot.
Ook hier is waarschijnlijk rijmdwang (: Keye) de aanleiding tot den willekeurigen
naamsvorm.’ Wel werden de laatste tijd om de meest diverse redenen vele heiligen
van de rooms-katolieke kalender afgevoerd, maar geen van hen omdat hij uit
rijmdwang was ontstaan. - Overdiep grijpt in 1925 (p. CXVIII en 175) terug naar de
mening van Halbertsma uit 1840, zonder zich overigens te binden: ‘Halbertsma nam
een verandering van den naam “Maria” aan. De naam van de maand is alleen in
658 mogelijk.’. - A.C. Bouman tenslotte in de Zwolse klassieken nr 18 (1962) sluit
zich daarbij aan en vertaalt v. 658 aldus: ‘Zo helpe mij de goede Maria’ en plaatst
als voetnoot bij v. 2830: ‘Meye: Maria.’
Deze verklaring acht ik weinig waarschijnlijk omdat deze variante van de naam
Maria elders niet is gevonden en vooral omdat de auteur van Couchy er een
mannelijk lidwoord bij gebruikt. Het is dus zaak naar een betere interpretatie te
zoeken.
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De Franse tekst kan ons daarbij geen hulp verlenen. De heiligennamen in Ferguut
1)
doen praktisch overal als stoplap dienst . Ik tel er tien verschillende en ze komen
telkens, dit is vijftien maal, in rijmpositie voor; alleen v. 3493 Wel quaden dach Geve
di sente Marien sone (: gewone) vormt daarop een uitzondering. De bewering van
Verdam - op p. XXXIII, ter bestrijding van een mogelijk dubbel auteurschap - dat de
aanroeping der heiligen in de beide delen ingevlochten is, zal ik niet betwisten, maar
hij heeft niet opgemerkt dat er tussen de eerste en de tweede helft een proportioneel
vrij groot verschil bestaat, nl. 3:13; ook hieruit blijkt dus dat Ferguut na v. 2592 met
minder rijmvaardigheid is bewerkt.
Meye is daar eveneens tweemaal duidelijk een verlegenheidsoplossing na het
moeilijk rijmwoord Keye, dat ook elders - in romans waarin deze ‘held’ nochtans
een hoofdrol vervult - aan het einde van de versregel wordt gemeden. In de 3.668
verzen van Walewein ende Keye b.v. ontmoeten we slechts één uitzondering: op
2)
Keyen...in dire valeien ; in Walewein slechts twee: 281 den here Keyen: verneyen
en 5056 van minen verneye: mijn here Keye, telkenmale dus verbonden met vrij
ongewone nevenvormen van vernooy(en), zie Franck § 119.
Nu we bij het Frans geen aansluiting hoeven te zoeken, zijn we meteen veel vrijer
in onze keuze en ik zou willen voorstellen een beroep te doen op Sint Remigius, de
beroemde bisschop van Reims; onder deze kerkprovincie stonden de bisdommen
Doornik, Terwaan en Kamerijk, die het geestelijk gezag uitoefenden over het
graafschap Vlaanderen en een gedeelte van het hertogdom Brabant. Zijn feest werd
op 1 oktober gevierd, maar onze pachters zagen deze belangrijke vervaldag met
gemengde gevoelens tegemoet.
Zijn naam komt in het Mnl. in verschillende vormen voor. Ik noem deze nu op
zonder mij aan een etymologie te wagen. Zo weinig is nog

1)
2)

Alleen in v. 4534 en 4839 is de uitdrukking enen sente Allenen bevelen (iemand alleen laten,
iemand verlaten) noodzakelijk voor een goed verstaan van de tekst.
Zie het derde boek van de Lancelotkompilatie, v. 20.061.
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onderzocht op het gebied van de volkse vervormingen der heiligennamen. Wel is
duidelijk dat we hier en daar met Franse invloed rekening zullen moeten houden
en dat dialektgeografisch Remi naar het Westen, Remei naar het Oosten wijst.
Ik heb hoofdzakelijk de volgende bronnen gebruikt:
K. de Flou & E. Gailliard, Beschrijving van Mnl. en andere Handschriften die
in Engeland bewaard worden...Overgedrukt met afzonderlijke paginering uit
Verslagen en Mededeelingen der Kon. Vlaamsche Academie voor Taal- en
Letterkunde, 1895-1897. Afgekort: Eng. Hss.
Dietsche Kalenders, uitgeg. door E. Gailliard en W. de Vreese, in Jaarboek
der Kon. Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. Gent 1907-1914.
Afgekort: Kal. nr.......
E.I. Strubbe & L. Voet, De chronologie van de middeleeuwen en de moderne
tijden in de Nederlanden. Gent 1960.
J. Buntinx en M. Gysseling, Het oudste goederenregister van Oudenbiezen
(1280-1344). I Tekst. Tongeren 1965. Afgekort: Oudenbiezen.
Ria Jansen-Sieben, Sinterklaas en andere sinter-namen, in Taal en Tongval
20, 1968, 104-127.

o

1 REMIGIUS (REMEGIUS)
- te Remigii [Oudenbiezen, 1280] p. 188; zie ook p. 201 en 247.
- Sunte Remigius [Zwolle?, c. 1460], Kal. nr 23; zie ook nr 22.
- bi sunte Remigius tijt [Nedersaksen, 1486], R. Jansen p. 121.
- Remegius, verbeterd in Remigius [Noord-Brabant, Het Sticht, 1530], Kal. nr
30.

o

2 REMIGE en REMIJG
- Sinte Remige [Hollands, einde XV], Eng. Hss. 2,88.
- in sinte remijgs daghe [Antw., 1285], R. Jansen, p. 121.

o

3 REMI en REMIJ
- (God) Dien ons predect sente Remi, Dien gherne anebeden wi. (Sp. hist. III6,
7, 53; zie ook 56)
- Sente Remij doepte den here (nl. Clovis). (ib., 78; zie ook 62 en 72)
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o

4 REMIJS
- In Zenoens tiden, des sijn wi wijs, Was te Riemen bisschop sente Remijs (Sp.
5

hist. III , 47, 46)
- Sente Remijs seinde dat (nl. dat wijnvat) (ib. v. 56; zie ook Boendales
Lekenspieghel II, 48, 501 en 507).
o

N.B. Bij de genitieven REMIJS en ROMIJS is het niet meer uit te maken of zij tot 3
o

dan wel tot 4 behoren:
- Sente Remijs gebornesse (Sp. hist. III5, 20, titel)
- Die..Te wive hadde Remijs nichte (ib. III, 6, 8, 11).
- op sinte romijsdach [Leefdaal, 1306], R. Jansen p. 121.
- te sunte remijs [Brussel, 1330], ib.
o

5 REMIJN
- Remijn [Hollands-Stichts, einde XV], Eng. Hss. 2, 44 en 45.
- Remyn [Utrechts, einde XV], ib. 57.
- Remijn [Bisdom Utrecht, 1448], Kal. nr 11 en cfr nr 27; zie ook de nrs 16 en
21, beide uit Holland en uit de 2de helft der XVde eeuw.

o

3)

6 REMEYN
- Remeyn [Zwolle?, c. 1460]. N. van Wijk, Het getijdenboek van Geert Grote.
Leiden 1940, p. 33.
- sente remeins dach [Brussel, c. 1400]. Hs. Brussel KB II 1039 fol. 10v.

o

7 REMEY en RAMEI
- Remey [gelders-Overijssels, c. 1480]. Eng. Hss. 2, 151.
- Remey bisscop [Sassisch-frankisch, 1483]. Kal. nr 3.
- Remei en Rameimis. Strubbe & Voet p. 522, zonder bronvermelding.

o

8 REMEIS
- S. remeis busschoff [ripuarisch-Rijnlands, 1511]. Kal. nr 26.
- Remeis. Strubbe & Voet p. 522, zonder bronvermelding.
N.B. Bij de genitiefvormen REMEIS en RIMEIS is niet meer met zekerheid te zeggen
o

o

of ze van Remei (7 ) dan wel van Remeis (8 ) zijn afgeleid:
- en sente Remeys daghe [Oudenbiezen, 1280] p. 45; cfr 208, 213, 254.

3)

In de kalender van hs. Brussel K.B. 2905-09 [Rooklooster, eind XIVde eeuw] staat op 28
februari S' remeyn voor Romanus abt, op 1 oktober s' remeis (genitief) voor Remigius.
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- te Remeis, ib. p. 136 driemaal, et passim
- sente Remeys messe [Brabant, XIV]. R. Jansen, p. 121.
- s' remeis ['s-Hertogenbosch, 1339]. Het zgn. Zutphens-Groningse hs., zie TNTL
16, 40.
- s'remeis [Rooklooster, eind XIVde eeuw]. Hs. Brussel K.B. 2905-09, Kalender.
- Rimeisdach. Strubbe & Voet p. 522, zonder bronvermelding.
o

9 MEI(S)
- en senter Meis dage [Oudenbiezen, 1280] p. 28 (zesmaal); zie ook R. Jansen
p. 118-119, alwaar een twintigtal andere plaatsen uit dezelfde bron worden
genoemd.
- op sinter meysdach [Leuven, 1373]. Zie L. de Man in Taal en Tongval 8 (1956),
148.
N.B. Het betreft hier helaas allemaal genitiefvormen. Wanneer we denken aan Remi
o

o

o

o

(zie boven bij 3 ) naast Remijs (4 ) en aan Remei (7 ) naast Remeis (8 ), mogen
we - teoretisch althans - als nominatief zowel SENTE MEI als SENTE MEIS
rekonstrueren. Zo eenvoudig is het echter volgens Mevr. Jansen niet. Zij stelt vast
dat in haar overvloedig materiaal de keuze alleen bestond tussen (a) sente + de
volledige voornaam (b.v. sente Servaes, sente Remeis, sente Remakel) en (b) sente
+ geagglutineerde onbeklemtoonde eerste syllabe + de verkorte naam (b.v. senter
Voes, senter Meis, senter Makel); nergens treft zij na sente een geprokopeerde
heiligennaam aan; dus geen sente Vaes, geen sente Meis, geen sente Makel.
Dit struktureel verband kan zeker niet ontkend worden, maar anderzijds stel ik
toch vast dat dit systeem van verschillende zijden werd aangevochten. Mevr. Jansen
wees er reeds op (p. 121-2) dat Sint Niklaas sinds de XVde eeuw daarop een
uitzondering vormt; haar oudste voorbeelden zijn: van sinte claes [Amsterdam, 1410]
en van Sinter nyclaes capelle [Amsterdam, 1423]. Maar het verschijnsel is ouder
(a) en gebeurde op ruimer schaal (b), al is het natuurlijk zo dat verkorte voornamen,
zoals deze door vrienden en bekenden in de vertrouwelijke omgang werden gebezigd
- Vaes, Claes, Stasse, Maes enz. -, de neiging vertoonden weer volledig te worden
wanneer zij het min of meer officiële, plechtige en liturgische sente onder ogen
kwamen. De onderstaande voorbeelden vond ik dan ook hoofdzakelijk in kalenders
van volksdevotieboekjes en in de toponimie.
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(a) NICOLAUS
- t'Sinte Claus in Warangeville (bij Nancy) [Brugge, 1375]. Zie Biekorf 71, 1970,
p. 12.
- S(ente) claus bisscop [Rooklooster, eind XIVde eeuw]. Hs. Bruussel K.B.
2905-09, kalender.
- sente claes dach [Brussel, c. 1400]. Hs. Brussel K.B. II 1039, f. 13v.
- tsinter Niclaus in Warangeville [Gent, 1371]. Zie Biekorf 71, 1970, p. 323.
- Van senter Nyclause [Rooklooster, c. 1400]. Zie Sp. Hist. II5, 43, titel.

(b) ANDERE HEILIGEN
- te Sente gillis (= Egidius) in Provenchen [Gent, 1306]. Zie Biekorf 71, p. 10.
Naast: t'Sinter Gillis in Provencen [Gent, 1370]. Ib., p. 12.
- Sente Gillis in provenchen [Oudenaarde, 1338]. Ib., p. 5.
- sente gielis abt [Rooklooster, eind XIVde eeuw]. Hs. Brussel K.B. 2905-09,
kalender.
- sente gielijs dach [Brussel, c. 1400]. Hs. Brussel K.B. II 1039, f. 9v.
- s(ente) loeys bisscop (= Eligius) [Rooklooster, eind XIVde eeuw]. Hs. Brussel
K.B. 2905-09, kalender.
- sente loys dach [Brussel, c. 1400]. Hs. Brussel K.B. II 1039, f. 13r.
- sente maes apostel dach. Ib., fol. 13r.

Zou Sint Remigius nu minder machtig zijn en niet vermogen wat deze heiligen
kunnen? Ik heb daarvoor één zeker bewijs, maar het is vrij laat: ‘Mey, Meyke,
Remigius’ in een naamlijst van Pater Rosweyde uit 1619, gepubliceerd in
Vaderlandsch Museum 1, 1855, p. 212. Drie veel oudere bewijsplaatsen zijn m.i. te
vinden in de bij het begin van deze bijdrage geciteerde verzen uit Ferguut en Couchy.
Verbindingen als Sinte Mey zijn niets anders dan rebelse vormen, die zich aan
het oude alternatief sinte Remei / sinter Mei hebben los gemaakt, hetzij door
indringing na sinte van een in vertrouwelijke sfeer ontstaan Mei, hetzij door het (op
hyperkorrekte wijze) weer in het gewone grammatikale spoor brengen van een niet
meer begrepen senter.
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Dat sinte Mey juist in episch verband meer speelruimte kreeg en zich vrijer ging
ontwikkelen is niet zo verwonderlijk wanneer men o.m. denkt aan de homonymie
met meie ‘bloeimaand’, die in kalenders en belastingregisters reële gevaren
opleverde. Het goederenregister van Oudenbiezen b.v. voorkomt verwarring door
boven de lijst der belastingplichtigen als vervaldatum te schrijven: Remigi(i) - in zijn
Latijnse vorm - voor 1 oktober (zie p. 312, 337), Mey voor 15 mei (zie p. 323, 331,
340).
P o s t c r i p t u m . Mogelijk biedt het bovenstaande ook de sleutel tot een
bevredigende verklaring van Reinaert A 2639: Alse van colne tote meye. Stracke
dacht aan het riviertje de Maye in Pikardië, Muller (in navolging van Balduinus
Iuvenis) veeleer aan de maand mei. Dat tegenover Keulen een onbekende beek of
een opzettelijk onzinnige tijdsbepaling zou worden geplaatst, kan ik in deze kontekst
moeilijk aannemen. Naast Keulen, de metropolitane zetel waaronder de diocesen
Luik en Utrecht ressorteerden, past het juiste ekwivalent Reims, dat over Vlaanderen
4)
het hoogste geestelijke gezag uitoefende. Nobel twijfelt: ‘Van Aken en Parijs heb
ik reeds horen spreken, maar hoe zal ik Kriekeput ooit vinden? Maakt U mij niets
wijs?’ En Reinaert antwoordt boos: ‘U bent er zo ver naast als de afstand tussen
Keulen en Reims (twee steden, die U ook wel kent).’
We moeten ons dan een parallelle ontwikkeling voorstellen als vanuit sente Remey
naar sente mey: tote Remeye > toter meye > tote meye. Toch blijven er, net als bij
de twee andere verklaringen, reële bezwaren. We weten nl. niet of het mnl. Remey
ooit Reims heeft betekend; dat b.v. in het Franse Remis het toponiem en het
antroponiem zijn samengevallen kan echter het dooreenlopen van deze twee
o

bevorderd hebben. In elk geval gebruikt Maerlant Riemen (zie boven sub 4 ) en
volgt de Brabander Boendale hierin zijn voorbeeld (Lekensp. II, c.48, v. 617).
Korbeek-Lo
R. LIEVENS

4)

De gedeeltelijke overeenkomst met het inter Pascha Remisque uit de Isengrimus III, 688 is
m.i. dan ook geheel toevallig. Een dergelijk geleerdengrapje zou Nobels wantrouwen alleen
maar hebben vergroot.
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Hollands stadsdialect ca. 1800
Johannes Le Francq van Berkhey heeft in zijn lange leven een overstelpende
hoeveelheid geschriften uitgegeven, waarvan het onderzoek nog nauwelijks -, en
de bibliografie nog in het geheel niet begonnen is. Zijn weetlust was even
onverzadigbaar als zijn schrijfdrang. In zijn Natuurlijke Historie van Holland heeft
hij van die tot in de kleinste details afdalende weetgierigheid een onvergankelijk
monument opgericht, maar ook in zijn kleine geschriften kan hij het nooit laten allerlei
door hem opgemerkte bijzonderheden van natuur- en volksleven te signaleren. Zo
ook in een mij dezer dagen toevallig onder ogen gekomen klein geschriftje uit 1804:
De Leydsche Spinster in Zegepraal of de Vrije Huwelijks-Keus. Het is het in enigszins
Catsiaansen trant gestelde verhaal van een zeldzaam mingeval, dat op waarheid
schijnt te berusten (de ondertitel luidt: ‘Een waar Origineel’), nl. hoe een patricisch
heer, na een nogal bewogen leven, een Leidse spinster tot vrouw neemt. Als na
veel bezwaren het huwelijk tot stand gekomen is wordt
De jonge vrouw bij 't gansch geslecht
Geëerd...naar haar rang en staatsie,
Wijl de ommegang en conversatie
Haar, naar wellevende manier,
Een weinig meer de jufferzwier
En houding nu deed observeeren,

maar op een punt kan zij haar afkomst niet verbergen: haar Leids dialect blijft die
verraden. Het aardige is nu dat Berkhey dit detail te baat neemt om een aantal
waarnemingen te spuien die hij op dit gebied gedaan heeft en die hij in de volgende
uitweiding meedeelt (blz. 34-35):
Maar een gewoonte kleeft haar aan,
Die somtijds glimplag deed ontstaan,
Wanneer de Dames samen praaten,
En in 't salet op theetje zaten,
Daar elk wat nieuws verteld en snapt,
Dan heeft haar tongval haar beklapt;
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Want eb vor hebben, kayk voor kijken;
En aait voor heid, en dergelijken,
De basterdtaal van Layds wallon,
Was die zij niet verzaaken kon.
Doch door de tijdsveranderingen,
Gelijk met zeer veel' andre dingen,
Had ook gewoonte hier geleerd,
Dat zij wel eert, waar men verkeert.
Er waren onder al die klapsters
Van 't vrouwe soortje, ook wel eens snapsters,
Die men wel uit haar Moederstad
Een weinig te berispen had:
Men kon somtijds ook wel eens smaalen
Op 't Amsterdamsche peel voor paalen,
Een neelde met een bleeuwe dreed,
De sloys voor brug, voor straat de street.
De Zeeuwsche piute voor een pute,
En elders voor de schuit een schute,
De Haagenaars voor kijken, kik,
De Haarelemmer hebt, voor ik,
De Gouwenaars voor kindren, kaijndren,
Voor meisje, meychie, slinder slaijndren,
Met duizend andre wisseling
Van spraak en taalverandering,
Door Taalgeleerden zelfs voldongen,
Zoo de ouden zingt zoo piept de jongen;
Natuur steld aan de spraak de wet
Van Sibboleth en Scibboleth.

De mededelingen op zichzelf laten we voor wat ze zijn; met name de ‘Zeeuwsche
piute’ klinkt wat vreemd. Maar als een vroeg blijk van belangstelling voor
dialectverschijnselen als zodanig en vooral voor hun sociale betekenis leek mij de
passage aardig genoeg om ze even onder de aandacht te brengen.
Leiden, Februari 1971.
C. KRUYSKAMP
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Boekbeoordelingen
Dr. G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de Geschiedenis der Nederlandse
Letterkunde. 5de geheel herziene druk. Dl. I, 534 blz., prijs ƒ 39,50; dl.
II, 630 blz., prijs ƒ 62,50. 's-Hertogenbosch, Malmberg, 1970-1971.
De geschiedschrijvers van de Nederlandse letterkunde hebben bijna altijd enige
moeite gehad het begin van hun onderwerp te vinden. Er is onzekerheid waar dat
begin ligt niet alleen, maar ook hoe het aan te vatten. Het zijn eigenlijk alle drie de
elementen van het begrip die tot vragen leiden: wat is Nederlands? wat is
letterkunde? en wat is geschiedenis van de letterkunde? De vraag naar het begin
van de nationale identiteit is voor Nederland moeilijker te beantwoorden dan voor
welk omliggend ander land ook, en de Nederlandse literatuurhistoricus kan zijn
Engelse collega benijden, die op de eerste pagina van de Cambridge History of
English Literature kan verklaren dat weliswaar ‘of the origins of Old English poetry
we know nothing’, maar dat, te rekenen van Beowulf af, ‘from those days to our
own...the chief constituents of English literature...have, in the main continued
unaltered’. De Nederlandse literatuurhistoricus die zich op zijn taak bezint moet er
al direct mee rekenen dat ‘Nederland’ nog maar anderhalve eeuw oud is en er
voordien alleen maar ‘de Nederlanden’ waren, en nog eerder alleen een niet af te
grenzen gebied, waarin die Nederlanden zich slechts heel langzaam constitueren.
En zelfs heden ten dage is het nog maar heel moeilijk waar te maken dat ‘Nederland’
een enkelvoudig begrip is.
Naast die bezinning op het begin in tijd en plaats, heeft voor onze litteraire
geschiedschrijvers ook die op de te volgen beginselen zwaar gewogen. Het minst
bij Kalff, die onvervaard van wal steekt na de mededeling dat men zijn opvattingen
over literatuur en literatuurgeschiedschrijving ‘uit mijn werk voldoende (zal) kunnen
opmaken’, het meest serieus bij Te Winkel, die aan zijn nog steeds ontzagwekkende
en onmisbare Ontwikkelingsgang een ‘theoretische beschouwing
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van de litteraarhistorische geschiedschrijfkunst’ van honderd bladzijden laat
voorafgaan, die hij in de tweede uitgave, ondanks ondervonden bestrijding, heeft
gehandhaafd zonder er enige verandering van betekenis in aan te brengen .Dit in
tegenstelling tot de Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden onder
hoofdredactie van F. Baur, die geopend werd met een even omvangrijke ‘Algemeene
Inleiding (.) De literatuur, haar historiographie en methodes’, welke bij de nieuwe
uitgave van de eerste twee delen in 1949 achterwege is gelaten. Ook voor Knuvelder
is die theoretische bezinning een probleem geweest. In de eerste en tweede uitgave
van zijn Handboek heeft hij er een vijftiental bladzijden aan gewijd, in deze derde
(genoemd 5de druk: de 3de en 4de waren ongewijzigde herdrukken van de tweede
uitgave) zijn zij weggelaten, met verwijzing in een noot naar zijn verhandelingen
Problemen der literatuurgeschiedschrijving en Aasgieren der filologie (in Med. V.A.
1963). In het ‘woord vooraf’ bij deze uitgave klinkt een zweem van bitterheid, waar
gesteld wordt dat ‘om een geschiedenis van de Nederlandse letterkunde op basis
van de hedendaagse wetenschappelijke en esthetische opvattingen te vervaardigen,
een groep van tien terzake kundigen gedurende vijf jaar gecoordineerd zou moeten
kunnen samenwerken’, maar dat dit toch niet te realiseren is en men dus maar voor
lief moet nemen wat Knuvelder er in zijn nieuwe bewerking van gemaakt heeft. Het
komt mij voor dat er aan deze boutade een zekere halfslachtigheid ten grondslag
ligt, waarvan de auteur zich maar ten dele bewust is. Het gaat om het bestaansrecht
van een éénmansliteratuurgeschiedenis, zoals ‘Knuvelder’, ondanks toegenomen
inschakeling van medewerkers, nog steeds is. Kalff en Te Winkel hebben de
mogelijkheid van zo'n literatuurgeschiedenis voor hun tijd overtuigend bewezen en
ondanks verouderdheid in details behouden zij juist om hun homogeniteit hun
waarde. Knuvelder heeft met zijn eerste uitgave van veertig jaar later (1947-'53)
niet slechts de mogelijkheid opnieuw bewezen, zij het op wat beperkter schaal, maar
ook het bestaansrecht, dat door vier herdrukken in twintig jaar overtuigend is
aangetoond. Maar hij moet zich dan niet beklagen dat hij als eenling niet de
methoden van de collectieve onderneming kan toepassen. De nog steeds onvoltooide
GNL vertoont
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tegenover zijn werk, naast de onmiskenbare voordelen van behandeling door
specialisten van afzonderlijke gedeelten, in veel sterker mate de gebreken die aan
zo'n collectieve onderneming vrijwel altijd kleven: trage verschijning, storende
leemten en gemis aan continuïteit. Zoals al dergelijke ondernemingen is zij meer
een verzameling monografieën, dan een doorlopend geschiedverhaal.
Knuvelder gaat intussen door met het uitbouwen van zijn handboek, met behoud
van de hoofdlijnen van de oorspronkelijke opzet. Aan de behandeling van het Eerste
tijdvak (1170-1275) laat hij nu een inleiding van ruim 40 blz. voorafgaan, ‘het culturele
milieu’, die een karakteristiek wil geven van de geestesbeschaving van die periode,
en dan volgt nog eens een inleiding van zes paragrafen op de eigenlijke behandeling
van de letterkunde in deze afdeling. Ten opzichte van de eerste uitgave is de omvang
van dit hoofdstuk vrijwel verdubbeld. Ook de behandeling van de renaissance, in
de tweede uitgave reeds aanmerkelijk uitgebreid, is weer breder geworden, met
verwerking van veel nieuwe literatuur. Men kan zich daarbij afvragen of de schrijver
niet wat te ver gaat, door diep in te gaan op thema's die meer tot de algemene
literatuurwetenschap behoren, zoals die thans aan de meeste universiteiten
afzonderlijk gedoceerd wordt. Maar zijn boek, hoewel ook bij universitaire studenten
thans waarschijnlijk wel het meest gebruikte handboek, wordt evenzeer door
aktestudenten gebruikt en voor hen zijn deze uitweidingen zeker nuttig. Tevens
maken zij het mogelijk dat de afzonderlijke delen elk op zichzelf bruikbaar zijn als
uitgangspunt voor verdere specialisatie.
De grootste uitbreiding heeft het boek echter ondergaan door de verwerking van
de sinds de vorige editie verschenen studies en tekstuitgaven. De schrijver is hierbij
uiterst conscientieus, vrijwel niets ontgaat hem aan nieuwe publicaties en de
gebruiker kan ervan verzekerd zijn dat dit handboek volkomen up to date is. Hierin
ligt zijn kracht, maar misschien ook zijn zwakheid, zo niet voor het ogenblik dan toch
op den duur. Dit moge als volgt toegelicht worden Toen Kalff en Te Winkel hun
handboeken schreven, was de zgn. secundaire literatuur nog vrij berperkt en
fungeerde voor de samenstellers inderdaad als secundair: primair was bij hen de
kennisneming van de litteraire
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bronnen zelf en hun individuele verwerking en beoordeling daarvan. Zij blijven ‘Kalff’
en ‘Te Winkel’, zij kunnen in details verouderen, maar omdat zij ieder voor zich
volstrekt competente, zij het zeer verschillende persoonlijkheden waren, behouden
zij hun waarde en geldigheid als alomvattende schilderingen van onze letterkunde.
Hun kracht en hun zwakheid ligt daarom precies in het tegengestelde van die van
Knuvelder: zij zijn niet up to date, maar zij zijn die zij zijn, en daarin ligt hun blijvende
waarde. Knuvelder heeft het voorrecht dat hij zijn handboek niet slechts voor ééns,
maar in een aantal vrij kort op elkaar volgende bewerkingen mag uitgeven. Dat zijn
opzet goed was, bewijzen de nodig geworden herdrukken, maar met enige schroom
waag ik toch de vraag te stellen of het wijs van hem is het boek zo uit te bouwen
als hij nu doet. Het gevaar is dat hij, om ‘bij’ te blijven, zich laat overspoelen door
de steeds wassende stroom van nieuwe publicaties en, in zijn streven om alles te
verwerken, te veel waarde hecht aan de laatste publicatie, het laatste artikel over
elk onderdeel (een voorbeeld is de overmatige aandacht die hij wijdt aan G.H.
Arendts boek over de Reinaert). Dit bijna ademloos nalopen van de ontwikkeling in
de vakstudie leidt eerder tot veroudering dan de zelfverzekerdheid of als men wil
eigengereidheid (mits men dit niet alleen negatief opvat) van een Kalff of Te Winkel.
Maar voor zover hier bij Knuvelder sprake is van ‘les défauts de ses qualités’ mag
men wel zeggen dat de kwaliteit het nog verre wint. Voor de voortzetting en voltooiing
van zijn grote werk wensen wij de schrijver gaarne kracht toe, en wensen hem geluk
met het reeds gepresteerde.
Leiden, Juni 1971.
C. KRUYSKAMP

