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auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

i.s.m.
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Razdom rodjand niujaim
In zijn door de Oxford University Press uitgegeven boek The Gothic Version of the
Gospels. A Study of its Style and Textual History schrijft G.W.S. Friedrichsen in zijn
‘Conclusion’ op blz. 248 de volgende woorden: ‘The discovery of the Giessen
Fragment (t.w. in 1907 in Egypte) has raised the hope that yet other, haply more
substantial portions of the Gothic Gospels may one day be restored to us’. Deze
woorden van hoop, in 1926 gedrukt, werden vierenveertig jaar later tot werkelijkheid.
In de maand oktober van het jaar 1970, bij de restauratie van de Sint-Afrakapel
in de dom van Spiers, kwam een houten kist te voorschijn, die daar meer dan een
eeuw geleden, t.w. op 25 november 1859, op bevel van de toenmalige bisschop
van Spiers, Nikolaus von Weis, in de nabijheid van het altaar begraven werd. Deze
kist bevatte vele relikwieën, waarvan de authenticiteit, zoals dat zo vaak het geval
is, niet geheel vast te stellen was. Onder deze relikwieën die vermoedelijk gedurende
of kort na de Franse Revolutie een toevlucht te Spiers gevonden hadden, ontdekte
dr. Franz Haffner, ‘Domvikar’ en archivaris van het bisdom, in een zak verschillende
grote beenderen die, volgens een opschrift uit de 14-15de eeuw op een stukje
perkament, de ‘Reliquiae S. Erasmi’ waren, d.w.z. afkomstig zouden zijn van de in
het begin der 4de eeuw gestorven bisschop Erasmus van Antiochië. Bij die
beenderen bevond zich als toegift ook een handschrift, en wel een blad perkament
dat om een 23,1 cm lang houtje gewikkeld was. Het blad perkament werd beschermd
door een omhulsel van papier, met een uit de eerste helft van de 16de eeuw
stammend opschrift ‘Rotula Grecis l(itte)ris exarata’.
De ontdekker dacht eerst dat dit blad perkament een in het Grieks geschreven, door
een Byzantijnse keizer uitgevaardigde bevestiging van de echtheid der relikwieën
van de heilige Erasmus zou zijn. Uit bij het Byzantijnse seminarie van de universiteit
München ingewonnen informaties bleek echter dat deze hypothese onhoudbaar
was. De oriëntalist
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Professor dr. Julius Assfalg in München bracht de ‘Domvikar’ van Spiers echter op
het goede spoor. In een artikel getiteld ‘Fragment der Ulfilas Bibel in Speyer’,
verschenen in de eerste aflevering (31 maart 1971) van jaargang 22 van het tijdschrift
Pfälzer Heimat, heeft dr. Franz Haffner zijn vondst wereldkundig gemaakt.
Het handschrift bleek namelijk niets anders te zijn dan een van de 149, blijkbaar
reeds in of voor de 16de eeuw verloren gegane bladen, die eens samen met de
1)
187 te Uppsala bewaarde, de volledige 336 bladen tellende Gotische Codex
2)
Argenteus gevormd hebben. Tot deze conclusie zou stellig elke eerstejaarsstudent
Gotisch met een enkele oogopslag gekomen zijn. De gouden monogrammen van
de vier evangelisten MK (Markus), Mþ (Mattheus), Joh (Johannes) en Luk (Lukas)
onder zilveren bogen, maken de identificatie van het teruggevonden handschrift tot
een eenvoudige zaak. Hoewel het blad meer dan een eeuw geleden heeft van vocht,
en hoewel wormen tal van gaten in het perkament gevreten hebben, is het toch van
relatief goede kwaliteit. Franz Haffner meent zelfs, dat het ‘wohl am besten die
3)
Zeiten überdauert hat’ . Het formaat van de codex van Spiers (21,7 cm

1)

2

W. Streitberg, Die Gotische Bibel 1, xxv [1919] (ook nog in de ‘Fünfte, durchgesehene
15

Auflage’ van 1965) en W. Braune, Gotische Grammatik (‘bearbeitet von Karl Helm’) § 221
[1956] schrijven dat de Codex Argenteus oorspronkelijk 330 bladen telde; dat moet echter
2

zijn: 336; zie b.v. Tönnes Kleberg, Codex Argenteus Silver Bibeln i Uppsala 11 [1961] en
16

2)

W. Braune, Gotische Grammalik (‘neu bearbeitet von Ernst A. Ebbinghaus’) blz. 3 [1961].
Ook bij Franz Haffner, Pfälzer Heimat 21, 2b [1970] en in Der Spiegel van 3 mei 1971, 177a
vindt men nog de verouderde opgave van oorspronkelijk 330 bladen.
‘Vår codex, som i ett arbete av holländaren Bonaventura Vulcanius första gången får sitt stolta

3)

tillnamm “Argenteus”’, schrijft Tönnes Kleberg, Codex Argenteus Silver Bibeln i Uppsala
11-12 [1961]. De naam is echter niet van Bonaventura Vulcanius zelf afkomstig, maar
vermoedelijk van Cornelius Gualtherus (Wauters) (gestorven 1582), aan wie de commentaar
bij het Gotisch alfabet Commentariolvs Viri cuiusdam docti Anonymi in Literas Gothicas. ex
Vetustißimo quodam Codice argenteo (vt eum vocat) sumptas, opgenomen in B. Vulcanius,
De Literis & Lingua Getarvm Siue Gothorvm p. 1-42 [1597], wordt toegeschreven. Zie Codex
Argenteus Upsaliensis jussu senatus universitatis phototypice editus 87b (1927).
Pfälzer Heimat 22, 3a (1971).

2
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bij 26,6 cm) is oorspronkelijker dan dat van de in Uppsala bewaarde bladen (19,75
4)
à 20 cm breed bij 24,25 à 24,5 cm hoog .
Het fragment van Spiers moet ook eens hebben behoord tot de codex die, naar
men zegt, door Liudger aan de door hem vóór het jaar 800 gestichte (vroegere)
benediktijnenabdij Werden aan de Ruhr geschonken werd. Zeker is, dat het
beroemde handschrift zich sinds de vroege middeleeuwen in Werden bevond en al
5)
dan niet zonder schade de kloosterbranden van 1119 en 1256 overleefd heeft .
Heinrich Duden, abt van Werden tussen 26 januari 1573 en 5 april 1601, schijnt,
ter aflossing van belastingschulden, de kostbare codex aan de keizerlijke legaat
6)
Ludwig de Hoyos overgedragen te hebben als een geschenk voor keizer Rudolf II .
7)
Voor november 1600 bevond het handschrift zich al op de burcht in Praag . Een
halve eeuw later, t.w. op 15 juli 1648, zou het, bij de verovering van de zgn. ‘Malá
Strana’, de ‘kleine zijde’ van Praag met het Hradschin, door de Zweedse veldheer
Hans Christoffer von Königsmarck, voorgoed, op een klein Nederlands intermezzo
(Isaac Vossius) in 1654-1662 na, in Zweedse handen overgaan.
Het is dus zeer waarschijnlijk om niet te zeggen zeker, dat het blad van Spiers
voor 15 juli 1648, van de rest van het handschrift gescheiden moet zijn geweest.
We weten trouwens, door het getuigenis van Arnold Mercator (gestorven 1587), dat
8)
de toenmalige codex van Werden niet meer compleet was . Franz Haffner heeft
het waarschijnlijk bij het rechte eind waar hij schrijft ‘Die Vermutung liegt nahe, daß
schon im Mittelalter bei Auslagerungen der Klosterbibliothek von Werden aus der
Prachthandschrift Teile entfernt wurden, zumal unser Blatt

4)
5)

6)
7)
8)

Codex Argenteus Upsaliensis 31a (1927).
Codex Argenteus Upsaliensis 85b (1927): ‘feliciter sane contigit, ut ex incendiis, quibus non
semel devastabatur monasterium, aliquatenus servaretur vel codex integer vel ea eins
fragmenta, quae ad nostram aetatem permanserunt’.
Codex Argenteus Upsaliensis 89a (1927).
Codex Argenteus Upsaliensis 88-89 (1927).
In zijn Inscriptiones Antiquce totius orbis Romani CXLVI (Heidelberg, 1602) schrijft Janus
Gruterus: ‘Pater ergo Michaëlis Arnoldus Mercator, ait extare in Bibliotheca Abbatiae
Vverdinensis Codicem antiquißimum, ante mille plus minus annos in pergameno aureis &
argenteis literis perscriptum, continentem quator Euangelistarum opus, sed quod dolendum
est, lacerum, diruptum, & nullo ordine ignorantia compactoris colligatum’.
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eine Schutzhülle aus Papier aufweist, die nach paläographischer Untersuchung
eine spätestens aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts stammende Inschrift
9)
‘Rotula grecis l(itte)ris exarata’ zeigt . Tot zover de historische bijzonderheden over
het Gotische bijbelfragment, zoals die grotendeels ook in het reeds genoemde artikel
van Dr. Franz Haffner te vinden zijn.
Wat ons echter in de eerste plaats interesseert, is uiteraard de Gotische tekst
zelf.
Alleen de voorkant van het blad van Spiers is tot nog toe toegankelijk, t.w. door
de fotografische, enigszins verkleinde reproduktie op de eerste bladzijde van de
hierboven genoemde publikatie van dr. Franz Haffner. Een maand later, t.w. op 3
mei 1971, publiceerde ook Der Spiegel op blz. 175-177 een artikel over de vondst
van Spiers, met een kleine maar toch goed leesbare reproduktie van de rectozijde
van het handschrift. De kunstredactie van NRC-Handelsblad had intussen op
donderdag 29 april reeds een iets grotere foto van de rectozijde gepubliceerd. Deze
foto, die op zijn kop stond, ging gepaard met de mededeling dat dit zou zijn: ‘bladzijde
188 van de zogenaamde Ulfilasbijbel’!
De voorzijde van het blad van Spiers bevat, zoals dat in de Codex Argenteus
gebruikelijk is, twintig regels tekst. Deze sluit precies aan bij Markus XVI, vs. 12,
t.w. bij de woorden afaruh þan þata, waarmee de codex van Uppsala, ook al in de
10)
oudste uitgave van 1665 door Franciscus Junius, eindigt . De tekst van de
recto-zijde van het blad van Spiers houdt midden in vers 18 op. Op de achterkant
volgt dan de rest van vers 18 alsmede de verzen 19 en 20 en de monogrammen
11)
der vier Evangelisten . Dit betekent dus dat hiermee het slotblad van de Codex
Argenteus te voorschijn is gekomen.
In het artikel in Der Spiegel werd gesuggereerd, dat op de achterkant van het
fragment van Spiers wellicht allerlei interessante aan-

9)
10)

11)

Pfälzer Heimat 22, 3a [1971].
Quatuor D.N. Jesu Christi Euangeliorum Versiones perantiquoe duoe, Gothica scil. et
Anglo-Saxonica: Quarum illam ex celiberrimo Codice Argenteo nunc primùm depromsit
Franciscus Junius F.F. (Dordrechti, MDCLXV). - Het begin van Mark. XVI, 12 luidt letterlijk bij
Junius p. 168: afar uþþan þata...
Volgens een ‘Freundl. Mitteilung des Orientalisten Prof. Dr. J. Assfalg’, schrijft dr. Haffner in
Pfälzer Heimat 22, 5b, noot 71.
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duidingen te vinden zouden zijn over de schrijver van het handschrift, over
opdrachtgever en over de tijd van ontstaan. ‘Möglicherweise könnte anhand des
Speyerer Pergaments geklärt werden, ob der Codex Argenteus tatsächlich - wie
bisher vermutet - von einem Schreiber in Brixen (Südtirol) zur Regierungszeit des
Gotenkönigs Theodorichs des Großen (471 bis 526) geschaffen worden ist’. Of aan
dit journalistieke ‘wishful thinking’ uiteindelijk enig positief resultaat zal beantwoorden,
moet worden afgewacht. Dr. Haffner is zo vriendelijk geweest me enkele mooie
fotografische reprodukties van de voorkant van het blad van Spiers te bezorgen.
Toen ik op 17 mei 1971 vroeg of hij me ook opnamen van de achterkant kon
bezorgen, antwoordde Dr. Haffner op 21 mei, dat hij het handschrift persoonlijk naar
München wilde brengen om het te laten restaureren. ‘Dabei’, zo schreef hij, ‘werden
auch entsprechende Aufnahmen von der Rückseite gefertigt werden. Da sich das
Bibelfragment unter Glas befindet und bei Wegname des Glases aufgrund des
jahrhundertelangen Zusammengerolltseins die Tendenz hat, sich wieder
zusammenzurollen wobei bei jeder Gewaltanwendung eine Beschädigung des
Blattes eintreten würde, kann deshalb die Rückseite zum jetzigen Zeitpunkt nicht
fotographiert werden’.
De tekst van de rectozijde van het blad van Spiers (met daarnaast de Griekse
24

tekst volgens E. Nestle, Novum Testamentum Graece

(1960)) luidt als volgt:
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Mark. XVI. vers 12
Uppsala
afaruh þan þata

Mετὰ δὲ ταῦτα

Spiers

r. 1: twaim ïze ataugiþs warþ ïn anþa

δυσὶν ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιν ἐφανερώθη
ἐν ἑτέ-

r. 2: ramma farwa gaggandam du wehsa· ρᾳ μορφῇ, πορευομένοις εἰς ἀϒρόν·
vers 13
r. 3: jah jainai galeiþandans gataihun

ϰἀϰεῖνοι ἀπελθόντες ἀπήϒϒειλαν

r. 4: þaim anþaim · niþþaim galaubi

τοῖς λοιποῖς · οὐδὲ ἐϰείνοις ἐπίστευ-

r. 5: dedun:

σαν.

vers 14
r. 5: bi spedistin þan anakumb

Ὓστερον [δὲ] ἀναϰει-

r. 6: jandam þaim ainlibim ataugida·

μένοις αὐτοῖς τοῖς ἕνδεϰα ἐφανερώθη,

r. 7: jah ïdweitida ungalaubein ïze jah

ϰαὶ ὠνείδισεν τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν ϰαὶ

r. 8: harduhairtein · unte þaim gasai

σϰληροϰαρδίαν ὅτι τοῖς θεασα-

r. 9: hvandam ïna urrisanana ni galau

μένοις αὐτὸν ἐϒηϒερμένον οὐϰ ἐπίστευ-

r. 10: bidedun ·

σαν.

vers 15
r. 10: jah qaþ du ïm gaggandans

ϰαὶ εἶπεν αὐτοῖς πορευθέντες

r. 11: ïn þo manaseþ alakjo · merjaiþ þo εἰς τὸν ϰόσμον ἅπαντα ϰηρύξατε τὸ
r. 12: aiwaggeljon allai þizai gaskaftai·

εὐαϒϒέλιον πάσῃ τῇ ϰτίσει.

vers 16
r. 13: jah sa galaubjands ufdaupiþs

ὁ πιστεύσας ϰαὶ βαπτισθεὶς

r. 14: ganisiþ · ïþ saei ni galaubeiþ af

σωθήσεται, ὁ δὲ ἀπιστήσας ϰατα-

r. 15: domjada ·

ϰριθήσεται.

vers 17
r. 15: aþþan taikns þaim ga

σημεῖα δὲ τοῖς πι-

r. 16: laubjandam þata afargaggiþ · ïn

στεύσασιν ταῦτα παραϰολουθήσει · ἐν

r. 17: namin meinamma unhulþons us

τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐϰ-

r. 18: wairpand · razdom rodjand niujaim βαλοῦσιν, ϒλώσσαις λαλήσουσιν ϰαιναῖς,
·
vers 18
r. 19: waurmans nimand · jah jabai ïngi ὄφεις ἀροῦσιν ϰἄν θανάσιr. 20: be hva drigkaina ni þauh ïm agljai μόν τι πίωσιν οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψῃ,
·
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‘In nieuwe tongen zullen zij spreken’! In hoeverre is dit bijbelwoord taalkundig gezien
van toepassing op het nieuw ontdekte blad van Spiers?
Zolang we geen volledige woordvormindex op de Gotische bijbel tot onze
beschikking hebben, zullen we, bij het antwoord op onze vraag een slag om de arm
moeten houden. Wij zijn immers nog steeds aangewezen op het glossarium van
Streitberg dat zich, niet zonder aanmatiging, noemt ‘Gotisch-Griechisch-Deutsches
Wörterbuch’ en op het in 1843 bij F.A. Broekhaus te Leipzig verschenen Glossarium
der Gothischen Sprache van H.C. von der Gabelentz en dr. J. Loebe, dat aan het
eind ook nog een Grieksch-Gotisch glossarium bevat. Verder is er gelukkig ook
Ernst Schulze, Gotisches Glossar, het volledigste Gotische woordenboek met
vermelding van de vindplaatsen. Van dit laatste, in 1847 te Magdeburg, met een
voorrede van Jakob Grimm verschenen werk, is in 1971 een herdruk bezorgd door
Georg Olms te Hildesheim.
Thans volgt de bespreking van nieuwe woorden en woordvormen.
Vers 12: farwa (gr. μορφῇ): dat. sg. van de langsyllabige ntr. wa-st. farw, resp. m.
wa-st. farws (ook een m. i-stam is theoretisch denkbaar), een substantief dat tot
nog toe niet in het Gotisch was opgetekend. Opvallend is het neutrale of masculine
genus, tegenover de feminina: ohd. farawa, een ô-stam, ofri. ferwe, oorspronkelijk
12)
blijkbaar eveneens een ô-stam , mnl. verwe.
Er is ook os. farawi, volgens E. Wadstein, Kleinere altsächsische Sprachdenkmäler
237 [1899] ‘(a)s’ d.w.z. acc. sg. als weergave van lat. faciem; de Nieuwhoogduitse
vertaling luidt ‘farbe, aussehen’. Een genus geeft Wadstein niet op, evenmin als
Van Wijk [1912], die os. farawi vertaalt met ‘uiterlijk’; F. Holthausen, Altsächsisches
Wörterbuch [1954] noemt far(a)wi f. en vertaalt het met ‘Farbe’. Volgens Wadstein
staat de Oudsaksische glosse ‘auf rasur’. Ze fungeert als vertaling van lat. faciem
in Matth. 16, 3 (niet 16, 4 zoals bij Wadstein):

12)

Dr. B. Sjölin (Groningen) schreef me op 13-9-'71: ‘Eftersom enligt van Helten, Aofr. Gramm.
§ 85 ϑ afr. w efter r faller framför ursprungligt i eller î (sered < *serwith, bineret < *binerwith)
förefaller det väl rimligast att anta att ordet är en ursprunglig ô-stam’.
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faciem ergo caeli diiudicare nostis ‘het aanzien van de lucht weet gij te
onderscheiden’. Farawi is blijkbaar een acc. sg. f. - ook een acc. sg. m. en n. is
formeel mogelijk - die de verbuiging volgt der kortsyllabige i-stammen (os. stiki m.),
waartoe ook meersyllabige behoren zoals missi-buri ‘noodlot’ m., urlėgi n. ‘oorlog’
en hėrdisli f. ‘kracht’.
Het in Van Wijk [1922] eveneens genoemde ae. foerbu f. ‘kleur’ moet echter
geschrapt worden; daar heeft Van Haeringen 181 [1936], in zijn tussen V i n n i g en
V i n k verstopt lemma V e r f , reeds op gewezen.
Vers 13: niþþaim: van de assimilatie van -h + þ- geven von der Gabelentz en Loebe,
Schulze en Streitberg slechts plaatsen op waar niþþan te vinden is. We mogen dus
waarschijnlijk wel aannemen dat de assimilatie niþþaim nooit eerder vertoond is.
16-17

Weliswaar schrijft Braune, Gotische Grammatik
[1961-1966] in § 62, Anm. 3,
dat de h in -uh, jah, nih, nuh assimileert ‘vor Partikeln und Pronom., die mit þ
5-6

anlauten’. Intussen geeft Streitberg in zijn Gotisches Elementarbuch § 26 [1920]
13)
slechts als voorbeelden van de assimilatie -h + þ- > -þþ- na nih: niþþan en niþþatei .
16-17

Dit laatste voorbeeld ontbreekt zelfs in Braune, Gotische Grammatik

[1961-1966]

1-3

en W. Krause, Handbuch des Gotischen § 110 [1953-1968]. Zover ik zie, noemt
Hermann Jacobsohn in zijn artikel Zum gotischen Satzsandhi (K.Z. 49, 132 volg.
[1920]) het geval niþþaim ook niet.
Vers 14: bi spedistin (þan): spedistin de zwakke dat. sg. m. en n. van de superlatief
spedists was, blijkens de voorbeelden bij Schulze, al eerder opgetekend. De
adverbiale combinatie bi spedistin ‘tenslotte’, gr. ὕστερον (δὲ) schijnt hier echter
voor het eerst voor te komen.
idweitida: 3de p. sg. praet. van het zw. ww. idweitjan ‘smaden’, ter

13)

‘Man wird...nicht als ursprüngliche Lesung (in Rom. 9, 7) niþ <þan> þatei ansetzen wollen,
so leicht þan hier hätte ausfallen können, sondern die Assimilation auf die in A vorhandene
Freiheit zurückführen, auch außerhalb ganz fester Wortverbände die Angleichung
vorzunehmen. In diesem Falle wird sich þatei an das hochbetonte nih angelehnt haben, was
wir ohne weiteres aus der bei uns im Neuhochdeutschen in solchen Sätzen üblichen
Betonungsweise schließen dürfen. An allen andern Stellen steht im gleichen Sinne ni þatei
für οὐχ ὅτι, lat. non quia: vgl. Gabelentz-Löbe III 276 § 278, 4’, Hermann Jacobsohn, Zum
gotischen Satzsandhi 149 (K.Z. 49 [1920]).

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 88

9
vertaling van gr. ὠνείδισεν 3de p. sg. aor. act. van ὀνειδίζω, was tot nog toe niet
opgetekend. Dit werkwoord regeert hier, evenals in het Grieks, de acc.; in Mk. 15,
32 echter (idweitidedun imma) de datief.
ungalaubein: (gr. ἀπιστίαν): acc. sg. van de f. i/ô-stam ungalaubeins; niet eerder
opgetekend; wel echter dezelfde casusvorm bij galaubeins.
gasaihvandam: dat. pl. m. van part. praes. gasaihvands, vertaalt gr. ϑεασαμένοις,
dat. pl. part. aor. van een deponens medii; dus weer te geven als: ‘hun die
aanschouwd hadden’. Niet eerder opgetekend.
Vers 15: gaskaftai (gr. ϰτίσει): dat. sg. van de f. i-stam gaskafts ‘schepping’. Deze
casusvorm is niet eerder opgetekend.
Vers 16: ufdaupiþs: nom. sg. m. part. praet. van perfektieve ww. ufdaupjan ‘dopen’,
ter vertaling van gr. part. aor. pass. βαπτισϑεὶς. De vorm is niet eerder opgetekend.
afdomjada: 3e p. sg. praes. ind. pass., als vertaling van gr. ϰαταϰριϑήσεται, 3e
p. sg. fut. ind. pass. Niet eerder opgetekend. Wel opgetekend was 2e p. pl. praes.
ind. pass. afdomjanda als vertaling van gr. ϰαταδιϰασϑῆτε, 2e p. pl. aor. conj. pass.
Vers 17: afargaggiþ: 3e p. sg. praes. ind. act., als vertaling van gr.
παραϰολουϑήσει, 3e p. sg. fut ind. act. Niet eerder opgetekend.
niujaim: dat. f. pl. van adj. niujis (ja-st.), als vertaling van gr. ϰαιναῖς. De vorm is
niet eerder opgetekend.
Vers 18: waurmans (gr. ὄφεις): acc. pl. van waurms ‘slang’. Van het Gotische
woord was slechts opgetekend een nom. sg. en een gen. pl., zodat Streitberg in
zijn glossarium zich er niet over uitliet of we te maken hadden met een a-stam dan
1-2

wel met een i-stam. W. Krause, Handbuch des Gotischen [1953-1963] p. 304a
(in de 3de druk [1968] eveneens in § 119) koos echter voor een a-stam, wat nu
achteraf door de nieuwe vorm bevestigd wordt.

ingibe (hva): part. gen. pl. van een niet eerder opgetekende f. i-stam ingifs ‘gif’, die,
zonder ti-suffix (verg. fra-gifts), met het vocalisme der vierde categorie, direct afgeleid
is van giban. I.v.m. het genus wijst prof. W.J.H. Caron me op het genusverschil
tussen garuns f. i-stam en runs m. i-stam. Het got. ingibe hva is een vertaling van
gr. ϑανασίμον
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τι ‘iets dodelijks’. In de veronderstelling dat Wulfila deze Griekse lezing als ‘Vorlage’
heeft gehad, is de vertaling ingibe hva erg vrij t.o.v. de grondtekst; men vergelijke
echter voor de betekenisontwikkeling hd. Gift, fr. poison.
drigkaina: 3e p. pl. praes. opt. act. van het ww. drigkan; vertaling van gr. πίωσιν,
3e p. pl. aor. conj. van πίνω. De vorm drigkaina is niet eerder opgetekend.
agljai: 3e p. sg. praes. opt. act. van het denominatieve, van het bnw. agls
‘schandelijk’, afgeieide agljan ‘schade doen’, een zw. simplex dat niet eerder is
opgetekend, zulks in tegenstelling tot het compositum usagljan, dat Streitberg vertaalt
met ‘(ins Gesicht schlagen) bedrängen L 18, 5’. Agljai is de vertaling van gr. βλάψῃ,
3e. p. sg. aor. indic. act. van βλάπτω ‘ik schaad’.
Als we samenvatten wat we aan ‘razdos niujos’ hebben, dan stellen we vast dat de
rectozijde van het fragment van Spiers bevat:
2

nieuwe woorden: farw(s) n. of m. wa-st.
en een f. i-stam ingifs,

1

nieuw simplex: het ww. agljan, waarvan
het compositum echter reeds eerder
bekend was,

12

nieuwe vormen van reeds eerder
bekende woorden.

We zullen nog even geduld moeten hebben tot we weten, hoe de laatste verzen
van het evangelie van Markus in de vertaling van Wulfila hebben geluid. Dan pas
zullen we een definitieve balans van aanwinsten kunnen opmaken.
Het is een aardige oefening, of als men wil een spelletje, om te voorspellen hoe
Wulfila's Gotische vertaling van de Griekse tekst is geweest. De tweede helft van
vers 18, in het Grieks ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπιϑήσονσιν, ϰαι ϰαλῶς ἔξουσιν, in de
vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap [1954]: ‘op zieken zullen zij de
handen leggen en zij zullen genezen worden’, zou in het Gotisch kunnen hebben
geluid: ‘siukaim handuns lagjand jah gahailnand’.
22 september 1971
F. DE TOLLENAERE
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Reinaert en zijn maagschap
1.
Het thema van de ‘maechscap’ neemt in Willems gedicht een niet onbelangrijke
plaats in. Welke bedoeling heeft de dichter daarmee gehad? Voor Muller is deze
vraag geen vraag geweest en hij heeft hem daarom ook niet gesteld. Het heeft
weliswaar zijn aandacht getrokken dat ‘in afwijking van de meeste oudere Fransche
branches, waar alleen van een geestelijke “gevaderschap” tusschen vos en wolf
sprake is..., onze Reinaert niet alleen Isingrijn, maar ook Brune oom, Tibeert neve
noemt, terwijl hij door Grimbeert steeds met oom wordt aangesproken’, hij meende
evenwel dit spel met verwantschapsnamen gemakkelijk te kunnen verklaren als
‘een nieuw blijk der zuiver Dietsche, mondelinge volksoverlevering, die naast of
onder de Walsche, schriftelijke literaire voortstroomt’ (blz. 33 van zijn laatste kritische
Reinaert-editie). Mij is een dergelijke ‘verklaring’ niet alleen te gemakkelijk, maar
ook te fantastisch, d.w.z. te weinig methodisch. Willem had immers als literair
voorbeeld de eerste branche van de Renart, waarin het maagschapsmotief op een
bepaalde, niet moeilijk te formuleren wijze functioneert. Wanneer hij in zijn eigen
gedicht dit motief op een andere wijze heeft laten functioneren, ligt het voor de hand
dat hij zich tegen zijn voorbeeld heeft willen afzetten. Door de verschillen tussen de
ene en de andere behandeling van het motief vast te stellen kunnen wij Willems
dichterlijke bedoeling op het spoor komen. Dat wil ik hier nu gaan doen. Ik blijf dus
doende voortwandelen op de weg van mijn vroeger essay ‘De eerste Reinaert en
zijn voorbeeld’ (in de bundel De andere Reinaert).
In fase I van de Renart - r. 11 tot 452, de ‘voorbereiding tot het proces’ - wordt
eenmaal gezinspeeld op de familierelatie tussen vos en das. Als volgt, r. 215/7:
‘Grimbert li taissons se leva; / se il puet, Renart aidera, / que ses cousins germains
estoit’. Grimbert doet dus wat in deze situatie van hem verwacht kon worden, hij
komt zijn aan-
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gevallen, zij het nog afwezige, ‘volle neef’ te hulp. In fase III - r. 737 tot 934, de
‘tweede indaging’ - maakt Tibert melding van deze hulpactie. Hij zegt tegen Renart,
r. 804/8: ‘Li rois vos het et vos menace / et Bruns et Isangrin li cous; / toz li mondes
se plaint de vos; / vos n'avez en la cort voisin / fors danz Grinbert vostre cousin’. In
fase IV - r. 935 tot 1220, de ‘derde indaging’, die door Grimbert in eigen persoon wordt de familierelatie tussen vos en das opnieuw door de verteller onderstreept.
Nadat Renart zijn neef herkend heeft lezen we, r. 985/8: ‘Grant joie en fait et grant
solaz, / si li giete au col les braz; / por ce qu'il estoit ses cousins / li mist desoz lui.
II. cousins’. Om zijn eigen positie als ondersteuner bij het proces te versterken laat
Grinbert Renart biechten en beterschap beloven (r. 1115/22). Als Renart op de weg
naar het hof dreigt terug te vallen in zijn oude zonden en Grinbert hem terechtwijst,
moet de vos wel gehoorzamen, r. 1202/3: ‘Cil n'ose faire autre sanblant / por son
cousin qui le chastie’. In fase V - r. 1221 tot 1482, ‘veroordeling en begenadiging’ pleit Renart eerst voor zichzelf, maar dat haalt niets uit. Grinbert vraagt dan in r.
1325/38 om een eerlijk proces. Niettemin wordt de vos tot de strop veroordeeld. Dat
roept tenslotte de beslissende interventie van de das op, ingeleid met r. 1433/5:
‘Mout est Grinbert en grant martire, / por son cousin plore et soupire; / or vait ester
devant le roi’. En wat zegt Grinbert dan tegen de koning? Hij zegt ten eerste er
persoonlijk voor in te staan dat Renart het nooit weer zal doen. Dit is de consequentie
van de biecht en de daarbij beloofde beterschap. Ten tweede zegt de das dat, als
Renart wordt opgehangen, al zijn verwanten daardoor in hun eer getroffen zullen
worden (‘S'il est panduz, sachiez de fi, / tuit si parent ierent honi’, r. 1443/4). Ten
derde belooft Grinbert in geval van begenadiging zijn neef het kruis te laten
aannemen. Dit is, zoals ik al aanduidde, een beslissende interventie, want Renart
wordt inderdaad begenadigd en op pelgrimage gestuurd. Grinbert heeft als neef
voortreffelijk werk gedaan en zijn optreden was geheel in overeenstemming met de
toenmalige opvattingen omtrent de ‘maechscap’. Dit motief is door de franse dichter
dus conventioneel behandeld, maar hij heeft er wel alles uitgehaald wat er voor de
intrigue van zijn verhaal inzat. Behalve Grinbert heeft Renart in het franse verhaal
geen enkele
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‘maghe’. Waarom ook? Een ‘oom’ Brun, een ‘oom’ Isangrin en een ‘neve’ Tibert
zouden geen functie hebben.
Tegen de achtergrond van de Renart moeten we nu Willems gedicht lezen. In fase
I van de Reinaert - r. 41 tot 462 van Mullers editie - doet Grimbeert iets dergelijks
als de Grinbert uit het voorbeeld: hij komt als ‘maghe’ de afwezige vos te hulp. In r.
175/6 wordt hij geïntroduceerd: ‘Doe spranc up Grimbeert die das, / Die Reinaerts
broeder sone was’. Het valt ons op dat Willem de familierelatie nauwer heeft gemaakt:
Reinaert is geen ‘cousin germain’ van Grimbeert naar zijn oom, de broer van zijn
vader. Men moet dit niet zoölogisch gaan narekenen, want de personages zijn zowel
in de Reinaert als in de Renart natuurlijk theriomorf voorgestelde mensen. Wat kan
de dichterlijke bedoeling zijn van de toegespitste familierelatie? M.i. alleen dit, dat
Grimbeert nog veel meer dan Grinbert verplicht was het hele proces door één lijn
met de aangeklaagde vos te trekken. In fase I is wat dit betreft niets op de
nederlandse dassefiguur aan te merken: Grimbeerts verdediging van zijn ‘oom’ herhaaldelijk zo genoemd, r. 181, 187, enz. - mag er wezen. In fase IV - r. 1337 tot
1758 - wijkt Grimbeerts gedrag echter nogal van dat van Grinbert af. Blijkbaar is de
nederlandse das door de gang van zaken aan het hof ietwat geïntimideerd geraakt.
Als Willem in r. 1337/8 de introductie van r. 175/6 woordelijk herhaalt - en ons
daardoor die bijzondere nauwe familierelatie tussen Grimbeert en Reinaert opnieuw
in de herinnering brengt - mogen we daarin wellicht, gezien wat er gaat volgen, al
enige ironie beluisteren. Want wat weet Grimbeert nu al met al tegenover de koning
en zijn heren te berde te brengen? R. 1340/7: ‘Al ware mijn oom noch also quaet,
/ Sal men vri recht voort draghen, / Men salne derde waerf daghen, / Also men doet
eenen vrijen man. / Ende en comt hi niet te hove nochtan, / So es hi sculdich alre
dinc, / Daer hi af voor den coninc / Van desen heeren es beclaghet’. De das doet
dus geen enkele poging om de vos in een beter daglicht te stellen maar verwijst
alleen naar de formeel vereiste derde indaging. Dat is in het frans heel anders. Daar
vraagt de koning aan Grinbert: ‘Sta jij erachter dat Renart mij zo voor het lapje
houdt? Nee? Haal hem dan zelf op, kom niet zonder hem terug!’ En de das
antwoordt: ‘Renart zal zéker komen, als hij eerst
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maar uw gezegeld bevelschrift ziet!’ Dat is een verwijzing naar het formele tekort
bij de vorige indagingen. Renart, zo verzekert Grinbert impliciet, gedraagt zich wel
degelijk als een loyale baron als alles maar in de goede vorm gebeurt. Daarin zit
een element van verdediging, van solidariteit van de ‘maghe’ met de aangeklaagde.
In het nederlands vraagt de koning aan Grimbeert, r. 1348 vgg.: ‘Wie wildi...dattene
daghet?...wie es nu hier / Die sijn ooghe ofte sine lier / Wille setten in avonture /
Omme eene felle creature?’ En Grimbeert antwoordt dan, r. 1354 vgg.: ‘So helpe
mi God, / Siet mi hier, ic bem soo coene / Dat ic wel dar bestaen te doene / Dese
bodscap, ghebieddijt’. Moet een ‘neve’ die een bezoek gaat brengen aan zijn ‘oom’
daarvoor ‘coene’ zijn? Moet hij zijn durf ontlenen aan de omstandigheid dat de
koning hem bevéélt te gaan? Grimbeert onderstreept hiermee alleen maar zijn eigen
loyaliteit, niet die van Reinaert. Als de das daarop in het hol aankomt en zijn
boodschap doet is zijn toon onmiskenbaar verwijtend. Hij tekent met schrille kleuren
wat er zal gebeuren als Reinaert niet met hem meegaat. Zeker, hij spreekt hem ook
wel moed in, r. 1389/94: ‘Hets messelijc hoet ghevallen mach. / U es dicke up eenen
dach / Vremder avonture ghevallen / Dan ghi noch quite voor hem allen / Met des
coninx orlove / Maerghin sciet uten hove’. Maar heeft Reinaert in deze bemoediging
ook kunnen horen dat de ‘neve’ hem tijdens het proces zou bijstaan? Zijn antwoord
wijst daar in elk geval niet op. Hij doet of hij heel erg onder de indruk is en eindigt
met: ‘Alse ghi wilt, so willic gaen’ (r. 1408). De ‘oom’ doet wat de ‘neve’ hem aanraadt,
overeenkomstig de spelregels van de ‘maechscap’, maar meent hij ook wat hij zegt?
Uit het vervolg van het verhaal weten we dat hij er niets van heeft gemeend. Immers
al voordat Grimbeert bij hem kwam had Reinaert zijn verdedigingsplan - dat een
aanvalsplan was - uitgebroed. R. 2058/61: ‘Nu willic prouven of ic mach / Te hoovede
bringhen een baraet / Dat ic voor de dagheraet / In grooter sorghen vant te nacht’.
De vos speelt dus in de begroetingsscene, des morgens nà die zorgelijke nacht,
comedie tegenover de das, de zoon van zijn broer, ‘eenen van sinen liefsten maghen’
(r. 2246). Waarom? Wel, blijkbaar omdat hij niets van hem verwacht. Willem
behandelt het thema van de ‘maechscap’ dus onconventioneel. Grimbeert doet ook
niets om zijn
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positie als verdediger ten hove te versterken. Hij vraagt niet aan Reinaert te biechten
en te zeggen dat hij het nooit weer zal doen, maar de vos komt zelf, onderweg, met
het voorstel van de biecht. Die biecht is ook helemaal geen echte schuldbelijdenis
maar, herdenkend, een uitvoerige aanval op de aartsvijand Isingrijn. Grimbeert
reageert op het gebiechte niet als een potentiële verdediger maar als een
nieuwsgierige en vroompraterige kwezel. Slotsom, r. 1692/4: ‘Nu moet hi siere sielen
telen, / Reinaert, bi Grimbeerts rade, / Ende gaen te hove waert up ghenade’. De
ironie - van de dichter - ligt hier dik bovenop. Tijdens het eigenlijke proces zal
Grimbeert geen bek meer opendoen. Hij laat zijn ‘oom’, de broer van zijn vader,
rustig gevangennemen en veroordelen. Vóór de terechtstelling knijpt hij er tussen
uit, r. 1901/8: ‘Doe Reinaert verordeelt was, / Orlof nam Grimbeert die das / Met
Reinaerts naesten maghen. / Sine consten niet verdraghen, / No ghedulden, no
ghedooghen, / Dat men Reinaerde voor haren ooghen / Soude hanghen alse eenen
dief. / Nochtan waest hem somen lief’. Wij horen hierin wel een echo van het franse
‘tuit si parent ierent honi’, maar hoe heeft Willem het verband veranderd! Bij hem is
het weer allemaal ironie geworden - ‘Niet verdraghen, no ghedulden, no ghedooghen’
- en de laatste regel is zelfs niet eens ironisch meer maar onverhuld: ‘Nochtan waest
hem somen lief’. Het is een volstrekte verloochening van de ‘maechscap’. Reinaert
heeft dit van tevoren geweten en daarom ‘te nacht’ zijn eigen strategie bepaald: de
verdediging zou helemaal op hemzelf neerkomen, op zijn ‘scone tale’. De
onbetrouwbaarheid van de ‘maechscap’ maakt de triomf van de ‘scone tale’ zoveel
te groter. Dat was de dichterlijke reden waarom Willem het thema zo totaal anders
dan in het frans, zo volkomen onconventioneel behandelde.
In het franse gedicht, zo heb ik hierboven gezegd, zouden een ‘oom’ Brun, een
‘oom’ Isangrin en een ‘neve’ Tibert geen functie hebben. Waarom is bij Willem de
oomzeggerij tegen Bruun en Isingrijn, waarom is het ge-neef tegenover Tibeert dan
wel dichterlijk-functioneel? Bruun, Isingrijn en Tibeert zijn geen echte ‘maghe’ van
Reinaert. Grimbeert is dat wel, zelfs nog ‘echter’ dan in het frans, immers geen
‘cousin germain’ maar een ‘broeder sone’. In fase I gedraagt hij zich ook als zodanig,
maar in fase IV nauwelijks en in fase V helemaal niet
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meer. Het behoorde dus tot Willems verhaal om een conventionele ‘maechscap’,
die op het eerste gezicht heel wat leek, geleidelijk aan te ontmaskeren. De fases II
en III moeten de lezer op die ontmaskering voorbereiden. Daarom wordt daarin, op
een wijze die door niemand - behalve door Muller - kan worden misverstaan,
‘maechscap’ gespééld. Hoe? Eerst fase II. Bruun komt zelfverzekerd in Maupertuus
aan, de sterke man die de zwakke wel eventjes zal overdonderen. Reinaert,
onzichtbaar voor zijn bezoeker ‘voren in sine poorte’ gelegen, trekt zich in zijn hol
terug om lang en diep na te denken (de aankondiging, tegelijk, van het latere ‘baraet’
dat hij ‘voor de dagheraet met grooter sorghen vant te nacht’!). Als hij eindelijk zijn
krijgsplan klaar heeft spreekt hij van binnen naar buiten de sterke man toe met
‘Heere Bruun’ (r. 547). Dat blijft ook zo wanneer hij Bruun antwoord geeft op diens
plompe vraag (du-vorm): ‘Wat aetstu Reinaert?’, want dit antwoord luidt: ‘Wat ic at,
Heere Brune? Ic at cranke have’ (r. 561). Maar als die ‘cranke have’ dan ‘honich’
blijkt te zijn, is het Bruun die opeens zijn toon verandert en ‘maechscap’ gaat spélen:
‘Edele Reinaert, soete neve’ (r. 579). De sterke wordt famieljaar omdat hij meent
van de zwakke te kunnen profiteren. Reinaert zijnerzijds gaat dan nog niet dadelijk
op het ‘oom’ over maar begint met het predicaat ‘heere’ weg te laten (r. 583, 586,
599). Als hij de plechtige verzekering wil loskrijgen - voor wat hoort wat - dat de beer
hem tijdens het proces als een ‘maghe’ zal helpen, wordt het zelfs weer even ‘Heere
Brune’, r. 603/5: ‘Dat soudic u gheven in u ghewout, / Heere Brune, wildi mi wesen
hout / Ende voor mi dinghen te hove’. Bruun belooft prompt, r. 610/1: ‘Hi wilde hem
wesen over al / Ghestade vrient ende goet gheselle’. Dan komt Reinaert eindelijk
uit zijn hol te voorschijn en speelt ook van zijn kant de ‘neve’, r. 627: ‘Oom Bruun,
gheselle, willecome’. Ten overvloede - de lezer moet het immers goed begrijpen licht Willem Reinaerts ironie in r. 636/44 ook nog expliciet toe, wat eindigt met: ‘Al
sprekende quamen dus gheloopen / Reinaert met sinen gheselle Brune / Tote
Lamfreits binnen den tune’. Als Bruun met zijn kop vastzit lezen we, r. 682: ‘Nu hevet
de neve sinen oom met looshede brocht...’, en verderop, als Reinaert zijns weegs
gaat, r. 700 vgg.: ‘Hier moghedi hooren van Reinaerde / Hoe hi sinen oom ghinc
rampi-
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nieren: / Oom Brune, vaste gaet mangieren...’ Daarmee is het geoom dan afgelopen.
Het was maar voor de gelegenheid, Bruun had het zelf uitgelokt - in opdracht van
de dichter natuurlijk - en Reinaert komt er in het verdere verhaal niet meer op terug.
In fase III komt het spel met de ‘maechscap’ er anders uit te zien, maar wel zo dat
het in vergelijking met de vorige fase een duidelijke climax vertoont. Als Tibeert
Reinaert komt indagen staat de ene zwakke tegenover de andere. Tibeert is volgens
de koning ‘wijs ende wel gheleert’ (r. 1032). d.w.z. een voorzichtig mannetje. Zo
iemand zal zeker nooit zelf het initiatief nemen om vlotweg ‘neve’ te gaan zeggen
tegenover een niet-verwant. Reinaert moet dus beginnen en hij doet dat meteen bij
het begin, bij de verwelkoming, openlijk staande ‘voor sijn huus’, r. 1072/3: ‘Reinaert
sprac: Tibeert, helet vri, / Neve, sijt seere willecome’. Weer vindt de dichter het nodig
om de ironie van de vos uitdrukkelijk toe te lichten (r. 1076/81). Er mag bij de lezer
vooral geen misverstand ontstaan over de bedoeling van Reinaerts mooipraterij in
het algemeen en zijn ge-neef in het bijzonder. ‘Neve’ wordt in r. 1082 herhaald en
in het vervolg laat Reinaert merken dat hij het zo royaal aan Tibeert toegeworpen
neefschap ook tenvolle als ‘maechscap’ in juridische zin wenst te verstaan. De ene
‘maghe’ moet de andere tijdens een proces bijstaan, welnu: ‘Comt in, ende morghen
willen wi / Beede te hove waert metten daghe. / Inne hebbe onder alle mine maghe
/ Niemene, Tibeert, daer ic mi nu / Bet up verlate dan up u’. In r. 1089 vgg. gaat het
dan weliswaar verder over Bruun, de indager en quasi-‘maghe’ uit fase II, maar
onwillekeurig denken we bij dat ‘onder alle mine maghe’ toch ook: ‘En Grimbeert
dan?’ Het is ongetwijfeld de bedoeling van de dichter geweest dat we dat zouden
denken. Maar hoe staat het eigenlijk met Tibeerts betrouwbaarheid als ‘maghe’?
Ook daarover zal de dichter ons uitdrukkelijk inlichten, dat is, onder andere, de
dichterlijke functie van de hele fase III. Het gebeurt nog niet zo direct. Reinaert blijft
maar ‘lieve neve’, ‘wel soete neve’ zeggen (r. 1104, 1112), zonder dat hij weerwerk
krijgt. Zodra hij echter aan zijn gast ‘meneghe vette muus’ in het vooruitzicht heeft
gesteld, laat deze zich eindelijk kennen, en wel in zijn principiële onbetrouwbaarheid
ten aanzien van de échte ‘maechscap’. R. 1138/42: ‘Wildi minen wille doen /
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Dat ghi mi leet daer muse sijn, / Daer mede mochtti die hulde mijn / Hebben, al
haddi minen vadre / Doot ende mijn gheslachte al gadre’. Dat ‘gheslachte al gadre’
betekent voor Tibeert dus volstrekt niets, ja de dood van zijn eigen vader zou hem
niets kunnen schelen, als hijzelf er maar door te vreten kreeg. Iemand bij wie het
‘Fressen’ zozeer boven de ‘Moral’ gaat is wél een ‘maghe’ om in moeilijke
omstandigheden op te steunen! Als Tibeert voor Reinaert ‘onder alle sine maghe’
nog de beste is, wat moeten die andere dan wel niet zijn. Ja, wacht eens even,
Grimbeert is er toch ook nog? Zou Grimbeert ook kunnen zeggen: ‘Wildi minen wille
doen / Dat ghi mi leet daer...sijn (de stippeltjes in te vullen overeenkomstig
Grimbeerts hartsbegeerten), / Daer mede mochtti die hulde mijn / Hebben, al haddi
mijns vader / Broeder doot...’? En wat zouden dan Grimbeerts hartsbegeerten, wat
zou voor deze ‘broeder sone’ wel het ‘Fressen’ kunnen zijn dat hem boven de ‘Moral’
van de solidariteit der verwantschap ging? Vroomheid bijvoorbeeld? We hebben
vooralsnog, in fase III, geen reden om aan de trouw van de brave Grimbeert te
twijfelen, maar het zaad van de twijfel is bij ons gezaaid. Het is me ook wel een
wereldje daar in het hof, een echte ‘beesteboel’, waar homo homini lupus is. Maar
laat ik nog niet meteen op die Isingrijn overgaan, want Reinaert moet eerst dat wijze
katertje nog het ‘gat’ inpraten. Hij doet dit met ‘neve’ op ‘neve’. Na r. 1176 wordt de
gespeelde familiariteit echter plotseling weer losgelaten en in het verdere verhaal
is de kater evenmin nog een ‘maghe’ als de beer dat is. Het spel met ‘oom’ en ‘neve’
was situationeel bepaald, èn bepérkt.
Nu dan ‘oom wolf’. Dat Isingrijn geen échte ‘maghe’ van Reinaert is moet ook de
meest ‘fundamentalistische’ filoloog, die geen gedicht als gedicht erkent en over
alle ironieën heenleest, als een tekstueel gegeven zien. Vreemd is de omzichtigheid
waarmee Muller zich t.a.p. uitdrukt: ‘En al wordt dit oomnoemen van Isingrijn door
Reinaert zelf “baraet” geacht..., deze v e r w a n t s c h a p schijnt toch iets anders en
meer dan de kerkelijke g e v a d e r s c h a p ’. Schijnt iets anders? Natuurlijk is het
iets anders, het is precies wat Reinaert zelf zegt: ‘baraet’, een fictieve, in dit geval
door de wolf opgedrongen en door de vos geaccepteerde maagschap. Reinaerts
maagschapsrelatie met Isingrijn is an-
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ders dan die met Bruun en Tibeert, niet situationeel-geïmproviseerd namelijk, maar
hoezeer ook onecht, toch juridisch-geldig, contractueel. Hoe het
‘maagschapscontract’ tot stand is gekomen vertelt de vos zelf in fase V, in zijn
zogenaamde publieke biecht, r. 2111/6: ‘Daer na quam ic an Isingrine, / Te wintre,
in eenen couden rime, / Bi Belsele, onder eenen boom. / Hi rekende dat hi ware
mijn oom / Ende began eene sibbe tellen. / Aldaer worden wi ghesellen.’ Het fictieve
van de maagschap, dat trouwens ook al uit de woordkeus blijkt, behoeft daar niet
nader voor de lezers toegelicht te worden, want deze zijn al sinds r. 1485/6 volkomen
op de hoogte: ‘Ic hietene oom, dat was baraet, / Isingrine die mi niet ne bestaet’.
Isingrijn is net als Bruun een sterke die van de zwakke heeft willen profiteren.
Grimbeert is in fase I al begonnen deze exploitatie aan de kaak te stellen en Reinaert
zet in zijn beide biechten van fase IV en fase V de onthulling voort. Opmerkelijk is
intussen dat in fase I noch door Isingrijn - maar die had daar ook geen belang bij noch ook door Grimbeert - die dit in zijn advocatenrol wel had kunnen gebruiken enige toespeling op de maagschap wordt gemaakt. Dat moet samenhangen met
Willems verhaaltechniek. In fase I mag onze lezersargwaan ten aanzien van de
reële waarde van de maagschap nog niet gewekt worden. Pas geleidelijk aan moeten
wij gaan twijfelen. In fase I moeten wij nog argeloos kunnen geloven aan een
volkomen integere Grimbeert, ‘Reinaerts broeder sone’, die doet wat conventioneel
van een ‘maghe’ verwacht kan worden. In fase IV zijn wij evenwel aan de echte
onthulling toe, van Isingrijn èn van Grimbeert. Isingrijn is daar in Reinaerts verhalen
ronduit ‘oom’ en spreekt bij gelegenheid de vos ook wel eens met ‘neve’ aan (r.
1630). Hersint wordt dienovereenkomstig eenmaal ook ronduit ‘moie’, te weten in
de krasse regel 1670 met de door de nieuwsgierige biechtvader ‘afgedwongen’
verduidelijking: ‘Ic hebbe gheslapen bi miere moien’. Al is de maagschap dan ook
‘baraet’, juridisch is Reinaerts avontuurtje met de wolvin incest. In fase V, na de
veroordeling, begint de vos de wolf openlijk te treiteren met zijn oom-schap. R.
1955/8: ‘Her Isingrijn, nu maect u voren! / Ja ne sidi nu daer toe vercoren, / Ghi
ende Brune, dat ghi sult dooden / Reinaerde uwen neve?’ Het spreekt vanzelf dat
Isingrijn noch hier noch ergens anders ingaat op de beschuldiging dat
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hij een ‘maghe’, wiens natuurlijke bondgenoot hij had moeten zijn, letterlijk aan de
galg brengt. De beschuldiging is niettemin juridisch gesproken bijzonder ernstig.
Willem voert hiermee zijn consequente, in fase II begonnen ontluistering van de
maagschaps-ideologie naar een nieuw hoogtepunt. Maagschap betekent volstrekt
niets, maagschap is alleen een voorwendsel dat gebruikt kan worden wanneer je
er voordeel mee kunt behalen, maagschap heeft geen morele inhoud. Isingrijn is
de belichaming van een dergelijke verleugende, baatzuchtige maagschap, Reinaert,
die het spel heeft meegespeeld, is er het welbewuste maar ook zelfbewuste
slachtoffer van, het gespéélde slachtoffer. Als de vos in fase V die onweerlegbare
beschuldiging aan het adres van de wolf heeft geuit, heeft de das ‘met Reinaerts
naesten maghen’ het koningshof dat een galgeveld zal worden al verlaten. Is de
maagschap die niet op een leugenachtige juridische constructie van ‘sibbe tellen’
berust, maar die de echte pretendeert te zijn, in feite zoveel meer dan huichelarij
en verraad? Ook die echte ‘maghe’ wilden immers in hun hart wel degelijk hun
nonconformistische verwant aan de galg hebben: ‘Nochtan waest hem somen lief’.
Leugen is, zo moet onze conclusie wel zijn, álle maagschap, echt is alleen de echte
trouw van Hermeline, echt is alleen het gezin met de ‘cleene welpekine’. We beleven
dat in Reinaert, maar via Reinaert spreekt Willem. Een groot dichter moet dat wel
geweest zijn, die Willem, die bij zo'n heilig huisje als de maagschap dwars tegen
de conventies van zijn tijd in kon gaan. Was hij ook een rechtskundige?
Hoogstwaarschijnlijk, maar dan een rechtskundige die noch in de rechtspraak noch
zelfs in de rechtsinstellingen innerlijk geloven kon.
Nadat we in het voorbijgaan hebben genoteerd dat Bruun in r. 1972 ‘Neve Tibeert’
zegt en zichzelf dus trouw blijft als sterke man die van een zwakkere profiteren wil
(‘nem dese line, du salt mede loopen’, joviaal, van hoog naar laag), blijven we wat
langer stilstaan bij de felle toespraak waarmee Reinaert zijn drie beulen naar de
galg drijft, r. 2003/29. Reinaert spreekt ‘in corten woorden’ - dus geconcentreerd -,
‘dat alle die daer stonden hoorden’ - dus voor ieder verstaanbaar, publiek. Hij begint
met aan die iedereen nog eens goed duidelijk te maken hoezeer Isingrijn en Hersint
als ‘maghe’ tekortschieten: ‘Ic weet wel, soude mijn moie / The rechte ghedinken
ouder daet, / Soe ne
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dade mi nemmer quaet. / Maer her Isingrijn, soete oom, / Ghi nemet uwes neven
cranken goom.../ Dat ghi mi dus hebt onneert’. De eerlozen zullen met eerloosheid
gestraft worden. Hoe voos en fictief de verwantschap ook moge zijn, voor het
luisterende publiek is ze reëel en is het verraad dat de ‘maghe’ plegen dus ook
reëel. Maar hierna stapt de spreker over op een figuur waarvan iedereen weet dat
hij - waarom? - zichzelf tekort heeft gedaan: Reinaerts eigen vader. Voor een vader
die als zelfmoordenaar in de hel zit behoor je je als zoon dood te schamen, maar
Reinaert doet niet alzo. Hij verwijst uitdrukkelijk naar die vader als een vrij en moedig
man, hij beroept zich op hem om zijn eigen - voorgewende - stervensmoed te
motiveren. R. 2022/5: ‘Mi es dat herte noch also coene, / Ic dar wel sterven eene
waerf. / Ne wart mijn vader doe hi staerf / Van allen sinen sorghen vri?’ Het publiek
moet hierover wel uiterst verbaasd zijn. Is een zelfmoordenaar iemand om je op te
beroepen? Kan een zelfmoordenaar ‘van allen sinen sorghen vri’ zijn, ook van ‘die
sorghe van der hellen’? Waaróm heeft Reinaert sr. zich dan van kant gemaakt?
Reinaert jr. stelt impliciet zijn luisteraars voor het probleem van het motief. Een
vader is geen ‘maghe’ in eigenlijke zin, hij is veel meer dan dat, je bent met hem
nog veel nauwer verbonden, je moet met hem nog veel meer solidair zijn. Nu, aan
solidariteit ontbreekt het Reinaert bepaald niet, hij identificeert zich zelfs bijna met
zijn vader. Maar het is een vader die door iedereen anders is afgeschreven, uit het
boek des levens geschrapt, als zelfmoordenaar. Het thema van de ‘maechscap’
wordt hier dus op een uiterst dramatische wijze toegespitst, juist nadat uitdrukkelijk
is vastgesteld dat Isingrijn en Hersint het als ‘maghe’ op de meest schandalige
manier hebben laten afweten. Het is een ongehoord brutale wending.
Als de drie ‘heeren’, opportuniteits-‘maghe’ in verschillende gradaties, door Reinaerts
striemende toespraak van het toneel zijn gejaagd - Grimbeert, de échte ‘maghe’,
achterna in zekere zin -, kan het ‘in grooter sorghen te nacht’ gevonden krijgsplan
worden uitgevoerd. Een nieuwe en ditmaal veel langere toespraak, in biechtvorm,
is alleen nog bestemd voor het gretig gemaakte publiek, ‘al tfolc’ (r. 2073). Isingrijn
wordt eerst nog eens uitvoerig getekend als trouweloze ‘oom’ en dan volgt het grote
leugenverhaal waarin hij samen met de andere ‘maghe’
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- Bruun, Tibeert, Grimbeert èn Reinaerts vader - zijn op koninklijk niveau
geprojecteerde, verbéélde verradersrol mag spelen. Het is dichterlijk gemotiveerd
dat figuren die ieder op hun wijze met de ‘maechscap’ maar een loopje hebben
genomen - op de figuur van de vader kom ik straks nog terug - nu door Reinaert als
‘maghe’ worden verloochend. De dichter moet er echter tegelijk voor zorgen dat in
de door hem geschapen situatie Reinaerts verhaal voor het publiek geloofwaardig
zal zijn. Het is immers voor de voortgang van de handeling en het bereiken van de
gewenste uitkomst noodzakelijk dat Reinaerts verhaal geloofd wordt. Beslissend
voor de geloofwaardigheid - de koningin bevestigt dit in r. 2542/5 met zoveel woorden
- zijn de rollen die verteller Reinaert aan neef Grimbeert en aan zijn eigen vader
heeft toebedeeld. Het vertelde verraad zelf kon uiteraard niet door het publiek
gecontroleerd worden, maar zowel van Grimbeert als van Reinaert sr. werden details
meegedeeld die geklopt moeten hebben met wat men wist. Van Reinaert sr. was
dit detail zijn welbekende zelfmoord, die door het leugenverhaal een overtuigend
motief kreeg - hij kon niet aan zijn financiële verplichtingen voldoen, drie weken
soldij vooruit voor dat hele huurlingenleger -, van Grimbeert moet het herkenbare
trekje zijn dronkemansloslippigheid geweest zijn, zijn neiging om als hij ‘van wine
een deel in hoghen was’ (r. 2302) sensationele verhalen bij de vrouwtjes te spuien.
De zelfmoordscene is in het gedicht voorbereid - door r. 2024/5 -, de
loslippigheidsscene niet, maar wij moeten en mogen de ‘waarheid’ van dit laatste
tafereel wel concluderen uit de blijkbare geloofwaardigheid ervan voor Reinaerts
hoorders. Ik houd het ervoor dat Willems lezers in Grimbeert een hun bekende
werkelijkheidsfiguur herkend hebben (evenals, verderop, in de ‘slechte dichter’
Belijn, die onverwonderd antwoordt op een niet in het gedicht voorbereide vraag
van Reinaert, r. 3279/91).
Is Reinaerts verloochening van zijn ‘maghe’ - echte en fictieve - in het algemeen
geredelijk te verklaren uit de verleugening van de maagschaps-ideologie zoals
Willem die zag, we blijven toch nog wel even zitten kijken naar de op het eerste
gezicht ietwat inconsequente behandeling van de figuur van Reinaert sr., de
zelfmoordenaar. Dat deze ‘listighe oude’ (r. 2386) of zelfs ‘vroede oude’ (r. 2414)
tegen de con-
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ventionele spelregels van de ‘maechscap’ zou hebben gezondigd - wat dan een
motief zou opleveren om hem met de andere verraders op één hoop te gooien -,
blijkt eigenlijk nergens uit. Als Reinaert jr. zijn vader voor de eerste keer in het
verhaal brengt is het om zich op een paradoxale wijze op hem te beroepen. De door
de kerk zo streng veroordeelde zelfmoord betekent voor de nonconformist Reinaert
even weinig als de in het conventionele recht zo hoog gewaardeerde formele
‘maechscap’. De vos kan dus bewondering opbrengen voor de stervensmoed van
de zelfmoordenaar, hij kan zich met hem identificeren. Maar hoe kan hij hem dan
pal daarop weer zo radicaal loslaten door hem een verbeelde verradersrol te laten
spelen? Het is inderdaad een ingewikkelde verhouding tussen vader en zoon, er
zit tegelijk identificatie en distantiëring in. Reinaert heeft wel een onconventionele
bewondering voor de stervensmoed van zijn vader, maar zijn eigen stervensmoed
is maar voorgewend. Hij wil niet opgehangen worden zoals zijn vader ‘hem selven
hinc’, hij wil niet sterven maar verderleven, met Hermeline en haar kinderen. Los
van alle gemoraliseer - waar Willem kennelijk niet van heeft gehouden - was senior
voor junior geen voorbeeld ter navolging inzoverre junior er niet over heeft gedacht
om als senior ‘het leven te verraden’. In andere opzichten wil Reinaert echter ook
in zijn leugenverhaal nog graag de bewonderende leerling van zijn vader blijven:
‘Daer leerdie an den vroeden ouden / Een deel meesterliker liste / Daer ic te voren
niet af ne wiste’ (r. 2414/6). Van een radicaal loslaten in tweede instantie is dus
evenmin sprake als van een volkomen identificatie in eerste instantie. Willems
verbeelding van de zoon-vaderverhouding is gecompliceerd en genuanceerd en
daardoor krijgt vanzelf ook de daarmee verbonden behandeling van het
maagschapmotief een buiten het formeel-juridische denken staande psychologische
volheid. Van alle menselijke relaties zijn in Reinaerts leven alleen die van de kleinste
kring van belang: de echtgenoot die ‘in grooter hoovescheden’ omgaat met zijn
vrouwe, de vader die zijn prille kinderen liefdevol gadeslaat en leidt, de zoon die
zijn vader bewonderend voortzet èn - zich van hem losmaakt. De betrekkingen en
betrokkenheden buiten de kleinste kring verleugenen licht, verlopen in gepraat en
verraad. Dat zijn dan de betrekkingen van de maagschap, ook die met de ‘naeste
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maghe’: ‘Sine consten niet verdraghen, / No ghedulden, no ghedooghen, / Dat men
Reinaerde voor haren ooghen / Soude hanghen alse eenen dief. / Nochtan waest
hem somen lief’. Reinaert kan het wèl ‘verdraghen’ dat zijn vader ‘van toorne hem
selven hinc’, daardoor voelt hij zich niet ‘gheonneert’, daardoor wordt de band van
bondgenoot en bondgenoot niet verbroken. Inderdaad laat junior in zijn leugenverhaal
senior de rol van verbeelde bondgenoot spelen. Immers: verschaft de vader niet
ondanks zichzelf de zoon de verbeelde schat waarmee deze de koning, zijn grootste
tegenstander, moet ‘verdoren’? Zijn de verbeelde vader en de reële zoon niet
eensgezind in hun verlangen om de koning, die tiran, ten val brengen? De
initiatiefnemer tot de tirannenmoord was, let wel, Reinaert sr. in eigen persoon, de
anderen die, op Grimbeert na, in het gedicht nog min of meer krachtig afgestraft
worden, waren maar meelopers, materiaal in een scheppende hand. De vader blijft
ongrijpbaar, ‘van allen sinen sorghen vri’, en de zoon laat zich zowaar door de
bedrogen koning nog formeel ‘al gader die wanconst van sinen vader’ vergeven (r.
2564). Is dan het geestelijke bondgenootschap tussen zoon en vader verbroken
door het leugenverhaal? Stelt de zoon op kosten van zijns vaders nagedachtenis
zichzelf in het leven? Integendeel, vaders vermaledijde zelfmoord krijgt als het ware
een diepere zin, die van een plaatsvervangend sterven, doordat de zoon dit incident,
toebereid met veel ‘scone tale’, opdist om zijn eigen hals van de klaarstaande galg
te redden.
In fase VI van de Renart - r. 1483 tot 1678, ‘pelgrimage en vlucht’ - wordt ‘cousin’
Grinbert niet meer genoemd. Hij neemt natuurlijk geen deel aan de resultaatloze
achtervolging, maar kan moeilijk nog iets in het midden brengen. Renart heeft hem,
als verder iedereen, beetgenomen. Een morele betekenis heeft dit niet want het
franse gedicht is zo maar een verhaaltje. In fase VI van de Reinaert - r. 2779 tot
3500 - beleven we in de vlucht van het vossengezin naar de ‘woestine’ de glorificatie
van de kleinste levenskring. Dat heeft wél morele betekenis want Willems gedicht
is niet zo maar een verhaaltje. Met de wijdere levenskring van de fictieve ‘maghe’
wordt ondertussen in fase VI verder afgerekend. Eerst krijgen ‘oom’ Isingrijn en
‘moie’ Hersint hun portie. Alleen de laatste wordt rechtstreeks en flemend-venijnig
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door Reinaert toegesproken, r. 2929 vgg.: ‘Moie, seit hi, wel lieve moie.../ Ghi sijt,
des gheloovet mi, / Een die liefste van minen maghen. / Bedi sal ic u scoen an
draghen’. Dan moeten Belijn en Cuwaert er nog aan geloven. Tegenover de eerste
gebruikt Reinaert dezelfde techniek als in fase III bij Tibeert. R. 3103 vgg.: ‘Alse
Reinaert voor de poorte quam, / Doe sprac hi: Neve Belijn de ram, / Ghi moet alleene
buten staen.../ Cuwaert sal in gaen met mi’, enz. Cuwaert wordt in het hol zonder
vorm van proces afgeslacht omdat hij ‘die eerste was die ons verriet’ (r. 3140/1).
De verrader wordt niet eerst tot de status van ‘maghe’ verheven, het loont de moeite
niet. Achteraf spreekt Reinaert tegenover Belijn echter wel van ‘mijns neven Cuwaerts
live’ (r. 3278). Direct daarop, als Belijn overgehaald moet worden om als overbrenger
èn dichter van ‘des coninx lettren’ te fungeren, lezen we nog eenmaal: ‘Vernamedi
iet / Dat mi de coninc ghistren hiet / Voor harde vele siere liede, / Eer ic uten lande
sciede / Dat ic hem een paer lettren screve? / Suldijt hem draghen, Belijn neve?’ (r.
3279/84). Het is de in het gedicht niet voorbereide, nochtans door de voortgang van
het verhaal geloofwaardig blijkende wending waarop ik hierboven doelde: Willems
lezers moeten deze verhaalsituatie vanuit een hun bekende werkelijkheid hebben
kunnen interpreteren. Na deze plaats, waar onze latere lezers-ogen wat bevreemd
tegen aankijken, is het uit met het ge-neef. Belijn denkt er niet aan om ooit ‘neve’
of ‘oom’ terug te zeggen. Zuiver formeel-juridisch is tenslotte het woordgebruik van
Firapeel in r. 3473: ‘alle sheere Belijns maghe’, en r. 3481: ‘Reinaerde...ende alle
sinen maghen’. Dit staat evenals het ‘Isingrijn ende sine maghe’ uit het begin van
fase I - r. 62 - buiten het door Muller aangeduide, maar niet begrepen, motief.

2.
De hierboven geciteerde passage uit Mullers inleiding heeft mij als aanloop gediend
tot het schrijven van dit literairhistorische essay maar is er niet de aanleiding toe
geweest. De aanleiding was de mij niet bevredigende behandeling van het
maagschapsmotief in het recente boek van de amerikaanse germanist Frank Rainer
Jacoby, dat ‘Van den Vos
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Reinaerde’ als titel heeft en als plaatsbepalende ondertitel ‘Legal elements in a
Netherlands epic of the thirteenth century’. Jacoby's boek wil een rechtshistorische
commentaar zijn bij de Reinaert. Ik kende het nog niet toen ik in januari 1971,
uitgaande van de studie van Hermesdorf, mijn beschouwing over ‘De Reinaert en
het recht’ schreef. Aangezien het werk van Jacoby pas in 1970 van de pers is
gekomen, en wel in München, is mijn tekort, naar ik meen, niet onvergefelijk. Minder
goed te verontschuldigen lijkt het mij dat Jacoby Hermesdorf nergens vermeldt. Het
is echter niet aan mij om kritiek uit te oefenen op Jacoby's rechtshistorische
belezenheid - die mij, onrechtskundige filoloog, immers in het algemeen wel moet
imponeren -, mijn bezwaren richten zich vóór alles tegen de wijze waarop hij Willems
gedicht heeft gelezen. Dat hij de dichter ‘indeed an authority in legal matters’ noemt
(blz. 108) moge wat sterk zijn uitgedrukt, niemand zal Willem toch zeker ervaring
met het recht willen ontzeggen. De dichter heeft die ervaring ook zeker gebruikt bij
de stoffering van zijn gedicht, dat een zeer persoonlijke bewerking was van het
franse procesverhaal Le Plaid. Maar dat is nog iets anders dan dat het Willems enig
dichterlijk doel zou zijn geweest om een satire te schrijven op de rechtspraktijk van
zijn tijd. En daarop komt het bij Jacoby toch zo ongeveer neer. Diens lezen is zo
eenzijdig geworden dat, afgezien van detailfouten, zijn interpretatie van het
gedicht-in-zijn-geheel er wel sterk onder heeft moeten lijden.
Bij Jacoby's behandeling van Willems gedicht wordt men herhaaldelijk herinnerd
aan de anonieme ‘tweede Reinaert’ van een eeuw later. Niet dat de schrijver de
beide gedichten en de verschillende standpunten van hun dichters met elkaar heeft
vergeleken, want vergelijken doet hij nooit. Hij interpreteert de Reinaert eenvoudig
alsof het een geïsoleerd overgeleverde tekst was, zonder literaire voorloop en
gevolg, waarbij hij, uit de rechtsbronnen, een juridische context moet scheppen.
Maar de ‘tweede Reinaert’ komt niettemin telkens in onze herinnering, omdat dit
14de-eeuwse gedicht veel beter dan het 13de-eeuwse aan Jacoby's eisen
beantwoordt. Eisen doet hij immers. Hij is niet helemaal tevreden met wat Willem
gedaan heeft, het had beter gekund. Zo lezen we bijvoorbeeld - en daarmee kom
ik op het maagschapsmotief - in het paragraafje ‘Blind motifs’ op blz. 91/2 het
volgende: ‘Several
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features in Reinaert's trial which could have affected the legal developments are
never fully developed. Pronminent among them is the role of the kin, the “maghe”...It
would seem that Reinaert's kin could have given their kinsman more active support
than they actually do’. Iets dergelijks moet de consequent-rechtskundige
14de-eeuwse dichter - in wie ik achteraf toch maar liever geen ‘prochiaen’ zie (verg.
Ts 86, 188) - ook al bij zichzelf hebben gedacht. In zijn uitbreiding wint de vos het
proces immers niet meer uitsluitend door zijn ‘scone tale’ maar vooral dankzij de
krachtige bijstand van zijn ‘moie’ Rukenauwe, de apin, en haar dreigend opgestelde
kring van verwanten. Ook Jacoby's tweede ‘blind motif’, dat van de geheimzinnige
schat heeft de aandacht van de 14de-eeuwer gehad, zij het dan dat deze een te
weinig geschoold folklorist is geweest om de schat op de eenvoudigste manier weg
te goochelen: ‘Even the point that such treasures can vanish when lifted under
improper conditions - a most convenient fact, should Reinaert ever have need to
explain the gold's sudden disappearance - is never raised’. Jacoby zou echter,
gesteld dat hij de ‘tweede Reinaert’ in zijn onderzoek ging betrekken, ongetwijfeld
ook waardering hebben voor de vernuftige wijze waarop de ‘tweede Willem’ zijn wat
slordige voorganger heeft verbeterd en het schatmotief ‘fully developed’. Die
14de-eeuwer moet een man naar zijn hart zijn. (Hij heeft trouwens, zoals men weet,
ook van harte mijn zegen, maar ik gun nu eenmaal daarnaast aan 13de-eeuwse
Willem zijn eigen dichterlijke bedoelingen.)
Keren wij terug tot het maagschapsmotief. Jacoby heeft, kan men ietwat toegespitst
zeggen, zich als filologisch regisseur van het gedicht een eigen Reinaert-figuur
gecreëerd, die zich helaas, doordat de oorspronkelijke dichter tegenwerkt, niet
steeds gedraagt overeenkomstig de regie-aanwijzingen. Hetzelfde geldt van
Reinaerts ‘maghe’. T.a.p. stelt de commentator vast: ‘While the “maghe” are
repeatedly mentioned in the poem and the king's behavior is influenced by his fear
of their reaction, their role seems somewhat ceremonial. Lip service is paid to the
ties of kinship (Isingrijn, Grimbeert, Reinaert, Nobel), but in time of need Reinaert's
kin leave court without a murmur, and Reinaert himself implicates their leader,
Grimbeert, his uncle and only ally, in order to save his own life.’ Deze zinnen moeten
wij eens nader gaan bekijken.
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Dat Grimbeert Reinaerts ‘uncle’ wordt genoemd in plaats van ‘nephew’ is natuurlijk
een verschrijving. Met de ‘lip service paid to the ties of kinship’ gaat Jacoby wel heel
erg globaliserend te werk. Allerlei nuances, van bewust gepraktizeerde ‘scone tale’
en geïmproviseerde jovialiteit tot formeel ‘baraet’, worden op één hoop gegooid. En
wat doet Nobel in dit gezelschap? Die neemt, dunkt mij, de maagschap steeds
volkomen serieus. Als hij in fase I, r. 419/21, Reinaerts misdragingen aan Grimbeert
onder de neus duwt (‘U oom, die clusenare was...’) stelt hij deze daarmee als ‘maghe’
als het ware mede-verantwoordelijk. In fase V, r. 1909/17, is hij ook, daarin heeft
Jacoby gelijk, serieus bevreesd dat Reinaerts ‘maghe’ (‘Hi hevet meneghen goeden
maech’) toch nog tot een actie zullen overgaan. Ten onrechte bevreesd, weten wij
als lezers. Maar wij zijn als lezers beter op de hoogte dan de koning, wij weten dat
die ‘naeste maghe’ maar een stelletje lamzakken zijn, die zich in hun hart erover
verkneukelen dat die schurk Reinaert zijn trekken eindelijk thuiskrijgt en
terechtgesteld zal worden: ‘Nochtan waest hem somen lief’ (r. 1908). De dichter
heeft het voor de voortgang van zijn verhaal nodig gehad dat de koning de
maagschap serieus nam en zich bevreesd toonde, want daardoor kon hij Nobel
gemotiveerd tegen wolf een beer laten zeggen: ‘Twi sidi traech, / Isingrijn ende
heere Bruun?.../ Sal men hanghen, twi ne doet ment dan?’ (r. 1918/9, 1927). De
‘heeren’ moesten naar de galg gejaagd worden om het toneel vrij te maken voor
Reinaerts spel, zijn in de nacht tevoren uitgedachte ‘baraet’. De koning doet precies
wat Willem hem wil laten doen, dus dichterlijk gemotiveerd. ‘Lip service’, niet serieus
te nemen uiterlijk vertoon van maagschapsgevoelens, is er alleen bij de ‘naeste
maghe’: ‘Sine consten niet verdraghen, / No ghedulden, no ghedooghen, / Dat men
Reinaerde voor haren ooghen / Soude hanghen alse eenen dief’ (r. 1904/7). Het
curieuze is nu dat Jacoby de tentoongespreide gevoelens van die ‘naeste maghe’
juist wél serieus wenst te nemen. Hij moet daarvoor weliswaar Willems tekst
vervalsen, maar dat behoort tot de creatieve vrijheid van de filologische regisseur.
We lezen op blz. 64: ‘Led by Grimbeert the badger, Reinaert's kin leave the court.
They could “neither stand, nor tolerate, nor permit Reinaert to be hanged before
their very eyes like a thief. Some still loved him”.’ (cur-
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sivering van mij, H.). Over het algemeen geeft Jacoby er blijk van wel degelijk goed
middelnederlands te kennen, maar op deze plaats is zijn interpretatieve wens de
vader van zijn foutieve vertaling geweest.
Ofschoon het niet direct iets met het maagschapsmotief te maken heeft wil ik tenslotte
ook nog een enkel ander voorbeeld - uit vele - geven van Jacoby's oververnuftig
maar bevooroordeeld lezen, waarbij feitelijke tekstuele gegevens eenvoudig
genegeerd worden. Bij herhaling vraagt hij onze aandacht voor het stuwende motief
van Reinaerts ‘honor’, en daar zit zeker wat in. Heeft Willem niet, naar hij in zijn
proloog zegt, zijn gedicht speciaal bestemd voor hoorders en lezers, ‘die gherne
pleghen der eeren’? Jacoby ziet Reinaerts ‘honor’ en de schending daarvan echter
wel erg juridisch bepaald. Als volgt, blz. 103: ‘The actual violence to Reinaert's honor
was done when the court denied him the inviolability of his person after he had come
before them of his own free will. All participants in the trial are responsible for the
fact that Reinaert was tried as a relapsed thief, a person without honor, and quite
consistently Reinaert grieves when he finally leaves the court, that he could not
accord to all present there the treatment he had gained to Isingrijn and to
Bruun...“Honor” to Reinaert is primarily an external quality with social implications.
It is a concept fraught with emotion, but it conforms to convention in other respects.
It is a part of this convention that insults to Reinaert's honor must needs be avenged
at all costs.’ Volgens Jacoby zou Reinaerts ‘honor’ daadwerkelijk geschonden zijn
op een met de vinger aan te wijzen ogenblik, in het gedicht r. 1880. Reinaert is
samen met Grimbeert naar het hof gekomen (r. 1759/75), heeft de koning begroet
(r. 1776/1801), is door deze op zijn nummer gezet (r. 1802/25), heeft zich daarop
weer verdedigd (r. 1826/55). Dan gaan, onder aanvoering van Belijn, de aanklagers
‘voor haren heere den coninc staen / Ende daden Reinaerde vaen’. Dat ‘vaen’ krijgt
van de dichter geen enkel bijzonder accent. Het verhaal gaat daarna gewoon door
en noch Reinaert, noch iemand anders maakt verder een toespeling op de
gevangenneming. Men krijgt ook niet de indruk dat de vos tijdens het proces en in
afwachting van de executie geboeid is geweest. In r. 1922 acht de koning de
mogelijkheid aanwezig dat Reinaert ‘ontsprinct’, in r. 1986 vgg. vindt Isingrijn het
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nodig ‘nichten ende neven / Ende alle die binnen den hove bleven, / Beede ghebure
ende gaste’ te vermanen om de veroordeelde vooral goed vast te houden, en Hersint
krijgt nog de bijzondere opdracht dat ‘soene name bi den baerde’. Iets lijfelijks,
handtastelijks kan het ‘vaen’ van r. 1880 dus nauwelijks hebben voorgesteld.
Niettemin acht Jacoby het juridisch van het allergrootste belang, want Reinaerts
‘honor’ is daardoor aangetast, hij wordt behandeld als een op heterdaad betrapte
dief: ‘Once the defendant has voluntarily come to court no one has a right to lay
hands on him before the judge has requested a verdict and his council have brought
it in. Only a defendant who was seized during the perpetration of his crime
participates in “plea and rebuttal” while he is in fetters’ (blz. 62). ‘Fetters’? Als ‘vaen’
met ‘binden’ gepaard gaat beschikt Willem werkelijk wel over de middelen om dat
tot uitdrukking te brengen, zo in r. 2858 vgg.: ‘Dat die coninc wart al erre / Ende hiet
Isingrine vaen / Ende Brune. also saen / Worden si ghevanghen ende ghebonden.../
Men bantse beede alsoo vaste / Dat si binnen derre nacht / Met gheenrehande
cracht / Een let niet en mochten roeren’. Isingrijn en Bruun, niet op heterdaad betrapt
en nochtans in de boeien geslagen, zouden zich met recht in hun ‘honor’ aangetast
kunnen voelen, maar Reinaert? Willem heeft in het ‘vaen’ van r. 1880 niets bijzonders
gezien, maar Jacoby weet het beter. Jacoby heeft dan ook al die vlaamse
rechtsbronnen uit de 13de eeuw doorgeploegd, Jacoby is ‘indeed an authority in
legal matters’. Al Reinaerts wraakoefeningen, het villen van een beer, wolf en wolvin
en wat er maar verder volgt, zijn naar Jacoby's mening het antwoord op ‘the actual
violence to Reinaert's honor’. Onze rechtskenner ziet echter over het hoofd dat al
die wraakoefeningen worden voorbereid door het schatverhaal en dat Reinaert dit
schatverhaal al kant en klaar meebracht toen hij samen met Grimbeert de
rechtsplaats betrad. Jacoby's constructie is dus niet alleen in zichzelf onwaarschijnlijk
maar ook bewijsbaar in strijd met Willems tekst. Reinaert had de strategie van zijn
wraak al ‘te nachte’ uitgestippeld toen Grimbeert hem 's morgens voor de derde
maal kwam indagen. De vos had aan die indaging geen gehoor behoeven te geven,
hij had best toen al met Hermeline en haar ‘cleene welpekine’ naar de ‘woestine’
kunnen vluchten. Maar dat wilde hij niet doen, hij wilde eerst
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met zijn ‘scone tale’ triomferen over ‘die dorpren ende die dooren’ van het hof, hij
wilde eerst met al zijn vijanden afrekenen. Het was een avontuur op leven en dood
maar Reinaert waagde het erop. Zo was die Reinaert, zo was die - Willem.
Mensen als Jacoby kunnen heel veel van de rechtsgeschiedenis weten, ze
begrijpen niets van een Willem. Omdat ze geen gedichten kunnen lezen. Omdat ze
geen dichters kennen. De Reinaert-filologie kan alleen verder komen als ze verder
wil gaan met Willem.
K. HEEROMA
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Nederlandse benamingen van woordenlijsten en woordenboeken
tot 1600
Hoewel de term ‘woordenboek’ voor de hand schijnt te liggen als benaming voor
een boek waarin de woorden van een of meer talen verzameld worden, verschenen
er toch bijna twee eeuwen lang Nederlandse woordenlijsten en woordenboeken eer
in 1643 ons eerste ‘Woorden-Boeck’, dat van J.L. d'Arsy, gedrukt werd. Om de
oorsprong van het woord ‘woordenboek’ na te gaan, bespreken we hier de
Nederlandse benamingen voor woordenlijsten en woordenboeken tot het midden
van de zeventiende eeuw, telkens in verband met de Latijnse benamingen waaruit
ze direct of indirect zijn voortgekomen.

1. Equivalenten van Vocabularius
Op het einde van de middeleeuwen was Vocabularius de gewone Latijnse benaming
voor woordenlijsten, die de oudere term glossarium, d.i. verzameling van glossen,
geheel verdrongen had. Afgeleid van vocabulum, woord, met het suffix-arius,
betekent Vocabularius eigenlijk een verzameling of lijst van woorden. Deze Latijnse
benaming komt niet alleen voor in de titel van eentalige Latijnse woordenlijsten als
bijv. de Vocabularius Brevilogus of Breviloquus (einde veertiende eeuw), maar ook
in die van Latijns-Germaanse woordenlijsten als bijv. de Vocabularius qui intitulatur
Teuthonista (Keulen, 1477) van G. van der Schueren.
Het bastaardwoord vocabulaer werd reeds vroeg in het Nederlands gebruikt. In
1483 verscheen bij de Somme rurael (Delft) van Jean Boutillier een Vocabulaer van
alle die vreemde of walsche termen gheset in ordinancie bi A.B.C. In 1495 droeg
een gesprekboekje de titel Vocabulaer om te leren Latijn, Walsch ende Vlaemsch
(Antwerpen); Vocabulaer komt hier overeen met Vocabulair in de Franse titel. In
1534 verscheen een uitgave van de Dilucidissimus dictionarius met als Nederlandse
titel Vocabulaer in vijfderlei talen (Antwerpen); aan Voca-
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bulaer beantwoordt hier in het Frans Vocabulaire en in het Latijn Dictionarius. Evenzo
kregen uitgaven van het Vocabulare van N. van Berlaimont in 1551 en 1560 de titel
Vocabulaer in vier spraken (Leuven), in het Frans Vocabulaire en in het Latijn
Dictionarium; van 1565 tot 1631 heten deze uitgaven in het Nederlands Vocabulaer,
in het Frans Dictionaire en in het Latijn Dictionariolum of Dictionarium. In 1579 komt
in een uitgave de afwijkende schrijfwijze Vocabuleir (Antwerpen) voor. In 1563
verscheen te Antwerpen Der Fielen, Rabauwen of der Schalken Vocabulaer, een
werkje over de boeventaal, waarin de woordenlijst echter slechts drie van de
achtenzeventig bladzijden beslaat.

b) Vocabulare
Het gesprekboekje dat in de eerste druk van 1495 Vocabulaer om te leren Latijn,
Walsch ende Vlaemsch heette, vermeldt in 1520 en 1530 de afwijkende vorm
Vocabulare (Antwerpen). Ook het gesprekboekje met woordenlijst van N. van
Berlaimont heet in 1536 Vocabulare (Antwerpen); van de eerste uitgave hiervan,
die vermoedelijk ca. 1530 verscheen, zijn slechts enige folia bewaard. De vorm
Vocabulare vinden we verder alleen nog in 1619 bij Jan Berthout, Ghemeyne
T'samencoutinghe by dewelcke ghevoeght is een vocabulare (Antwerpen),
vermoedelijk onder invloed van Berlaimont.

c) Vocabularius
De Latijnse vorm Vocabularius treffen we aan bij J. van Mussem, die als aanhangsel
bij zijn handboek over de Rhetorica (Antwerpen, 1553) Een seer profijtelijc
Vocabularius van vreemde termen opneemt.

d) Naembouck
Het Naembouck van allen naturelicken, ende ongeschuumden vlaemschen woirden
(Gent, 1546), uitgegeven door J. Lambrecht, draagt als Franse titel: Vocabulaire
des naturelz, et non forains motz flamengs. Vermoedelijk is Naembouck een
puristische vertaling van Vocabulaire: Lambrecht wilde immers geen
bastaardwoorden opnemen! Het Naembouck werd onder dezelfde titel in 1562
opnieuw uitgegeven door H.
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van den Keere, maar in 1582 onder de titel Dictionaire Flameng-François door G.
van Salenson.

2. Equivalenten van Dictionarium
Reeds ca. 1225 gebruikte Johannes de Garlandia in Engeland het woord Dictionarius
voor zijn zakelijk ingedeelde Latijnse woordenlijst. Voorlopig vond dit woord echter
weinig weerklank. Meer invloed had zeker Ambrosius Calepinus, die in 1502 zijn
Latijns renaissancistisch Dictionarium (Reggio nell' Emilia) uitgaf; waarschijnlijk gaf
hij deze titel aan zijn woordenboek omdat hij niet alleen woorden, maar ook dictiones,
zegswijzen, opnam, en wel, in humanistische geest, uit de klassieke Latijnse auteurs.
De eerste woordenlijst die bij ons de Latijnse titel Dictionarium kreeg, was het
Dictionarium quod Gemma Gemmarum vocant (Antwerpen, 1511); dit was een
bewerking van de oudere Vocabularius optimus Gemma Vocabulorum merito dictus
(uitgaven van 1495 tot 1505). Zoals boven reeds vermeld werd, verscheen in 1534
een Dilucidissimus dictionarius (Antwerpen), die in het Nederlands nog Vocabulaer
en in het Frans Vocabulaire heette. In 1538 zag het Dictionarium in Figuram
(Antwerpen) het licht, eigenlijk een beknopte Latijns-Nederlandse woordenlijst voor
schoolgebruik met slechts 24 bladzijden. In 1542 verscheen de Nederlandse
bewerking van het Dictionarium Latinogermanicum (Antwerpen) van Petrus
Dasypodius door Antonius Schorus, en van die tijd af is Dictionarium de gewone
Latijnse benaming voor een woordenboek.
Beknoptere woordenboeken heten soms Dictionariolum, blijkbaar onder invloed
van het Dictionariolum puerorum Latinogallicum (Parijs, 1542) van Robert Estienne.
Bij ons kennen we zo het Dictionariolum rerum maxime vulgarium (Gent, 1544) van
Joannes Paludanus, het Dictionariolum Latinogermanicum (Antwerpen, 1556) van
Evaldus Gallus en verscheidene uitgaven van de Colloquia cum Dictionariolo van
N. van Berlaimont van 1579 tot 1630. Reeds vóór Estiennes Dictionariolum, nl. ca.
1520, verscheen te Antwerpen de In etymologiam dictionariolus van Gerardus
Sellius.
In het Frans wordt de term Dictionaire pas later algemeen. Welis-
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waar gaf Robert Estienne reeds in 1539 zijn Dictionaire Francoislatin (Parijs) uit,
maar, zoals boven vermeld werd, de uitgaven van Berlaimont heten van 1551 af in
het Latijn Dictionarium, in het Frans echter tot 1560 nog Vocabulaire en pas vanaf
1565 Dictionaire. Typisch is ook dat Gabriel Meurier, die in 1557 zijn Vocabulaire
François-Flameng (Antwerpen) uitgeeft, in 1563 de tegenhanger ervan Dictionaire
Flamen-François noemt; de uitgave van zijn Frans-Nederlands woordenboek heet
in 1570 nog Vocabulaire, maar de nieuwe, aangevulde druk van 1574 krijgt de naam
Dictionaire François-Flameng.
Reeds in 1552 komt de vernederlandste vorm Dictionaris voor in het zakelijk
ingedeelde woordenboek van G. Luython: Dictionaris in Fransoys ende vlaemsch
oft nederduytsch (Antwerpen); de Franse titel hiervan luidt: Dictionaire en Franchois
et Flameng ou bas allemant. Dit woordenboek stond zeer waarschijnlijk onder invloed
van de boven reeds vermelde Dilucidissimus dictionarius. De vorm dictionaris werd
afgeleid van het Latijnse dictionarius en van het Franse dictionaire op dezelfde wijze
als bijv. notaris van notarius, notaire, secretaris van secretarius, secretaire en falsaris
van falsarius, falsaire.
De vernederlandsing dictionaris komt in de zeventiende eeuw nog verscheidene
malen voor. In 1624 noemde J.F. Rodriguez zijn Nederlands-Spaans woordenboek
een Nieuwen Dictionaris (Antwerpen); verder verschenen nog in 1639 Den grooten
Dictionaris en schadt van dry talen (Antwerpen) en in 1650 een Dictionaris Duytsch
ende Spaensch (Antwerpen). In die periode schijnt dictionaris een vrij gewoon woord
geweest te zijn. We treffen het bijv. ook aan in de voorrede van E.E.L. Mellema op
zijn Schat der Duytscher tale (Rotterdam, 1618): ‘desen Dictionaris oft
Woorden-Boeck’, in de voorrede van M. Binnart op zijn Dictionarium
Teutonico-Latinum reformatum (Antwerpen, 1635), die Dictionaris voor het enkelvoud
en Dictionarien voor het meervoud gebruikt, en in de voorrede van J.L. d'Arsy op
Het Groote Woorden-Boeck (Rotterdam, 1643): ‘'t Woord-boeck ofte den Dictionaris’.
Ook de vorm dictionarius werd wel eens in het Nederlands gebruikt: vóór de
eigenlijke woordenlijst in zijn bovenvermelde woordenboek geeft J.F. Rodriguez als
titel: Nieuwen Dictionarius. De vorm dictio-
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1)

narium vinden we reeds in 1584 bij H.L. Spieghel: ‘woordboeck, dats dictionarium’
en in 1648 bij H. Hexham, die in de voorrede op zijn Nederduytsch-Engelsch Groot
Woorden-Boeck (Rotterdam) spreekt over zijn Dictionarium en als meervoud ervan
Dictionarien gebruikt.
Uit de voorgaande voorbeelden blijkt dat woordboeck of woordenboeck vaak als
equivalent gegeven werd van dictionaris of dictionarium. Hoewel het waarschijnlijk
uit deze woorden gevormd is, zullen we het woord woordenboek afzonderlijk
bespreken in de laatste paragraaf.

3. Equivalenten van Thesaurus
Als benaming voor een woordenboek treffen we het Latijnse woord thesaurus, schat,
het eerst aan bij Robert Estienne in zijn Dictionarium seu Latinae linguae Thesaurus
(Parijs, 1531); waarschijnlijk wilde Estienne hiermee aangeven dat hij de rijkdom,
de taalschat, van het Latijn wilde verzamelen in de geest van de humanisten. Al is
invloed niet waarschijnlijk, toch kunnen we deze benaming vergelijken met de oudere
termen Gemmula en Gemma vocabulorum, die beide het eerst te Antwerpen gebruikt
werden, Gemmula in 1484 en Gemma in 1494; het Latijnse gemma betekent
edelsteen of parel.
Wellicht onder invloed van Estienne, al is dit niet duidelijk, gaf J. van den Werve
in 1552 aan zijn bastaardwoordenboek de titel het Tresoor der Duytsscher talen
(Antwerpen); in de latere uitgaven, van 1559, verving Van den Werve het
bastaardwoord Tresoor in zijn titel door Schat, zodat zijn woordenboek nu, meer in
overeenstemming met zijn puristische principes, Den Schat der Duytscher talen
heette. Het voorbeeld van Estienne stond ongetwijfeld Plantijn voor ogen toen hij
het woordenboek waarin hij de Nederlandse taalschat zo volledig mogelijk wilde
laten verzamelen, Thesaurus Theutonicae linguae (Antwerpen, 1573) noemde; deze
titel werd in het Nederlands vertaald als Schat der Neder-duytscher spraken en in
het Frans als Thresor du langage Bas-alman.
Den Schat der Duytscher tale is insgelijks de titel van het Nederlands-Franse
woordenboek van Mellema in 1618 (Rotterdam); de vorige

1)

H.L. Spieghel, Twe-spraack van de Nederduitsche letterkunst, Leiden, 1584, p. 92.
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uitgaven hiervan droegen alleen de Franse titel Dictionaire ou Promptuaire
Flamen-Francois (eerste uitgave Antwerpen, 1587). Boven hebben we reeds vermeld
dat in 1639 te Antwerpen Den grooten Dictionaris en schadt van dry talen verscheen.
J.F. Rodriguez spreekt in de voorrede op zijn reeds vermelde Nieuwen Dictionaris
over zijn Dictionaris oft Schat.
Ook samenstellingen met schat werden in titels van woordenboeken gebruikt. In
1634 verscheen de Schatkamer der Nederduytsche en Francoysche tale (Rotterdam)
van C. van den Ende, waaraan in de Franse titel Le gazophylace beantwoordde. In
1650 werd anoniem de eerste uitgave gedrukt van de Nederlandtsche Woorden-schat
(Haarlem) van L. Meyer, een woordenboek van vreemde en verouderde woorden
dat nog vele herdrukken kende.
Uit het gebruik van schat als benaming voor een woordenboek zijn onze huidige
woorden taalschat en woordenschat ontstaan. Een verschuiving naar de moderne
betekenis zien we reeds bij D'Arsy, die zijn woordenboek noemt: Het Groote
Woorden-Boeck vervattende den Schat der Nederlantsche Taele, met een Fransche
wt-legginghe (Rotterdam, 1643). Hiermee heeft dan ook de term woordenboek zijn
intrede gedaan.

4. Woordenboek
Eer D'Arsy de term woordenboek in zijn titel gebruikte, zijn er reeds verscheidene
bewijsplaatsen voor dit woord aan te wijzen. De oudste is de boven reeds vermelde
2)
bij Spieghel, die in 1584 spreekt over ‘woordboeck, dats dictionarium’ . We merken
op dat het Duitse Wörterbuch pas veel later voor het eerst voorkomt, nl. in 1631 bij
3)
J.A. Comenius in zijn werk Janua linguarum .
Verder spreekt Mellema, zoals boven reeds vermeld werd, in de voorrede op zijn
Schat der Duytscher tale van 1618 over ‘desen Dictionaris oft Woorden-Boeck’ en
schrijft hij als titel boven de eigenlijke woordenlijst: ‘Woorden-boeck’.

2)
3)

H.L. Spieghel, a.w., p. 92.
W. Mitzka, Trübners Deutsches Wörterbuch, VIII, Berlin, 1957, p. 263.
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In de inleiding op het eerste deel van het Woordenboek der Nederlandsche taal,
waar M. de Vries de oudste vindplaatsen van het woord woordenboek bespreekt,
vinden we ook enige plaatsen uit P.C. Hooft. Deze schreef in een brief in 1629: ‘Ik
heb 't in de Woordboeken niet konnen vinden...Woordboek, oft Woordenaer, hoe
4)
men op 't Duits heeten wil...den Franschen Woordenaer’ . De Vries voegt eraan
5)
toe dat ‘Woordboeken’ in een kanttekening verduidelijkt werd door dictionarien ,
een bewijs dat woordboek nog niet algemeen gebruikelijk was. De Vries besluit:
‘Jammer dat woordenaer het niet gewonnen heeft! Dat was veel teekenachtiger dan
6)
een samengesteld woord’ . Het woord woordenaer was wellicht echter een
persoonlijke vondst van Hooft, gevormd van woord zoals vocabulaer van het Latijns1e
vocabulum.
De vorm woordboek van Hooft zal later nog enige keren voorkomen, maar vóór
1650 treffen we de langere vorm woordenboek, die het gewonnen heeft, toch reeds
tweemaal aan in de titel van een woordenboek: in Het Groote Woorden-Boeck
(Rotterdam, 1643) van J.L. d'Arsy, boven reeds vermeld, en in het English and
Nether-duytch Dictionarie. Het Groot Woorden-Boek (Rotterdam, 1647) van H.
Hexham, met als tegenhanger ervan het Nederduytsch-Engelsch Groot
Woorden-Boeck (Rotterdam, 1648).
We kunnen het jammer vinden dat woordenaar geen ingang heeft gevonden,
maar woordenboek is in elk geval een handiger benaming dan de oudere woorden
vocabulaer, dictionaris en schat.

5. Gegevens uit de lemmata van de woordenboeken zelf
a) Equivalenten van Vocabularius
Als bastaardwoord neemt Van den Werve Vocabulair op in zijn Tresoor der
Duytsscher talen van 1552 (ook nog in zijn Schat, zeker in 1577 en 1605), met als
omschrijving: eenen boeck der verduytsinghe,

4)
5)
6)

P.C. Hooft, Brieven, uitgegeven door J. van Vloten, I, Leiden, 1855, p. 365.
P.C. Hooft, Brieven, uitgegeven door B. Huydecoper, Amsterdam, 1738, p. 147.
Woordenboek der Nederlandsche taal, 's-Gravenhage-Leiden, I, 1882, p. LXXIII.
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oft wtlegginghe. Mellema geeft in zijn Nederlands-Frans woordenboek van 1591 en
1612 voor Vocabulaer als Frans equivalent Vocabulaire en in dat van 1618 de
equivalenten Vocabulaire, Dictionaire; in de eerste paragraaf hebben we reeds
opgemerkt dat ook in de titels van Berlaimonts Vocabulare van 1565 tot 1631 het
Nederlandse Vocabulaer overeenstemt met het Franse Dictionaire. In zijn
Frans-Nederlandse woordenboek van 1596, 1602 en 1618 geeft Mellema het Franse
Vocabulaire weer met Vocabulaer oft boec van 't samensprekinghe. In Mellema's
twee delen van 1589 komen deze lemmata nog niet voor.
Den grooten Dictionaris ende Schat van dry talen, Duytsch, Spaensch ende
Fransch (Antwerpen, 1639) vermeldt voor het Spaanse vocabulario als Franse
equivalenten vocabulaire, dictionaire en als Nederlandse vocabular, woort boeck;
evenals bij Mellema in 1618 worden hier vocabulaire, dictionaire en woort boeck
blijkbaar nog als gelijkwaardig beschouwd. D'Arsy schrijft in het Frans-Nederlandse
deel van zijn Groote Woorden-boeck (1643): Vocabulaire, m. Vocabulaer of Boeck
van t'samensprekinge (duidelijk overgenomen van Mellema), en in het
Nederlands-Franse deel: Vocabulaer, Vocabulaire, m. In het Nederduytsch ende
Engelsch Groot Woordenboeck (1648) van H. Hexham vinden we: een Vocabulaer,
A small Booke of discoursing, een omschrijving die vermoedelijk evenals die van
D'Arsy teruggaat op die van Mellema.
De anonieme eerste uitgave van de Nederlandtsche Woorden-schat (Haarlem,
1650) van Meyer ten slotte vermeldt als bastaardwoord Vocabulaar, met als
equivalenten vertaal-boeck, woord-boeck, waarbij vocabulaar dus ook nog als
gelijkwaardig met woord-boeck beschouwd wordt.

b) Equivalenten van Dictionarium
In zijn Tresoor der Duytsscher talen van 1552 omschrijft Van den Werve het
bastaardwoord Dictionaire met: een boeck, in dwelcke de woorden te samen gelesen
ende verclaert worden (ook nog in zijn Schat van 1577 en 1605). Mellema geeft in
zijn Frans-Nederlandse woordenboek van 1602 en 1618 het trefwoord Dictionaire
in het Nederlands weer met Dictionaris, Boec daer alderley woorden in staen (nog
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niet in 1589 en 1596). Onder invloed van Mellema staat blijkbaar Den grooten
Dictionaris ende Schat van dry talen (1639), die het Spaanse dicionario in het Frans
weergeeft met dictionaire, vocabulaire, en in het Nederlands met boeck daer
alderhande woorden in staen; een vernederlandste vorm van dictionaire ontbreekt
hier dus. D'Arsy schrijft in zijn Frans-Nederlandse deel van 1643 ongeveer hetzelfde,
maar vermeldt voor het Nederlands de eigenaardige vorm Dictionaires; het Franse
Dictionaire geeft hij in het Nederlands weer met Dictionaires, Een boeck daer allerley
woorden in staen. In de anonieme uitgave van de Nederlandtsche Woordenschat
van Meyers uit 1650 vinden we ten slotte: Dictionaris, woord-boeck.

c) Woordenboek
Kiliaan is de eerste die woord-boeck als trefwoord opneemt; in zijn Etymologicum
van 1599 (nog niet in zijn Dictionarium van 1588) geeft hij er Dictionarium als Latijns
equivalent voor. Wellicht onder invloed van Kiliaan schrijft Mellema in zijn
Nederlands-Frans woordenboek van 1612 en 1618 (nog niet in 1589 en1591):
Woordtboec. Dictionaire, m. Verder vermeldt Van den Ende in zijn Gazophylace de
7)
la langue Françoise et Flamande van 1654 Woorden-boek als Nederlands equivalent
zowel van Vocabulaire als van Dictionnaire; in zijn Nederlands-Franse deel geeft
hij Woord-boek enkel weer met Dictionnaire. In Den grooten Dictionaris ende Schat
van dry talen van 1639 vinden we, zoals we reeds vermeld hebben, vocabular en
woort boec naast elkaar als equivalenten van het Spaanse vocabulario en van het
Franse vocabulaire, dictionaire. In zijn Nederduytsch-Engelsch Groot Woorden-Boeck
(1648) vermeldt Hexham: Een Woorden-boeck. A Dictionarie. De anonieme eerste
uitgave van Meyers Nederlandtsche Woorden-schat (1650) ten slotte heeft, zoals
reeds gezegd, woord-boeck opgenomen zowel als equivalent van Vocabulaar als
van Dictionaris.

7)

De uitgave van 1654 is de oudste die ik van het woordenboek van Van den Ende heb kunnen
vinden; volgens H. Sermon (De Vlaamsche vertaal- en woordenboeken van het begin der
boekdrukkunst tot den jare 1700, in Med. Vl. A. 1891, p. 280) zou er een uitgave uit 1634
bestaan, waarvoor hij naar de K.B. te Brussel verwijst. De oudste uitgave aldaar dateert echter
van 1654.
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Besluit
We zien dus dat de Nederlandse benamingen van woordenlijsten en woordenboeken
ontstaan zijn als equivalenten van de Latijnse benamingen. Tot ca. 1630 had
vocabulaer de overhand, vooral in de verschillende uitgaven van het Vocabulare
van Berlaimont; geleidelijk werd vocabulaer echter nog enkel toegepast op
beknoptere werken. In deze periode droegen uitvoerigere woordenboeken, zoals
bijv. die van Kiliaan en Sasbout, soms alleen maar een Latijnse of Franse titel;
sporadisch vinden we ook de benamingen Dictionaris en Schat (of een ander
equivalent van Thesaurus). Het woord Woord-boek komt reeds in 1584 en 1599
voor, maar pas tussen 1640 en 1650 schijnt het in de langere, handigere vorm
Woorden-Boeck algemeen ingeburgerd te raken en komt het ook in de titel van de
woordenboeken zelf voor.
Leuven
F. CLAES, S.J.
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Mijns hertsen gront
Het is bekend dat in een vrij groot aantal Nederlandse litteraire teksten uit de periode
van omstreeks 1350 tot 1430, de tijd van het ‘Beierse Huis’, Duits getinte
woordvormen voorkomen die wijzen op een sterke invloed van de Duitse literatuur
op de Nederlandse. Te Winkel achtte die invloed zo groot dat hij meende dat ‘de
2

zelfstandigheid van de Nederlandsche taal’ erdoor in gevaar gekomen was (Ontw.
II, 72), maar Verdam had reeds in 1890 het vermoeden geopperd (Ts. IX, 274) ‘dat
het gebruiken van mhd. vormen eene modezaak is geweest’, en ook Te Winkel sluit
zich daarbij aan als hij t.a.p. zegt: ‘moeielijk zullen wij toch kunnen ontveinzen, dat
onverbasterde Nederlanders, die aan het Beiersche hof verkeerden, met opzet in
een met Hoogduitsch vermengd Nederlandsch zijn gaan schrijven, omdat dat de
modetaal van het hof was geworden’. Inderdaad kan men eigenlijk niet spreken van
‘het gebruiken van mhd. vormen’; het is veeleer het geven van een Duits tintje aan
Nederlandse vormen, en daarbij ontstaan soms zulke kluchtige wanproducten (‘Hi
namse bi der witzer hant’, Gruuthuse-hs. V, 5; ‘deser zuetzer moykin’, ib. CXIII, 2;
‘onder voetsen’, ib. CXXXIX, 5), dat men bijna geneigd is te denken aan een parodie
in de trant van ‘es ist kaus baussen’.
Het verreweg vaakst voorkomende woord in zo'n Duits kleed is herts(e), hertze,
en dan vooral in vaste verbindingen en in bepaalde posities. Zeer gewoon is de
verbinding met sin: ‘hertse unde sinne’ (Haags Hs., ed. Nijland II, 167); ‘hertze ende
zin’ (Gruuthuse-hs. III, 1; IV, 24; XIV, 2; XXVIII, 2; LIV, 8; LXXV, 7); ‘hertse, zin ende
moet’ (ib. II, 24); ‘sin, hertze ende moet’ (ib. CVII, 4; CXIII, 22). Het meest geliefd
zijn genitiefverbindingen, waarvan ik als voorbeelden noem uit het Haagse
handschrift: ‘mins hertzin wonne’ (I, 294), - paradijs (I, 297), - clage (II, 36), - gheer
(II, 240), - vesten (VII, 23), - toeverlaat (VII, 41); en uit het Gruuthuse-handschrift:
‘in mire hertzen scrijn’ (IV, 3; VII, 16; XII, 6); ‘mijns hertzen bloet’ (IV, 17; XX, 1;
XXXIX, 10; LXVII, 8; LXXVI, 19;
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CXI, 6; CXXII, 4; CXXIV, 13); verder o.a. ‘mijns hertzen liefste, coninginne,
keyserinne, vrouwe, troost’. Een verbinding die vooral in het Haagse hs. voorkomt
is die met gront: ‘us hertzin grond’ (I, 186); ‘van getrouwen hertzin gronde’ (I, 220);
‘van hertzin gronde’ (I, 276); ‘in mins hertzin gronde’ (VI, 14); ‘dorch mijns hertzen
gront (XI, 20). Ook in het Gruuthuse-hs. komt de verbinding voor: ‘so es mijns hertzen
gront / Dijn eighin woonst’ (CXIII, 5/6); en in het Hulthemse hs.: ‘Soo wie dat dreghet
int hertsen gront / liefde tot reynen vrouwen’ (nr. CIX, 16/17, in Vad. Mus. I, 378).
Daarnaast ‘siere herten gront’ in Hult. hs. LXXV, 67/68 (Vad. Mus. I, 81), in een
tekst die ook Duitse vormen vertoont (‘tsucht’, vs. 84). Verdam i.v. g r o n t zegt sub
4): ‘Uit de bet. het diepste van het gemoed, de grond van het hart (d e s ) d e r
h e r t e n g r o n t ; mhd. des herzen grunt) ontwikkelde zich de bet. van binnenste,
geest, gemoed, inborst, aanleg, karakter, de grondtoon van iemands wezen’. Terwijl
hij van deze betekenis meer dan een volle kolom aan bewijsplaatsen geeft, is er
daarbij geen enkele van ‘des hert(s)en gront’, en met zijn verwijzing naar het Mhd.
was hij dan ook op het juiste spoor: deze verbinding is blijkbaar niet oorspronkelijk
Middelnederlands, maar in haar geheel uit het Duits overgenomen. In het Deutsches
Wörterbuch leest men dan ook in deel IV, i, 6, kol. 677/78 i.v. g r u n d : ‘grund des
herzens sitz. u. quelle der geheimsten u. tiefsten empfindungen...bis am ende des
18. jh.s. die weitaus häufigste zusammenstellung, dann z.th. verdrängt durch gr.
der seele....mit vorliebe nach präpositionen, und zwar am häufigsten nach von und
aus’, met als voorbeelden o.a.: ‘der von seines herzen grunde / bischof Rudolfen
war gram’ (Ottokar, Reimchr.); ‘und was bekumbert usz hertzen grund’ (Fr. v.
Schwaben 1271 J); ‘sô si ûz herzen grunde ir friunde ein lieblich lachen tuot’ (W.
v.d. Vogelweide 27, 36).
Het merkwaardige is nu dat, terwijl na het midden van de 15de eeuw alle overige
van die Duits getinte woorden spoorloos verdwijnen, wat er mede op wijst dat het
alleen modevormen waren, het ene woord hart in zijn verduitste vorm hertse nog
bijna twee eeuwen blijft bestaan, en wel vooral in de besproken genitiefverbindingen.
Ik geef in chronologische volgorde de gevonden plaatsen:
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Die voochdije mijnder hertsen pleijn,

Spel v.d. Cristenkercke vs. 1277 [± 1540]
Op zijn liefstens hals te lessen shartzen gloet,

DOUZA, Het X. Kusken [± 1550]
ick ben verwondert tot in mijns hertsen gront,

HOUWAERT, Lusth. d. Maechden 1, 332 [1582]
Door gheven en schencken werdt shertsen wensch volbracht,

COORNHERT, Kett. Werelt vs. 268 [1590]
Timmert huyzen heerlijck na tshertsen behaghen,

ib. vs 509
Mijns hartsen bloedt,

HOOFT, Granida vs. 1618 [1605]
Dat bid ick u Lief al uyt mijns hertsen gront,

R. VISSCHER, Brabb. 33 [1614]
Niet in de genitief, maar wel na een voorzetsel staat de vorm in:
Her her sprack tmeysken mit hertsen blije,

Ref. v.J.v. Stijevoort CX, 5
In den wijn van hertsen ich veriolijse,

Spel v.d. Cristenkercke vs. 1267.
Hoe is dit litteraire atavisme te verklaren? Mij dunkt dat hier sprake is van het
voortleven van een als specifiek dichterlijk gevoelde woordvorm, een litteraire
stereotype, mogelijk tevens in stand gehouden door de als een soort intensivum
ervaren klankverbinding ts na de vocaal in een stamsyllabe met stijgend accent.
Leiden, nov. 1971
C. KRUYSKAMP
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De definitie van Nederlandse dialecten
1)

Mijn brochure Wat zijn Nederlandse dialecten? heeft aanleiding gegeven tot een
2)
aantal korte besprekingen , maar verder ook een discussie uitgelokt. Drie auteurs
hebben bedenkingen gepubliceerd, in chronologische volgorde R. Willemyns,
Dialektologische grensgeschillen (Tijdschrift van de Vrije Universiteit van Brussel
11 (1968-1969), 121-132), R. Jongen, Unsere Mundarten. Der
geographisch-historische Aspekt (Im Göhltal, Zeitschrift der Vereinigung für Kultur,
o

Heimatkunde und Geschichte im Göhltal, n 5, Mai 1969, 4-31) en A. Weijnen, De
definitie van Nederlandse dialecten (De nieuwe taalgids, Van-Haeringennummer
3)
1970, 158-159) . Het blijkt dus niet zo eenvoudig te zijn, te definiëren wat onder
‘Nederlandse dialecten’ dient te worden verstaan; mijn eigen poging tot definitie
4)
noemt P.K. King ‘so near to the “dialect” of the bye-law as to be almost unintelligible’ .
Dat dit geen argument tegen mijn brochure kan zijn, zolang niet is aangetoond dat
mijn definitie niet adequaat is en dat een eenvoudiger definitie mogelijk is, spreekt
echter vanzelf. De andere recensenten en critici blijken overigens met het begrijpen
van mijn betoog minder last te hebben gehad.
Als een verworvenheid van de discussie kan worden beschouwd dat een zuiver
linguistische definitie van Nederlandse dialecten, die uitsluitend op het criterium van
de graad van verwantschap met de Ne-

1)
2)

3)

o

Voordrachten gehouden voor de Gelderse leergangen te Arnhem, N 22. Groningen 1968.
Door B. van den Berg (NTg 61 (1968), 280), J.L. Pauwels (Leuv. B. 57 (1968), Bijblad, 63),
Jo Daan (Taal en Tongval 20 (1968), 183), F. Beersmans (Zeitschrift für Mundartforschung
35 (1968), 165-166), D. Stellmacher (Sprachpflege 18 (1969), 94-95) en L. Simons (Ons
Erfdeel 13 (1969-70), 1, 186-187).
Een polemisch gekleurde discussie op bescheidener niveau heeft plaatsgehad in Land zonder
grenzen - Pays sans frontières - Land ohne Grenzen, Drietalig tijdschrift voor Oost-België,
o

4)

n 3 (december 1970), 4 (februari 1971) en 5 (april 1971).
P.K. King, Dutch studies. The Year's Work in Modern Language Studies, vol. 30, 1968 (Leeds
1969), 577-601. Citaat op p. 581.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 88

46
derlandse cultuurtaal steunt (‘Nederlandse dialecten zijn dan die dialecten die meer
de kenmerken vertonen van de Nederlandse cultuurtaal dan van enig andere
5)
cultuurtaal’ , onbruikbaar is. Daarmee is dan ook definitief het standpunt opgegeven
dat een bepaalde isoglosse, praktisch gesproken de Benrather lijn, de Nederlandse
dialecten aan de oostkant zou begrenzen. Positief betekent dit, dat wordt
aangenomen dat de grens tussen de Nederlandse en de Duitse dialecten die tussen
de Nederlandse en de Duitse cultuurtaal is. Wanneer Jongen in verband met de
Overmase dialecten in België stelt, ‘dass die Frage “Deutsch oder Nichtdeutsch”
am Wesentlichen vorbeigeht’, kan ik het daarmee eens zijn, omdat hij als ‘wesentlich’
6)
beschouwt ‘die Erscheinung der geographischen Verteilung der Mundarten’ , niet
de afbakening van de Nederlandse en Duitse cultuurtaal in zijn gebied. ‘Het hoeft
echter geen betoog dat een indeling in dialektgebieden moet gebeuren op grond
van linguïstische kriteria, m.a.w. van isoglossenbundels die met de kultuurtaal geen
7)
rekening houden’ .
Mijn definitie was dan ook niet zuiver linguistisch, maar eerder sociolinguistisch:
om te bepalen welke dialecten Nederlands zijn werd niet alleen een beroep gedaan
op het linguistische gegeven van de verwantschap met de Nederlandse cultuurtaal,
maar ook op het sociolinguistische van de coëxistentie met die cultuurtaal. Dit brengt
ten aanzien van de traditioneel als Nederlands beschouwde dialecten van
Frans-Vlaanderen moeilijkheden mee. En hier gaan de meningen uit elkaar. Ikzelf
heb twee elkaar tegensprekende oplossingen voorgesteld, waartussen men zou
8)
kunnen kiezen : in Frans-Vlaanderen worden geen of worden wel Nederlandse
dialecten gesproken. In het eerste geval bleef mijn definitie sluitend, omdat de
elementen van de verwantschap met en de overkoepeling door de Nederlandse
cultuurtaal dan steeds met elkaar verbonden zouden optreden; zij zou echter
gemakkelijk emotioneel gemotiveerd verzet kunnen oproepen. In het tweede geval
betekende mijn definitie geen breuk met de traditionele opvatting; men

5)
6)
7)
8)

Weijnen, 159.
Jongen, 9.
Willemyns, 132.
Goossens, 20-21.
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zou mij echter een fout tegen de regels van het definiëren kunnen aanwrijven, omdat
het principe van de geslotenheid van de definitie doorbroken werd door het feit dat
een van de twee elementen (verwantschap en overkoepeling) die elkaars inhoud
begrensden, de overkoepeling, in het geval van Frans-Vlaanderen door een ander
werd vervangen, nl. door geografische verbondenheid met het Nederlandse
taalgebied bij afwezigheid van een verwante cultuurtaal. Op die manier ontstond
niet een definitie, maar een opsomming van twee definities, die van de Nederlandse
9)
en die van de Frans-Vlaamse dialecten .
Wie in wetenschappelijke aangelegenheden de kool en de geit wil sparen, maakt
meestal ten minste één logische fout en krijgt van twee kanten moeilijkheden. Op
de logische fout heeft Weijnen gewezen: ‘Om alle betrokken gebieden onder te
brengen opereert hij (Goossens) toch met twee criteria. Voor de meeste gebieden
is dat het aanwezig zijn van het Nederlands als cultuurtaal..., voor het Frans-Vlaams
slechts de verwantschap met de geografische verbondenheid, en daartegen heb ik
10)
bezwaren’ . Weijnen heeft gelijk in zoverre ik het tweede criterium in het geval van
Frans-Vlaanderen niet met het eerste verbonden had en mijn definitie dus niet
sluitend was. Het tweede deel van mijn definitie moet bijgevolg geschrapt worden.
Ik definieer dus thans Nederlandse dialecten als ‘met het Nederlands verwante
dialecten die gesproken worden in het gebied waar het Nederlands, en geen enger
verwante taal de rol van cultuurtaal vervult’. De consequentie is dat ik de
Frans-Vlaamse dialecten niet langer als ‘Nederlands’ beschouw. Wanneer Willemyns
verklaart ‘enigszins verbijsterd te zijn bij de stelling dat men “op goede gronden”
11)
aannemen kan dat de Frans-Vlaamse dialekten niet Nederlands zouden zijn’ , dan
kan ik slechts antwoorden dat ik geen andere mogelijkheid zie, het begrip
12)
‘Nederlandse dialecten’ sluitend te definiëren, ook al is dat misschien onprettig .