Dr. S.A.P.J.H. Iansen, Verkenningen in Matthijs Casteleins Const van
o
Rhetoriken. Assen, Van Gorcum & Comp. 1971. gr. 8 , 694 blz. Prijs geb.
ƒ 79,50.
Dit uitvoerige werk, waarop de schrijfster in het begin van dit jaar in Utrecht
gepromoveerd is, mag in meer dan een opzicht een kapitaal boek genoemd worden.
Het is dat niet slechts uiterlijk door omvang, gewicht en prijs, maar ook door de
volledigheid en grondigheid waar-
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mee de tot voorwerp van onderzoek gemaakte aspecten van Casteleins werk erin
behandeld en in detail geïnventariseerd zijn. Het is een werk dat getuigt van langdurig
onderzoek, onbeperkte toewijding en, meer dan dat, van volstrekte competentie.
Niets dan lof dus om te beginnen voor dit als dissertatie zonder restrictie magistrale
boek, ...en toch, en toch...onweerhoudbaar komt bij de lectuur telkens weer de
hedendaagse triviale vraag opduiken: móet dat nu? moest dat nu zó? Alvorens deze
vraag nader te motiveren een, voor zover mogelijk, kort overzicht van de inhoud.
Schrijfster wil onderzoeken hoe de ‘rhetorica-traditie’ in de dichtkunst van de
rederijkers gewerkt heeft, en stelt de vraag, met terzijdelating van esthetische
waardeoordelen, ‘hoe beantwoordden ze (de rederijkers) aan de normen van hun
eigen tijd, dus: welke waren die normen, hoe zijn ze ontstaan en hoe werden ze
gerealiseerd?’ Vrijwel onvermijdelijk kwam ze daarvoor terecht bij Castelein (volgens
schr. zonder ‘De’ te benoemen) en diens normatieve handleiding. Haar onderzoek
kreeg een wat pikante aemulatieve trek, niet slechts door het bestaan van het oudere
werk van Van Leeuwen (1894), maar vooral omdat in Gent ook een dissertatie over
Castelein in voorbereiding bleek te zijn. nl. van de heer R. Claeys, die al in 1967
daarop gepromoveerd is. Wel heeft een afbakening van elks terrein van onderzoek
plaatsgehad, maar de afspraken zijn niet geheel nageleefd, en het werk van de heer
Claeys is (nog) niet gepubliceerd.
De schrijfster heeft ernaar gestreefd orde te scheppen in een chaos: het werk
van Castelein is niet systematisch en niet homogeen, het is ‘een amalgama van
duizenderlei rhetoricale én andere invloeden’, en om daarin de weg te vinden besloot
schr. ‘tot het systematisch inventariseren van de stof, uitgaande van enkele duidelijk
herkenbare “draden”’. Dat zijn: de invloed van de Franse rhetoriqueurs, van de
klassieke rhetorica, en de rijmvoorschriften met hun uitwerking. Daarnaast werden
onderzocht ‘de allusies op de klassieke mythologie, de christelijke traditie en allerlei
andere lektuurbronnen’.
Na de inleiding volgt een beknopte mededeling omtrent de persoon van Castelein,
de samenvatting van een uitvoeriger bericht dat afzonderlijk is verschenen (zie
beneden), en een bibliografische geschiede-
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nis van zijn hoofdwerk. Hoofdstuk III, bijna 60 blz. groot, is geheel gewijd aan het
inleidende gedeelte van de Const, waarvan de realia en de litteraire figuren en topoi
minutieus beschreven en ontleed worden; in 't bijzonder de droom als litterair motief
en de figuur van Mercurius worden uitvoerig besproken. Deze uitvoerige behandeling
van de eerste 24 strofen dient, zegt schr., ‘op een speciale manier als inleiding op
de volgende hoofdstukken. Ik had hier te maken met een afgerond geheel, dat
zoveel aanknopingspunten bood voor beschouwingen aangaande Casteleins
werkwijze die in de gehele C.v.R. zichtbaar zal worden, dat ik deze grondige “basis”
nuttig achtte’ (blz. 84). Het vierde hoofdstuk behandelt dan Castelein en de Franse
rhetoriqueurs, met name Jean Molinet. Aan de hand van Langlois' Recueil d'arts de
seconde rhétorique gaat schr. na welke traktaten daaruit voor nadere bespreking
in aanmerking komen, en komt tot de van te voren vrijwel vaststaande conclusie
dat dat alleen Molinets Art de Rhétorique is. Zij maakt ook duidelijk wat het
onderscheid is tussen première en seconde rhétorique: de eerste houdt direct of
indirect verband met de klassieke rhetorica, de tweede met de dicht- en rijmsoorten
die in de landstaal gebruikt werden. De voornaamste conclusies van dit hoofdstuk
zijn dat Castelein Molinet in handschrift gekend heeft ‘en er te hooi en te gras mee
gewerkt’) hij lijkt hem soms helemaal verkeerd begrepen te hebben, maar zijn fouten
kunnen ook op slordigheid en oppervlakkigheid berusten, en mogelijk had hij een
slecht handschrift. Of hij nog andere rhetoriqueurs gekend heeft, blijkt niet.
Het volgende hoofdstuk behandelt ‘Castelein en de klassieke rhetorica’. Hij wilde,
naar de mening van de schr., ‘wel een echte rhetorica schrijven, in het voetspoor
van de grootmeesters op dit gebied. Géén vertaling van het werk van een van hen,
geen bewerking van een der middeleeuwse al of niet latijnse artes poeticae, maar
een in vaak eigen bewoordingen en een persoonlijk bepaalde volgorde vervatte
“klassieke” rhetorica, waar nodig aangepast aan de behoeften van vlaamse
rederijkers’ (163). Strofe voor strofe gaat schr. na waar Castelein zijn bronnen
gevonden kan hebben, zij verwerkt de uitkomsten in een tabel, en concludeert dat
Quintilianus ‘verreweg het grootste aantal citaten en beïnvloedingen leverde...Dat
Cicero een goede tweede is’
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en dat Horatius pas na 68 strofen aan bod komt, maar ‘dan echter enige tijd de
plaats van Cicero (lijkt) in te nemen’. Castelein heeft inderdaad de hoofdzaken van
de rhetorica behandeld, zij het op springerige wijze, maar hij moet begrepen hebben
waar het om ging, want ‘bij goed toezien...blijkt hij alle essentiële rhetoricale kwesties
te hebben opgenomen’. Maar veel meer dan een herinnering eraan geeft hij niet.
‘De ontwikkelde lezer, die zijn rhetorica op school geleerd had, kreeg in de C.v.R.
een geheugenopfrissertje, meer niet’ (272).
Hoofdstuk VI is gewijd aan een breed opgezet onderzoek van de rijmsystemen
van Castelein en anderen. Schr. wil daardoor ‘inzicht krijgen, èn verschaffen, in de
mogelijkheden die er voor een dichter waren, wanneer hij zich aan de arbeid zette’.
Zij betrekt daarin niet alleen de voorbeeldgedichten uit de C.v.R., maar ook de
Diversche Liedekens, de Baladen van Doornijcke en de strofische proloog van
Pyramus en Thisbe, en zij vergelijkt die, behalve met de voorbeelden uit Molinet,
ook met schema's van andere rhetoricale leerboeken, met refreinen uit de bundel
van Jan van Doesborch, met alle gedichten van De Roovere en alle refreinen van
Anna Bijns. De uitkomsten van het onderzoek zijn neergelegd in een tabel van 40
bladzijden, waarin 6 systemen zijn onderscheiden, en daarna samengevat in een
slotbeschouwing, waarin vragen worden besproken als: hoe gebruikte men de
grondsystemen en welke uitbreiding gaf men daaraan? hoe maakte men een strofisch
gedicht? en ook het lied als apart genre wordt onderzocht. Ten aanzien van de
C.v.R. geldt dat Castelein daarmee zo laat kwam dat hij ‘geen wetgever meer kon
zijn, terwijl wat hij dicteerde toch overeenstemt met wat andere rederijkers deden’
en dat hij slechts ‘in theorie omzette wat iedereen al deed en wat hij zelf ook zijn
leven lang in kamerverband en op gezag van ouderen gedaan had’. M.a.w. Castelein
was een codificator.
De hoofdstukken VII en VIII, die samen met ruim 300 blz. bijna de helft van het
boek beslaan, geven eveneens in tabelvorm een zeer breedvoerig overzicht over
Casteleins bronnen, t.w. voor zover die betreffen ‘Castelein en het erfgoed van
oudheid en middeleeuwen’, en ‘Castelein en de christelijke traditie’. Zijn werk wordt
daartoe op de voet gevolgd, met op de linker bladzijden de betrokken regel van de
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C.v.R. en op de rechter bladzijde de commentaar; daar deze laatste veel meer plaats
inneemt, zijn de linker pagina's vaak voor een groot deel, en soms geheel, wit. In
samenvattende tabellen van bepaalde auteurs wordt dan aangegeven in hoeverre
deze ‘genoemd’, ‘gebruikt’ of ‘geciteerd’ zijn. De conclusie van hoofdstuk VII is dat
Castelein ‘beslist een ontwikkeld man’ was. ‘Hij “wist” veel, hij spreidde een grote
mate van eruditie ten toon en maakte een geleerde indruk....Hij heeft ongetwijfeld
veel zelf gelezen, en een deel van zijn roem, zowel tijdens zijn leven als na zijn
dood, moet op zijn ontwikkeling en “kennis” gebaseerd zijn geweest’.
Tot slot geeft schr. in hoofdstuk IX, ‘Samenvatting en conclusies’ een recapitulatie
van haar onderzoek en legt daarbij de nadruk op het traditionele van Casteleins
werk. Originaliteit is het laatste dat men bij hem verwachten mag. Hij heeft ‘de aan
iedere tijdgenoot welbekende theorieën over de “edel Rethorike vul wyser verstande”
geleerd en die voor zijn lezers willen verwoorden’. Zijn werk staat in tussen de
première en de seconde rhétorique. ‘Hij wil niet een simpel traktaatje schrijven over
vlaamse dichtsoorten en rijmtechnieken, hij wil méér. Op zijn manier staat hij in de
reeks van humanistisch getinte schrijvers die de aloude rhetorica een nieuw aanzicht
willen geven en haar als leidraad willen aanbieden aan ieder die zich met de
woordkunst bezig houdt’.
Afzonderlijk uitgegeven in de Versl. en Meded. van de Kon. Vlaamse Academie
voor Taal- en Letterkunde van 1970 (zo juist met enige vertraging verschenen) is
dan nog een studie van ruim 120 blz. onder de titel Speurtocht naar het leven van
Matthijs Castelein (.) Archivalia en Onzekerheden. Belangrijk daarin is vooral het
uitvoerig onderzoek naar Casteleins sociale achtergrond en kennissenkring (‘al met
al kan men het een “intellectueel” en zeker een “cultureel” gezelschap noemen’) en
de bijeenplaatsing van al wat er te achterhalen viel omtrent zijn werkzaamheid als
rederijker in dat milieu.
In haar inleiding zegt schr. dat kennis van de mens Castelein onmisbaar is voor
de waardering van zijn werk, ‘want pas als ik zou weten in welke litteraire en kulturele
situatie hij geleefd had, wat hij gelezen en geleerd kon hebben, met wie hij omging
enz., zou ik kunnen nagaan of hij een al dan niet waardig representant van zijn tijd
en
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kultuurkring was’. Deze stelling leidt tot de eerste en cardinale kritische vraag bij de
beoordeling van dit boek, nl. die naar de compositie. Als de kennis, voor zover
beschikbaar, van de mens Castelein zo belangrijk is, waarom dan de bevindingen
van het (uiterst grondige en lofwaardige) onderzoek daarnaar niet in het boek
opgenomen, maar gepubliceerd in een slechts voor weinigen beschikbaar
academisch verslag? Het boek van mejuffrouw Iansen is door zijn materiële omvang
en zijn stoffelijk gewicht heel moeilijk te hanteren; de toevoeging van het hoofdstuk
over het leven zou het nog onhandelbaarder gemaakt hebben. Maar was dit nodig?
Was de ruimte niet op andere wijze te winnen? O.i. zeer zeker. Het hele boek is
uiterst royaal gedrukt. Bij de ruim 300 pagina's beslaande hoofdstukken VII en VIII
zijn de linker bladzijden voor een groot deel wit, blz. 530 bevat één halve regel; blz.
652 en 654 zijn helemaal wit. Een andere opmaak, waarbij tekst en commentaar
onder elkaar geplaatst waren, zou zeker zoveel ruimtebesparing opgeleverd hebben
dat de studie over het leven erin ondergebracht had kunnen worden zonder het
aantal pagina's nog te vermeerderen.
Essentiëler is de vraag of er op de inhoud niet te bezuinigen geweest was.
Castelein fingeert in zijn inleiding een droom, waarin hij van Mercurius de opdracht
krijgt tot het schrijven van zijn gedicht. Dit geeft schr. aanleiding tot een beschrijving
van 16 bladzijden over ‘de droom als litterair motief’. Was dit nodig? De C.v.R. is
geen droomgedicht; de droom is slechts een topos, een foefje dat Castelein toepast
om aan zijn gefingeerde opdracht te komen, en aan het slot van het onderzoek ‘blijkt
dat de droom van Castelein geheel ingebed is in de traditie’ (57). O.i. had schr. met
enkele verwijzingen naar die traditie en naar de bestaande literatuur daarover kunnen
volstaan.
De meeste ruimte eist, om niet te zeggen verslindt, uiteraard het minutieuse
bronnenonderzoek in de hoofdstukken VII en VIII, en met alle respect en waardering
voor het eindeloos geduld waarmee schr. dit uitgewerkt heeft, rijst toch vaak de
vraag of enige beperking hier niet wijzer geweest was. Twee aspecten van het
onderzoek hebben geleid tot een overmatige uitdijing: vaak is Casteleins bron niet
met zekerheid aan te wijzen, en dan wordt alles genoemd en geciteerd wat
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in aanmerking zou kúnnen komen, en vaak ook heeft schr. de verleiding niet kunnen
weerstaan ook de bronnen van de bronnen op te noemen, een beginsel dat in
filologisch werk tot een funest perfectionisme leidt. En daarbij wijst schr. er zelf nog
op (blz. 512) dat Castelein in veel gevallen waarschijnlijk niet de teksten zelf citeerde,
maar putte uit bestaande compilatiewerken of uittreksels! Nodeloze uitvoerigheid
is het ook als van het refrein op de stok ‘Comt alle ter spinninghe’ niet alleen het
volksboek Die Evangelien vanden spinrocke als bron wordt aangewezen, maar vier
volle bladzijden worden besteed om de overeenstemmingen en de afwijkingen regel
voor regel te demonstreren. Anderzijds wordt deze uitvoerigheid echter
gerechtvaardigd door de in de inleiding geformuleerde doelstelling van de schr.:
‘met een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van de bronnen (wilde ik) trachten
een algemeen apparaat te scheppen, dat ook bij het onderzoek van het werk van
andere rederijkers van nut kon zijn. Een systematische inventarisatie...is een
bruikbaarder hulpmiddel bij de studie van andere werken dan een reeks incidentele
aantekeningen bij bepaalde plaatsen’. Hiervoor zullen latere onderzoekers schrijfster
zeker dankbaar zijn, en minstens evenzeer voor het in hoofdstuk VIII verzamelde
materiaal omtrent de christelijke traditie. De thans aan de gang zijnde afbraak van
deze traditie ‘brengt mede dat de kennis van het christelijk erfgoed met enkele
generaties geslonken zal zijn tot een minimum, omdat er vrijwel niemand meer mee
wordt opgevoed. Op onderzoekers van deze materie...rust de plicht zich te haasten
en gebruik te maken van de nu nog aanwezige “levende” kennis, vóór het te laat
is’. Bij zoveel respect voor de traditie bevreemdt te meer de modernistische spelling
van de schrijfster (kultuur, intakt), die overigens de daarbij gangbare volstrekte
inconsequentie vertoont (estetisch zonder h, theorie, mythologie met een h) en tot
de meest conservatieve vormen terugkeert zodra het de eigen vaktermen betreft
(rhetoricaal met rh en c).
Met het onmiskenbare perfectionisme van de schr. gaat als gewoonlijk ook een
zekere mate van hyperkritiek gepaard. Als zij het woord couure tegenkomt noteert
zij daarbij dat het Mnl. Wdb. dit niet geeft; wel coever (het WNT heeft als lemma
koever-koevere en citeert daarbij Castelein met couuere!). Tot een bepaald onjuiste
gevolgtrekking
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leidt deze hyperkritiek als schr. meent (blz. 77) dat Mercurius aan Castelein opdracht
geeft tot het schrijven van ‘een werk’, niet expliciet van een rhetorica:
Hier af moedtty ghy den aerbeyd anueerden

zegt Mercurius. ‘Welk werk moet C. “anueerden”? Het staat er niet’. Jawel, het staat
er zeer duidelijk. Vooraf gaat:
Molinet die dees conste zeer verlichte,
Hoe wel hyse dichte vremdelick becuerd,
Om dat hy d i t w e e r c k in prosen beslichte,
Ende mijn edel conste daer met ontstichte
Heeft hy dit zelue groensel (de lauwerkrans) verbuerd.

Molinet heeft dus een rhetorica in proza geschreven, en dat is niet passend. Castelein
krijgt de opdracht ‘hier af’, dus van het schrijven van een rhetorica ‘den aerbeyd (te)
annueerden’, met een driedubbele nadruk op het persoonlijk voornaamwoord
(‘moedtty g h y ’): jij moet dit doen. Er is aan de inhoud van de opdracht geen enkele
twijfel mogelijk.
Tweemaal stelt schr. de vraag naar de betekenis van Casteleins werk als wetboek:
‘Of er ooit iemand iets van de C.v.R. heeft opgestoken, is niet na te gaan. Een apart
onderzoek in het werk van látere rederijkers...zou in principe mogelijk zijn; of het de
moeite enigszins zou lonen, waag ik te betwijfelen’ (341), en: ‘de diverse herdrukken
wijzen op belangstelling, ook bij latere rederijkers. Maar wat dééd men met de daaruit
opgedane kennis? In hoever werden zijn regels aanvaard door zijn tijdgenoten, in
hoever werkten ze door op een later rederijkersgeslacht? Ik geloof dat een onderzoek
als het hier bedoelde op zichzelf weer een dissertatie zou kunnen worden’ (664).
De twijfel in het eerste citaat lijkt ons meer gefundeerd dan de opengelaten
mogelijkheid in het tweede. Castelein was, zoals op blz. 340 terecht gezegd wordt,
voor alles een codificator; hij legde vast aan het eind van de bloeiperiode van de
rederijkerij, waartoe hij zelf veel had bijgedragen, wat het aanvaarde gebruik was.
Hij leverde daarmee de sleutel tot de kennis van die bloeitijd, en de volle betekenis
daarvan heeft de schrijf-
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ster in haar magnum opus in finesses duidelijk gemaakt. Zij hoeft haar keus daarom
niet te betreuren en alle onderzoekers van de ‘edel conste’ zullen haar voor haar
prachtig speurwerk altijd dankbaar blijven.
Leiden, April 1971.
C. KRUYSKAMP

F. de Schutter f.s.c., Het vers van Jonker Jan van der Noot. Een
ritmologische studie. - Gent. Secretariaat van de Koninklijke Vlaamse
1)
Academie voor Taal- en Letterkunde. 1967.
In deze verhandeling, die door de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en
Letterkunde bekroond werd, tracht de auteur ‘het vers van Jan van der Noot vanuit
zuiver ritmisch standpunt, zonder onmiddellijk esthetische bedoeling, naar best
vermogen te beluisteren en te beschrijven’. Hij behandelt daartoe, na een inleiding
te hebben gegeven, in vijf hoofdstukken achtereenvolgens het isosyllabisme, het
rijm, de cesuur, de versmaat en het enjambement. Na een besluit verantwoordt hij
in een bijlage zijn leeswijze van de Ode teghen d'onwetende vyanden der poeteryen,
aan Marcus van Wonsel (152 meest achtlettergrepige verzen), 100 alexandrijnen
uit de Lofsang van Braband, 30 alexandrijnen uit Elegie (Aen...Borghemeesters
Schepenen ende Raedt der Lof-weerdigher Stede van Antwerpen), 100
tienlettergrepige verzen uit Een cort Begryp der XII Boecken Olympiados, en Elegie
(Aen den eersamen, wysen ende seer voorsinighen Heere Sr. Ian Zanoli), tellende
26 verzen (tienlettergrepig). Voor wie deze ruim 400 verzen (allicht) te weinig mocht
vinden, geldt de mededeling dat het materiaal van de schrijver groter was; hoeveel
groter, blijkt helaas niet. Tot slot volgt in de Bijlage een aantal tabellen, bevattende
de resultaten van zijn ‘onderzoek op het enjambement’. (fragmenten uit Het Bosken,
Het Theatre, de Lofsang van Braband, het Cort Begryp en de Poeticsche Werken.
Van der Noot slaagt er, volgens schrijver, beter dan anderen in, het ‘verwilderde
vers’ van de Rederijkers binnen zekere grenzen te

1)

Met excuus voor deze late bespreking, die ik geruime tijd in portefeuille hield omdat de kritiek
me wat onvriendelijk leek. Na herlezing meen ik echter mijn bezwaren te moeten handhaven.
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dwingen, in casu die van het isosyllabisme. Men moet niet gering denken over die
overgang van een vers met een zeer vrije maatgang naar de gebondenheid van
telkens hetzelfde aantal lettergrepen per vers. Ook bij Van der Noot moet het in den
beginne wel eens een opzettelijk ‘tellen en bijpassen’ geweest zijn, ‘zonder dat hij
er in slaagt het “Getal” als een noodwendige maat en polsslag te doen leven’, maar
gaandeweg gaat het beter, door ‘de toepassing van bepaalde regels, die hij evenals
het principe van het isosyllabisme zelf, in de school van Ronsard heeft leren kennen.’
Schrijver denkt daarbij ‘vooral aan de reeds vóór hem hier te lande bekende
“vocaal-smiltinghe”, en aan de ritmisch betoonde cesuur’.
Van der Noot's vernieuwing t.a.v. het rijm is ‘uiteraard meer bescheiden.’ Het
woekert niet meer bij hem, als bij de Rederijkers. Hij wendt ‘het haast uitsluitend
aan...als de duidelijke grens van zijn vers, dat meteen een ritmisch doel bekwam
waarnaar het vrij kon evolueren’. En ‘meermaals baat hij het smaakvol uit voor zijn
klankschoonheid’. Deze tweede constatering is enigszins in strijd met het ‘uitsluitend’
van de eerste, maar we begrijpen de schrijver wel.
Van wezenlijk belang acht deze in Van der Noot's ritmiek de cesuur. Hij heeft
zelfs meer en meer de indruk gekregen, ‘dat precies op dit punt de vernieuwing van
het Nederlandse vers zich begon te voltrekken. Eenmaal de cesuur niet meer als
een loutere syntactische of woordgrens, maar als een vast steunpunt in het midden
van het vers gevoeld, ontsteeg dit vers de Rederijkerij. Het isosyllabische vers werd
erdoor voor het eerst gestructureerd.’
Van der Noot heeft de cesuur van het begin af als een syntactische grens
beschouwd, ‘dikwijls nog louter formalistisch herleid tot een woordgrens’. ‘Het inzicht
dat op de zesde of vierde syllabe een nadruk moet vallen schijnt eerst geleidelijk
bij onze dichter gerijpt te zijn’.
Schrijver is van oordeel, dat Van der Noot het Franse vers van Ronsard heeft
willen volgen, maar zijn vers moest wel eigen kenmerken gaan vertonen, omdat het
Nederlands een sterk accentuerende taal is. ‘In de halfverzen openbaren zich,
behalve de vaste eindaccenten op rijm en cesuursyllabe, andere ritmische toppen,
die zeer
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vrij over de beschikbare lettergrepen verspreid worden, alleen gebonden door de
zeer soepele grondregel van elk ritmisch beleven: een zekere isochronie van de
afstanden. Aldus ontstaan verschillende verstypen die Van der Noot vrij naast en
door elkaar aanwendt’.
Verwey en Vermeylen bestrijdend betoogt schrijver, dat - hoewel jamben in groot
aantal voorkomen - de metrische basis van dit vers niet jambisch is. Tegenover De
Vooys en Rombauts stelt hij, dat we Van der Noot's vers niet met het oude
vierheffingsvers mogen vereenzelvigen, al zijn de verzen met vier heffingen vrij
talrijk.
Over het enjambement zegt hij, dat dit eerst goed mogelijk wordt, als het vers
een ritmisch zeer sterk gebonden gehoorgrootheid is, door een gewoonlijk krachtig
rijm afgesloten, zoals we dit bij Van der Noot vinden. Bij de Rederijkers waren - naar
het oordeel van L. Willems - ‘volzin en versregel een en hetzelfde geworden’) bij
hen dus geen enjambement. Bij Van der Noot constateert schrijver een percentage
van 10% oversprongen, wat hij ‘reeds een aardig cijfer’ vindt. Wel zijn vele hiervan
niet zeer karakteristiek, wat te wijten zou zijn aan Van der Noot's ‘verlangen de
ritmische eenheid van zijn vers zo ondubbelzinnig mogelijk te handhaven. Hij slaagt
daarin, hetzij door de samenhorende zinsgedeelten door een soort tmesis van elkaar
te scheiden, en aldus zijn verseinde van een nieuwe rust te voorzien, hetzij door
het oponthoud na de “rest” zo onopvallend mogelijk te maken, zodat als het ware
geënjambeerd wordt naar een volledige regel, wat het enjambement kan ongedaan
maken’.
Schrijver, die zich baseert op een, overigens klein, statistisch verwerkt materiaal,
geeft daarbij de indruk, dat al zijn conclusies vaststaan, ook al is hij af en toe wel
voorzichtig in zijn formuleringen. Hij treedt met velen in het krijt en keert daar,
aangezien hij alleen aan het woord is, steeds als overwinnaar uit terug. Omdat het
meestal geen kleine jongens zijn, had hij m.i. beter gedaan hun uitspraken geheel
te doordenken in plaats van, wat hij nu meer dan eens doet, in een al te snel, en
ook wel onkundig oordelen, een onjuiste voorstelling van zaken te geven.
Zo schrijft hij op blz. 133: ‘Evenmin is het nodig, zoals Verwey en
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Vermeylen dat deden, Van der Noot, als ware hij een vroege Tachtiger, tot heraut
van de zegevierende jambe te proclameren’. M.i. heeft degeen die dit schrijft, al
heel weinig van Tachtig begrepen. Bestudering van de dissertatie van Stuiveling,
‘Versbouw en ritme in de tijd van '80’, had hem allicht van deze ondoordachte
passage weerhouden. Ik citeer uit dit werk: ‘De streng metriese vijfvoetige jambe
was niet ànders te variëren, dan door gebruik te maken van trochaeiese elementen,
eerst op de plaatsen in de aanhef van een versregel, daarna ook midden in. Iedere
afwijking méér deed het metrum leniger en losser worden. Toen zodoende na enkele
jaren een ongekende beweeglikheid verkregen was, ontstond ook de mogelikheid
om af te wijken naar een niet meer vijftoppige norm’. blz. 227). En ten aanzien van
Verwey op blz. 98 een aanhaling van deze dichter zelf uit de eerste jaargang van
De Nieuwe Gids: ‘De richting onzer tegenwoordige rhythmiek leidt er toe, dat het
vijfvoetige iambenvers ook bij ons een artistieke constructie zal worden, met
volkomen vrijheid in de caesuur, uit iamben, trocheën, spondeën en pyrrhichiën
opgebouwd. Dan zal er geen rimpeling zijn van het gevoel, geen gedachte, die niet
vrij, als ze in de ziel gerezen is, kan gebeeld worden in klank’. Me dunkt, dat tegen
deze citaten uit een wèl op een groot statistisch materiaal berustende studie een
uitdrukking: ‘als ware hij een vroege Tachtiger’, zacht uitgedrukt, vreemd is.
Wetend dat Verwey en Vermeylen zelden of nooit dwaasheden schreven, had
De Schutter bij ernstige overweging van hun woorden vermoedelijk ook wel hun
gedachtegang gevonden, wat een grote verdieping van zijn onderzoek had kunnen
betekenen. Het probleem was: hoe hebben de dichters van de tweede helft van de
zestiende eeuw, opgegroeid in een nog, zij het verzwakte, middeleeuwse traditie
van het vierheffingsvers, het klaargespeeld hun vrije ritmen binnen isosyllabische
verzen te dwingen? Kossmann heeft duidelijk gemaakt hoeveel moeite velen
daarmee gehad hebben. Hoe voelde een dichter, dat de reeks van tien, of van twaalf
syllaben vol was? Dat dit gelukte, is zeker mede te danken geweest aan een zekere
beperking van de talloze mogelijkheden, en dit heeft ongetwijfeld het nastreven van
een zekere regelmaat in de hand gewerkt. Het invoeren van het isosyllabische vers
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en het steeds meer gaan overheersen van de jambische maat staan met elkaar in
verband, wat overigens geenszins wil zeggen, dat het eerste de enige oorzaak van
het tweede is. Het is een probleem, hoe ver Van der Noot de weg van de jambische
maat is opgegaan. Wanneer De Schutter wil zeggen: geen enkele pas, dan zal hij
dat moeten bewijzen met een uitvoerig statistisch onderzoek waarbij ook andere
dichters uit die tijd betrokken zijn, omdat juist de vergelijking van belang is. Nu blijft
zijn opmerking echter een slag in de lucht.
Een ander voorbeeld van een scheefgetrokken voorstelling van zaken ten behoeve
van De Schutters eigen betoog vinden we op blz. 158: ‘Wanneer Van Mander en
Van Hout, zeer waarschijnlijk onder de invloed van de klassieke versleer, reeds met
de jambe-theorie zijn komen opzetten, schrijft Van der Noot rustig zijn eigen vers
voort, dat hem, in zijn gebondenheid, toch de lieflijke vrijheid van een beperkt ritmisch
vagabonderen laat genieten. Eerst als in het Noorden Huygens en Hooft druk over
de “eenparigheid” der versmaat corresponderen (1623) om er de laatste kleine
oneffenheden uit weg te vijlen en te politoeren, laat Justus de Harduwijn ten onzent
zich overhalen om zijn melodieus, zoet-zinnelijk vers in de trant van Van der Noot
voor een strenger alternerende maat op te geven’, - Ook hier een tendentieuze
voorstelling. Bij het opgemerkte over Van Mander en Van Hout verwijst De Schutter
naar de dissertatie van Kossmann, blz. 38 en 43, waar inderdaad blijkt, dat zij over
de alternantie hebben nagedacht. Maar om de vergelijking van de praktijk van Van
der Noot met de praktijk van genoemde dichters reëel te maken - want deze kan
van de theorie afwijken - had hij zeker ook de opmerking van Kossmann over Van
Mander op blz. 43 moeten releveren: ‘Om die minder stelselmatige volhouding van
wat men juist in zijn tijd met de namen der klassieke voeten ging bestempelen, is
Van Mander terecht geprezen...Intussen is Van Mander zich deze verdienste zeker
niet bewust geweest, hij meende zijn eerste en tweede syllabe wel degelijk om
beurten “cort” en “hardt oft langh” te nemen. Dat zijn eenvoudige, natuurlijke
gedichten zich echter nooit gemakkelijk in den plechtstatigen orthodoxen alexandrijn
hebben gekleed, is voorzeker geen toeval.’
Bepaald vreemd in bovenvermeld citaat uit De Schutter is echter
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wat hij over Hooft en Huygens opmerkt. Naar mijn weten zijn er twee brieven van
Huygens aan Hooft waarin de eerste het alternerende vers propageert, terwijl de
tweede niet anders heeft gedaan dan hierbij grotendeels afwijzende opmerkingen
te plaatsen. Dit is toch zeker geen drukke correspondentie en eigenlijk het
tegengestelde van wat De Schutter betoogt. (nl. dat die correspondentie begonnen
zou zijn ‘om er (d.i. de eenparigheid der versmaat) de laatste kleine oneffenheden
uit weg te vijlen en te politoeren’.) Al heeft Hooft veel aan zijn gedichten ‘gewerkt’,
onder vijlen en politoeren verstaan we iets heel anders.
Wat kan de oorzaak zijn van een zo onjuiste voorstelling van zaken? Het doet mij
aan, alsof De Schutter de belangrijkheid van zijn dichter steeds weer wil betonen
en dit o.a. meent te kunnen doen door een andere, grotere dichter naar beneden
te halen door hem voor te stellen als een verzenlikker. Waarvoor anders deze
helemaal niet relevante passage, waarbij de verwijzing naar de inleiding van O.
Dambre tot diens uitgave van De weerlijcke liefden wel een relatie tussen Jacob
Ymmeloot en De Harduwijn laat zien, maar geenszins tussen de laatste en Hooft?
Ik ga nu voorbij aan andere plaatsen waar De Schutter slecht heeft gelezen of de
bestreden auteur blijkbaar niet heeft willen begrijpen. Laten we liever enkele van
zijn beschouwingen onder de loep nemen. Hij heeft de bedoeling van zijn werk
omschreven met de volgende woorden: ‘het vers van Jan van der Noot vanuit
ritmisch standpunt, zonder onmiddellijk esthetische bedoeling, naar best vermogen
te beluisteren en te beschrijven’. Het was natuurlijk zijn recht zich die beperkingen
op te leggen, maar m.i. is het wel jammer dat hij het deed. Ik wees reeds op het
onvoldoende aansnijden van het probleem dat gelegen is in het toepassen van het
isosyllabische vers door dichters die in een laat-middeleeuwse verstraditie zijn
opgegroeid. Daardoor krijgt de behandeling van de cesuur bij Van der Noot - toch
een belangrijk punt voor De Schutter - niet het reliëf dat deze verdient. Verzen als
de volgende hebben geenszins een cesuur na de vierde syllabe, àls ze al een cesuur
hebben:
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Die heur gheensins en hebben te beclaghen
Maer syn edel nature maecte hem coene
Al ghelievet u my aldus te prysen

Ik neem hier maar een paar uit vele soortgelijke gevallen. De Schutter maakt wel
duidelijk, dat Van der Noot nimmer de vierde en vijfde lettergreep tot hetzelfde woord
laat behoren. (in tienlettergrepige verzen) Maar is daarmee in verzen als
bovenstaande een cesuur geeffectueerd? Als Ronsard schrijft: ‘Les alexandrins....ont
tousjours leur repos sur la sixiesme syllabe, comme les vers communs sur la
quatriesme’, dan hoeft dat in de praktijk (de theorie is weer anders) voor het Frans
geen verwarring te stichten, omdat het woordaccent daar gewoonlijk op de laatste
lettergreep valt, zodat een ‘rust’ daar dan ook voorafgegaan wordt door een betoonde
syllabe. Van der Noot heeft dit aanvankelijk kennelijk niet begrepen, en daarom is
het helemaal niet juist wat De Schutter op blz. 56 schrijft, dat hij ‘zich zelfbewust en
zonder aarzeling in het gevolg van Marot en Ronsard geschaard heeft’. Hij liep er
in het begin nl. naast. Wanneer ik dit opmerk, doe ik dat niet om de auteur op een
woord te vangen. Het is van belang te weten, hoe zich dit bij de dichter ontwikkeld
heeft, niet alleen voor de waardering van Van der Noot zelf, maar ook voor het
2)
krijgen van inzicht in de ontwikkeling van het Nederlandse vers in de 16e eeuw .
Een wat ruimere doelstelling had De Schutter mogelijk tot een bredere oriëntering
gebracht en tot een iets kritischer houding t.a.v. zijn dichter.
Dat de auteur ‘zonder onmiddellijk esthetische bedoeling’ gewerkt heeft, wreekt
zich o.a. ook bij zijn behandeling van het enjambement, dat, zegt hij, ‘moet beperkt
blijven tot de ongehinderde overgang van een vers naar een volgend vers, in het
verloop waarvan het zijn rustpunt vinden moet’. De Schutter wil de syntaxis van de
zin buiten het

2)

Wel wijdt De Schutter 2½ blz. aan het verdwijnen van de ‘zwakbetoonde cesuur’, waarbij hij
constateert, dat Van der Noot slechts geleidelijk begreep dat deze ‘ook immer betoond moest
worden om het ritmisch beleven van het vers eerst goed mogelijk te maken’. Maar wij zouden
daar meer van willen zien en hadden ook graag de erkenning gehad, dat Van der Noot bij
een zgn. verbetering meer dan eens een mooi vers verknoeid heeft.
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enjambement houden. Daarbij komt hij tot een soortgelijke fout als gemaakt wordt
in de redenering die behoort bij de beroemde paradox van Hercules en de schildpad,
waarbij men de beweging alleen ruimtelijk beschouwt, terwijl deze toch door twee
componenten gevormd wordt, nl. ruimte èn tijd. Wie de tijd weglaat, kan niet anders
dan stilstand zien. Het enjambement is een kwestie èn van syntaxis èn van ritme.
Wie hier alleen het ritme in aanmerking wil nemen, moet daardoor tot halve of
onjuiste ‘waarheden’ komen. Wat zijn de elementen die zich bij het enjambement
voordoen? Voornamelijk, elkander tegenwerkend, de neiging te rusten na de afsluiting
van een ritmische spanningsboog, in casu het vers, èn de eis van de zinsrealisatie
die dikwijls op die plaats geen rust toelaat. Daarbij kan op het verseinde, juist door
zijn nu enigszins wankele positie, een zekere spanning ontstaan. Dichters weten
daar dikwijls fraai partij van te trekken; ik hoef maar op de mooie studies van W.
Kramer over het enjambement te wijzen om duidelijk te maken, dat een behandeling
van de overloop zonder daar het woord in te betrekken minder dan half werk doet.
Dan loopt men gevaar het wezenlijke van het enjambement te zoeken waar het niet
ligt. De Schutter schrijft op blz. 139: ‘Daar wij nu ritmisch, d.w.z. in tijdswaarden
denken, hebben wij in onze studie de verhouding der pauzen te onderzoeken, en
niet de syntaxis of de zinsmelodie’. Ik meen daartegenover te mogen stellen, dat
o.a. de lichte vertraging bij de realisering van het enjambement, afhankelijk van het
woord en zijn verhouding t.a.v. de woordgroep, een specifiek ritmisch probleem is.
En wanneer de auteur op blz. 142 stelt: ‘daar ook naar ons gevoelen een voldoende
rust in (niet na) het vers, waarnaar geenjambeerd wordt, moet voorkomen, - een
rust die belangrijker moet zijn dan de eventuele pauze na het enjamberende vers,
en in ieder geval het gevoel van een - zij het dan ook nog voorlopige - afsluiting
moet geven,’ dan heb ik essentiële bezwaren tegen deze, blijkbaar door de klassieke
Franse verstheorie geïnspireerde uitspraak. In de eerste plaats zou dan het werkelijke
gevoel van enjambement pas bij de rust, dus retrospectief, tot stand komen, en niet
bij het verseinde zelf, wat op zijn minst gesproken vreemd is. Bovendien zijn er
gemakkelijk voorbeelden te geven van verzen waar, dacht ik, niemand zal twijfelen
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aan het aanwezig zijn van enjambementen, terwijl ze helemaal niet aan
bovengenoemde eisen voldoen. Ik citeer uit Gorters Mei:
Zoo is een menscheziel, waar elk ding kan
Elk ding oproepen uit den doffen ban
Des slaaps, laat het maar luiden als een schel
In zijn voorzaal, of bij de waterwel
Heel ver verschallen uit zijn diepe bosch.

Als men hier geen enjambement aanvaarden wil, dan lijkt het me onmogelijk de
wezenlijke waarden ervan te benaderen.
Laat ik mijn mening nog met een voorbeeld uit Van der Noot zelf illustreren. De
Schutter ziet in het sonnet Op v betrou ick God, weest toch myn toeuerlaet (in Het
Bosken; Smit blz. 130) geen enjambement bij het eerste vers van het volgende
fragment, wel in het derde:
Wel wetende dat ghy myn lichaem inder eerden
Gheenen eewigen slaep en sult laten aenveerden,
Maer sult my inden wech des levens deur v cracht
Leyden, daer ic sal sien v aensicht met verblyen,
Want de oprechte vreucht is by v t'allen tyen.