9)
10)
11)
12)

Vgl. in dit verband ook mijn brochure Was ist Deutsch - und wie verhält es sich zum
Niederländischen? Bonn 1971, 19-20 (= Nachbarn 11).
Weijnen, 159.
Willemyns, 131.
De mening van Willemyns dat er een tegenspraak zou bestaan tussen mijn opvatting over
het Frans-Vlaams en over het dialect van Aubel, kan ik niet delen. In aantekening 13 van mijn
brochure staat: ‘In de grond staan we in Aubel op dit ogenblik voor dezelfde toestand als in
Frans-Vlaanderen’.
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Weijnen trekt uit de aanwijzing van het zwakke punt in mijn vroegere redenering
het besluit dat we er met een combinatie van de criteria verwantschap met en
overkoepeling door de Nederlandse cultuurtaal ‘niet geheel’ komen en stelt daarom
een nieuwe definitie op. M.i. komen we er met mijn ingekorte definitie wel geheel,
maar dan moeten we de moed hebben niet langer a priori aan te nemen dat de
Frans-Vlaamse dialecten in elk geval Nederlands zijn. Of die Nederlands hadden
moeten zijn, nl. door een overkoepeling door de Nederlandse cultuurtaal is een
totaal andere vraag, waarop het antwoord op het terrein van de ethica en misschien
op dat van taalpolitieke wensdromen ligt.
De nieuwe definitie van Weijnen lijkt van een nieuw criterium (het historische)
gebruik te maken. Zij is echter m.i. bij nader toezien identiek met de mijne, en wel
met dezelfde inconsequentie die aan de uitvoeriger versie hiervan verbonden was:
‘Laten we dan uitgaan van de geschiedenis en aldus omschrijven: Nederlandse
dialecten zijn de in de Nederlanden gesproken niet-romaanse dialecten. Dat wil dus
zeggen: de dialecten van het huidige Nederland, van België voorzover er geen
romaanse dialecten gesproken worden en in Frankrijk van het gebied dat eenmaal
13)
tot de Nederlanden behoorde en waar het dialect niet-romaans is’ . Een definitie
van het historische begrip Nederlanden is blijkbaar geen eenvoudige zaak; we zullen
daarbij bezwaarlijk aan de consequentie kunnen ontsnappen dat ook de
niet-romaanse dialecten uit het groothertogdom Luxemburg, uit de Belgische
provincie Luxemburg en de streek van Sankt Vith Nederlands zijn. Die zou ik
nochtans zonder aarzelen op het gebiedje bij Aarlen na Duits willen noemen. Weijnen
heeft die moeilijkheid ook aangevoeld en schrijft na deze definitie - die tot dusver
eigenlijk het criterium der verwantschap hanteerde - dat men ‘op sociolinguistische
gronden...die Noordoostluiker dialecten (kan) uitschakelen die gesproken worden
13)
op een gebied waar het Duits de officiële taal is’ . Hetzelfde geldt natuurlijk ook
voor de streek van Sankt Vith en voor Luxemburg. Hier wordt dus het criterium van
de overkoepeling gebruikt. Het is dus duidelijk dat het historische criterium van
Weijnen bij de begrenzing van de Ne-

13)
13)

Weijnen, 159.
Weijnen, 159.
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derlandse dialecten aan de oostkant identiek is met de som van mijn twee criteria
verwantschap met en overkoepeling door de Nederlandse cultuurtaal. Een verdere
consequentie is, dat dit criterium ons niet in staat stelt om de Frans-Vlaamse
dialecten als Nederlands te beschouwen. Het Nederlands is daar weliswaar
cultuurtaal geweest, maar indien we dat samen met de verwantschap voor voldoende
houden, moeten we met onze begrenzing in het oosten van voren af aan beginnen.
En dat is een hopeloze onderneming. Het besluit van dit alles kan slechts zijn dat
het niet mogelijk is, een sluitende definitie van Nederlandse dialecten op te stellen
die ook het Frans-Vlaams omvat.
Op de moeilijkheden bij de historische begrenzing van het begrip ‘Nederlandse
14)
dialecten’ is Willemyns ingegaan . Mijn mening over dat vraagstuk is thans meer
genuanceerd dan vier jaar geleden, wat vooral te danken is aan betere bekendheid
met de middeleeuwse administratieve taal in het Overijssels-Gelderse, Limburgse,
Nederrijnse en Ripuarische gebied. De overgangen in de schrijftaal van die
grensstroken tussen Middelnederlands, Middelnederduits en Middelhoogduits zijn
vloeiender dan ik vroeger gedacht heb en Middelnederlands is ongetwijfeld een
heel wat moeilijker te omlijnen begrip dan Nieuwnederlands.
Volgens de hier verdedigde visie zijn alle Continentaalwestgermaanse taalvormen
die in het verspreidingsgebied van de Nederlandse cultuurtaal voorkomen, als
Nederlands te beschouwen. Voor de oudere periode stelt zich dan de vraag of en
in hoeverre een ‘embryonale’ cultuurtaal als overkoepelend element kan worden
opgevat. Indien wij aannemen dat slechts een gevestigde en genormeerde cultuurtaal
die rol kan vervullen, dan is het Nederlandse diasysteem zeker niet ouder dan de
17de eeuw, wellicht zelfs jonger. Wat daaraan voorafgaat behoort dan niet tot de
geschiedenis van de Nederlandse taal, maar tot zijn voorgeschiedenis. Willemyns
lijkt mij tot op zekere hoogte een voorstander van deze opvatting te zijn: ‘Wij geloven
dat...wanneer het de Middeleeuwen betreft...men beter niet poogt, althans niet in
de grensgebieden, bepaalde dialekten in hokjes, in kategorieën onder te bren-

14)

Willemyns, 128-130.
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15)

gen’ . Indien wij daarentegen van de opvatting uitgaan dat tendenties tot
uniformisering van de schrijftaal als overkoepeling volstaan, kunnen wij de
verzameling van de schrijftaalvormen die Middelnederlands genoemd worden en
de daarmee verwante dialecten die in hun verspreidingsgebied voorkwamen, als
Nederlands beschouwen. Dat levert weinig moeilijkheden op voor het
Vlaams-Zeeuws, Hollands-Utrechts en Brabants. Problematischer wordt het toewijzen
tot het Nederlands van de taalvormen uit de aangrenzende oostelijke gebieden. De
16)
begrenzing van die randgebieden die in mijn brochure aangenomen wordt , stemt
overeen met de voorstelling op een aantal kaarten van germanistische handboeken;
zij is eerder als een werkhypothese dan als het resultaat van een nauwkeurig
taalgeografisch onderzoek van documenten op te vatten. Ik geloof niet meer dat de
historische dialectologie ons in staat kan stellen, grenzen tussen het
Middelnederlands aan de ene en het Middelnederduits en Middelhoogduits aan de
andere kant te trekken.
J. GOOSSENS

15)
16)

Willemyns, 130.
Goossens, 16-17.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 88

51

Een Meilied van Hooft
Bij lezing van de afscheidsrede van prof. dr. W.A.P. Smit ‘Literatuur-historie bij een
Meilied van Hooft’ (Assen, 1968) zijn bij mij enige vragen gerezen.
Betreft de derde strofe: ‘Op, hemelsch stemmetjen, op òp’ inderdaad de ‘vox celestis’
van Rosemondt? Daarvoor pleit het feit, dat in de Petrarkistische poezie de stem
van de geliefde verheerlijkt wordt en per traditie hemels heet (Smit, p. 14). Echter,
bij lectuur van het vers vóórdat ik de rede en de commentaar daarin las - voor de
lezer van 1970 mogelijk (Smit, p. 10) wat riskant! - kwam het mij voor dat de herder,
die in strofe twee overweegt: ‘Laet zien eens oft de fluyteklanck...sal strecken
daegheraadt’, daarna zijn fluit aanspoort: ‘Op, hemelsch stemmetjen, op òp’, met
vrolijk rythme, om direct daarna de toon wat af te dempen en dezelfde fluit in strofe
vier te manen ‘Oock niet te brusk, o zanghrigh riedt!’
Smits commentaar heeft me niet geheel kunnen overtuigen. Ook de fluit betekent
cultuur die boven natuur gaat (p. 15); ik denk hier aan het artikel van J.C. Arens
1)
over nachtegaal en luit . Ik mis bij Smit ook een bespreking van ‘Oock niet’ aan het
begin van strofe vier, dat m.i., met ‘oock’, strofe drie en vier sterk verbindt: speel
òp, overtref de nachtegaal; maar ook: niet te brusk.
Wanneer Smit stelt: ‘Zijn fluit mag niet te brusk klinken, bedenkt opeens de minnaar.
Want misschien droomt Rosemondt zó prettig, dat zij haar droom niet zou willen
ruilen voor de werkelijkheid’, gaat dan niet het dringende van het driemaal herhaalde,
en eenmaal weggelaten, althans in ‘dat’ opgeloste, ‘misschien’ verloren? Wat bij
Smit een misschien bestaand feit is, n.l. dat Rosemondt droomt, lijkt mij het door
de minnaar gedroomde en verlangde gevolg van zijn fluitspel. ‘Haer slaep slech
tockel’, in het WNT onder III, 3 verklaard met ‘eventjes aanraken, zachte tikjes geven
tegen’, h.l. ‘in fig. gebruik’, wordt door Smit uitgelegd als: ‘Bespeel’ haar slaap als
de snaar van

1)

In De nieuwe taalgids 61 (1968) 87 v.
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een luit’ (p. 26, vs. 20). Dit figuurlijk gebruikte ‘bespelen’ lijkt mij nu juist zo intrigerend!
Wie op een luit tokkelt, brengt een snaar tot klinken. Ligt hier niet een aanwijzing,
dat, zoals de Min de nachtegaal wekt, en deze de vogels, en die de fluit, deze zelf
óók iets doet? En zou dit (want wekken lijkt achteraf te bruusk) niet zijn, zo hoopt
en droomt de minnaar, dat Rosemondt misschien, door zijn zachte spel in de
daarvoor zo geschikte toestand tussen slapen en waken gebracht, van hem gaat
dromen, misschien hem te woord staat, misschien hem kust?
Inderdaad, dat Rosemondt gáát dromen, staat er niet. Het komt me echter voor,
dat ‘speel zacht: misschien droomt ze van mij’ die betekenis kan hebben. En vooral:
wanneer het om het feit gaat dat Rosemondt misschien bezig is van hem te dromen,
wat betekent dan wel dat het fluitspel haar slaap voorzichtig (mag) aanraken en
doen meeklinken als de snaar van een luit? (Smit, p. 15). Heeft dit gewenste doen
meeklinken, dit gehoopte antwoord-in-de-droom, niet iets voor op het eventueel
dromen van Rosemondt, dat geen innerlijk verband heeft met het ‘tokkelen’ van
haar slaap - dat is wel: van haar terwijl ze slaapt - door de fluit van haar minnaar?
In zijn betoog over het verband tussen dit Meilied en de persoonlijke situatie van
Hooft en zijn vrouw in 1623 merkt Smit op, dat ‘wij (ook) nooit helemaal zeker
(kunnen) zijn dat Christina er geen enkele parallel met de werkelijkheid in heeft
herkend’ (p. 23). Zou zij, vraag ik me af, met Hooft treurend om hun gestorven zoon,
afgezien van eventuele parallellen, niet ‘alleen al’ troost hebben gevonden in wat
boven dit Meilied staat? ‘Wijse: Mes pleurs se sont changez en ris: etc.’ Zou het
niet de moeite waard zijn na te gaan, wat dit voor een lied was, waarvan Hooft moet
hebben gewenst dat het voor Christina met zijn Meilied ‘meeklonk’, er a.h.w. de
ondertoon voor zou zijn? Kan hier sprake zijn van een bijbelse reminiscentie?
Psalmen spreken bijvoorbeeld, om een (latere) berijming te citeren, van ‘Gij hebt
mijn weeklacht en geschrei / veranderd in een blijde rei’ (ps. 30 vs. 8). Eventueel
zou men kunnen denken aan, onberijmd, ps. 126 vs. 5. Mogelijk is dit te overwegen,
waar Hooft kort te voren ps. 23 bewerkte vanuit ‘de spanning tussen leed en geloof,
tussen de rouw en het Paasfeest’ (Smit, p. 21).
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Naschrift. Over een enkel punt heb ik mij gewend tot Drs. P. Tuynman van het
Instituut voor Neofilologie en voor Neolatijn van de Universiteit van Amsterdam,
wiens gegevens hieronder volgen.
Mes pleurs se sont changez en ris komt, naar de opgave in Leendertz-Stoett I,
404, ook als stem voor in het Geestelick Vreugde-Beeckje van 1645. Dit betreft een
van de daarin opgenomen Stichtzangen van I.v. Born (zie Scheurleer p. 56), een
hekeling van Ongedult. De tekst hiervan biedt geen aanknopingspunt voor de
‘ondertoon’ van Hoofts Majliedt. In het Nederlands Volksliedarchief, opgenomen in
het Volkskundebureau van de Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen, zijn geen
andere opgaven van Mes pleurs se sont changez en ris als wijs-aanduiding
geregistreerd, noch een vindplaats van de Franse tekst. Dit is evenmin het geval in
de voor onderzoek naar de teksten van Franse wijsaanduidingen onmisbare
bibliografieën van Frédéric Lachèvre: de Bibliographie des recueils collectifs de
poésies publiés de 1597 à 1700, 4 dln., Paris 1901-1905, en de Bibliographie des
recueils collectifs de poésies du XVIe siècle (1502-1609), Paris 1922 (reprints
Genève 1967, Slatkine Reprints), elk met een alfabetisch register van de beginregels
van de gedichten.
De berijmingen van psalm 30 en 126 van Marot-de Bèze, Datheen, Utenhove en
De Hubert (1624) geven geen directe parallel met Mes pleurs se sont changez en
ris. Een overeenkomst is er wel met de parafrasen in Horatiaanse maat van George
Buchanan, die ook op de Latijnse scholen gebruikt werden (zie H.W. Fortgens,
Schola Latina, 1958, en E.J. Kuiper, De Hollandse ‘Schoolordre’ van 1625, 1958).
Psalm 30,12 luidt daarin:
Tu supplicanti protinus admoves
Aurem benignus: pro lacrymis mihi
Risum reducis, pro dolore
Laetitiamque alacremque plausum.

Rotterdam, 20 aug. 1970/9 sept. 1971
N. VAN DER BLOM
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De groetenis aan Cajus
In den brief Aan den Heer J. Bake, dien hij vooraf doet gaan aan zijn Gesprek op
1)
den Drachenfels , zegt J. Geel: ‘...een brief,...zou als de mijne is, dien ik nu schrijf,
moet als voorberigt dienen. Ik zie ook geenszins, waarom dit niet kan, indien de
briefschrijver het decorum in acht neemt, met een deftigen stijl, en geen
postscriptums maakt met de groetenis aan Cajus, en niets schrijft, dat de lezer van
het boek niet weten mag’. De meeste geleerden, die het Gesprek opnieuw - en dan
met annotatie - hebben uitgegeven, verkozen, voor zichzelf te behouden, wat bij de
woorden, door mij als opschrift voor deze bladvulling uitgelicht, wij naar hun oordeel
2)
eigenlijk behoren te bedenken ; misschien was inderdaad in hun tijd of voor hun
lezerskring toelichting even weinig nodig als voor den Heer J. Bake. Eerst M.J.C.
3)
van der Heijden heeft een plicht tot opheldering gezien en zich daaraan niet
onttrokken: ‘toespeling op een uit de Oudheid bewaard gebleven muurschrijfsel:
“Gaius is een ezel”?’. Hier moet ik nu een kwade zaak belijden: onvermogen tot het
voltrekken van een associatie, die een ander vóór mij wel voltrok - en hij wijst ze
mij nog aan ook! Maar toch: ‘geen postscriptums’? ‘de groetenis’? Hoe speelt Geel
in vredesnaam hier toe? En zo gevoel ik al maar sterker de aanvechting, bij deze
verklaring mijn warmsten bijval te doen uitgaan naar het vraagteken, dat haar besluit.

1)
2)

3)

Gesprek op den Drachenfels, medegedeeld door J. Geel, Leiden 1835, p. VII/VIII.
Jacob Geel, Onderzoek en Phantasie, Gesprek op den Drachenfels, Het Proza. Met een
inleiding en aantekeningen van Dr. C.G.N. de Vooijs, Amsterdam [1911], p. 205; Jacob Geel,
Onderzoek en Phantasie. Inleiding en nota's van Abel Eppens. Brussel-Amsterdam [1933],
p. 160; Jacob Geel, Gesprek op den Drachenfels. Een dialoog uit 1835 over de literatuur in
de ncgentiende eeuw. Herdruk verzorgd door J.C. Brandt Corstius. Utrecht 1963 (Utrechtse
Publikaties voor Algemene Literaturwetenschap no. 3 - 1963), p. 32.
Vrijmoedige bedenkingen. Een eeuw essays en beschouwingen. 1766-1875. Samenstelling,
inleiding en toelichting van Dr. M.C.A. van der Heijden. Utrecht-Antwerpen [1968] (Spectrum
van de Nederlandse Letterkunde 20), p. 225.
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Het is te vrezen, dat ter plaatse den commentator iets van denzelfden aard is
overkomen als toen hij de betuiging van Mejuffrouw Zuzanna Hofland: ‘De Apostel
zegt: “dat wy allen ommegang met Zondaren niet kunnen vermyden, want dan
4)
zouwen wy buiten de Waereld gaan moeten”’, aldus boudweg weersprak : ‘in
werkelijkheid komt een dergelijke uitspraak niet bij Paulus voor’. Zoals hem daar I
Corinthiërs 5, 9/10 ontsnapte, zo Romeinen 16, 23 bij Geel.
Jacob Geel. Hoe deze in zijn volwassen jaren somtijds bijbellezing onderging,
heeft hij aan het papier zelf toevertrouwd, toen hij 16 augustus 1842 logeerde op
5)
het Huis 't Manpad bij zijn oud-leermeester, den hoogleraar D.W. van Lennep :
‘(Onder) het ontbijt is er in den Bijbel gelezen, en Psalmen met en zonder rijm, en
zonder gezang, maar met interruptien van den koetsier, hoe laat hij vóór moest zijn,
en van den Tuinbaas, wat mevrouw voor groente geliefde, terwijl v.L. las van De
uitgemonsterde groente, die gegooid wordt waar knersinge der tanden is. Maar het
ensemble was toch nog al stichtelijk, en v.L. leest de Hebr. poëzy heel goed - ik
meen de Holl. berijming. “Wat drift beheerscht de volken, in de onderaar(d)sche
kolken, tot in de hoogste wolken. Zij vechten met hun dolken” enz.’. Op onze plaats
geeft Geel nu lucht aan zijn stilistisch onbehagen over den onvoldoend deftigen
schrijfgang van Paulus in het slotgedeelte van Romeinen. Ik stel mij voor, dat reeds
als knaapje hoofdstuk 16 den kleinen Jacob zal hebben dwarsgezeten. ‘Groet
Priscilla en Aquila..., Groet Maria..., Groet...’, zo klinkt het wel zeventien maal. Ineens
komt dan een pastoraal vermaan, met ‘Amen’ beëindigd in v. 20 - van de
Statenvertaling; en zo heeft Jacob in zijn jonkheid het dus aangehoord. Doch dan
beginnen de groeten opnieuw, nu van medearbeiders. Tot v. 24, wederom, ‘Amen’.
Maar nog kan de jeugdige Jacob van tafel niet opstaan. Pas na het derde ‘Amen’
in v. 27 legt Tertius, die naar het dictaat van

4)

5)

'k Wou zo graag verstandig wezen. Geschriften uit de sfeer der Verlichting. Samenstelling,
inleiding en toelichting van Dr. M.C.A. van der Heijden. Utrecht-Antwerpen [1968] (Spectrum
van de Nederlandse Letterkunde 16), p. 146.
Ik citeer M.J. Hamaker, Jacob Geel (1789-1862) naar zijn brieven en geschriften geschetst.
Proefschrift Leiden 1907, p. 193.
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den ijsberenden Paulus den brief heeft opgenomen, zijn schrijfstift neer.
De wrevel over die zoveelste additie, hem mogelijk (althans mede) present in
6)
haar geantiqueerden vorm ‘U groet Gaius mijn ende der geheeler Gemeynte
huysweert’ (Romeinen 16, 23), bleef Geel bij. Maar ook de vrolijkheid, waarmede
hij zich lustig maakte over ‘de groetenis met mijne hand, van Paulus’ (I Corinthiërs
16, 21; Colossenzen 4, 18; II Thessalonicenzen 3, 17). In gewilde contaminatie
klutst hij nu, angry man, zijn gram en spot dooreen, misspelt Cajus, verhaspelt den
groet v a n den huiswaard tot een groetenis a a n , een en ander met een gesol, dat
maar weinig onderdoet voor de uitgemonsterde dolken van augustus '42.
Amsterdam
D. KUIJPER FZN.

6)

Vgl. op 16 augustus 1842 knersinge.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 88

57

Boekbeoordelingen
K. Heeroma, De andere Reinaert. Bert Bakker, Den Haag 1970. 262 blz.
Heeroma is op de ‘inval’ - dit is het woord dat hijzelf gebruikt - gekomen de eerste,
tweede en derde Reinaert te lezen ‘met begrip en gehoor en verbeelding’, niet, naar
hij zegt, om een bijdrage te leveren tot de studie van het dierenepos en leerdicht,
maar om als lezer de dichters van deze drie werken te ontmoeten en al lezende
hun bedoelingen te verstaan. Niet dat de eerste Reinaert zich over miskenning te
beklagen zou hebben. Wanneer er een middelnederlands dichtwerk is dat in de
loop der jaren door ‘literatuurkundigen’ en filologen is gewaardeerd en onderzocht,
dan is dat wel Van den vos Reinaerde. Toch dreigt het gevaar, aldus Heeroma, dat
de eerste Reinaert ‘in een soort esthetisch isolement’ dreigt terecht te komen. Zijn
vermoeden was dat er met dit gedicht wel iets meer aan de hand is dan wat men
er doorgaans in had gezien. Het moest geschreven zijn vanuit een bepaalde
levenssituatie en Willems werk moest daar een persoonlijk antwoord op zijn. De
tweede Reinaert was tot nog toe stiefmoederlijk bedeeld. Ofschoon door
literatuurhistorici niet geheel verwaarloosd, bleef dit 14de-eeuwse gedicht in de
schaduw van zijn grote voorganger. Ook hier was de overheersend esthetische
waardeschatting debet aan en was men in gebreke gebleven de intenties van de
dichter op het spoor te komen. Overtuigd dat men de auteur van Reinaert II als
dichter niet voldoende recht had laten wedervaren, gevoelde Heeroma zich geroepen
op zoek te gaan naar de herkenningsmiddelen die ons in staat stellen dieper door
te dringen in het schrijverschap van de anonymus, maar vooral ook te ontdekken
wat de dichter eigenlijk had beoogd. Misschien wel de moeilijkste taak die hij te
volvoeren had, was de verificatie van zijn ‘inval’ dat Henric van Alcmaer, de maker
van de 15de-eeuwse derde Reinaert, als dichter een herkenbare persoonlijkheid
is, en de situering van deze hollander

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 88

58
in het levensverband waarin hij geleefd en waarvoor hij gewerkt had. De
overleveringsgeschiedenis van de nederlandse tekst van Reinaert III vertoont zoveel
leemten en de externe gegevens omtrent Henric van Alcmaer zijn dermate schaars
en onduidelijk, dat er heel wat vindingrijkheid voor nodig is, het weerbarstige
materiaal zo te boetseren dat tenslotte de omtrekken van de dichter en zijn milieu
zichtbaar worden.
Na dit alles behoeft de titel die Heeroma aan zijn drieluik schonk, nauwelijks nog
verklaring. In De andere Reinaert brengt hij verslag uit van zijn bevinding dat hij op
zijn verkenningstocht en bij zijn onderzoekingen een ‘andere Reinaert’ had ontdekt
dan de gangbare literatuurkunde pleegt (of verzuimt!) te presenteren.
De weg die Heeroma inslaat om de dichter van Reinaert I te leren kennen en de
drijfveer die Willem bewoog tot zijn schepping, op te sporen, is de vergelijking met
de franse Renart die model heeft gestaan voor het vlaamse dierenepos. Hij kent
veel waarde toe aan deze methode. De dichter kan immers niet uit een open reden
gehandeld hebben, wanneer hij afweek van het origineel en zijn eigen weg ging.
Wie zorgvuldig de verschillen tussen bron en navolging nagaat, ontdekt de eigen
thematiek van de herschepper en krijgt hierdoor de beschikking over gegevens die
mogelijk van betekenis zijn voor een nadere kennismaking met de persoon en de
levensomstandigheden van de dichter. Het grootste gedeelte van het omvangrijke
inleidende hoofdstuk, dat getiteld is De eerste Reinaert en zijn voorbeeld, is dan
ook gewijd aan een diepgaande analyse van de inhoud tegen de achtergrond van
de franse Renaert. Een motief dat volgens Heeroma in Reinaert I herhaaldelijk
terugkeert en tot de themata gerekend kan worden die het dichtwerk beheersen, is
het motief van leven-en-dood. Zijn behandeling van dit thema neemt in het betoog
een belangrijke plaats in.
De achtste paragraaf van het eerste hoofdstuk besluit Heeroma met de volgende
alinea: ‘Willem die Madocke makede is in zijn verbeelding ongetwijfeld verliefd
geweest op Hermeline en heeft “hare cleene welpekine. “also lief” gehad “als iemen
sine kinder doet”. Wás hij zelf man en vader? Wie zal het zeggen.’ Deze vraag houdt
de
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erkenning in, dat het, bij gebrek aan extra-textuele gegevens en door het verhullende
karakter van de dichterlijke inkleding, nauwelijks mogelijk is de ware bedoeling van
de eerste Reinaert ten diepste te peilen of autobiografische gegevens te voorschijn
te brengen die het geheim van de eerste Reinaert openbaren. Heeroma zegt zelf
een paar regels verder: om dat te kunnen doen ‘zouden wij de “scat” van Willems
leven moeten kunnen “ontdelven”’. Ik zou hieraan willen toevoegen: omtrent de
levenssituatie waarin de dichter heeft geleefd en gewerkt, verkeren wij inderdaad
nog altijd in het onzekere. Wie waren zijn vrienden, wie zijn vijanden? Weliswaar
heeft men meer dan eens getracht een tip van de sluier die gespreid ligt over de
dichter en zijn milieu, op te lichten. Het is zeer wel mogelijk dat men in de roos
geschoten heeft maar anderzijds blijft de bewijsbaarheid van de opgestelde
hypothesen een vrome wens. Verder dan het opperen van min of meer aannemelijke
vermoedens is men niet gekomen. Aangenomen dat de Reinaert een sleutelroman
is, moeten we, met Heeroma, die overigens een enkele maal een scherpzinnige
gissing van Hellinga overneemt, vaststellen dat noch de dichter zelf noch iemand
anders de sleutel aan de hand heeft gedaan waarmee de toegang tot het geheim
kan worden ontsloten.
Maar het is hem niet zozeer te doen om de oplossing van dit probleem. Hem is
er meer aan gelegen, iets anders aan de weet te komen: of zijn ‘inval’ dat de dichter
op zekere wijze hevig betrokken was bij de levenssituatie waarin hij verkeerde, juist
is, en in het bijzonder wil hij weten wat het persoonlijk weerwerk was van de dichter
op die situatie. Hij vermoedt dat er een spanningsverhouding tussen de schrijver
en zijn kring was en dat Van den vos Reinaerde op een of andere wijze daar wat
mee te maken heeft. Op blz. 36 zegt hij voorzichtig: ‘Wij krijgen...voortdurend de
indruk dat Willem Reinaert is en zijn gedicht een stuk verbeelde autobiografie’. Aan
het slot van het eerste hoofdstuk is de aanvankelijke indruk zekerheid geworden
en kan hij schrijven: ‘de interpretatie van Willems “fabula vitae suae” moet in vele
opzichten een raadselspel blijven’ (blz. 114). Dat de dichter in zijn Reinaert, in
verhulde vorm, inlichtingen heeft willen verstrekken, is dan voor Heeroma niet meer
een impressie; het staat
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dan voor hem vast. Het enige element van onzekerheid dat voor hem, aan het einde
van zijn onderzoek van Reinaert I gekomen, overblijft, is de verklaring van de
aanwezige autobiografische gegevens. De proloog had volgens hem de lezer er
reeds op voorbereid dat het verhaal dat zou volgen, ‘een verborgen zin heeft die
de lezers al lezende moeten trachten te ontraadselen’. Zo kan hij zeggen dat de
raadselachtigheid van de proloog ‘dichterlijk-functioneel’ is (blz. 18). De vergelijking
van de Reinaert met de franse Renart leidt hem tot de conclusie dat de wijzigingen
die de vlaamse dichter aanbrengt, duidelijk maken wat hij eigenlijk beoogde. De
literaire vorm van het dierenepos leent zich bij uitstek voor een ‘verhulde
zelfopenbaring’. In de Reinaert tekent Willem zijn ‘dichterlijk zelfportret’ (blz. 36),
maar het is een ‘onthulling-in-verhulling’ (blz. 8).
In dit verband wordt voor Heeroma's besef het thema van levenen-dood zó
belangrijk dat hij ertoe komt de Reinaert als geheel een ‘gedicht-op-leven-en-dood’
te noemen. De aggressieve ‘doodsdrift’ (blz. 76) van Reinaert wordt begrijpelijk
wanneer men zijn ware bedoelingen doorgrondt. Met zijn ‘scone tale’ ‘die
dood-en-leven in zich heeft’ (blz. 76) wil hij zich wreken op zijn vijanden die hem
het leven onaangenaam maken en hem zelfs ‘dood’ willen hebben. Wanneer de
Reinaert Willems dichterlijke zelfportret is, kan dit, ontdaan van verhulling, alleen
betekenen dat de dichter de Reinaert heeft willen schrijven met de bedoeling op
zijn vijanden wraak te nemen. Wie waren die tegenstanders?
Ik hoop recht te doen aan Heeroma's eigen bedoeling en haar ‘in goeden sinne’
te verstaan, wanneer ik het antwoord dat hij op deze vraag suggereert, nog eens
met eigen woorden weergeef: het waren ‘lose wichte’, d.w.z. andere auteurs die
hem tegenwerkten, kwaadwillige, naijverige critici, persoonlijke vijanden die hem
‘monddood’ wilden maken. De Reinaert is zijn antwoord daarop. In en door het
gedicht wil hij hun aanvallen pareren. Het wapen dat hem als dichter ten dienste
staat, is de ‘scone tale’. Door dit te hanteren kan hij hen dodelijk treffen. Gewikkeld
in een literair gevecht-op-leven-en-dood wil de dichter hen door een dichtwerk dat,
in verhulde vorm, tegelijk een fel-persoonlijke reactie èn een literair kunstwerk is,
onschadelijk
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maken. Ziehier de levenssituatie van de dichter, de situationele context van zijn
gedicht en zijn ware bedoeling zoals Heeroma die ziet.
Na de omtrekken van dit dichterlijk zelfportret dat schr. in Reinaert I herkent, te
hebben laten zien, dien ik vervolgens een zaak ter sprake te brengen die met deze
visie ogenschijnlijk weinig heeft uit te staan maar er in werkelijkheid nauw verband
mee houdt. Ik bedoel de gedeelten van zijn studie waarin hij gewag maakt van het
zgn. dubbele auteurschap. Op blz. 10-11 schrijft hij: ‘een twee auteurs-theorie, die
ik op zichzelf graag in haar waarde wil laten, maar die in het verband van mijn studie
toch irrelevant moet zijn’. Omdat die theorie voor hem van bijkomstig belang is, kan
hij zeggen: ‘De echte gedichtlezers hadden er minder belangstelling voor. Het gedicht
deed zich immers aan hen voor als een volmaakte dichterlijke eenheid en een
dergelijke eenheid kon moeilijk zijn ontstaan door een blote samenvoeging van het
werk van twee dichters’ (blz. 10). Deze uitspraak onderschrijf ik van woord tot woord.
Maar er is iets anders in het geding: de vraag of Aernout, of hoe de zgn. ‘eerste
auteur’ dan ook heten mag, al dan niet pure fictie is. Heeroma omgeeft de figuur
van Aernout op de eerste bladzijden van zijn boek met vraagtekens en vermoedens,
zonder hem radicaal uit zijn gezichtskring te bannen. Er wordt in de proloog nu
eenmaal een eerste dichter genoemd en wanneer men die proloog geheel of
grotendeels opvat als een naar de inhoud waarheidsgetrouwe inleiding tot het
gedicht, moèt men die Aernout accepteren als een dichter die echt heeft bestaan,
ongeacht de vraag of zijn werk op enigerlei wijze in Willems gedicht terug te vinden
is.
Alvorens een kanttekening te maken bij de consequenties die een serieus nemen
van de proloog meebrengt, veroorloof ik mij mededeling te doen van een tweeledige
indruk - is het toeval dat het woorden-begrip ‘indruc’ een soortgelijke mystieke
herkomst heeft als ‘inval’? - welke een jarenlang herhaalde lectuur van Reinaert I
op mij gemaakt heeft. Ik neem de vrijheid mijn indruk, die, dat geef ik toe, niets
nieuws inhoudt, te plaatsen naast Heeroma's visie. Anderen hebben bij hun lezing
van Reinaert I hetzelfde ervaren en gepoogd de geloofwaardigheid van hun indruk
door intern en extern onderzoek
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van het teksten- en feitenaanbod te toetsen. Hoewel zij het exacte bewijs van de
juistheid niet konden leveren, achtte ik hun argumenten zo zwaarwegend, dat mijn
eerste indruk daardoor bevestigd werd. Welnu, mijn tweeledige impressie was de
volgende: a) Reinaert I is een homogeen dichtwerk, van de eerste tot de laatste
regel de schepping van één man b) het gedicht, gekleed in het gewaad van een
dierenepos is, van het begin tot het einde, de proloog inkluis, naar de vorm een
parodie van de ridderroman, naar de inhoud een satire, waarin mogelijk ook
zinspelingen op personen en toestanden in de omgeving van de schrijver gemaakt
worden. De mening dat Willem de ridderroman (misschien ook het heiligenleven)
spottend nabootst, impliceert dat de figuur van Aernout, de auteur wiens werk
‘vulscreven’ moest worden, een dichterlijk verzinsel is. Het oogmerk een niet
‘vulscreven’ werk van een voorganger aan te vullen is een gegeven dat in de prologen
van franse ridderromans voorkomt; we treffen het eveneens aan in het voorwoord
van de Historie van Troyen van Jacob van Maerlant die daarin het voornemen te
kennen geeft een werk dat reeds door Segher Dieregotgaf gedeeltelijk was verricht,
uit te breiden en te completeren. Nogmaals, het is mogelijk dat deze indruk eenmaal
door de feiten als onhoudbaar gelogenstraft zal worden, maar dat zal dan pas het
geval zijn wanneer het voorafgaande werk van een zekere Aernout aan het licht
komt of nieuwe extratextuele gegevens met onwrikbare zekerheid zijn historiciteit
kunnen bewijzen. Zolang zulke vondsten uitblijven, zij het mij vergund in mijn indruk
en in die van anderen te blijven geloven.
Bij een serieus opnemen van de proloog is men genoopt ook veel van wat verder
in het gedicht voorkomt, ernstig te nemen. Dan moet men met Heeroma zeggen
dat Willem ‘een ernstig gedicht’ schreef (blz. 38) en ontkennen dat ‘Reinaert en zijn
dichter Willem spotters zijn in religieuze zaken’ (blz. 54) en loochenen dat Willem
die Madocke makede ‘een echte spotter met het echte heilige is geweest’ (blz. 97).
Het kan zijn dat de matiging die Heeroma opmerkt in de biechtparodie (blz. 54),
hem tot die opvatting heeft gebracht. Maar is niet juist die afwezigheid van
overdrijving, zo kenmerkend voor de gehele Reinaert, getuige ook de beperking die
de kunstenaar zich in
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zijn antropomorfisme oplegt, een der eigenschappen die het magistrale van zijn
schepping uitmaken? Zijn hekeling wordt daardoor des te dodelijker. Het werk van
Willem, de echt-middeleeuwse spotter met het sacrosancte, is ontstaan uit dezelfde
geestesgesteldheid als waaruit de specimina van Die Parodie im Mittelalter, waarover
Paul Lehmann geschreven heeft, ontstaan zijn. De schrijvers ontzagen zich niet
kerkelijke sacramenten en bijbelse geschriften persiflerend na te bootsen. Alleen,
Willem weet, anders dan de meeste parodisten in het latijn, maat te houden.
Als Willem de bedoeling gehad zou hebben zich in zijn Reinaert te wreken voor
ondervonden leed en onrecht, ontkomt men er niet aan zijn humor ‘verborgen en
bitter en helemaal niet grappig’ te noemen (blz. 39) en is Reinaert ‘een dramatische
persoonlijkheid’ (blz. 29), bezeten door een verbeten aanvalsdrift. Zo gelezen is de
Reinaert niet meer de ‘vite’ van een pseudo-held of anti-heilige, maar het
bloedernstige levensverhaal van de ‘dichter in het donker’. Dan is de dichter niet
meer een man - laat hij een clerc of wereldgeestelijke uit Gent, een oostvlaamse
jongleur of joculator of wat dan ook geweest zijn - die zijn verhaal met sterk satirische
inslag als vrijblijvend amusement voordraagt. Dan identificeert hij zich met zijn
hoofdfiguur niet omdat hij zich ééns geestes weet met het kind van zijn geest, maar
maakt de vereenzelviging plaats voor een totale eenwording. De identificatie met
de held van het verhaal gaat over in zelfprojectie.
De persoonlijke toon waarin Heeroma getuigt van de ervaring, die hij bij zijn
‘leesavontuur’ heeft opgedaan, dwong mij tot het laten horen van een tegenstem.
Ik heb niet willen verhelen dat tegenover zijn interpretatie die hij met de
overtuigingskracht van zijn woord voordraagt, de gangbare zienswijze haar plaats
in het Reinaert-onderzoek kan handhaven. Aan de ‘bescheiden’ lezers en geduldige
onderzoekers van de Reinaert zij de beslissing overgelaten welke van beide
verklaringswijzen, de nieuwe van Heeroma of de klassiek-traditionele, de voorkeur
verdient.
De accentverzwaring van de verbeten ernst waarmee de literaire wraakoefening
die Reinaert I is, geschreven zou zijn, gaat derhalve onvermijdelijk gepaard met
een lagere waardeschatting van de paro-
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diërend-hekelende aard van het gedicht. Zo juist heb ik de mogelijkheid erkend dat
de satire waarvan de gehele Reinaert doordrenkt is, zeer wel betrekking kan hebben
op gebeurtenissen en vooral figuren uit de tijd van de dichter, maar ik dien hierbij
op te merken dat de kring van personen waarop Willem het dan met zijn bijtende
spot voorzien had, maatschappelijk een breder plaats besloeg dan de groep der
‘dichters’ en hun aanhang. Deze categorie was slechts een deel van een veel groter
geheel. Het spreekt vanzelf dat Willem ook degenen die beroepshalve moesten
‘dichten’ of zich vrijwillig op het maken van ‘scone rime’ toelegden, in zijn satire van
de toenmalige samenleving heeft willen betrekken. Hun dichterlijk onvermogen,
karakterloosheid en domheid waren de mikpunten van zijn vernietigende hoon.
Bovendien is het denkbaar dat hij bij zijn bespotting van de hofkapelaan Belijn de
ram, de ambtenaar ter kanselarij Butsaert de aap en de hond Rijn, wiens
maatschappelijke status niet geheel duidelijk is, gedacht heeft aan bepaalde figuren.
Ik wil de mogelijkheid niet ontkennen dat in deze kring van ‘dichters’, die de groep
was waaruit de echte dichters voortkwamen, een zekere naijver tegen hun
bekwamere mededichter bestond. Maar noch het denkbare noch het mogelijke
behoeft in overeenstemming geweest te zijn met de feitelijke toedracht. In elk geval
waren zij geen portuur voor hem, de dichter die in elk opzicht hun meerdere was.
Zijn hekeling is genadeloos, maar van persoonlijke gekrenktheid die de reden had
kunnen zijn van zijn dorst naar wraak, is naar mijn indruk niets merkbaar. Dat Willem
zijn satirische bedoeling hult in het kleed van het dierenepos, bewijst dat hij, zo hij
al reden gehad heeft tot het ondernemen van een tegen-offensief, er in elk geval in
geslaagd is zich te distantiëren van zijn verbittering.
Er was in zijn tijd een andere vlaamse dichter die een onbewimpeld antwoord
placht te geven op de onwelwillende kritiek die hem en zijn werk ten deel viel. Ik
bedoel natuurlijk Jacob van Maerlant, die naast aanhangers, veel vijanden had.
Terwijl hij zijn vrienden om opbouwende kritiek vroeg, overlaadde hij zijn literaire
tegenstanders met invectieven. Op verschillende plaatsen in zijn gedichten,
voornamelijk in de prologen, keurde hij het werk van voorgangers af en stortte hij
de fiolen van zijn toorn uit over de fantasieën van ‘borderers’ en
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‘menestrele’; de bekrompenheid van de paepscap die het niet kon verkroppen dat
hij voor leken de bronnen van bijbel en theologie ontsloot, was voor hem een steen
des aanstoots, temeer omdat haar levenswandel blijk gaf van het gehuichelde van
haar vroomheid. Maar het heftigst ging hij de ‘nideghe’ te lijf die hem willen ‘deeren’.
‘Twi sidi vor mine ogen smeker / Ende achter valsch als de verrader? / Met Judase
moetijs al gader / Ebt hu den nijt: ic wille dichten’ (Rijmb. 84-89). Zij ontzien zich
niet door kwaadaardige laster hem te beroven van de vruchten zijner inspanning
en zijn naam en faam als dichter aan te tasten: ‘Het ontrunen mi lose wichten /
Ypocriten ende apostaten / Ic pine al te miere onbaten / Wat ic dichte, si connent
1

ontrunen’ (Sp. Hist. IV , prol. 8-11). Het blijve de toekomstige geschiedschrijver van
de literaire kritiek in Nederland voorbehouden, uit te maken tegen welke groep
personen deze uitvallen gericht waren. Het behoeft geen toelichting dat van
‘Exordialtopik’ hier geen sprake kan zijn, en evenmin is in deze literaire strijd de
toepassing van een letterkundige theorie in het geding. Een meningsverschil tussen
dichters was getrokken in de sfeer van de ‘nijt’ en van het conflict tussen mens en
mens. Dit was de situatie waarin de dichter Jacob van Maerlant leefde en werkte,
en zijn antwoord op die levenssituatie kon direct, onverbloemd en onverhuld zijn.
In het hoofdstuk over de tweede Reinaert ontgint Heeroma een vrijwel braakliggend
terrein. Dat door Goethe het gedicht, in omgewerkte vorm, de wereldliteratuur was
ingegaan, betekende voor hem een vingerwijzing dat de grote duitse dichter er iets
in had herkend wat aan de officiële literatuurkunde was ontgaan, en dat alleen al
op die grond de 14de-eeuwse herziening en voortzetting van Reinaert I aandachtiger
studie verdiende dan tot dusverre aan het gedicht te beurt was gevallen. Heeroma
toont met klemmende argumenten aan dat de opvatting dat Reinaert II, al is het dan
bedoeld als een leerdicht, een voortbrengsel uit een dichterlijke vervalperiode zou
zijn, onjuist is. De kennisneming van Heeroma's uiteenzetting over het verteltalent
en de compositiekunst van de onbekende dichter dwingt mij tot de erkenning de
dichter van Reinaert II vroeger niet op zijn juiste betekenis geschat te hebben. Wie
bereid is de weinige morali-
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serende toevoegingen die in zijn gedicht voorkomen, te vergeten, laat zich gaarne
overtuigen van de literaire bekwaamheden van de onbekende auteur.
Dit eerherstel gaat bij Heeroma niet gepaard met een overschatting die het gevolg
had kunnen zijn van de vreugde der ontdekking. De kenner en kritische beoordelaar
van literatuur die hij is, blijft aan het eerste in de trits der Reinaertgedichten de
ereplaats toekennen. In een apart hoofdstuk waarin de localisering van de tweede
Reinaert aan de orde komt, vraagt hij zich af welke plaats de dichter in het
maatschappelijk leven heeft ingenomen (blz. 181). Omdat de schrijver een ‘geleerd
en geletterd man’ was, ‘niet alleen goed thuis in de oudere vlaamse, maar ook in
de oudere franse letterkunde’, acht hij het bijna zeker dat hij tot de stand der clerici
heeft behoord, en helt hij ertoe over hem voor een seculier geestelijke te houden.
Tenslotte oppert hij zelfs de veronderstelling dat de dichter een ‘tijd- en plaatsgenoot’
van Augustijnkijn van Dordt is geweest (blz. 186). Deze plaatsing berust op de
resultaten niet alleen van een voorafgaand literairhistorisch, maar tevens van een
taalkundig onderzoek van de tweede Reinaert. Argumenten die door anderen
aangevoerd zijn voor een mogelijke vlaamse herkomst van het gedicht, weegt hij
beurtelings af, om tenslotte de traditionele localisering als onhoudbaar af te wijzen
en afgaande op de uitkomsten van eigen nasporingen te kiezen voor de door
sommigen reeds bepleite opvatting dat de oorsprong van de tekst in Holland te
vinden is. De vrijheden die de onbekende dichter zich, ook in het gebruik van de
taalvormen veroorlooft, maken het moeilijk met zekerheid de plaats te noemen waar
de schrijver heeft geleefd en gewerkt, maar het gebruik van een typisch hollands
woord als provisoor, aldus schr., verraadt zijn herkomst. Het onderzoek van de
rijmen wijst volgens de dialektgeograaf Heeroma op Dordrecht. Het voorzichtig
geformuleerde slot van dit hoofdstuk luidt: ‘àls de dichter een dortenaar is geweest,
móet hij Augustijnkijns werk ook wel gekend hebben’. Om dit te verifiëren heeft hij
gezocht naar plaatsen waaruit ondubbelzinnig zou kunnen blijken dat de jongere
dichter het werk van de oudere gekend en gebruikt heeft. Aan het einde van de
tweede Reinaert meent hij een
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aantal regels gevonden te hebben, die naar hij zegt, ‘geheel parallel lopen’ met
regels uit het slot van Augustijnkijns Sinte Ians ewangelium. Wie de bewijsplaatsen
die hij te berde brengt, aandachtig met elkaar vergelijkt, zal echter tot de conclusie
komen dat hun bewijskracht te gering is om de aannemelijkheid van zijn
veronderstelling te steunen. In de geciteerde regels mogen dan enige vage
overeenkomsten in het gebruik van woorden en begrippen op te merken zijn, het
bewijs leveren dat ze volkomen evenwijdig lopen, d.w.z. naar inhoud en vorm,
althans in grote trekken, identiek zijn, zou mij niet best afgaan.
Het hoofdstuk over de Reinaert van Henric van Alcmaer is het derde stuk in
Heeroma's triptiek. De lezer Heeroma die de intenties van de dichter wil achterhalen,
ziet zich geplaatst voor een aantal problemen die niet in een handomdraai op te
lossen zijn. De eerste moeilijkheid is dat de volledige tekst van de 15de-eeuwse
Reinaert III alleen in het nederduits is overgeleverd. Hierdoor is de stem van de
dichter, aldus Heeroma, ‘versluierd’ (blz. 205). Van de oorspronkelijke nederlandse
redaktie van de derde Reinaert zijn slechts enkele schamele resten bewaard, terwijl
het late volksboek van 1564 wel enige wetenswaardige gegevens behelst maar
geen trouwe afspiegeling is van de incunabel van Geraert Leeu. Bijgevolg stond
Henric van Alcmaer in de nederlandse literatuurgeschiedenis alleen als naam te
boek; als dichter had hij generlei erkenning gevonden. Bij Heeroma, die met zijn
studenten de middelnederduitse Reinke de Vos herhaaldelijk cursorisch had gelezen,
was de gedachte gerijpt dat ook de dichter hiervan wellicht miskend was, dat hij er
in elk geval recht op had dat men hem ernstig nam, alvorens hem een plaats toe te
kennen in het pantheon van schrijvers wier werk in zijn oorspronkelijke vorm teloor
is gegaan. Het vermoeden dat achter de naam Henric van Alemaer mogelijk een
Reinaertdichter van enige betekenis kon schuilgaan, werd versterkt door de
konstatering dat Prien, de uitgever van de mnd. Reinke de Vos, weinig begrip aan
de dag had gelegd voor de werkwijze en de figuur van de hollander. Hier was een
rechtzetting nodig. Bovendien noopten enige aanvechtbare uitspraken die Foerste
in zijn overigens zeer verdienstelijke poging
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tot een herwaardering van Henric van Alcmaer (Niederd. Jahrb. 1970) had gedaan,
tot een nadere bestudering en het aanbrengen van correcties. Hiertoe stelde
Heeroma een tekstkritisch onderzoek in van al het voorhanden materiaal en
verwerkte hij de uitkomsten hiervan met die van het extra-textueel, historisch
onderzoek in een schets die beoogt een tot nu toe nauwelijks bekende dichter voor
het voetlicht te brengen. Vermeldenswaardig is de behandeling van de beide prologen
en de epiloog, waarvan Heeroma begrijpelijkerwijze veel werk maakt omdat deze
stukken kostbare gegevens opleveren waarmee een scherper getekend beeld van
de dichter en mens te ontwerpen is. Hij komt tot de slotsom dat de nederduitse
bewerker goed onderscheiden moet worden van de hollandse dichter. Zijn poging
tot reconstructie van de middenmoot van de hoofdproloog en zorgvuldige analyse
van de inhoud van Reinaert III stellen hem in staat de dichterfiguur van Henric van
meer nabij te bezien. Wanneer men de hoge ambtenaar Henric van Alcmaer die na
1477 een positie bekleedde bij de utrechtse bisschop David van Bourgondië, wil
vereenzelvigen met de dichter, en dat doet Heeroma, is er des te meer reden om
met Goethe de Reinke de Vos als een ‘Hof- und Regentenspiegel’ te lezen. Ook
Heeroma acht het niet onwaarschijnlijk dat het dichtwerk bedoeld is als vorstenspiegel
voor koningen, hertogen en bisschoppen, als regentenspiegel voor de patricische
bestuurderen der steden. Zo schiep Henric een ‘naam- en situatiegebonden
“historische” Reinaert’ (blz. 248), bestemd om in beperkte kring gelezen te worden,
maar daardoor ook voorbestemd tot een kort leven. Het compositietalent van de
dichter, als kunstenaar de mindere van zijn beide voorgangers, roept herinneringen
op aan dat van de maker van de tweede Reinaert; in belezenheid was hij, blijkens
de latijnse en franse bronnen die hij raadpleegde, diens gelijke. De toewijding
waarmee Heeroma zijn niet eenvoudige taak heeft verricht, zijn omzichtigheid bij
de interpretatie van de gegevens - uitdrukkelijk geeft hij soms te kennen dat in zijn
voorstelling van zaken ‘ook wel enig speculatief vulsel’ zit (blz. 212) of dat hij niet
meer dan een gissing waagt - zijn ijverig bezig zijn met het halen van een optimaal
rendement uit het schaarse en heterogene materiaal waarover hij de beschikking
had, dit alles bewerk-
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stelligt dat zijn streven, de werkwijze van de literator Henric van Alcmaer duidelijk
voor ogen te stellen - de mens Henric kon bezwaarlijk uit de verf komen - geslaagd
te noemen is; de ‘inval’ dat ook Henric een goede kans maakte als ‘dichter’ ontdekt
te worden, heeft de objectieve methodische controle-achteraf die immers de proef
op de som moest brengen, doorstaan. Voortaan is Henric niet meer louter een naam.
Hij is ook niet een dichtergestalte van formaat, maar een auteur die we beter dan
voorheen kunnen plaatsen in de omgeving en tijd waarin hij leefde.
De andere Reinaert te kenschetsen als een waardevolle bijdrage tot de studie
van het dierenepos zou klinken als een weinig zeggende gemeenplaats, welke
onrecht zou doen aan de eigenlijke bedoeling van de schrijver die immers geen
genrestudie wilde schrijven; zij zou het wezenlijke ongezegd laten. De essentie van
het boek is hierin gelegen dat het bewijst hoe intuïtie, of men haar nu, zoals Heeroma
doet, herleidt tot een ‘bijzonder soort van “inval”’ dan wel ziet als de ingeving zonder
welke ook de wetenschapsbeoefenaar die niet dichter is, het niet stellen kan, een
stuwende kracht kan zijn die een verantwoorde beoefening van de ‘literatuurkunde’
bevorderen kan. De begrijpelijke spanning die de noodzakelijke breideling-achteraf
van de verbeelding bij de literatuurkundige Heeroma veroorzaakt, komt in het eerste
hoofdstuk op andere wijze tot ontlading dan in de volgende gedeelten. In dat eerste
stuk wil de schrijver, zoals wij gezien hebben, aan de hand van een welkome
vergelijking van de vlaamse tekst met zijn franse voorbeeld, de ware bedoeling van
Willem leren doorzien. Bovendien legt het een eloquent getuigenis af van Heeroma's
persoonlijke betrokken zijn bij de behandelde stof. Dat zijn interpretatie van de eerste
Reinaert vragen doet rijzen en bedenkingen kan oproepen, heb ik niet onder stoelen
of banken mogen steken. Van even zoveel betekenis is echter dat Heeroma's visie
de lezer van Reinaert I prikkelt tot een zorgvuldige bezinning op de vraag of de
schepper van het gedicht inderdaad meer verborgen bedoelingen in zijn werk heeft
willen leggen dan men er tot nog toe uit had gehaald en of het mogelijk is deze
verholen zin door een literatuurkundig onderzoek aan het licht te brengen. Doet
Heeroma in het eerste gedeelte van zijn bundel
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een andere interpretatie dan de gebruikelijke aan de hand, zo doet hij ook in de
overige hoofdstukken de belofte gestand die uitgesproken wordt in de schijnbaar
pretentieuze aankondiging ‘De andere Reinaert’. In zijn behandeling van Reinaert
II rehabiliteert hij de onbekende dichter; de auteur van Reinaert III brengt hij wat
naderbij, al kan hij op diens gelaat nauwelijks trekken ontwaren die hem als
dichterpersoonlijkheid herkenbaar zouden maken.
Voor het besef van sommige lezers blijft de titel van het boek, ook na de verklaring
welke ik daarvan heb pogen te geven, wellicht toch nog iets raadselachtigs behouden.
Zij vergissen zich dan niet. Het is een titel met een verborgen zin. Wie zijn dubbele
betekenis tot op de bodem wil doorzien, geef ik de raad kennis te nemen van het
sluitstuk van zijn boek, een brief van uitermate persoonlijke aard die niet voor een
recensie maar wel voor aandachtige lezing bestemd is. Een passage in deze brief
geeft mij aanleiding, tòch met een cliché te eindigen: het boek is een werk van
blijvende waarde, maar ik haast mij deze dooddoener uit te tillen boven het
alledaagse door een uitspraak van Huygens te citeren die als troost kan dienen voor
alle schrijvers die zich zorgen maken over de levensduur van hun geschriften:
Dat hebbense voor uyt, Papieren, langer leven
Als die haer 't leven gaf, sijn' kind'ren, sijn' naneven
En 't uyterste geslacht.

C.C. DE BRUIN

De Borchgravinne van Vergi. Uitgave en commentaar door Dr. R.
Jansen-Sieren. Gent, Secretariaat van de Koninklijke Vlaamse Academie
voor taal- en letterkunde, 1970.
Onverflauwd blijft de belangstelling voor uitgaven van de Borchgravinne van Vergi,
de middelnederlandse berijmde novelle, in de vorm waarin zij voorkomt in het
handschrift van Hulthem, maar ook in de bewerking waarvan de in Gent bewaarde
fragmenten die bij
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elkaar 501 regels tellen, een niet onaanzienlijk deel uitmaken. Blommaert, S. Muller,
De Keyser en Van Loey hebben in vroeger jaren de brusselse tekst uitgegeven,
Stoett zowel de brusselse als de gentse, terwijl Verdam, in 1892, uitsluitend de zgn.
tweede bewerking publiceerde. Hiermede was het pad voor mevrouw Dr. Ria
Jansen-Sieben, de laatste uitgeefster van De Borchgravinne van Vergi, goeddeels
geeffend. In haar voorwoord maakt zij met dankbaarheid gewag van het verlof dat
Van Loey haar gaf, gebruik te maken van zijn diplomatische editie, en van de bijstand
die de brusselse hoogleraar haar bij haar taak heeft verleend. Mevrouw Jansen laat
haar uitgave voorafgaan door een samenvatting en analyse van de inhoud, gevolgd
door een beknopte beschouwing over het genre en de motieven, alsmede een
bespreking van de bronnen en historiciteit van het verhaal, een korte behandeling
van de nederlandse bewerkingen en het dialekt waarin zij overgeleverd zijn, en twee
bladzijden over de oorsprong en de buitenlandse vertalingen van het oudfranse
origineel. Een bibliografie besluit het inleidend gedeelte dat de bladzijden 7 tot en
met 33 in beslag neemt.
Uit het voorgaande is duidelijk dat schr. zich in haar overzicht tot hoofdzaken
beperkt. Gaarne zou de belangstellende lezer wat meer te weten komen over de
kwaliteit van de 2 bewerkingen dan de schaarse opmerkingen die hij daaromtrent
op blz. 20 te lezen krijgt. Een vergelijking van beide berijmingen ontbreekt; de lezer
wordt verwezen naar de aantekeningen bij de uitgave, waarin inderdaad enige malen
de franse tekst geciteerd wordt, en naar de Raynaud's uitgave van het franse
origineel. Wat dieper gaat schr. in op het thema dat in de novelle centraal staat; zij
plaatst het in het ideologische en terminologische kader van de franse fin'amors na
1150 en gaat hiermee voort op de weg die De Keyser in de inleiding tot zijn
gecastigeerde uitgave reeds had ingeslagen.
In de commentaar legt mevrouw Jansen vaak onafhankelijkheid aan de dag, al
houdt zij, natuurlijk volkomen terecht, nauwekeurig rekening met de interpretaties
die Stoett, De Keyser en anderen hadden voorgesteld. Wat meer kritische zin ten
opzichte van dezen zou haar werk niet misstaan hebben. Wanneer zij het adverbium
nauwe in
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regel 14 van de eerste bewerking in navolging van haar voorgangers weergeeft
door ‘streng’, wekt dit de suggestie dat hier sprake zou zijn van een streng bevel.
Het hoofdthema van het verhaal, de hoofse plicht een liefdesgeheim te ‘helen’,
brengt mij ertoe de zin hoe nauwe ghijt hem wilt bevelen te vertalen door ‘met
hoeveel klem gij hem op het hart wilt drukken het geheim te bewaren’, zodat de
oudste betekenis van het woord ‘bevelen’ zeer wel tot haar recht en van pas komt.
Op blz. 87 had het woord gereet (r. 316) verklaard kunnen worden. Bij haar
transcriptie van het gentse fragment gaat schr. zelfstandig te werk. Waarom zij,
anders dan Stoett, hier Rudder steeds met een initiale kapitaal schrijft, is niet
duidelijk, evenmin als de reden waarom zij de afkorting in ridd' (blz. 41, r. 175),
voorkomende in het handschrift van Hulthem, onopgelost laat. Nooit (blz. 37, r. 78)
en Moer (blz. 41, r. 297) zijn natuurlijk zetfouten voor noit en Maer. Op pagina 60
leveren zowel de interpunctie als de interpretatie van het gedeelte 704-710 zoveel
moeilijkheden op dat men zich gaat afvragen of de lezing van het handschrift
bedorven is. In elk geval is en (708) op te vatten als een te verbeteren tot ende; de
voorgestelde verklaring van wilder (704) levert wel een goede betekenis maar wordt
door de grammaticale vorm niet bevestigd, tenzij men -er betrekt bij het voorafgaande
sake. De vertaling van wale (708) door ‘nochtans’ treft men ook bij De Keyser aan,
maar vindt geen steun in het middelnederlandse betekenisveld van het bijwoord.
De conclusie die uit het voorgaande getrokken kan worden, is dat het boek van
mevrouw Jansen weliswaar tot tevredenheid maar niet tot voldaanheid kan stemmen.
Het is een bruikbare opvolger in een reeks van uitgaven die aan de hare
voorafgingen. De beschouwingen in de inleiding zijn grotendeels te summier dan
dat ze aan de hedendaags te stellen eisen voor een editie die meer wil zijn dan een
schooluitgave, kunnen voldoen.
C.C. DE BRUIN
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Meester Willem Jordaens, ‘De oris osculo’ of De mystieke mondkus,
kritisch en voor het eerst uitgegeven door Prof. Dr. Leonce Reypens,
S.J. Uitgave van het Ruusbroec-Genootschap, Antwerpen 1967, 45 +
152 blzz. Prijs: ingenaaid 400 BF, gebonden 450 BF.
Meester Willem Jordaens (Magister Guilielmus Jordani) O.S.A., geboren circa 1321,
† 1372, was tot nog toe vrijwel uitsluitend bekend als de man die enige geschriften
van Ruusbroec en Suso's Honderd artikelen in het Latijn had vertaald. Het obituarium
van het klooster Groenendael, waarin hij op ongeveer 30-jarige leeftijd aan het einde
van 1352 of in het begin van 1353 zijn intrede deed, vermeldt hem bovendien nog
als een bekwaam kopiïst en schrijver van een niet bewaard gebleven in memoriam,
waarschijnlijk een latijnse rouwklacht ter herdenking van een gestorven vriend. Dat
hij daarnaast ook een plaats in de geschiedenis der middelnederlandse geestelijke
letterkunde verdient, was niet bekend. De eer hem als diets auteur uit de vergetelheid
te voorschijn gehaald te hebben, komt toe aan pater Reypens. De tekst van De oris
osculo, het geschrift waarom het hier gaat, was hem al enige jaren geleden uit een
tweetal handschriften bekend. Toen hij in Ons Geestelijk Erf van 1963 aan het
bestaan van het geschrift ruchtbaarheid gaf en de auteur prees als een ‘ervaren en
met gezag sprekend mystiek theoloog’, wist hij nog niet dat de schrijver niemand
anders was dan de veelzijdige magister Willem Jordaens. Brusselaar van geboorte,
van adellijke afkomst, had Jordaens zich, na waarschijnlijk aan de parijse universiteit
zijn theologische studieën voltooid te hebben, aangesloten bij de kring van
Ruusbroec. Het thema van het traktaat is de opgang naar de hoogste vereniging
met God; de beeldspraak van voetkus via handkus tot mondkus, ontleend aan
Bernardus van Clairvaux, is door de groenendaalse magister zelfstandig uitgewerkt.
Op grond van zijn onderzoek van de inhoud van het traktaat kenschetst Reypens
hem als een begaafd schrijver die zijn kennis van de scholastiek op gelukkige wijze
wist te verbinden met mystieke ervaring en talenten als docent en zielszorger. Dat
hij minder bekendheid genoot dan Ruusbroec, is wellicht te verklaren uit
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de theologische inslag van zijn geschrift. Maar juist zijn godgeleerde scholing was
het die hem de vrijmoedigheid gaf naast de Ruusbroec, in wiens schaduw hij
gebleven is, de pen ter hand te nemen voor het schrijven van een of meer traktaten
in de moedertaal. Het ligt voor de hand dat schr. hem vergelijkt met de grootmeester
der brabantse mystiek. Zijn conclusie is dat Ruusbroec als mysticus dieper boort
dan Jordaens maar als geoefend scholasticus diens mindere was. De scherpe
bewoordingen waarmee de magister de pantheïstische en quietistische ketterijen
van zijn tijd bestreed, doen in klaarheid van formulering onder voor de wat vage
bestrijding van de valse mystiek door de prior van Groenendaal. Om het verschil
tussen beiden duidelijk te laten uitkomen, beklemtoont Reypens zelfs bij herhaling
‘het autodidakte bij Ruusbroec’ (o.a. blz. 15 *).
Zoals gezegd, beschrijft Jordaens de opstijging naar de vereniging met God, maar
daarnaast stelde hij zijn gaven in dienst van de weerlegging van de
pantheïstisch-quiëtistische opvattingen die in zijn tijd, de jaren pl.m. 1360, in het
toenmalige Brabant blijkbaar nog veel aanhangers vonden. De bladzijden over de
‘nyewe onghehoerde leeringhe’ van de vrijgeesten, de geestelijke ‘vaders en
moeders’ die in dit milieu aan ‘sonen ende dochteren’ leiding gaven - het waren
vooral ‘wijfkene’ die ‘gheleyt ende verleyt’ werden - zijn uiteraard voor de
kerkgeschiedschrijving niet zonder betekenis; voor de beoefenaar van de
letterkundige geschiedenis is het belangwekkend te vernemen dat deze zogenaamde
geestelijke mensen, onverschillig voor de kerkleer en de heilige boeken die de
Heilige Geest geschreven heeft, zo gesteld zijn op de ‘nyewe rasernyen die sij
versieren ende voertbrenghen met woerden ende met ghescrifte, ende oec met
sanghe na wijse der werelt’. Er moet derhalve tijdens het leven van Jordaens, en
ook van Ruusbroec die eveneens de ketterij van de vrijgeesten gelaakt heeft, in
Brabant en elders in proza en poëzie een ketterse literatuur bestaan hebben. Hiermee
strookt dat Willem Jordaens in een in het Nederlands geschreven maar helaas
verloren gegaan traktaat, dat volgens een oude opgave handelde De reprobatione
visionum mulierculae cujusdam (zie Ons Geestelijk Erf 40. 1966, blz. 145), een
visioenenbundel van een mystica aan kritiek onderwierp. De schrijfster van
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deze visioenen moet een der ‘wijfkene’ geweest zijn die door verkeerde leiders op
een dwaalspoor gebracht waren. Tevens is er reden voor het vermoeden dat deze
14de-eeuwse mystieke letterkunde uit de kring van de toenmalige vrijgeesten trekken
van overeenkomst had met die van de 13de-eeuwse mystiek. Zo al niet hieruit
voortgekomen, toont zij met deze literatuur, door de aard van de gehanteerde genres
(prozatraktaten, lyrische poëzie met motieven die aan de wereldlijke dichtkunst
waren ontleend, visioenen), gelijkenis.
Het ligt in het voornemen van het Ruusbroec-genootschap te zijner tijd een
vervolgdeel van Mag. Willem Jordaens' oeuvre uit te geven. De tekst op de
stofomslag waar sprake is van Werken I, geeft dit op ondubbelzinnige wijze te
kennen. Dat in de sindsdien verstreken 4 à 5 jaar het tweede deel nog niet is
uitgekomen, is begrijpelijk. Voor zulk een uitgave is een deugdelijke voorbereiding
nodig, en wanneer pater Ampe in zijn studie Willem Jordaens in nieuw perspectief
(Ons Geestelijk Erf 40, 1966, blz. 136-166) een voorlopige balans opmaakt van
diens andere geschriften, typeert hij zijn studie bescheidenlijk als niet meer dan een
werkprogramma; veel geschriften van Jordaens zijn nog niet teruggevonden, van
andere staat het niet vast dat ze op zijn naam gesteld kunnen worden.
Het zou wenselijk zijn dat bij het gereedmaken van het volgende deel het
glossarium dat Reypens op blz. 143-146 aanbiedt, werd overgedaan. De copia
verborum van Jordaens is van betekenis voor de vorming van de scholastieke en
mystieke terminologie in het Nederlands; weliswaar volgt hij ten aanzien van het
mystieke taalgebruik ten dele Ruusbroecs voorbeeld, maar in andere opzichten
gaat hij zijn eigen weg. Daarom zal een volledige opgave van de typerende
bestanddelen van zijn woordvoorraad welkom zijn. De lijst van Reypens stelt
enigszins teleur. Niet steeds volgt hij de regel die hij zich voor het glossarium stelt:
alleen woorden op te nemen die hetzij in het geheel niet in het MnlW voorkomen
hetzij met een andere betekenis dan de hier passende. Het verbum vriendeliken
bijvoorbeeld, dat Jordaens strijk en zet gebruikt, ontbreekt; een sleutelbegrip als
grootmoedicheyt, dat Verwijs-Verdam niet kennen in de zin waarin Jordaens het
gebruikt, had met een verwijzing naar blz. 20*, noot 37,
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verklaard moeten worden. Zou het niet dienstiger geweest zijn als titel van dit dietse
geschrift het mnl. opschrift van hoofdstuk 11, Van den cussene des monts, te
bezigen? Tenslotte moet ik bekennen dat de zin op blz. 64, r. 125-127 mij
moeilijkheden bezorgt; is de tekst corrupt en wellicht door een eenvoudige toevoeging
of wijziging te herstellen?
Kritische kanttekeningen van deze aard hebben allerminst ten doel aan de
betekenis van Reypens' ontdekking afbreuk te doen. Veeleer willen zij uiting geven
aan mijn waardering voor een studie die aandachtige lezing ten volle waard is. De
vondst van deze tekst die een verrijking van onze kennis van de middeleeuwse
letterkunde betekent, is een bewijs dat wetenschappelijke speurzin op dit terrein
nog steeds verrassingen kan opleveren.
C.C. DE BRUIN

Ruusbroec de Wonderbare. Bloemlezing van fragmenten in de
oorspronkelijke tekst met inleiding en aantekeningen door Dr. W.H.
Beuken. (Klassieken uit de Nederlandse Letterkunde Nr. 40). Tjeenk
Willink-Noorduijn N.V., Culemborg 1970, 206 blz.
Antologieën uit Ruusbroec hebben zeker niet ontbroken, maar ofwel bewaren ze
niet de originele taalvorm, ofwel missen ze verklarende kommentaar, ofwel zijn de
fragmenten niet volgens een helder schema gestruktureerd. Bovendien is voor zover
ik weet geen enkele meer in de boekhandel verkrijgbaar. Daarom voorziet de nieuwe
en persoonlijke keuze van Dr. Beuken, die niet met de genoemde gebreken is
behept, in een werkelijke behoefte.
Ter inleiding handelt hij op een heldere wijze over Ruusbroecs tijd, diens leven
en werk, diens leer ook, waarbij achtereenvolgens de drieeenheidsleer, het
exemplarisme en de mystieke opgang ter sprake komen; tenslotte wijdt hij aandacht
aan de prozaschrijver en zijn invloed. De teksten zelf zijn naar hun inhoud
gerangschikt onder drie
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hoofdjes: de mens, de kosmos, God; het beeld van deze tijd; de mystieke opgang
van de ziel vanuit het werkende leven over het innighe naar het schouwende of
goddelijke leven.
Sinds geruime tijd houdt Beuken zich met dit onderwerp bezig: reeds 25 jaar
geleden verscheen zijn werkje over Ruusbroec en de middeleeuwse mystiek. Deze
lange omgang werpt haar vruchten af in uitvoerige en welkome annotaties; maar
hij blijkt ook uit het feit dat er wordt uitgegaan van de eerste druk van het
Ruusbroecgenootschap (1932) en dat Melline d'Asbeck en zelfs Maeterlinck (b.v.
p. 39) nogal eens worden geciteerd.
Indien ik me nog een paar onbeduidende aanmerkingen mag veroorloven, zou
ik er op willen wijzen dat Jordaens zijn Planctus niet bij Ruusbroecs dood schreef
(p. 17), maar voor Jan van Cureghem († 1358). Waarom Beuken de XIVde de ‘eeuw
der naaktheid’ noemt (p. 19) ontgaat me helaas. Ook maakt hij, in navolging van de
volledige editie, een te druk en naar mijn gevoel zelfs storend gebruik van de komma.
De omslagtekening, die waarschijnlijk buiten zijn wil om werd toegevoegd, vind ik
weinig geslaagd; zij werd geïnspireerd door de bekende miniatuur uit hs. A, maar
de mysticus, die hier in roze pij en bleekblauwe mantel onder de bomen van het
Zoniënwoud zit te schrijven, heeft meer weg van een gitaarspelende Nero.
Misschien kan de auteur hiermede rekening houden bij een eventuele tweede
druk. Die zou er zeker komen, indien de jeugd, die niet in Katmandoe geraakt, eens
van deze mystiek wilde kennisnemen, al is ze dan slechts westers. Dit boekje, maar
gekaft dan, wordt aan hen en aan alle belangstellenden warm aanbevolen.
R. LIEVENS
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*

Aandacht voor de Aenleidinge

Het is met Vondels Aenleidinge ter Nederduitsche dichtkunste eigenaardig gesteld.
Afgemeten aan de citaten die de gemiddelde litterair geïnteresseerde eraan pleegt
te ontlenen, behoort het met de Gysbrecht van Aemstel kennelijk tot Vondels meer
populaire werken. ‘Natuur baart de dichter, de kunst voedt hem op’ hoeft in
bekendheid niet zo heel veel onder te doen voor ‘Het hemelse gerecht heeft zich
ten lange leste erbarremd over mij en mijn benauwde veste’, en ‘zo ziet men de
beste meesteren de kunst af’ kan het ongetwijfeld opnemen tegen ‘O kerstnacht
schoner dan de dagen’. Maar ook andere, minder bekende uitspraken als ‘laat het
gedicht van enen Aristarchus keuren’ of ‘leert, behendig stelende een ander het
zijne te laten’ genieten nog een redelijke populariteit.
Wie hieruit zou willen afleiden dat de Aenleidinge dan zeker tot de grondigst
onderzochte werken van het corpu Vondelianum zal behoren, komt echter bedrogen
uit. Aan geen van Vondels meer bekende geschriften is minder aandacht besteed.
In het vijfde deel van de WB-uitgave, waar op pg. 484 vv. de Aenleidinge is afgedrukt
volgens de tekst in de Poëzy van 1650, wordt aangetekend: ‘Onlangs heeft dr. Edgar
v. d. Velde (Vondel en de plastische kunsten. Gent 1930) gewezen op de invloed
van Sandrart op Vondels kunstbeschouwing en de verwantschap van hun beider
theorie’. Dat wij in de daaropvolgende 40 jaren veel verder zijn gekomen, zal niemand
beweren en het is daarom misschien wel de moeite waard om het onderzoek te
heropenen. Nu echter met een heel andere approach, niet de kunsttheoretische
maar de litterairtheoretische want Vondels verhandeling is per slot van rekening
een stuk litteraire theorie.
Op het eerst gezicht is de Aenleidinge een bijzonder los gecomponeerd geheel,
waarbij Vondel van de hak op de tak lijkt te springen. Het credo ‘Natuur baert den
Dichter; de Kunst voedt hem op’

*

Eerste gedeelte van een te publiceren studie over Vondels Aenleidinge ter Nederduitsche
dichtkunste.
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1

(r. 8b) wordt, naar het schijnt, door een aantal willekeurige onderwerpen gevolgd.
Eerst breekt Vondel een lans voor een soort 17de-eeuws AB, daarna wijst hij op
het nut dat een jonge dichter kan hebben van het berijmen van allerlei verhalen
waarbij Virgilius, Ovidius, de Amadisromans en Boccaccio werden genoemd.
Vervolgens wordt iets over de stijl te berde gebracht, deze moet altijd ‘snedigh’ zijn
‘en geen stomp mes gelyck’ (r. 56), de noodzaak om kennis van allerhande zaken
op te doen wordt aan de orde gesteld, waarbij ‘Salomons wijze spreuken, Cicero,
Seneka en Plutarchus ...’ als gidsen worden geadviseerd (r. 109-110), en daarna
staat Vondel stil bij het vertalen dat hij zo belangrijk acht als training voor de
aankomende dichter. Even verder dringt hij erop aan niet alles direct aan het papier
toe te vertrouwen wat in de gedachte opkomt, maar eerst goed te overwegen wat
de moeite waard is. Men moet goed letten ‘op den staet, eigenschap en gesteltenis
van elcke personaedje en zaecke, en die elck naer heur natuur [tekenen]’ (r. 175-176)
is weer een andere raadgeving, en tenslotte komt dan de betrekkelijk lange passage
over het nut van de zoeven vermelde Aristarchus, de onverbiddelijke criticus die de
door liefde voor het eigen product verblinde dichter onomwonden zijn fouten toont.
Het laat zich aanzien dat wij hier te doen hebben met een amalgama van adviezen
bestemd voor jonge dichters, losjes aan elkaar geknoopt, niet zwaar van toon,
converserend, maar door de rijkdom aan treffende beelden, toch duidelijk het werk
van een dichter. Een Nederlandse Pisonesbrief denkt de litterair-historicus, een
indruk die nog versterkt wordt door de opvallend Horatiaanse reminiscenties als de
nietsontziende Aristarchus, de raaskallende dichter etc. Ondanks de flair en
schijnbare nonchalance echter waarmee de Aenleidinge op papier is gezet, blijkt
deze dichtkunsttheorie in a nutshell een weliswaar soepele, maar toch zeer
weloverwogen structuur te bezitten. Deze structuur is kunstig bedekt door de midden
in de regels vallende overgangen van de ene naar de andere fase, maar zij is
aanwezig en verleent de Aenleidinge een hoge mate van innerlijke coherentie.
Wij zullen nu nagaan volgens welk indelingsschema de Aenleidinge zich laat
hanteren.

1

Ik zal steeds citeren volgens de WB-uitgave, pp. 484-491.
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De macrostructuur van Vondels Aenleidinge
Wanneer wij proberen enig houvast te krijgen aan Vondels verhandeling, wordt in
ieder geval een eerste hulp geboden door de laatste dertien regels (r. 218-230).
Deze zijn immers zonder moeite als een aparte groep te herkennen, en wel als de
peroratio. Een in tripartitie opgebouwd sluitstuk waarop ik nu niet nader zal ingaan
omdat dit buiten het kader van ons onderzoek valt; maar misschien mogen we
terloops even wijzen op de onvervalste bescheidenheidstopos die de Aenleidinge
op de valreep nog van de goodwill der lezers moet verzekeren: de schrijver heeft
zijn werk op verzoek vervaardigd, hier geredigeerd als‘op het aenhouden der
2
leergierigen’ (r. 219) .
Wanneer wij de dertien regels van de peroratio opvatten als niet behorend tot de
uiteenzettingen van het eigenlijke betoog, wordt Vondels ars poetica geconstitueerd
door de regels 1-217. Hierin kan men, naar mijn mening, drie delen onderscheiden,
begrensd door de regels 1-10a (deel 1); 10b-194a (deel 2); 194b-217 (deel 3).
Wanneer wij onze aandacht nu eerst richten op deel 1 van de drie delen, de regels
1-10a, constateren wij dat hier een bepaald facet van het poëtisch probleem ter tafel
wordt gebracht. Vondel behandelt, zeer summier overigens, de voorwaarden tot het
dichterschap waarbij hij als zijn overtuiging uitspreekt dat de artistieke aanleg alleen
niet voldoende is, maar dat deze zorgvuldig in cultuur gebracht moet worden. De
hele passage laat zich representeren door de bekende maxime die wij in r. 8
aantreffen: ‘Natuur baert den Dichter, de Kunst voedt hem op’ waarbij het
antithesenspel tussen natuur en kunst resulteert in de gelukkige synthese van het
maximale dichterschap.
Regel 10b laat de fraaie dychotomie natuur-kunst rusten; de condities waaronder
het litteraire kunstenaarschap kunnen ontstaan worden niet verder uitgebouwd.
Vondel gaat over op een ander onderwerp. Hij vervolgt zijn betoog met de
veronderstelling dat zijn poëet zich voorneemt ‘in Nederduitsch, zijn moederlycke
tale, te zingen’. En hiermee is dan een nieuw gedeelte begonnen, deel 2, lopend
van 10b-194a,

2

4

E.R. Curtius, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter (Bern, 1963 ), p.94

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 88

84
en in deze ruim 180 regels, de langste passus van de Aenleidinge heeft Vondel zijn
eigenlijke know how neergelegd.
Wat houdt de in genoemde regels aangeboden materie grosso modo in? Om ons
hiervan een eerste indruk te verschaffen moeten wij ons een moment de
Renaissancistische artes poeticae in de herinnering roepen. Wij weten dat hierin
een soort standaardstof behandeld wordt waarvan de elementen, afgezien van de
zuiver rijmtechnische, voor een groot deel terug te voeren zijn op de dichtkundige
traktaten van de Oudheid, met name van Aristoteles, maar vooral van Horatius,
alsmede op de rhetorische en oratorische werken van Cicero, en van Quintilianus'
Institutio oratoria. De verwerking van Cicero en Quintilianus is voor de hand liggend
wanneer men in aanmerking neemt dat de Renaissance, evenals de Oudheid,
dichter en redenaar als direct verwant beschouwde; de invloed van de rhetorica op
3
de vorming van de litteraire theorie is dan ook van fundamentele aard geweest .
De adaptatie van de poeticale problematiek aan de rhetorische doctrine staat in een
lange, uit de Antiquiteit stammende, traditie die in de late Middeleeuwen nog eens
een ferme injectie had gekregen toen Geoffry de Vinsauf zijn Poetria nova
4
modelleerde naar de Rhetorica ad Herenium . Iedereen die zich op niveau met de
communicatie via de taal bezig hield, wist dat de artes rhetoricae hem tot handleiding
moesten dienen en dat hij in meerdere of mindere mate op de hoogte moest zijn
van de vijf officia oratoris: inventio (stofvinding), dispositio (stofschikking), elocutio
5
(stijlleer), pronuntiatio (voordracht) en memoria (memorisatietechniek) waarvan
vooral de eerste drie van het grootste belang werden geacht voor de compositie
van een redevoering of een gedicht.
De waarde die men hechtte aan de kennis van deze eerste drie weerspiegelt

3

4
5

W. Barner wijst erop, althans waar het de germanistiek betreft, dat in de laatste jaren ‘Die
Verklammerung von Rhetorik und Poetik ... mit begrüszenswerter Entscheidenheit festgestellt,
z.T. sogar ausführlich begründet [is]’ (Barock-rhetorik Tübingen 1970, pg. 55).
W.S. Howell, Logic and rhetoric in England, 1500-1700 (Princeton 1956), pg. 87.
Zie voor een globale behandeling, D.L. Clark, Rhetoric in Graeco-Roman education (New
York 1957), pp. 71-142.
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zich ook in de poetica's van de Renaissance waar zij een vast onderdeel vormen
van het litterair-theoretische programma. Zo handelt Peletier du Mans, L'art poëtque
(1555) in hoofdstuk [iv] ‘De la Composicion du Poeme an general: E de l'Inuancion,
6
Disposicion e Elocucion’ en vijftig jaar later stelt ook Vauquelin de la Fresnaye,
L'art poétique (1605), ‘Sur tout bien inuenter, bien disposer, bien dire, // Fair l'ouurage
7
des vers comme un Soleil reluire’ . Dit houdt echter niet in dat deze drie onderdelen
alle met eenzelfde uitvoerigheid behandeld worden. Daar de inventio in de ars
rhetorica sedert de Oudheid de eerste plaats innam, wordt deze ook in de
Renaissancistische poetica's als de voornaamste branche genoemd maar dat
impliceert niet dat ook alle feitelijke aandacht naar dit onderdeel uitgaat. De inventio
als een systematiek om argumenten op te sporen zoals de rhetorica deze hanteerde
8
wordt in de poetica's als zodanig niet aangetroffen. Wat men daar onder inventio
begrijpt is de idee, de stof, de inhoud, van een werk. Op welke wijze de dichter deze
verwerft wordt bijvoorbeeld kort en helder door Ronsard in zijn Abbregé de l'art
poëtique François (1565) onder woorden gebracht: ‘... le principal point est l'invention,
la quelle vient tant de bonne nature, que par la leçon [= lezing] des bons & anciens
9
auteurs’ . De vinding van de stof wordt hier dus duidelijk als een vermogen opgevat
waarvan alleen gezegd wordt welke oorsprongen het bezit, te weten de dichterlijke
10
natuur zelf en de goede lectuur die de dichter verwerkt . Een dergelijk psychisch
begrepen inventio onttrekt zich, anders dan de rhetorische, uiteraard aan
gedetailleerde preceptualisering. De enige manier waarop binnen het kader van de
poetica de inventio toch als een soort vindsysteem kan fungeren, ligt in het aanwijzen
van de stoffen die de dichter, al naar gelang het genre dat hij wenst te beoefenen,
ter beschikking staan. De stofbeschrijvingen kunnen normatief gehanteerd worden
zodat zij

6
7
8
9
10

Ed. A. Boulanger (Paris 1930), pg. 88.
L'art poétique, ed. G. Pellissier (Paris 1885), pg. 15, r. 307-308.
Cicero's Topica bijv. is geheel gewijd aan deze eerste afdeling van de ars rhetorica.
Oeuvres complètes, t. XIV (ed. P. Laumonier, Paris 1949), pp. 5-6.
Zie over het betekenisveld van de term inventio, G. Castor, Pléiade Poetics (Cambridge 1964),
pp. 86-136.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 88

86
‘regels’ opleveren voor het ideeëngoed dat aan een epos, tragedie, elegie etc. ten
grondslag ligt. Daarnaast geeft de ars poetica aanwijzingen om het inventerend
vermogen te ontwikkelen en in de goede richting te sturen. Ronsard noemt ‘la leçeon
des bons & anciens auteurs’ en daarmee doelt hij niet alleen op het lezen zonder
meer, maar op het verwerkend, het lerend lezen dat de basisconditie vormt voor de
imitatio der gerenommeerde modellen.
In tegenstelling tot de rhetorische inventio leent zich de elocuto uitstekend voor
behandeling in de ars poetica. Niet alleen ressorteerde onder de elocutio de
stijlornamentiek - en daaronder werd volgens rhetorische inzichten ook het rijm
11
begrepen , maar ook de voorschriften voor een zuiver en correct taalgebruik,
waarvan de cultivering juist een opmerkelijk moment in het patroon van de
Renaissance vormt. De elocutio kon dan ook moeiteloos van het rhetoricahandboek
naar het poeticale traktaat getransponeerd worden, en des te gereder omdat de
accentuering van de elocutio boven inventio en dispositio een voortzetting betekende
van een door Cicero's Orator ingezette traditie binnen het rhetorische systeem, dat
12
in de artes poeticae van de Middeleeuwen navolging had gevonden .
Waar het een algemene uiteenzetting van de dichtkunde geldt en de universele
principia van het schrijven ter sprake worden gebracht, wordt aan de elocutio dan
ook steeds meer aandacht besteed dan aan de twee andere branches.
Expliciet verklaart Du Bellay in zijn Deffence et illustration de la langue francoyse
(1549), ‘je me contenteraye de parler des deux premiers, scavoir de l'invention &
13
de l'éloquution’ maar hij gaat vooral in op de ‘eloquution ... sans laquelle toutes
autres choses restent comme inutiles & semblables à un glaive encores couvert de
14
sa gayne’ . Evenzo heeft Peletier du Mans voor hij aan de beschrijving van de
verschillende genres toekomt (in het derde hoofdstuk van het

11
12
13
14

Zie H. Lausberg, Handbuch der literarischen Rhetorik (München 1960), par. 725-728.
Howell, Logic and rhet., pg. 75.
Livre I, ch. V, ed. H. Chamard (Paris 1961), pg. 33, r. 20-21.
Id., pg. 34, r. 34-36.
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15

tweede boek de elocutio de belangrijkste plaats ingeruimd door behandeling van
de stijlfiguren, de stijlkwaliteiten, het rijm en het syllabenaantal van het Franse vers.
En om tenslotte nog op Ronsards Abbregé te wijzen waarin met terzijde lating van
de genres slechts de poëzie in algemene zin aan bod komt, door de grootste
aandacht te schenken aan het verstechnische en aan bepaalde aspecten die tot
16
deelocutio gerekend worden, voert de stijlleer duidelijk de boventoon .
Nu verloopt de behandeling van de elocutio langs enkele punten die de kwaliteiten
(virtutes) met daartegenover staande fouten (vitia) van de stijl constitueren. In het
gangbare rhetorische systeem onderscheidt men daarbij één grammatische kwaliteit
Latinitas / puritas dwz. de idiomatische korrektheid, en drie rhetorische kwaliteiten:
perspicuitas, de intellectuele verstaanbaarheid, ornatus, de stilistische verfraaiing,
en aptum, de harmonie binnen het kunsterk zelf (o.a. congruentie van stijl en stof)
17
en de harmonische relatie tussen kunstwerk en sociale context .
Ook in de Aenleidinge wordt het grootste deel van het betoog in beslag genomen
door de elocutio, terwijl de andere poeticaal-rhetorische branches, de dispositio en
de inventio slechts even aangestipt worden. Zonder op dit moment de analyse van
de door Vondel geleverde stijlleer te ondernemen, zou ik toch op een enkele kwestie
een moment willen ingaan, en wel op Vondels aandacht voor de perspicuitas die
m.i. wellicht groter is dan zich bij een eerste lezing laat constateren.
Het principe van de perspicuitas zien wij duidelijk aan den dag treden als Vondel
in de regels 86-102 die aan het aptum gewijd zijn, in de passus r. 98-100 (‘blijft ...
binnen het besteck van verstaen te willen wezen: ‘... spreeck klaer. Eenigen schrijven
aijl willens duister...’) zich zeer nadrukkelijk keert tegen de onduidelijkheid in
18
woordbetekenis, obscuritas het vitium dat tegenover de perspicuitas staat . Nu
kan men het aptum bezien onder verscheiden aspecten en Vondels introductie hier
van juist de perspicuitas is dus opvallend. In het

15
16
17
18

L'art poët., pp. 161 vv.
Howell, Logic and rhet., pg. 67.
Voor andere Kwaliteitssystemen, zie Hausberg, Handb., par. 460, pg. 250.
Quintilianus, Institutio oratoria, lib. III, cap. II, 12.
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bijzonder is dit het geval met de regels 96b-98a. Vondel postuleert daar de juiste
maat, het niet te veel, één van de quantitatieve voorschriften die het aptum bevat
19
. Er is geen dwingende reden de perspicuitas daarbij te betrekken, maar Vondel
doet het wel. Het niet ‘te wijt’ halen en het ‘bij een voegelijcke verwe’ blijven, nemen
onmiskenbaar de kleur aan van het duidelijkheidsvoorschrift waarmee de zin
afgesloten wordt, het voorschrift van intellectueel ‘verstaen te willen wezen’.
Maar ook in het onmiddellijk voorafgaande gedeelte meen ik dat de eis tot
perspicuitas, of in het thans te bespreken geval beter gezegd, het afwijzen van de
obscuritas, een niet onbelangrijke factor is geweest. Ik doel hier op de vrij uitvoerige
attaque in de regels 62b-85, ondernomen tegen de poëten die niets meer dan rijmers
zijn, die zwetsen en zich schuldig maken aan ‘loutere blaeskaeckerye’ (r. 76). Deze
‘blaeskaeckerye’ beschrijft Vondel in verscheidene andere termen, als ‘het
snaterbecken der aecksteren’ (r. 71), ‘een doorgaende bravade’ (r. 76) en zelfs met
een hele reeks: ‘snorcken en poffen, vernissen en blancketten’ (r. 80). Bovendien
stelt hij de bezigheid van deze soort dichters antithetisch op ten aanzien van
d'alleroudste en beste Poëten’, die ‘de natuurlijckste en eenvoudigste’ zijn (r. 79).
Binnen deze context laat de ‘blaeskaeckerye’, ‘doorgaende bravade’ etc. zich
20
herschrijven als de terminus technicus affectatio , die gebezigd wordt om het
21
tegendeel van eenvoud en natuurlijkheid aan te wijzen , en die als vitium van het
tegenover de kwaliteit van het copiosum, het rijk zijn aan woorden en gedachten;
het copiosum is een van de zes deelkwaliteiten die in hun totaliteit de ornatus
22
samenstellen . De affectatio als vitium van het copiosum doelt op overtollige
overvloedigheid, een superflu gebruik van woorden, rhetorische figuren, beelden
etc. Affectatio kan men wellicht het best aanduiden als ‘mislukte expolitio’, want de
expolitio is een rhetorische figuur die de rijkdom aan expressiemogelijkheden van
de schrijver showt: een zelfde gedachte wordt telkens anders en anders
23
geverbaliseerd . Deze passus betreffende de

19
20
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23

Lausberg, Handb., par. 1058.
Lausberg, Handb., par.1073.
Lausberg, Handb., par.1079, pag. 522.
Lausberg, Handb., par.539, 1072.
Rhetorica ad Herennium, lib. IV, cap. XLII, 5.
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affectatio is door het gebruik van velerlei synoniemen en een expolitio-achtige
techniek, het meest barokke fragment uit de Aenleidinge en m.i. mogen wij aannemen
dat Vondel dit niet zonder een solide reden heeft gedaan. Binnen de vereiste
congruentie van stijl en stof die het aptum immers als noodzakelijk stelde, was het
niet mogelijk de gelaakte ‘blaeskaekerye’ etc. anders te beschrijven dan met een
overvloedige veelheid van woorden en beelden waardoor de imago van de
‘blaeskaekerye’ zelf duidelijk voor de geest geroepen werd.
De affectatio bezit echter behalve deze negatief aesthetische component van de
overtolligheid, eveneens een negatief intellectuele component, bestaande o.a. uit
24
de onduidelijkheid in woordbetekenis . Men kan zich nu afvragen of er voor Vondel
een direct verband heeft bestaan tussen deze beide facetten van de affectatio, de
overtolligheid en de obscuritas. M.a.w. heeft Vondel de affectatio mede daarom zo
uitvoerig en beeldend behandeld omdat de onduidelijkheid van alles wat met veel
lege breedsprakigheid gezegd werd, voor hem impliciet gegeven was? Ik meen dat
dit inderdaad het geval kan zijn geweest en beroep mij daarvoor op een rhetorisch
werk dat internationaal van bijzonder grote invloed is geweest, Erasmus' De duplici
copia verborum ac rerum (1512). In het eerst hoofdstuk van dit aan de hantering
van de woordvoorraad gewijde geschrift, stelt Erasmusal dadelijk het vitium aan de
orde dat een juist gebruik van de copia bedreigt, de affectatio. En daar nu lezen wij
dat door onnut en vormeloos gezwets de zaken waarom het gaat, verduisterd worden
25
. Voor Erasmus vormt dus de affectatio als vitium van het copiosum een directe
bedreiging voor de perspicuitas. Ik acht het bepaald aanvaardbaar dat
Renaissancisten met het hier gelegde directe verband tussen onnutte veelheid en
onduidelijkheid zozeer vertrouwd waren dat de aesthetisch negatieve component
voor hen in een vanzelfsprekende correlatie stond met de

24
25

Quintilianus, Inst. orat. lib. VIII, cap. III, 57.
‘Non cuivis homini contingit adire Corinthum. Unde non paucis mortalibus usu venire videamus,
ut divinam hanc virtutem [i.e. copiosum, S. F. W.], sedulo quidem, sed parum feliciter
aemulantes, in futilem quandam ac deformem incidant loquacitatem, dum inani, citraque
delectum congesta vocum & sententiarum turba, pariter & rem obscurant, & miseras auditorum
aures onerant’ in Opera omnia, t. I (Lugduni Batavorum 1703), fol. A verso, kol. 3.
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intellectueel negatieve component. Wanneer Vondel dan in de regels 62b-85 heftig
uitvaart tegen de ‘blaeskaeckerye’ die zo in strijd is met de eenvoud en natuurlijkheid
van ‘d'alleroutste en beste Poëten’, moet m.i. terdege rekening gehouden worden
met de mogelijkheid dat de onvoorwaardelijke veroordeling van de lege overtolligheid,
de veroordeling van de obscuritas impliceert. Een zekere geporteerdheid bij Vondel
voor de perspicuitas zou overigens niet verwonderlijk zijn wanneer men bedenkt
dat sedert Malherbe's optreden in 1610 deze virtus elocutionis zich, onder de naam
la clarté rap een weg baande naar een toppositie binnen de Europese stilistiek.
De uiteenzetting over de elocutio wordt door Vondel tweemaal onderbroken om
de a.s. poëten aanwijzingen te geven van een andersoortige aard, aanwijzingen
die geheel op het vlak van de praktische beoefening van het dichterschap liggen,
een soort methode ter bereiking van het optimale gedicht. Deze werkwijze wordt
uiteengezet in de regels 103-155a, 185b-193a en is te bestempelen als de exercitatio,
de oratorische dan wel poëtische oefening waardoor redenaar en dichter hun vak
26
zowel leren als onderhouden .
De eerste passus (r. 103-155a) behandelt de procedure van het
kennisverwervende lezen via de vertaling tot het zelf creëren, waarbij de aanbevolen
manier om naar ‘den top der volkomenheit’ te klimmen (r. 145) die van de imitatio
is. Uiteraard geen slaafse maar een vrije, naar aemulatie tenderende imitatio zoals
27
Quintilianus had voorgeschreven en de Renaissance niet moe wordt te herhalen.
Men dient het voorbeeld dermate kunstig te bewerken dat het eigen produkt een
volkomen autonomie verkrijgt en de ‘Vorlage’ als het ware onaangetast blijft. Of,
zoals Vondel het exprimeert in navolging van Vida: men moet leren ‘behendigh
28
stelende, een' ander het zijne te laten’ (r. 125) . Voor de Renaissance is de meest
succesvolle representant van deze methode Vergilius en alszodanig wordt hij ook
door Vondel genoemd: ‘Aldus heeft Vergilius de Prins der Poeeten zelf, oock van

26
27
28

Lausberg, Handb., par.1092-1150.
Inst. orat., lib. X, cap. II, 10.
H. O. White, Plagiarism and imitation during the English Renaissance (New York 1965), pg.
20.
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Homeer en anderen vele ontleent, en uit de Grieksche tale met zulck een oordeel
ingevoert, dat hy 'er onsterfelycken lof uithaalde’ (r. 131b-133a). Hoe het nu precies
moet, kan de as. dichter tenslotte ook nog uit de Aenleidinge zelf leren! Als hij zijn
Epistula ad Pisones kent - en wie zou het gewaagd hebben deze poeticale pièce
de résistance te ignoreren - zal hij ongetwijfeld de schok der herkenning hebben
ondergaan toen hij in Vondels uitval tegen de zwetsers een regel uit Horatius
opmerkte, maar goed getransformeerd en in een andere context. Want de
verafschuwde blaaskaken die ‘verwaendelijck aen 't zwetsen [vallen], gelijck de
quackzalvers om hun zalfpotten te venten’ (r. 72b-73) zullen hun jargon wel geleerd
hebben van de Horatiaanse venter die de menigte om zich heen verzamelt om zijn
29
waren aan de man te brengen . De Latijnse metafoor is echter in een geheel ander
kader gebruikt, nl. om de goed gesitueerde dichter te verbeelden die vleiende critici
zoekt.
Vondel besluit deze eerste passus van het aan de exercitatio gewijde gedeelte
door de praemeditatio aan te bevelen, het wikken en wegen, voor men de pen op
30
papier zet (r. 147b-154a) .
De tweede passus (r. 185b-193a) begeleidt de dichter nadat deze zijn werk al op
schrift gesteld heeft en bevat de emendatio, de filologen zo welbekende tekstcorrectie
31
. Vondel adviseert weliswaar niet het gedicht tot in het negende jaar in de bureaula
32
te houden zoals Horatius dit doet , maar wel het ‘eens en anderwerf, ja zevenwerf’
over te lezen. En tenslotte is hij het met de Epistula ad Pisones eens om ‘het gedicht
van eenen Aristarchus, ja verscheide keurmeesteren [te laten] keuren’ (r. 190)
33
alvorens tot publicatie over te gaan .
Deze tweede passus is een geslaagd voorbeeld van het soepel ineengrijpen van
de verschillende constituenten van de Aenleidinge. De onverbiddelijke kunstrechter
die de dichter als controleur over zijn werk moet aanstellen, hanteert niet alleen de
hoogste normen ter beoordeling

29
30
31
32
33

Epistula, r. 419.
Quintilianus, Inst. orat. lib. X, cap. III, 5.
Quintilianus, Inst. orat. lib. X, cap. III, 5-33.
Epistula, r. 388.
Vgl. Epistula, r. 387-388; r. 438-452.
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van de technische kwaliteiten, hij waakt tevens over de honorabiliteit van het gedicht.
Deze tweevoudige functie die aan de strenge Aristarchi wordt toegekend, stelt
Vondel in de gelegenheid zijn laatste pragmatische advies te liëren aan een evaluatie
van de poëzie in het algemeen en van de dichter. En daarmee wordt deel 3 (r.
194b-217) van het betoog aan de orde gesteld.
De waarde van de poëzie meet Vondel af aan haar ethische hoedanigheid, een
goed Renaissancistische manier van doen die voornamelijk de tegenstanders van
de dichtkunst de wind uit de zeilen moet nemen en het maatschappelijk nut van de
poeterij moet bevestigen. Ook Vondel eist een honorabele poëzie op straffe van
‘laster voor den Dichteren in 't algemeen’ (r. 195). Ontbreekt de eerbaarheid dan
kunnen, zoals vroeger is gebeurd ‘de Rederijckkamers gesloten, de tooneelen
verboden worden (r. 196). Daarom wil Vondel uitsluitend het hoogste morele niveau.
Pas ‘indien men bordeelspreucken en spreeckwoorden uitbant, zoo zal de
Schouwburgh een eerlijck tijtverdrijf strecken, en oock voor deftige lieden openstaan’
(r. 197b-199a). Ook de dichter wordt geëvalueerd. Negatieve hoedanigheden als
het niet becritiseerd willen worden door kundige critici, worden gelaakt in de
‘kranckzinnigen’ die hun ‘ geneesmeester’ aanvallen - een imitatio van het gedrag
34
van Horatius' dolle dichters - terwijl de ware poëet, ethisch (en ook technisch)
naar het hoogste strevend, zal ‘hemelval en de spraeck der Goden ... spreecken’
(r. 214). Het belang van de poëzie en de dichter liggen in elkaars verlengde. Eerbare
poëzie, die de dichters niet tot laster strekt, zal slechts geschreven kunnen worden
door een poëet die een hoge opvatting heeft van zijn taak en zich daarom in wil
spannen om de kunst te bemachtigen. Immers ‘de Goden [verkopen] de beste
dingen voor zweet en arbeid’ (r.209-210).
In de nu volgende en laatste zin van dit derde deel geeft Vondel de essentie weer
van hetgeen hij resp. in deel 3 en deel 2 betoogd heeft, een korte samenvatting dus
van zijn poeticale optiek anno 1650: Poëzie moet verheven zijn en, zich houdend
aan de geleerde voorschriften, kunnen voldoen aan de strengste kritische
maatstaven, zowel waar

34

r. 453-456.
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het de ethiek als de techniek betreft. Getransformeerd in de taal van de Aenleidinge:
‘De hemelsche Poëzy wil niet op den middeltrap, maar moet in top staen en op den
toetssteen van een beslepen oordeel proef houden, naer de wetten by de Geleerden
daer toe voorgeschreven, waer toe wy gewezen worden’ (r. 215-217).
Wanneer wij nu de resultaten van onze analyse samenvatten, komen wij tot de
onderscheiding van de volgende constituerende delen:
1.

de behandeling van de dichotomie
natuur-kunst, waarvan de synthese de
oplossing biedt voor de vraag naar de
essentie van het dichterschap (r. 1-10a)

2.

het betoog over de ‘kunst’, waarin twee
strengen dooreengevlochten zijn:
a. de leer (vnl. de elocutio)
b. de praktische beoefening (imitatio etc.)
(r. 10b-194a)

3.

de evaluatie van de dichtkunst en de
dichter (r. 194b-217)

4.

de peroratio (r. 218-230).

Deze uiterst logische opbouw van de Aenleidinge lijkt niet het produkt van het
toeval maar van een gerichte compositietechniek die zeer veel gelijkenis vertoont
met het patroon dat in de rhetorica ontworpen is voor de thesis, een uiteenzetting
waarin een uitgewerkt antwoord wordt gegeven op een quaestio infinita, dat wil
zeggen een vraagstuk van algemene aard, hetzij filosofisch, hetzij wetenschappelijk
35
of technisch .
Om de sterke overeenkomst tussen het model dat geldt voor de behandeling van
de quaestio infinita en de Aenleidinge te kunnen demonstreren, zullen wij eerst
nagaan welke stadia de thesis moet doorlopen.
36
Uit de voorschriften die Cicero in zijn De partitione oratoria daartoe opstelt blijkt
dat deze stadia constanten zijn die evenzeer ter geleding dienen van de quaestio
finita, een vraagstuk dat particuliere

35

36

Zoals herhaaldelijk in de ars rhetorica worden voor hetzelfde begrip vaak wisselende termen
gehanteerd. Zo duidt Cicero in zijn Topica de thesis aan als propositio en in zijn De partitione
oratoria als consultatio, terwijl Priscianus spreekt van positio.
Cap. XVIII, XIX.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 88

94
problemen behandelt, hetzij van juridische, hetzij van politieke of epideiktische aard.
Iedere verhandeling en iedere redevoering, van infiniet of finiet karakter, bestaat uit
37
tenminste drie constanten die status (basisposities) genoemd worden en waarvan
de functie is de richting te bepalen waarin de argumentatio (bewijsvoering) zich
bewegen moet. De status zijn te beschouwen als een rits elkaar opvolgende
hoofdthema's - reden voor Quintilianus om de status aan te duiden als summae
38
quaestiones - die de bewijsvoering / het betoog een vast patroon en een logische
samenhang moeten verschaffen. Voor Quintilianus is de verdeling van ieder probleem
volgens deze sleutels dermate van zelfsprekend dat hij de status beschouwt als de
39
mens door de natuur voorgeschreven .
Welke zijn nu de drie status, oftewel op welke hoofdthema's moet het
bewijsvoerend betoog zich achtereenvolgens toeleggen.
Om te beginnen is er de status coniecturae (de positie, het thema, van het gissen),
in de quaestio infinita beheerst door de vraag an sit (of het zo is).
De meest sprekende demonstratie van deze positie levert de juridische quaestio
finita waar het eerste stadium van de procesvoering in het teken staat van het
onderzoek naar de dader, zodat antwoord gegeven kan worden op de met an sit
correlerende vraag, nl. an fecerit (of hij het gedaan heeft). Hierop volgt de status
finitionis (de positie, het thema van het definiëren) waarin de aard van het te
behandelen object door middel van een definiërende beschrijving ondernomen
wordt; de vraag die hier beantwoord moet worden luidt in de quaestio infinita quid
sit (wat het is), toegepast op de genus iudiciale, quid fecerit (wat hij gedaan heeft);
in het laatste geval wordt aldus een onderzoek bevolen naar de aard van de daad.
En tenslotte de status qualitatis waarin het thema van de hoedanigheid aan bod is
en de evaluatie van het object in het geding komt. In de quaestio infinita luidt de
organiserende vraag hier quale sit (hoedanig het is), toegepast op de juridische
casus: an iure / recte fecerit (of hij het rechtens / goed gedaan

37
38
39

Voor de vierde status zie Lausberg, Handb., par. 131-133.
Inst. orat., lib. III, cap. XI, 27.
Inst. orat., lib. III, VI, 80-81.
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heeft). Deze laatste fase van het onderzoek spreekt dus het uiteindelijke ethische
oordeel uit t.a.v. het onderzochte. De drie status structureren ieder vraagstuk duidelijk
als drie deelproblemen waarvan de afzonderlijke oplossingen kunnen fungeren als
40
het totale antwoord op de totale kwestie .
We zullen nu bij Cicero nader gaan bezien op welke wijze de vraagformules an
sit, quid sit, quale sit functioneren wanneer in een thesis een quaestio infinita aan
de orde wordt gesteld.
In de quaestio infinita onderzoekt de status coniecturae, ‘an sit’ de natuurlijkheid
/ niet natuurlijkheid van het object. Hierbij kan in twee richtingen gewerkt worden
en wel door beantwoording van de subvragen
a.

is een bepaald resultaat mogelijk?

b.

hoe wordt een bepaald resultaat
verkregen?

Deze laatste subvraag specificeert Cicero als volgt: wordt een bepaald resultaat
verkregen door middel van de natuur (natura), de leer (ratione) of de praktijk (usu).
An sit is m.a.w. vertaalbaar in de zin van: is het object ex natura of niet?
De status finitionis ‘quid sit’ die zich op de definiëring van het object richt, kent
Cicero eveneens twee richtingen toe:
a.

differentia dan wel identiteit

b.

beschrijving, in de zin van, ‘het model
opstellen’ van het object. Bijvoorbeeld:
quis sit superbia.

De status qualitatis ‘quale sit’ zoekt al naar gelang de aard van het object, de
41
honorabiliteit, nuttigheid of billijkheid ervan in het licht te stellen .
Wanneer wij nu Vondels Aenleidinge leggen op het patroon voor de thesis zoals
dit door Cicero is aangegeven, kan men, naar ik meen, een belangrijke mate van
congruentie waarnemen:
Aenleidinge dl. 1 (r. 1-10a), zo kan men redeneren, is bewerkt vanuit de status
coniecturae en geeft antwoord op de vraag an sit, de

40
41

Zie over de status, Lausberg, Handb., par. 79-138.
Zie De partitione oratoria, cap. XVIII, XIX.
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vraag naar de natuurlijheid/niet-natuurlijkheid van het object, in casu van het
dichterschap. Vondel zoekt de oplossing in de door Cicero aangegeven richting b:
wordt een bepaald resultaat verkregen door middel van de natuur, het onderricht
of de praktijk. Hij beantwoordt deze subvraag door een synthese van de bij Cicero
genoemde factoren waarbij onderricht en praktijk, de twee niet-natuurlijke
componenten onder den noemer Kunst worden samengebracht en opgesteld naast
de component Natuur.
Aenleidinge dl. 2 (r. 10b-194a), kan men stellen, is bewerkt vanuit de status
finitionis. Vondel definiëert de Kunst als leer plus praktijk, met gebruikmaking van
de door Cicero aangegeven richting b: beschrijving van het object. De leer wordt
beschreven in de behandeling van de elocutio, de praktijk door de expositie van de
exercitatio, te weten het lezen, vertalen, imiteren etc.
Aenleidinge dl. 3 (r. 194b-217) kan men beschouwen als de status qualitatis. De
eerbaarheid van het gedicht wordt beklemtoond (oneerbare poëzie leidt tot het
sluiten van de kamers en het verbieden van het toneel); maar vooral wordt gewezen
op de noodzaak van een honorabele dichter en die zich moeite wil geven om de
kunst meester te worden.
De drie fasen die de Aenleidinge doorloopt vertonen dus inderdaad overeenkomst
met de drie status van waaruit de thesis ontwikkeld wordt. Ik wil op grond daarvan
allerminst beweren dat Vondel dus een rhetorica-leerboek als Cicero's De partitione
oratoria in gebruik gehad moet hebben. Wel dat hij, hoe dan ook bekend was met
de vormgeving die vraagstukken van algemene aard (i.c. van poeticaal karakter)
konden aannemen.
Maar er is ook een opvallend verschil op te merken. De status van de thesis
belichten nl. steeds aspecten van een en hetzelfde object, dat op deze wijze geheel
en al onderzocht kan worden. In de Aenleidinge wisselen de objecten in de fasen:
dichter, kunst en de poëzie, in de zin van het vervaardigde gedicht, fungeren
beurtelings als object. Ik meen nu dat de oorzaak hiervan gezocht moet worden in
de stofgeleding van het genre ars poetica.
In de ars poetica kan men, evenals trouwens in de ars rhetorica, drie
kerncategorieën onderscheiden die centraal staan in het denken over
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de litteraire materie, te weten: de kunstleer - de maker - het gemaakte, in poeticale
42
terminologie: ars - poeta - carmen . Wanneer men de stof van de Aenleidinge
indeelt volgens dit patroon, kan gesteld worden dat in dl. 1 (r. 1-10a) de poeta
centraal staat, in dl. 2 (r. 10b-194a) de ars (elocutio en praktische beoefening), in
dl. 3 (r. 194b-217) het carmen (de vervaardige poëzie) en in directe relatie daarmee
weer de poeta. Daar de grenzen tussen dichter en gedicht zeer vloeiend zijn, kan
men verdedigen dat dl. 3 au fond over de dichter handelt en de poëzie alleen ter
sprake komt voorzover de poëta-context dit vereist. Ter ondersteuning van deze
opvatting zou men kunnen wijzen op r. 195 waar Vondel uitdrukkelijk spreekt over
‘den laster voor den Dichteren in 't algemeen’; wat volgt, zowel het sluiten van de
Kamers etc., als de veronderstelling dat eerbare lieden de schouwburg zullen
bezoeken mits er een decente dramatiek vertoond wordt, regardeert dan de dichter
en dient uitsluitend als aansporing tot de hem betamende eerbaarheid. Van de drie
hoofdcategorieën die deel uitmaken van een ars poetica, zou Vondel er in dat geval
slechts twee behandeld hebben, de dichter en de kunst, ars en poeta.
Afgezien van de vraag of in dl. 3 gedicht èn dichter, dan wel uitsluitend de dichter
als object van het betoog beschouwd moet(en) worden, lijkt het mij toe dat door het
betrekken in onze analyse van de poeticale klassen ars, poeta, carmen, ons inzicht
in de macrostructuur van de Aenleidinge verhelderd kan worden.
Het blijkt nl. dat het statusprincipe en het categorieprincipe gefuseerd hebben op
een dusdanige manier dat de categorieën om beurten als object van de verschillende
status aan den dag treden. Wij herinneren ons dat Quintilianus van mening was dat
het statussysteem vanwege zijn rationele geleding door de natuur aan de mens
was voorgeschreven. Vondel heeft in ieder geval bewezen dat toepassing van dit
systeem op zijn poeticale materie het betoog een zeer hechte structuur kan verlenen.
Door uit het materiaal van de categorie poeta zijn keus te bepalen tot de vraag
van de natuurlijkheid-niet natuurlijkheid van het dichterschap, stelde Vondel zijn
betoog in de coniectura terwijl poeta het

42

Zie Lausberg, Handb., par. 1151-1154.
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object van de uiteenzetting vormde. De redactie van de vraag natuurlijkheid-niet
natuurlijkheid was erop gericht het belang van de factor kunst aan te tonen waardoor
de lezer voorbereid werd op de volgende fase, de expositie van de kunst. De
uiteenzetting van deze kunst, m.n. van elocutio en exercitatio deed het betoog van
de coniectura verschuiven naar de finitio, de status van de definitie door beschrijving.
Na informatie betreffende het leer- en oefenproces, dringt zich bij de lezer de vraag
op naar de hoedanigheid van het resulterende produkt en wel in termen van ethische
kwalificatie. Daar het echter om een litterair produkt gaat, zijn produkt en intentie
van de maker, onlosmakelijk met elkaar verbonden en richt zich de interesse van
de lezer tevens op de mentaliteit van de maker, wellicht zelfs in de eerste plaats.
Vondel kan nu materiaal van de categorie carmen enpoeta introduceren, in beide
gevallen de honorabiliteit van de poëzie en van de dichter - met ruime aandacht
voor deze laatste - en als object laten dienen van het volgende stadium. Maar
daardoor verschuift het betoog tevens van de finitio naar de qualitas, de derde en
laatste fase, die waarin de evaluatie wordt opgeworpen.
Deze derde verschuiving naar de qualitas lijkt ons misschien van een minder
dwingende noodzakelijkheid maar voor de Renaissance is dat bepaald niet zo.
Vanaf de Oudheid immers hebben ethische en evenzeer utilitaire evaluaties daden
en verschijnselen begeleid waardoor de gerichtheid ervan op de maatschappij
gewaarborgd bleef. In de doeleinden van dicht- en welsprekendheidskunst, resp.
het ‘corrigerend’ nabootsen van de werkelijkheid en het overtuigen, zijn de gevaarlijke
kanten voor de samenleving steeds onderkend en herhaaldelijk tegen de
beoefenaars, vooral die van de dichtkunst, uitgespeeld. De oratoren hadden te
hunner verdediging een ideaalbeeld in het leven geroepen, de bonus orator, een
vlekkeloos man die een vak beoefende van volstrekte eerbaarheid, aan de filosofie
gelijk. En de dichters deden zeker niet voor hen onder. Geïnspireerd door de Godheid
of de Muzen dienen zij immers - Vondel zegt het in r. 193 - een ‘goddelijcke
wetenschap’, een, r. 215 - ‘hemelse Poëzy’. De ethische kwaliteit van deze dienaar
is met zijn hoge roeping uiteraard geheel in overeenstemming. Karakteristiek voor
het beeld dat de dichters van zichzelf aan de maatschappij
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voorhouden is de passage uit Ronsards Abbregé de l'art poétique François (1565):
‘Or, pout ce que les Muses ne veulent loger en une ame, si elle n'est bonne, saincte,
& vertueuse, tu seras de bonne nature ... animé d'un gentil esprit, ne laisseras rien
entrer en ton entendement qui ne soir sur-humain & divin. Tu auras en premier lieu
43
les conceptions hautes, grandes, belles & non trainantes à terre’ . En zo ook is
Vondels kwalificatie van de ware dichter: een man die ‘hemelval’ en ‘de spraeck der
Goden’ spreekt (r. 214). De zuiverheid van de ideale dichter staat er borg voor dat
zijn poëzie eerbaar en de moeizame gang door de ars ten volle waard is.
In het begin van dit artikel heb ik gezegd dat de litterair-historicus bij het
kennisnemen van de Aenleidinge denkt aan Horatius' ars poetica en dat is m.i. zeer
terecht. Afgezien van de concrete reminiscenties aan de Epistula ad Pisones die
als min of meer verdekt opgestelde richtingwijzers fungeren, wordt de Aenleidinge
evenals Horatius' ars gekenmerkt door afwezigheid van technische termen, grote
beeldrijkheid en vooral door het soepel en kunstig ineenvlechten van de verschillende
onderdelen. Ik ben ervan overtuigd dat dit alles niet toevallig is, maar door Vondel
opzettelijk nagestreefd om zijn geschriftje als een imitatio van Horatius' beroemde
gedicht te presenteren. Maar bij Vondel is er, dank zij de hantering van het
statussysteem een doorzichtiger macrostructuur, die de Aenleidinge een uitgesproken
rationele opbouw verleent. Heeft Vondel misschien getracht op deze wijze met zijn
grote voorbeeld te kunne aemuleren?
Nu wij ons, naar ik hoop, een indruk gevormd hebben van het compositorische
karakter van de Aenleidinge, zullen wij op een van de drie constituerende delen
nader ingaan, en wel op het eerste deel, de status coniecturae. Op deze manier wil
ik trachten een begin te maken met het traceren van Vondels litterair-theoretische
opvattingen zoals hij die in zijn mini-dichtkunst heeft neergelegd.