Het enjambement van cracht / Leyden is door het op elkaar botsen van twee
betoonde lettergrepen juist op deze opvallende plaats zeer effectief: er is sprake
van Gods kracht. Maar bij het eerste vers is het dit niet minder, zij het van andere
aard. Bij inder eerden / Gheenen eewigen slaep en sult laten aenueerden, vinden
we een verzwakking van het vaste steunpunt van het verseinde: de zin loopt, zonder
rust, vloeiend door van het ene in het andere vers, doordat de vrouwelijke uitgang
van eerden onmiddellijk gevolgd wordt door een betoonde lettergreep (van Gheenen);
hierdoor ontstaat een zekere verglijding, en die is, dacht ik, zeer functioneel bij de
‘eewige slaep’ ‘inder eerden’.
Hier doen zich vele en velerlei ritmische nuances voor, waar de auteur m.i. toch
wel werk van had mogen maken. Het element van de zins- en versmelodie, hoewel
hier geenszins zonder belang, laat ik dan nog maar buiten beschouwing.
Scheveningen
G. KAZEMIER
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Carry van Bruggen, Vijf brieven aan Frans Coenen. Uitgegeven, ingeleid
en van aantekeningen voorzien door J.M.J. Sicking. - Nederlands
Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 's-Gravenhage, 1970.
Als Frans Coenen zijn uitvoerige bespreking van Carry van Bruggens roman De
Verlatene publiceert, reageert zij daarop onmiddellijk in een korte, per expresse
verzonden brief. Zij toont zich zeer verheugd over zijn kritiek en schrijft: ‘Anders dan
de andere critici hebt U begrepen’. Op het eind vraagt ze eens bij hem te mogen
komen: ‘Ik verlang er zeer naar met U te spreken’. De kennismaking wordt het begin
van een innige vriendschap met een bijzonder, intiem karakter. Deze brieven,
geschreven tussen 5 november 1910 en 12 juni 1913 bevestigen dit. De huwelijken
van geen van beiden waren erg gelukkig. De gevoelige Coenen, die met zijn scherpe
pen misschien eigen kwetsbaarheid verborg, moet door de warme spontaneïteit,
de sprankelende geest van Carry meer dan gecharmeerd zijn geweest, terwijl zij,
omgekeerd, in zijn bedachtzaamheid en grote belezenheid de man erkende die
evenals zij zocht naar inzicht in de eenheid van alle leven, van de kosmos. Maar
Coenen heeft zijn huwelijk niet willen verbreken. In een brief van 12 februari 1912
schrijft Carry o.a.: ‘Uit je leven ben ik verstooten, wij hebben tezamen geen toekomst.
We kunnen schrijven en ik kan hopen, omdat ik een idioot ben, en een idioot hoopt
altijd, maar de zaak verandert er niet van. Het doet mij pijn, dat het op deze wijze
moet zijn, en dat ik je alles moet schrijven en geen enkel ding oog-in-oog mag
zeggen.’ Later is het contact tussen hen minder intensief geworden, al bleef hun
vriendschap bestaan. Haar brieven heeft hij blijkbaar niet onder zich willen houden,
maar ze ook niet willen vernietigen. Zo is het aannemelijk dat hij ze in bewaring
heeft gegeven aan Mej. A.C. François, die met beiden bevriend was. (‘die beide
correspondenten goed gekend heeft’, schrijft de inleider, maar ik meen te weten,
dat deze constatering de relatie niet voldoende weergeeft en ook niet duidelijk maakt,
waarom de brieven juist bij haar terecht kwamen.) Helaas heeft Carry van Bruggen
in haar laatste levensjaren alle papieren die in haar bezit waren, vernietigd, zodat
er geen volledige correspondentie tot ons is gekomen.
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Helaas, zeg ik, want we zouden de rijp-wording van de schrijfster Carry van Bruggen
als het ware voor ogen hebben gehad. Het is immers duidelijk dat Coenen een grote
invloed op haar heeft uitgeoefend. Heleen, dat in 1913 verschijnt, draagt zij aan
hem op. In een interview heeft zij er zelf o.a. over gezegd: ‘In Heleen heb ik voor
de eerste maal werkelijk mijn stem gehoord....dáár is 't meditatieve, 't
intellectualistische van mijn natuur boven gekomen’. De na het overlijden van Mej.
François aan het licht gekomen brieven laten ons het speelse en flitsende van de
schrijfster zien en hoe zij haar geest verrijkte in het gesprek met Coenen, door van
hem te leren zowel als door haar gedachten helder te formuleren.
De heer Sicking heeft een uitstekende inleiding tot deze brieven gegeven benevens
toelichtingen waar dit nodig en mogelijk was. Verder heeft hij de handschriften
‘onverkort afgedrukt en diplomatisch weergegeven, óók waar spelling en interpunctie
niet consequent zijn; toevoegingen of voor de leesbaarheid noodzakelijke correcties
zijn in cursieve letter tussen vierkante haken geplaatst’. Misschien is dat voor een
‘wetenschappelijke’ uitgave wel nodig, maar mij persoonlijk hindert het, telkens
punten, komma's of aanhalingstekens tussen haakjes toegevoegd te zien, of wanneer
een fout gespeld ‘wordt je’ als ‘wordt [word] je’ wordt weergegeven. In elk geval
weten wij nu ten minste, dat dit onnauwkeurigheden van Carry van Bruggen zijn en
niet van de heer Sicking. Maar ook dit is betrekkelijk. Op blz. 36 staat bovenaan:
‘Langzaamaan onttrekt één individu, dan een volgend [,] enzovoort, zijn wil aan den
collectieven wil’. Het is mij niet duidelijk, of die komma door Carry van Bruggen wel
geschreven is en de uitgever meent, dat deze voor enzovoort weg moet, of dat zij
hem wegliet en de uitgever oordeelt, dat hij er wel moet staan. Verder blijkt hij niet
steeds nauwkeurig te hebben gelezen. Op blz. 36, 5e regel van onderen plaatst hij
tussen haakjes een punt, die, blijkens het facsimile van juist deze passage, wel
degelijk in het handschrift voorkomt, alleen een beetje verborgen, vlak op het haaltje
van de l van geheel. Het is best mogelijk dat er meer van zulke onnauwkeurigheden
achter de dan schijnbare nauwkeurigheden verborgen zitten.
Maar wat maakt dat uit? De heer Sicking komt alle lof toe voor de
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wijze waarop hij deze ook goed geïllustreerde uitgave van het Nederlands
Letterkundig Museum verzorgd heeft.
Scheveningen
G. KAZEMIER

J.H.J. Willems, Bernard ter Haar 1806-1880. Predikant/Poëet/Professor.
Groningen, Wolters-Noordhoff nv, 1969. (VIII, 145 blzn.; 4 pltn.; ƒ 18.50).
De 19de eeuw kent vele voorbeelden van dichters die tijdens hun leven overschat
en na hun dood, zo al niet nog tijdens hun leven, verguisd zijn en op wie het ‘ni cet
exces d'honneur, ni cette indignité’ van toepassing is. Bernard ter Haar is er één
van. Hij was in zijn tijd populair als predikant en als dichter; een halve eeuw na zijn
dood werd hij in geen van zijn beide kwaliteiten nog ooit genoemd. Beets, die zijn
opvolger als hoogleraar was, en Jan ten Brink, die zijn leerling was geweest, hebben
een van veel waardering getuigend levensbericht van hem gegeven. Daarna bleef
het stil rondom Ter Haar. Negentig jaar na zijn dood heeft Dr. J.H.J. Willems die
stilte verbroken met een vrij uitvoerige biografie, die voorlopig of misschien wel voor
goed het toonaangevende boek over hem zal zijn. Ter Haar had het minder kunnen
treffen. Willems heeft hem recht gedaan; hij heeft hem niet overschat, maar evenmin
onderschat. Hij heeft zijn gedichten gelezen - De Sint Paulusrots had hij trouwens
al eerder uitgegeven - en aan de hand van alle beschikbare uitgegeven en
onuitgegeven bronnen een beeld getekend van de man, die het ongeluk had vlak
vóór de Tachtigers te leven, maar tegelijk het geluk ook vlak vóór hen te sterven,
zodat hun aanvallen hem niet meer konden deren. Met die aanvallen is het trouwens
nog al meegevallen. Cornelis Paradijs volstond ermee ‘de groote B. ter Haar’ als lid
van de dichterschaar zonder meer te noemen, en verder heeft Kloos het door Busken
Huet zo geroemde vers (Wat herdren zie ik eenzaam dwalen De heuvlen langs, de
velden door? De lach der blijdschap siert de dalen. De vrede graast de kudde voor),
dat Ter Haar schreef toen hij nog een jongen was, ‘een monster van zinneloozen
wansmaak’ genoemd. De befaamde aanhef van het gedicht waarin hij zich tegen
het Darwinisme keerde
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(Zou ik van verre u nog bestaan? Gij ruiggehaarde Baviaan!) is, meen ik, pas door
Kalff gesignaleerd, die zich in 't algemeen nog al wat laatdunkend over hem heeft
uitgelaten. Misschien kennen velen, die zich min of meer voor onze oudere
letterkunde interesseren, alleen deze twee regels van hem, maar ik herinner me
fragmenten uit zijn grote gedichten: De Sint Paulusrots (1846), Abd-el-Kader (1849)
en Eliza's vlucht (1853), waarvoor ook Willems waardering heeft. Hij wijst er op, en
ik meen terecht, dat Ter Haar oog had voor de natuur en vertellen kon, waarvan hij
voorbeelden geeft. Hier en daar hebben zijn gedichten iets zangerigs, waardoor ze
gemakkelijk in het geheugen bleven hangen. Zijn Huibert en Klaartje (1843), een
bewerking van een Oostfries gedicht, is niet ten onrechte lang populair gebleven,
ook toen de Tachtigers al over hun hoogtepunt heen waren. Als verteller is Ter Haar
op zijn best, en in deze vertelling heeft hij zichzelf overtroffen.
Toen Potgieter in 1837 naar jonge, frisse krachten zocht voor Tesselschade en
De Gids wendde hij zich o.a. tot Ter Haar. In 1843 nam hij hem zelfs in de redactie
van zijn tijdschrift op, maar dat werd een teleurstelling. Potgieter kon De Sint
Paulusrots niet waarderen, en Ter Haar kon op zijn beurt geen waardering opbrengen
voor de bespreking die Potgieter - nog wel in De Gids - van zijn gedicht schreef. In
1845 trok hij zich uit de redactie terug. De vriendschap, traag op gang gekomen,
eindigde al spoedig met een breuk die definitief zou zijn. Als bijlage heeft Willems
uit de jaren 1837-1849 26 brieven van Ter Haar aan Potgieter opgenomen, die niet
eerder gepubliceerd waren. De brieven van Potgieter zijn niet bewaard; vermoedelijk
heeft Ter Haar ze vernietigd. Men zou wensen dat Willems op dit punt wat dieper
was ingegaan; nu blijven in de relatie tussen deze twee zo geheel verschillende
letterkundigen nog vele vraagtekens staan.
Een verdienste van dit boek is, dat het zo dikwijls daartoe aanleiding is een
karakteristiek geeft van Ter Haars persoonlijkheid. Ik denk o.a. aan de opmerking
dat echte humor hem vreemd was. Hij was een man van een irenische aard.
Hasebroek sprak van ‘de neutrale Ter Haar’; Willems spreekt liever, en mij dunkt
dat juister, van ‘de
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objectieve Ter Haar’. Misschien is deze objectiviteit de reden dat hij als een minder
beminnelijke figuur gold dan b.v. zijn vriend Hasebroek, met wie Willems (die over
Hasebroek indertijd zijn dissertatie schreef) hem nog al eens vergelijkt. In de
theologische strijd die in zijn dagen op verscheidene fronten werd uitgevochten
heeft Ter Haar geen stelling gekozen. Met het Réveil had hij geen contact; dat Da
Costa geen toenadering tot hem wenste heeft hem gegriefd. Zowel de Groningse
richting als die van Ernst en Vrede moeten hem sympathiek zijn geweest, maar hij
heeft zich bij geen van beide aangesloten. Het verwondert ons dan ook niet dat zijn
benoeming als hoogleraar te Utrecht in rechtzinnige kringen grote teleurstellingen
heeft gewekt, waar Willems overigens niet over spreekt. Hij was en bleef overtuigd
supranaturalist en bestreed Strauss in een bekend gedicht en twintig jaar later Renan
in zijn colleges. Men zou graag wat meer willen horen over de kerkelijke achtergrond
van deze bestrijding, zoals ook over Ter Haars betekenis als kerkhistoricus. Het is
te begrijpen dat Wiliems van de trits in de titel van zijn boek vooral de poëet heeft
besproken. De predikant en de professor zijn daardoor wel wat op de achtergrond
geraakt. Wat ik in deze verdienstelijke studie verder mis is de plaatsbepaling van
de dichter in de letterkunde van zijn tijd. Kalff meent dat hij in de schatting van zijn
tijdgenoten beneden Ten Kate en Hasebroek gesteld is, zodat hem dan ook het
dichterjubilé en het marmeren borstbeeld ontgaan zijn. Maar in 1894, veertien jaar
na zijn dood, verscheen de achtste druk van zijn Gedichten, de Tachtigers ten spijt.
Het is jammer dat de pioniersarbeid van G.W. Huygens' dissertatie over De
Nederlandse auteur en zijn publiek zo weinig navolging heeft gevonden. Misschien
kan Willems, die zich met zoveel begrip en kritische waardering in het werk van
deze eenmaal zo populaire dichter verdiept heeft, dit vergeten hoofdstuk van zijn
boek nog eens als tijdschriftartikel publiceren? En als hij nog eens een monografie
over een derde 19de-eeuwse letterkundige zou schrijven, wat ik bij voorbaat toejuich,
laat hij dan vooral niet opnieuw het persoonsnamenregister vergeten.
P.J. MEERTENS
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Hadewijch en de Minne in haar Strofische Gedichten
Wanneer ik hier de verhouding van Hadewijch en de Minne slechts in haar Strofische
Gedichten ga beschouwen, zij het dat ik af en toe van de Brieven gebruik maak,
dan heb ik hiervoor drie redenen. In de eerste plaats laat de dichteres haar emoties
er meer dan elders de vrije teugel; zij is er minder beredenerend dan in de Brieven,
terwijl zij er toch bewust haar stemmingen weergeeft, anders dan in de Visioenen,
waar zij, later, haar ervaringen registreert van het buiten zichzelve zijn. Daardoor en dit is de tweede reden - geeft Hadewijch zich in deze gedichten meer bloot dan
waar ook in haar werk, waardoor we een bijzonder aspect van de verhouding tussen
haar en de Minne te zien krijgen. En tenslotte lijkt het zo mogelijk, ook door een
onbevooroordeeld onderzoek van juist deze teksten, ons een duidelijker voorstelling
te maken van wat zij onder Minne verstond.
Voor Van Mierlo, aan wie wij voor de studie van Hadewijch ontzaglijk veel te
danken hebben, is die zaak nogal eenvoudig, al blijkt het ook in zijn voorstelling
reeds gecompliceerd genoeg. Op blz. 95 van zijn Inleiding tot de Strophische
Gedichten (1942) zegt hij: ‘Minne is voor haar, ongetwijfeld, eerst de goddelijke
Liefde, als het innigste wezen van God zelf. Maar omdat zij, echte dichteres, alles
in functie van leven ziet, wordt die Liefde in God als een almachtige Koningin, die
haar troon heeft opgericht in den schoot, in het Aangezicht der Godheid zelf, die
haar scepter zwaait over al wat is, aan Wie alle dingen onderworpen zijn, die God
zelf overwonnen heeft. En omdat in de Godheid de H. Geest de uitgang is van de
wederzijdsche Liefde van Vader en Zoon, daarom is ook Minne de zelfstandige,
goddelijke Liefde, de H. Geest. Maar de Godmensch, Jezus-Christus, is God: zoo
wordt Hij gewoonlijk eenvoudig genoemd, naar middeleeuwsch taalgebruik, wat
den overgang van den Godmensch naar God, vergemakkelijkte, waardoor de Liefde
ook de groote Minnaar, Christus is. Zelfs is bij Hadewijch van Hem gewoonlijk spraak,
als 't schijnen mocht
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dat God is bedoeld. Wie dit eenmaal heeft gevat, dat de Minne vooral Christus is,
zal dan ook beginnen in te zien met welke warmte van Liefde zij Hem bemind heeft.
Zoo kon haar liefdedienst ook inderdaad worden een vol-menschelijke, persoonlijke
toewijding, van hart tot Hart, aan Hem, die immers ook de Liefde is. Maar Bonum
est diffusivum sui: de Liefde heeft zich meegedeeld. Zij komt uit den schoot van
God in de ziel van hem die mint, om terug te keeren in den schoot van haar
oorsprong. Zoo wordt ook de ziel, die mint, waarin de Minne haar Rijk heeft gevestigd,
zelf Minne: waarom dan eveneens de minnende dikwijls kortweg minne heet’.
Wanneer ik deze gedachtengang niet aanvaard, laat ik nog de vraag in het midden,
of deze betekenisontwikkeling zich werkelijk zo heeft toegedragen; of met name de
aanduiding van de minnende kortweg door minne uit ‘de goddelijke liefde’ ontstaan
zou zijn en niet reeds gewoon Middelnederlands taalgebruik was. Waar het me op
aankomt is, dat ik hierdoor niet precies weet, wat ik onder de duidelijk
gepersonifieerde, allegorische figuur van dè Minne in de strofische gedichten van
Hadewijch moet verstaan. J.H.J. Bohnen brengt ons in zijn artikel Minne en
1)
Moederschap bij Hadewijch in dit opzicht ook niet veel verder, als hij liefst dertien
betekenissen van minne bij Hadewijch onderscheidt, beginnend met ‘de
bovennatuurlijke liefdedeugd, die de christelijke mens beheerst, op het goede vooral ook het Hoogste Goed - richt en adelt; derhalve vergeestelijkt wat in de hoofse
dienst onderscheidend beschavingsteken was, en vaak gepersonifieerd’. Hoewel
hier op de personificatie gewezen wordt, stemt deze omschrijving niet geheel met
dè Minne in de strofische gedichten overeen, zoals verderop nog duidelijk zal worden.
Bohnen geeft trouwens in zijn betekenisopsomming maar één bewijsplaats uit deze
gedichten, wat stellig te weinig is. Ook de andere door hem onderscheiden
betekenissen kunnen ons niet helpen, zoals de ‘liefde die de mens God toedraagt’,
of ‘de Liefde van God voor het Hem dierbare schepsel’, of ‘de uitwisseling van de
wederkerige liefde tussen God en de ziel’; of ‘de Heilige Geest’, of ‘Christus’, of
tenslotte zelfs ‘lichtzinnige,

1)

Uit de School van Michels, Nijmegen 1958 blz. 3 vlgg.
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aardse liefde, zonder ootmoed en de regelende invloed van Redene’. Wanneer we
met deze betekenissen en die van Van Mierlo gaan werken, hoe moeten we dan
verzen verklaren als:
Dus heeft mi minne verraden,
Met vele dat si mi hadde ghetoghet,
Met menegher sueter saden,
Dar nuwe joghet bi wert ghesoghet.
(Lied XVI, vss. 51-54)

of:
Hoe mach die edele sin gheduren,
Ja, edelst alre creaturen,
Diet hoechste moet minnen bi naturen,
Ende dan sijn lief niene hevet;
Alsenne der minnen strale ruren,
So gruwelt hem dat hi levet.
(Lied XIV, vss. 7-12)

Met ‘de goddelijke Liefde als het innigste wezen van God zelf’, of de Heilige Geest,
of Christus kunnen we hier niets beginnen.
N. de Paepe, die een belangrijk boek over Hadewijch en haar strofische gedichten
2)
gepubliceerd heeft , ziet het probleem m.i. beter en geeft een oplossing, die ik voor
een deel wel onderschrijven kan. Op blz. 331 merkt hij op: ‘Minne in Hadewijchs
Strofische Gedichten is niet God, Christus of de goddelijke Liefde - tenzij in een
zeer beperkt aantal plaatsen. Minne is evenmin een “amorfe” entiteit. Minne is een
beleving, de wijze waarop de ziel haar verhouding tot God beleeft, een dynamische
relatiebeleving.’
Daarmee heeft hij echter nog niet alles gezegd. Op blz. 229 schreef hij reeds:
‘Intussen verraadt ook Hadewijchs dialectiek van psychologisch standpunt
beschouwd, een “donkere” vooralsnog “onbegrepen” emotionele spanning.
Hadewijchs “wat es minne / ende wie es minne /?” zou men kunnen vergelijken met
Friedrich von Hausens “Waz mac daz sin daz diu werlt heizet minne...” waarin tevens
een “donkere” onrust beleden wordt, een niet met zichzelf in het reine gekomen zijn.

2)

N. de Paepe, Hadewijch - Strophische Gedichten; Gent 1967.
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En zoals Hausen, die op zijn vraag zelf antwoordt: in wânde niht daz ez iemen
erfunde, zegt ook Hadewijch:
Ic late die minne al wesen dat sisi.
Ic en can hare welde wondere niet verstaen....
(XXI. 37-38)’

Even verder zegt De Paepe nog: ‘Herhaaldelijk reeds werd gezegd dat de oerkern
van Hadewijchs beleving is, de emotioneel doorstane verhouding ziel-God. Het blijkt
nu, dat het de ervaring van het ghebreken is die in haar psyche deze donkere onrust
doet ontstaan, een onrust die onmiddellijk als een onghedueren, een orewoet ervaren
wordt’. Ik kan het in grote lijnen hiermee eens zijn. In plaats van een vrijwel heilige
vrouw, bij wie alles even voortreffelijk is, zoals Van Mierlo Hadewijch steeds weer
voorstelt, zien wij bij De Paepe een meer menselijke dichteres, ook met haar
‘ghebreken’. Er is die donkere, emotionele spanning, die niet alleen voor de dichteres
zelf karakteristiek is, maar ook de figuur van de Minne in haar gedichten mede
bepaalt. zoals we nog zullen zien.
Minder gelukkig ben ik met De Paepe's verklaring van het feit dat de minne-emotie
bij Hadewijch zo vaak een terneerdrukkende kracht blijkt te bezitten. In de
samenvatting van zijn bevindingen zegt hij op blz. 333: ‘Nog met een ander milieu
dienden we rekening te houden: het profaan hoofse, omdat Hadewijchs Strofische
Gedichten de mystieke minne bezingen in de “vormen” van de profane lyriek. Het
3)
onderzoek van dit milieu was des te belangwekkender wijl ze daarin van
psychologisch standpunt uit altijd, hetzelfde verwijlen bij de liefde als
intellectualistisch/voluntaristische en vooral als emotionele spanning konden
terugvinden als in de mystiek. Een van de voornaamste verschillen echter tussen
mystiek en profane lyriek was, dat de liefde in de lyriek niet gezien werd als een
“gave” of als een beleving met een transcendentale oorsprong doch als een
immanente psychische beweging, een verlangen dat buitendien om zichzelf diende
gecultiveerd te worden. Van een oplossing der psychische spanning,

3)

Drukfout voor we?
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zoals de mystiek deze van de unio verwachtte, kon daarbij geen sprake zijn. De
hoofse mens wenste zich precies door het beleven van de emotie om de emotie,
te onderscheiden van de andere lagen der samenieving, doch stelde zichzelf
daarmee bloot aan het gevangen worden in een onoplosbare psychische dialectiek,
verwoord in de vormen van een permanent antagonisme tussen de minnaar en de
geliefde. Dit antagonisme zou op Hadewijchs poëzie een diepgaande invloed
uitoefenen. Een dialectiek konden we ook in de mystiek terugvinden. Ze scheen er
ons verklaarbaar uit de meditatie van Christus' lijden dat als een passio gloriosa
werd gevierd. Een antagonisme tussen God en de ziel evenwel niet. Dat bij
Hadewijch de minne-emotie zo vaak een terneerdrukkende kracht blijkt te bezitten,
dat ze haar van haarzelf vervreemdt, haar vijandig toeschijnt en derhalve al haar
klachten oproept, leek ons alleen van uit de sfeer van de hoofse lyriek verklaarbaar’.
Dit laatste nu lijkt mij niet te aanvaarden. We zouden dan immers moeten
aannemen dat daar, waar Hadewijch in haar gedichten het hevigst geëmotioneerd
lijkt, literaire reminiscenties niet alleen de vorm, maar ook de gevoelsinhoud hebben
bepaald. Zoiets moge bij een tweede-rangs kunstenaar meer dan eens voorkomen,
voor een dichteres van het formaat van Hadewijch is deze verklaring al te
gemakkelijk. Beter gezegd: deze uiteenzetting verklaart niets, brengt ons niet dichter
tot de gedichten van Hadewijch. Ik zou niet weten, hoe een existentiële wanhoop
als b.v. het slot van lied XLIV verklaard kan worden ‘van uit de sfeer van de hoofse
lyriek’:
Ay, minne, ghemaet uwe gheweldeghe crachte.
Ghi hebt die daghe ende ic die nachte.
Wat doedi mi jaghen uwe jachte,
Ende ghi mi so verre vore ontvaert?
Ghi doet mi ghelden selke pachte;
Mi gruwelt dat ic ie mensche waert.

Er zijn meer argumenten. Herhaaldelijk zingt Hadewijch haar eenzaamheid uit. Nu
is de eenzaamheid een ook in de minnepoëzie veel voorkomend motief, maar bij
onze dichteres is het een pijnlijke realiteit. Uit het weinige wat we van haar leven
weten, wordt wel duidelijk
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dat zij uit de groep waarin zij verkeerde, is uitgestoten. Verzen als de volgende
berusten op een reële werkelijkheid:
Ende ic ben nu begheven
Van alle dien die leven:
Dats openbare in scijn;
Ocht ic in minnen
Niet en mach winnen,
Wat soudic dan sijn?
Ic ben nu clene; in ware dan niet.
Ic ben alendich, sine versiet.
Ic en hebbe raet, si moet mi
Gheven daer ic bi mach leven vri.
Mi doen die vremde wrede
So onghemate lede
In dit alende swaer
Met haren valschen rade:
Sine hebben mijns ghene ghenade;
Si doen mi meneghen vaer.
XXIV, vss. 61-76

Als oorzaak van het uitblijven van de genade der Minne spreekt Hadewijch o.a. over
haar nedere daden (XXIII, 59), of over haar nederheit (X, 17). Deze termen zullen
wel aan de troubadourslyriek ontleend zijn, maar zij hebben in de context het karakter
van de adequate aanduidingen van wat in haar omging. Nu vertalen Rombouts en
4)
De Paepe in Lied XX nederheit door ‘kleinzieligheid’ in de vierde strofe:
Beter es die doet dan bitter leven.
Ay, minne, woudi ons volgheven
Dat wi boven al worden verheven
Dat nederheit es.
Wij sijn te verre verdreven
Van u: ontfarme u des.

Als het hier alleen ging om verheven te worden boven kleinzieligheid,

4)

E. Rombout en N. de Paepe, Hadewijch - Strophische Gedichten, Zwolle 1961, blz. 149.
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dan wordt een regel als ‘Beter es die doet dan bitter leven’ wel erg dikdoenerig. Ik
ben geneigd dat eerste vers als heel echt gevoeld te beschouwen, maar dan moet
nederheit de betekenis hebben die Van Mierlo in zijn glossarium opgeeft: ‘aard,
gezindheid naar het zedelijk lage gekeerd.’
Dit is dan een zelfbekentenis, ook al spreekt Hadewijch hier van wi en ons, niet
van ic en mi. Maar met dat wi duidt zij in de strofische gedichten toch meestal zichzef
aan. De vraag is nu, wat wij bij nederheit als ‘naar het zedelijk lage gekeerde
gezindheid’ moeten verstaan. Is het slechts een in het algemeen bedoelde term?
Dan passen de andere regels daar slecht bij. Willen wij die au sérieux nemen, dan
moet nederheit meer dan iets algemeens zijn, want de hele strofe draait erom. Het
is natuurlijk niet na te gaan waaraan Hadewijch precies dacht toen zij deze en andere
dergelijke passages schreef, maar er zijn wel enkele gegevens die wat meer licht
op de achtergrond werpen.
Ik zou op twee feiten willen wijzen waaraan tot nu toe geen of veel te weinig
aandacht is besteed. Hadewijch stelt zich nl. steeds als man voor, die met manlijke
middelen strijdt, terwijl de Minne altijd een vrouwelijke figuur is die Hadewijch voor
zich moet winnen, dikwijls zelfs overwinnen. Men heeft wel als argument voor haar
adellijke afkomst aangevoerd, dat zij zoveel termen van het ridderlijk bedrijf heeft
toegepast. De vraag had toen voor de hand gelegen: waarom deed zij dat? Alleen
omdat die termen haar nu eenmaal bekend waren en haar voor in de mond lagen?
Maar dan had zij zelf nog niet een manlijke rol hoeven aan te nemen.
Slechts hoogst zelden duidt ze zichzelf als vrouw aan. De eerste keer in het eerste
lied en wel in vs. 25: ‘Ay, wat salic doen, alendech wijf?’ Maar reeds in het tweede
lied heet het in strofe 2:
Die niet en spaert vore hoghe minne,
Hi es aen alle sine werke vroet.
Die minne es Joncfrouwe ende coninghinne,
Die meneghen maect hoghen moet;
Soe doet hi al hare goet,
Set toe cracht ende sinne,
Daer minne dat werc ane kinne:
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Hoe welt si hare teersten doet,
Hi es die minne verwinne.

Dat Hadewijch zelf schuil gaat achter deze hi blijkt reeds in de zesde strofe, waar
zij in de ik-vorm overgaat:
Mi sijn mine nuwe sanghe
Intoe in groten wenene bracht,
Die ic hebbe ghesonghen langhe
Ende van minnen scone hertracht.
Al hebbic te clene ghewracht,
Mi doet wel wee ende anghe
Dat ic niet ne ommevanghe
Die onverwonnen cracht
In ghebrukenne van Minnen bedwanghe.
ste

Een lied als het 21

brengt vele riddermotieven bij elkaar:

Also doet die edele herte fijn,
Die elken storm van minnen wilt ghestaen.
Si sprect van fieren sinne:
‘Ic gruete U, minne, al minne,
Ende bens fier ende stout;
Ic verwinne noch uwe ghewout,
Ocht ic scietere mi al inne’.
(vss. 3-9)

Het hoeft geen betoog, dat si in vs. 5 niet op een vrouw betrekking heeft, maar op
die edele herte fijn, kennelijk het hart van de ridder. In de derde strofe is het dan
ook hi, de ridder, die op queste moet gaan:
Oec moet hi trecken sere die minne sal voltijen:
Hare wide wijt, hare hogheste hoghe, Hare diepste afgrond.
Hi sal in alle storme die weghe doresien;
Hem wert haers wonders wonder cont:
Dat es, die welde wide te gane,
Te dorelopenne ende niet te stane;
Die hoghede dorevlieghen ende doreclemmen,
Ende dien afgront doreswimmen,
Daer minne al minne te ontfane.
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Opmerkelijk is, dat de strijd zelden vóór de Minne gevoerd wordt, maar meestal
tégen de Minne. Zo in vss. 40-45:
Si hevet meneghe grote ghewelt ghedaen.
Dies moete hi hebben plaghe,
Diet hare met worden verdraghe,
Hine were met crachte hare cracht;
Want die minne nie en vervacht,
Hine leefde ni vrie daghe.

En in vss. 77-81.
Maer die fier es ende coene
Sie selve te sinen doene
Ende were met slaghen den slach;
So siet hi noch den dach:
Die minne brinet hem selve die soene.

Het is echter niet tot één gedicht beperkt. Telkens vindt men de manlijke instelling
met de termen van de ridderlijke strijd. Zo in lied III vss. 26/7:
Want mi es die scilt soe sere dorehouwen,
Hine can intoe niet meer slaghe ontfaen.

In lied XVI vss. 88-90:
Want ic verdroech
Wat si mi sloech:
Dore hare waest mi dat rijcste leen.

In lied XXXII vss. 49-54 wordt de ridderstrijd, de joeste met name genoemd:
Vriheit mach men wel bekinnen
In joesten ende in hoghe daet,
Die met fierheiden dorewaet van sinnen
Daer storm van minnen hem jeghenstaet.
Want men in joesten prijs ontfaet
Daer men bi minnen waerdich scine.
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Tekenend is ook de laatste strofe van Lied X:
Dicke roepic hulpe alse die onverloeste.
Lief, wanneer ghi comen selt,
So noepti mi met nuwen troeste,
So ridic minen hoghen telt,
Ende pleghe mijns liefs als alrevroeste,
Ochte die van norden, van suden, van oesten
Van westen al ware in mijnre ghewelt.
So werdic saen te voete ghevelt.
Ay, wat holpe mijn ellende vertelt!