Deel 1 (r. 1-10a)
Vondel opent de Aenleidinge met de categorie poeta door het probleem natuur-kunst
te lanceren. De oplossing die hij biedt (Natuur

43

Oeuvres complètes XIV, ed. P. Laumonier (Paris 1949), pg. 5.
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baert den Dichter, de Kunst voedt hem op) betekent echter dat hij de opgeworpen
antithese niet op zelfstandige wijze heeft behandeld.
De verhouding natuur-kunst is oorspronkelijk een moraal-filosofisch vraagstuk
dat als de φυσις - τεχνη-problematiek in de Protagoras werd gelanceerd met
44
betrekking tot de αρετη en furore heeft gemaakt in het denken over de artes
liberales. In het laatste geval werd het accent gelegd nu eens op de natuurlijke
aanleg, dan weer op de τεχνη (ars) waarbij men voor ogen moet houden dat ars
altijd een tweeledigheid inhoudt: leer plus praktische beoefening. En de imitatio is
van deze praktisering steeds het voornaamste onderdeel. De imitatio schrijft
45
Lausberg, ‘tritt als grundlegende Ergänzung zur ... ars hinzu’ . Dat is dus de situatie
die wij aantreffen in het tweede gedeelte van Vondels Aenleidinge, in de status
finitionis, de beschrijving van de ars als elocutio en exercitatio.
De synthese dat natuur en kunst beide een rol speelden wanneer er sprake was
van een intellectuele faculteit, werd in de Oudheid voor de welsprekendheidskunst
algemeen aanvaard. Men schikte de verhouding zodanig dat de natuur de conditio
sine qua non vormde tot de kunst. Zonder natuurlijke begaafdheid leidde de
46
bestudering van de ars niet tot een positief resultaat .
Maar ook hier konden de accenten verschuiven. Cicero, de praktiserende orator,
47
legt graag de nadruk op de natuurlijke aanleg , terwijl Quintilianus, de
rhetorica-professor het volmaakte resultaat juist van de ars verwacht. Instructief is
in dit opzicht een passus uit het tweede boek van de Institutio oratoria waarin
Quintilianus schrijft dat de gemiddelde orator meer aan de natuur te danken heeft,
maar de

44
45
46

Zie J. Joos, Τυχη, φυσις, τεχνη, Zürich 1955.
Handb., par. 6, pg. 28.
Van de uitgebreide litteratuur over de dialectiek natura-ars noem ik ter orientatie slechts R.
2

47

Volkmann, Die Rhetorik des Griechen und Römer, Leipzig1885 (fotomech. herdr. Hildesheim
1963), pg. 30-31; H. Lausberg, Handb., par. 1-7; G. Castor, Pléiade poetics. A study in 16th
century thought and terminology (Cambridge etc. 1964), pp. 37-50.
‘Inter ingenium et diligentiam perpaululum loci relinquitur arti’ (De oratore lib. II, cap. XXXV,
150; vgl. ook lib. I, cap. XXV).
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volmaakte juist meer aan de kunst (doctrina) . De kunst, niet de natuur is in dit
geval dus in staat tot de perfectie te voeren.
De overdracht van het vraagstuk naar het direct verwante gebied van de
dichtkunst, leverde de Antiquiteit twee soorten antwoord op: het Ciceroniaanse en
het Horatiaanse. Van Cicerio is te verwachten dat hij, binnen de vigerende inzichten
betreffende het litterair-creatieve proces, de stelregel van de goddelijke inspiratie
royaal liet prevaleren en dat gebeurt dan ook in de Pro Archia waar hij tot de uitspraak
49
komt ‘poetam natura ipsa valere ...’ . Horatius evenwel staat dichter bij het standpunt
van de rhetorici. In de bekende passage die hij in zijn Epistula ad Pisones aan het
natura an arte-probleem wijdt, bewaart hij een strikt evenwicht tussen natuur en
50
kunst , terwijl hij er in de loop van zijn verhandeling geen twijfel aan laat bestaan
dat oefening voor de dichter van het grootste belang is. Op traditionele wijze illustreert
hij de eisen die een intellectuele ars als de dichtkunst aan haar beoefenaars stelt,
door een physieke ars als beeld te gebruiken. In die zin fungeert de metafoor die
waarschuwt tegen het deelnemen aan de spelen op de Campus Martius voor degene
51
‘ludere qui nescit’ of de metafoor van de wedkampende wagenmenner met zijn
52
zware oefentijd . Maar ook vervat Horatius het moeizame proces van beheersing
der dichtkunst in een beeld dat naar een verwante intellectuele ars verwijst, bijv.
naar de muziek. En dan wordt de lezer o.m. herinnerd aan de fluitist op de Pythische
53
Spelen die ‘didicit prius extimuitque magistrum’ .
Gezien de grote bekendheid en populariteit van de Epistula ad Pisones spreekt
het welhaast vanzelf dat de Renaissance in het algemeen de

48
49
50

51
52
53

Lib. II, cap. XIX, 2.
Pro Archia, 8, 18, 5.
Natura fierit laudabile carmen an arte, Quaestum est: ego nec studium sine divite vena, Nec
rude quid possit video ingenium: alterius sicAltera poscit opem res et coniurat amice (r.
408-411).
r. 379.
r. 415, Zie C.O. Brink, Horace on Poetry, Cambridge 1971, ann. ad r. 412.
r. 415.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 88

102
Horatiaanse opvatting huldigde van de leerbaarheid der dichtkunst op voorwaarde
van de natuurlijke aanleg.
Dit kon des te gereder gebeuren omdat het alternatieve paar natuurkunst in de
Renaissance haar oorspronkelijk filosofische en litteraire gebied ver overschreden
had. Waar ook maar sprake was van een techniek en daaraan verbonden regels,
of het nu de jacht of de make-up betrof, de categorieën natuur en leer waren steeds
present. ‘These terms, these categories’ merkt E.W. Tayler op, die aan deze
dialectische tweeling een verhelderende studie heeft gewijd, ‘were the intelectual
tools man used in understanding himself and his world, in organizing his views of
54
himself and experience’ . Voegt men deze algemene tendens om door middel van
antithetische begrepen categorieën het wereldbeeld een hanteerbare structuur te
verlenen, toe aan de litterair-theoretische tendens om het leerbare element te
accentueren, dan mag men verwachten dat het probleem van natuur versus kunst
een topos is geweest in de poetica van de Renaissance. Dit lijkt inderdaad het geval.
55
Het Horatiaanse ‘natura fieret laudabile carmen an arte, / quaesitum est’ klinkt
door in iedere Renaissancistische poetica. En ook het antwoord is meestal
Horatiaans, in de vorm nl. van een synthese van beide categorieën terwijl er
desniettemin op gewezen wordt dat een grondige occupatie met de (leerbare) kunst
de perfectie van de poëzie alleen maar ten goede komt. Zo meent Vida in zijn De
arte poetica dat het mogelijk is een weinig gelukkige aanleg te compenseren door
56
een voortdurende oefening in de ars (1527) ; voor Daniello levert ars toegevoegd
aan natuur een poëtisch resultaat op dat volmaakter is dan de natuur zelf die de
57
dichter in zijn werk navolgt (1536) . Lorenzo Giocomini is ervan overtuigd dat de
dichter die de principes van zijn ars geheel beheerst, een beter gedicht zal schrijven
dan iemand werkend alleen vanuit zijn natuurlijke aanleg (1587), jazelfs, noemt hij
de vervaardiging van een gedicht volgens de leer als één van de doeleinden

54
55
56
57

Nature and art in Renaissance literature (NewYork 1964), pg. [11].
Epistula, r. 408-409a.
Weinberg, A history of literary criticism in the Italian Renaissance, vol. II (Chicago 1961), pg.
716.
Weinberg, A history, vol. II, pg. 721.
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van de poëzie (1586) . Varchi legt de nadrukt op de ars door de imitatio aan te
59
bevelen (1590) en Denores wil de mate waarin de ars wordt toegepast als niet
minder dan het criterium hanteren bij het onderscheiden van goede en slechte
60
dichters (1590) . Het leerbare is voor deze Italiaanse theoretici, evanals voor
Quintilianus, het interessantste aspect van de dialectiek natura-ars en het is daarom
61
begrijpelijk dat een andere intellectuele en rhetorische eis als eruditie eveneens
moeiteloos haar weg in hun poeticale geschriften kon vinden. Zo eist Lionardi Varchi
o.a. dat de dichter thuis is in moraal- en natuurfilosofie, geschiedenis en astrologie
(1554) en een uitgebreide talenkennis bezit (1590), terwijl Bernardo Tasso decreteert
dat alle kunsten en wetenschappen binnen bereik van de dichter dienen te zijn
62
(1562) .
In Frankrijk levert de Pléiade een min of meer gelijk beeld op. Bij Du Bellay, La
deffence et illustration de la langue francoyse (1549) slaat eveneens de belans door
naar de kunst zoals blijkt uit de titel van het derde hoofstuk in het tweede boek: ‘Que
le naturel n'est suffisant à celuy qui en Poésie veult faire oeuvre digne de
63
l'immortalité’ . Theorie, eruditie en imitatio zijn voor Du Bellay onontbeerlijk om
64
een ‘ontsterfelijk’ werk tot stand te brengen . Peletier du Mans wiens Art poétique
65
(1555) een ‘doctrine de la Pléiade assagie’ representeert , bewaart een perfect
66
Horatiaans evenwicht tussen ‘nature’ en ‘art’ zonder een extra accent op een van
de beide componenten te plaatsen. Bij Pierre Laudun d'Aigaliers in zijn L'art poétique
français (1597) figureert eveneens uitdrukkelijk de Horatiaanse

58
59
60
61
62
63
64
65
66

Weinberg, A history, vol. I, pp. 324, 315.
Weinberg, A history, vol. I, pg. 430.
Weinberg, A history, vol. II, pg. 675.
Cicero, De oratore lib. I, cap. VI, 20; cap. XVI; Quintilianus Inst. orat. lib. II, cap. XXI, 14.
Weinberg, A history, vol. I, pp. 250, 283.
Ed Chamard (Paris 1948. Société des textes français modernes), pg. 104.
Deffence, pg. 104.
Pierre de Ronsard, Art poétique françois (1565) in Oeuvres complètes XVI, ed. P. Laumonier,
Paris 1949, pg. VI; zie ook H. Chamard, Histoire de la Pléiade II, Paris 1939, pg. 104.
An somme, la Nature bien demande le secours e la mein artisane: E l'Art ne peùt rien sans,
le naturele (L'art poétique, pp. 74-75).
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synthese als hij in navolging van Peletier du Mans schrijft: ‘Pour moy mon opinion
est que le naturel peut estre sans artifice, et l'artifice ne peut estre sans le naturel’
67
, maar verderop in zijn tractaat laat hij duidelijk blijken dat imitatio en eruditie de
68
kwaliteiten bij uitstek zijn voor het bereiken van het maximale dichterschap . Voor
Ronsards opvatting kan uitstekend de uitspraak fungeren die hij, zoals wij hierboven
gezien hebben, in de Abbregé doet m.b.t. de herkomst van de inventio: ‘tant de la
bonne nature, que par la leçon des bonds & anciens autheurs’. Ronsard maakt
uitdrukkelijk verschil tussen de eerste door de godheid geïnspireerde poëten ‘Poëttes
divins’ die geen ‘kunst’ van node hadden, zoals Orpheus, Homerus, Hesiodus, en
alle lateren, ‘les seconds poëtes que j'appelle humains’ die de in hun gelukkige
aanleg ontvangen inspiratie te hulp moeten komen met de middelen welke de ars
69
hun verschaft . Ten aanzien van deze nakomelingen laat de Pléiade dan ook volop
datgene gelden daarop Castor zo nadrukkelijk wijst: ‘The poet had to express his
inspired conceptions in form of discourse which employed words; and these were
a certain number of rules, or alt least guiding principles codified in the art of rhetoric’
70
. Als middel om de ars te bemachtigen wordt in de poeticale geschriften echter
minder verwezen naar het handboek van de rhetorica zelf, dan naar de imitatio van
de modelauteurs die immers bewezen hadden de doctrine perfect te beheersen.
Deze conceptie van het ‘aldoende leert’ wordt tot zeker in het laatste kwart van de
17e-eeuw gecontinueerd, getuige o.m. de beide plaatsen in Boileau's L'art poétique
(1674):
Imitons de Marot l'élégant badinage
(1, r. 96)
en
Enfin Malherbe vint
...........................
..........................

67
68
69
70

L'art poét. (ed. J. Dedieu, Toulouse 1909), liv. I, ch. 4 ‘Du poète et de son naturel’, pg. 78.
L'art poét, pg. 141.
Vgl. Abbregé in Oeuvr. compl. pp. 4-5.
Pléiade poetics, pp. 41-42.
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Marchez donc sur ces pas, aimez sa pureté,
Et de son tour heureux imitez la clarté
71
(1, r. 141-142)

De dychotomie natuur-kunst die Vondel in de status coniecturae van zijn Aenleidinge
hanteert, moet hem dus behalve uit Horatius' ars poetica ook langs andere, poeticale
en niet-poeticale wegen, zeer vertrouwd zijn geweest.
Het boeiende aan deze constante was dat zij speelruimte openliet voor het
plaatsen van accenten, nu eens op de natuur, dan weer op de kunst of op de imitatio
zonder dat de gangbare synthese erdoor gedestrueerd werd. Vondel heeft van deze
mogelijkheid een dankbaar gebruikt gemaakt. De metafoor van de met roede en
sporen getemde hengst die ‘overal bij kenners prijs behaelt’ (r. 7) - een beeld dat
gecontinueerd in de harddraver om de palmtak (r. 17) ongetwijfeld een imitatio is
72
van Horatius' wedkampende wagenmenner - duidt onmiskenbaar in de richting
van een accentuering van de leerbaarheids-, de kunstfactor zoals in de Renaissance
73
gebruikelijk is . Maar als Vondel kunst en natuur in de obligate synthese
samenbrengt, ziet hij kans om te zwenken en verwacht hij het belangrijkste aandeel
van de natuur door te poneren dat de v o l m a a k t h e i d slechts bereikt kan worden
door degene die de natuur te baat heeft. Vondel staat hier lijnrecht tegenover
Quintilianus die, zoals wij weten, voor de perfecte orator het meeste heil van de
kunst verwachtte en het dichtst bij Cicero (en de neoplatonisten!) voor wie de natuur
als instrument van de goddelijke inspiratie, de belangrijkste component was. In het
gevolg van de Aenleidinge speelt de natuur ondanks het feit dat zij de potentiële
schenkster van de volmaaktheid is geen enkele rol meer - wat te voorspellen viel
bij een Renaissancistische poetica. Alle aandacht wordt, wij hebben het gezien,
verder gericht op de kunst zonder wier hulp zelfs een tot

71

72
73

Ook: ‘... Théocrite et Vergile. / Que leurs tendres écrits par les Grâces dictés / Ne quittent
point vos mains, jour et nuict feuilletés (II, r. 26-28). Vgl. Horatius' Epistula ‘... vos exemplaria
Graeca / nocturna versate manu, versate diurna’ (r. 268-269).
Epistula, r. 412.
Zie ook G. Castor, Pléiade poetics, pg. 43 noot 1.
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volmaaktheid voorbestemde poëet het dus kennelijk niet kan stellen. Vondels
zwenking in de synthese lijkt daarom eerder een litterair spel, terwille van het
incidentele, onverwachte effect, dan een credo dat onmisbaar is voor het verstaan
van de poeticale doctrine die hij daarna gaat ontvouwen.
S.F. Witstein
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De forestier van de Witte Beer
in het Gruuthuse-handschrift
(een verkenning)
1)

Gedicht nr. XIII uit Cartons uitgave van het Gruuthuse-handschrift is een
huldigingstoespraak tot een pas benoemde hoofdman van de Witte Beer, een
ridderlijk gilde dat van 1320 tot 1489 te Brugge bestond. Ten gerieve van lezers die
niet over de tekst beschikken, volgt hier een samenvatting.
Een kluizenaar spreekt.
Na hoofse begroeting van de ‘koning’ en degenen die bij hem zijn, verklaart hij
eerst zijn aanwezigheid. Eens was hij jong en levenslustig,
36 Maer als ic mercte ende over zach
Drie dinghen die niet en moghen faelgieren
Hem die de werelt zal antieren,
So wardic haers werc zo sat,
40 Dat ic dese wide vermaerde stat
Van brucghe, die vruechdenrike fonteyne,
Claghende liet ende ghinc alleine
In sulken state als ghi mi ziet.

Bittere ervaring van gebrek aan naastenliefde en zucht tot kwaadsprekerij, vooral
ten koste van jeugdige geliefden, vergalden hem het leven onder de mensen. Toen
vervolgens het besef van de aardse vergankelijkheid doorbrak,
Heer coninc, als ic voor peinsde dit,
Wardic van doolne so vervaert,
120 Ic peinsde ic ware goet thuuswaert
Eert spader worde, het dochte mi tijt.

1)

Oudvlaemsche Liederen en andere Gedichten der XIVe en XVe eeuwen, Gent z.j. (1848 of
1849); Mij der Vlaemsche Bibliophilen, 2e Série nr. 9, 2 dln; deel II blz. 479-488. Voor het
auteurschap zie K. Heeroma, Liederen en Gedichten uit het Gruuthuse-handschrift I, Leiden
1966, blz. 45-66.
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Om een bijzondere reden keert hij nu toch even terug uit het woud waar zijn
hermitage staat, samen met twee ‘manne sauvage’.
Twee wilde lieden die comen hier
Ende hoorden van eenen forestier
Van eere stat des Witten Beere.
130 Dien eist diene ic te siene begheere
Ende daer toe zijn gheselscep al.

De bosbewoners, die hij als kinderen opgenomen en onderwezen heeft, willen
Brugge zien en de ‘koning’ een zelf gemaakt geschenk brengen, een maquette van
de stad.
Heere coninc, hier muechdi vor oghen sien
160 Van ruden lieden subtijl engien,
Die hebben van verren ghesleghen der naer
2)
Om van ieder liede texemplaer
Van horen secghene te makene.

Hun moeilijk werk is niet volmaakt,
167 Doch hebben si uut jonsten ghedaen haer beste:
Poorten, mueren, tor ende veste
169 Hebzi omtrent de stede gheset.

Te zien is dus de verdedigingsring om de stad; niets wijst er op, dat het werkstuk
meer geeft dan die ring.
Op elk van de poorten plaatst de oude man een letter van .B.R.U.C.G.H.E. en
daarmee verbindt hij telkens twee begrippen,

2)

Verdam noteerde s.v. Exemplaer: ‘Om van ieder (ander?) liede texemplaer van horen (haar)
secghene te makene’. Exemplaer betekende in het Mnl. echter ‘voorbeeld’, niet ‘afbeelding’.
Dit leidt tot de vraag of ieder liede hier niet als meervoud van iederman opgevat mag worden,
of als verschrijving voor alle liede: het voorbeeld voor alle mensen, i.e. Brugge. Vgl. ‘Meest
gheheel Vlaenderen hadde die ooghe up die van Ghendt, als haren patroon, overhooft ende
exemplaer wesende’ (Van Vaernewijck) aangehaald in het W.N.T. Verder van horen secghene
ende onghesien in gedicht XV, 75, vgl. ook nog 58.
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Broederschap en Bliscap, Recht en Rede enz. Beginnende bij de Gentse poort gaat
hij door het zuiden rond. Het resultaat is duidelijk symbolisch bij de Speipoort die
de H draagt: Hope en Heil (hoop van met eb uitvarende schepen, heil van op de
vloed binnenkomende) en bij de Smedepoort: Cracht en Confoort. Met dit
middeleeuws letterspel, waarbij het wezen van een zaak omschreven werd door uit
de spelling afgeleide woorden, verheft hij Brugge tot ideale stad, ‘men soude die
werelt duere gaen Eer men dies vonde Brucghes ghelijc’ (200/1). Daarmee heeft
hij zich ver verwijderd van een eerdere opmerking over de oorzaken van zijn
kluizenaarsschap
Want ic ne mochte ghedoghen niet
45 Die pointen drie dat valscghe venijn. (l. Der)
Ic duchte si niet verstorven ne zijn,
Dies lijt de meniche zwaren toren.

Nu volgt de aanbieding.
Voort edel heere, ghecoronerd
Biden ghelucke van der bone,
Ter eere van uwer edelre crone
Ende ooc dat wi hu willen toghen
250 Dat wi sijn vrienden voor den oghen
Ende also wel vrienden bachten rucghe,
So scinken wi hu die stat van Brucghe.
Ooc zo esser in een gaersoen;
Ombeit heere, die zal hu manscep doen
255 Van zulker waren als hi brinct.
Nemse in dancke ende minlic scinct
Ons den wijn oft hu dinct goet;
Dan willen wi lopen metter spoet
Ter hermitagen weder te gader.
260 Ic bidde Gode den hemelschen vader
Dat hi ons tander jaer late versamen
Beter ende zalicher in zinre namen.

Het gedicht, dat presentspel zou kunnen heten hoewel er maar één sprekende rol
in voorkomt, geeft een aardig beeld van een speelse middeleeuwse plechtigheid,
hoffelijk, moraliserend, chauvivistisch. Ten
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aanzien van de personen die erbij betrokken waren, is de tekst bijna geheel
vrijblijvend. De gehuldigde heer, degenen die de vertoning op touw hadden gezet
en de aanwezigen erbij worden geen van allen genoemd; in de gegeven situatie
zou dit ook overbodig zijn geweest. Ze hebben echter te maken met de Witte Beer,
de heer door zijn benoeming, de anderen in nog onduidelijk verband, zodat de
geschiedenis van dit gilde misschien tot verduidelijking kan leiden. Mogelijk is de
tekst daardoor zelfs historisch te plaatsen.
Carton heeft het laatste al geprobeerd. In zijn Voorwoord herinnert hij aan het
gezelschap ‘waarvan de ridders den naam droegen van Forestiers van den Witten
Beer’ en wijst hij in het bijzonder op het befaamde tournooi van 1392, ‘waarin Jan
van Gruuthuse, byna 17 jaren oud, eerst de wapens aennam en koning van den
Witten Beer werd’. Hij neemt aan dat het gedicht tot een Gruuthuse gericht was,
deelt mee dat Jan (III) als enige uit zijn geslacht ooit koning van het gilde was en
3)
dat in 1392 werd, en leidt daaruit af dat het gedicht van dit jaar moet zijn. .
Zijn lezers, in de eerste plaats de leden van de Vlaemsche Bibliophilen, waren
enigszins van de Witte Beer op de hoogte; ze hadden er niet lang tevoren nog over
gelezen. Daarom volstond Carton vermoedelijk met een paar korte aantekeningen.
Wij hebben daar niet genoeg aan en willen vooral graag weten waarop ze berusten.
Er valt in deze mededelingen immers direct een detail op dat verwondering wekt.
Het tournooi van 1392 is beroemd gebleven, doordat het in omvang en pracht alle
voorgaande steekspelen overtrof. Gruuthuse en Ghistelles, door niet minder dan
49 en 48 verwanten en vrienden bijgestaan, streden als vertegenwoordigers van
de rijkste Brugse families met al de praal die daarbij hoorde. Verder had de beroeper,
Jan III, in het reglement nauwkeurig de oude tournooiregels laten volgen en latere
insluipsels geweerd. Volgens J. Praet stond zijn steekspel daardoor model voor het
4)
Traité des tournois van René d'Anjou, koning van Sicilië . Wanneer Jan III op dit
tournooi hoofdman van de Witte

3)
4)

Deel II, blz IV, V.
J. Praet, Recherches sur Louis de Bruges, Paris M.DCCC.XXXI, p. 266.
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Beer werd, is het niet aannemelijk dat op geen van deze opvallende kenmerken
ook maar met een woord zou zijn gezinspeeld. Van dat jaar zal het gedicht dus niet
zijn.
Voor de geschiedenis van de codex is datering met behulp van een extern gegeven
vooral belangrijk, omdat geen andere tekst deze mogelijkheid schijnt te bieden.
Even belangrijk lijkt het me echter de achtergrond van het gedicht te verduidelijken
en zo tot beter begrip van de inhoud te komen. Daarbij zal dan wel blijken, of ook
de tijd van ontstaan bepaald kan worden. Als voornaamste bronnen voor kennis
van de Witte Beer noem ik
1. Inventaire des Archives de Bruges, uitg. door L. Gilliodts van Severen, met
belangrijke aantekeningen van Edw. Gaillard in deel VII;
2. een hoofdstuk uit de stadsbeschrijving van J.P. van Male, begin 18e eeuw5);
3. een handschrift van P.F. Ledoulx of Le Doulx, eind 18e eeuw, waarin o.a.
6)
opmerkingen uit vele kronieken zijn opgenomen ;
4. een artikel van F. van de Putte uit 1839, dat in hoofdzaak op Ledoulx berust7).

5)

6)

7)

Naukeurighe Beschryvinghe ende Oude ende hedendaegsche ghestaethede Vande Edele
en(de) Vermaerde stadt BRUGGHE in Vlaenderen door heer ende meester J:P van Male.
Hs. Stadbibliotheek van Brugge, nr. 432.
Beschrijving van den oorsprong van de ridderlijke steekspelen en van het ridderlijk gezelschap
van den Witten Beer binnen de stad Brugge benevens alle de naemen der heeren ridders
met hunne tytels en afkomste; bij een vergaderd uyt verscheyde handschriften, genealogiën
en andere authentieke stukken, met hunne respectieve wapens en hun geslacht. Beginnende
ten jaere 621 tot en met 1788. (hier aangehaald als Beschrijving) Dit hs. was in 1882 bezit
van Edw. Gaillard en berust nu op het Stadsarchief van Brugge. De auteur, P.F. Ledoulx
(1730-1807) was schilder en biograaf te Brugge; in het tweede gedeelte komen veel
ingekleurde wapenschilden voor.
Dr. A. Schouteet, conservator van het archief, was zo vriendelijk me er op te wijzen en ook
verder gewaardeerde hulp te verlenen, waarvoor ik hem hartelijk dank.
F. van de Putte, Recherches historiques sur l'Origine et la Nature de la société dite Confrérie
de l'Ours Blanc à Bruges, in Annales de la soc. d'émulation pour l'histoire et les antiquités de
la Flandre occidentale, tome I p. 29-40 (1839). Hierin wordt een pentekening van 1592 over
het tournooi van 1392 beschreven, door Praet genoemd op blz. 323, la cinquième.
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De Witte Beer was een ‘tournooischap’, dat jaarlijks in Brugge een steekspel
organiseerde. Incidenteel gebeurde dit ook door anderen, maar de feesten van de
8)
Witte Beer omstreeks het begin van de vasten , met al wat daar omheen gebeurde,
behoorden tot de belangrijkste regelmatig terugkerende feesten van de stad. De
leden beperkten zich overigens niet tot dit eigen tournooi, maar trokken ook naar
andere steden waar om prijs gestreden werd, in het bijzonder naar Rijssel. Daar
hield het tweede Vlaamse tournooischap, de Spinette of Doorn eveneens elk jaar
een tournooi.
Een aantal eigentijdse gegevens over het gilde zijn in de stedelijke rekeningen
te vinden. Ze betreffen geldelijke tegemoetkomingen voor de tournooien en voor
ridders die elders een overwinning behaalden. Uit de posten blijkt, dat alleen de
hoofdman de titel forestier droeg en niet alle ridders zo genoemd werden, zoals
Carton meende. Bijv.
1398/99

Ghegheven den heer Jacop Breydele
forestier, Pieter Metteneye..

1408/09

Ghegheven Jacoppe Scuetelaere
forestier ende sine ghesellen van den
jostemente van den beere cc lb.
9)
(parisis)

Dit gebruik wordt door alle andere bronnen bevestigd, er is geen twijfel over
mogelijk. Forestier is zelfs het enige woord waarmee de hoofdman aangeduid wordt.
‘Koning’, een titel die hij verscheiden andere gilden voorkwam, ook bij de Doorn,
vinden we voor de Witte Beer alleen in dit gedicht en wel uitsluitend in de aanspraak.
In dit verband zijn de regels 128/29 van belang, waar weer over een forestier
gesproken wordt.
Die titel was ontleend aan een sage over het ontstaan van het graafschap
Vlaanderen, waarmee vrijwel alle kronieken beginnen. Ze vertelt dat in de zesde
eeuw een Frans edelman ‘in 't landt van Buc, dat men hiet oec Dwoudt sonder
ghenade, nu ter tijt Vlaenderen ghenaemt’ door de reus Finaert verslagen werd.
Een kluizenaar redde het zoontje van de ongelukkige, na diens dood geboren en
doopte het naar zichzelf

8)
9)

Later naar april/mei verplaatst.
Inv. d. Br. IV 475.
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Liederic. Later verbleef de jongen een poos aan het Engelse hof.
‘Dese Liederic was vrome van persone, grof ende starc; in 's conincs hoff
en was niemant sijns ghelyke van schermene, van den steenen te
worpene, van worstelene, van varre te springene, ende in allen faiten van
10)
wapenen subtyl, behendich ende uutnemende.’
Teruggekeerd op het vasteland hoorde hij van de kluizenaar zijn afkomst, versloeg
de reus en eigende zich diens bezit toe. Liederic van Buc of Lillesbuc trouwde na
meer avonturen een dochter van de Franse koning en werd door deze als forestier
tot bestuurder over al het land benoorden Amiens benoemd. Uit zijn geslacht kwam
Boudewijn de IJzere voort, de eerste Vlaamse graaf. Later onderzoek heeft van dit
verhaal niet veel overgelaten, maar in de 14e eeuw en nog lang daarna was het
inspirerende vaderlandse geschiedenis. De oprichters van de Witte Beer ontleenden
er de naam van hun hoofdman aan en mogelijk aan een uitgebreider versie ook die
van het gezelschap. De geboekstaafde avonturen van Liederic vermelden echter
alleen een wit hert; de jacht daarop leidde tot een ontmoeting met de Franse koning
en uiteindelijk tot Liederics verheffing. In deze historische verbeelding heeft de
opvoeder van de eerste forestier een legitieme plaats. De dichter van onze tekst
hield daar rekening mee toen hij zijn voordrager koos. Vermoedelijk moest hij dat
wel doen, want de slotwoorden, waarin de kluizenaar op terugkeer over een jaar
zinspeelt, wijzen er op dat deze een traditioneel personage was in de kring.
Over de oprichting van de Witte Beer en enkele gebruiken uit het eerste jaar
worden we ingelicht door Van Male, pastoor van Vladsloo, † 1735. De
tournooienreeks was door ongenoemde oorzaak omstreeks 1415 opgehouden en
dit werd blijkbaar zo'n verlies gevonden, dat een uitgebreide vergadering van
stadsbestuur, notabelen en ridders op 13 maart 1417 besloot de steekspelen in
oude glorie te herstellen. Bij die gelegenheid schonk Brugge het stedelijk gebouw
de Poortersloge

10)

Ik volg en citeer hier de Kronyk van Vlaenderen van 580 tot 1467, uitgegeven door
C.P. Serrure en Phs. Blommaert, 2 dln, Mij der VI. Bibl. no. 3, Gent 1839; deel I, 1-9.
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11)

aan het gilde . Hier werden toen de bezittingen bewaard en ze bleven er na de
opheffing. Van Male vertelt over een lijst van de jaarlijkse evenementen met de
namen der prijswinnaars, die hij er nog gezien heeft.

fol. 25 r
‘Van het ridderlick gheselschap vanden Witten Beer is het voor ghemelde
tafereel ten voorhoofde soo was ghescreven als volgt: anno 1320 up
eenen vasten avont te eener feeste van vrouwen ende jonc vrouwen so
was ghecoren Jan metteneye te zyne forestier vanden witten beer vanden
jonstemente in Brugghe. item sondagh naer quasi modo 1321 so hild jan
metteneye zijne feeste als forestier ende verstack het hof, ende hadde
den danck van binnen. mhr Lodewijck de vriese den hoorn, ende willem
de couroubel van valenchiennes den beer, ende lubrecht scuetelaer werde
forestier omme dat jaer, ende hadde den spiet. Ende de naemlijst der
forestieren was alsoe vervolgens in dat tafereel gheschreven van het
voornoemde jaer 1320, tot het jaer 1488 ofte daer omtrent. ick wenschte
dat iemand anders dese ghedenckweerdighe oudtheyt de welcke door
onachtsaemheyt ende door den tydt verteert werd in wesen hielde, want
de selve alhier ten vollen te plaetsen soude dat artyckel te zeer
12)
beswaren... .
Van Male's ruimtegebrek is vooral spijtig, omdat in 1755 de inventaris van de
poortersloge door brand verloren ging. Van de naamlijst

11)

12)

Zie Cronycke van den lande ende graefscepe van Vlaenderen, gemaect door jo.r Nicolaes
Despars...van de jaeren 405-1492, ed. J. de Jonghe, 4 dln, Brugge 1840; deel III 247. Het
gebouw werd in 1441/42 door de stad teruggekocht.
Het citaat komt ook voor in een tweede hs. van dezelfde auteur, nr. 574, Stadsbibl.
Brugge, fol. 101 r.
verstack het hof?
danck van binnen en elders daarnaast danc van buyten of danc van die van buyten.
Volgens Edw. Gaillard: prijs voor een inwoner en voor iemand van buiten. Tot steun
haalde hij uit de Beschrijving aan anno 1419 ‘Jacob van Milaen (qui était Brugeois) de
jonghe wan(t) den hoorne wesende de danc van binnen ende Joos van Steghelen,
poorter van Ryssele, ghecreech den beer...twelcke was de danck van die van buyten.
(Inv. d. Br. VII 274) De beer blijkt vaak (steeds?) door iemand van elders gewonnen te
zijn, in 1321 al. Verdam verklaarde: prijzen die door de stad en door deelnemers van
elders uitgeloofd waren. Bewijs daarvoor vond ik niet.
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is toen het gedeelte na 1417, gered of er werd voordien afschrift van gemaakt, want
de tekst hiervan vormt het belangrijkste deel van het handschrift van Ledoulx. Het
opschrift van zijn Beschrijving kondigt wel de namen van alle ridders van de Witte
Beer aan, maar ze geeft alleen die van de prijswinnaars en enkele anderen uit de
tweede periode. Dit wordt al duidelijk door de titelpagina, waarop een witte beer
13)
staat met het wapen van het gezelschap, in een kring van dertien familiewapens;
hierbij het volgende onderschrift met carnation
't LUYsterLYCk toUrnoYtsChap Van
Den Witten BeIr WIert VernIeUWt
In De poorters Logle
Dertien ridders begonnen dus in 1417 een nieuwe reeks tournooien, die in de
Beschrijving tot 1480 doorloopt. De lijst was blijkbaar niet volledig, want het laatste
tournooi werd in 1489 gehouden; de toen aangewezen forestier, Antoon Breydel,
werd in 1489 te Brugge onthoofd, omdat hij in een conflict met Maximiliaan tegen
zijn stad partij had gekozen. Daarmee eindigde de geschiedenis van de Witte Beer.
Ledoulx kampte niet met gebrek aan ruimte. Zijn tabel vulde hij zelfs met
genealogische gegevens van de vermelde ridders aan, maar over het vroegere
tijdvak citeerde hij toch alleen Van Male. Het is dus wel zeker, dat hem daarvoor
geen lijst ter beschikking stond. De waarde van de Beschrijving als informatiebron
voor de tijd tot 1417 is indirect, maar zeer duidelijk. In de eerste plaats blijkt er uit,
dat de verkiezingsprocedure van het begin ook verder gevolgd werd, zover het
14)
overzicht gaat. Elk jaar trad een nieuwe forestier op ; aan het eind van zijn termijn
organiseerde deze een tournooi en wie daarbij de spiet won, werd zijn opvolger. Er
was dus ook jaarlijks een inhuldiging. Ik meen dat ons gedicht zo'n plechtigheid
beschrijft en aan het slot naar de volgende verwijst, waarbij de kluizenaar opnieuw
zal

13)
14)

Beschrijving van het wapen: Inv. d. Br. IV 481.
Door bijzondere omstandigheden viel wel eens een jaar uit bijv. als er oorlog, was of dreigde.
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optreden. Binnen die traditionele vorm kan de tekst telkens anders zijn geweest,
maar het valt bijzonder op, dat in het gedicht iedere toespeling op de identiteit van
de gehuldigde ontbreekt. Wat dat betreft, was het voor elke forestier bruikbaar.
Uit het overzicht van Ledoulx krijgen we ook een beeld van de algemene gang
van zaken bij het tournooi en dit wordt door posten uit de stedelijke rekeningen
gesteund. Eerst vespereyde de forestier: met al de deelnemers en hun dames trok
hij uit de abdij van Eechout, waar men verzameld had, in statie naar het ‘besloten
perk’ om de wapenschilden van de deelnemers te tonen. De volgende dag werd
gekampt in een aantal wedstrijden en 's avonds aan een feestelijke maaltijd die de
forestier aanbood, volgde de prijsuitreiking. Er waren ‘ordinaire’ prijzen, jaarlijks
gelijk: de hoorn, de beer ‘zeer constelick ghesneden uyt den witten houte’, en vooral
15)
de spiet, ‘zeer eerelick ende tamelick versiert met zyden fringien’ ; daarnaast
andere, vaak edelstenen. Op die avond had het rijk van de zittende forestier uit en
nam zijn opvolger over. Niet vermeld is, hoe de kamprechters de prijzen toekenden
en vooral de spiet, waarmee immers de ‘forestier van de naeste jaerschare’
aangewezen werd. Het gedicht zegt ‘Biden ghelucke van der bone’. Wanneer dat
‘door loting’ betekent, is het een incidentele opmerking; dan moeten er dat jaar een
paar kandidaten geweest zijn waarover de stemmen staakten. Het doet weinig
tactvol aan, als de feestredenaar daar ten slotte nog even aan herinnert. Meer voel
ik daarom voor Verdams gissing: bij meerderheid van stemmen (s.v. Bone). Dit
veronderstelt een normale procedure, waarbij de stemgerechtigden elk een boon
wierpen in de bus van de kandidaat die hun voorkeur had.
Na de verkiezing zou direct de huldiging van de nieuwe forestier kunnen volgen,
aan de maaltijd dus die de aftredende gaf, maar dit past slecht in de stijl van het
gezelschap, waarin elke onderscheiding aanleiding tot een eigen feest was. Een
ridder bijv., die elders een prijs behaalde, ontving een verering van de stad en gaf
op dezelfde dag een feest voor zijn collega's; de ‘screve wijns’ die hem geschonken

15)

Beschrijving anno 1419.
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16)

was, vond direct bestemming . Zo handelde iemand aan wie de hoofdprijs op het
eigen tournooi toegekend was, natuurlijk ook. In de Beschrijving, die niet precies
de oude tekst weergeeft, maar deze af en toe navertelt en vermoedelijk ook wel
eens samenvat, lezen we bij een aantal jaren (1446, 1447, 1461 e.v.) dat de nieuwe
forestier de volgende dag weer een steekspel beriep; dit eindigde dan met een
maaltijd die hij zelf aanbood. Op dat tweede tournooi ging het om vrije prijzen (danc
van binnen en danc van buyten), op het eerste om de ordinaire. De jaarnotities
volgen wel een zelfde schema, maar zijn zeer ongelijk van detaillering. Het tweede
tournooi was er vermoedelijk eveneens wanneer het niet apart vermeld werd. Ook
al is het niet altijd zo gegaan, voor ons geval mogen we het stellig aannemen, want
aan het eind van het gedicht krijgt de nieuwe forestier het verzoek om de wijn te
laten rondgaan, waaruit blijkt dat hij de gastheer was.
Er was dan één dag tijd om de huldiging voor te bereiden. De dichter zal daaraan
genoeg hebben gehad, maar de maquette kan moeilijk zo snel gemaakt zijn. Men
moet er een gebruikt hebben, die al eerder, eventueel voor een ander doel had
gediend.
De situatie waarin de kluizenaar zijn voordracht hield, is door het voorgaande
duidelijk geworden. Hij trad op om een nieuwe forestier van de Witte Beer te eren
bij een maaltijd of ontvangst die deze aan zijn medeleden met vrouwen en
jonkvrouwen gaf. Dit gezelschap geldt zijn groet:
O almoghende God Emanuel (1. Dalmoghende)
Die (bi) zinen inghel Gabriel
Sand neder die zaliche boodscap goet
In eene roze vul der omoet
5 Daer zoe de Gods zone bi ontfinc,
Moete hu bewaren, heer coninc,
Ende al dit goede gheselscip mede,
Die blomkin van Brucghe der goeder stede,
Die ic uut duechden blomkin nome.
10 Mids dat Maria, die roze bloume,
Voor Gode vercoren es dhoochste alleine,
So secghic dan blomekine int ghemeine.

16)

Beschrijving o.a. anno 1428: ‘houdende 's avonds volgens oude gewoonte zyn tonneel op
de poorterlyke logie’; anno 1435: ‘tracteerende 's avonds nae gewoonte het gezelschap van
den witten beer’.
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Het verkleinwoord wordt gemotiveerd door vergelijking met Maria. Zij was de roze
bloume, de bloume boven allen wiven (gedicht V, 8 en 52). Onder haar konden de
aanwezige dames van hoog tot laag zonder onderscheid slechts ‘bloempjes’
genoemd worden. In regel 7 wordt ‘heel deze edele kring’ begroet, regel 8 moet
haast wel in het bijzonder gericht zijn tot de aanzienlijke vrouwen en jonkvrouwen
die er de fleur van uitmaakten. Voor de ridders, die net een paar dagen hun stoerheid
bewezen hadden, lijkt de aanduiding minder geschikt, al ligt ze in de
bijstellingsconstructie besloten. Is ze wel algemeen bedoeld, dan betekent ‘int
ghemeine’: zonder onderscheid tussen mannen en vrouwen.
Bij de beschrijving van de maquette worden de bloempjes nog eens genoemd.
Het eerder gegeven citaat vul ik nu aan:
168 Poorten, mueren, tor ende veste
Ende de bewares der bloumkine met
Hebzi omtrent de stede ghezet.

Ook de bewares, bewakers, behoorden tot de vestingring, ze stonden rond de stad.
Er kunnen wachters bij de poorten bedoeld zijn, als poppetjes in de maquette
opgesteld. Er is geen reden om het woord te wantrouwen.
Het gedicht is nu duidelijk tot de aanbieding van de maquette en dit had het slot
kunnen zijn. Aan het verlangen van de bosbewoners is voldaan. De forestier
waarover ze hoorden vertellen, hebben ze bezocht en hartelijk geëerd; hun rol is
uitgespeeld, met een paar woorden van afscheid kunnen ze naar hun streek
terugkeren. Dan treedt ineens een nieuw personage op. Deze ‘gaersoen’ kwam niet
mee uit het bos, maar stond blijkbaar terzijde en is op het laatste ogenblik binnen
de muren gestapt. Hij heeft ongenoemde zaken bij zich en reikt deze over terwijl hij
‘manschap doet’, de forestier huldigt als heer. Zo ontstaat er aan het eind een korte
aparte scène. Iemand die niet met de bosbewoners te maken heeft, neemt de
handeling over. Al het andere blijkt slechts voorbereiding te zijn geweest en nu komt
pas de kern van de vertoning.
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De forestier wordt niet door de wilde mannen gehuldigd als heer van hun gebied of
in de fictie van de sage van heel Vlaanderen; hij is immers (r. 127/28) forestier van
de stad van de Witte Beer, waarmee zij geen relatie hadden. Ze brachten enkel een
afbeelding van Brugge en die wordt door de ‘gaersoen’ voor zijn optreden gebruikt.
Hun knutselwerk wordt nu symbool van de stad zelf, de forestier wordt gehuldigd
als heer van Brugge.
Achter deze plechtigheid kan men niet een willekeurige groep mensen denken,
die de persoon van de forestier vriendschappelijk gezind was. Evenals van de
bosbewoners zou van hen deze huldiging een zinloos gebaar zijn geweest. Ze paste
alleen voor mensen die in hun eigen spel de hoogheid van hun groep beleefden,
die zich daardoor de pretentie veroorloofden van eigenmachtig over de stad te
beschikken. Tijdens de spelen, in de opgewondenheid die aan de vasten voorafging
- en misschien ook wel daarbuiten - waren dat de ridders van de Witte Beer. Zij
moeten deze vertoning georganiseerd hebben om hun hoofdman op feodale wijze
te aanvaarden, ‘vrienden vor den oghen ende alzo wel bachten rucghe’.
Wie de ‘gaersoen’ was (knaap, schildknaap, edelknaap, page), welke functie hij
in de Witte Beer bekleedde en wat hij meebracht, blijft open.

Datering
De geschiedenis van de Witte Beer is een geschikt hulpmiddel gebleken bij de
analyse van het gedicht, maar ze helpt niet het te dateren. Laten we eerst Cartons
redenering nog eens nagaan.
Met de opmerkingen die we al bespraken, is hij niet gelukkig geweest. ‘Forestier’
betekent niet lid, maar hoofdman van de Witte Beer en deze functionaris werd niet
benoemd na het tournooi dat hij beriep, maar een jaar eerder; voor Jan III wil dat
zeggen in 1391. Ook zijn verdere mededelingen verdienen niet veel vertrouwen,
denk ik, behalve die over Jans leeftijd. Het was niet ongewoon, dat een ridder op
zijn 16e of 17e met tournooien begon. Overigens staat de genealogie van de
Gruuthuses allerminst vast.
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De eerste vraag is, op welke grond Carton meende te weten dat geen andere
Gruuthuse dan Jan III ooit forestier geweest is. Ledoulx, die kort na de brand van
1755 alles naspeurde wat over de Witte Beer te vinden was, kende slechts de
forestiers van 1320/21, 1321/22, Jan III (1391/1392) en die na 1417. Een tabel van
de eerste periode was er niet en werd sindsdien ook niet aangetroffen. Dat Carton
deze wel kon raadplegen, is bijzonder onwaarschijnlijk. Blijft de mogelijkheid, dat
zijn mededeling berust op een ergens aangetroffen vermelding.
Hoe dit zij, ook wanneer Carton gelijk heeft gehad, blijft te bezien of het gedicht
wel voor een Gruuthuse geschreven is. De plaatsing in deze codex zegt weinig,
zolang de ontstaans- en bezitsgeschiedenis ervan nog onbekend is. Werd de tekst
bijv. opgenomen om de gehuldigde of om de dichter? Ook de aard van het geschenk
kan ons niet helpen. Het diende om de forestier symbolisch tot heer van Brugge te
maken, een titel die de Gruuthuses al reëel bezaten. Kan dit als argument voor
gelden of juist tegen? Gold de hoogheidsfictie van de Witte Beer niet voor andere
forestiers? Tenslotte is, zoals ik al opmerkte, het gedicht merkwaardig neutraal, het
kon voor iedere forestier dienen.
Hiermee komen we er niet. De enige vastheid ligt in het schrift: volgens De Vreese
en Lieftinck werd de tekst in het laatste tiental jaren van de eeuw ingeschreven, dus
17)
tot ± 1400. Aangezien zij de oudste hand in de codex omstreeks 1350/60 plaatsen ,
ontstaat er een tijdruimte van veertig jaar. Enkele bijzonderheden uit de geschiedenis
van de stad beperken deze echter enigszins. Van 1361 tot 1369 werden de Brugse
poorten vernieuwd. In mei 1382 namen de Gentenaren de stad in, lieten de
Kruispoort, de Gentse poort en de Katharijnepoort, alle aan hun kant, slopen en een
deel van de gracht dempen. De herbouw duurde van 1383 tot 1385. In 1402 werden
18)
de drie genoemde geheel vernieuwd .
Een maquette van de vestingwerken met de trotse verzekering dat men er volledig
op vertrouwen kon en lovende vermeldingen van de

17)
18)

Vgl. W.P. Gerritsen, Kritische kanttekeningen bij de inleiding tot Heeroma's editie van het
Gruuthuse-liedboek, NTg 62 (1969), blz. 189 vlg.
Ad Duclos, Bruges - Histoire et souvenirs, Bruges 1910, p. 87.
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poorten stuk voor stuk, kan niet aangeboden zijn terwijl het geheel nog niet in orde
was. Dit sluit de jaren '61-'69 en '83-'85 uit. Een dergelijk geschenk lag wel voor de
hand kort na voltooiing van het herstel, toen de stad zich binnen ‘poorten, mueren,
tor ende veste’ weer veilig voelen kon. De gedachte dringt zich op, dat de maquette,
die immers niet apart voor het feest van de Witte Beer vervaardigd kon zijn, misschien
als plan voor de herbouw gemaakt was.
Het voorgaande beperkt de datering tot 1370-1383 en 1386-1400, met vermoedelijk
telkens voorkeur voor de vroegste jaren, 1370-72 bijv. en 1386-1388. In het eerste
geval is de tekst wel erg lang blijven liggen voordat ze ingeschreven werd. Dat is
niet onmogelijk, maar de tweede helft van de jaren tachtig lijkt de voorkeur te
verdienen.
19)
Al met al een mager resultaat, dat ik graag voor beter geef .
B.H. ERNÉ

19)

In Die Blomkin van Brucghe is het gedicht op geheel andere wijze besproken door Prof. Dr.
K. Heeroma, Spelend met de Spelgenoten, Den Haag 1969, blz. 143-163.
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Het exempel van redene en de broesche mensche
I.
De strofische samenspraak waarvan de titel hierboven staat is in 1897 door Napoleon
de Pauw in het eerste deel van zijn Mnl. Ged. e. Fragm., blz. 659/64, gepubliceerd
- naar het brusselse handschrift K.B. 837-845 - en moet dus sedertdien in de kring
der nederlandisten ‘bekend’ worden geacht. ‘Bekend’ is echter niet hetzelfde als
‘gelezen’. Ik ben er zelf pas onlangs toe gekomen, in verband met mijn uitgave van
het Gruuthuse-handschrift, om mij in de door De Pauw gepubliceerde tekst te gaan
verdiepen en het gedicht als gedicht te lezen. Ben ik de eerste geweest die dit
gedaan heeft? Vermoedelijk, want anders had een eerdere lezer wel eens verslag
uitgebracht over zijn lectuur. Het is namelijk een gedicht dat men na aandachtige
lezing niet zo maar weer terzijde kan schuiven. Van deze kleine compositie van 143
regels, verdeeld over 13 strofen, kan men inderdaad zeggen: ‘Het moeste wesen
een wijs man / Diese stelde ende tzamen brochte’.
Wie het gedicht als gedicht wil lezen moet eerst de moeite nemen de in het
brusselse handschrift overgeleverde tekst een beetje te retoucheren. Dat kan
gemakkelijk gebeuren aan de hand van een tweede tekst die in 1903 is uitgegeven
door A. Beets, in Ts 22, 198/201. Die tweede tekst, uit het berlijnse Ms. germ. quart.
557, is weliswaar in verschillende opzichten defect en corrupt, maar heeft tegelijk
op plaatsen die voor de interpretatie belangrijk zijn soms betere lezingen.
Merkwaardig genoeg heeft Beets de destijds nog vrij recente publicatie van De
Pauw niet gekend, hij heeft dus ook de beide teksten niet vergeleken en niet
vastgesteld wat er in de berlijnse allemaal ontbrak. In de eerste plaats ontbreekt
het opschrift, dat bij De Pauw luidt: ‘Hier naer volcht een exempel om twee parsoene
deen jeghen dander te lesene deen redene ende dander de broesche mensche’.
In de tweede plaats ontbreekt een aanduiding van de rolverdeling: de oneven strofen
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worden gesproken door Redene, de even door Mensche. Maar het belangrijkste
defect is het ontbreken van 46 regels, van Br 49 tot en met Br 94. Zoals Beets het
gedicht naar Be heeft gepubliceerd bestaat het maar uit 9 strofen. Bij V tekent Beets
ten onrechte aan: ‘In deze strofe ontbreken een paar regels’, het moet zijn: van V
ontbreken de laatste 7 regels, VI, VII en VIII ontbreken in hun geheel, van IX
ontbreken de eerste 6 regels. De lacune van 46 regels is kennelijk niet te wijten aan
een slordigheid van de kopiist, maar er moet op de een of andere manier een heel
blad, aan beide zijden beschreven met 23 regels, uit de codex verdwenen zijn (of
bij het inbinden zodanig verkeerd terechtgekomen dat Beets het niet heeft
opgemerkt).
De codices van Br en Be worden door de deskundigen - waar ik mijzelf niet toe
reken - beide gedateerd ‘2e helft 15e eeuw’. Dat geeft voor de datering van het
gedicht een terminus ad quem. Een terminus a quo kan men construeren uit de
omstandigheid dat de dichter een van de gedichten uit het Gruuthuse-handschrift
als voorbeeld moet hebben genomen. Het gedicht in kwestie - ik zal er straks nog
op terugkomen - dateer ik omstreeks 1380. Het is dus een redelijke hypothese om
de ‘navolging’, onze strofische samenspraak, omstreeks 1400 of althans in het
eerste kwart van de 15de eeuw te plaatsen. De dichter is, zoals blijkt uit zijn rijmen
en uit zijn woordkeus - o.a. ‘lomme’, bijt, in II -, een (west)vlaming geweest. Ook
een bruggeling, als de door hem ‘nagevolgde’ Jan van Hulst? Misschien. Maar ook
wanneer onze dichter buiten Brugge zou hebben gewoond kan een brugse
‘voorbeeldtekst’ hem binnen enkele tientallen jaren bereikt hebben. De taal van Br
is vlaams, die van Be heeft hollandse trekken.
De geretoucheerde tekst die ik hier laat volgen gaat uit van Br. Alle afwijkingen
worden aan de voet van het gedicht verantwoord. Ik heb De Pauw's tekst in Brussel
met het handschrift vergeleken, maar dat heeft niets van belang opgeleverd. De
enkele plaatsen die De Pauw verkeerd heeft gelezen had ik ook wel aan de hand
van Be kunnen verbeteren. De door mij toegevoegde interpunctie is natuurlijk geheel
op mijn interpretatie afgestemd.
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I. Redene spreect eerst
Als men alle dinc wel oversiet,
Beghin ende hende ghemijnct te samen,
3
Soe en can ic tbegrijp bevoelen niet
4
Dan al een schijn van groter blamen:
5 De weerelt vul doernen ende braemen
Ende caritate gheleit up tvelt.
7
Voerwaer wij moghens ons wel schamen,
Die hier als menschen sijn ghestelt
9
Ende metter doot haest sijn bevelt
10 Van hem die hemel maecte ende helle10
Sich omme, vreeseloes gheselle!

II. De weerelike parsoen
12

Dan doe ic niet, hets noch te vrouch,
13
Die mi dat riet die hebs ondanc.
14
Die juecht moet hebben haer ghevouch,
15 Wien lief of leet, eist cort of lanc.15
16
Maer als natuere valt te cranc,
So eist van ommesiene tijt.
18
Niet eer, door vreese noch bedwanc,
So en houdic mi voor ghecastijt.
20 Het es noch lanc eer juecht ghelijt20
21
Ende mi de doot trect in haer lomme.
22
Secht dat ghi wilt, in sie niet omme.

III. Redene
23

Doch merct hoe wi hier in dit leven,
Dat met vernoye staet ghedriecht,
25 Siele ende lijf in sonden gheven
26
Omme eertsche weelde die ons liecht
27
Ende als een stof in den winde vliecht:
28
Gheen cleven en esser om profijt.
Al es de juecht daer in ghewiecht,
30 Soe lijt. alle dinc heeft sinen tijt.30
So wel hem die hem van sonden vrijt
Eer hem de doot grijpt bi den velle.
Sich omme, vreeseloes gheselle!
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IV. De mensche
Ghi zecht wel, constict verstaen,
35 Maer ja ende neen dat sijn si twee.35
36
Der weelden cracht doedy vermaen
Recht als een niet, eer min dan mee.
38
Waert so, so ware alle dinc ghevee
Dat men bekent, si groot of cleen.
40 Ende soude versmelten ghelijc den snee?
41
Dan lovic niet. ic segghe neen.
Ic sta so starc up juechden been,
43
Du spreecs te my recht als een domme.
Secht dat ghi wilt, in sie niet omme.

V. Redene
45 Ay lacen, neen? dats zeker scade.
Ende ghi weet dat ghi sterven moet?
In tijts te treckene uten bade,
Hets doen der ghenre die sijn vroet.
Ruumt haestelic, hier wast de vloet,
50 Eer u de bare en over sla!50
Al waerdi langher eenen voet,
Ghi en souts ghegronden nerghens na.
Hierbi thuwer conscientien ga
Ende wilt verstaen dat ic u telle:
55 Sich omme, vreeseloes gheselle!

VI. De mensche
Ter conscientien, wat es dat?
57
Dats mi ende meneghen oncont!
Ic hebbe weelde ende groten scat
Ende oec bennic vrolic ende ghesont.
60 U meeninghe heeft so diepen gront,
In weet te segghene bu noch bau.
62
Eist dat ghijt niet en seght goet ront,
Ic zwijghe al stille ende snau,
64
Want int verstaen ben ic te flau:
65 U redenen vallen zeere up teromme.
66
Secht dat ghi wilt, in sie niet omme.
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VII. Redene
Ic telle, ghi hadt der weerelt scat
In dijn bestier naer dijn ghevouch,
In gansen state, ghevroet wel dat 70 Also waerlic, mensche, es dat ghenouch?
Ghemerct si hoe dat omme slouch
Alexanders macht so saen!
Nochtan, maecti dat zeere wouch
Want hem de weerelt was onderdaen,
75 Der doot en consti niet ontgaen:
Haer vanghen es voor clocke of schelle.
Sich omme, vreeseloes gheselle!

VIII. De mensche
78

Want al moet sterven, dats seker waer,
Maer elc ghebruuct dat hem god jan.
80 Naer mijn gheloeve so weet ic claer80
Dat my de doot niet doen en can
Maer namaels, als ic werde man,
Cranc van oudden ende al versleten.
Als dien tijt comt moet icker an,
85 Niet eer, dat es wel mijn weten.
De doot en sal my niet vergheten
Als my gherekent wert mijn somme.
Jans my dan god, so sie ic comme.

IX. Redene
Du weets, sampsoen was meer van machte
90 Dan eenich mensche in dit leven,
Maer hoe groot wonder dat hi wrachte,
An hem en es el niet beseven:
Als dende comt so moet al beven,
Wat es dats gode cont alleene.
95 Heb wi ons topkin wel ghedreven,95
Dat baet ons, elc weet wat ic meene.
Hierby es hi wijs, groot of cleene,
Die sinen sin ter doghet stelle.
Sich omme, vreeseloes gheselle!
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X. De mensche
100 Ghi spreect van sampsoene den stercken,
Die spieghel cracht was van natueren.
Nochtan, ghebruucti naer mijn mercken
Den tijt die hem god liet ghebueren,
Soudic dan voer sterven trueren,
105 Ic die int bloyen ben ghestaen?
Neen ic niet! het sijn al lueren,
Maer doch en scaedt niet dat vermaen,
Ic weets u danc. ghi hebt vuldaen,
U sprake bewijst mi aerme stomme.
110 Alst gode ghelieft, soe sie ic omme.

XI. Redene
111

Och dincken wilt up salomoene,
112
Wiens wijsheit was so over groot,
113
Ende dies ghelike up absoloene,
Wiens sconeyt was sonder ghenoot:
115 Besiet dan wat dat hem besloet
Haer grote gratie boven al.
Eist niet al eens als comt de doot?
Jaet diet wel jugieren sal!
119
Het esser duere so groot ghetal
120 Dat gheene tonghe de somme en telle.120
Sich omme, vreeseloes gheselle!

XII. De mensche
Ic doe. lacen, hets meer dan tijt.
123
Naer dien dat salomoen de wijse
Der doot en hadde gheen respijt,
125 Noch absoloen, die scoenste van prijse,125
126
Ghemerct dat al si wormen spise
Dat bij natueren mensche si,
128
Dies consciencie by avise
Vierich wercken beghint in my.
130 Ic lye verwonnen, ic blijfs u by,130
Gode ic te ghenaden comme.
Hets meer dan tijt. nu sie ic omme.
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XIII. Redene
133

Gods gratie si ghebenedijt
134
Dat ghi doch redene hebt verstaen.
135
135 Noch mochti omme sien te tijt.
Wildi selve, ghi wert ontfaen
137
Van hem die minlic heeft ontdaen
Sijn aerme, ant cruce ghenaghelt stijf.
Wilt tot hem in sijn pinen gaen,
140 Hi wilt al hoeren, man ende wijf.
Van sier gratien en was noyt blijf,
Sijn grote ghenade moete gheschien:
Elc poghe hem in tijts van omme sien!

2.
Om dit gedicht op de juiste wijze te waarderen moeten we eerst het compositorische
plan ervan leren kennen en tegelijk inzicht krijgen in de technische middelen waarmee
de dichter zijn bedoeling tot uitdrukking heeft gebracht. Het gedicht is een
tweespraak, een heen-en-weergaand gesprek tussen ‘twee parsoene’, twee als
gelijkwaardige gecreëerde spreekrollen, Redene en Mensche. Het getal der strofen
is echter oneven, 13, en dat betekent, daar een strofe steeds als een spreek-
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eenheid wordt behandeld, dat de beide sprekers niet evenveel te zeggen krijgen.
Redene begint het gesprek en sluit het af, hij spreekt alle oneven strofen, zeven in
totaal, hij spreekt uiteraard ook de middelste strofe, de zevende, hij is begin, midden
en eind van het gedicht. De middelste, zevende strofe moet wel het compositorische
keerpunt zijn. Letten we op de slotregels van de strofen dan moeten we zeggen:
13 = 6 + 6 + 1. Er zijn 6 strofen, door Redene gesproken, met de slotregel: ‘Sich
omme, vreeseloes gheselle’, 6 strofen dus die eindigen met een rijm op -elle; er zijn
ook 6 strofen, door Mensche gesproken, met de slotregel: ‘Secht dat ghi wilt, in sie
niet omme’, of een variant daarvan, 6 strofen dus die eindigen met een rijm op
-omme. De dichter heeft ervoor gezorgd dat buiten die afsluitende rijmparen -elle
en -omme niet verder als rijmen voorkomen. Er is tenslotte 1 strofe, weer door
Redene gesproken, met de slotregel: ‘Elc poghe hem in tijts van omme sien’, de
laatste regel van het gedicht. Buiten dit laatste rijmpaar komt -ien niet als rijm voor.
De eerste regel van I en de laatste van XIII zijn op elkaar afgestemd, zozeer zelfs
dat men de laatste regel na de eerste zou kunnen lezen en in het aldus ontstane
distichon een samenvatting van het hele gedicht zou krijgen: ‘Als men alle dinc wel
oversiet, / Elc poghe hem in tijts van omme sien’. Het ‘oversien’ van ‘alle dinc’ moet
er volgens de dichter toe leiden dat ‘elc’ tot ‘ommesien’ komt. Redene spreekt met
de stem van de dichter, Mensche spreekt met een tegenstem. Mensche wil, althans
aanvankelijk - in de eerste helft van het gedicht -, niet door ‘oversien’ tot ‘ommesien’
komen. In I, III, V enerzijds, II, IV, VI anderzijds volgen Redene en Mensche ieder
hun eigen gedachtegang, thema tegenover anti-thema, ‘sich omme’ tegenover ‘in
sie níet omme’. De Mensche van VI staat zover mogelijk van de Redene van V af.
In VII, IX en XI blijft Redene zijn eigen thematische lijn consequent verder volgen,
in VIII, X en XII buigt de anti-thematische lijn van Mensche geleidelijk naar de
thematische van Redene toe. Als Mensche in de laatste regel van XII is gekomen
tot de volledige, ongeconditioneerde aanvaarding van het ‘nu sie ic omme’, heeft
hij zich aan Redene gewonnen gegeven. Het gesprek is daarmee afgelopen, want
de tegenstem is uitgesproken. Als Redene in XIII zijn slotwoord spreekt -
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algemeen, voor ‘elc’ - kan Mensche alleen maar stilletjes meeknikken. De dichter
heeft zijn gedicht rond, van het begin, over het midden, naar het einde. De tegenstem
die zich na het begin protesterend uit zijn eigen stem had losgemaakt, die hem in
het midden radicaal had uitgedaagd tot een radicale verduidelijking, heeft zich aan
het einde weer in zijn eigen stem opgelost. De afbuigende lijn is teruggekeerd naar
de rechte, de boog naar de koorde, er kan een pijl worden afgeschoten: déze
dichterlijke boodschap, voor íedereen.
Welke technische middelen past de dichter toe binnen het kader van dit
compositorische plan? Zijn karakteristiekste middel lijkt mij wel te zijn dat hij bepaalde
kernwoorden in allerlei variaties en betekenisschakeringen laat doorspreken naar
hun communicatieve vervulling. Het belangrijkste kernwoord noemde ik al:
‘ommesien’. Het treedt in de een of andere vorm 15 maal in het gedicht op en zowel
Redene als Mensche nemen het in al hun strofen in de mond. Ofschoon de beide
sprekers in belangrijke mate langs elkaar heenpraten, schijnt er toch ten aanzien
van de betekenis van ‘ommesien’ geen verschil van opvatting te zijn, geen
misverstand. Maar wat betekent het dan precies? De toepassingen die Verdam in
zijn woordenboek onderscheidt zijn te herleiden tot twee hoofdbetekenissen,
‘(oplettend) rondkijken’ en ‘achteromkijken’. Het gebruik van ‘ommesien’ in ons
gedicht heeft wel iets te maken met ‘oplettend rondkijken’ en wordt ook ornamentaal
begeleid door het gebruik van andere ‘kijk-woorden’, ‘oplet-woorden’: ‘oversiet’ (1),
‘merct’ (23), ‘ghemerct’ (71), ‘mercken’ (102), ‘besiet’ (115), ‘ghemerct’ (126). Toch
betekent ‘ommesien’ duidelijk meer dan ‘oversien’, ‘besien’ en ‘mercken’, de context
dwingt ons het te interpreteren als ‘tot inzicht komen’, of zelfs ‘tot inkeer, tot bekering
komen’. De dichter gebruikt zijn belangrijkste kernwoord dus in een betekenis die
niet in het woordenboek staat. Hij laat - en dat is zijn goed recht als dichter - zijn
beide sprekende personages met die ongewone betekenis vertrouwd zijn. Maar
dichters van alle tijden moeten rekening houden met hun lezers en wij vragen ons
dus af: hebben de 15de-eeuwse lezers van ons gedicht de ongewone betekenis
van ‘ommesien’ ook zo maar kunnen begrijpen? Dat kan eigenlijk alleen maar het
geval geweest zijn wanneer die lezers hebben behoord tot een bepaalde vrome
groep
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met een bepaalde vrome groepstaal. Mensche, die ‘ommesien’ zonder moeite
begrijpt, moet in de verbeelding van het gedicht dan de mensen uit die bepaalde
vrome groep representeren. Mensche wéét wel wat ‘ommesien’ is maar wíl niet
‘ommesien’, hij representeert dus de mensen die weliswaar in het taalgebruik van
de groep zijn ingewijd, maar nochtans wereldsgezind zijn gebleven en door Redene
- die de dichter representeert - verder moeten worden ‘ingeleid’.
Nauw verwant met het tot-inzicht-komen is het ‘verstaen’. Dat is weer zo'n woord
dat we het hele gedicht door kunnen volgen en waarmee de dichter dus blijkbaar
een verbale keten heeft willen smeden met een geestelijk-compositorische functie.
‘Verstaen’ treedt voor het eerst op in IV, gesproken door Mensche: ‘Ghi zecht wel,
constict verstaen’ (34). De spreker drukt er spottend mee uit dat hij volstrekt niets
van het thema van zijn gesprekspartner begrijpt. Hij is afwijzend, negatief: ‘in sie
níet omme’, immers ‘in versta u níet’. In V reageert Redene hierop met: ‘wilt verstaen
dat ic u telle’ (54). Het is een dringende uitnodiging om toch wél te ‘verstaen’, positief,
het is een poging om een dwarsverbinding te leggen tussen de beide
gedachtegangen. Die haalt hier overigens nog niets uit, we zijn nog in de eerste
helft van het gedicht, Mensche blijft in zijn eigen lijn doordenken. Dat zegt hij ook
met zoveel woorden in de volgende strofe VI: ‘int verstaen ben ic te flau’ (64), en
hij laat erop volgen: ‘U redenen vallen zeere up tcromme’ (65). ‘Redenen’, dat zijn
redeneringen, maar hetzelfde woord ‘redene’ betekent ook ‘rede, redelijk inzicht’.
Met deze dubbele betekenis gaat de dichter spelen wanneer hij in XIII, de afsluitende
strofe, Redene laat constateren: ‘Gods gratie si ghebenedijt / Dat ghi doch redene
hebt verstaen’ (134). Het gedicht is erop gecomponeerd om de negatieve
gesprekspartner Mensche uit IV en VI tot het positieve ‘verstaen’ van ‘redene’ =
Redene te brengen. Bij dergelijke woordherhalingen van strofe tot strofe is geen
sprake van dichterlijke armoede maar van een welbewust toegepaste dichterlijke
techniek, een verbaal spel.
Ingewikkelder is het spel met ‘vreeseloes’, vast bestanddeel van de slotregels
der oneven strofen (behalve XIII). Evenals ‘ommesien’ gebruikt de dichter dit woord
weer in een ongewone betekenis. Afgezien van deze ongewone betekenis blijkt het,
als we Verdam naslaan, ook
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nog een zeldzaam woord te zijn. Behalve de zes plaatsen uit ons gedicht vermeldt
het woordenboek nog maar één andere, uit het Gruuthuse-handschrift. Die ene
andere plaats staat, zoals men wel begrijpen zal, precies in het gedicht dat onze
dichter zich als voorbeeld heeft genomen. Aan dit gedicht, met het acrostichon Jan
van Hulst, heeft onze dichter zijn woord ‘vreeseloes’ ontleend, ja meer dan dat, hij
heeft er zelfs de combinatie ‘vreeseloes gheselle’ aan ontleend. Ik citeer de plaats:
‘Sonder vreeze leift menich zot / Die ne hacht up sterven noch up helle.../ Wat
peinstu, vreezeloos gheselle, / Naer dien dat doot es sampsoen? / Du draechs dijn
achterste paer scoen / Als god di volcht met wraken nare’. Wat betekent ‘vreezeloos’
bij Jan van Hulst? Dat is, gezien de context, nogal duidelijk, want ‘vreezeloos’ is
een hervattende variant van ‘sonder vreeze’ en ‘vreeze’ is de vrees voor de dood.
We kunnen met de plaats van Jan van Hulst voor ogen geen enkel bezwaar maken
tegen Verdams betekenisomschrijving: ‘zonder vrees of ontzag, zonder vrees voor
de dood of het hiernamaals’. Maar past die betekenisomschrijving ook voor de
plaatsen in ons gedicht? Op het eerste gezicht wel. Voordat Redene het woord
‘vreeseloes’ introduceert, heeft hij immers melding gemaakt van ‘doot’ en ‘helle’,
net als Jan van Hulst. Ook de reactie van Mensche in II schijnt te bevestigen dat
‘vreeseloes’ niets anders betekent dan ‘zonder vrees voor de dood’. Mensche zegt
immers dat hij, jong als hij is, nog een lang leven voor zich heeft en dat hij niet van
plan is zich door een kapittelaar te laten overtuigen aleer hij werkelijk oud en zwak
zal zijn: ‘Niet eer, door vreese noch bedwanc, / So en houdic mi voor ghecastijt’
(18). Hij laat zich niet dwingen, hij laat zich niet bangmaken. Maar als we bij V komen
gaan we ons toch afvragen of Redene - en dus onze dichter - met ‘vreeseloes’ nog
niet iets anders bedoeld heeft dan Jan van Hulst, Verdam èn Mensche er onder
hebben verstaan. Anders dan ‘ommesien’ kan ‘vreeseloes’ geen gangbare uitdrukking
in een vrome groepstaal geweest zijn. Het is een incidenteel door Jan van Hulst
gevormd literair woord. Daarmee kán men, als dichter, opzettelijk aanspelen op een
misverstand, dat dan vervolgens weer met dichterlijke middelen wordt opgehelderd.
In I en III staat de regel: ‘Sich omme, vreeseloes gheselle’, syntactisch geïsoleerd,
in V niet. In V is de context daarom belangrijker voor de
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interpretatie, belangrijker om ons te doen begrijpen wat de dichter eigenlijk met zijn
thematische regel bedoeld heeft. Dit is de regel mèt zijn context in V: ‘Hierbi thuwer
conscientien ga / Ende wilt verstaen dat ic u telle: / Sich omme, vreeseloes gheselle’
(53/5). De laatste zin is direct object van ‘telle’ en op enige afstand ook van ‘verstaen’.
Mensche moet ‘verstaen’ wat Redene bedoelt met: ‘Sich omme, vreeseloes gheselle’.
Mensche heeft dat tot dusver niet begrepen en het gesprek is erop aangelegd dat
hij het zal gáán begrijpen. Om het te gáán begrijpen moet hij ‘tsiner conscientien
gaen’. We hebben de kernwoorden ‘ommesien’, ‘verstaen’ en ‘vreeseloes’ bij elkaar
en er is nog een vierde, ‘conscientie’, bijgekomen. ‘Ommesien’ en ‘verstaen’ zijn
duidelijk. Mensche vraagt nergens: wat bedoel je met ‘ommesien’, wat bedoel je
met ‘verstaen’? Hij vraagt echter wel, in VI: wat bedoel je met ‘conscientie’? ‘Ter
conscientien, wat es dat? / Dats mi ende meneghen oncont’ (56/7). ‘Conscientie’ is
blijkbaar een cryptisch woord, voor Mensche en ook voor ‘den meneghen’, de ‘elc’
tot wie het gedicht zich richt. De verborgenheid van ‘conscientie’ moet in de loop
van het gedicht openbaar gemaakt worden. Het zal gebeuren in XII, de
‘bekeringsstrofe’. Als we nog pas bij VI zijn, begrijpen we als lezers nog niet wat
‘conscientie’ betekent, Mensche stelt zijn vraag namens ons. Natuurlijk, ‘conscientie’
betekent in het algemeen ‘geweten’, maar is het wel een zaak van geweten om
‘vrees voor de dood of het hiernamaals’ te krijgen, is het een zaak van geweten om
‘redene te verstaen’ en tot ‘ommesien’ te komen? Onze dichter drukt zich bepaald
vreemd uit.
Het interpretatieve probleem dat het slot van V ons opgeeft kan opgelost worden,
wanneer we ‘vreeseloes’ opvatten als ‘zonder vroom ontzag voor God, zonder vreze
des Heren’. De vreze des Heren is, naar het bijbelwoord, het beginsel der wijsheid.
‘Vrees God’ is ook het slotaccoord van het wijsheidsboek bij uitstek, de Ecclesiastes.
De vreze des Heren kan tot ‘verstaen’ leiden, tot ‘ommesien’. Een ‘vreeseloes
gheselle’ is nog niet aan ‘ommesien’ toe, hij moet eerst deel krijgen aan de vreze
des Heren. Slaan we Verdam na (9, 1298), dan zien we dat in een 15de-eeuws
woordenboek ‘vrese’ is vertaald met ‘conscientia’. Verdam heeft het waarschijnlijk
geacht dat hier de vreze des Heren bedoeld is.
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De betekenisontwikkeling is wel te volgen: ‘conscientie’ is het bewustzijn van wat
men doen en laten moet, dus voor vrome mensen het van Godswege gegeven
bewustzijn van hetgeen Hij geboden heeft. In een bepaalde vrome kring kan
‘conscientie’ op deze wijze zijn gaan gelden als een soort synoniem van ‘vrese’ in
religieuze zin. Een dichter die in die kring leefde kan het literaire woord ‘vreezeloos’,
dat hij in een gedicht van Jan van Hulst was tegengekomen, reïnterpreterend hebben
opgevat als ‘zonder vreze des Heren’ = ‘sonder conscientien’. Redene zou dan in
V tegen Mensche gezegd hebben: ‘de zondvloed wast, je kunt geen voet meer aan
de grond krijgen, kom tot de vreze des Heren en je vindt het ware geestelijke inzicht,
jij, vreze-loos mannetje!’ Mensche begrijpt daar niets van en haalt in zijn antwoord
de schouders op: ‘U meeninghe heeft so diepen gront, / In weet te segghene bu
noch bau. / Eist dat ghijt niet en seght goet ront, / Ic zwijghe al stille’ (60/3). Druk je
niet zo cryptisch uit, spreek klare taal! Dat doet Redene dan ook, in VII, IX en XI. In
XII blijkt het geestelijke licht eindelijk voor Mensche te zijn opgegaan en kan hij
Redene antwoorden in diens eigen specifieke idioom: ‘Dies consciencie bi avise /
Vierich wercken beghint in my’ (128/9). Mensche is tengevolge van het aanhoudende,
en in de tweede helft van het gedicht ook exemplarisch verduidelijkende, betoog
van Redene in XII geen ‘vreeseloes gheselle’ meer, hij is een ingeleide vrome
geworden, een mysticus: ‘nu sie ic omme’ (132). De vreze des Heren is niet alleen
het beginsel der wijsheid maar ook, bij de mystici, het beginsel der minne,
‘conscientie’ veroorzaakt in het hart van Mensche een ‘vierich wercken’. Het komt
mij voor dat het verbale spel met ‘vreeseloes’, ‘vreese’ en ‘conscientie’ zeer
kenmerkend is voor de techniek van onze dichter. De dichterlijke techniek staat bij
hem in dienst van de vrome inleiding in het verborgen leven. Hij heeft, zoals ik straks
zal aantonen, aan Jan van Hulst nog heel wat meer ontleend dan ‘vreeseloes
gheselle’, maar al die ontleningen stempelen hem niet tot een navolger. Hij had als
reïnterpreterend verbeelder en speler met woorden een dichterlijke boodschap te
brengen die van hemzelf alleen was.
Tegenover de geestelijke mens staat de natuurlijke, die in de tijdelijkheid van de
tijd leeft. De woorden ‘natuere’ en ‘tijt’, zoals zij in het ge-
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dicht te pas worden gebracht, verdienen ook onze aandacht. Allebei treden ze voor
het eerst op in II, gezamenlijk. Mensche zegt: ‘Maer als natuere valt te cranc, / So
eist van ommesiene tijt’ (16/7). Het ‘ommesien’ wordt in dit verband al wel genoemd
maar het is nog heel ver weg: ‘in sie niet omme’ (22). De tijd is nog lang en het
natuurlijke leven vol vreugde: ‘Die juecht moet hebben haer ghevouch’ (14), ‘Het
es noch lanc eer juecht ghelijt’ (20). Redene stelt daar in III tegenover: ‘alle dinc
heeft haren tijt’ (30). Het klinkt als een gemeenplaats, maar het is een bijbeltekst,
Ecclesiastes 3, I. Het is dus geen argument waar Mensche op in kan gaan, maar
geeft als het ware terloops aan ‘tijt’ meer diepgang. In V komt Redene erop terug:
‘In tijts te treckene uten bade, / Hets doen der ghenre die sijn vroet’ (47/8). ‘In weelde
1)
baden’ is blijkbaar ook al omstreeks 1400 een staande uitdrukking geweest . (Men
kan overigens ook denken aan: ‘int helse bat baden’.) Wie ‘vroet’, geestelijk verlicht
is, zorgt ervoor ‘in tijts’, te réchter tijd, ‘te treckene uten bade’. Met ‘in tijts’ heeft
Redene zijn eigenlijke woord gesproken, het eeuwig vervulde tijdstip aangeduid. ‘In
tijts’ zal doorspreken tot in de laatste regel van de laatste strofe. Voor Mensche
evenwel blijft ‘tijt’ voorlopig nog natuurlijke levenstijd, niet meer. Zo in VIII: ‘namaels,
als ic werde man, / Cranc van oudden ende al versleten, / Als dien tijt comt moet
icker an’ (82/4). Mensche spreekt nog net als in II, ofschoon hij na VII, de presentatie
van de exemplarische wereldheerser Alexander, het keerpunt van het gedicht, al
wel een beetje vroom is geworden en in zijn antwoord rekening houdt met God: ‘elc
ghebruuct dat hem god jan’ (79). Het natuurlijke leven wordt de mens goedgunstig
door God toegestaan. Ook het ‘ommesien’, ‘dán’, in de toekomst, wordt als een
genadegave van God beschouwd, maar nú, in het heden, nog niet als zodanig
ervaren: ‘Jans my dán god, so sie ic omme’ (88). In IX komt Redene met zijn tweede
exemplarische figuur, de bijbelse geweldenaar Sampsoen. Daarop antwoordt
Mensche in X: ‘Ghi spreect van sampsoene den stercken, / Die spieghel cracht was
van natueren. / Nochtan, ghebruucti naer mijn mercken / Den tijt die hem god liet
ghebueren, / Soudic dan vóér sterven trueren, / Ic

1)

Verg. Dev. e. Prof. Boecxken, lied 213, 4: ‘Al baeydy inder werelt goet’.
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die int bloyen ben ghestaen?’ (100/4). Het zijn dezelfde gedachten als in VIII, alleen
breder uitgewerkt. Sampsoen was een exempel van natuurlijke levenskracht: welnu,
als hij de hem van God gegeven levenstijd tenvolle genoot, zou ik dan treuren voor
ik sterven ga, ik die nog in de bloei van mijn jonge jaren ben? ‘Natuere’ en ‘tijt’ treden
als in II weer tezamen op en beide zijn, nog meer dan in II - want de strofen van
Mensche hebben hun eigen climax -, positief gewaardeerde grootheden. Maar
tegelijk is Mensche in X bereid zich nog wat vromer voor te doen dan in VIII. De
afwijzing van het ‘vermaen’ blijft, maar er kan al wel een waarderend woordje voor
Redene af: je doet al vermanende je plicht, je leert me wat, je wordt bedankt! De
slotregel is in overeenstemming met deze vroomheid-van-de-mond: ‘Alst gode
ghelieft, soe sie ic omme’ (110). Dan komt in XI Redene met zijn overtuigendste
exempelen van menselijke grootheid en armzaligheid, Salomoen de wijze en
Absoloen de schone. Daarmee kan de formele ommekeer verdiept en vervuld worden
tot wezenlijke inkeer. Hoe bereikt Redene dat? Door de ‘wijsheit van natueren’ en
de ‘sconeyt van natueren’ aan te duiden met het woord ‘gratie’: ‘Besiet dan wat dat
hem besloet / Haer grote gratie boven al’ (115/6), let er toch eens op wat hun
‘begenadiging’ boven alle mensen aan deze groten heeft opgeleverd! Ofschoon in
feite een gevarieerde hervatting van het ‘dat hem god jan / liet ghebueren’ uit VIII/X
is het gebruik van ‘gratie’ in de zin van ‘natuurlijke begaafdheid bij de gratie Gods’
nog verrassender dan dat van ‘conscientie’ in de zin van ‘vreze des Heren’. ‘Gratie’
is immers in de usuele taal het tegengestelde van ‘natuere’. De dichter gaat hier
met zijn verbale spel dus wel heel ver. De ironie van Redene heeft in het kader van
de verbeelding echter het gewenste effect: door de aanduiding van ‘natuere’ als
juist ‘gratie’ ziet Mensche opeens in wat ‘natuere’ eigenlijk is - t.w. een niets, een
aas voor de wormen - en ook wat ‘gratie’ eigenlijk is - t.w. de gemeenschap met
God, het álles. In XII, zijn laatste antwoordstrofe, is niet meer sprake van ‘tijt’ maar,
tweemaal, van ‘méér dan tijt’ (123 en 132) en is de natuurlijke mens volledig een
negatief te waarderen grootheid geworden: ‘Ghemerct dat al si wormen spise / Dat
by natueren mensche si’ (126/7). Voor de derde maal in het gedicht staan de woorden
‘tijt’ en ‘natuere’ vlak bij
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elkaar, maar qua betekenis staan ze nu oneindig ver van elkaar af. ‘Hets meer dan
tijt’ is een zegswijze uit de spreektaal, die gewoon bebetekent ‘het is de hoogste
tijd’. Dat betekent het in het gedicht ook, zeker in r. 123. In 132: ‘Hets meer dan tijt.
nu sie ic omme’, heeft de dichter de gangbare zegswijze echter tegelijk incidenteel,
spelend met de woorden, gereïnterpreteerd tot ‘eeuwig vervulde tijd, het nú der
bekering’. Tegenover de échte ‘natuere’ stelt Mensche in XII ook de échte ‘gratie’:
‘Gode ic te ghenaden comme’ (131). Redene sluit daar dan in de eerste regel van
XIII, de slotstrofe, weer onmiddellijk bij aan: ‘Gods gratie si ghebenedijt’ (133), en
herhaalt het woord ‘gratie’ nog eens in een verbredende context: ‘Van sier gratien
en was noyt blijf’ (141). De handschriften hebben in de slotstrofe ook tweemaal ‘in
tijts’, maar de eerste maal (135) zal dit vanwege het rijm wel geemendeerd moeten
worden tot ‘te tijt’, dat overigens hetzelfde betekent. In de laatste regel echter: ‘Elc
poghe hem in tijts van omme sien’, is het ‘van ommesiene tijt’ uit II voor ieder
herkenbaar vervuld tot een ‘in tijts omme sien’. Het gedicht is daarmee thematisch
en verbaal rondgedicht.

3.
Na deze karakteristiek in grote lijnen wil ik het gedicht ook nog eens strofe voor
strofe doornemen en daarbij speciaal op de details letten die in het bovenstaande
nog niet tot hun recht zijn gekomen.
In I formuleert Redene de schandelijke toestand (‘schijn’) die de ‘weerelt’ globaal
genomen te zien geeft. Het is een doornige wildernis waarin ‘caritate up tvelt gheleit’
is - wat als een aanduiding van Christus' kruisiging, maar ook van het tekortschieten
der geestelijke minne kan worden opgevat - en bij ons, ‘die hier als menschen sijn
ghestelt’, moet dit wel een gevoel van schaamte oproepen. ‘Ghestelt’ betekent
gewoon ‘geplaatst’ maar krijgt door het rijmend ermee opponerende ‘bevelt’, d.i.
‘ten val gebracht’, de contextuele zin van ‘overeind geplaatst’. De schepper van de
eeuwige zaligheid en de eeuwige verdoemenis, ‘hemel ende helle’, deed ons ‘hier’
overeind staan in het leven en zal ons ‘haest’ doen vallen ‘metter doot’. Waar ligt
onze toe-
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komst in hemel of in hel? Daar mag ‘gheselle Mensche’, die nog zonder vreze (des
Heren) is, zich wel eens tijdig op gaan bezinnen! Formeel treft ons de lichte cesuur
tussen de regels 6 en 7, en door de hele strofe heen een klankwerking met een
aaneenschakelende functie. Assonerende reeksen zijn ‘dinc/ghemijnct/begrijp/schijn’;
‘blamen/braemen/caritate/schamen/haest’ in samenspel met
‘groter/doernen/moghens/doot’; ‘menschen/ghestelt/bevelt/hem/helle/gheselle’;
‘hemel/vreeseloes’. Alliteraties, vooral van v, m, h en z, ondersteunen het
doorspreken van de woorden. Het thema wordt in I met alle nadruk geponeerd. God
wordt nog niet met name genoemd, alleen aangeduid.
In II, het eerste antwoord van Mensche, domineert het woord ‘niet’. Het treedt
driemaal op, in begin, midden en einde: ‘Dan doe ic niet’ (12), ‘Niet eer’ (18), ‘in sie
nict omme’ (22). De afwijzing van het door Redene geponeerde thema is dus ook
zo nadrukkelijk als maar mogelijk is. Ie-woorden zijn verder ‘riet’ (13, binnenrijm),
‘lief’ (15), ‘ommesiene’ (17), ‘sie’ (22). Een tweede assonerende reeks is
‘juecht/natuere/juecht’, een derde van o in combinatie met a:
‘on-danc/cortlanc/cranc-omme/noch-bedwanc/lanc-lomme’. Alliteratie is er vooral
van 1, minder van t. De functie van II in het geheel van het gedicht is met name om
de tijd als meetbare duur tot uitdrukking te brengen: ‘te vrouch’ (12), ‘cort of lanc’
(15, géén stoplap!), ‘Het es noch lanc eer juecht ghelijt’ (20). De ‘lomme’, de bijt
waarin de dood de mens zal neertrekken, is in deze context een onschuldige
aanduiding van iets dat nog heel veraf ligt.
In III komt Redene, na de afwijzing, tot zijn eerste verduidelijking door het woord
‘sonde’ te introduceren. Hield het woord ‘juecht’ in II een positieve waardering van
het natuurlijke leven in, ‘eertsche weelde’ in III is negatief geladen, want terwille van
die ‘eertsche weelde’ is het dat wij ‘hier in dit leven.../ Siele ende lijf in sonden
gheven’ (23/5). ‘Hier in dit leven’ is een hervatting van ‘hier als menschen ghestelt’
(8), terwijl ‘met vernoye ghedriecht’, d.w.z. ‘met verdriet doorregen’, op hetzelfde
neerkomt als de negatieve karakteristiek van het menselijke bestaan in r. 4/6. ‘Alle
dinc’ (30) is een herhaling van ‘alle dinc’ in de beginregel. De voortzetting van I is
in III even duidelijk als de weerlegging van II. Had Mensche in II gezegd: ‘Het es
noch
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lanc eer juecht ghelijt’ (20), Redene zegt in III: ‘Al es de juecht daer in - in weelden
- ghewiecht, / Soe lijt’ (29/30). Het zijn bijna dezelfde woorden maar het accent is
heel anders komen te liggen. De dreiging van de dood, in II naar de verte verplaatst,
is in de overeenkomstige regel van III - het streven naar parallelisme is onmiskenbaar
- zeer plastisch uitgedrukt en daardoor actueel gemaakt: ‘Eer hem de doot grijpt bi
den velle’ (32). De duur van de tijd is een voorbijgaan: ‘stof in den winde’ (27), ‘gheen
cleven’ (28). Wat blijft is ‘profijt’ (28), weer zo'n vroom woord, net als ‘sonde’. Naast
ie-assonantie, 1-alliteratie en -ijt-rijm (op dezelfde plaats als in strofe II) staat in III
ook een hele reeks ee-woorden, vooral in de eerste helft maar met een echo in de
laatste regel (‘vreeseloes’). Deze ee-assonantie verbindt evenals de alliteratie van
v en z III meer aan I dan aan II. Alleen eigen aan III is de w-alliteratie
(‘weelde/winde/ghewiecht’). De lichte cesuur tussen de zesde en de zevende regel
heeft III met I en II beide gemeen. Hij treedt trouwens ook in bijna alle volgende
strofen op en is dus min of meer karakteristiek voor het gedicht in zijn geheel.
In IV, het tweede antwoord van Mensche, komt naast tweemaal ‘niet’ - ‘dan lovic
niet’, ‘in sie niet omme’ - ook tweemaal ‘neen’ voor en dat laatste, als afwijzing nog
sterker dan ‘niet’, kan eigenlijk wel als het dominerende woord gelden. Ja en nee
zijn met z'n tweetjes en ik kies voor nee, ‘ic segghe neen’ (41). Het wemelt in IV van
de ee-woorden en een daarvan is het door Redene in III geïntroduceerde ‘weelde’.
Mensche spreekt daar echter even positief over als over ‘juecht’: ‘der weelden cracht’
(36), ‘Ic sta so starc up juechden been’ (42). De strofen van Mensche hebben hun
eigen climax. Nieuw is in IV het motief van het niet-kunnen-begrijpen, dat in VI tot
zijn climax gevoerd zal worden. Karakteristiek voor de levendige dictie van Mensche
is het herhaalde ‘recht als een’ (37 en 43). Ook een ander middel tot verlevendiging,
de retorische vraag, verschijnt voor het eerst in IV. (Verderop in V, VI, VII, X en XI,
even vaak bij Redene als bij Mensche.) In de tweede helft van de strofe schijnt de
e-assonantie een aaneenschakelende functie te hebben en dit kan ervoor pleiten
in r. 42 ‘sterc’ in plaats van ‘starc’ te lezen (verg. het rijmwoord ‘stercken’ in r. 100).
In V sluit Redene op verschillende manieren bij IV aan: bij ‘neen’,
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bij ‘verstaen’ - mede door ‘ghi weet’ (46) en ‘die sijn vroet’ (48) - en, wat de
klankwerking betreft, bij de e-woorden (‘sterven/treckene/
nerghens/conscientien/telle/gheselle’). Die e-assonantie verbindt V trouwens ook
met I. Thematisch is echter het belangrijkst dat het zondemotief uit III (‘Wel hem die
hem van sonden vrijt / Eer hem de doot grijpt bi den velle’) in V een een enigszins
barokke climax krijgt: van zonde tot zondvloed (‘Ruumt haestelic, hier wast de vloet’,
49). Het woord ‘hier’ is gemeen aan I, III en V. ‘Haestelic’ - al aangekondigd door
het ‘haest’ in I - onderstreept het hier voor het eerst optredende ‘in tijts’ (47) en helpt
daardoor mee aan de ontwikkeling van het tijdmotief, dat door het stellen van
duur-als-voorbijgang in III nog onvoldoende verdiept was. Evenals in I is in V de
aa-assonantie effectief. Ditmaal wordt een soort accoord gevormd tussen aa en oe.
In VII zal Redene dit hervatten. Er is voorts enige v-alliteratie, als in I en III, ter
onderstreping van ‘vreeseloes’.
VI is aan V verbonden door het parallelisme van de inzet en ook, enigermate,
doordat ‘U meeninghe heeft so diepen gront’ (60) een soort spottende echo vormt
op ‘Ghi en souts ghegronden nerghens na’ (52). Het motief van het niet-verstaan
verbindt VI met IV en V beide, het motief van de weelde - hier zeer positief en
uitdagend verbreed tot ‘weelde ende groten scat’ (58) - met III en IV, ‘vrolic ende
ghesont’ reflecteert naar de strekking van de woorden II en IV (‘Die juecht moet
hebben haer ghevouch’, ‘Ic sta so starc up juechden been’). Zoals in IV de ee-rijmen
domineerden, doen het in VI de o-rijmen. Het opvallendste klankeffect wordt echter
teweeggebracht door de harde rijmwoorden ‘bau’, ‘snau’ en ‘flau’. Zij maken VI tot
het hoogtepunt van de afwijzing.
In VII voert Redene ‘weelde ende groten scat’ uit VI op tot het exemplarische
maximum: ‘Ic telle, ghi hadt der weerelt scat / In dien bestier naer dijn ghevouch’
(68/9). ‘In gansen state’ (70) correspondeert met ‘vrolic ende ghesont’ (59). Met VII
begint de tweede helft van het gedicht, de helft waarin Redene en Mensche elkaar
zullen vinden nadat zij in de eerste helft al voortsprekende zo ver mogelijk uit elkaar
waren geraakt. Opnieuw worden, als in I, ‘de weerelt’ en ‘de doot’ aan de orde
gesteld, maar nu aan de hand van een concreet voorbeeld, het
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meest sprekende voorbeeld dat er te bedenken valt: de grote Alexander, aan wie
‘de weerelt was onderdaen’ maar die nochtans plotseling moest sterven. Hij was,
om met de woorden van I te spreken, ‘metter doot haest bevelt’, maar VII zegt het
soberder, ingehoudener: ‘Der doot en consti niet ontgaen: / Haer vanghen es voor
clocke of schelle’ (75/6). De dood neemt de mens gevangen zonder voorafgaande
waarschuwing, de dood slaat toe vóór het uitluiden; zie Alexander. Dit is inderdaad
‘goet ront’, duidelijk. Met het ‘haest’ van I correspondeert het ‘saen’ (72) van VII. De
expliciet gestelde vraag was: is ‘der weerelt scat’ voor de mens genoeg? Het impliciet
gegeven antwoord luidt: nee, ‘der weerelt scat’ betekent niets. Alliteraties zijn er
o.a. van w (‘weerelt/waerlic/wouch/weerelt’), v
(‘ghevouch/ghevroet/vanghen/vreeseloes’), m (‘mensche/ghemerct/macht/maecti’)
en z (‘saen/zeere/sich/gheselle’). We kennen ze uit I en III.
In VIII betoont Mensche zich voor het eerst een beetje tegemoetkomend: ‘dats
seker waer’ (78), zonder de ironie van het ‘Ghi zecht wel’ waarmee IV begon.
Tegenover het trieste exempel van Redene stelt Mensche dan echter zijn eigen
blijmoedig levensgeloof, zijn eigen heldere wereldse weten: ‘Naer mijn gheloeve so
weet ic claer / Dat my de doot niet doen en can / Maer namaels’ (80/2), ‘Niet eer,
dat es wel mijn weten’ (85). VIII correspondeert in verschillende opzichten met II:
‘die juecht moet hebben haer ghevouch’ / ‘elc ghebruuct dat hem god jan’, ‘als
natuere valt te cranc’ / ‘als ic werde man, cranc van oudden’, ‘so eist van ommesiene
tijt’ / ‘als dien tijt comt moet icker an’, ‘niet eer’ / ‘niet eer’. Maar in VIII is de toon
duidelijk ernstiger geworden en krijgt de onontkoombare veroudering meer aandacht.
Tweemaal gebruikt Mensche ‘niet’ afwijzend (81 en 85), maar ook al eenmaal
aanvaardend, berustend: ‘De doot en sal mi niet vergheten’ (86). ‘Niet’ is niet meer
het dominerende woord en de andere ie-woorden in de strofe - het zijn er maar
twee, ‘dien’ (84) en ‘sie’ (88) - vermogen zijn negativiteit niet stralend en triomfantelijk
te maken. Dominerende woorden zijn ‘god’ en ‘doot’, vooral het laatste, dat ook
nogal door alliteratie ondersteund wordt.
In IX gaat Redene spelen met het zo nadrukkelijk gestelde ‘weten’ van Mensche.
‘Du weets’ (89). Wat weet Mensche? Dat Sampsoen ‘in
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dit leven’ meer heeft vermocht ‘dan eenich mensche’ en niettemin als iedereen heeft
moeten sterven. Wat echter het einde werkelijk ís, wat er na de dood met de mens
gebeurt, ‘dats gode cont alleene’ (94), dát weet Gód alleen. Maar behalve wat de
wereldse mens zo ‘claer’ meent te weten en dat andere dat ‘gode cont alleene’ is,
is er nog een derde soort van ‘weten’. Daarop zinspeelt Redene - namens de dichter
- met: ‘Hebwi ons topkin wel ghedreven, / Dat baet ons, elc weet wat ic meene’
(95/6). ‘Als wij goed ons tolletje hebben voortgezweept, zal ons dat in het hiernamaals
tot voordeel zijn’. Wat bedoelt de dichter met die huiselijke uitdrukking midden in
een uitermate ernstig gedicht, dat de functie heeft om Mensche, om ‘elc’ tot
‘ommesien’ te brengen? Blijkbaar is de huiselijke uitdrukking gangbaar geweest in
de groepstaal van de ingewijden voor wie het gedicht bestemd was. Het spelen met
het zweeptolletje - voortzwepen met de zweep der minne? - moet een min of meer
‘dierbare’ aanduiding zijn geweest van de levenspraktijk der vromen. Mensche
vraagt in X niet wat Redene met zijn voor ons - en ook voor de afschrijver van Br cryptische zegswijze heeft bedoeld, Mensche behoort blijkbaar tot de ‘elc’ die ‘wéét
wat ic meene’. Hij heeft ook van het begin af geweten wat Redene met ‘ommesien’
bedoelde. Redene wil met IX bereiken dat Mensche zijn wereldse weten ombuigt
naar het - hem bekende - ‘weten’ van de groep. Mensche moet geestelijk ‘wijs’
worden, hij moet ‘sinen sin ter doghet stellen’ (98), hij moet tot de vreze des Heren
komen, hij moet ‘ommesien’. Thematisch betekent IX na VII een aanzienlijke climax,
niet zozeer omdat Sampsoen een bijbelse held was en Alexander een wereldse,
maar vanwege datgene wat Redene aan zijn tweede exempel vastknoopt. Formeel
herinnert IX aan III door het domineren van de ee-woorden, door de herhaling van
‘in dit leven’ (23 en 90), door de correspondentie van ‘profijt’ (28) en ‘dat baet ons’
(96) en door de overeenkomstige klankstructuur van de voorlaatste regel. Alliteraties
zijn er in IX o.a. van w, m en z.
In X gaat Mensche uitvoerig en met name op Sampsoen in, terwijl hij in zijn
antwoord van VIII Alexander niet genoemd had. Hij is dus inmiddels nog wat
toeschietelijker geworden, een beter luisteraar. Wat hij echter naar aanleiding van
Sampsoen opmerkt is niet veel anders
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dan het ‘elc ghebruuct dat hem god jan’ uit VIII. Er zit in de argumentatie van
Mensche geen wezenlijke ontplooiing meer. Wel blijft hij Redene afwijzen - op ‘Als
dende comt so moet al beven’ (93) reageert hij herkenbaar met de vraag: ‘Soudic
dan voer sterven trueren?’ (104), gevolgd door een ‘Neen ic niet’ - maar op de
tweede helft van IX, die opwekking tot het geestelijke ‘weten’, blijft Mensche het
antwoord schuldig. Dat getuigt niet van kracht maar van verlegenheid. In plaats van
een antwoord krijgt Redene een ontwijkend bedankje, waarin het woord ‘bewijst’
(109) bij ‘wijs’ (97) aanhaakt en het woord ‘stomme’ (109) aankondigt dat Mensche
het gesprek wil beëindigen. Zoals IX met III correspondeert X enigermate met IV:
de inzet is parallel (‘Ghi spreect’ / ‘Ghi zecht’) en de voorlaatste regel ook (‘U sprake
bewijst mi aerme stomme’ / ‘Du spreecs te my recht als een domme’); de woorden
‘cracht’ en ‘vermaen’ zijn gemeenschappelijk (het laatste in rijmpositie); de afwijzing
‘Neen, ic niet! het sijn al lueren’ herinnert aan ‘Dan lovic niet! ic segghe neen’; de
zelfkarakteristiek ‘Ic die int bloyen ben ghestaen’ lijkt een echo van ‘Ic sta so starc
op juechden been’. Het is alles bij elkaar te veel om toevallig te kunnen zijn. De
dichter heeft zijn eerste 12 strofen als het ware in twee kolommen naast elkaar
geschreven.
XI moet dan corresponderen met V. Inderdaad is de inzet weer parallel: ‘Och’ /
‘Ay’, en hebben de voorlaatste regels van XI en V althans hetzelfde rijmwoord ‘telle’
(de laatste regels zijn uiteraard geheel identiek). Verdere overeenstemmingen zijn
er echter nauwelijks. Men zou hoogstens ‘dincken wilt’ (111) naast ‘wilt verstaen’
(54) kunnen plaatsen. Wordt de dichter in XI te zeer in beslag genomen door wat
Redene wérkelijk als láátste woord te zeggen heeft om nog veel aandacht over te
kunnen hebben voor een ornamentaal parallelisme? XI brengt immers de grote
ontlading, de blikseminslag van het woord, en dat woord is ‘gratie’: ‘Besiet dan wat
dat hem besloet / Haer grote gratie boven al’ (115/6). Het zijn de laatste regels vóór
de middencesuur van de strofe. Onmiddellijk daarop volgt de donderslag van het
‘Eist niet al eens als comt de doot?’ (117). Het is een retorische vraag waarop de
vrager zelf met grote nadruk antwoordt: ‘Jaet’ (118). En daarmee is het alleen maar
schijnbaar krachtige ‘Neen ic niet’ van Men-
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sche in X als het ware vernietigd, door hemelvuur verteerd, retorisch. Het
onderstreept de even radicale ontkrachting van ‘cracht van natueren’ (101) door het
ironisch-onthullende ‘haer grote gratie’. Mensche wordt hierdoor, om de woorden
uit I te gebruiken ‘gheleit up tvelt’, oftewel, zoals hij het zelf in XII zal zeggen,
‘verwonnen’. Alliteratie is er in XI vooral van d, w en t, ook wel van g, maar de meeste
indruk maakt het voor- en nagerommel van de o- en oo-woorden, de hele strofe
door. Wie niet geloven wil dat onze dichter inderdaad hóórde wat hij schreef, moet
deze strofe maar eens hardop lezen.
XII heeft tegenover de voorafgaande donkere donderstrofe opeens een heel
andere kleur, de kleur van de geestelijke verlichting. Het licht breekt vooral door in
de tweede helft van de strofe, wanneer Mensche met ‘Dies’ (128) - na ‘Naer dien
dat’ (123), ‘Ghemerct dat’ (126) - tot zijn beslissende conclusie, het resultaat van
zijn ‘overwegingen’ komt. In feite zijn het helemaal geen overwegingen geweest die
hem tot zijn bekering hebben gebracht, maar is eenvoudig opeens het geestelijke
licht voor hem opgegaan. De dichter heeft echter de vorm van de disputatie gekozen
en blijft daar ook in XII formeel aan vasthouden. Al valt de cesuur ditmaal ook midden
in een zin - tussen overweging en conclusie - hij blijft er toch even wezenlijk om.
‘Conscientie’ is het ene kernwoord - het enige woord dat XII met zijn parallelstrofe
VI verbindt -, het tweede is ‘ghenade’ - tegelijk de schakel met voorafgaand XI en
volgend XIII -, het derde is ‘tijt’. ‘Conscientie’ zit in de assonerende keten
‘ghemerct/mensche/conscientie/wercken’, ‘ghenade’ heeft geen klankbinding in XII
maar zal in XIII zijn resonantieruimte krijgen, ‘tijt’ spreekt door in de i(j)'s van niet
minder dan 9 rijmwoorden en nog 3 zwaargeaccentueerde woorden buiten rijm.
‘Tijt’ is ‘méér dan tijt’, tweemaal, de eerste maal onderstreept door het dubbelrijm
‘ghéén respijt’ (123). Zo is er ook een soort dubbel binnenrijm van ‘Dies consciencie’
en ‘Vierich wercken’ (128/9). ‘Vierich’, dat is de kleur van de tweede helft. Alle
geaccentueerde vocalen van de regels 128/9 - in 129 ook nog de ongeaccentueerde
- zijn helder-palataal. In 130 is de enige niet-palatale vocaal die van het woord
‘verwonnen’, dat een overgang moet vormen naar de rijmwoorden ‘comme/omme’
van 131/2. Het rijmwoord ‘omme’ lag structureel vast, maar als men r. 132 met
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het oor leest: ‘Hets meer dan tijt. nu sie ic omme’, hóórt men dat ‘omme’, ondanks
zijn donkere vocaal, in geen enkel opzicht het slot meer kan ‘verdonkeren’. De
consonanten doen in deze strofe minder dan de vocalen, maar enige alliteratie is
er toch wel van d, m, w en t.
XIII, ik duidde het al aan, is de strofe van de ‘ghenade’. Tweemaal ‘gratie’ (133
en 141), eenmaal ‘ghenade’ (142), worden ondersteund door 4 aa-woorden in rijm
en nog 2 buiten rijm (in r. 138, de laatste voor de middencesuur). De andere
rijmwoorden van de strofe hebben ij - 5 maal, bepaald door ‘tijt’ - of ie - 2 maal,
bepaald door het verplichte ‘ommesien’ van de slotregel. Aa en ij spelen samen in
133, 138, 139 en 141, aa en ie in 141 en 142, ij en ie in 135 en 143 (in beide gevallen
‘tijt en ‘ommesien’ in één regel). Curieus is, aan weerskanten van de middencesuur,
het ‘omgekeerde dubbelrijm’ van ‘ghenaghelt stijf / pinen gaen’. In de slotstrofe is
‘alle dinc’ vervuld in de mystieke gemeenschap met de Gekruisigde. Daarom kan
men r. 139: ‘Wilt tot hem in sijn pinen gaen’, wel als een kernregel beschouwen,
waarin het ‘Hierbi thuwer conscientien ga / Ende wilt verstaen’, uit V, zijn vervulling,
zijn laatste zin krijgt. In het ‘Hi wilt’ van r. 140 wordt ook het ‘ghi wilt’ uit II, IV, VI
vervuld. Het gaat niet om wat Redene maar om wat Christus, de Gekruisigde, van
de mens wil. ‘Minlic’.

4.
Wie met het oor lezend het spel van de dichter probeert mee te spelen, weet dat hij
nooit helemaal aan de zuivere wetenschap toe kan komen. Het blijft ‘raden naar
een bedoeling’. Iets meer dan raden kan het lezen echter worden wanneer ook het
uitgangspunt - althans een van de uitgangspunten - van het dichterlijke spel bekend
is. Zo'n uitgangspunt hebben we in ons geval in het gedicht van Jan van Hulst,
waarboven een andere hand dan die van de kopiist in het Gruuthusehandschrift
‘Een goed exempel’ heeft geschreven. Onze dichter heeft dit ‘exempel’ genoemde
gedicht gekend en in zijn eigen, eveneens ‘exempel’ genoemde gedicht nagevolgd.
Het gedicht van Jan van Hulst is een compositie van 275 regels, verdeeld over
25 strofen van 11 regels met het rijmschema ababbcbccdd, dat ook bij de latere
rederijkers niet ongebruikelijk is. De d-rijmen zijn
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in alle strofen gelijk, namelijk -are. Het laatste rijmwoord is op één uitzondering na
steeds ‘vare’. Die ene uitzondering is de eerste strofe, daar is ‘vare’ het vóórlaatste
rijmwoord. Op 3 uitzonderingen na - de strofen 1, 9 en 25 - is de slotregel
onveranderlijk: ‘Elc zie wel voor hem hoe hi vare’. In strofe 1 is dat de voorlaatste
regel. Strofe 9 heeft als slotregel: ‘Ten si dat men wel vorwaert vare’, strofe 25:
‘Daer niement uuten weghe en vare’. Het afwijkende slot van 9 wordt bepaald door
het acrostichon met de naam van de dichter IANVANHVLST: de laatste regel móest
met een T beginnen. De beginletters van de eerste 23 strofen vormen samen het
in de 14de eeuw gebruikelijke alfabet, strofe 24 begint in het handschrift met het
teken voor ‘Et’, strofe 25 met het teken voor ‘Con’. Men kon het alfabet met die beide
tekens uitbreiden. Jan van Hulst heeft zijn compositie dus door het alfabet laten
bepalen, hij spreekt in zijn slotstrofe zelf over ‘dit a b c’. Voorts is zijn gedicht een
nieuwjaarsgedicht - de slotregel van strofe 1 luidt: ‘Met desen goeden nieuwen jare’
- en is het hoogstwaarschijnlijk bestemd geweest om voorgedragen te worden in
een letterlievende kring, vergelijkbaar met de 15de-eeuwse rederijkerskamers. Het
Gruuthusehandschrift waarin het gedicht is overgeleverd moet een soort
repertoire-boek van die kring geweest zijn. Het slotgedicht van het liedboek in het
handschrift heeft een refrein met de beginregel: ‘Ach zich voor dich, truw hertzen
reyn’. Het vermoeden is gewettigd dat ‘Elc zie voor hem’, danwel ‘Siet voor u’, een
devies is geweest van de brugse kring en dat Jan van Hulst in zijn nieuwjaarsgedicht
dit devies veelvoudig te pas heeft gebracht. ‘Elc zie voor hem’ was dan voor hem
een uitgangspunt bij het dichten en hij heeft zijn gedicht erop afgestemd. Als eerste
regel van de eerste strofe, de A-strofe, schreef hij neer: ‘Als men de werelt wel
beziet’. Zijn tweede strofe, de B-strofe, begon hij met: ‘Beziet vor hu...’. Er zijn nog
drie andere plaatsen van ‘beziet’, drie van ‘ziet’, een van ‘voorziet’, een van ‘kijct’,
zes van ‘merct’. Het is dus wel een gedicht van ‘uitkijken’ en ‘opletten’.
Onze dichter heeft zich tot het gedicht van Jan van Hulst aangetrokken gevoeld,
zowel vanwege de vorm als vanwege de strekking: er zijn, bewust of onbewust,
nogal wat Ecclesiastes-motieven in verwerkt. Hij koos voor zijn eigen ‘exempel’
dezelfde 11-regelige strofe, hetzelfde
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rijmschema. De alfabetische ordening van de strofen interesseerde hem echter
minder, hij wilde waarschijnlijk ook vrij zijn om zelf de omvang van zijn compositie
te bepalen. Dus geen 25 strofen maar slechts 13. Niet alleen de omvang echter,
ook de aard van zijn compositie bepaalde onze dichter zelf. Het gedicht van Jan
van Hulst is niet dialogisch en ook niet op een andere wijze volgens een vast plan
geleed. Natuurlijk zijn de strofen aan elkaar geschakeld, maar als het ware
improviserenderwijs. Wat ze als groep tezamenbindt is enkel dezelfde thematische
regel die ze ook stuk voor stuk richt: ‘Elc zie wel voor hem hoe hi vare’. Onze dichter
daarentegen wilde een dialoog maken, een disputatie, woord en weerwoord, strofe
en antistrofe. Bij dit plan paste geen thematische slotregel die voor alle strofen gelijk
zou zijn. Ook in de slotregels moesten woord en weerwoord doorklinken, thema en
anti-thema. Zo kwam hij tot twéé slotregels, wel op elkaar afgestemd maar toch
elkaars tegengestelde: ‘Sich omme, vreeseloes gheselle’, en: ‘Secht dat ghi wilt, in
sie niet omme’. De eerste heeft duidelijk te maken met: ‘Elc zie wel voor hem hoe
hi vare’. Noch duidelijker is het verband bij de eenmaal, in XIII, toegepaste variant:
‘Elc poghe hem in tijts van omme sien’. Men kan vermoeden dat die slotregel van
XIII er het eerste geweest is en dat ‘Sich omme...’ dus eigenlijk dáárbij als variant
gevormd is. De gedachte om een dialoog in strofen met twee elkaar afwisselende
slotregels te schrijven behoeft onze dichter niet van zichzelf te hebben gehad. In
het liedboek uit het Gruuthuse-handschrift had hij drie voorbeelden van dit
gedichttype, de nummers 21, 53 en 68, kunnen vinden. Daarmee wil ik niet zeggen
dat onze dichter per se dit liedboek gekend moet hebben. Er zullen ook wel
voorbeelden in de geestelijke literatuur te vinden zijn geweest.
‘Voor hem zien’ heeft onze dichter gevarieerd, verdiept tot ‘ommesien’ in de
speciale betekenis die dat woord voor hem - en zijn kring - gekregen had, c.q. door
dit gedicht van hem kreeg. In ‘sich omme...’ / ‘in sie niet omme’ zit een heel
persoonlijke creatie, re-creatie in mystieke zin. Jan van Hulst immers moge in andere
gedichten wel eens in de richting van de geestelijke minne praten, zijn ‘exempel’
heeft zeker niets met mystiek te maken. Minder duidelijk is het element van
verdieping in de variant die onze dichter van strofe 1, regel 1
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heeft gemaakt. Jan van Hulst was begonnen: ‘Als men de werelt wel beziet /.../ So
eist...’, onze dichter varieert dit tot: ‘Als men alle dinc wel oversiet /.../ Soe en can...’,
en plaatst ‘de weerelt’ pas explicerend in r. 5. Misschien kan men zeggen dat voor
Jan van Hulst zijn beginregel maar een conventioneel aanloopje is geweest - in
devote liederen vindt men herhaaldelijk wendingen als ‘Als ic de werelt wel oversie’,
‘Als ic aensie mijn leven al’, e.d. - en dat onze dichter meteen méér over de wereld
heeft willen zeggen, o.a. dat het een woestenij was waarin ‘minne versleghen’ lag.
Dit noodzaakte hem in r. 1 ‘alle dinc’ in te voeren en ook in plaats van ‘bezien’ het
wat ruimere woord ‘oversien’ te gebruiken. Een verdiepende reïnterpretatie is dit
dan eigenlijk niet, meer een contextuele aanpassing van een ontleende beginregel.
Verderop in zijn gedicht heeft onze dichter waar het maar kon woorden van ‘uitkijken’
en ‘opletten’ tepasgebracht. Ze hebben bij hem m.i. geen andere functie dan in het
‘exempel’ van Jan van Hulst. Alleen ‘ommesien’ is een bijzonder, een ‘diep’ woord.
Behalve door zijn conventionele aanloop en zijn thematische regel ‘Elc zie voor
hem...’ heeft de eerste strofe van het voorbeeldgedicht weinig aan de ‘navolging’
bijgedragen. Weliswaar staat er ook al in, r. 9: ‘de tijt es curt’, maar dan in
tegenstelling tot: ‘de weich es lanc’. Voorzover Jan van Hulst een ‘Leitmotiv’ heeft
gehad dat het hele gedicht doorspeelt, is het het motief van de ‘wech’ geweest. Hij
zinspeelt erop aan het slot van zijn laatste strofe: ‘Die heere...bringhe ons...daer
boven...daer niement uuten weghe en vare’. Onze dichter heeft dat niet
overgenomen. Wel, tot op zekere hoogte, het motief van de
tijddie-goed-gebruikt-moet-worden. Jan van Hulst richt zich in zijn strofe 21 tegen
de ‘zotten’, de pleziermakers, die niet bedenken dat ‘den tijt ontgaet / Die commen
soude ter nuttelicheide’, en laat daar in strofe 22 op volgen: ‘Scaemt u ghi alle die
ledich zijt, / Wien god verleent const, cracht ende tijt / Ende hier verzuumt de gracie
ons heeren! / Staet vullic up, wilt werken leeren! / So wie verdoolt - het weg-motief
- zal weder keeren, / Hets altoos tijt’. We vinden hier dus iets in van: ‘Voerwaer wi
moghens ons wel schamen’, ‘Nochtan, ghebruucti - Sampsoen, die spieghel cracht
was van natueren - den tijt die hem god liet ghebueren’, ‘Ic lye verwonnen...Gode
ic te ghenaden comme’,
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‘Dies consciencie...wercken beghint in my’, ‘Elc poghe hem in tijts van omme sien’.
Maar bij Jan van Hulst gaat het niet over ‘vierich’, maar gewoon nuttig werken,
werken waarin God erkend en geëerd wordt als de schenker van alle kracht en tijd.
Had onze dichter Redene in IX zijn ‘vermaen’ in deze zin laten redigeren, Mensche
zou het in X al volledig hebben kunnen beamen en het gedicht was uit geweest. Bij
Jan van Hulst staat de ‘gracie ons heeren’ niet radicaal tegenover ‘natuere’ en is
het doel van zijn ‘vermanen’ - een woord dat ook hij herhaaldelijk gebruikt - geen
radicale bekering. Jan van Hulst beleert een kring van kunstlievenden, onze dichter
een kring van vromen.
Overigens voelt men bij de vergelijking van de beide gedichten herhaaldelijk de
vraag bij zich opkomen: wat is reïnterpretatie precies? Woorden als ‘natuere’ en
‘doot’ liggen bij Jan van Hulst in dezelfde sfeer als bij onze dichter, daar valt, zou
men zo zeggen, weinig aan te reïnterpreteren. De ‘navolger’ had het gedicht van
zijn ‘voorganger’ voortdurend in zijn hoofd, zodat diens woorden als vanzelf, zonder
betekenisverschil, konden overvloeien in de zijne. Dat is bijvoorbeeld gebeurd bij
het schrijven van II: ‘Die juecht moet hebben haer ghevouch.../ Maer als natuere
valt te cranc, / So eist van ommesiene tijt’. Daarachter horen we strofe 11 van Jan
van Hulst: ‘Beziet, ghi minres van dier manieren (= venus scolieren), / Den tijt die
ghi ter minne gheift, / Ende als natuere beghint faelgieren / Merct up den loon die
an haer cleift’. Leggen wij echter XI naast 6, dan blijkt de verhouding ingewikkelder:
bij het overvloeien van de woorden is er wel degelijk iets als een contextuele
meerwaarde ontstaan, en waar ligt de grens tussen contextuele meerwaarde en
reïnterpretatie? In 6 richt Jan van Hulst zich vermanend tot de ‘edel princhen’ om
niet al te hoog te willen klimmen want: ‘Hoghe gheboorte en helpt al niet: / Al effen
groot als comt de doot’. In XI is de vermaning, tot Mensche, veel algemener en
dieper: ‘Och dincken wilt up salomoene, / Wiens wijsheit was so over groot.../ Besiet
dan wat dat hem besloet / Haer grote gratie boven al: / Eist niet al eens als comt de
doot?’ Mensche wordt hier door Redene niet alleen verwezen naar de exemplarische
wijze Salomo, maar ook nog met zijn neus gedrukt op een tekst uit diens Ecclesiastes
(2, 14 of een parallelplaats). Dat moet wel bijzondere indruk maken, dat moet
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een wezenlijke bijdrage zijn tot de bekering van Mensche. Maar de woorden die
hier, dankzij het gezag van de ‘prediker’ Salomo, opeens zo diep gaan resoneren,
zijn met een lichte formele variatie en zonder betekenisverandering zo maar
‘overgevloeid’ uit een versregel van Jan van Hulst! Een speler als onze dichter kan
met zijn woordmateriaal elk ogenblik alle kanten op.
Een strofe die bijzondere indruk op onze dichter moet hebben gemaakt is 18 van
Jan van Hulst. Hierin staan de regels die ik al eerder heb besproken: ‘Wat peinstu,
vreezeloos gheselle, / Naer dien dat doot es sampsoen?’. ‘Gheselle’ is ‘gheselle’
gebleven, het woord waarmee Mensche, ‘vriend mens’, wordt aangesproken, maar
‘vreezeloos’ is grondig en zeer geraffineerd gereïnterpreteerd. In 18 rijmt ‘gheselle’
op achtereenvolgens ‘helle’, ‘velle’ en ‘telle’. Onze dichter laat ook de eerste maal,
in I, ‘gheselle’ rijmen op ‘helle’, de tweede maal, in III, op ‘velle’ en de derde maal,
in V, op ‘telle’. Dat is enkel spel zonder reïnterpretatie, een zaak van gehoor en
geheugen. Hetzelfde kan men zeggen van de reflex van ‘Naer dien dat doot es
sampsoen’ in XII: ‘Naer dien dat salomoen de wijse / Der doot en hadde gheen
respijt’. Sampsoen is weliswaar vervangen door Salomoen, maar de context is
parallel. Daarentegen ontbreekt het contextuele parallelisme volledig bij: ‘Nochtan
hi zien mach, jans hem god’, en de laatste regel van VIII: ‘Jans my dan god, so sie
ic omme’. Op de klank af zijn de woorden ongeveer gelijk, zodat men in VIII van
een echo-regel kan spreken, maar de betekenis is totaal verschillend. Men zou aan
een toevallige overeenstemming kunnen denken, als het doorspreken van strofe
18 op andere plaatsen niet zo overtuigend bleek. Nu moeten wij wel zeggen: we
betrappen onze dichter op een formeel woordenspel zonder diepere bedoelingen
maar mét een verregaande contextuele reïnterpretatie. Terloops wijs ik er nog op
dat onze dichter, die wel een geestelijke zal zijn geweest, de ietwat onorthodoxe
exemplarisering van Sampsoen door de leek Jan van Hulst heeft rechtgezet. In
plaats van de ‘onwijze’ Sampsoen - ‘om dat hem vroescap ghebrac / Sine cracht
ne batte hem niet ij bien, / Hine moeste sterven onder tdac’ - krijgen we: ‘Sampsoen
was meer van machte / Dan eenich mensche in dit leven, / Maer hoe groot wonder
dat hi wrachte’, enz. De bijbelse held is weer netjes op zijn voetstuk gezet.
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De vergelijking tussen ‘voorbeeld’ en ‘navolging’ is, dat meen ik hiermee wel te
hebben aangetoond, in vele opzichten leerzaam. We zien onze dichter aan het werk
en we leren hem daardoor beter kennen. We leren hem kennen als een speler in
zijn omgang met zijn speelgoed, een speler die uitgaande van dat speelgoed volledig
zijn eigen spel blijft bepalen. Afgezien van zo'n enkel geval als de voorstelling van
Sampsoen heeft onze dichter waarschijnlijk niet de bedoeling gehad om Jan van
Hulst te verbeteren. Hij heeft diens trouwhartige nieuwjaarsvermaning voor een club
van al te ambitieuze letterlievenden - om ze de rechte ‘wech’ te leren - terdege
begrepen, maar zag al lezende de mogelijkheid opdoemen van een ander gedicht
dat hij zelf zou kunnen schrijven, voor zijn eigen ‘club’. Hij was een speler voor het
aangezicht des Heren en heeft inderdaad, dat brevet geef ik hem persoonlijk graag,
‘sijn topkin wel ghedreven’.