Even opmerkelijk is, dat men nauwelijks typisch vrouwelijke beelden vindt. En
behalve op de reeds genoemde plaats in het eerste lied duidt Hadewijch zich nog
slechts één keer als vrouw aan en wel in Lied XXI, vs. 48: ‘Ic waende gheweest sijn
vrouwe int hof sint icse ierst coes’. Maar hier denkt ze blijkbaar aan de tijd toen ze
nog heel jong was. Ze laat er onmiddellijk op volgen: ‘Ic leide al toe in love; Ic en
caen ghevolghen niet’.
Bohnen heeft in zijn reeds eerder geciteerd artikel wel gewezen op ‘typisch
mannelijke elementen’ in Hadewijchs geschriften, maar daarnaast meent hij heel
wat moederlijks hierin te ontdekken. Nu geeft hij nauwelijks bewijsplaatsen uit de
Strofische Gedichten - ze zijn meest uit de Brieven, Visioenen en ook wel de
Mengeldichten - maar het is ondanks de beperking die ik voor mijn onderwerp
gemaakt heb noodzakelijk, daar toch aandacht aan te besteden. Op blz. 7 zegt hij:
‘Haar vroomheid heeft een vrouwelijke gevoelsinslag: b.v. Br. 18, 174-182; 30,
158-161’. Wanneer wij deze plaatsen opslaan, vinden we in de achttiende brief:
‘Aldus suldi met ghehelen // leven gode soe staerkeleke anestaeren metten soeten
oghen der enigher affectien die altoes liefs pleghet na hare ghenoeghen; Dat es,
du salt soe herteleke, Ja vele meer dan herteleke dinen lieven god ane sien, Soe
dat dine gheenichde oghen dijnre begherten blive ane hanghende in dat anschijn
dijns liefs Metten dore gaenden naghelen der berrender gherijnnessen die niet en
cesseren’. Ik merk hierbij op, dat de specifiek vrouwelijke gevoelsinslag mij hier
weinig duidelijk is; al deze termen zijn in de mystieke literatuur over het
Godschouwende leven geenszins onge-
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woon. Overigens ligt dit citaat op een heel ander plan dan de strofische gedichten:
hier is de andere: Christus; daar: de Minne; hier is het een onderwijzing voor de,
waarschijnlijke jongere, ‘religieuze’ vrouwen of Begijnen; daar een uiting van eigen
innerlijk beleven en vooral van innerlijke strijd; hier een boven de stof staan met een
vriendelijke doceertoon, daar een onzeker zijn, een midden in eigen problematiek
verkeren - In de passage van de dertigste brief is er wel sprake van de Minne en
juist met het oog op haar worden termen als soetheiden van omvane, lieve
behelsinghen, cussene en overherteleke ghevoelne gebruikt; ze zeggen minder
over het karakter van de schrijfster zelf: ‘Ende hoe si can nemen ende gheven in
soetheiden van omvane, In liever behelsinghen, In soeten cussene Ende in
overherteleken ghevoelne, Dat Minne selve sprect: Ic beent die di ghevaen hebbe’.
- Dat zij verder degeen aan wie zij de brieven zendt, en Sare, Emme en Margriete
herhaaldelijk ‘lieve kint’ noemt, kan ook een heel andere achtergrond hebben dan
specifiek moederlijke gevoelens, zoals we nog zullen zien.
Bohnen meent verder, dat ook haar beeldspraak, ‘die meer is dan “spreken” in
beelden, want benaderen met beelden, leren, getuigen, bewijzen door beelden’,
vaak een kenmerkend vrouwelijke kleur heeft. Als zij ‘wil overtuigen van de
aantrekkelijkheid van Minne, dan bedient zij zich gaarne van metaforische termen
aan het moederschap ontleend’. Maar dat wil nog geenszins zeggen, dat Hadewijch
zichzelf als een moeder voelt. Bohnen citeert hier uit Strophische Gedichten 2,
19-21: ‘Maer daeromme es si minne ende vrouwe, dat si es moeder van alre doghet;
si es drachtich’. Dit wordt echter van de Minne gezegd, tegenover wie Hadewijch
zich in de strofische gedichten juist altijd als man opstelt.
Het heeft weinig zin al de voorbeelden van Bohnen op de keper te beschouwen.
Wel is het voor het juiste verstaan van de strofische gedichten nodig na te gaan,
wat we ons precies onder de Minne van Hadewijch moeten voorstellen. Laten wij
ons daarvoor goed realiseren, dat in de bruidsmystiek de bruid steeds de ziel van
de mens is, en God, Christus of eventueel de Heilige Geest - de bruidegom. Niets
zou voor Hadewijch als vrouw gemakkelijker geweest zijn dan de
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beeldvorming van de traditionele bruidsmystiek, berustend op het Hooglied, te
volgen. Zij doet dit echter niet. Zij spreekt niet over haar ziel als de bruid die haar
bruidegom verwacht, maar zijzelf vervult de mannelijke rol. Natuurlijk kon zij nu God
niet als een vrouw voorstellen, en daarmee was de hele bruidsmystiek voor haar
feitelijk onmogelijk geworden. Maar dan schuift zij - geniale vondst - een figuur
tussen God en zichzelf in, een vrouwelijke figuur die wel met God te maken heeft
maar niet God zelf is, de Minne, die zij het hof kan gaan maken zoals de troubadours
dat hun geliefde deden, die deze dichters dikwijls hemelhoog verhieven, maar op
een andere keer ook verguisden wegens haar hooghartigheid, haar zich afzijdig
houden na zich eerst vriendelijk te hebben voorgedaan. Wij vinden dat ook bij
Hadewijch, zij het, allicht, met enkele verschillen, zoals door De Paepe duidelijk in
het licht is gesteld. Ik denk aan plaatsen als:
ic en caent niet wel verdraghen,
Dat mi die minne ye leidde so hoghe staghen
Ende icse nu ontmoete met selken wreden slaghen.
In hebbere toe gheluc no spoet.
In weet ocht minne selve doet;
Ic duchte der ontrouwen wrede valsche laghen.
(XXII, vss. 51-56)

Sterker nog spreekt de volgende strofe van hetzelfde lied:
Dat ic ontrouwe ontsie, dats wonder clene:
Si heeft mi ghepijnt meer dan ye scene;
Want dat ic ben gestoert van dat ic mene,
Dat doet ontrouwe ende ander sake enghene.
Si heeft mi selke scade ghedaen!
Salic haer emmermeer ontgaen,
Dat sal met hogher trouwen sijn allene.

In Lied XXXV, een uiting van uiterste wanhoop, blijkt Minne onbegrijpelijk grillig en
harteloos te zijn:
Wat mi ghesciet dats hare al een.
Hoe si mi ye in ontsten sceen
Hebben mi hare vremde kere ontgheven.
Des moetic nachte bi daghe leven.
(vss. 29-32)
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Even verder zegt ze, dat Minne haar heeft bedrogen:
Minne heeft mi recht loes ghedaen.
(vs. 65)

Moeten we nu, zoals De Paepe wil, zulke uitingen verklaren door invloed van de
troubadourspoëzie? Ik wil niet ontkennen, dat die mogelijk ook hier gewerkt heeft,
maar we zouden, door het bij deze constatering te laten, de diepste grond van
Hadewijchs bitterheid en wanhoop niet peilen. We kunnen veilig aannemen dat
zulke topoi alleen door haar overgenomen zijn, omdat ze met haar eigen
gemoedsgesteldheid resoneerden. En die is in feite: het minnegevoel van een vrouw
die zich man voelt en daardoor alleen een vrouwelijk wezen kan beminnen. Haar
mystieke minne moet een sublimering geweest zijn van wat ze als vrouw van vlees
en bloed gevoeld heeft. Haar gewone, aardse gevoelens moeten haar - gezien de
houding van Kerk en maatschappij tegenover een dergelijke geestelijke constitutie
- benauwd hebben. Zij zal zich er steeds boven hebben willen verheffen en in de
mystieke ervaring kon zij dat. Niettemin was die vervoering nimmer duurzaam,
keerden de veroordeelde gevoelens terug. Dan smeekt zij:
Ay, fine minne, allene puere,
Wanneer maecti mi u so puer,
Dat ic ghenoech si in natuere?
Want mi es al onnatuer.
(XLIII, vss. 29-32)

Worden deze opvattingen gesteund door wat wij over Hadewijchs leven weten? Ik
dacht van wel, zij het geenszins met zekerheid. Van Mierlo heeft in zijn uitgave van
5)
Hadewijchs Brieven de plaatsen bij elkaar gebracht die enkele levensbijzonderheden
prijs geven, en aan de hand daarvan enige mogelijkheden ten aanzien van haar
levenssituatie nagegaan. In de vijfde brief verkeert zij in een groep van religieuze
vrouwen, een groep die blijkbaar op haar initiatief tot stand is gekomen, maar
waarvan er leden zijn die haar willen uitstoten. Zij schrijft

5)

Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven, 1947.
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o.a.: ‘Ay, dat en si u gheen wonder, al eest mi wee, dattie ghene // die wi vercoren
hebben met ons in Jubileerne in onse lief, Dat si ons hier beghinnen te stoerne ende
te brekene onse gheselscap omme ghesceden te sine. Ende nameleec mi Diese
met nieman en willen laten’. Van Mierlo is geneigd de schuld op de anderen te
schuiven; op blz. 130 van zijn inleiding bij de brieven zegt hij o.a.: ‘Men wil
klaarblijkelijk haar gezag en haar invloed breken’. En even verder: ‘Dus ook hier is
vrouwelijke naijver, vrouwelijke jaloersheid aan het werk. Het zal dus wel eerst en
vooral de sterke persoonlijkheid van Hadewijch zelf zijn geweest, die deze
tegenkanting heeft opgewekt: er waren er die haar niet verdragen konden en die in
haar jaloersheid anderen hebben meegesleurd’.
Ik wil niet beweren dat dit niet juist kan zijn. Maar het gaat toch wel helemaal uit
van de gedachte, dat Hadewijch feilloos was en dàt lijkt me wèl onaannemelijk. Zij
was een hartstochtelijke figuur die zozeer haar hoogten en diepten beleefde, dat
het ondenkbaar is, dat zij niet tot botsingen aanleiding heeft gegeven. Wanneer zij
inderdaad een sterk manlijk gevoelsleven heeft gehad, dan is daarvan allicht het
een en ander gebleken aan de vrouwen die dag en nacht met haar leefden. In dat
verband krijgt het zinnetje: ‘Ende nameleec mi Diese met nieman en willen laten’
een bijzondere betekenis: men vindt het blijkbaar voor iedereen gevaarlijk omgang,
dat wil zeggen: meer persoonlijke omgang, met Hadewijch te hebben. Dat zou een
heel begrijpelijke reactie zijn en passen in het kader dat ik heb trachten aan te geven.
Er is echter meer. Dit is blijkbaar niet de eerste keer dat Hadewijch onenigheid
heeft gehad. De geadresseerde van een aantal brieven heeft vroeger kennelijk een
groep religieuze vrouwen gehuisvest, waartoe ook Hadewijch behoorde en waarvan
nog Sara, Emma en Margriet met name genoemd worden. Volgens Van Mierlo is
deze groep uiteengegaan. Of is Hadewijch er hier ook uitgewerkt? De geadresseerde
ste

van de 23 brief krijgt o.a. van haar te horen: ‘Si souden u gherne van ons trecken
met hen. Haren herten es wee om onse sonderlinghe trouwe’. Hier wordt duidelijk
gezinspeeld op een bijzondere band tussen de geadresseerde en Hadewijch, een
ste

band die een heel persoonlijk karakter moet hebben gehad. In de 25
we, dat Hade-

brief horen
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wijch bezig is een nieuwe groep van religieuze vrouwen te formeren: ‘Segghet
margrieten // datsi haer hoede van hoverdicheiden....Ende ghereide hare met ons
te wonenne daer wi versamenen selen, Ende datse metten vreemden niet en wone
noch en blive. Dat ware groet ontrouwe, ontbleve si ons, soe gherne soe si ons lieve
ste

dade’. Het lukt haar echter niet. Tenminste, in de 26 brief schrijft ze: ‘Mer ic,
onsaleghe, diet met Minnen beghere van u allen, die mi soudet sijn recreacie in
mijnre pinen ende solacie van miere droever ellenden Ende peijs ende soetheit,
Ende ic dole allene ende moet van hen bliven dien ic ben boven al dat ic ben, Ende
dien ic alsoe gherne volcomene Minne ware....Ay waer omme laet hi (d.w.z. God)
mi alsoe sere hem te dienne ende te ghebrukene ende der siere, Ende onthoudet
mi dan van hem ende vanden sinen?’
Dit lijkt mij niet de klacht van een vrouw die speciaal door haar sterke
persoonlijkheid al die tegenkanting heeft opgewekt. Waarom is Hadewijch niet in
de eerste groep gebleven? Van Mierlo maakt een paar gissingen. De eerste is, dat
de groep te groot werd, waarom een splitsing noodzakelijk werd; Hadewijch zou
dan met enkele volgelingen zich elders gevestigd hebben. Dat klinkt wel mooi, maar
ste

de 23 brief maakt duidelijk, dat in die groep animositeit tegen Hadewijch heerste.
Van Mierlo oppert dan ook nog andere veronderstellingen. Hadewijch zou misschien
op verzoek elders een nieuwe groep hebben gevormd, terwijl de eerste vriendinnen
mogelijk naar een Cisterciënserinnenabdij zouden zijn overgegaan. Dat zou dan
duidelijk maken, waarom de genoemden (uitgezonderd Margriet) niet bij haar konden
komen. Maar waarom heeft Hadewijch in haar nood daar dan ook geen plaats
gezocht? Blijkbaar omdat men haar niet wilde. En dan wordt de benauwenis wel
ste

heel groot. In de 29 brief, volgens Van Mierlo feitelijk de laatste, lezen we: ‘....dat
ghi u om mi bedroeft, soe ghi minst moghet, Hoe soet met mi gaet, Eest in doelne
achter lande, Eest in ghevancnessen/: Want// hoet sijn sal, het es der Minne were’.
Hadewijch heeft kennelijk geen vaste woonplaats of vreest, dat zij daaruit zal worden
verdreven; of gevangen gezet. Van Mierlo merkt over deze passage op: ‘Men merke
toch op, dat dit slechts veronderstellingen zijn, uiterste gevallen, waarin zij zich nog
niet om haar
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moeten bedroeven. Of het ooit zoo ver gekomen is, blijkt nergens uit de brieven, al
maakt het wel een pijnlijken indruk dat de correspondentie op die veronderstellingen,
die mogelijkheden, eindigt’. Met dat laatste ben ik het wel eens en ik voeg er nog
iets aan toe. Mogen we nl. aannemen, dat het laatste der Strofische Gedichten ook
het laatst geschreven is, dan zou dit de gedachte aan gevaar nog versterken. Het
is een van de gedichten waarin Hadewijch zich niet eerst beklaagt over de Minne
om zich tenslotte toch weer naar haar te voegen. Zij bevindt zich ook hier in moeilijke
omstandigheden, geestelijk minder dan maatschappelijk, want zij heeft juist alle
vertrouwen in de Minne, die de enige vreugde van haar ziel is:
Ay minne, op trouwe (want ghi sijt
Miere zielen joye, miere herten vlijt)
Ontfaermt der noet, siet ane den strijt,
Hort: cordis clamor!
Ay, wat ic mijn wee roepe ende claghe,
Die minne doe met mi hare behaghe;
Ic wille hare gheven alle mine daghe
Laus et honor.

De vierde strofe luidt:
Ay, weerde minne, fine puere,
Wan siedi ane wie ic gheduere,
Ende sijt in minen betteren suere
Condimentum!
Ay, ic dole te swaer in davontuere.
Mi sijn alle andere saken suere;
Volghevet mi, minne, u hoghe natuere
Sacramentum.

Hierna worden de laatste regels bijzonder pregnant:
Ay, wadic ghewat, clemme ic op grade,
Benic in honghere ochte in sade,
Dat ic u, minne, genoech voldade,
Unde mori. Amen, Amen.
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Geen afkeer van het leven, omdat de Minne haar in de steek laat, maar een bidden
dat zij de geliefde ‘genoech voldade’. En dan zou zij willen sterven, want zij doolt
‘te swaer in davontuere’, en haar zijn ‘alle andere saken suere’. Niet een soort
geestelijk versterven, maar een verlangen echt het leven te beëindigen, waarbij het
herhaalde amen dat verder in deze gedichten niet voorkomt, alle berusting en alle
verlangen in zich concentreert. In de laatste brief vreesde zij voor gevangenneming;
toen zij dit laatste gedicht schreef, was zij mogelijk al gevangen en verwachtte zij
de terechtstelling.
Nog een paar opmerkingen. Misschien zal men mij tegenwerpen, dat dit alles in de
Visioenen niet zo tot uiting komt, hoewel in de beschrijving van zulke innerlijke
belevingen er toch iets van had moeten blijken. Dit is echter niet zo verwonderlijk.
Het zijn nl. jeugdbelevingen, de meeste uit een levensperiode waarin bij de jonge
mens de erotische gevoelens nog twee kanten uit kunnen. De enkele keer dat zij
zich in een strofisch gedicht ‘vrouwe’ noemt, wijst ook naar de tijd van haar jeugd
terug.
6)
Bohnen merkt in zijn eerder geciteerd artikel op , dat Hadewijch haar jonge
geestverwanten herhaaldelijk ‘lieve kint’ noemt, wat op moederlijke gevoelens zou
ste

wijzen. In de 29 brief schrijft zij zelfs: ‘Ende ghebiede alse moeder haren lieven
kinde Dat si mint ter hoechster eren Ende ter soetster werdicheit der Minnen’. Nu
zegt dat ‘lieve kint’ niets tegen de door mij verdedigde opvatting. En dat zij strijdt
om de zuiverheid van haar gevoelens, zou men juist uit de vergelijking met een
moeder kunnen opmaken, maar meer nog uit de toevoeging: ‘Dat si mint ter
hoechster eren Ende ter soetster werdicheit der Minnen’. Waarvoor anders deze
verzekering, als er geen twijfel op dit punt zou kunnen rijzen?
Ik hoop dat men niet de indruk gekregen heeft, dat ik iets aan de menselijke
grootheid van Hadewijch te kort wil doen. Naar mijn mening worden heiligen echter
niet als heiligen geboren; zij vormen zichzelf tot heilige, soms pas na lange en harde
strijd. Díé strijd heeft

6)

T.a.p. blz. 7.
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men bij Hadewijch gewoonlijk niet gezien, omdat men blijkbaar van het a priori
uitging, dat alles van haar op het niveau van heiligheid lag. Dat dit juist niet het geval
is, dat we in haar strofische gedichten de menselijke, aardse vrouw ontwaren, brengt
haar niet alleen dichter bij ons, maakt haar niet alleen sympathieker, maar doet ons
ook des te meer bewondering hebben voor deze heel bijzondere figuur, die zozeer
ernst maakte met de hoge Minne en tenslotte, niet onwaarschijnlijk, in haar strijd
haar leven heeft gelaten.
Komen we tot slot terug op de vraag, wat we in de strofische gedichten onder Minne
moeten verstaan, dan wil ik nog een keer De Paepes omschrijving aanhalen: ‘Minne
is een beleving, de wijze waarop de ziel haar verhouding tot God beleeft, een
dynamische relatiebeleving’. Ik meen wèl, dat Minne een dynamische relatiebeleving
is, maar niet, of meestal niet, ‘de wijze waarip de ziel haar verhouding tot God
beleeft’. Minne is nl. bij Hadewijch een geheel zelfstandige figuur geworden, van
wie zij in Lied XIII zegt:
Si hevet die gheweldeghe roede
Over al dat God gheboet;
Si brachte hem selven ter doet;
(vss. 59-61)

Nu kan men zeggen, dat de Minne een eigenschap van God is en dus God zelf,
maar dan verspert men zich toch de weg naar het volledig verstaan van de strofische
gedichten. Om dit geheel duidelijk te maken wijs ik nog op een plaats uit de achtste
brief: ‘Gramheit moetmen laten omme gherechter minnen vrede, Ja al mindemen
oec den duvel: die mint, hi es al sculdich te latene, Ende hem selven te versmadene
boven alle menschen, Om dat hi der minnen ghenoeghen mach na hare werdicheit’.
Ik begrijp hieruit, dat men ook in een aardse liefde of, lager dan deze: liefde voor
de duivel, de Minne, de hoge Minne kan dienen, door nl. ‘gramheit’ te laten en
zichzelf te versmaden. Dit is niet de wijze waarop de ziel haar verhouding tot God
beleeft, want daarbij kan de duivel in geen geval nog in beschouwing komen.
Kennelijk wil Hadewijch zeggen, dat de duivel door echte ‘minne’ te overwinnen is.
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Zo zal zij haar eigen moeilijkheden hebben ervaren. Zij hoefde haar vroegere vriendin
(vriendinnen) niet te verloochenen, maar kon door een veredelde minne uitstijgen
boven de toestand die zij toch als van lager orde moest beschouwen. En dan schrijft
zij in Lied XLIV:
Men sal al minne om minne begheven;
Hi es vroet die minne om minne beghevet.

Dè Minne was voor Hadewijch de meest zuivere liefde, die liefde voor God kon zijn,
maar evengoed, op hoog niveau, voor allerlei andere wezens, en die zozeer
geïntensifieerd was, dat ze voor haar middeleeuws denken en voelen tot een
zelfstandige figuur kon worden met wie zij als met een geestelijke geliefde kon
omgaan. Daardoor ook kon zij in diepe neerslachtigheid geraken als zij in haar
gewone leven die liefde niet van anderen ervoer, dikwijls zelfs het tegendeel. Maar
tenslotte wist zij zich bijna altijd ervan te overtuigen, dat het erop aankwam zelf ‘der
minnen te ghenoeghen na hare werdicheit’. Van deze spanningen, deze ‘dynamische
relatiebeleving’, getuigt zij in haar strofische gedichten, die hierdoor, behalve als
kunstwerk, ook als ‘document humain’ zo uitermate boeiend zijn.
Scheveningen
G. KAZEMIER
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1)

De Reinaert en het recht

De ‘rechthistorische aantekeningen’ over de Reinaert in Hermesdorfs boek Recht
en taal te hoofde vormen voor de filologische lezer een lectuur die hem doorgaans
wel zal boeien maar soms ook vreemd doen opkijken. Vreemd is al de opzet. De
‘aantekeningen’ gaan namelijk niet uit van het gedicht, ze volgen het verhaal daarvan
niet op de voet om het in rechtsgeleerde zin te becommentariëren, maar worden
aangeboden in een orde die bepaald wordt door een juridische systematiek: kerkelijk
tegenover wereldlijk recht, en dit laatste dan weer onderverdeeld in procesrecht,
strafrecht, burgerlijk recht, enz. Nu mag men, hoezeer bevreemd, de voordelen van
Hermesdorfs werkwijze bepaald niet onderschatten, want deze heeft hem in staat
gesteld van ‘de persoon van de schrijver’ een portret te tekenen zo gedetailleerd
als nog geen filoloog het hem had voorgedaan. Dit zegt Hermesdorf namelijk over
Willem: ‘Op grond van de iuridica in de Reinaert zien we hem als kenner van het
kerkelijk recht en van het inheemse, als universitair gevormd jurist, die nochtans
deze vorming niet voltooide, doch werk vond als gerechtsschrijver bij een of andere
heer (leengerecht), in welke functie hij de praxis van het dagelijkse rechtsleven van
nabij volgde’ (blz. 161). ‘Hoe weet de schrijver dit allemaal zo precies?’ is men op
het eerste gezicht geneigd te vragen. Maar bij nader toezien en toetsing van
Hermesdorfs ‘bewijsstukken’ is men toch wel weer bereid zijn conclusie te volgen.
Ik althans zal er niet tegen opponeren, integendeel ik heb mij zelfs voorgenomen
het hier getekend dichter-portret als uitgangspunt te nemen. Maar ik moet dan
daarnaast ook wel duidelijk naar voren brengen wat ik bij Hermesdorf mis: een

1)