5.
Is onze dichter misschien ook nog nader te localiseren, of zelfs te identificeren? Een
dergelijke vraag brengt ons weer helemaal op speculatief terrein. Is het aannemelijk
te maken dat onze dichter zijn voorbeeldgedicht heeft leren kennen uit het omstreeks
1395 ontstane Gruuthuse-handschrift zelf? Van ‘Een goed exempel’ zijn geen andere
afschriften bekend, van drie andere gedichten van Jan van Hulst wel. Dat zegt op
zichzelf nog niet zoveel, want wat er bewaard is, is maar een toevallige rest van wat
er eenmaal geweest moet zijn. We kunnen echter proberen ten aanzien van ‘Een
goed exempel’ het toeval van de overlevering iets minder toevallig te maken door
te overwegen, of het wel waarschijnlijk is dat er van gedichten die speciaal voor ‘Die
blomkin van Brucghe’ geschreven waren, ook afschriften gemaakt en bewaard zullen
zijn buiten het repertoire-boek van de ‘compaengie’, t.w. het Gruuthuse-handschrift.
Gedicht 14 uit het derde deel is zo'n gedicht voor intern gebruik geweest - verg.
Spelend met de spelgenoten, blz. 143 vgg. - en gedicht 11, de nieuwjaarsvermaning
waarboven een latere hand de titel ‘Een goed exempel’ heeft gezet, vermoedelijk
ook. Dat maakt de kans dat onze dichter zijn voorbeeldgedicht in het Gruut-
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huse-handschrift zou hebben gelezen groter. Hij zou zelf de man geweest kunnen
zijn van wie die betiteling ‘Een goed exempel’, en ook dat andere opschrift boven
gedicht 15, ‘Van eenen jonghelinghe ende van eenen ermite’, als een soort
lezersnotities afkomstig waren. In dat geval moet hij in enigerlei betrekking tot ‘Die
blomkin van Brucghe’ hebben gestaan, hij zou bijvoorbeeld tot de omstreeks 1400
toegetreden leden kunnen hebben behoord.
Dat is dan een poging tot localisering van onze dichter - Brugge, omstreeks 1400
-, een speculatieve poging weliswaar maar toch, zolang er geen tegenargumenten
zijn aangevoerd, met recht van bestaan. Een poging tot identificering zou van deze
localisering uit kunnen gaan. Een dichter die omstreeks 1400 als jonge man tot de
‘Blomkin’ was toegetreden, zou in 1428 ook tot de oprichters van de Kamer van de
Heilige Geest kunnen hebben behoord, die geacht kan worden de tradities van de
oude ‘compaengie’ op moderne wijze - de wijze van de rederijkers - te hebben
voortgezet. De 13 leden van de Kamer van 1428 zijn ons met name bekend, zie
Muller/Scharpé, Spelen van Cornelis Everaert, blz. vi. We zouden dus kunnen
vragen: wie van de 13? Die vraag kan alleen zinnig beantwoord worden wanneer
er in het ‘exempel’ van onze dichter een of ander acrostichon te ontdekken zou zijn.
Jan van Hulst had in strofe 9 van zijn gedicht zijn volle naam verwerkt, een wat
ongewone plaats, want in het algemeen nodigde een eerste of, vooral, een laatste
strofe meer uit tot acrostichische kunststukjes. Maar Jan van Hulst schreef een
alfabetisch gedicht en was dus gebonden aan zijn I-strofe, de negende. Heeft onze
dichter, die geen alfabetisch gedicht schreef, zijn voorganger ook ten aanzien van
het acrostichon na willen volgen, dan hebben wij dit toch wel in de eerste plaats te
zoeken in zijn slotstrofe, XIII, met de beginletters GDNWVSWHVSE. De laatste 4
letters, HVSE, zouden een naam, of een toespeling daarop, kúnnen zijn. Nu vinden
we bij de 13 stichters van de Kamer van 1428 inderdaad ene Bartholomeus Huijs.
Als een van de 13 in aanmerking kan worden gebracht voor het auteurschap van
het Exempel van Redene en de Broesche Mensche, zou er voor deze Bartholomeus
althans een argument aan te voeren zijn.
De gedachte dat onze dichter het Gruuthuse-handschrift zou hebben
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gekend, zou aan overtuigingskracht kunnen winnen, wanneer er in zijn gedicht ook
reflexen te vinden zouden zijn van plaatsen uit het werk van Jan Moritoen. Ik ben
daar natuurlijk naar gaan zoeken, maar zonder veel resultaat. Hoogstens zou ik
erop kunnen wijzen dat in gedicht 2 de dialoog tussen de ‘minre’ (= Jan Moritoen)
en de ‘hermite’ - waarbij ieder op zijn eigen standpunt blijft staan - een zeker
parallelisme vertoont met de eerste helft van het ‘exempel’ en dat de ‘hermite’ het
woord ‘conscientie’ ook op een wat merkwaardige manier gebruikt, als ‘bewustzijn
van hetgeen God geboden heeft’ (r. 106). De verwantschap blijft echter te vaag om
als argument te kunnen dienen.
K. HEEROMA

Eindnoten:
3
4
7
9
10
12
13
14
15
16
18
20
21
22
23
26
27
28
30
35
36
38
41
43
50
57
62
64
66
78
80
95
111
112
113
119
120
123
125
126
128

Br begrip, Be begryp;
Br al, Be als;
Br moghen, Be moghens;
Br ghetelt, Be gestelt;
Br sijn haest bevelt, Be haest zyn gevelt;
Br Dat en, Be Dan;
Br hebbe, Be hebs;
Br Die jonchede;
Br Wie, Be Wien;
naar Be, Br Maer als de natuere valt so cranc;
Br noch door bedwanc, Be noch bedwanc;
Br so lanc, Be noch lanc;
Br grijpt, Be trect;
Br Be ic en;
naar Be, Br Doch wilt mercken hoe wi int leven;
Br deertsche, Be aerdsche;
Br Als, Be Ende als;
Br leven, Be cleven;
Br so, Be soe;
Br sijn si twee, Be dat zyn twie;
Br weelder, Be weelden;
Br ghedwee, Be gevee;
Br Dat en, Be Dan;
Be als, Be recht als.
Br Eer u de baren over slaen;
Br den meneghen;
Br ghit;
Br so flau;
Br ic en sie;
Br al sterven moet;
Br Maer.
Br Hebben wy ons capkin wel ghedreghen, Be Hebben wy ons topkijn wel gedreven;
Br salemone, Be salomoene;
Br sonder ghenoot, Be so over groot;
Br van absoloene, Be up absoloene;
Br sonder ghetal, Be so groot getal;
Br gheen, Be ghene;
Br Naer dat salemoen, Be Naer dien dat salomon;
Br abselon die schoene, Be absolon die scoenste;
Br al si, Be al wort;
Br consencie, Be consciencie;
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133
134
135
137

Br Ic lide, Be Ic lye;
Br ghebenedit, Be gebenedyt;
Br ontfaen, Be verstaen;
Br Be in tijts;
Br dien, Be die.
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Prognose contra prognose
Wie niet ondergedompeld is in de fonologie of verstrikt in hetzij de leer der
woordgroepen hetzij in de transformationeel-generatieve grammatika zal met meer
dan gewone belangstelling het artikel Razdom rodjand niujaim van F. de Tollenaere
in dit tijdschrift (Deel LXXXVIII blz. 1-10) hebben gelezen. Het is beknopt, zakelijk
en duidelijk, waardoor onze kennis van het (bijbel) Gotisch wat toegenomen is. Om
hiervan maar direkt een bewijsje te geven: tot dusver wist men niet of het Gotische
waurms, znw. m. ‘worm, slang’ een a- dan wel een i-stam is [in Stamm-Heyne's
13-14

Ulfilas
(F. Wrede) [1920] blz. 490 a als waurms, m. (i?) genoteerd], omdat de
nominatief of de datief of de akkusatief meervoud van dit woord niet bekend is. In
vs. 18 van het gevonden blad staat waurmans (nimand), zodat hieruit duidelijk blijkt
dat ‘waurms’ een a-stam is (vgl. dagans). Die kennis zal vermoedelijk weer wat
groter worden wanneer ook de achterzijde van het gevonden blad zal zijn ontcijferd.
‘Het is een aardige oefening, of als men wil een spelletje, om te voorspellen hoe
Wulfila's Gotische vertaling van de Griekse tekst is geweest’, aldus De Tollenaere.
De tweede helft van vers 18 hoofdstuk XVI van het evangelie van Marcus luidt in
het Grieks ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσιν ϰαὶ ϰαλῶς ἕξουσιν, in de vertaling
van het Nederlands Bijbelgenootschap [1954]: ‘op zieken zullen zij de handen leggen
en zij zullen genezen worden’, wat volgens De Tollenaere in het Gotisch zou kunnen
hebben geluid: ‘siukaim handuns lagjand jah gahailnand’. Struktureel is er
onderscheid tussen de Griekse versie en die van de Tollenaere: het Grieks heeft
een voorzetsel (ἐπί) + een nomen in de akkusatief, De Tollenaere neemt hier een
meewerkend voorwerp (dativus commodi) aan. We laten dit verschil even rusten
om te zien wat Wulfila in andere soortgelijke gevallen doet. In de volgende opereert
hij met een datiefkonstruktie of met een voorzetselbepaling:
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Marcus V: 23
Grieks:

ἵνα...ἐπιθῇς τὰς χεῖρας αὐτῇ

Gotisch:

ei...lagjais ana þo handuns

Marcus VI: 5
Grieks:

εἰ μὴ ὀλίγοις ἀρρώστοις ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας

Gotisch:

niba fawaim siukaim handuns galagjands

Marcus VII: 32
Grieks:

ἵνα ἐπιθῆ αὐτῷ τὴν χεῖρα

Gotisch:

ei lagidedi imma handau (resp. handu)

Marcus XIV: 46
Grieks:

οἱ δὲ ἐπέβαλαν τὰς χεῖρας αὐτῷ

Gotisch:

eis uslagidedun handuns ana ina

Lucas IV: 40
Grieks:

ὁ δὲ ἐνὶ ἑϰάστῳ αὐτῶν τὰς χεῖρας
ἐπιτιθεὶς

Gotisch:

iþ is ainhwarjammeh ize handuns
analagjands

I Timotheus V: 22
Grieks:

χεῖρας ταχέως μηδενὶ ἐπιτίθει

Gotisch:

Handuns sprauto ni mannhun lagjais

1)

In het volgende geval is van een handoplegging geen sprake, overigens hebben
we met eenzelfde soort konstruktie te doen:

Marcus XV: 17
Grieks:

ϰαὶ περιτιθέασιν αὐτῷ πλέξαντες
ἀϰάνθινον στέφανον

Gotisch:

jah atlagidedun ana ina þaurneina wipja
uswindandans

1)

We merken op dat Mossé in zijn Manuel de la Langue Gotique (1956] bij de behandeling van
de datief (blz. 167 en vlgg.) deze dativi niet noemt evenmin als W. Krause, Handbuch des
3

Gotischen (1968) par. 116. Stamm-Heyne (1902) zegt: ‘der Dat. commodi oder incommodi,
des Interesses, hat im Gotischen ausgedehntesten Gebrauch’; hij noemt onze gegeven
voorbeelden niet.
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2)

Niet de dativus van een persóon maar van een záak bij ἐπιτίθημι geven

2)

‘Zahlreiche Verba haben den Dat. bei sich, in der Regel den der beteiligten Person’
(Stamm-Heyne). Voor het karakter van een meewerkend voorwerp zie ook Den Hertog,
2

Nederlandsche Spraakkunst I blz. 14.
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Johannes XIX: 2
Grieks:

ϰαὶ οἱ στρατιῶται πλέξαντες στέφανον ἐξ
ἀϰανθῶν ἐπέθηϰαν αὐτοῦ τῇ ϰεφαλῇ

Gotisch:

Jah þai gadrauhteis uswundun wipja us
þaurnum jah galagidedun imma ana
haubid.

Met uitsluitend een voorzetselbepaling komen voor bij ἐπιτίθημι (en (ἐπι)βάλλω):

Mattheus IX: 16
Grieks:

οὐδεὶς δὲ ἐπιβάλλει ἐπίβλημα ῥἅϰους
ἀγνάφου ἐπὶ ἱματί ῳπαλαιῷ

Gotisch:

Aþþan ni hwashun lagjiþ du plata fanan
þarahis ana snagan fairnjana

Mattheus IX: 18
Grieks:

ἐπίθες τὴν χεῖρά σου ἐπ᾽ αὐτήν

Gotisch:

atlagei handu þeina ana ija

Mattheus X: 34
Grieks:

μὴ νομίσητε ὅπι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ
τὴν γῆν

Gotisch:

Nih ahjaiþ þatei qemjau lagjan gawairþi
ana airþa

Marcus X: 16
Grieks:

τιθεὶς τὰς χεῖρας ἐπ᾽ αὐτά

Gotisch:

lagjands handuns ana þo

Lucas XX: 19
Grieks:

ϰαὶ οἱ αῤχιερεῖς ἐπιβαλεῖν ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς
χεῖρας

Gotisch:

Jah sokidedun...uslagjan ana ina
handuns

Johannes VII:30
Grieks:

ϰαὶ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ᾽ αὐτὸν τὴν χεῖρα

Gotisch:

jah ni ainshun uslagida ana ina handu
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Johannes VII: 44
Grieks:

ἀλλ᾽ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς
χεῖρας

Gotisch:

akei ni ainshun uslagida ana ina handuns
(zo ook in Skeireins VIII)
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In de volgende gevallen is bij de oplegging der handen een záak betrokken:

Marcus VIII: 25
Grieks:

ἐπέθηκεν τὰς χεῖρας ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς
αὐτοῦ

Gotisch:

galagida handuns ana þo augona is

Lucas IX:62
Grieks:

οὐδεὶς ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα ἐπ᾽ᾄροτρον

Gotisch:

ni manna uslagjands handu seina ana
hohan

In de volgende gevallen is van een hándoplegging geen sprake, overigens hebben
we met eenzelfde soort konstruktie te doen:

Johannes IX:15
Grieks:

πηλὸν ἐπέθηϰέν μου ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς

Gotisch:

fani galagida mis ana augona

2 Corinthiërs III: 13
Grieks:

ϰαὶ οὐ ϰαθάπερ Μωϋσῆς ἐπίθει ϰάλυμμα
ἐπὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ

Gotisch:

jah ni swaswe Moses lagida hulistr ana
andawleizn

Overzien we nu het geheel dan blijkt dat het Grieks en het Gotisch bij het opleggen
van handen èn een meewerkend voorwerp èn een voorzetsel-bepaling kennen t.a.v.
de persoon wie de handen worden opgelegd. Het Gotisch heeft een lichte voorkeur
voor een prepositionele konstruktie; weliswaar heeft het Johannes IX:15-waar het
intussen niet over een handoplegging gaat - een dativus waar het Grieks ἐπὶ gebruikt;
maar daar staat tegenover dat waar het Grieks in Marcus V:23 en XIV: 46 alsmede
in de verwante konstruktie Marcus XV:17 - tot driemaal toe dus in hetzelfde evangelie
- een meewerkend voorwerp heeft, het Gotisch tot driemaal toe een bepaling met
ana kent. Als Wulfila dus aan een voorzetselbepaling (met ana) in het evangelie
van Marcus blijkbaar de voorkeur geeft boven een meewerkend voorwerp, zal hij
dat waarschijnlijk ook gedaan hebben als zijn voorbeeld een verbinding met een
vóorzetsel heeft: Marcus XVI:18 ἐπὶ ἀρρώστουσ χεῖρασ ἐπιθήσουσιν καὶ ϰαλῶς
ἕξουσιν.
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Op grond hiervan menen we te mogen voorspellen dat de achterzijde van het
gevonden blad van de Codex Argenteus als vertaling van dit Grieks niet siukaim
handuns lagjand jah gahailnand zal te zien geven máar ana siukans handuns lagjand
jah gahailnand.
Deventer, Zwolseweg 108
A.P. BONT

Naschrift bij een prognose
In de Pfälzer Heimat van dec. 1971, blz. 110-118, heeft Dr. Franz Haffner een artikel
gepubliceerd onder de titel ‘Herkunft des Fragmentes der Ulfilas-Bibel in Speyer’.
Op blz. 112a komt een verkleinde (7 cm × 8,8 cm) fotografische reproduktie voor
van de zwaar beschadigde achterzijde van wat dr. Elfriede Stutz, in ZfvS 85, 95
(1971), het Fragmentum Spirense heeft genoemd. Die achterkant kan ik, met behulp
van genoemde foto, echter niet lezen. Op de bovenste regel is wèl te ontcijferen
een eerste woord ana, dan volgt over een ruimte van 10,5 mm iets waar ik geen
touw aan vast kan knopen, daarna ans gevolgd door handuns en dan nog zeven
(?) letters, waarin ik echter niet direct lagjand herken. In dit laatste stuk van de eerste
regel zie ik eerst een u; als de tweede letter een s is en geen o, dan zou er misschien
uslag<j>an<d> kunnen staan, gevolgd door jah aan het begin van de tweede regel.
De eerste regel van de foto in de Pfälzer Heimat is 44 mm lang en de vlakverdeling
is als volgt:
[ana] [? ans] [handuns] [?]
5 mm 10,5 mm 4,5 mm 13 mm 11 mm.
Het woord dat volgt op ana kan gezien de ruimte moeilijk siukans zijn, immers
over een vlak van 10,5 mm verwacht men meer dan de vier letters van siuk. Dr.
Elfriede Stutz, aan wie ik op 3-3-1972 gevraagd had, hoe de tweede helft van Mark.
XVI, 18 luidde - ik verkeerde toen nog in de veronderstelling dat zij de achterkant
met behulp van ultraviolette stralen ontcijferd had -, moest me echter teleurstellen.
Zij had alleen maar een foto onder ogen gehad en ook zij kon niet lezen wat
voorafgaat aan de acc. pl.-uitgang -ans, maar zo schreef ze: ‘Ich halte für möglich
unhailans statt siukans’. Of dat er staat, kan ik noch bevestigen noch ontkennen.
Wat de vlakverdeling betreft zou het kunnen; zes ontbrekende letters (unhail) zouden
inderdaad ongeveer 10,5 mm in beslag nemen.
In zijn bovengenoemde bijdrage schrijft dr. Franz Haffner: ‘Inzwischen ist auch
die Entzifferung der Rückseite unseres Fragmentes gelungen. Der Text wird
demnächst veröffentlicht’ (blz. 115, noot 4). Wie de verdienste van deze waarlijk
niet geringe prestatie toekomt, wordt echter niet gezegd.
Warmond, 7 april 1972.
F. DE TOLLENAERE

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 88

159

Boekbeoordeling
Bloemlezing uit de bundel Uyt-spanningen van Jodocus van Lodenstein
met inl. en aant. door Dr. P.J. Buijnsters (Klass. Letterk. Pantheon 186).
o
Zutphen, Thieme (1971). 8 . 157 blz.
‘Het hoofd omhoog, het hart naar boven’ is een van die regels - zoals ook b.v. ‘Waren
alle mensen wijs...’ - die de auteur een soort van anonieme onsterfelijkheid verlenen:
iedereen kent ze, maar citeert ze ook met slechts een allerflauwst denkbeeld in het
achterhoofd omtrent de persoon die er eigenlijk achter steekt. Typerend is in het
geval van Lodenstein ook de verbastering: in het oorspronkelijke lied Heeerlijckheyds
Loff luidt de regel: ‘Hoog! om hoog! mijn siel / na boven!’; de Evangelische Gezangen
maakten ervan ‘Hoog, omhoog, het hart naar boven!’ en de volksmond bezigt het
thans zoals zoëven het eerst geciteerd. Een van de eerste zorgen van de uitgever
is dan ook geweest het vaststellen van een zuivere tekst, waarvoor alleen de eerste
druk van 1676 kon dienen; wie de latere vergelijkt, valt, zegt schr. ‘van de ene
verbazing in de andere’, en hij geeft dan een lijstje van corrupties die hij reeds in
de 6de druk (Amsterdam-Utrecht 1703) kon constateren. Opmerkelijk is echter dat
van deze 9 zeer corrupte plaatsen er in de 5de druk (1695) nog maar 3 voorkomen,
naar mij bleek; het grote bederf is dus pas na 1700 opgetreden. Op één plaats
slechts heb ik de uitgever zelf op een fout kunnen betrappen: in vs. 49 van 'T Heylige
Sacrament ont-heyligd staat (blz. 138) ‘staack die knevelende boeyen’, waar gelezen
moet worden ‘slaack’.
De inleiding van de uitgever is een model van conciesheid. Binnen de enge perken
die een uitgave als deze hem toeliet heeft hij alle essentiële punten die voor deze
merkwaardige dichter van belang zijn aangeroerd en omschreven: zijn persoon en
leven, zijn plaats in de Nadere Reformatie, zijn betekenis voor het piëtisme, en zijn
opvattingen van het dichterschap. Voor het ontstaan van het piëtistisch taaleigen
is Lodenstein van grote betekenis geweest, en zijn terminologie stemt overeen met
die van ‘de middeleeuwse mystici en devoten’, maar ‘wie geen
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losse regels uit hun verband citeert, moet erkennen dat zelfs bij overeenstemming
in terminologie Lodenstein wezenlijk verschilt van de door hem gebruikte mystici.
Van mystiek in de zin van cognitio Dei experimentalis...is bij hem geen sprake, laat
staan van pantheïsme’.
Aan de annotatie is eveneens de grootste zorg besteed, en dat niet alleen wat
de tekstinterpretatie betreft, maar bij elk gedicht ook de toelichting der thema's en
thematische verwantschappen. Het is zeker te sterk uitgedrukt wanneer de uitgever
zegt dat ‘zijn verzen bijna onbereikbaar zijn geworden’: er zijn zoveel drukken van
gemaakt dat zelfs in deze tijd van schaarste aan antiquarische boeken een
Lodenstein altijd nog wel te koop is - en op blz. 9 zegt schr. zelf: ‘Vandaag de dag
worden er nog geregeld geschriften van Lodenstein herdrukt voor een klein maar
trouw publiek van niet-professionele lezers’ - maar een b e t r o u w b a r e tekst was
al sinds lang niet meer beschikbaar, en deze bezitten wij nu in Buijnsters uitgave
ten volle, met een voortreffelijk apparaat erbij.
Leiden, Januari 1972.
C. KRUYSKAMP
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o

studie. Meppel, Boom (1972). 8 , VI en 193 blz. m. 48 blz. facsimile. Prijs ing.
ƒ 27,50.
LANGENDIJKK, PIETER, Het wederzyds huwelyksbedrog. Blijspel. van inl. en
aant. voorzien door W.A. ORNÉE. 7de vernieuwde druk. (Kl. Lett. Pantheon 68).
o

Zutphen, Thieme, (1972). 8 , 123 blz. Prijs ing. ƒ 8,90.
RUTTEN, Prof. Dr. M., De Interludiën van Karel van de Woestijne (Bibl. de la
Faculté de Philos. & Lettres de l'univ. de Liège, fasc. CXCVI). Paris, Soc.
o

d'Edition ‘Les belles Lettres’, 1972, gr. 8 , 755 blz. Prijs 81 FF.
SHIBLES, WARREN A., Metaphor. An annotated bibliography and history.
o

Wisconsin, The Language Press (1971). 8 , XVI en 414 blz. Prijs niet verm.
VRIENDT-DE MAN, M.J. DE -, Frequentie van woorden en structuren in spontaan
gesproken Nederlands - Enquête sur la disponibilité du vocabulaire en langue
o

neerlandaise. Brussel, Didier (1971). 8 , VIII + 366 en 90 blz. Prijs niet verm.
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Oudnederlands
Drie hoofdstukjes uit de vroegste Nederlandse taal- en letterkunde
Het zal wel moedig schijnen wanneer een buitenlands geleerde als neerlandicus
wil optreden en met deze bedoeling zijn voeten juist op de toch heel onvaste bodem
van het ‘Oudnederlands’ zet - een gebied dat ook de Nederlanders zelf, kenners
zowel als leken, reeds lange tijd bezig houdt. Misschien is een onbevangen
‘vreemdeling’ hier in staat, van zijn extern standpunt uit het een of ander scherper
te zien; vooral acht ik het raadzaam, sommige nieuwe opvattingen in een bekend
Nederlands tijdschrift ter discussie te stellen, opdat niet jaren verlopen eer men hier
te lande er kennis van neemt.

I
De eerste kwestie waar het om zal gaan, is de terminologie: als benaming van het
oudste tijdperk in de Nederlandse taal- en letterkunde heeft men in het verleden
meestal de term Oudnederfrankisch gebruikt, maar de vraag is, of men niet beter
1)
Oudnederlands zou zeggen . Historici en taalkundigen stemmen met elkaar overeen
dat niet alleen de stam der Franken, maar ook Saksen en Friezen (met nog oudere
substraten niet eens rekening gehouden) de grondslag van de Nederlandse bevolking
2)
en taal gevormd hebben ; men zal daaruit de conclusie moeten trekken dat
Oudnederfrankisch, in het geheel beschouwd, een allesbehalve juist begrip uitdrukt.
Anderzijds kan men er tegen inbrengen, en dit is de tegenargumentatie, dat
Oudnederfrankisch volstrekt niet een definitie, een precieze begripsbepaling vol-

1)

2)

Een veelbediscuteerde vraag, die onlangs H.K.J. Cowan opnieuw, met betrekking tot de
Oudnederlandse (Oudnederfrankische) psalmen, opgeworpen heeft: Oudoostnederfrankisch
of oostelijk Oudnederlands? (TS 71 (1953), 161-182, en de verder genoemde publicaties van
dezelfde auteur).
Vgl. samenvattend A. van Loey, Schönfelds Historische Grammatica van het Nederlands,
Zutphen

7

1964, blz. XXV vv.
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gens de zakelijke inhoud, maar slechts een terminologisch hulpmiddel biedt. De
term Oudnederfrankisch zou dus zijn functie vervuld hebben, indien hierdoor, in een
uiterlijke afbakening, deze westgermaanse taaltak gekenmerkt werd tegenover
Oudsaksisch, Oudhoogduits enz. Maar terminologisch blijkt op het eerste gezicht
dat de correlaties tussen zulke naburige talen niet volmaakt zijn: aan
Oudnederfrankisch beantwoordt noch een zuiver Oud neder saksisch, noch een
(niet-bestaand) *Oud hoog frankisch. Ook het soms in plaats van Oudsaksisch
gebruikte Oudnederduits is (afgezien van het feit dat met Nederduits 3)
nederduutsch(c) voor de eerste maal in een Hollands horariun van 1457 aanvankelijk in hoofdzaak het Nederlands zelf bedoeld was) wel een geschikt
tegenbegrip voor Oud hoog duits, maar niet evengoed voor Oudneder frankisch.
De traditionele terminologie is dus tegen een grondig onderzoek niet bestand; voor
verder gebruik van Oudnederfrankisch pleit slechts de taal- en
literatuurwetenschappelijke gewoonte.
Niettemin moet ook het alternatief, de modernere term Oudnederlands, beproefd
worden. Oudnederlands is klaarblijkelijk een uitdrukking die het ‘oude Nederlands’
tot inhoud heeft. Na het recente betoog van J. Goossens, dat het Nederlands een
op zich zelf staande, niet van het Duits afgetakte beschaafde spreek- en schrijftaal
4)
vertegenwoordigt , zal men de terminologie ter aanduiding van andere Europese
talen (vooral v.w.b. oudere perioden) kunnen vergelijken; daar zegt men bijv.
(Hoog-)Duits - Middelhoogduits - Oudhoogduits; Engels - Middelengels - Oudengels
(Angelsaksisch), enz. Analoog kan de reeks Nederlands - Middelnederlands Oudnederlands opgesteld worden; in deze opvatting zou Oudnederlands de legitieme
voorloper zijn van het Middelnederlandse taal- en literatuurtijdvak en het moderne
Nederlands. Een moeilijkheid is weliswaar duidelijk: dit Oudnederlands moet in
ruime mate als terra incognita beschouwd wor-

3)
4)

N. van Wijk, Hochdeutsch, Niederdeutsch (Zeitschrift für deutsche Wortforschung 12 (1910),
239v.).
J. Goossens, Was ist Deutsch - und wie verhält es sich zum Niederländischen? (Nachbarn,
11), Bonn 1971 vgl. ook K. Heeroma, Niederländische und Niederdeutsch (Nachbarn, 2),
Bonn

2

1970.
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den, want het is ‘gekenmerkt door de bijna volledige afwezigheid van
5)
samenhangende teksten’ . Wat wij over het oudste Nederlands weten, is min of
meer gereconstrueerd uit sommige oude glossen en enkele Nederlandse woorden
6)
in Latijnse geschriften , in het bijzonder uit de talrijke persoons- en plaatsnamen,
7)
die reeds sedert de 7de eeuw overgeleverd zijn , en verder uit een niet gering aantal
8)
Nederfrankische leenwoorden in Noord-Frankrijk (meestal voldoet evenwel de blik
op het Middelnederlands). Strikt genomen bestaat dus de Oudnederlandse ‘litteraire’
overlevering uit twee kleine, maar niettemin belangrijke zinnetjes: de door K. Sisam
1932 ontdekte Oudwestvlaamse probatio pennae: Hebban olla uogala nestas
hagunnan hinase hi(c) (e)nda thu, uu(at) (u)nbidan (uu)e nu...uit de eerste helft van
9)
de 12de eeuw en - wat niet zo zeker is - het Munsterbilzense versje: Tesi
10)
samanunga was edele unde scona...van 1130 .

5)
6)

M. Gysseling, Op verkenning doorheen het Oudnederlands (Med. Ver. v. naamkunde 37
(1961), 77-89, citaat blz. 77).
Vgl. M. Gysseling-A.C.F. Koch, Diplomata Belgica ante annum millesimum centcsimum scripta
I-II, Brussel (Tongeren) 1950, passim: enkele woorden in oorkonden, verder blz. 395 v:
Orosius-glossen. 11e eeuw; A.C.-F. Koch, Namen von Monaten und Windrichtungen in einer
niederländischen Handschrift des 11. Jahrhunderts, in: Namenforschung. Festschrift für A.
e

7)

8)

Bach, Heidelberg 1965, blz. 441-443: woorden in een Einhard-vita, 11 eeuw.
Vgl. M. Gysseling, Proeve van een Oudnederlandse Grammatica (Studia Germanica Gandensia
3 (1961), 9-52 en 6 (1964), 9-43); J. Mansion, Oud-Gentsche Naamkunde. Bijdrage tot de
kennnis van het Oud-Nederlandsch, 's-Gravenhage 1924, nu ruimer C. Tavernier-Vereecken,
Gentse Naamkunde van ca. 1000 tot 1253, Brussel (Tongeren) 1963; M. Gysseling,
Toponymisch Woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en
West-Duitsland I-II, Brussel (Tongeren) 1960. Zie overigens Schönfeld-van Loey, Historische
Grammatica van het Nederlands, blz. LI.
Vgl. als laatste W. Sanders, Altniederfränkisches Wortgut im Französischen, in: Handelingen
e

9)

10)

van het XXVII Vlaams Filologencongres, Brussel 1969, blz. 144-148.
Vgl. M. Schönfeld, Een Oudnederlandse zin uit de elfde eeuw, Ts 52 (1933), 1-8; dez., ‘Hebban
olla vogala...’, Ts 76 (1958), 1-9; verder artikelen van Frings, Van Ginneken, Krogmann,
Tavernier-Vereecken, Caron en J.M. de Smet, aangegeven bij Gysseling-Koch, Diplomata
Belgica, blz. 397 v.; als laatste W.J.H. Caron, Het taalspel van de probatio pennae (Ts 79
(1963), 253-270, met foto's).
Vgl. M. Gysseling, Op verkenning doorheen het Oudnederlands, blz. 78; dez., De Limburgse
teksten in de volkstaal uit de 12de en 13de eeuw, in: Album Dr. M. Bussels, Hasselt 1967,
blz. 295-301 (hier blz. 297); dez., De aanvang van de Middelnederlandse geschreven literatuur
(Med. V.A. 1968, blz. 132-144, hier blz. 134). Daarentegen is het Munsterbilzense vers niet
Limburgs, maar Hoogduits-Rijnfrankisch volgens G. de Smet, in: De Smet-Gysseling, Die
Trierer Floyris-Bruchstücke. Die Wiener Tristant-Fragmente (Studia Germanica Gandensia
9 (1967), 157-234, ook in overdruk (Theodisca Gandensia, 2), Gent 1968, blz. 224 v., aant.
1).
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En, zal men dadelijk zeggen, vanzelfsprekend de ‘Oudnederlandse’ psalmen - maar
dat is weer een andere kwestie.
Wij kunnen in de jongste tijd de neiging vaststellen aan Oudnederlands de voorkeur
te geven boven Oudnederfrankisch. A. van Loey heeft onlangs samenvattend
aangetoond, dat ‘(wie “altenglisch” statt “angelsächsisch”) “altniederländisch” eine
11)
geeignetere Benennung als “altniederfränkisch” (ist)’ . Dit komt overeen met het
resultaat van onze overwegingen, volgens welke Oudnederlands als het
terminologisch adequaatste begrip moet gelden. Maar de problematiek zit toch altijd
in de details: het moderne Nederlands (ABN) wordt gebruikt als spreek- en schrijftaal
in het Koninkrijk der Nederlanden en de Nederlands sprekende provincies van het
Koninkrijk België, m.a.w. binnen politieke grenzen, die in hoofdzaak sedert het
Weense congres (1815) bestaan. Het is nu wel begrijpelijk wanneer men voor het
overwegend in westelijke (Vlaamse) documenten overgeleverde Middelnederlands
gemakshalve dezelfde grenzen aanneemt. Zo beschrijft A. van Loey in zijn genoemde
samenvatting het Middelnederlandse taalgebied als een driehoek tussen Noordzee,
Romaanse taalgrens en ‘eine Linie (oder vielmehr breite Zone), die von der Maas
(in Limburg) bis an die vormalige Zuiderzee läuft. Es umfaßt also Flandern, Brabant,
12)
Limburg, Zeeland, Holland und das Stift Utrecht’ - kortom, Middelnederlands heerst
13)
‘binnen het gebied der Nederlanden (met uitzondering van Friesland)’ . Aan de
andere kant weet men

11)

A. van Loey, Altniederländisch und Mittelniederländisch, in: Kurzer Grundriß der germanischen
Philologie bis 1500 I, hg. von L.E. Schmitt, Berlin 1970, blz. 253-287 (citaat blz. 253). Het
door dezelfde geleerde op een andere plaats gebruikte Voormiddelnederlands, ‘d.w.z. de
periode die, in de Nederlanden, aan het mnl. voorafgaat’, zal wel slechts een omschrijving,
geen terminus technicus zijn; A. van Loey, Middelnederlandse spraakkunst II, Groningen
5

12)
13)

1968, blz. 1.
In: Kurzer Grundriß I, blz. 254.
6

A. van Loey, Middelnederlandse spraakkunst I, Groningen 1969, blz. 3.
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ook dat bijv. het middeleeuwse Limburg naar situering, uitgestrektheid en politieke
constellatie zeer verschilde van de hedendaagse provincies Belgisch- en
14)
Nederlands-Limburg , en dat het noordelijke Nederrijngebied - vooral het territorium
Geldern met zijn vier kwartieren Roermond, Nijmegen, Arnhem, Zutphen - in vroegere
eeuwen betrekkelijk nauw met de (destijds politiek nog niet bestaande) ‘Nederlanden’
15)
verbonden was . Uit dit laatste feit heeft Th. Frings, een der beste kenners van de
Rijnlandse, doch ook Nederlandse taalkunde, enkele jaren geleden de conclusie
getrokken: ‘Man sollte das N i e d e r r h e i n i s c h e nördlich der Linie der
Lautverschiebung, also in Geldern, Mörs, Kleve, z u m N i e d e r l ä n d i s c h e n
16)
schlagen’ . Hoewel de term Nederlands als officiële taalbenaming van jonge datum
is en bovendien in de gewone dagelijkse taal vaak door Hollands in het noorden,
17)
Vlaams in het zuiden wordt vervangen , lijkt het historisch gebruik van Niderlant
‘het platte land’, in tegenstelling tot het bergachtige zuiden, allerbest geschikt om
alle moeilijkheden uit de weg te ruimen; want ‘Nederlands’ in deze algemene, ruimere
18)
zin betekende in oudere tijd evengoed het Nederrijns vanaf Keulen . In het ver-

14)

15)
16)

17)

Vgl. P.C. Boeren, Oud- en Nieuw-Limburg (Ts 80 (1964), 81-92); J. Niessen, Limburg.
Geschichte einer deutsch-niederländischen Grenzlandschaft, in: Rheinische Kulturgeschichte
in Querschnitten aus Mittelalter und Neuzeit III, Köln 1942, blz. 9-38; Limburg's Verleden.
Geschiedenis van Nederlands Limburg tot 1815 I-II, Maastricht 1960/67 (populaire editie in
een band 1967); F. Petri, Die Stellung der limburgischen Maaslande in der europäischen
Geschichte und Kulturentwicklung (Rhein. Vierteljahrsblätter 33 (1969), 462-477).
Vgl. W. Jappe-Alberts, Geschiedenis van Gelderland, 's-Gravenhage 1966.
Th. Frings-G. Lerchner, Niederländisch und Niederdeutsch (Sitzungsber. d. Sächs. Akad. d.
Wiss. zu Leipzig, Phil.-hist. Kl. 110/6), Berlin 1966, blz. 21 en herhaaldelijk; vgl. ook H.
Combecher, Deutscher Niederrhein und niederländische Sprache (Niederrhein. Jahrbuch 8
(1966), 134-137); J. Kempen, Deutscher Niederrhein im 19. Jahrhundert noch niederländischer
Sprachraum (Sprachwart 18 (1968), 109-112).
9

Vgl. A. Bach, Geschichte der deutschen Sprache, Heidelberg 1970, blz. 273 v.; J. Goosens,
Was ist Deutsch, blz. 24. Algemener J.L. Pauwels, Moeilijkheden met de benaming van onze
e

18)

taal, in: Handelingen van het XXIV Vlaams Filologencongres, Leuven 1961, blz. 9-24, =
Verzamelde opstellen, Assen 1965, blz. 15-30.
Vgl. de uitvoerige studie van K. Meisen, Niederland und Oberland (Rhein. Vierteljahrsblätter
15/16 (1950/51), 417-467).
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maarde ‘Nibelungenlied’ bijv. wordt Siegfried (van Xanten!) herhaaldelijk genoemd
19)
der helt von Niderlant ; de Nederrijnse dichter Bruder Hans zegt in zijn
Maria-liederen (om 1400): Can al man nut miin duutsch verstaen, / Da is geyn groses
20)
wunder aen. / Eyn nyderlender is geyn swaab enz.; en evenzo vertoont de eerste
bewijsplaats, waarin het woord Nederlands als aanduiding van de taal verschijnt
als onse ghemeene nederlantsche tale (in een Brusselse druk van 1518), deze
21)
ruimere opvatting van het begrip . De term Oudnederlands veronderstelt
dientengevolge, dat men hem niet tot taalvormen binnen de moderne staatsgrenzen
beperkt; veeleer moet Oudnederlands, overeenkomstig het middeleeuwse standpunt
en nieuwere taalkundige inzichten, ook het noordelijke Nederrijns omvatten. Dan
mogen wel ook de ‘Wachtendonckse’ psalmen, onafhankelijk van hun localisering,
in elk geval ‘Oudnederlandse psalmen’ genoemd worden.

II
In het verleden had men, al naar de vroegere terminologische toepassing van
Oudnederlands, twee welbepaalde mogelijkheden voor een taalkundige beoordeling
22)
der ‘Wachtendonckse psalmen’ . Het alternatief bestond daarin, dat de psalmentekst
‘voor sommigen benedenrijns’ is, met de consequentie, dat hij ‘dus niet als bron
23)
(voor het Oudnederlands), wel ter vergelijking dienen’ kan ; of men hield vast

19)
20)
21)

22)

23)

17

Das Nibelungenlied, hg. von K. Bartsch-H. de Boor, Wiesbaden 1963, zie 20,1; 90,3; 118,1;
131,3 enz.
Bruder Hansens Marienlieder, hg. von M.S. Batts (Altdentsche Textbibliothek, 58), Tübingen
1963, v. 4232 vv.
Vgl. o.a. W. de Vreese, Over de benamingen onzer taal, inzonderheid over Nederlandsch
(Med. V.A. 1909, blz. 417-592); Fl. Prims, De naam onzer taal in de jaren 1480-1540 (Med.
V.A. 1939, blz. 275-282); J.W. Muller, Het ontstaan van het begrip en de naam Nederland
(Groot-Nederland 2 (1930), 411-432); J.L. Pauwels (zie boven aant. 17).
Uitg. door W.L. van Helten, Die altostniederfränkischen Psalmenfragmente, die Lipsius'schen
Glossen und die altsüdmittelfränkischen Psalmenfragmente, Groningen 1902; H.K.J. Cowan,
De Oudnederlandse (Oudnederfrankische) psalmenfragmenten (Textus minores, 23), Leiden
1957; R.L. Kyes, The Old Low Franconian Psalms and Glosses, Ann Arbor 1969.
A. van Loey, Middelnederlandse spraakkunst I, blz. 2 Aant.; een uitvlucht bood Van Heltens
term ‘oostelijk Oudnederfrankisch’, zo bij Schönfeld-van Loey, Historische Grammatica van
het Nederlands, blz. XXXIX.
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aan de karakterisering ‘Nederlands’ en voelde zich derhalve genoodzaakt de psalmen
zo mogelijk ook binnen de hedendaagse grenzen van het Nederlands, dus praktisch
op Nederlands of Belgisch staatsgebied, te localiseren. Deze laatste weg heeft met
nadruk H.K.J. Cowan beschreden, voor wie de ‘Oudnederlandse psalmen’ zonder
24)
enige twijfel Zuidlimburgs zijn . Ik hoef op deze plaats niet op de bestrijding van
25)
mijn opstel , waarin de Nederrijnse herkomst der psalmen verdedigd wordt (en die
allesbehalve ‘inmiddels onhoudbaar gebleken’ is!), te repliceren; dit heeft onlangs
in een Academie-lezing over ‘De localisatie van de Wachtendonckse psalmen’ M.
Gysseling al op zich genomen, die zich in de controverse tussen Cowan en mij ten
gunste van ‘het door Sanders voorgestelde gebied, meer bepaald de oostelijke helft
26)
ervan’ uitspreekt . Maar ook in dit geval, bij strikt genomen ‘Nederrijnse psalmen’,
kan men deze volgens onze terminologische verklaring met een goed geweten
‘Oudnederlands’ noemen.
Rond de localisering hebben zich tot nog toe de meeste discussies ontwikkeld.
27)
Er zijn echter nog heel wat andere punten die moeilijkheden veroorzaken . Ondanks
het verdienstelijke werk van vooral W.L.

24)

25)
26)

27)

Vgl. H.K.J. Cowan, De localisering van het Oudnederfrankisch der psalmenfragmenten (Leuv
B 48 (1959), 1-47; verder in Ts 71 (1953), 161-182 en 75 (1957), 161-180, Leuv B 50 (1961),
1-58 en 53 (1964), 1-21); thans dez., Nogmaals de localisering van de oudnederfrankische
psalmenfragmenten (Leuv B 58 (1969), 114-132 (ook 45-59) en ten slotte Oudnederfrankische
varia (Ts 87 (1971), 184-203, daar het volgende citaat blz 194).
W. Sanders, Zu den altniederfränkischen Psalmen (Zs. f. deutsches Altertum und deutsche
Literatur 97 (1968), 81-107; vgl. ook Leuv B 59 (1970), 150-153).
Vergadering der Vaste Commissie voor Middelnederlandse Taal- en Letterkunde van 21
oktober 1970, notulen (die Prof. Gysseling vriendelijk ter beschikking stelde); ik verwacht de
publikatie van deze belangrijke lezing in de Verslagen en Mededelingen.
Een nuttig overzicht over de stand van onderzoek nu bij C. Minis, Bibliographie zu den Altmittelund Altniederfränkischen Psalmen und Glossen (Beschreibende Bibliographien, 2), Amsterdam
1971; daar nog niet vermeld L. De Grauwe, Lexikologische Untersuchungen zu den
‘Wachtendonckschen Psalmenfragmenten’ und den Lipsius'schen Glossen,
(licentiaatsverhandeling) Gent 1970; J. De Smet, Het subjectspronomen in de
Oudnederfrankische Psalmenfragmenten (Studia Germanica Gandensia 12 (1970), 145-158);
G. Köbler, Verzeichnis der Übersetzungsgleichungen der altsächsischen, altniederfränkischen
und altsüdmittelfränkischen Psalmenfragmente, Göttingen-Zürich-Frankfurt 1971.
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van Helten kan de tekstbasis nog helemaal niet als betrouwbaar gelden, omdat
deze geleerde de ongelukkige, vol fouten zittende overlevering der psalmen in wel
heel talrijke, doch niet in alle gevallen overtuigend verbeterd heeft. Van Helten
corrigeert, om slechts een plaats op te helderen, de Lipsius-glosse bethudon (97),
vermoedelijk omdat Lipsius in zijn brief aan Schottius Bethadon heeft, in het
28)
‘Middelfrankische’ bethachton ‘absconderunt’ (ps. 9,16) . Waarschijnlijk bevat
echter Bethadon geen schrijf- of drukfout, maar slechts een verkeerde lezing (a uit
29)
u zoals vaker, bijv. balon gl. 58, braother gl. 119 enz. ), en als juiste lezing moet
het overgeleverde bethudon beschouwd worden; het stelt niets anders dan het
30)
normale preteritum van bethüwan ‘onderdrukken’ voor (ohd. bedühan) , waarvan
het participium in gl. 98 als bethuuuendero ‘deprimentium’ voorkomt (ook in de
‘Leidse Willeram’ staat bethuwan ‘reprimere’ 51,21). De wisselende overgangsklank
in hiaat (w resp. h) moest normaal bij vorming van het preteritum verdwijnen; de
ontwikkeling der betekenis zou van ‘onderdrukken’ over ‘bedekken’ tot ‘verbergen’,
zoals nog heden ten dage in het Nederrijns, voeren. Dit is slechts een geval van
vele, maar toch blijkt er duidelijk uit, dat nog op verre na niet alle problemen der
31)
psalmen, zelfs niet wat de grondslag van tekstreconstructie betreft, zijn opgelost .

28)

29)

30)

31)

W.L. van Helten, Die altostniederfränkischen Psalmenfragmente, blz. 62. In de brief aan
Schottius is er overigens bijgevoegd ‘alibi, Behaton, idem’, niet Bethaton (Van Helten, aant.
97), en deze vorm zal wel eerder met behalon ‘absconderunt’ gl. 77 (behelan ‘verbergen’ is
nog vaker gestaafd) identiek zijn; vgl. Justi Lipsi Epistolarum selectarum centuria prima ad
Belgas, Antverpiae 1602, p. 44.
Dit lijkt mij ervoor te pleiten, de door Cowan als ‘van bijzondere betekenis’ beschouwde vorm
salun (4maal tegenover 47maal sulun, verder 4maal solun, solon), die hem aanleiding tot
verstrekkende conclusies bood, met voorzichtigheid te beoordelen; vgl. H.K.J. Cowan, Ts 87.
blz. 192 vv.
Vgl. J. de Vries, Nederlands etymologisch Woordenboek, Leiden 1963vv., blz. 146; M. van
Blankenstein, Duwen (Ts 26 (1907), 70-73); Rhein. Wörterbuch I, bearb. und hg. von J. Müller,
Bonn 1928, k. 1280vv.: onder däuen (zie verdäuen).
De nauwkeurige afdruk der overlevering in de nieuwe editie van R.L. Kyes kan dus als een
goed uitgangspunt voor nader onderzoek gelden; M. Gysseling zal de psalmen in zijn
geprojecteerd Corpus der altniederländischen Texte vor dem Jahre 1300 opnemen.
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Helaas, het Wachtendonckse handschrift is sedert het einde van de 16de eeuw
verloren, zodat men over zijn kenmerken en herkomst geen zekere opgaven kan
doen. In dit verband moet ik H.K.J. Cowan dankbaar zijn, omdat hij mij gelegenheid
biedt tot een verklaring die ook voor de localisering van het handschrift niet
onbelangrijk is. Ofschoon ik maar terloops en als ‘curiosum’ opgemerkt had, dat
midden in het vermoedelijk herkomstgebied der psalmen het Nederrijns plaatsje
Wachtendonk gelegen is, geeft Cowan de - op zichzelf overbodige (omdat dit reeds
in mijn artikel na te lezen was) - toelichting: ‘Maar de “Wachtendonckse Psalmen”
worden wel aldus genoemd, niet naar een plaatsje Wachtendonck, maar naar de
Luikse kanunnik Arnoldus Wachtendonck, die het hs. in de 16de eeuw nog in zijn
32)
bezit had’ . Dit laatste, onbestreden feit wordt elders als argument aangevoerd
voor de stelling, dat het handschrift mogelijkerwijze zodoende ook uit de omgeving
33)
van de bewaarplaats afkomstig zou zijn . Cowan schijnt niet te weten dat Arnoldus
Wachtendonckius (zo noemt hem Lipsius, en met kan daaruit een van Wachtendonck
in de volkstaal afleiden) uit een bekende adellijke familie in de streek van Kleef en
verder uit de zijlijn van het wijdvertakte Nederrijnse geslacht der van Wachtendoncks
stamde; voordat Arnold zijn geestelijk ambt te Luik aanvaardde, was hij proost en
34)
aartsdiaken van Xanten geweest . Er zijn daarom ernstige redenen om aan te
nemen dat Arnold het handschrift der psalmen niet eerst te Luik verworven, maar
reeds ergens uit zijn Nederrijnse geboortestreek, wellicht uit familiebezit, daarheen
meegebracht heeft.
Niet minder dan over het *handschrift en de tekstoverlevering bestaat er onenigheid
over de schrijver, of beter bewerker, der psalmen en zijn manier van bewerking.
Terwijl men vroeger meestal uitgegaan

32)
33)
34)

H.K.J. Cowan, Leuv B 58, blz. 121 v.
Vgl. Cowan, Leuv B 48, blz. 27.
Vgl. H. Buckenhüskes, Ein frühes Denkmal der Sprache unserer Heimat, in: Heimatbuch des
Grenzkreises Kempen-Krefeld, Kempen 1963, blz. 89-91; de vriendelijke bemiddeling van dit
artikeltje heb ik te danken aan Prof. Heinrichs, Berlijn.
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is van een Oud(zuid)middelfrankische psalmenhandschrift als voorbeeld, dat een
Nederfrankisch omwerker in zijn ‘Oudnederfrankische’ taal zou hebben omgezet,
heeft Cowan in 1957 als kopiïst ‘een Middelfrank met enige kennis van het
Nederfrankisch’ uitgevonden, die ‘na de eerste negen psalmen u i t h e t l a t i j n
t e h e b b e n v e r t a a l d in zijn eigen dialect, de volgende e v e n e e n s
rechtstreeks uit het latijn vertaalde in het nederfrankisch,
35)
wellicht omdat dit de taal was van het gebied, waar hij werkzaam was’ . Deze
mening berust op het feit dat ook de ‘Nederfrankische’ psalmen 18, 53,7- 73,9 en
glossen (dus niet slechts de ‘Middelfrankische’ psalmen 1 - 3,5 en de glossen tot
en met ps. 9) gedeeltelijk vrij sterke Hoogduitse taalsporen bevatten, die Van Helten
als ‘residua’ uit de Middelfrankische bron verklaarde. Cowan zegt daarentegen dat
een zodanige werkmethode onbegrijpelijk zou zijn: volgens hem kan een echte
Nederfrank onmogelijk woorden, die hem niet of niet goed bekend waren, alleen
grammatisch-fonetisch, maar niet in lexicologisch opzicht omgeschreven hebben.
Daaraan doen evenwel zekere ‘bastaardvormen’ als lucicu gl. 492 (Kyes 484),
36)
anliton gl. 25 (24), utropizot ps. 18,2 enz. denken. Dit zou echter vergelijk-

35)
36)

H.K.J. Cowan, De Oudnederlandse (Oudnederfrankische) psalmenfragmenten, Inleiding blz.
15; vgl. verder blz. 12 vv., Leuv B 58, blz. 115 v. en 129, Ts 87, blz. 202 v.
Daarover nu in extenso H.K.J. Cowan, Ts 87, blz. 184-188; maar de ‘feiten’ zien er toch heel
anders uit: Het gaat hier, zoals men weet, om een interlineaire vertaling, en daarom lijkt mij
niet zonder belang, dat zelfs in Van der Mijles druk te lezen is: ut ropizot ‘eructat’ (vgl. Abrah.
vander Milii Lingua Belgica..., Lugduni Batavorum 1612, p. 152); ut zou dus letterlijke
weergeving van het Latijnse ‘e’-zijn. ‘Het Ohd. biedt v.z.v. bekend geen voorbeelden van een
compositum van dit woord met ûs, ûz’, zegt Cowan verder; ik heb uit een oud
glossen-handschrift genoteerd: uzrophezoten ‘eructabunt’ (vgl. E. Steinmeyer-E. Sievers, Die
2

althochdeutschen Glossen I, Dublin-Zürich 1968, blz. 522, r. 49). Maar de twist over het
voorvoegsel zal woordgeografisch weinig opleveren, voorzover de door Cowan bijeengebrachte
vormen met overeenstemmend of verschillend prefix pas sedert de 15de eeuw overgeleverd
zijn. Daaruit gevolgtrekkingen voor de psalmentaal te maken, moet toch wel gevaarlijk schijnen;
verder komt erbij, dat de identificatie met mnd. uprōpen (hd. -raufen!) en hd. rülpsen vals of
etymologisch onzeker en de normale mhd. vorm helemaal niet raubzen is, maar roffezen,
rofzen en ûzrof(fe)zen (vgl. M. Lexer, Mittelhochdeutsches Handwörterbuch II, Leipzig 1876,
k. 482 en 2029). In elk geval moet echter, wanneer men op grond van mhd. p-vormen ropvoor twijfelachtig houdt, -izot als het destijds ook in de Middelfrankische gewesten
voorkomende germ. -atjan-suffix gelden; en daarmee is het feit van de ‘bastaardvorm’ definitief
gegeven.
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baar zijn (om van Engelssprekende Afrikaanders en Bantoes nog te zwijgen) met
een Nederlander, die bijv. het Duitse woord Wartezimmer ‘wachtkamer’ mechanisch
in wardetimmer, of omgekeerd met een Duitser, die praten en spijker in pfraßen en
Speicher omzet. Natuurlijk heeft Cowan met deze moderne voorbeelden volkomen
gelijk - maar er is een heel groot verschil tussen hedendaags taalgebruik en de
middeleeuwse schrijftalen. Zulke oude teksten, waarvan de (meestal uitsluitend
overgeleverde) afschriften een taalmengsel uit eenvoudige kopie en zelfstandige
omwerking bevatten, dienen als het normale geval beschouwd te worden: dat bijv.
37)
het beroemde ‘Hildebrandlied’ taalkundig een mixtum is, weet men al lang ; de
schrijver van het Freisingse Otfrid-handschrift, die zich Sigihardus noemt, heeft het
oorspronkelijk Rijnfrankische dialect met groeiend zelfbewustzijn in zijn Beiers
38)
omgewerkt ; evenzo is de Oudhoogduitse Isidor-vertaling in de fragmenten uit het
39)
klooster Monsee in Beierse taalvormen omgezet . Ook uit de volgende eeuwen
zou men nog talrijke voorbeelden kunnen aanwijzen, en zelfs later nog, in de
Middelnederlandse tijd, is het zo gesteld, dat ‘durch spätere Kopisten die Sprache
der Vorlage mit jüngeren und landschaftlich verschiedenen Sprachformen gemischt
wurde (copiae copiarum): die Literatursprache weist ein Nebeneinander von Formen
40)
auf’ . Dikwijls komen dergelijke volgens Cowan niet geloofwaardige ‘residua’
inderdaad voor, bijv. de Oudhoogduitse naam van een paardeziekte spurihalz in
een anders

37)

38)
39)

40)

Vgl. G. Baesecke, Das Hildebrandlied, Halle 1945; voor de verdere, omvangrijke literatuur
zie H. van der Kolk, Das Hildebrandlied. Eine forschungsgeschichtliche Darstellung, Amsterdam
1967.
Vgl. G. Ehrismann, Geschichte der deutschen Literatur bis zum Ausgang des Mittelalters I,
München 1966 (nadruk), blz. 180 v.; W. Foerste, Niederdeutsches Wort 9 (1969), 32.
Vgl. K. Matzel, Untersuchungen zur Verfasserschaft, Sprache und Herkunft der
althochdeutschen Übersetzungen der Isidor-Sippe (Rhein. Archiv, 75), Bonn 1970, vooral
blz. 246 v.
A. van Loey, Altniederländisch und Mittelniederländisch, in: Kurzer Grundriß I, blz. 256.
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41)

zuiver Oudsaksische zegenformule , uit het Hoogduitse origineel afkomstige vormen
zoals uffart ‘hemelvaart’ en tu ‘tot, naar’ (wel een contaminatie uit os. tō en ohd.
42)
zuo) in de ‘Niederdeutsche Glauben’ of talrijke Hoogduitse overblijfselen in de
taalkundig omgewerkte ‘Leidse Willeram’ (waarover in het volgende hoofdstuk).
Daar wij ook de geenszins uniforme psalmentaal op dezelfde wijze, d.i. uit de
tegenstelling van voorbeeld (residuen) en omwerking (het eigen dialect van de
schrijver), het best kunnen verklaren, zouden wij dus nog altijd de opvatting
verdedigen dat een Hoogduits-Middelfrankisch, nauwkeuriger uit de Trierse streek
stammend psalmenhandschrift in de handen van een Nederrijnse geestelijke, in
43)
een gebied tussen Maas en Rijn, als legger diende . Nadat deze monnik of seculiere
geestelijke de eerste psalmen in betrekkelijk nauwe aanleuning aan het voorbeeld
gekopieerd had, ging hij toen meer en meer over tot omwerking in zijn Nederfrankisch
taaleigen, en aldus kwamen de ‘Oudnederlandse psalmen’ tot stand. De taalkundig
Zuidmiddelfrankische bron is niet bewaard (onder de naam ‘Alt[süd]mittelfränkische
Psalmen’ verstaat men de eenvoudig overgeschreven aanvang der Wachtendonckse
psalmen, die echter strikt genomen maar een reflex daarvan zijn); dat in het oude
Triers reeds vroeg de psalter in de volkstaal overgebracht werd en dat zulke
vertalingen van daaruit occasioneel tot in het Oudnederlands doorgedrongen zijn,
weten wij toevallig door een opgave in de boekenlijst der vermaarde abdij van
Egmond: aartsbisschop Egbert van Trier (977-993), overigens zoon van de Hollandse
44)
graaf Diederik II, schonk aan dat klooster een psalterium teutonice glossatum ,
waaronder men een psalter met enkele glossen, maar evengoed een

41)
42)

Vgl. E. Wadstein, Kleinere altsächsische Sprachdenkmäler, Norden-Leipzig 1899, blz. 19;
spurihalz tweemaal, met schrijffouten, in de overschrift (in de tekst spurihelti).
Die kleineren althochdeutschen Sprachdenkmäler, hg. von E. von Steinmeyer, Dublin-Zürich
3

43)
44)

1971 (nadruk), blz. 362 v. (r. 12, 20); vgl. G. Ehrismann, Geschichte der deutschen Literatur
I, blz. 323.
Zie voor details W. Sanders, Zeitschrift für deutsches Altertum 97, blz. 90 vv.
Vgl. W. Lampen, De boekenlijst der oude abdij van Egmond, in: Tien eeuwen Egmond.
Ontstaan, bloei en ondergang van de Regale Abdij van Egmond, onder redactie van A.
Beekman, Heemstede 1950, blz. 75-95, nr. 7.
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interlineaire vertaling kan verstaan. Uit Egmond stamt nu ook de ‘Leidse Willeram’,
45)
die beter de ‘Egmondse Willeram’ of de ‘Oudnederlandse Willeram’ zou heten .