Dit stuk werd geschreven voor het Stutterheim-nummer van De Nieuwe Taalgids, maar bleek
daarin tenslotte geen plaats te kunnen krijgen. Het boek van F.R. Jacoby, Van den Vos
Reinacrde (München 1970), was mij tijdens het schrijven nog niet bekend. Ik heb, ofschoon
Jacoby het ook over ‘de Reinaert en het recht’ heeft, geen aanleiding gevonden zijn betoog
achteraf nog in mijn artikel te verwerken, maar hoop er wel op een andere plaats aandacht
aan te geven.
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juridische beoordeling van het gedrag der onderscheiden, door de dichter gecreëerde
personages. Wanneer men het gedicht als gedicht leest heeft men daar behoefte
aan. In hoeverre hebben de verbeelde personages de regels van het recht, die de
rechtskundige dichter zo goed kende, ook metterdaad gerespecteerd? Hermesdorf
stelt niet de vraag of de Reinaert een ‘gedicht van het recht’ dan wel een ‘gedicht
van het onrecht’ zou moeten heten, voor de filologische interpretator is dit echter
een alleszins zinvolle, ja onontkoombare vraag. Conformeert men zich aan de visie
dat de dichter een juridisch geschoolde is geweest en dit ook royaal, en waarschijnlijk
opzettelijk, aan zijn lezers heeft laten blijken, dan zou men van zijn hand eigenlijk
een ‘gedicht van het recht’ mogen verwachten. Hebben wij als filologische lezers
dat echter ooit in de Reinaert gezien? Nee, onze globale indruk is eerder het
tegendeel. Maar een ‘gedicht van het onrecht’ geschreven door juist een
gerechtsschrijver moet toch wel een merkwaardige paradox heten! Dat is een
probleem waar wij ons terdege rekenschap van zullen moeten geven.
Voor ik mij in dit probleem ga verdiepen wil ik echter eerst doen wat Hermesdorf
heeft nagelaten: de ‘iuridica’ uit de Reinaert stellen in hun dichterlijke verband. De
vraag of de dichter van de eerste branche van de Renart, Willems voorbeeld, ook
een jurist is geweest, durf ik wel op grond van mijn persoonlijke indruk en zonder
het getuigenis van een vakman af te wachten ontkennend te beantwoorden. Niettemin
heeft ook deze franse dichter het verhaal van een proces verteld waarin gedaagd,
gepleit en geoordeeld werd. Om dit te doen behoeft men niet bepaald rechtskundig
geschoold te zijn. Juridische details bevat het franse verhaal niet of nauwelijks, maar
de personages, en in het bijzonder de hoogste gezagsdrager, de koning, gedragen
zich naar het mij voorkomt wel juridisch correct. Op één klein puntje, waarover
misschien enige twijfel mogelijk zou zijn, zal ik straks nog terugkomen. Willem
zijnerzijds siert het in grote lijnen overgenomen procesverhaal op met details die
van hem alleen zijn. Dit karakteriseert hem dichterlijk, in zoverre hij zijn verhaal
vertelt als een kenner die weet waarover hij praat. Veel meer dan een detail echter
en veel karakteristieker is het dat Willem evenals zijn duitse collega
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Heinrich het proces heeft gesteld tegen de achtergrond van een door de koning
geboden ‘vrede’. Hiermee zal onze dichter wel een verderstrekkende bedoeling
gehad hebben gehad dan zich persoonlijk als rechtskenner te qualificeren. Het is
namelijk een zeer veel omvattende ‘vrede’, die aan het hele verhaal een aparte
dimensie geeft. Er wordt in het eerste gedeelte, en speciaal in het eerste tafereel
daarvan, herhaaldelijk naar verwezen (A 140, 166, 265, 365, F 1793). In het tweede
gedeelte, en speciaal in de slotpassage, is ook wel herhaaldelijk sprake van ‘vrede’,
of ‘pays’, maar dat is dan niet hetzelfde als de ‘koningsvrede’ van het begin, want
het is een aan bepaalde personen geboden ‘vrede’ (A 2777/9, 3435, 3452, 3467,
3469). Toch krijgen we de indruk dat ‘vrede’ aan begin en eind dichterlijk met elkaar
samenhangt, anders gezegd dat het begrip ‘vrede’, in verschillende nuanceringen,
een belangrijk motief voor de dichter is geweest. Speels? Ernstig? We zullen het
nader moeten bekijken. Terwijl de franse koning zich juridisch correct gedraagt,
schiet zijn vlaamse tegenhanger herhaaldelijk tekort. Willems koning stoort zich niet
aan de door hemzelf geboden ‘vrede’. De eigenlijke hoofdpersoon, de vos Reinaert
moge niet bepaald een brave jongen zijn en aan het slot van het eerste gedeelte
dan ook als de grote overtreder veroordeeld worden, in het tweede gedeelte is het
toch in feite de koning die het recht met voeten treedt. Hierop moet wel onze globale
lezersindruk berusten dat de Reinaert een ‘gedicht van het onrecht’ is. Het moet
ook wel de bedoeling van de dichter Willem geweest zijn dat wij als lezers deze
indruk zouden krijgen. Bij ons onderzoek naar het dichterlijk functioneren van de
‘iuridica’ dienen wij speciaal, en van het begin af, de dubieuze koning in het oog te
houden.
Omdat het zo nauw aansluit bij dat van zijn voorbeeld, kan Willems begin niet in
de eerste plaats belangrijk zijn om zijn persoonlijke bedoeling te doen kennen.
Niettemin begin ik bij dit begin omdat het Hermesdorfs rechtshistorische
‘verwondering’ heeft gewekt en hij juist hierbij eens bij uitzondering een vermoeden
heeft geuit ten aanzien van Willems dichterlijke bedoeling. Blz. 108: ‘Niet zonder
verwondering zien we al aanstonds, dat de gerechtszitting - we herhalen: het is er
een met een wereldlijke signatuur, want koning Nobel treedt
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op als voorzitter - op een der hoogste kerkelijke feestdagen, Pinksteren, plaats heeft.
Kerkrechtelijk was dit ontoelaatbaar....Kende de schrijver van de Reinaert het kerkelijk
recht nu maar ten halve? Of had hij er pleizier in de draak te steken met de praktijk,
die zich aan de kerkelijke canon niets gelegen liet liggen?’ Door het gedicht niet als
gedicht te lezen heeft Hermesdorf zich hier kennelijk vergist: het tafereel waarmee
het verhaal begint is namelijk geen ‘gerechtszitting’ maar een hofdag. Een feodale
hofdag diende tot verhoging van 's konings luister, tot zijn zelfbevestiging. De koning
droeg dan plechtig zijn kroon en deelde geschenken uit. Alle ‘baroene’ werden, al
dan niet samen met hun vrouwen, ontboden om hun aandeel bij te dragen tot de
glorie van het koningschap. Hofdagen werden in de ridderromans bij voorkeur
gehouden op de grote kerkelijke feestdagen, kerst, paas of pinkster. Willem, die zijn
verhaal is begonnen als een ridderroman, laat dan ook zijn koning, Nobel, tegen
pinksteren ‘sijn hof crayeren over al, / dat hi waende, hadde hijs gheval, / houden
ten wel groten love’. Dat had de dichter uit zijn franse voorbeeld overgenomen,
alleen met verandering van ‘acension’ in pinksteren, misschien o.a., omdat dit in de
hem bekende ridderromans een gebruikelijker tijdstip was. Als in het frans had ook
‘baroen’ Reinaert aan de koninklijke oproep gehoor moeten geven, maar hij komt
niet: ‘hi hadde te hove so vele mesdaen / dat hire niet dorste gaen’. De vos weet
wel dat hij in ‘sconinx hof’ slechts ‘crancken lof’ geniet. Met een rechtszitting heeft
dat nog niets te maken. De andere dieren, met uitzondering van Grimbeert, maken
van Reinaerts afwezigheid gebruik om onderling kwaad over hem te spreken, A
57/9: ‘doe al dat hof versamet was, / was daer niemen sonder die das / hine hadde
te claghene over Reynaerde’. ‘Claghen’ heeft hier m.i. nog geen
technisch-procesrechtelijke betekenis. Maar van het een komt het ander, van het
onderlinge ‘claghen’ een officiële ‘claghe’. Er wordt, niet voorzien maar als het ware
improviserenderwijs, een formele rechtszitting geconstitueerd, A 61/3: ‘nu gaet hier
up eene claghe: / Isingrijn ende sine maghe / ghinghen voer den coninc staen’. Kon
het in de werkelijkheid-buitenhet-gedicht ook zo toegaan dat een hofdag opeens
ontaardde in een rechtszitting? In elk geval geeft de Renart een dergelijke overgang
te
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zien, alleen niet zo formeel gemarkeerd als in A 61/3. Aan het accentueren van de
overgang herkennen we de rechtskundige hand van de dichter Willem. Heeft Willems
koning tegen de kerkelijke canon gezondigd door toe te laten dat zijn ‘baroene’ op
de heilige pinksterdag procesje ging spelen? Zo ja, dan was dat een ‘zonde’ die
eigenlijk voor rekening kwam van de koning uit het franse voorbeeld, die zich
overigens, ik merkte het al op, juist juridisch correct pleegt te gedragen. Ik geloof
daarom niet zo erg in die ‘koningszonde’ aan het begin van het verhaal. Had Willem
een overtreding van de canon willen signaleren, dan zou hij allicht, na zijn inleidende
regel ‘Het was in eenen tsinxen daghe’, verderop in zijn gedicht nog eens op die
pinksterdag zijn teruggekomen. Dat doet hij echter niet. Willem had waarlijk wel
belangrijker ‘koningszonden’ te presenteren, in het tweede gedeelte van zijn gedicht.
Hermesdorf zwijgt daar totaal over.
Nog niet direct in overtreding is de koning wanneer hij, voor er nog pleidooien
gevoerd zijn en het vonnis geveld is, al in A 1818/9 als zijn verwachting uitspreekt:
‘Ic waent hu kele sal ontghelden / Noch heden al up eene wijle’. Wel geeft hij
daarmee aanleiding tot Reinaerts insinuatie in A 1833/45 dat de hoogste
gezagsdrager zich niet aan de regels van het pocesrecht zal storen. De vos, die
hem opvallend genoeg aanspreekt als ‘lyoen’, dus ‘lééuw’, ‘béést’, uit zich bijzonder
kras: ‘Voert sprac Reynaert: coninc lyoen, / Wien twifelt des ghine moghet doen /
Dat ghi ghebiet over mi? / Hoe groot mine saken zi, / Ghi moghet mi vromen ofte
scaden. / Wildi mi zieden ofte braden / Ofte hanghen ofte blenden, / Ic ne mach hu
niet ontwenden. / Alle diere zijn in hu bedwanc. / Ghi zijt groet ende ic bem cranc.
/ Mine hulp es cleene ende dhuwe groet. / Bi gode, al slouchdi mi doot, / Dat ware
eene crancke wrake!’ Willem heeft bij deze passage zijn franse voorbeeld getrouw
gevolgd maar de strekking van Renarts toespraak tot de koning totaal veranderd
door de laatste twee regels onvertaald te laten: ‘or sui devant lui, si me praigne / et
si me face ardoir ou pendre, / q'autr’ outre lui ne me doit prandre, / ne n'avroie pas
la puissance; / mes ce sera povre vengence, / s'en parlera l'en malement, / se je i
muir sanz jugement' (ed. Roques 1302/8). Renart doet dus een dringend beroep
op zijn koning en vraagt om een eerlijke berechting,
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Reinaert geeft sarcastisch te kennen van déze koning, deze lééuw, geen
rechtvaardigheid te verwachten. Reinaert zegt uiteraard niets buiten de bedoeling
van Willem om, maar schijnt toch bij het verdergaan van het verhaal in eerste
instantie ongelijk te krijgen. Hofkapelaan Belijn springt naar voren en opent met zijn
‘claghe’ formeel het proces dat er volgens Reinaerts insinuaties wel helemaal niet
zou zijn. Het bewijs dat de koning een béést is, dat naar willekeur met andere beesten
omspringt, kan nu niet meer geleverd worden. Schijnt het. In werkelijkheid zal het
bewijs wél geleverd worden, maar pas 1000 regels verder. De dichter, die door
Reinaerts mond spreekt, heeft ons met de sarcastische tirade A 1833/45 op het
latere koninklijke onrecht willen voorbereiden.
Of is het soms geen onrecht wanneer Nobel zonder vorm van proces Isingrijn en
Bruun laat gevangennemen en mishandelen? Is dat iets wat een feodaal vorst zo
maar kon doen? Hermesdorf zegt er niets over. We lezen in A 2825 vgg.: ‘Isingrijn
quam met groeten gheninde / Ghedronghen voer de coninghinne / Ende sprac met
eenen fellen zinne / Te Reynaerde waert, so verre / Dat die coninc wart al erre /
Ende hiet Ysingrine vaen / Ende Brune. alsoe saen / Worden si ghevanghen ende
ghebonden. / Ghine saghet nye verwoedde honden / Doen meer lachters dan men
hem dede, / Ysingrine ende Brunen mede. / Men voerese als leede gaste. / Men
bantse beede daer so vaste / Datsi binnen eere nacht / Met gheenrande cracht /
Een let niet en mochten roeren’. Is Isingrijn de koningin te na gekomen, moeten we
bijgeval denken aan het crimen laesae majestatis? Nee, deze gedachte moeten we
laten varen, want Isingrijn zegt helemaal niets tegen de koningin, hij wil alleen maar
een hartig woordje met Reinaert wisselen en het is nu eenmaal zo dat, naar A 2759,
‘Reynaerd stont bi der coninghinne’. Het is echter of de dichter onze foutieve
‘rechtsgedachte’ heeft geraden en daarom een bijzonder accent legt op de arme
Bruun, die zo maar achter Isingrijn is aangesjokt en niet eens aan de nabijheid van
de koningin is toegekomen. Bruun heeft er maar een beetje bijgestaan terwijl Isingrijn
Reinaert uitschold, maar wordt niettemin - ‘énde Brune’, ‘ende Brunen méde’ - sámen
met de wolf mishandeld - ‘als leede gaste’ - en zo vastgebonden dat hij geen lid
meer kan ver-
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roeren. Opmerkelijk is, in een ‘dieren-epos’, de vergelijking van de ‘baroene’ Isingrijn
en Bruun met dolle honden. De feodale koning Leeuw laat Wolf en Beer behandelen,
míshandelen als schadelijke, gevaarlijke béésten. Van déze koning kun je inderdaad
alles verwachten, dat heeft Reinaert, die ‘coninc lyoen’ langer kende, in A 1833/45
goed voorvoeld, dat heeft de dichter, die wist hoe zijn verhaal verder zou gaan, in
de genoemde passage terecht door zijn spreekbuis Reinaert laten aankondigen.
De dichter zag zijn koning Nobel, die ieder ogenblik zijn feodaal-rechtelijke masker
kon afwerpen en weer gewoon ‘lyoen’ worden, als een belichaming van het onrecht,
als een tiran.
Uitermate curieus is het te lezen wat Hermesdorf schrijft over de volgende fase
van de mishandeling, het villen van beer en wolf. Uit zijn rechtshistorische
belezenheid kan hij een verhaal bijbrengen over zekere pelgrims die van hun
stedelijke overheid soms geld ontvingen ter financiering van hun reis. Daar knoopt
hij dan de volgende opmerkingen aan vast: ‘In verkapte vorm treffen we deze
gewoonte ook in de Reinaert aan (v. 2842 vlg.). De vos ontvangt immers als “scerpe”
uit de rug van Bruun een “velspot”, een stuk huid, en op nogal wrede wijze vier
schoenen van Isingrijn en diens vrouw. Hoe weet hij dit te bewerkstelligen? Hij
“ruunde” zijn verlangen de koningin in het oor (v. 2851) als ware hij haar “peelgrijn”.
Wat in Gent en elders de stedelijke overheid deed geschiedt in het epos door
tussenkomst van Nobels vrouw. Zij immers schraagt het optreden van de hoogste
gezagsdrager’ (blz. 113/4). ‘Op nogal wrede wijze’, zegt Hermesdorf, dat wel, maar
hij noemt het géén onrecht. Behoorde dan, naar zijn inzicht, de huid van de beer
tot de ‘overheidsmiddelen’? Misschien omdat het de huid van een gevángen beer
was? Was het hele bezit van de beer, inclusief zijn huid, verbeurd verklaard en
konden daarom de ‘hoogste gezagsdrager’, én diens echtgenote, er vrijelijk over
beschikken? Ik mis in het gedicht iedere motivering, iedere vorm van proces.
Behoudens nadere rechtshistorische adstructie moet ik van mening zijn dat de
dichter ons zowel de mishandeling als de daaropvolgende ‘beroving’ als pure
tirannieke willekeur heeft willen doen zien. Van feodaal-rechtelijk standpunt
beschouwd heeft, zo meen ik, de tot ‘lyoen’ geworden Nobel zich op de grofste wijze
aan lijf en goed van zijn onderdanen vergrepen.
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Gelukkig hoef ik in mijn mening niet alleen te blijven staan tot een vakman-jurist die
komt bevestigen, want de koning zelf, en dus de dichter Willem, blijkt het verderop
in het verhaal helemaal met mij eens te zijn. In F 3373 vgg. roept de hoogste
gezagsdrager jammerend uit: ‘Die mine vriende waren te voren, / Den stouten Brune
ende Ysegrim, / Mi hevet een valsch pelgrim / Doen verwerken’. En Firapeel, 's
konings uit de lucht gevallen vileine raadsman die na de ‘uittocht’ van Reinaert de
spreekbuis van de dichter is, sluit zich zonder voorbehoud bij deze ‘zelfkritiek’ aan:
‘Es daer mesdaen, men salt soenen’ (F 3380). Evenals voor Reinaert is voor deze
Firapeel de koning - ik zou haast zeggen: uiteráárd - een ‘lyoen’, lééuw, béést. Over
de bedoeling van de dichter wat betreft het gepresenteerde ‘iuridicum’ van het
‘verwerken’, ‘mesdoen’ is geen twijfel mogelijk.
We horen in het tweede gedeelte van het gedicht, ik merkte het hierboven al min
of meer terloops op, bijna niets meer over de ‘koningsvrede’ die in het begin telkens
zo nadrukkelijk vermeld werd - het laatst, terugblikkend in F 1793: ‘Ghi hebt oec wel
ghehouden / Dien vrede dien ic had gesworen’. Moeten we aannemen dat in de
loop van de procesdagen - de ‘indagingsdagen’ daarbij gerekend - de geboden
‘vrede’ beëindigd is? Dat lijkt weinig waarschijnlijk, want die ‘vrede’ was er niet één
voor zo maar een enkele dag - de hofdag bijvoorbeeld - en zelfs niet één voor 40
dagen - een volgens Hermesdorf gebruikelijke termijn -, maar was aan het begin
van het verhaal al tenminste een jaar van kracht (verg. A 264/72). Het was, zo
mogen we wel concluderen, een soort permanente ‘vrede’, een soort ‘paradijsvrede’
die de hele natuur omvatte. Cantecleer geeft in A 360/6 de indruk weer die ‘zeghele
ende brief’ op zijn kippeverstand hebben gemaakt: ‘Doe ic die letteren began lesen,
/ Dochte mi daer an ghescreven / Dat ghi haddet coninclike / Over alle huwen rike
/ Alle dieren gheboden vrede / Ende oec allen voghelen mede’. Dat leek prachtig
en Cantecleer heeft er zich dan ook gladweg door laten bedotten. Hij is misschien
de enige in het verhaal die de ‘vrede’ ooit serieus heeft genomen. Reinaert heeft er
in ieder geval meteen het zijne van gedacht. Een ‘vrede’ van een koning die een
tiran is, is een formaliteit, een quasi-‘vrede’. Reinaert heeft er dus adequaat op
gereageerd door
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een quasi-heremiet te worden. Dat breekt hem echter op. Een bezwarend getuigenis
van ‘ghistren’, dat Pancer in A 135 bijbrengt, kan eerst nog wel door een
tegengetuigenis van ‘ghistren’ - ‘Dat seidi die ghistren danen quam’, Grimbeert A
272 - ontzenuwd worden, maar dan komt Cantecleer, A 416/8, met het
onweerlegbare: ‘Noch ghistren wart hem metten honden / Ontjaghet Coppe die
mare, / Die hier leghet up dese bare’. En dat is dan, omdat het zo onweerlegbaar
is, heel erg. De koning is diep verontwaardigd en iedereen met hem. In dit eerste
tafereel wordt nog een ‘comedie van het recht’ gespeeld waarbij een afgekondigde
‘vrede’, hoezeer een formaliteit, serieus behoort te worden genomen. Bij een werkelijk
serieus te nemen ‘koningsvrede’ zou wat de koning in A 2825 vgg. doet, de
mishandeling van Bruun en Isingrijn in het hof zelf, wel een ‘vredebraak’ van de
allerergste soort zijn. Niemand betoont zich dan echter verontwaardigd. Dit stempelt
's konings eerdere verontwaardiging tot een quasi-veront-waardiging. Reinaert, die
de ‘vrede’ altijd al als quasi had beschouwd en niet gerespecteerd, krijgt van de
rechtskundige dichter gelijk. De dichter presenteert na de door de koning gespeelde
‘comedie van het recht’ een eigen ‘comedie van het onrecht’, waarbij nota bene aan
de zwaarst denkbare ‘vredebraak’ geen woord wordt vuilgemaakt. Het
paradijs-op-aarde dat de schijnheilige koning had laten afkondigen blijkt volstrekt
niets te betekenen. Reinaerts vlucht-paradijs in de ‘woestine’ is het enige echte.
Hermesdorf zegt natuurlijk weer niets over 's konings ‘vredebraak’ en de feitelijke
negatie daarvan, maar dat ik waarachtig niet aan het ‘hineininterpretieren’ ben kan
blijken uit de wijze waarop de dichter in de slotpassage Firapeel, zijn persoonlijke
vertegenwoordiger in het verhaal, met het begrip ‘vrede’ laat spélen. Het is al
paradoxaal genoeg dat, terwijl de algemene ‘koningsvrede’ formeel nog altijd van
kracht is - ‘vrede’ die ‘gheleede’ in zich besloot, verg. A 140/1 -, Firapeel tegen de
zojuist van hun boeien bevrijde gevangenen kan zeggen: ‘Ic bringhe hu vrede ende
gheleede’ (A 3435). Maar Firapeel gaat nog verder, hij gaat expliciet met de ‘vrede’
spotten door het woord te gebruiken in een betekenis die de ‘koningsvrede’ tot een
aanfluiting maakt. Nadat hij de heren, béésten, in naam van de koning, het gróte
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beest, heeft meegedeeld dat zij voortaan straffeloos alle schapen zullen mogen
doodbijten en alle vossen ‘toren ende quaet’ berokkenen, zegt Firapeel namelijk:
‘Dese twee groete vreden / Wille hu die coninc gheven heden / Te vryen leene
eewelike, / Ende hier binnen wilt die coninc rike / Dat ghi hem zweert vaste hulde’
(A 3452/6). Hier kan geen sprake meer zijn van een ‘staking van vijandelijkheden,
veiligheid, vrijgelede’ of iets dergelijks, nee, hier betekent ‘vrede’ doodeenvoudig
‘genoegen’, of zelfs ‘pretje’. De heren, béésten, mogen zich met koninklijke
toestemming vrijelijk te buiten gaan aan alles wat zij uit hoofde van hun dierlijke
natuur fijn vinden. Dat krijgen ze van de koning als ‘leen’, ten eeuwige dage, en
voor dat ‘leen’ moeten ze hem als zijn ‘leenmannen’ trouw zweren. De ‘paradijsvrede’
is verkeerd in zijn tegendeel, de dierlijke strijd van allen tegen allen, althans van de
sterken tegen de zwakken, de grote beesteboel. De feodale samenleving met zijn
‘leenrecht’ wordt dodelijk geparodieerd. In opdracht van de dichter, die hem als
verhaalfiguur van zich uit deed gaan, doorbreekt Firapeel aan het slot van het gedicht
het kader van de feodale verhaalverbeelding en voegt zijn sujetten toe, impliciet wel
maar niettemin rechttoe rechtaan: ‘het betekent allemaal niets, “vrede”, “soene” en
wat je maar meer wilt, leef maar als de beesten die jullie zijn, “leenmannen” van
een koning die óók een beest is!’ Het is het sarcastische slotaccoord van een ‘gedicht
van het onrecht’.
Tot zover de ‘iuridica’ uit de Reinaert in hun dichterlijke verband geplaatst. En nu
keer ik terug tot het door mij aangeduide psychologische probleem: hóe kan een
dichter die te eniger tijd ‘zijn werk vond als gerechtsschrijver bij een of andere heer
(leengerecht)’, hóe kan zo'n dichter er ooit toe gekomen zijn om een onschuldig
frans procesverhaal - de Renart -, dat voor zover juridisch, juridisch-correct was, te
bewerken tot een venijnige ‘comedie van het onrecht’, waarin met fundamentele
rechtsbegrippen als ‘vrede’ en ‘soene’, ja tenslotte met het ‘leenrecht’ zelf, een loopje
wordt genomen? Deze dichter verbergt zijn rechtskundigheid niet maar etaleert die
juist, en zo kon Hermesdorf, naar hij schrijft, ‘het epos in de loop der jaren meer dan
eens voor de eerste jaars studenten der juridische faculteit’ behandelen, als een
inleiding dus tot de middeleeuwse rechtsgewoonten, als een ‘rechtsspiegel’.
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Maar de alleszins rechtskundige dichter heeft, zoals ik heb laten zien, door het
dichterlijke verband waarin hij zijn ‘iuridica’ plaatste veeleer een ‘onrechtsspiegel’
geschreven. Wat kan dat nu voor een dichter geweest zijn die in het kader van een
verbeelding van het feodale rechtsbestel slechts beelden van onrecht te spiegelen
wist? Het onrecht wordt niet gelocaliseerd in de figuur van de hoofdpersoon. Reinaert
leidt weliswaar ‘een illegaal bestaan / tegen de wetten aan’, maar wordt door de
dichter in het gelijk gesteld. Het onrecht wordt bedreven door de representanten
der legaliteit, met name door de hoogste gezagsdrager, de koning. Reinaert lokt
wel de mishandeling van Bruun en Isingrijn uit - om daarmee persoonlijk wraak op
deze heren te nemen -, maar zorgt ervoor dat de verantwoordelijkheid voor de
mishandeling tenvolle op de koning komt te rusten - en daarmee realiseert hij ook
zijn wraak op deze koning. Reinaert bijt wel Cuwaert dood en levert Belijn over aan
de wolven - om, alweer, persoonlijk wraak op deze heren te nemen -, maar weet in
beide gevallen zijn executies formeel te ‘legaliseren’, als een ‘soene’ waarvoor,
alweer, de koning de verantwoordelijkheid draagt. In het geval van Cuwaert moge
dit een nogal geforceerde kunstgreep lijken - ‘die coninc hevet, danc hebbe hi, /
Cuaerde ghegheven in rechter zoene / Al onsen wille mede te doene’, A 3105/7 -,
het is toch duidelijk dat de dichter de koning als de enige verantwoordelijke, de
enige ware schuldige heeft willen voorstellen. Niet de veroordeelde maar de
veroordelaar is schuldig. De koning, die alle wettigheid en rechtvaardigheid behoorde
te verpersoonlijken, is in deze verbeelding een onrechtvaardige rechter geworden,
een tiran, en de Reinaert kan daarom, wanneer wij speciaal letten op zijn juridische
aspecten, gekarakteriseerd worden als een soort dichterlijke tirannenmoord.
Dat is echter wel erg speciaal. Ik heb, ditmaal, als uitgangspunt speciaal het door
Hermesdorf getekende dichter-portret gekozen en dat levert dan als conclusie ook
deze speciale karakteristiek van het gedicht op. Eerder heb ik echter herhaaldelijk
de Reinaert gekarakteriseerd als een wraakgedicht en dat is veel algemener. De
hoofdpersoon wréékt zich, niet alleen op de koning maar minstens evenzeer op
Cuwaert en Belijn, die nauwelijks aan het franse voorbeeld ontleende en in feite
door Willem geheel vrij gecreëerde verhaalfiguren. Het wraakmotief is zo
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algemeen en veelvormig dat de dichter Willem geacht kan worden zich al dichtende
mét, in Reinaert naar alle kanten gewroken te hebben, op ‘een Cuwaert’ bijvoorbeeld,
op ‘een Belijn’ en ook op ‘een koning’. Iedere speciale wraakneming kan interpretatief
tot hoofdmotief gemaakt worden en dat levert dan verschillende interpretaties op
die als min of meer gelijkwaardig naast elkaar gesteld kunnen worden, ieder met
een eigen betiteling. Beschouwen wij als hoofdmotief de ontmaskering van Belijn
als ‘slechte dichter’, dan wordt Willems werk een ‘gedicht over het dichten’. Een
dergelijke beschouwingswijze wordt sterk ondersteund door de proloog. Beschouwen
wij daarentegen als hoofdmotief de ontmaskering van de koning als ‘onrechtvaardige
rechter’ - waartoe de door Hermesdorf bijeengebrachte ‘iuridica’ zeker aanleiding
geven - dan wordt de Reinaert een ‘gedicht van het onrecht’. Met deze twee
beschouwingswijzen zijn intussen de interpretatiemogelijkheden nog geenszins
uitgeput. Kent men aan de wraakmotieven een meer begeleidende functie toe, dan
kan men de Reinaert ook heel goed een ‘gedicht van de uittocht’ noemen. De
hoofdpersoon maakt zich het hele verhaal door los van de wereld van het hof en
neemt aan het slot - beter gezegd: even vóór het slot - voorgoed afscheid om uit te
trekken naar een ‘beter land’, waar hij veilig zal kunnen wonen en geheel zichzelf
zijn. Dat is een hoofdmotief van belang en de dichter kan zeker geacht worden, na
zich met Reinaert veelzijdig gewroken te hebben, ook mét hem, in hem ‘uitgeweken’
te zijn. Ik laat het nu maar bij deze drie interpretatiemogelijkheden,
beschouwingswijzen. Er zullen er nog wel meer zijn, maar voor mijn verdere betoog
heb ik aan deze drie genoeg. Alle drie zijn zij op goede gronden te verdedigen, geen
van de drie doet aan het gedicht in zijn compleetheid tenvolle recht. Willen wij tot
een completere interpretatie komen, dan dienen zij met elkaar verbonden te worden.
Ik verbind nu eerst de tweede met de derde en neem daarbij aan dat de dichter
zowel in de wraaknemende als in de uitwijkende Reinaert zichzelf heeft
geprojecteerd. Na de koning als ‘onrechtvaardig rechter’ herkend te hebben besluit
Reinaert tot zijn ‘uittocht’ en als direct gevolg van die ‘uittocht’ wordt de koning
ontmaskerd. Door uitgetrokken, vanuit zijn veilige verte, die ontmaskering te
bewerken voltooit Reinaert
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zijn wraak. Op de dichter overgebracht: Willem, clericus vagus iuridicialis, tevens
poeta, heeft in een bepaalde periode van zijn leven als gerechtsschrijver gewerkt
bij ‘een of andere heer’, is daarmee in conflict geraakt, besloot diens ‘hof’ te verlaten
en heeft, uitgeweken naar een ‘beter land’ - wellicht teruggekeerd naar zijn land van
herkomst -, een ‘rechtskundig gedicht’ geschreven om zich op zijn vroegere
broodheer te wreken; in de verbeeldingsgestalte van een beest-koning werd die
heer ontmaskerd als een ‘onrechtvaardige rechter’, dichterlijk vermoord als een
tiran. Het door Hermesdorf getekende dichterportret blijft zijn geldigheid behouden,
alleen moet de onvoltooid verleden tijd getransponeerd worden in een voltooid
verleden: ‘....die werk had gevonden als gerechtsschrijver bij een of andere heer
(leengerecht), in welke functie hij de praxis van het dagelijkse rechtsleven had
gevolgd’.
Vervolgens verbind ik ook de eerste beschouwingswijze met de tweede en de
derde en redeneer als voren. Reinaert heeft niet alleen de koning als ‘onrechtvaardig
rechter’ herkend maar ook diens hofkapelaan als ‘slecht dichter’, besluit tot zijn
‘uittocht’ en als direct gevolg van die ‘uittocht’ worden zowel koning als hofkapelaan
ontmaskerd. Op de dichter overgebracht: Willem heeft aan het ‘hof’ van de ‘een of
andere heer’ waar hij als gerechtsschrijver werkzaam was ook 's heren hofkapelaan
leren kennen, zich mateloos geërgerd aan diens domme rijmelaarspretenties,
besloten na conflicten met de heer - waar ook de kapelaan een rolletje bij had
gespeeld - het hof te verlaten en, uitgeweken naar een ‘beter land’, op heer en
kapelaan gezamenlijk zich dichterlijk te wreken; hij schreef in zijn veilige verte een
Reinaert-gedicht waarin Koning Leeuw het gezicht van zijn vroegere broodheer
kreeg en Belijn, kapelaan gemaakt in plaats van de franse Brun, de eigenschappen
van zijn vroegere collega-in-de-kunst; het werd, hoezeer ook op dichterlijke
tirannenmoord gericht, tegelijk een ‘gedicht over het dichten’ waarin de hofkapelaan
in de gestalte van het stomme schaap Belijn als een ‘slechte dichter’ werd
ontmaskerd.
Is dit nu werkelijk een complete interpretatie van de Reinaert? Het ‘gedicht over
het dichten’, het ‘gedicht van het onrecht’ en het ‘gedicht van de uittocht’ zijn wel
met elkaar verbonden, maar er zijn meer
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onrechtvaardigen in het ‘hof’ dan de koning alleen - Isingrijn bv. - en ook meer
dichters dan Belijn alleen - het hondje Rijn bv. De laatstgenoemde figuur is weinig
uitgewerkt, hij is niet bij het proces aanwezig en wordt, in tegenstelling tot Belijn, in
het verhaal niet metterdaad geslachtofferd. Een ‘slechte dichter’ kan hij niet
voorstellen, eerder een ‘sierdichter’, een ‘hofdichter’. Verg. F 2646 vgg.: ‘O wi, sprac
Reynaert, suete Rijn, / Lieve gespele, suete hondelijn, / Vergave God wardi nu hier!
/ Ghi sout orconden vor dit dier / Mit sconen worden - B: in sconen rymen; L: per
rithmica verba -, waers te doene, / Dat ic noyt ne was so coene / Dat ic enige sake
dede / Dar ic den coninc mochte mede / Te miwaert belgen doen mit rechte’. Het
is een vreemde passage vol - voor ons - onduidelijke toespelingen. Metterdaad valt
Rijn buiten Reinaerts wraak, ook echter mettertale? Willen we de Reinaert als ‘gedicht
over het dichten’ compleet interpreteren, dan mogen we de ‘hofdichter’ Rijn zeker
niet buiten beschouwing laten. Rijn is bovendien, anders dan bv. de onrechtvaardige
Isingrijn, helemaal Willems creatie. We zouden dus, verdergaande in de lijn van
onze Belijn-interpretatie, kunnen veronderstellen: Willem heeft aan het ‘hof’ waar
hij als gerechtsschrijver werkzaam was behalve een rijmelende hofkapelaan ook
nog een echte, geprebendeerde ‘hofdichter’ aangetroffen en na zijn vertrek uit het
‘hof’, vanuit zijn veilige verte, ook met deze toch niet zo erg gewaardeerde collega
een dichterlijk appeltje willen schillen. En zijn we eenmaal zover dan komt er ruimte
voor een meer concrete hypothese, waarbij Hermesdorfs ‘een of andere heer’, heer
X, misschien een náám zou kunnen krijgen...
Ik hebt onlangs, in Ts 87, 64, betoogd en naar ik meen zelfs aangetoond, dat er
literaire relaties bestaan tussen de Reinaert en enkele gedichten van Jacob van
Maerlant, Merlijn vooral en wellicht ook Troye. Jacob nu was omstreeks 1260
werkzaam bij heer Albrecht van Voorne, men zou hem als diens ‘hofdichter’ kunnen
beschouwen. Uit de aard van de door mij aangewezen literaire relaties kan blijken
dat Willem Jacobs poëzie wel heel goed heeft gekend maar niet zo erg gewaardeerd.
Heeft Albrecht zijn ‘hofdichter’ wél gewaardeerd? Jacob heeft op een gegeven
ogenblik, wanneer precies weten we niet, het ‘hof’
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van Voorne verlaten. Reinaert spreekt tegenover zijn koning over Rijn als een
afwezige en men zou uit de woorden van de vos kúnnen beluisteren dat de afwezige
Rijn ‘enige sake dede dar hi den coninc mochte mede te hemwaert belgen doen’.
Heeft Willem in de figuur van Rijn Jacob geprojecteerd? ‘Rijn’ is een gangbare
hondenaam geweest, maar ik kan niet nalaten op te merken dat de Historie van
Troyen ook vrijwel eindigt met het woord ‘Rijn’, de riviernaam. Jacob heeft Voorne
verlaten en we vinden hem later terug in Damme. Waarheen kan Willem op zijn
beurt uitgeweken zijn? Er is al herhaaldelijk gewezen op de ‘Willelmus clericus’ die
in 1269 een huis bij Hulsterlo bezat en we zouden ons heel goed kunnen voorstellen
dat onze dichter, na zijn ‘emeritering’ als voorns gerechtsschrijver, in het land van
Hulst de ‘woestine’ heeft gevonden waar hij kon ‘wonen vii jaer’, èn zijn Reinaert
schrijven. Het landschap van het Kriekeputverhaal blíjft een belangrijk gegeven voor
de localisering van Willem, niet als gerechtsschrijver maar wel als Reinaert-dichter.
Zeker, ik weet het, het zijn allemaal maar vermoedens. Mijn
Willem-op-Voorne-hypothese is, om het idioom van J.W. Muller te gebruiken, een
‘verrestrekkende doch gewaagde gissing’. Maar heeft niet diezelfde Muller op grond
van een totaal andere redenering, namelijk - vooral - ‘in verband met de nog steeds
ietwat “dubbelzinnige” Hollandsche en Zeeuwsche plaatsnamen Portaengen,
Pollanen, Portegael en Scouden’ te gewagen gewaagd van een mogelijk ‘tijdelijk
verblijf van Aernout (en Willem?) in één of ander kerkelijk (“klerkelijk”) officie in het
Sticht, Holland of Zeeland, te vergelijken met Maerlant's tijdelijk wonen aldaar en
op Voorne’? ...
En hiermee, Kees, die ik voor deze gelegenheid wel moet aanspreken als ‘waarde
Stutterheim’, - met dit citaat van de voorganger van je voorgangers voorganger op
de leidse leerstoel der nederlandse taalkunde wil ik mijn ‘reinaerdie’ in jouw handen
leggen, ten afscheid van de praxis van het dagelijkse universiteitsleven. Dat, volgens
mij, niet een fungerende gerechtsschrijver maar een ‘emeritus’ de Reinaert heeft
gedicht, moge je een hoopvol perspectief bieden bij je eigen ‘uittocht’.
K. HEEROMA
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Een ouderdomsgedicht van Jan van Hulst?
In de jaren '80 van de vorige eeuw werden er in het Niederdeutsches Jahrbuch
nogal eens middelnederlandse teksten gepubliceerd. Of die dan altijd de nodige
aandacht van de zijde der nederlandisten hebben gekregen kan betwijfeld worden
- ik zal dat straks aantonen - maar ze hebben in elk geval wel de aandacht gekregen
van Verdam. In de Bouwstoffen vindt men onder nummer 732 een overzicht van dit
onderdeel van zijn excerpeeractiviteit en tegelijk een opgave van de uiteenlopende
afkortingen die Verdam als bronvermelding bij zijn citaten heeft gebruikt. Het is
mede dank zij Verdams vlijt dat mijn belangstelling is gewekt voor een gedicht dat
o

is overgeleverd in het berlijnse ms. germ. 8 . 211 en in 1887 uitgegeven door H.
Brandes in Nd. Jb. 13, 118. Het gedicht, in 9 strofen van 13 regels met het
rijmschema aabaabaabaabb, heeft van zijn uitgever de titel ‘Marienlied’ meegekregen
en die zal ik ook gemakshalve verder maar aanhouden. De beschrijving die Brandes
van het handschrift geeft is zeer summier: ‘Das im 15.Jh. geschriebene Ms. germ.
octav. 211 besteht aus 7 Blättern. Die ersten 6 Blätter der Hs., welche früher
Meusebach gehörte, nimmt das Marienlied in Anspruch. Die Verse sind nicht
abgesetzt. Das letzte Blatt enthält auf der Rectoseite einen lateinischen
Osterhymnus.’ Zonder Brandes te noemen - dus duidelijk zonder diens publicatie
te kennen, daarop doelde ik hierboven - heeft De Vooys in Ts. 23, 73 (1904) het
berlijnse handschriftje opnieuw beschreven en ook 3 van de 9 strofen waaruit het
gedicht bestaat opnieuw uitgegeven (1, 2 en 9). Ik laat de bijzonderheden die hij
ook over de codex - blijkbaar een soort luxe ‘pocketbook’ - meedeelt hier volgen:
o

‘Ms germ. 8 . 221 bestaat uit 7 perkamenten bladen, 13 × 9 cM. groot, per bladzijde
13 regels groot schrift uit de eerste helft der 15de eeuw. De verzen zijn doorlopend
geschreven, de beginletters zijn met goud bewerkt op een ondergrond van rood en
blauw....Aan het einde staat met een 16de-eeuwse hand geschreven: “Desen bouck
behoert toe tanneke holdaerts wonende in de wyngaert te brugghe”.’ Over de taal-
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vormen van het gedicht heeft noch Brandes noch De Vooys zich uitgelaten, maar
Lieftinck spreekt in de Bouwstoffen t.a.p. terecht van ‘Westvlaamsch’. Lieftincks
datering is wat later dan die van De Vooys nl. ‘2e helft 15e eeuw’.
Hoe kan Verdam nu het zijne ertoe hebben bijgedragen dat mijn oog op dit
weliswaar tweemaal ontdekte maar niettemin vergeten ‘Marienlied’ is gevallen? Wel,
het trof mij enkele malen, wanneer ik in verband met mijn uitgave van de teksten
uit het Gruuthuse-handschrift - Brugge, laatste decennium 14de eeuw - een
ongewoon woord in het MnlW. opzocht, dat ik dan in de nabijheid van een citaat
met ‘OVl. Lied e.G.’ ook een met ‘Jahrb. Ndd. Verein’, of iets dergelijks, vond. Ik
ging toen onderzoeken wat dit kon betekenen en kwam tot mijn verrassing terecht
bij het hierboven vermelde westvlaamse handschriftje, dat in de 16de eeuw een
brúgse bezitster had gehad! De nabijheid der zo verschillend geëtiketteerde citaten
in Verdams woordenboek betekende dus waarschijnlijk dat twee bruggelingen van
omstreeks 1400 elkaar zoveel eeuwen later lexicografisch tegenkwamen. Kon dat
‘Marienlied’ misschien nog iets met ‘Die blomkin van Brucghe’, het dicht- en
zanglievende gezelschap waarvan het Gruuthuse-handschrift het repertoire-boek
was geweest, te maken hebben? Dat moest ik toch eens nagaan! En zo schrijf ik
dan nu dit artikel.
Ik begin met een verslag van zo'n ‘lexicografische ontmoeting’ als ik zoëven heb
aangeduid. In het liedboek van Jan Moritoen komt enige malen - om nauwkeurig te
zijn: vier maal - het woord ‘souvereine’ voor. Toen ik mijn Liederen en Gedichten
uit het Gruuthuse-handschrift, eerste deel, voor de pers gereedmaakte heb ik dit
woord niet opgezocht, het sprak voor mij, in zijn context, vanzelf. In de verklarende
aantekeningen bij de liederen 70, 93, 117 en 137 zal men dan ook geen enkele
opmerking over ‘souvereine’ = ‘geliefde’ vinden. Dat is de macht van de dichter. Die
kan een door hem gecreëerd woord in een goed gedicht zo vanzelfsprekend
gebruiken, dat het voor ons is of wij het altijd al gekend hebben. Later heb ik echter
gedacht: kén ik ‘souvereine’, znw. vr., werkelijk? Ik zocht het op in Van Dale. Het
stond er niet in. Ik zocht het op in het WNT. Het stond er niet in. Ik zocht het op in
het MnlW. Het stond daar wél in, maar op een heel merk-
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waardige manier, niet als lemma, maar áchter de citaten van Soverein II, znw.m.
Als volgt: ‘V r . s o u v e r e i n e , heerscheres, gebiedster. ‖ O soete hemelsche
souvereyne (Maria), Jahrb. Ndd. Verein. 13, 120. Soete lieve souvereine, ne sijt mi
nummer onghereit, OVl. Lied. e.G. 137,14 (van eene geliefde).’ Door deze wijze
van presentatie heeft Verdam ongetwijfeld te kennen willen geven, dat hij ‘souvereine’
als een incidentele vorming beschouwde. Hij had gelijk, want het woord heeft in de
nederlandse taal geen carrière gemaakt. ‘Souvereine’ moet een hoofs-dichterlijke
vondst van Jan Moritoen zijn geweest. Maar hoe kwam die dichter van het
‘Marienlied’ - want daaruit was het andere citaat - er dan toe om Maria aan te spreken
als ‘soete... souvereyne’, net zoals Jan zijn hoofs-vereerde Mergriete had
aangesproken? Kon dat toeval zijn? Verdam is niet volledig, hij heeft maar één citaat
uit het Gruuthuse-handschrift gegeven - uit lied 70 - en had er nog vier meer kunnen
geven: ‘Mijn hoochste souvereine’, uit lied 117, r. 32 en gedicht 9, r. 207; ‘Mijn
souvereine’, uit lied 137, r. 18; ‘Saltuus verghessen, souvereine’, uit lied 93, r. 22.
Betekent het feit dat Verdam van vijf plaatsen uit een handschrift er maar één stellig de beste - heeft vermeld, nu echter ook dat hij andere plaatsen uit andere
teksten onder de tafel zal hebben laten vallen? Het lijkt mij niet waarschijnlijk, het
zou niet in overeenstemming met zijn gewone werkwijze zijn. Maar dan is het toch
wel een heel exclusieve ‘ontmoeting’ wat we daar bij die twee citaten van het
niet-usuele woord ‘souvereine’ meemaken! De lexicograaf Verdam wijst de weg
naar een literairhistorisch onderzoek.
Wanneer we het ‘Marienlied’ gaan onderzoeken ligt het voor de hand dat we dat
per strofe doen. Het rijmschema van de ‘Maerlant-strofe’ - 8 a-rijmen, 5 b-rijmen biedt ons immers een goede gelegenheid een blik te werpen op de
rijmwoordenvoorraad van de dichter. Daardoor kunnen we hem als vakman leren
kennen. Een vakman is de dichter van het ‘Marienlied’ onmiskenbaar geweest, want
hij kon niet alleen goed rijmen maar ook een strofe componeren. Alle 9 strofen
beginnen met een of meer latijnse woorden, ontleend aan het Ave-Maria. Het
‘Marienlied’ is een Ave-Maria-lied. Strofe 5, de middelste van de 9, begint met de
woorden ‘Benedicta tu’. De middelste regel van deze middelste strofe, mogelijk als
hoogtepunt bedoeld, is het door
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Verdam geciteerde: ‘O soete hemelsche souvereyne’. Het lijkt mij goed om met een
hoogtepunt te beginnen en daarom laat ik hier eerst strofe 5 in zijn geheel volgen:
Benedicta tu, vrauwe alleyne,
Naest gode so helich so en es ne gheyne
Versiert in hemelricke.
Themelsche heer, al ghemeyne,
Verblijt hem in nu, groot ende cleyne,
Daer en es niement dijns ghelicke.
O soete hemelsche souvereyne,
Ziet neder in dit dal van weyne
Up mi, die nu verzicke.
Ghy zijt donfarmeghe fonteyne,
Maect my nu van zonden reyne,
Dat my gods vrienscap blicke
Eer hy zijn vonnes stricke.

In de eerste helft van deze strofe wordt Maria getekend als de hemelkoningin: ‘in
hemelricke’, ‘themelsche heer’, ‘hemelsche souvereyne’. Zij is daarboven de
uniek-gebenedijde: ‘vrauwe alleyne’, ‘so helich ne gheyne’, ‘niement dijns ghelicke’.
Tegenover de hemelse eerste staat een aardse tweede helft, de helft van de dichter
die zucht over zijn zonden en zijn ogen smekend opslaat naar de genadige vrouwe:
‘dit dal van weyne’, ‘mi die nu verzicke’, ‘zonden’, ‘vonnes’. De verbinding tussen
de eerste en de tweede helft wordt gelegd door de kernregel ‘O soete hemelsche
souvereyne’, die voortgaat met ‘Ziet neder...Up mi’. Het woord ‘souvereyne’ staat
waarschijnlijk niet toevallig precies in het midden, het was bestemd om op te vallen.
Een goed vakman, deze dichter. Had hij ook oor voor klankcorrespondenties? Men
zou het wel zeggen. In de a-regels merken we tenminste verschillende malen een
reeks ee-a-ei op, in de b-regels een het rijm onderstrepend ie-accent. De drie
o-woorden in de laatste regels, ‘zonden’, ‘gods’ en ‘vonnes’, zijn ook wel op elkaar
afgestemd. De dichter heeft er echt zijn best op gedaan om van de strofe een
evenwichtig, klínkend geheel te maken.
Maar nu de rijmwoorden. Bij de 8 op -eyne zijn er 6 die in ‘gewoner’ westvlaams
-eene-woorden zijn. De ‘echte’ -eyne-woorden ‘souvereyne’ en ‘fonteyne’ vragen
echter om een -eyne-rijmverband en de

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 87

279
dichter van het ‘Marienlied’ heeft evenals de dichters van het Gruuthuse-handschrift
bij de autochtone -eene-woorden ‘literaire’ -eyne-varianten naar believen ter
beschikking gehad. Gezien de gehanteerde taaltechniek zou het ‘Marienlied’
voortreffelijk in het Gruuthuse-handschrift hebben gepast. Gezien de thematiek
trouwens ook, want het wemelt in dit handschrift van de Maria-liederen en
Maria-gedichten, wat geen wonder kan heten bij een repertoire-boek van een
‘compaengie’ die als patrones Maria had. Het 7de gebed, van Jan Moritoen, is een
Ave-Maria-gedicht dat volgens hetzelfde procédé - met latijnse beginwoorden - is
opgebouwd als het ‘Marienlied’, alleen niet in 9 Maerlant-strofen maar in 15
vagantenstrofen. Ik heb een statistiek gemaakt van de -ein(e)-rijmen in het liedboek
van Jan Moritoen, alsmede het 7de gebed en 9de gedicht, beide eveneens van hem
en strofisch geschreven, dus in ‘literair’ westvlaams. Het zijn in totaal 223
‘rijmposities’, waarbij ik de refreinen in de liederen waarin zij voorkomen telkens
maar eenmaal heb geteld. De meest frequente -ein(e)-rijmwoorden blijken dan te
zijn: ‘rein(e)’, 42 maal; ‘clein(e)’, 36 maal; ‘allein(e)’, 32 maal; ‘ghein(e)’, 31 maal;
‘ghemein(e)’, 19 maal. 5 van de 8 -eyne-rijmwoorden in de 5de strofe van het
‘Marienlied’ behoorden dus voor Jan Moritoen tot de allergewoonste. Voor de overige
3, ‘souvereyne’, ‘weyne’ en ‘fonteyne’, is de frequentie in de aangegeven pars van
Moritoens werk resp. 5, 4 en 1 maal. Dat zijn dus min of meer zeldzame rijmwoorden.
Een strofe of een gedicht waarin de 8 -einerijmwoorden gezamenlijk voorkomen is
bij Moritoen niet te vinden. Lied 93, met in totaal 10 -eine-rijmwoorden, heeft er toch
maar 6 gemeenschappelijk met strofe 5 van het ‘Marienlied’: de 5 koplopers van de
statistiek èn ‘souvereine’. Hoezeer het dus ook waarschijnlijk moge zijn dat de dichter
van het ‘Marienlied’ het liedboek van Jan Moritoen gekend heeft en dat dit de bron
is geweest van de ‘soete...souvereyne’, een direct ‘rijmmodel’ voor strofe 5 kan het
liedboek toch niet geleverd hebben. Moritoen heeft trouwens ook kennelijk niet van
de Maerlant-strofe gehouden. In zijn hele oeuvre, voorzover dat in het
Gruuthuse-handschrift is overgeleverd, is maar één enkele Maerlantstrofe te vinden:
r. 1685/97 van gedicht 2, een strofisch ornament midden in een paarsgewijs-gerijmde
vertelling.
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Wij richten nu onze blik op de andere dichter van de ‘compaengie’, Jan van Hulst.
Die hield wél van Maerlant-strofen, want gedicht 10, dat van hem is, is in deze vorm
geschreven. Het -eine-rijm ontbreekt hier echter geheel. Dat is anders in het 5de
gebed, het ‘Salve Regina’, dat wonderlijke staaltje van dichterlijke acrobatie, waarin
de hele vermaarde Maria-antifoon acrostichisch is verwerkt en dat als toegift ook
nog het acrostichon van 's dichters naam zelve bevat. Afgezien van het slot bestaat
het ‘Salve Regina’ uit 22 strofen met het rijmschema aabaabbbabbaa. Dat is niet
de pure Maerlant-strofe maar wel een variant ervan: in de tweede helft van de strofe
hebben de a- en b-rijmen van plaats verwisseld en daardoor is de verhouding tussen
beide niet 8:5 maar 7:6. Ik citeer de 7de strofe:
Du best moeder ende maghet reine,
Troost ende onse hope alleine,
Ende god heifti daer toe vercoren.
Selve wert hi in di ghemeine,
Vrouwe, ghi wort moeder, dan es niet cleine,
Sonder pine ende sonder toren,
Pure ende suvre als te voren.
In pinen waren wi verloren,
Ruste brochstu in desen weine.
Haelt ons met hu ten hoochsten coren,
Maria, rose sonder doren.
Uwes ghelike ne was nie gheine.
Spes nostra sidi fonteine.

Het rijmwoord van r. 5 is ongelukkigerwijs afgesneden, maar er kan geen twijfel
over bestaan dat het ‘cleine’ geweest is. Tellen wij het mee, dan kunnen wij
constateren dat 7 van de 8 -eine-rijmwoorden die strofe 5 van het ‘Marienlied’ bevat
in strofe 7 van het ‘Salve Regina’ zijn terug te vinden, alleen ‘souvereyne’ niet. Dat
lijkt mij toch wel een bijzonder treffende overeenstemming. Hier is iets als een
‘rijmmodel’ - in het kader van een Mariagedicht! - dat de dichter van het ‘Marienlied’
zeker kan hebben nagevolgd. En het blijft niet bij dit ‘rijmmodel’, dat behalve de 5
koplopers van de statistiek ook de zeldzamer rijmwoorden ‘weine’ en ‘fonteine’
aanbiedt, er is tegelijk over-
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eenstemming van inhoud. Als compositie is strofe 7 van het ‘Salve Regina’ verre
van voorbeeldig. De dichter had het zich formeel al te moeilijk gemaakt. Wanneer
de versregels tussen twee stijve stijlen ingewrongen moeten worden, een ingewikkeld
rijmschema rechts en een doorlopend acrostichon links, blijft er niet veel ‘vrijheid
van spreken’ over. Toch heeft ook zo'n op zichzelf stijve strofe nog wel enige inhoud
en van die inhoud heeft ook een op zichzelf veel beter dichtende navolger nog wel
iets over kunnen nemen. Het lijkt mij hoogstwaarschijnlijk dat de regel ‘Uwes ghelike
ne was nie gheine’ uit het 5de gebed in strofe 5 van het ‘Marienlied’ welbewust
gereflecteerd is, ten dele in: ‘Daer en es niement dijns ghelicke’, ten dele in: ‘so
helich so en es ne gheyne’.
Nu we dit eenmaal hebben vastgesteld, ligt het voor de hand dat we ook voor de
rest van strofe 5 zoveel mogelijk parallellen in de Gruuthuse-teksten gaan zoeken.
We bekijken eerst alle versregels uit het handschrift die ‘weine’ als rijmwoord hebben.
Het zijn er, buiten die in het ‘Salve Regina’, 11. Een daarvan, r. 77 van het 3de
gebed - van Jan van Hulst -, heeft de groep ‘in desen weine’, net als r. 87 uit het
5de gebed. Daar zijn we nog niet mee tevreden, ofschoon we wel terloops noteren
dat de onmiddellijk volgende regel, 78, luidt: ‘Mijn aerme ziele van zonden reine’.
Dat lijkt nogal op: ‘Maect my nu van zonden reyne’, uit het ‘Marienlied’. In het 6de
gebed, van Jan Moritoen, is r. 109: ‘Ende caemt in desen eerdschen weine’. Dat
lijkt al wat meer op ‘in dit dal van weyne’. Moritoen richt zich echter niet tot Maria
maar tot Christus. Wel tot Maria gericht is de volgende kleine strofe, 14de van een
‘rozenhoed’ van 15, die is ingevoegd in het 16de gedicht, van Jan van Hulst:
God groet u, vercorne maghet reine,
Dor de bliscap zonder ghelike,
Doe hi uut desen erdschen weine
Hu haelde bi hem in zijn rike,
Ghecroont met vruechden eewelike.

De combinatie van -eine- en -ike-rijmen herinnert ons aan het ‘Marienlied’. Vier van
de vijf rijmwoorden, ‘reine’, ‘weine’, ‘ghelike’ en ‘rike’,
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zijn daar terug te vinden en ook de sfeer is dezelfde. Maar we zoeken niet zulke
globale overeenstemmingen, we zoeken echte parallellen, we zoeken naar iets dat
overtuigend lijkt op ‘in dit dal van weyne’. Is dat niet te vinden? Niet direct, maar wel
wanneer we van de ‘literaire’ vorm ‘weine’ overschakelen op ‘weene’. In het al
genoemde 16de gedicht is de strofische ‘rozenhoed’ maar een lyrische versiering,
waar ‘literair’ westvlaams aan te pas moest komen, het gedicht als geheel is echter
vertellend en dus geschreven in ‘gewoon’ westvlaams. In een passage die een
‘gewoon’ gebed tot Maria is lezen we de regels 416/7: ‘Elc zondaer hem in hu
betrauwt / Hier in dit aerme dal van weene’. Doorredenerend zoals we zijn begonnen
te doen moeten we nu zeggen: de dichter van het ‘Marienlied’ heeft behalve lied
70, van Jan Moritoen, en behalve het 5de gebed, van Jan van Hulst, ook het 16de
gedicht van dezelfde Jan van Hulst gekend. Overigens blijkt bij verder zoeken ‘dit
aerme dal van weene’ ook nog te vinden te zijn in gedicht 14, r. 112. Jan van Hulst
heeft dit waarschijnlijk in 1492 geschreven.
Nu nog de regel: ‘Ghy zijt donfaermeghe fonteyne’. Gebed 4, van Jan van Hulst,
geeft ons als r. 8 te lezen: ‘Ontfaermicheiden vul fonteyne’. Het is gezegd tot Maria.
De regel ervoor luidt: ‘Sonder ghelike maecht, moeder ende wijf’, met een notie die
verwant is aan: ‘Daer en es niement dijns ghelicke’. Gedicht 12, weer van Jan van
Hulst, heeft als r. 11: ‘Van ontfaermicheden fonteine’, maar bij het zoeken naar het
‘dal van weene’ hebben we in het voorbijgaan in r. 408 van gedicht 16, het begin
van het lange gebed tot Maria, ook al de veel mooiere parallel ‘O zoete ontfaermiche
fonteine’ opgemerkt. Die moeten we natuurlijk hebben. Het blijft niet eens bij deze
ene parallel, want in het 7de gedicht, van Jan Moritoen, vinden we ook als r. 7:
‘Soete ontfaermiche fonteine’. Als de dichters van het Gruuthuse-handschrift tot
Maria bidden verschilt hun idioom onderling kennelijk niet zo veel. In een kring die
Maria als patrones had zal dan ook wel heel veel en heel mooi tot haar gebeden
zijn. De ‘fonteyne’, die ‘van zonden reyne’ moest maken, bleef maar overvloeien.
De dichter van het ‘Marienlied’ kon er dan ook zijn hoop op stellen dat dank zij die
‘fonteyne’ hem ‘gods vrienscap’ blijken zou. Was die laatste uitdrukking van hem
persoonlijk? Nog eenmaal gedicht 16. In r. 336 vgg. wekt de dichter zijn lezers
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op om naar de kerk te gaan, waar men ‘predeken zal / Van Gode die di te minnene
souct’. En verder, r. 347: ‘Hoor of zijn vrienscap meerre zi...’. Er staat in strofe 5 van
het ‘Marienlied’ werkelijk geen woord of we vinden er na enig zoeken wel een parallel
van in een van de Gruuthuse-teksten. En ofschoon Jan Moritoen dan het kernwoord
‘souvereyne’ heeft geleverd, het werk van Jan van Hulst schijnt toch in het algemeen
wel de meeste aanknopingspunten te bieden, speciaal dat 16de gedicht, een
ouderdomswerk, waar hij nog aan bezig moet zijn geweest toen het
Gruuthuse-handschrift werd aangelegd en dat daardoor onvoltooid is overgeleverd.
Wel merkwaardig: het ‘Marienlied’, dat in het Gruuthuse-handschrift had kúnnen
staan maar er niet in staat, sluit misschien het nauwst aan bij een gedicht dat er
maar voor de helft in staat...
We zetten ons onderzoek voort met strofe 8 van het ‘Marienlied’, de strofe die
wel de opvallendste a-rijmen te zien geeft:
Fructus ventris tui, vrauwe,
Hy heift ons bevrit van allen rauwe
Met sinen werden bloede.
Ast comt dat elc zijn ordeel scauwe,
Up rechte moederlicke trauwe
Zijt daer in onse hoede.
Ende als ons aerme herte flauwe,
Met uwen zoete hemelsche dauwe
Laeft ons, vrauwe goede.
Rumt ons den wech, hy es te nauwe,
Dat ons den viant niet en glauwe,
Vrijt ons van zijnder roede
Ende van der hellen gloede.

Het is de enige van de 9 strofen waarin de hel genoemd wordt. Het gaat over het
smalle pad naar de hemel langs de afgrond van de hel. De levensreis naar het
laatste oordeel is wel een zeer hachelijk avontuur, dat niet zonder hemelse bijstand
- van Maria - tot een goed einde gebracht kan worden. De opbouw is bij deze strofe
niet zo fraai als bij de 5de. Dat komt doordat de latijnse beginwoorden de dichter
dwongen de inleidende eerste drie regels aan Christus te wijden, ter-
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wijl hij het eigenlijk van het begin af over Maria's bijstand wilde hebben. Vanaf de
vierde regel loopt alles goed. Er zitten ook wel de nodige incidentele
klankcorrespondenties in - de drie i's van ‘viant’, ‘vrijt’ en ‘zijnder’ geven een wel
zeer zwaar accent aan de duivel -, maar de strofe moet het toch in de eerste plaats
van zijn rijmwoorden hebben, de doorlopende ‘tweeklank’ van au en oe.
Waar haalt een dichter van een ‘Marienlied’, die een eerste regel regel met ‘vrauwe’
wil laten eindigen, voor de rest van zijn strofe zo gauw 7 rijmwoorden met -auwe
vandaan? Als hij het liedboek van Jan Moritoen kende behoefde hij niet lang te
zoeken. Het eerste Marialied, 97, gedicht en gezamenlijk door de ‘compaengie’
gezongen na het aangrijpende afsterven van het medelid Egidius, biedt in zijn refrein
zelfs 9 -auwe-woorden op een presenteerblaadje aan:
Dijnre roke en dooch gheen blijf,
Roze vul van tsemels dauwe,
Du best onse hope, beware ons stijf,
De wech es ons te nauwe.
Werde vrauwe,
Doe ons trauwe,
Quijt onsen rauwe
Ende ons bescauwe
Als therte flauwe,
Eer ons ghelauwe
Die helsche cauwe.

De overeenstemming is zeer overtuigend. De eerste 8 -auwe-woorden uit lied 97
keren alle terug in strofe 8 van het ‘Marienlied’, alleen ‘cauwe’ ontbreekt. Meer dan
enkel maar rijmovereenkomst is er nog tussen: ‘Alst herte flauwe’, en: ‘als ons aerme
herte flauwe’, tussen: ‘De wech es ons te nauwe’, en: ‘Rumt ons den wech, hy es
te nauwe’, en ook wel tussen: ‘tsemels dauwe’, en: ‘hemelsche dauwe’. Refrein en
strofe eindigen beide met de hel. Het is ook in beide de duivel die de van het smalle
pad neertuimelende mens dreigt te ‘glauwen’ oftewel ‘ghelauwen’.
Jan Moritoen lijkt nu opeens een ronde voor te liggen op Jan van Hulst, maar
deze laatste haalt de achterstand snel in wanneer we het
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‘Salve Regina’ ook weer in de vergelijking betrekken. Dit is strofe 14 daarvan:
Sterre zidi die den nacht
Ons ten lichten daghe hebt bracht,
Claerheit vul van shemels dauwe.
U bidden wi, ghi hebbes macht,
Laet ons te tijt des viants cracht
Ontstaen, dat wi uut sinen ghelauwe
Sijn. eya, ergo weest up trauwe
Advocata nostra, vrauwe,
Dat ons dijn edele werde dracht
Niet en zende in ewichen rauwe.
O vrauwe als men elx ordeel scauwe,
Sijt ons vorsprake ende ons bewacht
Crachtelijc vor tsfiants gheslacht.

‘Dijn edele werde dracht’ = ‘Fructus ventris tui’. De verplichte latijnse beginwoorden
van strofe 8 kunnen de dichter van het ‘Marienlied’ naar strofe 14 van het ‘Salve
Regina’ hebben doen grijpen, ‘Advocata nostra, vrauwe’ kan hem op ‘Fructus ventris
tui, vrauwe’ hebben gebracht. ‘Fructus ventris tui...heift ons bevrit van allen rauwe’
zegt eigenlijk het tegenovergestelde van, althans het positief-complementaire bij
het negatief-gedachte: ‘Dat ons dijn edele werde dracht / Niet en zende in ewichen
rauwe’. Toch is er onmiskenbaar parallelisme. En wat daarop volgt is in beide strofen
helemaal gelijk: ‘Ast comt dat elc zijn ordeel scauwe’, en: ‘O vrauwe als men elx
ordeel scauwe’. Alle zes de -auwe-woorden van strofe 14 - meer had deze niet te
bieden - keren terug in strofe 8 van het ‘Marienlied’. Is het niet of Moritoens refrein
enkel maar voor wat aanvulling heeft moeten zorgen om het benodigde aantal
a-rijmwoorden compleet te maken? Beide voorbeelden hadden het rijmwoord
‘trauwe’, maar de dichter van het ‘Marienlied’ schijnt met zijn: ‘Up rechte moederlicke
trauwe / Zijt daer in onse hoede’, toch veel meer Jan van Hulsts: ‘weest up trauwe
/ Advocata nostra’, gevolgd te hebben dan het weinigzeggende: ‘Doe ons trauwe’,
van Jan Moritoen. Zoeken wij even door in strofe 15 van het ‘Salve Regina’, dan
vinden wij ook nog vlotweg: ‘Vrijt ons vor den helschen vos’, vrijwel = ‘Vrijt ons van
zijnder roede’, en: ‘Neemt ons in hoeden’, verwant met: ‘Zijt daer in onse hoede’.
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Maar we zijn wat haastig geweest met ons grijpen naar strofe 15, we moeten eerst
de slotstrofe van het ‘Marienlied’ lezen, direct na de geciteerde strofe 8:
Amen, dit moete wesen waer,
Ende die dit scriven hier naer
Of met den wyse lesen,
In de werdichede van haer
Die ons inden laesten vaer
Van sonden mach ghenesen,
Leist ave maria een paer
Voor hu voor my, dats mijn begaer,
Dat wijs te beter wesen.
Dat jonne ons god ende bringhe daer
Daer vreucht es sonder jaer.
Zy en mach niet zijn vulpresen.
God zy gheloft van desen.

Strofe 9 is in het ‘Marienlied’ de enige met -aer-rijm, zoals de voorafgaande strofe
8 de enige met -auwe-rijm was geweest. Parallel hiermee is in het ‘Salve Regina’
strofe 14 de enige met -auwe en strofe 15 de enige met -aer, in beide gevallen als
a-rijmen. Ik heb de relatie aangetoond tussen 14 en 8, er moet er ook wel een
bestaan tussen 15 en 9. Wij lezen dus met het oog op deze relatie strofe 15 van
het ‘Salve Regina’:
O alre omoeden exemplaer,
Neemt ons in hoeden, speghel claer,
Vrijt ons vor den helschen vos,
Ende dine ontfaermiche oghen staer
Recht up ons in den lesten vaer,
Tlijf es hier in mesdaden gros.
Elpt ons van zonden maken los,
Eer ons tot hem der hellen ros
Trecke, ende stiert ons altoos naer
Illos tuos misericordes oculos
Hier in dit aerme eerdsche mos,
Ende dat wi moghen openbaer
Scauwen die vruechden sonder jaer.

Er is over het geheel genomen geen opvallende overeenstemming
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tussen de 8 -aer-rijmwoorden van het ‘Marienlied’ en de 7 van het ‘Salve Regina’,
maar er zijn twee parallellen die ieder voor zich en vooral in vereniging meer kunnen
bewijzen dan acht identieke rijmwoorden: ‘Die ons inden laesten vaer’ / ‘Recht up
ons in den lesten vaer’, en: ‘Daer vreucht es sonder jaer’ / ‘Scauwen die vruechden
sonder jaer’. De dichter van het ‘Marienlied’ moet bij het schrijven van zijn slotstrofe
strofe 15 van het ‘Salve Regina’ in zijn herinnering hebben gehad. Bij geen van
beide parallellen gaat het om staande uitdrukkingen. Jan van Hulst spreekt eenvoudig
met zijn persoonlijke ogenbliks-vondsten - in rijmnood gevonden! - dóór in het
‘Marienlied’.
Intussen zijn er rijmwoorden genoeg op -aer. Het is een gemakkeijk rijm, waarmee
dan ook, anders dan met -auwe, geen bijzonder dichterlijk effect te bereiken valt.
Het effect van het ongewone zit bij de strofe uit het ‘Salve Regina’ veel meer in de
6 -os-woorden en bij die uit het ‘Marienlied’ in de 5 -esen-woorden. Had de navolger
het afsluitende -esen-rijm uit zichzelf? Het Gruuthuse-handschrift bevat geen enkele
strofe waarin ‘lesen’, ‘ghenesen’, ‘wesen’, ‘vulpresen’ en ‘desen’ tezamen optreden,
maar wel twee met ‘desen’, ‘wesen’, ‘ghelesen’ en ‘ghepresen’, en deze twee zijn
allebei van Jan van Hulst. In vergelijking met -ein(e), met -aer en zelfs met -auwe
is -esen in rijmpositie bepaald zeldzaam. Ik telde in het hele handschrift maar 49
gevallen, 27 bij Jan Moritoen en 22 bij Jan van Hulst. Het frequentste -esenrijmwoord
is ‘wesen’, 20 maal, en daarop volgt ‘ghenesen’, 9 maal bij Jan Moritoen en geen
enkele maal bij Jan van Hulst. ‘Lesen’ brengt het samen met ‘ghelesen’ tot 7 maal
en ‘desen’ tot 6 maal, waarvan 5 maal in verbinding met een voorzetsel. ‘Van desen’,
de laatste rijmgroep van het ‘Marienlied’, vinden we alleen bij Jan van Hulst, 3 maal.
Ik citeer nu de beide -esen-strofen van Jan van Hulst. De eerste is uit het 4de gedicht
- volgens mij een jeugdwerk -, r. 120/6:
De name van desen
Dat mach wel wesen
Gheheeten liden,
Van gode ghepresen
Ende uut ghelesen.
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Die daer in striden
In gode verbliden.

De tweede is uit het 15de gedicht - als het 16de onvoltooid gebleven en dus een
ouderdomswerk -, r. 303/6:
Vader, in bem doch gheen van desen?
Kint, cuenstu dan gheen van desen wesen,
Du hebstier hier .vij. uut ghelesen,
So wert dijn minne van mi ghepresen.

Tweemaal ‘van desen’, tweemaal ‘van...ghepresen’, tweemaal ‘uut ghelesen’, de
overeenkomst is wel treffend! Met de slotstrofe van het ‘Marienlied’ is de speciale
overeenkomst minder treffend: alleen ‘van desen’. En ‘ghenesen’ is een
‘Moritoen-rijm’! Is er wel van navolging sprake? Ik citeer nog een passage van Jan
van Hulst, een kort gebed tot Maria uit het 16de gedicht, r. 303/9. De dichter bidt
voor zijn gedicht, dat het vrucht moge dragen bij zijn lezers:
Ic bidde marien der maghet zoet
Gode te biddene met haerre ootmoet:
Alle diet horen zullen of lezen,
Dat zijs te beter moeten wesen
Ende dat zi hem tzulker minnen keeren
Als gode ghelieft, toot zijnre eeren.
Help ons daer toe maria!

De gecursiveerde woorden bieden een sprekende parallel van ‘die dit...lesen..., dat
wijs te beter wesen’, uit de slotstrofe van het ‘Marienlied’. In die slotstrofe richt de
dichter zich direct tot zijn afschrijvers - hij werkt voor de publiciteit - èn tot zijn lezers,
vróme lezers die de tekst lezen in de geest van de auteur - als we ‘met den wyse’
tenminste zo mogen interpreteren. Er is dus niet alleen parallelisme in het
woordgebruik, maar ook tot op zekere hoogte in de situationele context. Dit vormt
toch dunkt mij wel weer een nieuwe aanwijzing dat de dichter van het ‘Marienlied’
bij de afronding van zijn kunstige compositie het hele oeuvre van Jan van Hulst in
zijn geest heeft gehad en zich door diens voorbeeld en dictie heeft laten besturen.
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Nu we drie strofen van het ‘Marienlied’ onderzocht hebben en bij onze
tekstvergelijking telkens weer bij Jan van Hulst zijn terechtgekomen - vooral bij het
‘Salve Regina’, mèt de naam van de dichter, en het 16de gedicht, van ‘arem rudaris
Jan’, r. 5 -, nu moeten we toch wel de vraag stellen: heeft Jan van Hulst zélf dat
‘Marienlied’ niet geschreven, heeft hij daarin niet ‘zichzelf nagevolgd’? Jan van Hulst
kende uiteraard het werk van zijn grotere tijd- en kringgenoot Jan Moritoen, hij moet
het met vriendschappelijke èn dichterlijke aandacht gelezen en in zich opgenomen
hebben. Dat er in het ‘Marienlied’ duidelijk reflexen van lied 70 en lied 97 voorkomen
- ‘soete...souvereine’, ‘de wech es ons te nauwe’, enz. -, behoeft ons niet te verbazen
wanneer juist een Jan van Hulst de auteur van de nieuwe compositie is geweest.
Het ‘Marienlied’ is gecomponeerd als mozaiek van gruuthusiaanse elementen en
het is toch een redelijk goed gedicht geworden, dat althans het ‘Salve Regina’ in
dichterlijke waarde overtreft, dat zelfs als een welbewuste verbetering daarvan
beschouwd zou kunnen worden. Wie kan zich meer tot een dergelijke verbetering
- tot eer van God en van Maria - geroepen hebben gevoeld dan de ouder en minder
virtuoos geworden dichter zelf? Het ‘Marienlied’ had qua taal, toon en thematiek
goed gepast in het Gruuthuse-handschrift, maar het staat er toch niet in, omdat het
er nog niet was op het ogenblik dat het handschrift werd samengesteld. Het
‘Marienlied’ ligt in het verlengde van het Gruuthuse-handschrift, het is een toegift
erop. Van wie verwachten we eerder zo'n toegift dan van een solist - één van de
solisten - na afloop van de voorstelling? Klinkt er in die slotregel: ‘God zy gheloft
van desen’, ‘Deo sit laus’, ook niet een zekere voldoening door over het feit dat het
tóch maar weer gelukt is, dit gedicht, een voldoening van een oudgeworden vakman
die nog mee kan doen? ‘Niet dat ic dichter bem vermaert’, had Jan in de slotstrofe
van zijn vroegere, uitermate kunstige ‘Salve Regina’ geschreven, nee, geen ‘dichter
vermaert’, maar hij telde toch zeker mee, in de kring en ook daarbuiten, als de
erkende leider van de brugse ‘ghesellen van den spele’. Jan was een publiek persoon
in Brugge die gewoon was te werken voor de publiciteit. Precies als, blijkbaar, de
dichter van het ‘Marienlied’. ‘Voor mi een ave maria leest’, r. 294 van het op naam
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gepresenteerde kunststuk, ‘Leist ave maria een paer voor hu voor my’, r. 111 van
de anonieme toegift.
Zijn er in het Gruuthuse-handschrift zelf ook aanwijzingen voor te vinden dat Jan
van Hulst het plan in zijn hoofd had om nog eens een afsluitend Ave-Maria-gedicht
te schrijven? Indirect m.i. wel. Ik heb al vermeld dat er in het 16de gedicht een
uitvoerig gebed tot Maria voorkomt, beginnend met: ‘O zoete ontfaermiche fonteine’,
r. 408. Wanneer dit gebed in paarsgewijs gerijmde regels gevorderd is tot r. 436,
wordt de dichter opeens lyrisch en strofisch, rijmschema ababbcbcdd:
Ave maria, der inghelen vrauwe,
Gracia plena, vul gracien al,
Dominus tecum, met shemels dauwe,
God is metti, ende bliven zal.
Benedicta tu zonder ghetal
In mulieribus, ghebenedijt
Voor alle wiven groot ende smal.
Fructus daer ghi moeder af zijt,
Dat es de vrucht der eewicgher vruecht.
Ventris tui, heift ons verhuecht.

Dit lijkt mij het latere ‘Marienlied’ in kiem. Het was een ‘oerstrofe’ die moest worden
uitgewerkt tot een negendelige compositie. De vertrouwde Maerlant-strofe was wel
de geschikte vorm voor een hulde waarin een levenslange Maria-verering kon
worden samengevat, kunstig maar niet té.
K. HEEROMA
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De structuur van Verwey's cyclus ‘Het Lachende Raadsel’
Men zou de stelling kunnen verdedigen dat de structuur, dat wil zeggen de spontaan
gegroeide vorm van een dichtwerk, niet voor het discursieve denken toegankelijk
is. Uiteraard bedoelt men met ‘vorm’ dan niet de uiterlijk waarneembare
metrisch-strofische vorm, maar de gewoonlijk slechts halfbewust ontstane inwendige
vorm, de gestalte. Zo opgevat is er voor deze stelling veel te zeggen. Maar daaruit
volgt niet dat men de vorm niet met het bewuste denken zou kunnen benaderen.
Was dit laatste eveneens onmogelijk, dan zou het bestuderen van de vorm van een
dichtwerk geen zin hebben.
Laten we dus aannemen, dat zulk benaderen mogelijk is. Nu kan men tot het
bereiken van dit doel verschillende methodes volgen. Men kan zijn aandacht richten
op de parafraseerbare ‘inhoud’ van de afzonderlijke gedichten; men kan daarin de
voornaamste motieven onderscheiden, en deze dan in hun (al of niet aantoonbaar)
organisch verband trachten te zien. Voor Het Lachende Raadsel is dit indertijd
1)
gedaan door C.A. Zaalberg ; voor andere werken van Verwey door verschillende
2)
onderzoekers, o.a. door mij . Men kan op die manier veel bereiken, en de gedichten
voor andere lezers meer toegankelijk maken. Maar er is aan deze methode één
groot bezwaar verbonden. Wie zijn aandacht voornamelijk richt op de
gedachteninhoud, wekt daardoor, of hij wil of niet, de indruk dat hij de voor
parafrasering vatbare gedachten in het dichtwerk voor het wezenlijke houdt.
Nu schijnt het vaak alsof de dichters zelf dit doen wanneer ze over hun eigen
3)
werk schrijven . Maar dit is slechts schijnbaar zo. In werkelijkheid schrijft een dichter
vrijwel nooit over zijn voltooide ge-

1)
2)
3)

NTg XLII (1949), 174 vlgg.
Ts LIX (1952), 188-233; NTg LXII (1969), 81 vlgg.; Mythe en Vorm in de Gedichten van Albert
Verwey (Zwolle 1965), laatste hoofdstuk.
Zie Albert Verwey, ‘Mijn dichterlijk levensbedrijf’, NTg XLIV (1951), 65 vlgg.; A. Roland Holst,
Eigen Achtergronden, passim; M. Nijhoff, in zijn lezing voor de volksuniversiteit te Enschede,
Verz. Werk 2, 1173 vlg.
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dichten, want voor hem is het voltooide gedicht evenzeer een buiten hem staand,
al of niet begrijpelijk werk als voor elke andere lezer. Hij kan alleen schrijven over
de conceptie van het gedicht zoals die tijdens of zelfs vóór het schrijven in hem
4)
leefde - voor zover hij zich die nog herinnert . We zullen zien dat in die als
herinnering voortlevende conceptie soms toch nog iets meer dan de gedachte-inhoud
valt te onderscheiden - maar daarover later.
Men kan echter ook een andere methode volgen. De meeste poëzielezers zullen
het erover eens zijn dat er meer omtrent het wezen van een dichtwerk valt af te
leiden uit het ritme; uit het timbre, de z.g. ‘toon’ van de verzen; en uit de beeldspraak.
Het eerste kan men tot op zekere hoogte onderzoeken en beschrijven. De ‘toon’,
hoe onmiskenbaar die voor de daarvoor gevoelige lezer ook wezen mag, onttrekt
zich geheel aan elke ontleding. De beeldspraak (in de ruimste zin) echter is zeer
zeker voor ontleding vatbaar. Wanneer men deze zo nauwkeurig mogelijk beschouwt
en ontleedt, kan men doordringen in het organisch gegroeide lichaam, de levende
vezels en vaten, als het ware, van het dichtwerk. Men maakt zich niet los van de
gedachteninhoud; maar men gaat die zien als wat hij wezenlijk is: de oppervlakte,
de opperhuid van een levend lichaam.
In deze studie heb ik getracht om, volgens de hier geschetste methode, één
5)
aspect van de beeldspraak zo nauwkeurig mogelijk door het gehele werk heen na
te gaan. Het viel mij n.l. op, dat er - eigenlijk meer terloops dan met volle bewustheid
- telkens en telkens weer in Het Lachende Raadsel sprake is van de verschillende
vormen van beweging die in de natuur, in de mens, in het heelal zijn waar te nemen.
Welke betekenis dit had, wist ik nog niet. Maar ik besloot om daarop mijn aandacht
te richten.
Het uiteraard na de voltooiing geschreven Titelgedicht schijnt vooral rekenschap
te geven van de gedachteninhoud van de bundel als geheel.

4)
5)

Dit was reeds geschreven, toen ik het bij Ed. Hoornik (Over en Weer, 143) verrassend
bevestigd vond: ‘het gedicht zelf geeft zijn geheim (....) niet prijs, ook aan de maker niet.’
Niet de volle rijkdom aan beelden die het werk bevat; deze komt hier dus niet tot zijn recht.
Mijn bedoeling was, de structuur van het dichtwerk uit de dominerende beelden af te leiden.
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Toch bevat het enkele motieven die licht werpen op het beeldspraakaspect:
Ik had de wereld van mijn tijd verlaten
En dwaalde in 't landschap tussen kloof en zon
Toen in me opnieuw het spel van klank en maten,
Het stromen van de inwendige taal begon.

Deze strofe doelt zeker op de korte periode in het leven van de dichter waarin de
conceptie van het dichtwerk plaats had. Hij dwaalde in een landschap ‘tussen kloof
en zon’, dat dus, onmiskenbaar symbolisch, van de wereld afgesloten was, en dat
werd begrensd door twee machten, de stralende zon en de dodelijk gevaarlijke kloof
- door eeuwigheid en dood? - ik meen er die symbolische zin aan te moeten hechten,
al is bewijzen uiteraard onmogelijk. Maar daarom gaat het mij nu niet. Het is mij te
doen om het volgende: - ik zie hierin een aanwijzing, dat deze tegenstelling tussen
twee bewegingsvormen, het dwalen van de momenteel niet-dichtende mens, en
het stromen van de inwendige taal die plotseling uit zijn onderbewuste wezen begint
op te rijzen, - dat deze tegenstelling tot het wezen van de inwendige vorm van Het
Lachende Raadsel behoort.
Dit is mijn uitgangspunt. Want ik meen dat wij, door systematisch deze
tegenstelling na te gaan, de tot dusver verborgen structuur van het dichtwerk kunnen
onderscheiden.
De twee hier bedoelde bewegingsvormen zijn zowel fysiek als psychisch. Er zijn
de bewegingsvormen in de natuur: de golvingen van zee en meer, de buigende,
slingerende beweging van beken, rivieren en zeestromen, de golfbewegingen van
het licht; de loop van de hemellichamen. Geen van die bewegingen is rechtlijnig;
altijd weer blijkt het òf een golfbeweging (wateroppervlak, geluidsgolven, lichtgolven)
òf een curve (ellips, parabool) te zijn. Dat wil zeggen: elke beweging in natuur of
heelal is de resultante van twee verschillend gerichte krachten, van de neiging van
het ene lichaam om in de eigen vaart te volharden, en van een schijnbaar
tegenwerkende kracht (wrijving; de aantrekkingskracht van een groter hemellichaam,
resp. de aantrekkingskracht van aarde of maan); en deze resultanten zijn de golf-
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bewegingen, slingerbewegingen en omloopsbewegingen die wij in natuur en heelal
waarnemen.
In de geest van de mens verlopen denk-bewegingen, die van verschillende aard
zijn. De geest van het kind, van de primitieve mens, en ook die van de kunstenaar,
gevoelt natuurlijke aandriften; maar de loop van die aandriften is onderhevig aan
sterkere, onbegrepen en soms als bovennatuurlijk gevoelde machten; en de
werkelijke loop van zijn (intuïtieve) denkprocessen wordt bepaald door de inwerking
van die twee krachten. Zijn geest is polair bepaald, en al zijn denken en handelen
gehoorzaamt aan die polariteit.
Het bewust denkende verstand werkt anders. Het meent zelfstandig te zijn,
onafhankelijk van alle krachten buiten zich. Telkens en telkens weer leeft de
discursief denkende mens in de waan, dat zijn denken, vrij van tegenwerkende
krachten, alleen gehoorzamend aan eigen bewuste doelstelling, zich rechtlijnig
voortbeweegt. In die overtuiging is hij trots en vol eigenwaan. Hij beseft niet, dat
zijn denken in werkelijkheid steeds zoekende is, en dat dit zoeken zich beweegt in
willekeurige kronkels, in windingen. In die windingen van het zoekende verstand
verdwaalt de geest - hij vindt geen uitweg. Eerst als een wijzere hem wijst op ‘de
sterren’ en ‘het hart’ - de lichamen buiten en in de mens wier bewegingen door de
inwerking van sterkere machten bepaald worden, hervindt hij zijn evenwicht (Het
Kluwen van de Wereld).
Er is dus in de geest van de mens een spontane groei-beweging en een
bewust-gewilde verstands-beweging. Oók in de geest van de dichtende mens, van
de kunstenaar. Zijn denken is altijd onderhevig aan de wisselwerking, of zelfs aan
de strijd tussen die twee ongelijksoortige, ja onverenigbare bewegingsvormen. Hij
is een bewust denkend wezen, en kan zich niet in ‘de wereld’ handhaven zonder
de werking van het discursieve denken. Maar als hij kunstenaar, dichter is, weet hij
bij ervaring wat zelfs hij telkens weer ‘verzaakt’ (De Bekoring): - dat het dichterlijke
denken, het denken van de verbeelding gehoorzaamt aan de ingeschapen wet die
niet alleen de natuur maar ook zijn geest beheerst: dat elk lichaam in zijn vaart wordt
beteugeld en gericht door machten die het noodzaken tot golvende of cyclische
bewegingen.
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Zijn poëzie wordt, afgezien van kortstondige vlagen van eigenwillig verzet, geheel
beheerst en bepaald door die ‘Vreemde Speler, die mij hebt gebonden Aan een
6)
omloop buiten mijn verstand’, wiens instrument hij is . Zoals zijn bloed gehoorzaam
de omloop door het lichaam volbrengt, zo volgt zijn geest de omloopsbaan die hem,
‘na veel of weinig ronden’, dienstbaar maakt aan de drift van de inspiratie.
Dit aanvankelijk wel onderbewuste grondpatroon wordt eerst ten volle bewust in
De Nieuwe Straat:
Er is geen rechte lijn: de bocht,
De golf is in haar...
Ik ben - zegt ze - oorsprong en begin,
Die alle straten overwin.

Het patroon is echter in al de gedichten, de voorgaande en de erop volgende, te
onderkennen.

I. Beperkingen
In de eerste reeks wordt de tegenwerkende kracht, die geleidelijk sterker wordt, als
een belemmering gevoeld - vandaar de titel Beperkingen. Vriendelijke Ogen, het
eerste gedicht, is in zijn sereniteit vrij van het konflikt. In kinderogen leeft de
oorspronkelijke aandrift nog vrij; zij ‘tonen klaar’ hun verborgen goedheid en
waarheid.
In De Droom van Aart van der Leeuw is het konflikt zichtbaar geworden. Er is hier
strijd tussen het ‘zingen’, dat omhoog stijgt, en het ‘hijgen’ van het ‘wreed verlang’
7)
naar eindloosheid . Het zingen gehoorzaamt spontaan aan de natuurwet; het wrede
verlangen hijgt van de inspanning om het onbereikbare te bereiken. Wij verlangende
mensen ‘winden ons moeizaam’ (bewust-gewilde beweging) ‘door 't vele schone
dat nochtans vergaat’. Alleen zingende stijgen wij tot in het, naar de wereld niet
bestaande, gedroomde verblijf waar de zielen

6)
7)

Het Speeltuig (O.D. II, 487).
Met de mening van Zaalberg (t.a.p. blz. 175), dat dit betrekking heeft op Van der Leeuw's
gedichten De dichter tot de Eindloosheid en Liefdes Ongeduld, stem ik geheel in.
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elkander wedervinden - een Droom die in ons leeft, en dus bestaat. De paradox,
het ‘lachende raadsel’ (Zaalberg, t.a.p.) is hier zo scherp mogelijk uitgedrukt.
In de titel Nog eens het Bergland ligt, zoals Zaalberg opmerkte, een toespeling
op het eerste gedicht van De Ring van Leed en Geluk. Daar is het bergland de nu
verloren hoogte waar men ‘open zicht’ heeft, en is de vlakte het oord dat men ‘met
zoveel moeite ontging’. Er heerst de onontkoombare wet dat wie stijgt toch weer
dalen moet, tenzij er een wonder gebeurt (Elia). Maar nu, opnieuw in het bergland,
voelt de dichter schaamte omdat hij niet altijd beseft dat er ook in het dalen, ook in
het ‘blijven op effen vlakte’ vreugde was. De willende kracht (het stijgen) en de
tegenwerkende zwaartekracht werken hier harmonisch samen en veroorzaken een
golfbeweging van afwisselend klimmen en dalen, die vrede geeft.
De Genius - Het is veelzeggend dat dit gedicht, waarin de dichter zich verbonden
voelt met het volk welks taal hij spreekt, in alexandrijnen is geschreven. De
alexandrijn is immers bij uitstek het vers van de Nederlandse traditie. Hij spreekt
hier tot zijn lezers-taalgenoten. Hun gemeenschappelijke taal, elke taal, is een
stroom, en als een stroom viel hij, met de mensen, uit het Paradijs, en zong door
hun harten en monden de wonderen van het onverbrekelijk verbond tussen adem
en taal, tussen inspiratie en uiting, tussen ziel en stem. De inspiratie is de kracht;
de taal is het aanvankelijk weerbarstige instrument, dat volgt ‘alsof 't niet anders
kon’ wanneer oor en hart samen de leiding nemen. Samen scheppen ze het gedicht.
Aandrift en weerstand, beide zijn nodig. Hier zijn ze harmonisch verbonden in het
verbond van ‘hemelziel’ en taal.
Het Verborgen Vuur is een symbool van de ondoorgrondelijkheid van het
dichterschap voor de dichter zelf. De inspirerende kracht is hier het brandende
zonnevuur, het (menselijk gesproken) eeuwige licht, een door het heelal golvende
kracht, die op zijn weg een weerstand ontmoet: de zichtbare natuur van de dichtende
mens. Door de ontmoeting van die kracht met deze weerstand ontstaan schaduwen
verschijnend op het doek van de menselijke verbeelding, die ze getrouw weergeeft.
Maar de drager van die verbeelding is een bewust denkend
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mens, die zich van zijn funktie rekenschap wil geven. Eén ogenblik wil zijn denkende
geest het wezen, de essentie die hij in zijn beelden toont, in zijn diepste grond
kennen. Maar hij beseft zijn dwaasheid, en aanvaardt de onontkoombare beperking
van het zichzelf-niet-begrijpende dichten. - Hier geeft dus de eigenwillige, tegelijk
weerstaande en uitende kracht van het menselijk wezen dat tevens instrument is,
zich na een ogenblik van zo scherp mogelijke zelfontleding, gewonnen aan de
onbegrepen straling van het in de ziel stralende eeuwige lichtvuur.
De Bliksem is een natuursymbool dat voor zichzelf spreekt. De bliksem brengt
de ‘ontlading’ (Zaalberg, t.a.p. 176) van de onweers-spanning, zodat de regen
bevrijdend en bevruchtend neerstroomt. Zowel dit stromen als de elektrische trilling
van de vonk behoren uiteraard tot de natuurbewegingen, die een eind maken aan
de electrische spanning die statisch is. Men kan in dit symbool zeker een
aankondiging zien van De Nieuwe Straat 3:
Ik zit in stilte en vraag naar tijd
Noch tal en lach wat met uw ‘volk’.
De ontelbren zijn een natte wolk
Die straks de bliksem openrijt
Die ergens slaapt. -

Als zodanig is het een eerste teken, dat ook het politieke denken in de ban van de
bewegings-dichotomie geraakt.
Eroos ver-beeldt het liefdesverlangen van de eenzame. Zijn verlangen wordt
gewekt door ‘een beeld’ dat voor zijn ogen zweeft en ‘in spiegels, voor en achter
<wordt> weergekaatst, verehonderdvoudigd’ - het beeld van één mens, van twee
(vóór en achter!), dan vier, acht, en zo tot in het oneindige, in verleden en toekomst,
waardoor hij een schakel in de mensheid is, en in de toekomst zou willen zijn. Dat
beeld ‘Licht en beeft’ ‘als het vonken Van geslachten door de tijden’. Het is het beeld
van de bevrijdende en bevruchtende bliksem, die overspringt van geslacht op
geslacht, eindeloos, en die het beste van hem verder moge dragen. De grondvorm,
de voortsnellende trillingen van de lichtvonk, is duidelijk dezelfde. Maar waar zijn
hier kracht en
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tegenwerkende kracht? De willende kracht is het verlangen van de spreker; de
belemmerende, fnuikende tegen-kracht is zijn eenzaamheid, waartoe hij gedoemd
is door zijn melaatsheid.
Het zou kunnen schijnen alsof de tegenwerkende kracht, die in dit geval zeer
sterk is, de scheppende kracht overwint. De liefde die geen wederliefde vindt kan
zich niet voortplanten. Doch de slotverzen: ‘Maar waar is de vrouw, de droomster...’
zijn veelzeggend. Het verlangen vindt zijn verwezenlijking in de droom. In de
verbeeldingsdroom beleeft de melaatse zijn biologische onsterfelijkheid - die tenslotte
voor ieder mens een alleen in verbeelding aanschouwd vizioen moet blijven.
Het in dit gedicht belichaamde droomvizioen is een spiegeling in twee tegenover
elkaar staande spiegels, die elkaar tot in het oneindige weerkaatsen, dus
beantwoorden - een diepzinnig symbool van het (hier gedroomde) antwoord dat
elke liefde wil verwezenlijken. Dit antwoord is hier de beantwoorde straling van het
licht - weer een golfbeweging - en de structuur van het gedicht wordt er, in elke
versregel, door bepaald. Elk van deze trocheïsche verzen (ze doen denken aan de
eveneens trocheïsche èn in tweeën gedeelde verzen van het Pervigilium Veneris,
8)
dat Verwey blijkens zijn Leven van Potgieter gekend kan hebben is in twee helften
verdeeld die stuk voor stuk elkanders spiegelbeeld zijn, hetzij door assonance of
door alliteratie, soms door beide. Slechts één regel valt eruit: de laatste, waarin de
illusie van de droom wreed vernietigd wordt. Deze gruwelijke trek is m.i. alleen te
begrijpen als een symbool van het op zichzelf teruggeworpen Ik, dat in zijn zelfbesef
gekrenkt en daardoor onbeminbaar is.
Zo ooit, dan is hier van toepassing, dat de in het gedicht sprekende persoon zelf
een verbeelding is. Hiervoor is te meer reden omdat de melaatse verlangt ‘ene’ te
kussen, die zijn kus beantwoorden wil. Im-

8)

Het wordt daar (blz. 250-263) weliswaar niet genoemd. Maar Potgieter's refrein: ‘Morgen jaagt
wie nimmer jaagde, Morgen jaagt wie dikwerf joeg’ is zozeer een echo van ‘Cras amet qui
nunquam amavit, quique amavit cras amet’, dat zijn ontlening niet te betwijfelen valt.
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mers, ‘Franciscus die melaatsen kuste’ was voor Verwey een zeer levende
9)
persoonlijkheid.
In Jonge Speler is de strijd belichaamd tussen de bestaande vorm en de gewilde
speelsheid van wie die vorm verminken wil. De aansporing van de oudere dichter
volgt het grondpatroon: niet het eigenwillige spelen met de oude vormen schept
nieuwe dichtvormen, maar de jonge dichter moge hetzij zingen op wijzen waarin de
muziek van vroegere zangers opnieuw klinkt(‘een weergalm’), of een nieuwe vorm
scheppen, die bevreemdt, maar misschien vreugde geeft.
Blijkens Ik in mijn Jeugd had de jonge Verwey door zware strijd zijn vorm moeten
veroveren. Eerst sprak hij in de vormen van zijn grote leermeesters, Keats, Shelley
10)
en Shakespeare . Daarna - in de periode van Cor Cordium - vroeg hij de God-in-zich
om in Diens spraak te mogen spreken. Maar dat, zo sprak de God, was ‘de Goden
tarten’. Dichten, immers, is een zelfstandige uiting; niet het als in trance spreken
met een van elders komende stem, zoals een medium doet. De taak wordt de dichter
gegeven; zijn uitingsvorm moet hij zich al werkende veroveren.
De strijd tussen de scheppingswil en de eigenwilligheid nam hier een zeer
eigenaardige vorm aan: de eigenwilligheid vermomde zich, óók voor de dichter zelf,
in de vrome begeerte een vrijwel lijdelijk instrument te zijn. Maar het was een
eigenwillige begeerte naar de rechte lijn! - rechtstreeks van God naar mens. De
jonge dichter moest door ondervinding leren dat zelfstandig werken, met stijgen en
dalen, in golvende lijn, waarlijk dienen is; maar vragen om een uit de hemel gevallen
wonder een eigenwillige begeerte naar kortsluiting.
Het gedicht zelf is volkomen beeldloos, van een naakte directheid; men kan echter
constateren dat de begeerte naar rechtstreekse openbaring, dus naar de in het
natuurlijke niet-bestaande rechtlijnigheid, er de inzet van vormt.
De staatkundige waarheid, dat leider-zijn wil zeggen: samenwerken met eigenwillige
en vaak tegenwerkende ‘medewerkers’, is het thema

9)
10)

Zie ‘De Wil en zijn Wereld 6’ (O.D. II, 194).
Het gedicht is een ‘Shakespeare-sonnet’!
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van De Wimpel, - een smal doek dat golft op de wind. Het centrale beeld echter
11)
doelt op de omloop van vrijwel alle hemellichamen - met de (schijnbare )
12)
uitzondering van de komeet , die, bijna verstoken van massa, als practisch
gewichtloos lichaam, dus ogenschijnlijk ‘vrij’ door het hemelruim snelt, maar
aanstonds zonder uitwerking, spoorloos ‘verspat in eindloze ruimten’, terwijl alle
sterren en planeten, gebonden aan een constellatie of een zon, mee daarvan de
wentelingen bepalen. Hier is weer de tegenstelling tussen ongebonden vrijheid van
beweging die wetteloze willekeur is, en beweging als resultante van eigen vaart en
buiten het lichaam geconcentreerde aantrekkingskracht, dus omloopsbeweging. Zo
is het ook in de staatkunde: de leider wordt in zijn vormende kracht beperkt, maar
niet gefnuikt - ‘zeventien niet, maar zeven’ - door de aard van de mensen met wie
hij te werken heeft. Kracht en beperkende kracht werken hier samen voor een
verwant doch niet identiek doel; en de leider is zo wijs, liever het beperktere doel
van zijn medewerkers tot het zijne te maken dan beider doel te verspelen.
In De Nieuwe Straat komt de tot dusver versluierde en vermoedelijk niet geheel
bewuste strijd tussen de hier beschouwde ongelijksoortige bewegingsvormen aan
de oppervlakte, en wordt nu bewust de inzet van het gedicht. In zijn pratende
13)
spreukvorm stelt het onmiddellijk het vijandige kontrast tussen ‘Het groenomrande
slingerpad’ en ‘rechtgelijnd en breed Een straat van klinkers’. Dan volgt, in het
tweede ‘sonnet’, de hier vrijwel parabel-achtige toepassing. Het gedicht kan, dunkt
mij, ontstaan zijn als een bijna bewust-gevolgde autotherapie, een verbeten staren
14)
op de pijndoende rechtheid van

11)

12)
13)
14)

Zuiver astronomisch beschouwd in zoverre onjuist, dat bepaalde kometen soms na eeuwen
terugkeren; al is het vermoedelijk waar dat ze op de langere duur uiteenvallen. Menselijk
beschouwd, echter, keert de komeet niet terug; voor de menselijke verbeelding is het beeld
dus artistiek juist.
Het woord komt in het gedicht niet voor; maar ‘een kern en een staart’ is afdoende.
Sonnetten met regels van acht syllaben; de slotcoupletten assoneren op de vokaal 1.
Let op de kakofonische opeenhopingen van medeklinkers: ‘rechtgelijnd’; ‘verscherpt’; ‘wreed
omsnerpt’.
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al die straten, tastbare en symbolische, die ‘van hoek tot hoek’ de wereld beheersen
en de natuur dreigen te verstikken, tot het verlossende besef doorbreekt dat de
rechte lijn niet bestaat. De weg van de mensheid gaat ‘bochtig’ door de eeuwen;
de droom - de ware werkelijkheid - is een schepen-dragende ‘stroom’, en die
stroom...is de dichter zelf. Hij spreekt zijn nu bewust verworven overtuiging uit, dat
zelfs in de schijnbaar rechte lijnen van alle mensenwegen ‘de oude bocht’, de golf
van de aardoppervlakte aanwezig blijft.
Het tot dusver onderbewuste patroon is hier met volle bewustheid onderwerp van
het dichten geworden.
15)
Het Kluwen van de Wereld blijft ondanks alle ontleding een raadselachtig gedicht.
De grondvorm is er, maar nu opnieuw min of meer verborgen, aanwezig. Er zijn
twee personen, de kluizenaar (ziener) en ‘een mens van ginds’. De gedachten van
de kluizenaar bewegen zich om een middelpunt waar hij zich bevindt, het middelpunt
van het heelal, waar het hart zijn toevlucht vindt. Zijn gedachten zijn centripetaal.
Nu komt de ‘mens van ginds’. Zijn gedachten gaan, maar dan zoekend, dwalend,
om een ander punt, het midden van zijn wereld, in een wirwar van windingen, als
in een doolhof zonder uitgang. Hij komt bij de kluizenaar, en deze ‘zegt enkele
woorden’ - welke? dat wordt niet onthuld - en nu begint er in zijn geest een nieuwe,
nog afmattender dooltocht rondom die onbegrepen woorden. Er is geen uitgang.
‘Nederig en gebroken’ komt hij terug bij de kluizenaar. Die wijst hem nu op ‘de
sterren’ en ‘het hart’ en toont hem ‘'t kluwen van de wereld’ - m.i. het feit dat wie zijn
middelpunt in de wereld zoekt, de draad van een kluwen volgt dat wel windingen
maar geen einde heeft.
Schijnbaar is hier alles, behalve alleen de ziener, aan de tegenwerkende krachten
overgeleverd. De ‘Droom’ is teruggedrongen in één punt. Alles eromheen is ‘wereld’,
waar de sterveling zich (noodzakelijk) vergist. Maar dit punt is het middelpunt. De
wereldling, die in door willekeur ingegeven kronkels ronddwaalt zonder ooit een
uitweg te vinden, kàn, op 't onvoorzienst, gegrepen worden door de kracht die

15)

Zie de prachtige beschouwing bij Vestdijk, A.V. en de Idee, 117-119.
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16)

hem tot een omloop om dit middelpunt zal nopen , en de kluizenaar, die zich in dat
middelpunt weet, kan kalm afwachten tot zijn tijd, of liever de tijd van zijn Droom,
daar is. Dan zal de wetmatige omloopsbeweging het eigenwillig dwalen overwinnen.

17)

II. Bij de dood van een vriend

Het schijnt mij toe dat er zich in deze centrale reeks een evenwijdig aan de eerste
verlopende ontwikkeling, of liever ‘beperking’ voltrekt.
In ‘De Boodschap’, het gesprek met de gestorvene, verliest de dichter geen
ogenblik uit het oog dat ‘Gij mensen dwingt ons zaalgen zo te zijn Als gij ons zien
wilt.’ De gestorven George, die zichzelf als bloedeloze schim wil zien, wordt door
zijn vriend overreed om, als ‘bevrijde geest’, in hogere sfeer op te stijgen. Hierin is
veel ironie: ‘Gij spreekt nog als een mens, niet min dan ik.’ De ontwikkeling voltrekt
zich in de sfeer van de gedachte, al wordt ze uiteraard in beelden uitgedrukt. Men
kan alleen constateren dat de gestorvene, die eerst zich beschouwt als een schim
die ‘gans ontlichaamd, zielloos zwerf(t) door de ongemeten Afgronden van 't heelal’,
dus beroofd van gestalte, ziel en gemeenschap, opstijgt in het licht, waar de zaligen
leven ‘in bemind verkeer’. Deze beeldspraak is niet in strijd met die van de bundel
als geheel. Toch kan men niet zeggen dat het grondpatroon de structuur van ‘De
Boodschap’ bepaalt. Het gedicht bevat een aantal in kiemvorm aanwezige
concepties, die in de ‘Liederen’ tot ontwikkeling komen. De verblijdende gedachte
is hier het besef, dat George, die zich tot gestalte herschiep, nooit een zielloos
zwervende schim kon worden. Als gestalte kon hij zich ook hier erkennen; zijn vriend
Verwey ziet hij tenslotte - en dit is organisch met de in de bundel heersende
beeldpolariteit verbonden - als door lichttrillingen omringde en aanschouwde gestalte:
‘ge zocht altijd met het natuurlijk
Het geestlijk licht, en de gestalte alleen
Weifelend tussen beide.’

16)
17)

Zoals gebeurt in het gedicht Op een Duintop, het eerste van de kleine reeks In het Uur van
de Wending.
Zoals men weet Stefan George. Het verband met zijn persoon en werk is hier bijna geheel
buiten beschouwing gelaten. Zie daarvoor mijn studie in Modern Language Review XLIV
(1954), 129-155.
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De Liederen van Laatste Verstaan worden geheel door deze polariteit beheerst.
George's Zeegezang (het lied werd immers zeker ingegeven door herinneringen
aan An die Kinder des Meeres en Seelied) trekt de hem overlevende vriend
onweerstaanbaar aan - zelfs nu het zwakker ruist in deze op 't strand aangespoelde
schelp, die hij in de hand houdt. Maar De Stem, die eenzaam krijtend roept in ‘lege
heemlen zonder hoop’, blijft onbeantwoord in dat ‘holle gewelf’ - of is de ‘beving
door 't heelal’ toch misschien een lichttrilling die antwoord geeft? Op Maten ver-beeldt
dan weer de macht van de beperkende krachten: schrijdend op hun ritmische golven
kunnen de dichters zich voortbewegen; maar op vleugels door lucht of ether snellen
is hun onmogelijk; ze kunnen evenmin de duistere geesten bestrijden als opstijgen
tot de hemelbewoners - zoals George in Der Siebente Ring had getracht. ‘Doen en
denken’ is voor hen ‘onzekerheid’ (Lokroep); de tijd wenkt ‘vaag en onverklaarbaar’;
op aarde zullen de vrienden door alle tijden elkaar bestrijden, zowel George die zich
vrijwillig afzonderde, als hij die in het Andere opging. Er blijft slechts één sfeer waarin
ze altijd samen zullen zijn: de sfeer van het zeeschuim waar de golven ruisen, van
de ‘verborgen bronnen van 't geluid’ van ‘zang die u en mij voorgoed vereent, De
golf waaraan uw lichaam lijnen leent.’ Alleen de zang, ‘die in zichzelf rust’ - die niet
zoekend en willend streeft naar het onbereikbare, maar zingend het beeld ontvangt,
zal beiden in het tijdeloze feestlicht verenigen.
Opnieuw is de wereld schijnbaar alomvattend gebleken; opnieuw is de
oorspronkelijke Levens-kracht teruggedrongen tot in het middelpunt - de zingende
Droom. In de wereld bleef slechts één tastbaar teken van George's droom over. Zijn
‘Geheimes Deutschland’ was in zijn hart begraven ‘op het kleine Kerkhof van Minusio,
dicht aan het stralende water’. Veelzeggende slotwoorden! Weer redt zich de Droom
in zijn twee oer-elementen, het golvende water en de lichttrillingen die het
weerspiegelt.
Dat Bij de Dood van een Vriend een integraal deel van Het Lachende Raadsel
vormt, kan dus worden aangetoond door deze ontleding van de beeldende
complexen. Deze bewegen zich om de centrale dichotomie, die hier een konflikt is
tussen het denken in lijnen en het stromen in
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golfbeweging. De verhouding tussen de vrienden blijkt zelfs nu onverzoenlijk in de
sfeer van het denken. Daar vertegenwoordigt George het eigenwillige denken dat
met lijnen grenzen trekt, grenzen tussen zich en het Andere, zodat hij eenzelvig
staat, omlijnd door de zelfgetrokken grens. En Verwey weet van zichzelf: ‘Ik leef in
't Andre en 't Andre in mij. Ik ben niet in omsloten lijn.(...) Ik weet dat een gezaamheid
blijft.’
Maar hij kan daarbij niet blijven staan. Hij wil, hij moet hen beiden verenigen.
Ingevolge de bewegings-symboliek die het centrale zenuwgestel van de in hem
werkende conceptie is, kan hij dat alleen door de aan logische lijnen gebonden sfeer
van het discursieve denken te verlaten en de ritmisch golvende zee-sfeer van de
verbeelding in te gaan. ‘Daar is klaarheid die wij daadlijk weten.’ Hij roept zijn vriend
‘naar de verborgen bronnen Van 't geluid’, waar ‘het hart’ ons ‘de onbegonnen Zin
beduidt’ - d.w.z. ons de zin van zijn symbolentaal doet voelen nog vóórdat ze
uitgesproken is. Daar vindt hij de aan beiden eigen golfbeweging, die hen opneemt
en verenigt: de golvingen van het vers, het stromen van de zang, en, als apotheose,
de trillingen van het licht, ‘het feestlicht Dat nooit wordt uitgeblust.’

III. Triomfen
18)

De titel ‘Triomfen’ is, zoals Zaalberg betoogde, bizonder gelukkig gekozen. Want,
terwijl in de Beperkingen, en opnieuw in Bij de Dood van een Vriend, de
tegenwerkende krachten de primaire Levenskracht steeds meer terugdrongen - zo
bleek in De Droom van Aart van der Leeuw, in Eroos, in De Nieuwe Straat deze
kracht alleen in de Droom nog houdbaar, zodat ze zich temidden van het
Wereldkluwen alleen kon handhaven in één hart, - zien we hier hoe ze zich van
belemmeringen gaat bevrijden.
Deze ontwikkeling begint met Joden, - als ballingen geduld in een vijandige wereld,
dragen ze ‘gedwee’ hun lot, en blijven toch ‘fier’ zichzelf. De dichter gedenkt de vele
doden ‘die bijna niets zijn’, in wie het leven slechts zwakjes vegeteerde, - maar die
niettemin voortleven

18)

N, Tg., XLII (1949), 183.
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‘in de duizendvormige Stroom van gedachten die door mij zich uitstort’. Immers, de
in poëzie verklankte gedachten gaan niet van de dichtende mens uit; het is een
bovenpersoonlijke stroom van gedachten die zich door hem uitspreekt. Elk nieuw
gezang is Altijd het Eerste - het fiaddert als een vlinder, naar zijn eigen grillige wil
door de lucht, en de dichters doen niet anders dan het te ‘vangen In hun geluid.’
De Weg van de poëzie loopt ‘buiten de wegen’; het is een weg die niemand door
zoeken of vragen of denken vinden kan. Geen straat, geen pad leidt erheen. Men
is er plotseling, en herkent dan wat toch tegelijk zo nieuw is. Kon men er maar
blijven! Die weg is zo bekorend; hij is een deel van het landschap, een slingerweg
met telkens ‘een bocht waarin het uitzicht endt’ - het aller-verlokkendste is altijd ‘om
de hoek’. - Maar willen blijven is dwaas; hervinden is beter.
Het gevoel van de onberekenbaarheid van de inspiratie, dat in deze gedichten
speels was, wordt felle ernst in Het Speeltuig. Dit gedicht staat in de Triomfen
centraal. De ‘Vreemde Speler’ tot wie de dichter spreekt is wezenlijk dezelfde als
de Verborgene van het vroegere werk. In Het Lachende Raadsel is dit het enige
gedicht waarin de dichter zich tot hem wendt. Opnieuw, evenals in De Wimpel en
Het Kluwen van de Wereld is er het konflikt tussen de ‘omloop’, de wetmatige
beweging van alle door de hun ingeboren wet gebonden wezens in het krachtenveld
van een machtig middelpunt, en de grillige dwaalbeweging van het naar eigen
willekeur zoekende en kiezende mensenverstand, even grillig en bandeloos als de
door de ruimte schietende komeet en als het zoeken-zonder-uitkomst van de dwaler
in de doolhof van de wereld. Soms wil ook de tot het dichterschap voorbestemde
mens naar eigen willekeur fantazeren en komponeren. Maar hij moet dan
ondervinden dat hij al zoekend en experimenterend zijn scheppingskracht ziet
afnemen. Eerst als onverwachts de machtige Speler hem weer grijpt en overweldigt
met zijn drift - op het onberekenbare ogenblik dat ‘het speeltuig’ dát punt van zijn
omloop heeft bereikt waar het opnieuw open ligt voor de krachtstroom van de Speler,
waaromheen het zich beweegt, komt het weer tot het besef van zijn dienende funktie.
De dichter herwint nu zijn zelfvertrouwen. Hij gaat, om zo te zeggen, tot het
offensief over. Op een Duintop is vrijwel de omkering
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van De Nieuwe Straat. Neen, zelfs de ‘wereld’ is niet reddeloos aan de
tegenwerkende machten overgeleverd: mensen mogen grenslijnen trekken -; de
golven van de zee zullen ze overspoelen. Schijnbaar ‘woelen’ de volken naar hun
eigen wil; maar in dat woelen ‘zonder dat zij 't weten, is de golf gekomen Die hen
meesleurt, de ene ontembre golfslag Die hen eenmaakt.’ De eigenwillige mensheid
zal tenslotte moeten meegaan met de beweging van het leven. Alle volken ‘drijven
verloren’ op de éénmakende stroom van de Levenszee.
In Bolletuinen, Spelevaren en Dijkbreuk spreken de symbolen voor zichzelf. Het
politieke denken blijft impliciet, maar het is onder de oppervlakte voelbaar. Het
hoofdmotief is de oppermacht van de natuur. De mens meent haar te hebben
bedwongen en voor zijn doeleinden te gebruiken: maar dit is bedrieglijke schijn. Zijn
bloementeelt is afhankelijk van de jaargetijden; zijn spelevaren op het momenteel
kalme zeevlak is een zorgeloos genieten aan de oppervlakte van het leven, dat
intussen in 't verborgen door doelbewuste monsters bedreigd wordt - een duidelijke
toespeling op het intrigeren van de ‘bendehoofden’ in de dertiger jaren! -; tenslotte
verheft zich de reeds lang ondergronds werkende watermassa, en de stroom, ‘nu
heer’, doorbreekt de dijken waarmee de mens zich dacht te beveiligen. Horeb,
echter, is persoonlijk. Het herneemt het ‘stijgen en dalen’ van Nog eens het Bergland,
- ditmaal zeker op ‘gedroomde bergen’ - maar het lichtere stijgen, nu de lasten van
zijn schouders gleden, heeft thans een dienende funktie: op de hoogste toppen
vond Mozes de Stenen Tafels, en droeg ze naar beneden.
Lerend is de natuur ook in Dubbel Verweer. Zichzelf ziet de dichter als een
spiegelend meer, dat zuiver het hemelse licht weerkaatst. - De uitingen van mensen
bekoren hem omdat ze, als bloemen, werden gewekt door datzelfde licht, dat de
donkere aardegrond bewoog om zulke bloemen voort te brengen.
Moet men dan geheel afzien van zijn zelf? Die onuitgesproken vraag schijnt de
dichter te beantwoorden in Het Lied van Elk. Neen, dit Zelf is onmisbaar. ‘Dit
schijnbaar broze stro Is de boot die me veilig draagt Over kolk en val Van 't afgrondig
heelal’ -. Die boot volgt gehoorzaam de golven van de Zee, maar is tegelijk het
beschermende
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omhulsel waarzonder het ik niet kan bestaan. Zo is elk ander mens. Ieder wil zichzelf
zijn, en alléén zijn weg vinden. Maar door een wonder blijkt die weg voor allen
dezelfde, en hem begaande vinden de met zichzelf voldanen ‘zoete gemeenschap’.
De Bekoring is de slotzang waarin de hier nagegane verwante motieven
samenkomen en opgaan. ‘Het wonderbaarlijk lichaam’ (Nijhoff) is de bron van alles
wat de dichter ervaart, verwerkt en zingend uit. De dichtende mens is ‘het mensdier’,
dat beter funktioneert naarmate het, zonder op te houden mens te wezen, ‘tracht
een schoon dier te zijn.’ Eerst wanneer de mens het instinkt volgt, vindt hij ‘de weg
voor het inwendig vuur’. In hem is die onophoudelijke strijd die het dier niet kent, de
strijd tussen de neiging tot het volgen van de ingeschapen natuurbeweging en de
eigenwilligheid van het ‘labyrinthig denkgewoel’, dat ons plaagt en kwelt als wij het
toestaan ons leven te beheersen. Aan de vervlechtingen van het denken is alleen
te ontkomen in de ‘Zoete bekoring die het hart doet kloppen’, en die de geest dringt
tot zingen: ‘De warmte van het bloed wordt stem...’ Het menselijk lichaam volgt de
wet van de hemellichamen, de omloop. Onze bloedsomloop gehoorzaamt eraan.
In de dichter wordt het bloed tot stem. ‘In zang en woord’ schept hij zijn droom -:
het heelal, dat hij aldus opnieuw voortbrengt. Maar die Droom is geen spinsel van
het denkende brein; hij groeit uit al de zinnen-bekoringen die de ons ingeschapen
stroom, onze bloedstroom, deden trillen. Zo is de poëzie het leven zelf, zijn eeuwig
deel, zijn onsterfelijk lichaam. De verbeelding van de dichtende mens weerspiegelt
en herschept het heelal, doordat hij, zijn bloedsomloop tot geestelijke omloop
verpurend, de wet van het heelal beleeft en volbrengt.
Overziet men het dichtwerk in zijn geheel, dan springt in het oog hoezeer het,
misschien meer dan één van de werken na 1925, een drama is: het drama van de
met zichzelf in tweestrijd levende dichterziel, die beide neigingen, die van het langs
eigen lijnen zoekende en dus dwalende Denken, en die van de in golvende lijn om
het Wezen cirkelende Verbeelding, in zich heeft. Hij is zowel Hart als Wereld, de
Wereld dringt in hem binnen tot ze hem (tweemaal, in Beperkingen
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en in Bij de Dood van een Vriend), tot in het levende middelpunt heeft
teruggedrongen. Dan komt de omkeer: de golfbeweging hervat zich, tot tenslotte
alle rechtlijnigheid een waan blijkt. In De Bekoring is het zekerste teken van de
overwinning, dat nu met de naam ‘wereld’ juist dat bekorende wordt toegesproken,
dat voor de mens alleen in de Verbeeldings-droom bestaat: ‘'t Heelal, 't door hem
gemaakte.’
Londen, herfst 1970
THEODOOR WEEVERS
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Boekbeoordelingen
Vanden levene ons Heren. De teksten, uitgegeven door Dr. W.H. Beuken,
deel I - Vanden levene ons Heren, ingeleid en toegelicht door Dr. W.H.
Beuken, deel II (Zwolse drukken en herdrukken voor de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde te Leiden, Nr. 60 A en B) N.V.
Uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1968, resp. 165 en
228 blzz. Prijs: resp. f 35, - en f 40, -.
Het komt niet dikwijls voor dat de auteur van een proefschrift na een lange reeks
van jaren zijn boek herschrijft. In 1928 promoveerde W.H. Beuken op een dissertatie
die in de handelsuitgave van het daarop volgende jaar getiteld was Van den Levene
ons Heren. Inleiding met kritiese kommentaar en uitgave van alle teksten. Verscheen
het werk toen in 1 band, thans ligt het in 2 delen voor ons, hetgeen de
raadpleegbaarheid van een werk dat bestaat uit een uitgegeven tekst en de
bijbehorende kommentaar, vergemakkelijkt. Men kan zich afvragen welke redenen
schr. ertoe bewogen hebben zijn wetenschappelijke eersteling zo drastisch te herzien
dat er een nieuw boek uit te voorschijn is gekomen. Het feit dat de uitgave van 1929
uitverkocht was, kan niet het enige motief geweest zijn. Er waren andere, belangrijker
redenen die een herhaling van vroeger ingesteld onderzoek wenselijk maakten.
Allereerst liet het onderwerp dat Beuken toen reeds boeide, hem niet los. Zijn
belangstelling voor een dichtwerk dat om zijn ouderdom en literaire betekenis
aandacht verdient, bleef onverflauwd. Voorts spreekt het vanzelf dat een
consciëntieus onderzoeker behoefte kan hebben, de uitkomsten van vroegere
studiën te verifiëren, gedane uitspraken te preciseren, kortom te streven naar een
nog hogere graad van zorgvuldigheid. Hierbij komt dat het wetenschappelijk
onderzoek gedurende het tijdvak van 40 jaren dat ligt tussen de verschijning van
het proefschrift en de volledige herziening, vorderingen heeft gemaakt. De moderne
fotografeer- en belichtings-
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techniek kan bij het onderzoek van handschriften gewichtige hulpdiensten bewijzen.
De codicologie die tot bloei is gekomen, maakt het mogelijk, met behulp van haar
verfijnde werkwijze met zekere nauwkeurigheid de ‘Sitz im Leben’ van een manuscript
te bepalen. De historische dialektologie doet thans middelen aan de hand om een
tekst met meer precisie te lokaliseren dan voorheen het geval was. De
comparatistische literatuurwetenschap die het gezichtsveld verbreedt, doet bruikbaar
vergelijkingsmateriaal aan de hand. Beuken kreeg de kans van al deze technieken
en verworvenheden te profiteren, en hij heeft zich die kans niet laten ontglippen.
In één opzicht had de verstreken periode van 4 decennia geen winst opgeleverd.
Nog steeds is er voor een uitgave van LoH niet meer dan één volledige codex
beschikbaar, afgezien van een aantal voor het onderzoek uiterst belangrijke
fragmenten die overigens grotendeels in 1928 reeds bekend waren. Wederom moest
Beuken roeien met de riemen die hij had, maar hij is, zoals blijken zal, erin geslaagd
uit het voorhanden materiaal meer te halen dan 40 jaar geleden.
Het behoeft nauwelijks gezegd te worden dat hij ook nu weer de uiterste zorg
besteed heeft aan de transcriptie van het teksthandschrift en van de fragmenten.
Deze zijn alle volledig afgedrukt. Enige foto's stellen de lezer in staat een indruk te
krijgen van de manuscripten. Voor de werkwijze bij de uitgave van de teksten is een
beroep gedaan op het stelsel van diakritische tekens dat Hellinga, met gebruikmaking
van de ‘conseils et recommandations’ van Bidez en Brachman, ten behoeve van
de P.C. Hooft-editie ontworpen heeft. Voor de beschrijving van het utrechtse
handschrift dat de komplete tekst van LoH behelst, kon Beuken beschikken over
de hierop betrekking hebbende notities van Hellinga en Tuynman.
Het tweede deel dat de inleiding en toelichting bevat, getuigt van de verbreding
en verdieping die schr. bij de herhaling van zijn onderzoek als ideaal voor de geest
moeten hebben gestaan. Natuurlijk lokt het uit tot een vergelijking met het boek van
1929. Slaat men de inhoudsopgave op, dan blijkt de verruiming van het gezichtsveld
uit een niet onaanzienlijke vermeerdering van het aantal hoofdstukken; toegevoegd
zijn capita over het vers, de plaats van het dichtwerk in
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de epiek en dramatiek der middeleeuwen, het auteurschap van LoH en het Rijmboec
van Oudenaarde en tenslotte zelfs een afzonderlijk hoofdstuk over de auteur. Het
is duidelijk dat Beuken zich hiermee begeeft op terreinen die hij 40 jaar geleden niet
betreden heeft, hetzij omdat hem daartoe het zelfvertrouwen ontbrak, hetzij omdat
de voorhanden stof hem daartoe toen nog geen aanleiding gaf. Het laatste is het
meest waarschijnlijke. Het onderzoek naar het auteurschap dat hij zelf inmiddels
heeft ingesteld, de uitkomsten der studies van Kloeke en Tinbergen, de kennismaking
met de franse literatuur van passies en levens van Jesus, die alles kon hij verwerken
in zijn heroriëntatie. Het is ondoenlijk, en ook onnodig, in een boekbespreking alle
details van zijn behandeling te vermelden. Dienstiger is het al het nieuwe dat deel
II bevat, onder één noemer te brengen. Het alles beheersende gezichtspunt in het
nieuwe boek is, dat wat men in de bijbelwetenschap van de laatste halve eeuw de
vormgeschiedenis noemt, waarmee de redaktie- en overleveringsgeschiedenis die
daarbij eveneens aan bod komen, nauw samenhangen. Het is bekend dat de
verschillende teksten van LoH een grote verscheidenheid van tekstvorm vertonen.
De uiteenlopende versies en redakties - Beuken onderscheidt beide - brengen de
onderzoeker in aanraking met het probleem van de geschiedenis van de tekst. Aan
deze zaak besteedt hij in zijn nieuwe boek veel zorg. Hij wijst herhaaldelijk op de
vormveranderingen waaraan de lyrische partijen in LoH bloot stonden; een populair
dichtwerk als LoH kon gemakkelijk ‘zersungen’ worden. Hij houdt rekening met het
voorkomen van ingelaste versregels, met interpolaties van grotere stukken en
tenslotte toevoegingen van moraliserende uitweidingen. Zo kwam hij ertoe na te
gaan welke ‘lagen’ in de tekstoverlevering waarneembaar zijn. Zijn navorsingen
resulteerden in de ‘hypothese’ (blz. 147) dat vier hoofdlagen te onderscheiden zijn:
a) de beginfase: in de 1ste helft van de 13de eeuw schreef een clerc, die
waarschijnlijk niet priester was, op de grens van Oost-Vlaanderen en Brabant, een
‘epos in de trant der grote epen, opgebouwd meest in vierregelige strofen met een
aantal meerregelige rijmen’. Het werk ontstond ‘als een Passion des jongleurs’ en
vertoonde sporen van hoofse invloed; b) de bewerking die circa 1270 (gedeeltelijk)
werd
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opgenomen in de verzamelcodex van Oudenaarde; c) een oostelijke bewerking die
al vroeg tot stand kwam en ‘waarschijnlijk’ met een aantal meerregelige rijmen werd
uitgebreid; d) de slotfase: de vrij diepgaande ‘bewerking’ die de oostelijke redaktie
in de aanvang der 15de eeuw onderging; het oorspronkelijk hoofs getinte karakter
van LoH werd door toevoeging van moralisaties en verdere uitbreiding met
meerregelige rijmen verburgerlijkt; dit is de tekstvorm van het utrechtse handschrift.
Beuken durft nu zelfs iets te ondernemen waartoe hij in 1928 nog niet was gekomen.
Hij waagt het de redaktie of versie van enkele gedeelten die naar zijn mening corrupt
overgeleverd zijn, te reconstrueren: de Magdalena-klacht (blz. 162-163) en het
kruislied (blz. 174-175). Wanneer men hieruit zou opmaken dat Beuken de strenge
tucht die de eisen van de editietechniek hem hadden opgelegd, opgelucht laat varen
om nu in zijn tekstkritische kommentaar zijn verbeelding de vrije teugel te laten, zou
men zich vergissen. Omdat hij met omzichtigheid te werk blijft gaan, zijn de
conclusies waartoe hij komt, aanvaardbaar. Ten aanzien van de oervorm van LoH
sluit hij zich aan bij de zienswijze van Tinbergen dat ‘een navolger zich de besproken
techniek kan hebben eigen gemaakt’. (blz. 84).
Nu Beuken de franse literatuur in zijn onderzoek betrekt en tot de gevolgtrekking
komt dat LoH ontstaan is als een Passion des jongleurs, zien wij ons geplaatst voor
de vraag naar de oorspronkelijkheid van het dichtwerk. Ik weet niet of Beuken de
mogelijkheid heeft onderzocht dat het gedicht in zijn geheel naar een frans model
is vervaardigd. Wel heeft hij gezocht naar een franse of latijnse bron waaraan de
bekende Mariaklacht die in LoH voorkomt, zou kunnen zijn ontieend. Het resultaat
van zijn nasporingen was negatief (blz. 181), hetgeen een bevestiging betekent van
de alleszins voor de hand liggende overtuiging dat de dichter van LoH een zelfstandig
werk tot stand heeft gebracht. Ik wil het Beuken allerminst als een tekortkoming
aanrekenen dat hij nagelaten heeft LoH te vergelijken met de komplete en
gedeeltelijke ‘vies de Jésus’ die de franse literatuur kent. Bonnard en de Greifswalder
school waaruit circa 1900 een aantal dissertaties voortgekomen zijn, die Beuken,
naar ik meen te mogen
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aannemen, wel kent, hebben die teksten onderzocht. Het zou echter een afzonderlijke
studie vergen de plaats die LoH naast deze berijmde levens van Jesus inneemt, te
bepalen.
Mer betrekking tot het auteurschap handhaaft Beuken zijn goed gefundeerde
afwijzing van Martijn van Torhout, de benedictijn van de abdij Ename bij Oudenaarde,
als mogelijke schrijver van LoH. Op grond van de gegevens die de epiloog verschaft,
betoogt hij dat de oorspronkelijke dichter die zich als een clerc aandient, een leek
en vermoedelijk niet een priester was, een auteur die zijn werk ‘voor het
jongleurstoneel’ schreef (blz. 123). Wanneer hij zijn ‘vermoeden’ op deze wijze
formuleert, dienen we ons de gang van zaken aldus voor te stellen dat de dichter
een epische tekst schreef met lyrischdramatische inslag die door een jongleur voor
de schare van het volk werd voorgedragen.
Overigens is het onloochenbaar dat het betekenisveld van het woord clerc zeer
breed was; de man die LoH maakte, kan een leek geweest zijn maar evenzo goed
een geestelijke die niet de priesterlijke wijding had ontvangen, een ontwikkeld man
die goed thuis was in de apokriefe literatuur en vrije bewerkingen van bijbelse
verhalen en zich soms richtend naar bestaande technieken en procédé's zijn ‘epos’
schreef. Op blz. 89 citeert schr. Bonnard die vaststelt dat ‘Herman van Valenciennes,
kanunnik van deze stad in de twaalfde eeuw, aan zijn Histoire de la Bible ‘donne le
ton d'une chanson’, in het raam van Beukens onderzoek een uiterst belangrijke, om
niet te zeggen onthullende konstatering.
Vergelijking met de herkomst van auteurs van franse levens van Jeusus is ook
tot dit doel leerzaam. In de Histoire littéraire de la France VII (Paris 1746) kan men
op p. xlviii en 130 lezen dat ‘Saint Israel, Grand Chantre de la Collegiale du Dorat
au Diocèse de Limoges, mort en 1014’, bewogen door de onkunde van het landvolk,
‘pour leur instruction’, in de volkstaal het leven van Jesus Christus berijmde en
bovendien de historische boeken van het Oude Testament. Deze cantor was een
seculier geestelijke; zijn werk is verloren gegaan. Geufroi de Paris die in 1243
schreef, was een ‘clerc’. Herman de Valenciennes (geboren 1112 of ca. 1160) was
priester en kanunnik. Jehan
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Malkaraume, midden 13de eeuw, was hoogstwaarschijnlijk eveneens kanunnik.
Macé de la Charité, einde 13de eeuw, was curé van Sancoins en vermoedelijk
benedictijn. Al deze dichters van bijbelse poëzie waaronder ook epische levens van
Jesus, schreven voor leken en weinig ontwikkelde kloosterlingen. Op grond van dit
alles lijkt het me geenszins uitgesloten dat de clerc die LoH gemaakt heeft, een
wereldgeestelijke was die niet tot priester was gewijd. Ik heb de indruk dat Beuken
ook bij de latere verbreiding van het LoH aan leken een rol toebedeelt (blz. 19) die
zij weliswaar gespeeld zouden kunnen hebben maar waarvoor in het onderhavige
geval geen bewijs kan worden bijgebracht. Dat ‘de bekende vertaler Vranke Callaert’
een leek was (blz. 19), is een misvatting die door Van Mierlo in de wereld is gekomen.
De voorkeur die Beuken in 1929 aan de dag legde voor De verwantschap tussen
Vanden levene ons heren en de beeldende kunsten (zie blz. 42-50 van zijn vorige
boek), is gebleven. Opnieuw besteedt hij 7 pagina's aan wat hij nu betitelt als
Iconografie en tekstkritiek in Levene ons Heeren (blz. 95-101). Zijn conclusie is dat
de ikonografie ‘kan helpen om bij drie taferelen t.w. de geseling, de kruisiging en
de kruisafneming latere toevoegingen van de oorspronkelijke voorstelling te
scheiden’. Afgezien van het onmiskenbare nut van deze ikonografische
vingerwijzingen kan er natuurlijk geen sprake zijn van wederzijdse rechtstreekse
beïnvloeding. Men blijft evenwel in het duister tasten wanneer zekerheid nodig is
met betrekking tot de vraag welke de gemeenschappelijke bronnen van beeldende
kunsten en LoH zijn.
Tot de imponderabilia reken ik de juistheid van de opvatting dat het Oudenaardse
handschrift ‘in het prille begin onze letterkunde een overtuigend bewijs levert van
onze volkomen Ebenbürtigkeit met de Westeuropese, speciaal de Franse, literatuur’
(blz. 105). Op blz. 203 noemt schr. het gedicht Ons Heren Passie een westfriese
tekst; beter ware het geweest met Verdam de taal te karakteriseren als een
‘Noordnederlandsch, Westfriesch gekleurd dialekt...waarschijnlijk een
Amsterdamschen tongval van het einde der 15de eeuw’ (TNTL 25, 1906, 197). De
Glossa ordinaria, genoemd op blz. 208, is niet een compendium in de zin die het
heeft wanneer men het begrip bezigt ter ken-
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schetsing van een werk als het Speculum Historiale (eveneens blz. 208). De
dateringen die schr. op blz. 152 geeft voor het ontstaan van de verhalen van Roeland,
Ogier van Ardennen van Walewein, laat ik voor zijn rekening; dat het zgn. Limburgse
leven van Jesus circa 1250 geschreven zou zijn, is echter onjuist; elders hoop ik
aan te tonen dat het na 1271 vervaardigd is. Wanneer Beuken op blz. 95 zegt dat
‘tussen de oudste tekst van LoH en het teksthandschrift...een tijdvak van zeker
honderdvijftig jaren’ ligt, meen ik een discongruentie op te merken met zijn hypothese
dat het dichtwerk in de eerste helft der dertiende eeuw ontstond (blz. 147). Of bedoelt
hij hier met ‘de oudste tekst’ het Rijmboec van Oudenaarde? Nieuw is voor mij het
woord vet-realisme, niet het begrip uiteraard. Wat vitiatie (blz. 149) betekent, is
duister.
Deze op- en aanmerkingen die op bijkomstigheden betrekking hebben, mogen
dienen als bewijs dat het boek van Beuken met dezelfde nauwgezetheid gelezen
wil worden als waarmee het vervaardigd is. Opzienbarende verrassingen heeft het
hernieuwde onderzoek van LoH niet opgeleverd maar wel degelijk gefundeerde
hypothesen en vermoedens die stuk voor stuk overweging verdienen. Twee
eigenschappen sieren de schrijver van deze studie: het enthousiasme waarmee hij
zijn taak heeft hernomen en waarvan het gehele werk doortrokken is, en de
behoedzaamheid die hem ervan weerhouden heeft meer te zeggen dan hij
verantwoorden kon. Hierdoor is het boek, de derde in de reeks edities van LoH,
geworden tot een standaarduitgave die de verschijning van een vierde voorlopig
onnodig maakt.
C.C. DE BRUIN

Den Tempel onser Sielen door de schrijfster der Evangelische Peerle,
ingeleid en kritisch uitgegeven door Dr. Alb. Ampe, S.J. (Studiën en
tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf, bezorgd door het
Ruusbroecgenootschap te Antwerpen, deel XVIII). Uitgave van het
Ruusbroecgenootschap, Antwerpen 1968, 656 blzz.
Reeds gedurende lange tijd hebben twee mystieke prozawerken die
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in de eerste helft der zestiende eeuw in gedrukte vorm verschenen zijn, de aandacht
getrokken van de leden van het antwerpse Ruusbroecgenootschap en van de
medewerkers aan Ons Geestelijk Erf, het orgaan van de Ruusbroec-vereniging. Het
zijn de Evangelische Peerle en Den Tempel onser Sielen, geschriften die aan
eenzelfde, naamloos gebleven Schrijfster worden toegekend. De Peerle werd voor
de eerste maal in 1535 ter perse gelegd en nadien tal van malen in uitvoeriger
redaktie herdrukt. De Tempel kwam in 1543 uit, maar werd niet herdrukt. Aan de
goede zorgen van pater dr. Ampe die voornemens is te zijner tijd de Peerle in een
wetenschappelijk verantwoorde, moderne editie te publiceren, is het te danken dat
wij thans reeds over een kritische uitgave van de Tempel beschikken. Dr. Ampe,
kenner van de middeleeuwse mystiek, die zijn sporen als ontleder van de
Kernproblemen uit de leer van Ruusbroec ruimschoots verdiend heeft, voorts ook
door zijn onderzoek van De grondlijnen van Ruusbroec's Drieëenheidsleer, en De
geestelijke grondslagen van de zielopgang naar de leer van Ruusbroec en De
mystieke leer van Ruusbroec over de zieleopgang, legt op dezelfde wijze als in de
hierop betrekking hebbende delen der Studiën en Tekstuitgaven van Ons Geestelijk
Erf (delen XI-XIII, 1951-1957) in de inleiding en commentaar van zijn uitgave een
eruditie aan de dag die respect afdwingt. Hij laat de anonieme schrijfster van beide
geschriften, die op 28 januari 1540 in de leeftijd van 77 overleed, zien tegen de
achtergrond van haar milieu, en zet uitvoerig uiteen welke rol aan de kartuizer Gerard
Kalckbrenner moet worden toegekend als verspreider van haar werk in de kring der
16de eeuwse vrienden Gods. Zij heeft noch tot ‘de maagden van Oisterwijk’ behoord
noch tot ‘de personen die formeel tot de bekenden van de communiteit der keulse
kartuizers gerekend kunnen worden’ (blz. 30). Wie zij dan wèl was, blijft voorlopig
onopgelost. Dat de keulse kartuizers, die zoveel hebben bijgedragen tot de
voortzetting van de middeleeuwse spiritualiteit, met haar contact hebben gehad, is
buiten kijf.
Na enige inleidende hoofdstukken over de Schrijfster, de ‘uitgever’ (niet de drukker
maar de proloogschrijver) Nicolaus Eschius en de ‘inleider’ Gerard Kalckbrenner
van haar geschrift, onderzoekt
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Ampe zorgvuldig de authenticiteit en structuur van het traktaat. Vervolgens
onderneemt hij een verkenningstocht naar de bronnen waaruit zij geput heeft. De
resultaten zijn verrassend. De slotsom is dat zij niet slechts terloops citeert maar
doorlopend kleine en grote brokstukken uit het werk van voorgangers licht en deze
in haar eigen werk vlecht. Het is aan Ampe's belezenheid en sterke geheugen te
danken dat op zo overtuigende wijze is aangetoond dat de Schrijfster ‘stond in de
traditie’ (blz. 103). In de uitgave van de Tempeltekst zelf is deze afhankelijkheid van
de schrijfster duidelijk zichtbaar gemaakt doordat Ampe vele malen de bladspiegel
in 2 kolommen verdelend, in de ene de tekst van de Tempel afdrukt, in de andere
die van de bron waaraan deze ontleend is. De tekstbezorger moet de vreugde van
de vinder ervaren hebben, telkens wanneer zij wederom langere of kortere passages
gelicht bleek te hebben uit de stichtelijke literatuur die haar ter beschikking stond.
De lezer zou tenslotte gaan vermoeden dat heel de Tempel een lappendeken van
aaneengelaste fragmenten van vreemde herkomst is, ware het niet dat de bijzondere
vertrouwdheid van pater Ampe met de geestelijke letterkunde van de late
middeleeuwen borg stond voor de zekerheid dat in die gedeelten van de uitgave
waarin de tekst de volle breedte van de bladspiegel vult, alleen de schrijfster aan
het woord is, zonder dat zij schatplichtig is aan de overlevering.
Deze opmerkingen raken uiteraard de waardering van de oorspronkelijkheid van
de Schrijfster. Het klinkt wellicht enigszins paradoxaal wanneer ik zeg: hoe breder
in de onderhavige studie Ampe's veelzijdige eruditie zich ontplooit, des te minder
blijft er over van de zelfstandigheid van de samenstelster. Leverde zij compilatorisch
werk, of verwerkte zij, zoals Ampe zegt, de traditie ‘in eigen geest en bloed’ en bezat
zij ‘persoonlijkheid en eigenheid genoeg om deze traditie zelfstandig te assimileren
en daarin haar persoonlijke leer gestalte te geven’? (blz. 103). De conclusie waartoe
het onderzoek van de leer welke in het traktaat vervat is, hem brengt, valt wat
genuanceerder uit dan de bewondering van vroegere onderzoekers. Op blz. 163
konstateert hij dat de Schrijfster ‘er niet voor terugschrikt allerlei teksten uit haar
geestelijke literatuur, zelfs soms woordelijk, als pas-
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klare uitdrukkingen voor haar ideeën over te nemen. Het moet evenwel opvallen,
dat dit laatste meestal slechts gebeurt bij loci communes, terwijl wij in de uiteenzetting
van haar persoonlijkste gedachten en motieven geen “bronnen” konden ontdekken’.
Uit de rijke traditie van de kerk nam zij allerlei elementen over ‘om ze evenwel in
een eigen, breed aangelegde, bont geschakeerde synthese samen te ordenen als
betoverend perspectief van inzichtelijke speculatie en als stevige onderbouw van
daadwerkelijke beleving’. De diep gevoelde overtuiging die uit deze woorden spreekt,
moet een geleerde met scherp kritische zin als pater Ampe is, ertoe gebracht hebben
een boek van 655 bladzijden te wijden aan het werk van een Schrijfster van wie hij
zelf bewezen heeft dat zij veelal in het voetspoor van anderen gaat.
De prijzenswaardige zorgvuldigheid waarmee de tekst is uitgegeven, gaat gepaard
met een volledigheid in het notenapparaat die weinig te wensen overlaat. Ampe
weet puttend uit de rijkdom van zijn tekstkennis en gebruik makend van zijn kritisch
inzicht, de inhoud van de Tempel te plaatsen in het perspectief van de historie. De
annotaties bevatten, evenals de inleidende hoofdstukken, zoveel kostbare gegevens
dat het te betreuren is dat de geleerdheid die hierin opgetast is, verscholen moet
blijven; een register van namen en zaken dat de lezer in staat gesteld zou hebben
zich te oriënteren in deze stroom van gegevens, ontbreekt, evenals een verklarende
woordenlijst bij de middelnederlandse tekst. De schrijver van deze recensie is echter
de laatste om dit gemis aan een tekstbezorger die zich reeds zoveel moeite getroost
heeft, als een tekortkoming aan te rekenen.
Ik eindig met het maken van enige opmerkingen en het opwerpen van enkele
vragen waaruit moge blijken met welk een belangstelling ik kennis heb genomen
van dit boek. Zoals zo vaak wanneer de relatie van een mystica tot haar biechtvader,
zieleleider of tekstredactor in het geding is, rijst, althans voor mij, ook hier een
probleem dat zich het best als volgt laat omschrijven: welk aandeel in de
totstandkoming van een mystiek geschrift dat in zulk een klimaat is ontstaan, komt
toe aan de een, en welk aan de ander? Ik weet dat de vraag niet te beantwoorden
is, al blijft het mij intrigeren, dat Gerard Kalckbrenner, de kartuizer die haar gekend
en haar werk ingeleid heeft, blijkens zijn
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epiloog op soortgelijke wijze als de Schrijfster aan de traditie ontleent.
Bij zijn juiste verklaring van de schutten der minnen op blz. 290, n. 74, had pater
Ampe nog kunnen verwijzen naar de vele ‘Stimuli amoris’ die in nederlandse vertaling
als gaert, strale of prekel der minnen circuleerden. In de eerste noot op blz. 582
zegt Ampe dat de Schrijfster haar overweging ‘vander bedinghe’ heeft opgesteld
met behulp van fragmenten uit een mnl. vertaling van De profectu religiosorum van
David van Augsburg. Het ware wellicht dienstiger geweest in de tweede kolom de
tekst van de zwolse druk van deze nederlandse overzetting af te drukken dan de
voorkeur te geven aan de latijnse, temeer omdat schr. op blz. 174 mededeelt dat
het zijn streven was de lezer de ‘onmiddellijke’ bron van een ontlening te doen
kennen. Ook elders, o.a. blz. 255-258 en 335-336, treft men latijnse originelen aan,
in casu gedeelten uit ps. Bernardus Tractatus de interiori domo en Richardus van
S. Victor Explicatio in Cantica Canticorum. Had het geen aanbeveling verdiend de
overeenkomstige stukken over te nemen uit de middelnederlandse vertalingen van
deze werken, of moeten we aannemen dat de Schrijfster Latijn kende?
Opmerkelijk blijft dat de Tempel, anders dan de Peerde die vaak is herdrukt en
vertaald, vrijwel geen verbreiding schijnt te hebben gekregen. Dr. Ampe en anderen
hebben gezocht naar een verklaring van het feit dat de Tempel in de schaduw van
de Peerle is gebleven. Dat de populariteit van het laatstgenoemde boek zo groot
was dat de Tempel het daartegen niet kon opnemen, is een argument dat, gesteld
dat men daaraan gewicht zou willen toekennen, bij nader inzien geen steek houdt.
Evenzo goed zou men kunnen verwachten dat de bekendheid van de Peerle de
verspreiding van de Tempel bevorderd zou hebben. Onder de andere verklaringen
die aan de hand gedaan zijn, is er een die mij het meest voldoet. Er is reden om
aan te nemen dat de kerkelijke overheid een verspreiding op ruimere schaal heeft
willen tegengaan. Mogelijk koesterde zij weliswaar geen argwaan tegen de inhoud
van het geschrift maar wel kan zij de mystieke leer die daarin ontvouwd werd, voor
een publiek van leken te abstruus geacht hebben dan dat zij het kon verantwoorden
een herdruk toe te laten. Dat op een 16de eeuwse lijst van commissarissen der
inquisitie (zie noot 10
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op blz. 17 van Ampe's inleiding) een Tempel der Sielen voorkomt, houdt een
aanwijzing in die dit vermoeden schijnt te bevestigen. In de Tempel zijn herhaaldelijk
Tauleriana verwerkt; wanneer men bedenkt dat een volkstaaluitgave van Taulers
geschriften op de index librorum prohibitorum werd geplaatst, wordt het begrijpelijk
dat ten aanzien van de verspreiding van soortgelijk werk enige voorzichtigheid in
acht werd genomen. De naam van de drukker van de Tempel, Simon Cock, die,
naast een aantal geschriften waarvan de orthodoxie onverdacht was, boeken had
uitgegeven die aan de aandacht van de censores niet waren ontsnapt (zie C. Sepp,
Verboden lectuur, Leiden 1889, blz. 69, 82, 95, 238, 239), kan naar men mag
aannemen de kerkelijke overheid tot waakzaamheid genoodzaakt hebben.
C.C. DE BRUIN
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