III
In de Leidse Universiteitsbibliotheek berust (als codex B.P.L. 130) een handschrift
der bekende Oudhoogduitse hooglied-parafrase van Williram, abt van Ebersberg
in Beieren; dit oude handschrift, een der oudste in de uitgebreide
Williram-overlevering, heeft volgens een opschrift op het jongere schutblad abt
Steven (1057-1105) aan de abdij van Egmond geschonken: Hunc librum donauit
46)
monasterio egmondensi dompnus stephanus abbas eiusdem loci quintus . Het
schijnt, in vergelijking met andere uit Egmond afkomstige handschriften en de
schrijftraditie van die plaats, niet uitgesloten dat de tekst in het Egmondse scriptorium
zelf geschreven werd. Zeker is echter dat het geen eenvoudig afschrift is, maar wel
een duidelijke overbrenging in een dialect dat van de taal der overige
Williram-handschriften zeer verschilt. Het is verbazingwekkend dat de ‘Leidse
Willeram’, om zo te zeggen onder de ogen van alle neerlandici, helemaal niet de
aandacht op zich getrokken heeft, en nog verbazender lijkt mij, hoe juist W.L. van
Helten, een der beste kenners van het oudere Nederlands, het dialect zonder
47)
aarzeling als Middelfrankisch en daarmee als Hoogduits bestempelen kon ; dank
zij zijn wetenschappelijke autoriteit betwijfelt sedertdien niemand met een Hoogduitse
tekst, ongeveer uit de streek van Trier, te doen te hebben.

45)

46)

47)

Vgl. W. Sanders, Der altniederländische ‘Leidener Willeram’. Eine präkursorische Skizze, in:
Gedenkschrift für W. Foerste, hg. von D. Hofmann unter Mitarbeit von W. Sanders
(Niederdeutsche Studien, 18), Köln-Wien 1970, blz. 412-423.
Vgl. ook verder de hernieuwde uitgave van de ‘Leidse Willeram’ (met inleiding en glossarium):
Expositio Willerammi Eberspergensis Abbatis In Canticis Cantieorum. Die Leidener Handschrift
neu hg. von W. Sanders (Kleine deutsche Prosadenkmäler des Mittelalters, 9), München
1971; een nader onderzoek wordt binnenkort gepubliceerd: Der Leidener Willeram.
Untersuchungen zu Handschrift, Text und Sprachform (Habilitationsschrift Münster), München
1973.
Vgl. W.L. van Helten, Zur Sprache des Leidener Williram (Beitr. z. Gesch. d.d. Sprache und
Literatur 22 (1897), 437-519; in hetzelfde jaar verder H. Entholt, Die Sprache der Leidener
Williram-Handschrift, (Diss. Straßburg) Bremen 1897; M. Thomas, Lautstand der Leidener
Handschrift von Willirams Hohem Liede, (Diss.) Zürich 1897.
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Opmerkelijk aan de ‘Leidse Willeram’ schijnt vooral hoe de contouren van de
persoonlijkheid van de schrijver bij nader toekijken zichtbaar worden. Omstreeks
het jaar 1100 zou de abt van, voorzichtig uitgedrukt, een bepaald klooster aan een
zijner monniken, die in het schrijven geoefend was, de opdracht gegeven hebben,
een wel ergens in ‘Duitsland’ uitgeleend Williram-handschrift te kopiëren, vermoedelijk
ten behoeve van de eigen kloosterschool. De monnik maakte zich deze taak niet
gemakkelijk. Hij werkte ten eerste het waarschijnlijk nog naar Willirams concept in
drie kolommen geschreven voorbeeld om in opeenvolgende groepen van
hoofdstukken (telkens in de volgorde 1. tekst der Cantica Canticorum, 2. Latijnse
vers-parafrase, 3. proza-parafrase gemengd uit Latijn en volkstaal); en ten tweede
deed hij zijn best om deze volkstaal aan zijn eigen dialect aan te passen. In de
veronderstelling dat de ‘Leidse Willeram’ in de abdij Egmond ontstaan is, zou dit
dialect dus een overigens totaal onbekend Oud-Noordhollands zijn!
Maar men moet a priori reserves aanmelden, omdat de bedoelde taalkundige
omzetting niet uniform en consequent doorgevoerd, ja niet eens altijd zuiver gelukt
is; bijv. heeft de schrijver regelmatig Willirams vínstre ‘duisternis’ door thimsternisse
vervangen (46,9.14; 57,7v.), maar op één plaats staat - half gewijzigd, half
gehandhaafd - de bastaardvorm thimstre (59,18). Een hele scala van mogelijkheden
- om niet te zeggen moeilijkheden - treden er in de tekst op: van letterlijk uit de bron
overgenomen woorden en woordvormen (‘residuen’) over zuiver orthografische
aanpassingen bij gebruik van een doordacht spellingsysteem (‘transcripties’) tot
weglating van kennelijk vreemde woorden (‘negatieve woordbegrenzingen’) of
radicale vervanging daarvan door eigen uitdrukkingen (‘positieve
woordtegenstellingen’). Enkele voorbeelden kunnen dit verduidelijken: Zekere
overblijfselen uit de bron zijn corter,-are ‘kudde’ 55,2.3.8 (op andere plaatsen ervoor
herdnisse), sus ‘aldus’ 48,7 (anders thus), uasso ‘scherp’ 115,10, uupfela ‘toppen’
88,3 (beide met overschrijffouten), drofezent ‘druipen’ 91,2 v. (naast drophent 80,2),
erquihto ‘wekte uit
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de dood op’ 136,1 (naast erquekkeda 93,12) enz. Het spellingsysteem, dat van
uitzonderingen en fouten afgezien relatief consequent schijnt, laat karakteristieke
kenmerken zien: haast regelmatig u - f naar gelang van de positie in het woord i.p.v.
germ. b, th i.p.v. d, d i.p.v. t enz. Bijzondere moeilijkheden heeft (natuurlijk, zal
iedereen zeggen die aanneemt dat deze tekst in Egmond is ontstaan) de Hoogduitse
klankverschuiving veroorzaakt, vooral de verschuiving van p, t en k; maar ofschoon
de tekst uiterlijk een volstrekt Hoogduitse indruk maakt, tonen ook hier bepaalde
verschijnselen de onzekerheid van een niet-Hoogduitse schrijver aan: In plaats van
hd. ff, f/pf, ph gebruikt hij, in een opmerkelijke vereenvoudiging, de spelling ph (terwijl
hem ter weergave van zijn eigen fricatieve labiaal voor hd. b in eindpositie of germ.
f de schrijfwijze f alleszins ter beschikking stond): is er in zijn ph een reflex van
overschoven p te zien? Germ. t verschijnt doorgaans als z, zz, dus met
klankverschuiving, maar hier komen z.g. ‘hyperhoogduitse’ vormen voor den dag:
nietzemer 52,12 (‘niet-te-meer’) en lutzer 52,16, luzzer 89,13 (‘louter’, ook ohd.
lūtar); wie echter zulke hypercorrecte vormen in de pen sluipen, wil en kan niet juist
Hoogduits schrijven, m.a.w. hij is hoogstwaarschijnlijk geen Hoogduitser. Het zelfde
resultaat levert een onderzoek van de k-verschuiving op; hier verschijnen relatief
talrijke spellingen met k (c) tegenover ch bij Williram, zoals in gewelic ‘ieder’ 14,9
v., scandlikes gen. ‘schandelijk’ 16,2, geliic ‘gelijk’ 35,3, haueko dat. ‘havik’ 43,16
enz. Nog duidelijkere vingerwijzingen verkrijgen wij op lexicologisch gebied. Op niet
minder dan 26 plaatsen heeft de bewerker van de ‘Leidse Willeram’ leemten van
e

geringere of grotere omvang gelaten (in het handschrift door handen uit de 15 ,
e

resp. 16 eeuw aangevuld); men kan hieruit afleiden, dat sommige Hoogduitse
woorden in zijn legger hem niet vertrouwd waren. Soms is de schrijver resoluter te
werk gegaan, doordat hij geen leemten liet, maar de formuleringen van Williram
door zijn taaleigen verving, zowel woorden als woordvormen. Hij gebruikt zelfstandig
thimsternisse ‘duisternis’ (bij Williram vínstre, zie boven), herdnisse ‘kudde’ 13,4.14;
14,3.10 (in plaats van en naast ohd. corter,-are), huvel ‘heuvel’ 35,2; 60,2 (i.p.v.
búhel) enz. Met bijzondere voorkeur verandert hij de woordvormen, zoals het
Hoogduitse trókkenon in drugon dat. ‘droog’
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48)

93,13 , báchen in beken dat. ‘beek’ 89,2, nísten in nistelen 43,3.14 ‘een nest maken’
en meer. Het is duidelijk, dat deze woord(vorm)keuze, indien men aan de weinige
aangevoerde voorbeelden een zo grote bewijskracht wil toekennen, woordgeografisch
naar het noordwesten wijst: naar het oude Nederlands of nog bepaalder, met het
oog op zekere Friese taalsporen, naar het noordelijke deel ervan en daarmee het
oude Hollands. Taalkundig kunnen wij dus het Leidse Williram-handschrift als een
dialectisch gekleurd afschrift van een Hoogduits voorbeeld karakteriseren, dat
omstreeks 1100 in de abdij Egmond ontstaan zou zijn.
Maar de schrijver, dus vermoedelijk een Egmondse monnik, heeft slechts een
oppervlakkige, voor zijn medebroeders enigermate begrijpelijke aanpassing aan
hun taalgebruik, geen grondige, volledige omwerking bedoeld, zoals wij dat ook van
andere middeleeuwse ‘filologen’ kennen. Eigenlijk was hij tevreden met een vrijwel
consequente orthografische omzetting en een occasionele verandering van blijkbaar
onbekende woorden of woordvormen. Bovendien slopen hem hier en daar, wel
onbewust of zelfs per vergissing, derhalve toch niet onbelangrijke wijzigingen in de
pen, bijv. tweemaal suster 141,1.6 ‘zuster’ tegenover elders suester (het hd.
Schwester), de conjunctie iof 14,1.4; 48,23 naast herhaaldelijk of enz. Een instructief
voorbeeld van eigenlijk foutieve, maar taalkundig gemotiveerde verandering is het
volgende: in plaats van Willirams dîe gnâda, dîe er (mír) nóh gíbet luidt de bijzin in
het Leidse handschrift...the min noch beidet 6,20 ‘(de gnade) die mij nog beidt’. De
verklaring moet hier wel, omdat het werkwoord geven algemeen bekend is, uitgaan
van een abusievelijke opvatting als gi-bēt, d.i. als samenstelling uit het prefix gi- en
het preteritum van het ook in de ‘Oudnederlandse psalmen’ en het Westvlaams
zinnetje voorkomende bīdan, beidan ‘exspectare’ (ps. 54,9), waarvan verder een
Lipsiusglosse (425, Kyes 418) de verleden tijdsvorm bet staaft. Maar ook wanneer
wij van zulke misverstanden in details afzien, moeten wij constateren, dat deze
schrijver geen grote held was in zijn strijd tegen

48)

Vgl. in: Gedenkschrift für W. Foerste, blz. 418 vv. Een ander voorbeeld is Willirams bíllî - in
het Leidse handschrift bilithlich 124,6; vgl. W. Sanders, Mittelniederdeutsch bildelik
‘angemessen gerecht’ (Niederdeutsches Wort 8 (1968), 8-15).
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de overmacht van de bron; in talrijke gevallen heeft hij slechts aanvankelijk, ten dele
zelfs uitsluitend op de eerste bewijsplaats(en) zijn eigen woord of woordvorm
doorgevoerd en is daarna toegeeflijk tot Willirams Hoogduits taalgebruik overgegaan;
bijv. voor ‘zielen’ eerst sielan 4,2; 31,4; 33,4; 52,42; 53,5; 85,4, maar selan (eenmaal
sg. sela) 82,2; 97,3; 103,6 en 134,3, of het zwakke preteritum van ‘geschieden’
geskiede 53,15, maar reeds in de volgende regel van het handschrift, zoals in de
bron, het sterke gescagh 53,18 en zo meer.
De ‘Leidse Willeram’ is dus volstrekt niet als een uniforme, in zuiver Oudnederlands
omgewerkte tekst te beschouwen; evenwel is het taaleigen van de schrijver dat de
Hoogduitse grondslag overtrekt, krachtig en belangrijk genoeg. Wij kunnen als
resultaat van ons onderzoek een uitspraak citeren, die A.C.F. Koch in een andere
49)
samenhang heeft gedaan : ‘Es ist ihm vielleicht nicht immer gelungen, den nötigen
Abstand zu seinem Vorbild zu gewinnen. Insofern er aber diesen Abstand gewonnen
hat, bietet er uns - in Anbetracht der örtlichen und zeitlichen Herkunft seiner
50)
Handschrift - ein...Sprachdenkmal, das Erwähnung verdient’ .
W. SANDERS

49)
50)

A.C.-F. Koch in: Namenforschung. Festschrift für A. Bach, blz. 443.
Ik dank J. Goossens, die het manuscript van dit opstel heeft nagezien.
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Van seuen manieren van heiliger minnen
Extase en traditie in een cultus van de minne
Meimaand 1236. Beatrijs van Nazareth verlaat samen met haar zusters Christina
en Sybilla de stichting Maagdendael en neemt haar intrek in het nieuw opgerichte
klooster in Nazareth. Zij wordt daar de eerste priorin en oefent deze functie uit tot
aan haar overlijden op 29 augustus 1268. Tijdens deze periode, misschien rond
1)
1250, redigeert zij daar Van Seuen Manieren van Heileger Minnen .
Zeven eeuwen liggen tussen haar en ons, zeven eeuwen waarin de kosmos der
middeleeuwen is opengebroken in een nog toenemende pluriformiteit van
2)
wereldbeelden. Maar midden in de Oosterse Renaissance lijken wij weer tijd te
vinden voor de studie van onze 13de-eeuwse mystiek. Vooral het contextueel
onderzoek van ons mystieke erfgoed heeft de laatste jaren vorderingen gemaakt.
Voor het proza van Beatrijs betekent dit, dat de recente Beatrijsstudie niet langer
afdaalt van jongere mystieke auteurs naar Beatrijs toe, niet vertrekt van uit een
theologie van de mystiek, maar integendeel dit mystieke proza zelf doet zeggen wat
het zeggen wil.
In het woordenboek verschijnt een woord als een tot fossiel versteend teken. Zijn
echte tekenwaarde heeft het slechts in zijn context. En in zijn verschillende contexten
kan het woord nog met zijn ver schillende betekenisinhouden een verstaanbaar
teken worden voor de mens van de stad.
Dit impliceert niet dat de historische dimensie van de tekst verwaarloosd wordt.
In iedere context is het woord uiteraard historisch bepaald. Maar het benaderen van
dit mystieke proza langs zijn verbale kant geeft het woord de kans zelf te verwijzen
naar de historiciteit

1)
2)

H. VEKEMAN en J. TERSTEEG, Beatrijs van Nazareth. Van seuen manieren van heiliger minnen
(Klass. Lett. Pantheon, 188). Zutphen 1971.
HAN FORTMANN, Oosterse renaissance. Kritische reflecties op de cultuur van nu (Amboboeken,
8

Bilthoven 1971 ).
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van zijn betekenis, naar het milieu waarin het zijn tekenkracht heeft gekregen.
Voor Beatrijs is dit milieu dan in hoofdzaak de 12de-eeuwse Noordfranse
spiritualiteit en de 13de-eeuwse extatische vrouwenbeweging in onze gewesten.
In deze bijdrage wordt ook de Noordfranse mystiek beluisterd langs haar verbale
kant, door een direct contact met de teksten zelf, zoals de toenmalige belangrijkste
schrijvers van Cîteaux ons die hebben nagelaten.
Voor onze extatische vrouwenbeweging van de 13de eeuw is de toestand anders.
Wij kennen haar vrijwel uitsluitend uit de vele Vitae, en verder hebben wij geen
teksten die ons het woordgoed van deze beweging laten kennen. M.b.t. Beatrijs is
de geschiedenis echter zo mild geweest, dat zij voor ons in de Vita Beatricis een
zeer uitgebreide biografie der Cisterciënzerin bewaard heeft, die bovendien duidelijk
teruggaat op een dag- en werkboek van Beatrijs in hoofdzaak uit de jaren vóór haar
3)
overgang naar Nazareth. Wanneer nu bovendien blijkt dat Van Seuen Manieren
van Heileger Minnen wezenlijk gekenmerkt wordt door een minne-reflectie op de
grote krachtvelden die Beatrijs beheerst hebben in haar groei naar de Godsliefde,
zoals die beschreven staat in de Vita Beatricis, dan heeft de filoloog hier een
zeldzame mogelijkheid om dit mystieke proza onder goede omstandigheden te
ondervragen via de contextstudie.
Binnen de grenzen van deze bijdrage wordt de contextstudie slechts aangewend
4)
in zover zij kan bijdragen tot het goed lezen van de Dietse tekst als literair geheel ,
terwijl m.b.t. vergelijkbaar materiaal uit de Vita Beatricis meestal genoegen genomen
wordt met een verwijzing daarheen. Sinds de tekstkritische uitgave door L. Reypens
- de grote

3)
4)

H. VEKEMAN, Vita Beatricis en Seuen manieren van minne. Een vergelijkende studie, in OGE,
XLVI (1972), p. 3-54.
H. VEKEMAN, Beatrijs van Tienen: Seuen manieren van minne. Deel I: Studie van het object
e

en de literaire structuur der zeven manieren, in het licht van de 12 -eeuwse spiritualiteit van
Cîteaux. Deel II: Lexicografie van het volledige woordmateriaal door de studie van het woord
in zijn context. Doct. diss. Leuven, 1967.
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promotor van de Beatrijs-studie - in 1964, kan deze Vita gemakkelijk geraadpleegd
5)
worden .

1. Het onderschrift
SEuen manieren sijn van minnen die comen vten hoegsten ende werken
weder ten ouersten (rr. 3-5).
Een goede Beatrijs-lezer kan niet achteloos voorbijgaan aan deze regels. Zij maken
geen deel uit van de eerste maniere. In dit beeld van de kringloop der minne krijgen
de woorden seuen manieren de frontpositie, terwijl minne syntactisch tussen
manieren en hoegsten, ouersten geplaatst wordt.
Vooraan in de aandacht staan zeven manieren: ervaringsaspecten, vormen van
bewustgeworden beleving. De eenheidsfactor doorheen de zeven manieren is de
minne. Zeven manieren van minne zijn het materiële object van Beatrijs' proza.
Zij worden formeel gekenmerkt door het goddelijke: daar ligt hun causale verklaring
en hun zin. Menselijke ervaring en goddelijke werkelijkheid worden syntactisch
verbonden via het begrip minne. Omdat het zeven aspecten van Godsliefde zijn,
heten zij manieren van minne. Omdat het minne-ervaringen zijn, berusten hun
oorzaak en zin in het goddelijke. Omdat de Godsmanifestatie minne is, wordt zij
verstaanbaar in zeven facetten van ervaring. De syntactische verbinding tussen
manieren, minne, hoegsten en ouersten tekent Beatrijs' greep op haar persoonlijke
geschiedenis.
Concreet houdt dit in dat de Godsliefde voorwerp van ervaring is, waarin
conventioneel en bewust zeven aspecten kunnen onderscheiden worden. De liefde
van Beatrijs tot God vindt haar oorzaak en vervulling in God, en dat geldt voor de
zeven manieren daarvan. Dit is een uitspraak over een ervaring: zij is van zo'n aard
dat slechts God de verklaring biedt voor haar oorsprong en zin.
Hier wordt derhalve niet gezegd dat de minne uittreedt uit God en via de mens
naar Hem terugkeert: dit is geen bevestiging van een zelf-

5)

L. REYPENS, Vita Beatricis. De autobiografie van de Z. Beatrijs van Tienen O. Cist. 1200-1268
(Uitgave van het Ruusbroec-Genootschap, Antwerpen 1964).
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standige minne-gestalte. De rr. 3-5 vormen een fundamentele kanttekening bij de
zeven manieren. Dat zegt de tekst, en daarbij heeft de hedendaagse lezer een
ervaring van vervreemding, een gevoel van onvermogen om zich de draagwijdte
van deze woorden te realiseren.
In het midden van de 13de eeuw had men daar zeker minder moeite mee. Als
priorin in de orde van Cîteaux deelt Beatrijs in de nieuwe amor-conceptie van de
Noordfranse spiritualiteit. Wezenlijk kenmerk daarvan is de accentuering van het
johanneïsch adagium: Caritas ex Deo est. In de liefde, een intellectuele, emotionele,
voluntaristische kracht, is God zelf werkzaam. Dat is mogelijk krachtens een ander
johanneïsch adagium: Deus caritas est. De caritas (of amor) wordt dan begrepen
als het openbaringsmedium van God aan en in de mens, waarop de mens kan
antwoorden. In het wereldbeeld primeert de liefde boven de zijnscategorie. De kern
van echt inzicht is de liefde. De minne is de caritas in de mens, de liefde van Beatrijs
tot God, waarin God zelf zich openbaart.
Deze amor-conceptie heeft Beatrijs m.i. treffend gesynthetiseerd in haar
onderschrift: het ervaringsaspect, God als causa, het antwoord der wederliefde, ten
slotte de complexiteit van de liefde. Men zou deze regels als volgt kunnen
omschrijven: er zijn zeven aspecten in de ervaring van de liefde tot God, waarin
God zich openbaart aan de mens, waarin de mens zich verenigt met God.
Voor Beatrijs is de uitdaging dan dit onderschrift waar te maken in iedere maniere.

2. De eerste maniere
Rr. 6-9:

Die ierste es ene begerte die comt werkende uter minnen. Si moet lange
regneren int herte, eer si al die wedersake wale mach verdriuen...
De eerste maniere is essentieel een begerte, die formeel gekenmerkt wordt door
de minne. Zij strijdt tegen al die wedersake voor de heerschappij over herte. Deze
begerte roept dus een spanning op, een conflictsituatie, die zich afspeelt in het hart.
Waarom is deze begerte een manifestatie van de minne?
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Rr. 11-20:

Dese maniere es ene begerte die sekerlike compt vter minnen; dat es,
dattie goede siele die getrouwelike wilt volgen...datsi es getrect in die
begerte te vercrigene...die edelheit, daer si in ghemaket es van haren
sceppere na sijn beelde ende na sijn ghelikenesse...
Beatrijs verklaart hier expliciet dat de minne de liefde van de siele tot God is,
waarin God zelf door het trecken aanwezig is. De begerte is een uiting van minne
omdat zij de siele richt op de verwezenlijking van haar imago-structuur als schepsel
van God.
In dit object van de begerte ligt tevens haar dynamica opgesloten: de begerte
wordt begeren (r. 21), een leven lang (rr. 21-22); het eindpunt kan alleen maar de
volcomenheit (r. 26) zijn van de minne (r. 24), die tevens kinnesse gods (r. 25) is.
Maar deze voltooiing wordt toch op het niveau van de minne gesitueerd. Zij wordt
aangeduid als die naheit ter gelijcheit der minnen (rr. 34-35), en nader omschreven
als sierheit der dogheden (rr. 35-36) en puerheit der naester edelheit der minnen
(rr. 36-37). Dit betekent dat het beeld van God tot stand komt als volmaakte beleving
van de minne.
Het is intussen duidelijk geworden dat de vermelding van al die wedersake (rr.
8-9) geen ijdel woord is. Tussen de ervaring der begerte en de verwezenlijking van
de volcomenheit ligt een lange weg. En daarover overschaft Beatrijs verdere
informatie.
Rr. 38-52:

Dese siele besuect dicwile erenstelec wat si es, ende watsi wesen soude,
ende wat si heeft, ende wat hare begerten ghebrect...Ende nemmer
engherust hare herte...van leerne, ende an hare te treckene ende te
behoudene al dat hare helpen mach ende vorderen ter minnen.
In dit zelfonderzoek wordt de begerte voortdurend aan een nauwkeurig onderzoek
onderworpen. Daarbij is het herte onophoudend in het geweer. En in dit alles mikt
de siele op de minne.
Op meer concrete wijze duidt Beatrijs dan opnieuw het eindpunt aan.
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Rr. 55-61:
...tote dien male datsi met ernste ende met trouwen vercreghen heuet
van gode, datsi vorwaert meer sonder lettenisse van verledene met staden
moge dienen der minnen met urier consciencien ende met puren gheest
ende claren verstannisse.
Het eindpunt is een versmelting van gave Gods en menselijke prestatie. Alleszins
heet het dienen der minnen (rr. 59-60). Negatief betekent het dat consciencie,
gheest, verstannisse volgens de imagostructuur functioneren.
En als besluit wordt de uitspraak der rr. 6-7, 11-13 bevestigd.
Rr. 62-75:

Dusgedane maniere van begerten van so groter purheit ende edelheit
die comt sekerleke uter minnen ende niet van vreesen...die minne es
allene werkende ende staende na die purheit ende na die hoecheit ende
na die ouerste edelheit, alsi selue es in hare seluen wesende. Ende
aldusgedane werc so leert si den ghenen die hars plegen.
De minne doet niet handelen uit motieven buiten haar om. Zij is zelf het medium
van de Godsliefde. En daarom inspireert zij tot een gedragspatroon dat exclusief
volgens de imago-structuur der caritas functioneert.
De syntactische structuur waarin minne verschijnt in rr. 70-75 betekent niet dat
minne hier toch als autonome gestalte aangeduid wordt. Slechts in de literaire
voorstelling is zij een handelend wezen en een leermeester. Belangrijker is het feit
dat Beatrijs vreese als tegenhanger van minne noemt. Nu is vreese uiteraard een
psychische situatie in de mens, resulterend in een aantal motieven die de
levenshouding bepalen. De minne is dat ook: zij uit zich als begerte. Men zou de
rr. 70-75 als volgt kunnen omschrijven: op het niveau van de minne beleeft de mens
zijn liefde tot God exclusief op de wijze waarop de liefde van God (in de mens)
werkzaam is. In deze omschrijving zijn de rr. 70-75 echter ontdaan van de
syntactische structuur der minne.
Na deze ontleding van de eerste maniere kan de vraag gesteld worden naar de
historische achtergrond van deze tekst. Hoe kon Beatrijs er toe komen dit te
schrijven?
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Zij stelt het hart voor als het centrum van de beleving der liefde: daar manifesteert
zich de begerte, daar worden al die wedersake bestreden, daar zetelen de krachten
voor het zelfonderzoek. Met de beïnvloeding door de Noordfranse spiritualiteit is
het hart het begrip dat de geestelijke persoonlijkheid van de mens in de wereld
uitdrukt. Niet slechts het gevoel, maar ook de kenkracht en de wil worden structureel
6)
met het hart verbonden, dat zo het kernorgaan der liefde is . Aldus kan Bernardus
de liefde tussen God en mens een jubilus cordis noemen. De Vita verschaft overigens
uitvoerig informatie over de concrete uitbouw van de rol van het hart: De ordinatione
et exercitio meditationum cordis eius (42-44), De duabus cellis quas in corde suo
constituit (101-104), De quinque speculis cordis sui (105-110), De spirituali
monasterio quod in corde constituit (111-115), De duabus monasterij sui custodibus
humilitate scilicet et obedientia (116-117), De orto fructifero cordis sui (118-119),
De eo quod a molestijs cordis sui liberari et a domino consolari meruit (161-164),
De pietate cordis eius (196-199), De spirituali letitia cordis eius (200-205), De eo
quod cor eius pre amoris magnitudine naturalem situm deseruit et ex oculis eius lux
mire claritatis effulsit (240-245).
Men ontkomt niet aan de vaststelling dat de aandacht voor de rol en de
mogelijkheden van het hart een constitutief element uit het leven van Beatrijs is
geweest.
Deze referentie naar enkele capitula uit de Vita geeft aan de sobere verwoording
van de rol van het hart in de eerste maniere een niet vermoede dimensie. Zij maakt
ons tevens attent op de gebalde, synthetiserende structuur van de Dietse tekst.
Slechts in dit ruimere, existentiële perspectief komt hij tot zijn recht.
De aandacht voor de imago-structuur is een tweede aspect van de eerste maniere.
Een der grote waagstukken van de 12de eeuw was het zoeken naar een analyse
van de werkelijkheidswaarde der imago dei. Daarbij werden vooral de gelijkenissen
bestudeerd, als manifestatie van Gods beeld. De begrippen edelheit, vriheit, puurheit
herinneren zeker

6)

X. VON ERTZDORFF, Studien zum Begriff des Herzens und seiner Verwendung als Aussagemotiv
in der höfischen Liebeslyrik des 12. Jahrhunderts, Diss. Freiburg 1958.
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aan 12de-eeuws woordgoed als nobilitas, libertas, et se et te propter te solum amet.
De Vita toont aan hoe Beatrijs de verwezenlijking der imago-structuur precies in de
vervolmaking der menselijke vermogens heeft nagestreefd: 121: rr. 31-38, 124: rr.
81-84, 236: rr. 40-43. De laatste referentie betreft een tekst die een visionaire ervaring
beschrijft uit de jaren in Nazareth. Zij bevat aldus een argument om te stellen dat
de rr. 55-61 der eerste maniere de werkelijk tot voltooiing gebrachte imago-structuur
beschrijven. Indien Van Seuen Manieren van heileger Minnen een minne-instructie
voor novicen is geweest, dan heeft Beatrijs daarin toch niets dan persoonlijke ervaring
onderwezen. Haar handelwijze kan dan vergeleken worden met deze van Bernardus
in de Sermones in Cantica Canticorum.
Een derde aspect der eerste maniere is het zelfonderzoek. Ook in de 12de eeuw
is de introspectie nauw verbonden met de amor-conceptie en de imagoleer. Zo
schrijft Willem van St.-Thierry: Adesto ergo tibi, et tota te utere ad cognoscendum
7)
te, et cujus imago es . De Vita behandelt dit thema eveneens: onderzoek van het
verlangen (101: rr. 5-6), streven naar zelfkennis (120-124). Daar worden de
introspectie en de rol van het hart met elkaar in verband gebracht: in pleniore sui
cognitione permansit,...in puritate conscientie cordisque dulcedine, creatori suo
domino decetero ministrauit (124: rr. 98-102). Deze introspectieve godsdienstigheid
berust ten slotte op het vertrouwen dat de innerlijke ervaring een heilsgebeuren is.
M.b.t. de rr. 70-75 citeer ik een analoge tekst van Willem van St.-Thierry: Sed
scaturiunt adhuc in memoria mea antiquorum amorum reliquiae quaedam, quasi
umbra sine corpore,...a quibus donec ex integro converteris captivitatem meam,
nequaquam plene respirare possum in libertatem tuam, sive puritatem, sive
8)
stabilitatem . Het derde boek van de Vita begint met het capitulum De eo quod ab
omnibus peccatis suis emundari meruit (183b-191). Ook daar wordt de volkomen
zuiverheid als feit voorgesteld. Mede hierom is dat ook zo in de eerste maniere!
De grote afwezige in de Vita is de minne!

7)
8)

WILLEM VAN ST.-THIERRY, Exp. alt. sup. Cant. Cantic. (P.L. 180, kol. 494 d).
WILLEM VAN ST.-THIERRY, idem, kol. 524 cd.
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Maar dit is m.i. verklaarbaar. De Vita Beatricis steunt op een ons niet bewaard dagen werkboek van Beatrijs, dat in hoofdzaak gegevens bevatte uit de jaren vóór
Nazareth: biografische realia, treffende geestelijke ervaringen, bouwstoffen voor
haar geestelijk leven. De overheersende factoren van waaruit Beatrijs toen haar
leven trachtte te begrijpen, waren de navolging van Christus, de eucharistische
vroomheid, het deugdenleven, de bruidsspiritualiteit, de aandacht voor het mysterie
van de Drieëenheid, de Schriftstudie, het koorgebed. Het kan m.i. niet worden
uitgemaakt of Beatrijs toen reeds met minne-mystiek begaan was.
Persoonlijk zou ik dit ontkennen. Ik meen dat Beatrijs veeleer tijdens haar eerste
decennium in Nazareth is uitgemond in de minnemystiek. En lezend in de Vita
bemerk ik dat zulks niet hoeft te verwonderen. In de tijd vóór Nazareth is bij haar
alleszins geen theologische onderbouw van uit christologie of trinitarisme gegroeid:
beide aspecten blijven onderdelen van haar spiritualiteit. Daarentegen had zij van
jongsaf aandacht voor de betekenis van haar psychische ervaringen en de functie
der verschillende vermogens. Ik meen dat zij, binnen het kader van de extatisch
gekleurde vroomheid der Cisterciënzerinnen, meer en meer aandacht kreeg voor
de nieuwe amor-conceptie en de antropologie van het 12de-eeuwse Cîteaux. En
toen lag voor haar de weg naar de minne open. Van daaruit heeft zij de
overheersende krachten van haar innerlijk leven, ook deze van voor 1236, tot
synthese gebracht onder één alles omvattend begrip: minne. Ik neem aan dat ook
haar leidende, didactische functie als priorin daarbij een stuwende rol heeft gespeeld.

3. De tweede maniere
Deze maniere wordt hierdoor gekenmerkt, dat de siele selcstont (of bi wilen volgens
de handschriften H en W) ondersteet onsen here te dienne te uergeues, allene met
minnen...sonder eneghen loen (rr. 78-81). Deze stellingname der siele is een
beginselverklaring. Zij wil de Heer dienen, niet uit angst zoals reeds in de eerste
maniere duidelijk werd, maar evenmin met het oog op welke beloning dan ook. De
onderbouw van deze diensthouding is exclusief de minne.
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Ter verheldering voert Beatrijs een vergelijking aan met een Jonfrouwe die dient
haren here van groter minnen (rr. 83-84). Zoals deze verlangt ook de siele met
minnen te dienne der minnen sonder mate ende bouen mate (rr. 87-89).
In de rr. 91-99 wordt beschreven hoe alle lastige aspecten van het dagelijks leven
psychisch verhelderd worden door de belangeloosheid van de liefde. In de
syntactische structuur der eindregels verschijnt minne zeer sterk als partner-gestalte:
in der minnen dienste ende in sijn eere (rr. 98-99).
Het woordmateriaal van de tweede maniere herinnert bijzonder duidelijk aan de
terminologie waarmee de profane literatuur de minnerelatie uitdrukt: dienen, dienst,
jonfrouwe, here, minne, gedogen, trouw, eere, loen, onghemake, vernoye. Overigens
wordt hier een analoog spanningsveld beschreven: de siele levert zich over aan het
mogen beminnen, niet aan het bezitten van de geliefde.
Deze houding is intellectueel en emotioneel-voluntaristisch bepaald. Het
onderstaen berust op de 12de-eeuwse amor-conceptie, waarover Bernardus zegt:
9)
Amor praeter se non requirit causam, non fructum. Fructus ejus, usus ejus . De
ware liefde wordt gekenmerkt door spontaneïteit, door vrije adhesie van de wil. Men
vergelijke waeromme (r. 80) met causa, loen (r. 81) met fructus, ende hare dat
genuecht datsi heme moge dienen (rr. 84-86) met fructus ejus usus ejus.
Het thema en woordmateriaal uit de profane sfeer worden hier binnengenomen
in de bruidsmystiek. En het beeld van het geestelijk huwelijk wordt dan toegepast
op de minne-relatie. Dit laatste element is m.i. belangrijk. In de Vita bekleedt het
bruidsmotief nl. een aanzienlijke plaats (Vita: 49-51, 76-78, 129, 207). Toch verwekt
de Vita de indruk dat de bruidsmystiek vooral de jongere Beatrijs heeft aangesproken.
Nu is het merkwaardig dat de belangeloosheid der liefde geen verbale resonantie
heeft in de Vita. Zij wordt slechts een paar keer aan de Heer zelf toegeschreven:
68: rr. 42-49, 171: rr. 31-35.
Ik heb er voor de eerste maniere op gewezen, dat het minnethema zeer
waarschijnlijk pas tijdens het eerste decennium in Nazareth tot ont-

9)

BERNARDUS, Serm. in Cant. Cantic. (P.L. 183, kol. 1183b).
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plooiing is gekomen. Een bijzonder aspect daarvan, de belangeloosheid in de liefde,
is m.i. ook pas in die periode uitgegroeid tot een wezenlijk bestanddeel van Beatrijs'
inwendig leven. En het extatisch karakter daarvan spreekt uit de woorden: sonder
mate ende bouen mate ende bouen menschelike sin ende redene met allen dienste
van trouwen (rr. 88-91). Dat is de emotioneel-voluntaristische consequentie van
onderstaen.
Zo verduidelijkt de tweede maniere op haar beurt dat de minne de liefde tot God
is, de dienst aan de Heer. Deze dienst geschiedt dan op de wijze der minne zelf:
zij is het enige medium, en zij motiveert zichzelf. Als de minne tot haar recht komt,
dan komt ook de Heer tot zijn recht. Derhalve leeft de siele naar de minne toe: haar
moet zij dienen, haar moet zij eer bewijzen. Evenmin als in de eerste maniere is
minne hier derhalve geen autonome gestalte. Zij is een syntactische gestalte waarin
Beatrijs haar innerlijk leven projecteert en verduidelijkt. De dienst aan de minne is
hier de wijze waarop Beatrijs belangeloos van God houdt.
Intussen speelt deze beleving zich weer af op het niveau van het begeren: de
cultus der belangeloosheid kent inderdaad geen grenzen. Het gaat om allen dienste
van trouwen (rr. 90-91). Dit totaliteitskarakter is tekenend.

4. De derde maniere
Het eigen kenmerk van de derde maniere is, dat de ziele begheert der minnen
genouch te doene (rr. 104-105). Dese begerte wert onderwilen seere verstoremt in
der zielen, ende so begrijpt si met starker begerten alle dinc te doene (rr. 109-112).
Daaruit ontstaat een nieuwe conflictsituatie: de pine. Het verlangen strandt op
ontbliuen in der minnen (123-124). Het weten dat deze begerte op het onmogelijke
mikt, kan de ziele niet genueghen (r. 138). Het kinnen dat deze begerte de mens
te boven gaat, kan haar niet gestillen (r. 143). Begeren en vercrigen staan diametraal
tegenover elkaar.
Daarom moet de ziele leven met weelicheit van herten (r. 151) en die pine van
der hellen (r. 154) gevoelen. Het einde van dit conflict ligt in Gods hand.
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Beatrijs maakt een onderscheid tussen de begerte om der minnen genouch te doene
(r. 105), en een variant daarvan: als deze begerte verstoremt wordt (rr. 109-116).
Deze variant is het eigenlijke object van de derde maniere.
In zijn algemeenheid wordt dit conflict ook in de spiritualiteit van Cîteaux
gewaardeerd als een geldig aspect van de nieuwe amor-conceptie: Amat ergo sic
amans anima, etsi nimis posse suo, minus tamen velle suo: nec capit de hac
10)
impossibilitate solatium, sed potius desiderii incrementum . Vultis ergo a me audire
quare et quomodo diligendus sit deus? Et ego: Causa diligendi Deum, Deus est;
11)
modus sine modo diligere . Toch pleit Bernardus tevens voor discretio, als quaedam
12)
moderatrix et auriga virtutum, ordinatrixque affectuum, et morum doctrix . Maar
deze nuancering wordt bij Beatrijs overschaduwd door de extatische ingesteldheid.
De Vita bevat eveneens het onderscheid tussen beide vormen van dit conflict. Voor
de ruimere beschrijving van deze spanning verwijs ik naar Vita, 96: rr. 114-120; 97:
rr. 121-131; 98: rr. 138-140. Deze teksten bevatten reeds een treffende verbale en
thematische overeenkomst met de derde maniere.
Verrassend is echter de gelijkenis tussen Vita, 222-227 en de derde maniere.
Punten van overeenkomst: verlangen naar een praxis die de Godsliefde helemaal
tot haar recht laat komen (222: rr. 7-9), oeverloze uitgroei van dit verlangen tot storm
(222: rr. 13-19), tekening van het verlangen als poging om méér te doen dan alle
schepselen (226: rr. 82-84), vermelding van de hellepijn (222: rr. 17-19). Maar in
tegenstelling tot de Dietse tekst vermeldt de Vita een visionaire ervaring die de
betekenis van dit geweld bevat, en daarmee verbonden de nieuwe rust die intreedt.
Misschien mogen de berustende slotregels van de derde maniere toch in die zin
gelezen worden. De Vita situeert deze ervaring tussen februari 1234 en november
1235.
Het is m.i. duidelijk dat de aangeduide teksten der Vita werkelijk het zelfde conflict
beschrijven als de derde maniere. Het onderscheid

10)
11)
12)

Iiber seu Tractatus de Charitate (P.L. 184, kol. 589a). Voor de identificatie van deze tekst
raadplege men OGE, XLV (1971), p. 137, voetnoot 25.
BERNARDUS, De dil. Deo (P.L. 182, kol. 974 a).
BERNARDUS, Serm. in Cant. Cantic. (P.L. 183, kol. 1018 cd).
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bestaat hierin dat de Dietse tekst o.i.v. een extatische minneconceptie dit conflict
uitrafelt in alle potentiële spanningen die het bevat. Zo komen we hier weer op het
spoor van Beatrijs' geestelijke ontwikkeling naar minne-mystiek.
De slotregels der derde maniere expliciteren opnieuw dat minne als pine een
gebeuren is tussen de ziele en de Heer. Aan de qualitatieve hoogschatting van de
minne moet een quantitatief evenredige praxis beantwoorden: dit is eigenlijk reeds
de modus sine modo. Als dit verlangen zich ontwikkelt tot stormachtige passie, ligt
de weg open voor een spanningsveld waarin de begerte opbotst tegen ervaringen
van ontoereikendheid, onaanvaardbare reflexie van het gezond verstand, uitzichtloze
trouw aan de begerte. De ziele levert zich gewonnen verloren over aan de begerte,
in alre onderdanicheit der minnen (rr. 108-109). Want slechts de minne biedt hiervoor
een rechtvaardiging. Zo kan minne ook in deze maniere verschijnen als de
syntactische gestalte waarin Beatrijs de Godsliefde heeft uitgedrukt.

5. De vierde en vijfde maniere
Deze beide manieren vormen een sluitend tweeluik in literair en thematisch opzicht.
Van een psychisch tweeledige ervaring tekent de vierde maniere de waelheiden,
de vijfde de welegheiden. Beide worden door onse here (r. 166) gegeven.
Eigen aan de vierde maniere is het gevoel dat de minne zich als een zoete dwang
manifesteert in het herte. Het werkwoord dat deze ervaring aanduidt, is ghevuelen
(IV: rr. 183, 191, 206). Begerte en begeren worden niet genoemd. Dit gevoel wordt
ontleed in een aantal aspecten: de siele ervaart deze manifestatie der minne als
een euforie van zaligheid en zoete overweldiging (IV: rr. 170-181, 183-190, 196-203),
zij krijgt intuïtieve zekerheid over haar eindbestemming in de Godsliefde (IV: rr.
182-183, 190-195, 203-206), de psychosomatische reacties blijven niet uit (IV: rr.
206-221), dit zoete geweld treedt onverhoeds op (IV: rr. 216-221), er zit een pijnlijke
keerzijde aan vast (IV: r. 169).
Het capitulum De spirituali leticia cordis eius der Vita (200-205) beschrijft een
ervaring - vermoedelijk uit het jaar 1231 - waarin nauw-
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keurig de vijf boven vermelde aspecten beschreven staan. De vergelijking van beide
teksten kan nog verder doorgetrokken worden: naar de rol van het hart, het veelvuldig
gebruik van passieve werkwoordsvormen om het ghevuelen uit te drukken.
o

Ook in Cîteaux behoort de zoetheid der liefde sinds de 12 eeuw tot het domein
der ervaring. Tanget enim te quaedam in ipsius recordatione suavitas, afficiens nova
13)
et inexpecta dulcedine . Inde misera, unde beata efficitur...Subtractio enim rei
14)
amatae, augmentatio desiderii est...Et hic languor amoris... .
Een differentiërende eigenschap der vierde maniere is de toekenning van een
uitgebreide reeks eigenschappen aan de minne: de psychische ervaringsvormen
der minne worden voorgesteld als gevolgen van eigenschappen der minne. Daardoor
wordt de gestalte der minne geconcretiseerd, maar het is duidelijk dat deze
gestaltevorming zich voltrekt op het niveau van het geschreven woord. Dit eigen
kenmerk van de vierde maniere impliceert tevens dat Beatrijs in Nazareth de zoetheid
der liefde expliciet van uit de minne heeft beleefd en begrepen!
T.o.v. de vorige manieren is het ontbreken van begerte en begeren belangrijk.
Eigen aan de vijfde maniere is het gevoel dat de minne zich met verwoed geweld
manifesteert in het herte. Het wordt getrokken int gebreken der minnen (rr. 229-230).
Opnieuw verschijnt de begerte, nu naar die pure werke der minnen (r. 232).
De beleving der vijfde maniere is afwisselend ghevuelen (rr. 249, 254, 276) en
begeren of begerte (rr. 231, 234, 239, 252, 257, 293, 302). Zij wordt ontleed in een
aantal aspecten: een gevoel van innerlijke geweldpleging (rr. 223-230, 260-263,
279-285), een verlangen naar adequatie van de eigen praxis aan de
zoetheidsdimensie der liefde of naar de bestendiging der zoetheid (rr. 230-240),
ascetische inspanning (rr. 240-248), kloofervaring (rr. 248-259), psychosomatische
wonde der liefde (rr. 264-279, 285-292), de liefde als een band (rr. 292-300), paradox
van lijden en vreugde (rr. 300-310).

13)
14)

Liber seu Tractatus de Charitate (P.L. 184, kol. 630 ab). Vgl. voetnoot 9.
Liber seu Tractatus de Charitate (P.L. 184, kol. 587 d-588 a).
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Het capitulum De effrenata fortitudine et vehementia spiritus eius der Vita (219-221)
beschrijft een ervaring - vermoedelijk uit het jaar 1233 - waarin de boven vermelde
aspecten op de laatste twee na nauwkeurig getekend worden. Deze laatste twee
komen samen voor in Vita: 227, rr. 99-105.
De Dietse tekst onderscheidt zich van de mededelingen in de Vita door zijn alles
beheersende minne-conceptie en een grotere aandacht voor de psychische facetten
van deze spanning. Ook dit onderscheid wijst m.i. op de groei naar extatische
minne-mystiek tijdens het verblijf in Nazareth.
Uiteraard verschijnt minne in de vijfde maniere sterk als syntactische gestalte,
terwijl de dynamica der begerte moet begrepen worden van uit de inhoud der vierde
maniere.

6. De zesde maniere
Deze maniere beschrijft hoe die bruut ons heren (312) geuult (r. 316) dat de minne
therte beseten heeft in sekerheiden ende gebruken mach in rasten ende ufenen
moet in vriheiden (rr. 322-325): de spontaneïteit der Godsliefde. Deze wordt concreter
voorgesteld als een wilssubstitutie tussen de minne en Beatrijs, waardoor deze
laatste gelijkt op een ideale huisvrouw bij wie daad en intentie één zijn (rr. 335-342).
De praxis van deze wilseenheid is de geweldicheit der minnen (r. 354): met een
durf en een vrijheid als die van vis en vogel effectueert Beatrijs haar voltooide
Godsliefde binnen de aardse beperktheid (rr. 247-273).
Onervarenen mogen echter gewaarschuwd zijn dat deze hoge toestand er niet
komt vooraleer alle scout (r. 384) - het debitum amoris - is ingelost: dit zegt Beatrijs
is de kleine minne-spiegel der rr. 373-384.
Dit is een ingelec leuen (r. 389), waarin de ziele werkelijk het raakgebied met het
eeuwige leven betreedt.
Ook deze maniere verloopt zonder begerte en begeren.
o

De wilssubstitutie staat centraal in de amor-conceptie van de 12 eeuw: Igitur ut
diximus, non secundum hos momentaneos affectus voluntatis qualitatem. Suam
enim voluntatem Dei voluntati conjungere

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 88

193
15)

...hoc utique Deum amare est. Nam ipsa voluntas nihil est aliud quam amor . Van
dergelijke mensen maakt de geweldicheit zich meester:...impavidi et certi de victoria,
16)
in mediis periculis incedunt tutissimi, nec daemonem, nec hominem metuentes .
M.b.t. de Vita verwijs ik naar twee capitula: De eo quod a molestijs cordis sui
liberari, et a domino consolari meruit (161-164), en De federe perpetue dilectionis
confirmato inter christum et animam suam (165-169) De merkwaardige overeenkomst
tussen deze beide capitula en de Dietse tekst is van verbale en thematische aard.
In de Dietse tekst heet het dat al die wedersake plaats gemaakt hebben voor
vriheiden. In de Vita is omnis illius humanitas door een pactio voluntaria met de
unitionis virtutem begunstigd. De spontaneïteit heet in de Vita omnis cordis sui
desiderium ipsius beneplacito de cetero conformauit. De Dietse tekst ontleedt haar
als godeleke mogentheit, clare purheit, geestelike vriheit, onderscedege wijsheit,
sachte effenheit...te gode. De Vita noemt dulcedo spiritus, lux claritatis, proportionalis
consonancia, cordis quies, spiritus libertas.
De geweldicheit uit zich in een houding die en ontsiet noch menschen noch viant.
De Vita vermeldt: sed nec hominem nec demonem formidauit.
Ten slotte dient opgemerkt dat de Vita deze beide capitula verbindt met het
capitulum over de Godsschouwing (170-182), via het motief van het doodsverlangen.
Nu wordt de zevende maniere precies beheerst door de beschrijving van de
Godsschouwing en het hemelverlangen!
Deze capitula tonen aan dat Beatrijs eigenlijk wel had kunnen ontwikkelen naar
een christologische mystiek. Dit is echter niet gebeurd. Ik meen dat zij haar visionaire
Christus-ervaringen tijdens haar verblijf in Nazareth heeft begrepen als
minne-ervaringen. In belevingen van die aard heeft zij meer en meer het
heilsgebeuren van de Godsliefde ontdekt en beleefd. Zo kon zij toen schrijven over
de mystieke eenwording met de minne. Maar ook in de zesde maniere is minne een
literaire bewustzijnsgestalte. In haar probeert Beatrijs haar inzicht in de betekenis
van de voltooide Godsliefde op aarde uit te drukken.

15)
16)

AELRED VAN RIEVAUX, Spec. Char. (P.L. 195, kol. 566b).
Liber seu Tractatus de Charitate (P.L. 184, kol. 585 d).
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7. De zevende maniere
Deze maniere betekent voor de siele dat zij es getrect bouen menschelicheit in
minnen...in die ewelicheit der minnen...ende in die diepe afgronde der godheit...die
es onwandelec al wesende...(rr. 397-409). Na de aardse voltooiing der minne,
beschreven in de zesde maniere, vertoont de minne nog een eeuwigheidsdimensie,
waarbij de siele, nog op aarde, binnengehaald wordt in het mysterie van de godheid.
Het nieuwe object der begerte, wesen int gebruken der minnen (r. 418), wordt
onder de aandrang der minne aan God gevraagd (rr. 416-421). Na een paradoxale
initiatie-ervaring (rr. 421-428), volgt de onmiddellijke Godsschouwing, waarbij de
menselijke vermogens serafijns getransformeerd worden (rr. 433-453). De
eeuwigheidsdimensie der minne is de Godsschouwing. Niet de minne zelf is object
van deze schouwing, maar die grote godheit (rr. 443-444), die hoge drieuuldicheit
(r. 444).
Na deze topbeleving ervaart de siele het aardse leven als .i. starc geuancnisse
ende .i. sware quale (rr. 460-461). En als een incantatie klinkt telkens opnieuw het
verlangen om te werdene verledecht (r. 475) en ontbonden te sine (r. 476).
Ontroerend stijgt de klacht over de minne op: Ay heilege begerte der minnen, wie
staerc es uwe cracht in der minnen der sielen. Het es ene salige passie ende .i.
scarp torment (rr. 497-500). En over deze kwelling wil de siele niet getroost worden.
Minne is de beleving van de spanning tussen aardse voorlopigheid en eeuwige
vervulling. Minne is de ervaring van ballingschap.
Dan volgt de grote minne-spiegel: rr: 528-552. In een lange reeks van
tegenstellingen wordt de minne bezongen als een psychische spanning der liefde,
uitmondend in het hemelverlangen. In de beleving der mystieke liefde wordt ten
slotte het verlangen naar het samenzijn met de Geliefde centraal gesteld: dar es
recht der minnen werc (rr. 548-549). Maar minne gééft deze vervulling niet: dat
enmach hare in dit ellende niet gescien (rr. 554-555). Dat is voor later, ná de tijd
der minne (rr. 555-582).
Indien Beatrijs God en minne ooit had willen identificeren, dan moest dit wel in
de zevende maniere gebeurd zijn! Maar Beatrijs blijft con-
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sequent: minne is Godsschouwing, ervaring van ballingschap, grondbegrip voor
alle aardse aspecten der Godsliefde.
Het komt me voor dat deze contemptus mundi van uit minne-perspectief door
o

Beatrijs veel sterker belicht wordt dan in de 12 -eeuwse spiritualiteit van Citeaux.
Daar bestaat dit motief ook, maar niet in de accentuering zoals Beatrijs deze
verwoordt.
In de Vita wordt de Godsschouwing beschreven in het capitulum De eo quod
rapta fuerit in choro seraphin (170-182), een beleving in november 1231; het
doodsverlangen eveneens (44: rr. 64-67, 102: rr. 38-39, 125: rr. 4-7, 156: rr. 23-25);
m.i. ook het rustige eeuwigheidsperspectief (191: rr. 153-155).
Alleszins heeft Beatrijs deze aspecten van haar geestelijke ervaring eveneens
binnengenomen in haar minne-mystiek. Dit was mogelijk omdat Beatrijs in minne
een begrip ontdekt heeft dat ruim genoeg is om alle facetten der Godsliefde op
aarde te herbergen.

Besluit
1. Beatrijs heeft in een onderschrift zelf de inspiratiekern van haar proza toegelicht:
zij wil zeven aspecten van een liefdeservaring beschrijven, waaruit de manifestatie
van God in de liefde duidelijk wordt, en waaruit tevens blijkt dat de liefde van de
mens als antwoord een echte ontmoeting met God is. Het geheel van deze zeven
aspecten is dan voor Beatrijs de minne.
2. Deze opvatting over de minne is nauw verbonden met de nieuwe amor-conceptie
o

in de Noordfranse spiritualiteit der 12 eeuw, waarvan zij een aantal belangrijke
aspecten assimileert: de Godsliefde als experientia, het hart als centrum van de
beleving der liefde, het belang van de imago-leer voor de antropologie, de introspectie
als persoonlijke weg naar God, de gratuitas en de insatiabilitas van de ware
Godsliefde, de Godsliefde als dulcedo, languor, vulnus, vinculum, de identificatie
van voluntas ardens en amor, de ervaring van het geestelijk raakgebied tussen
aarde en hemel, de spanning tussen contemptus mundi en levensaanvaarding, het
betrouwende religieuze humanisme. Het is bovendien zo, dat niet slechts de
thematiek, maar tevens de betekenisinhoud van
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het woordmateriaal en het beeldgebruik in het proza van Beatrijs diepgaand
17)
beïnvloed werden door deze amor-conceptie .
3. De assimilatie van deze amor-aspecten in de minne-conceptie geschiedde
o

binnen het eigen klimaat van de extatische vrouwenbeweging der 13 eeuw in onze
gewesten. Hieruit zijn m.i. geen geheel nieuwe themata doorgedrongen in het proza
van Beatrijs. Het is veeleer zo dat dit klimaat verantwoordelijk is in het algemeen
voor de concrete wijze waarop Beatrijs de 12de-eeuwse amor-opvatting heeft
beleefd, in het bijzonder voor sommige accenten in haar beleving. De draagwijdte
van deze invloed kan overigens maar passend bekeken worden indien men daarbij
aandacht heeft voor de bijzondere relatie tussen Van Seuen Manieren van Heileger
Minnen en de Vita Beatricis. Dan blijkt immers dat Beatrijs van uit haar
minne-conceptie is gaan nadenken over alle belangrijke gegevens van haar
geestelijke ontwikkeling. Toen moest het dag- en werkboek, en daarin vooral de
mededelingen uit de jaren 1231-1236, wel opnieuw bekeken worden. Dit betekent
dat de reflexieve, gestructureerde mededelingen in haar proza een biografische,
existentiële achtergrond hebben in haar leven: en daarover kan de Vita nog heel
wat realia bezorgen, waaruit precies het extatisch element duidelijker wordt.
Overigens sluit dit alles niet uit dat de Seuen Manieren zelf de extatische sfeer
nog op reflexieve wijze inhouden. Als exponenten daarvan noem ik: de vindingrijke
aandacht voor de rol van het hart, de visionaire belevingen van de herstelde
imago-structuur, van de insatiabilitas amoris, van de wilssubstitutie, het succesvol
streven naar vrijheid van zonde, het totalitair karakter van de geestelijke dynamica,
in het bijzonder het uitrafelen van alle potentiële spanningen der liefde op het
emotionele en voluntaristische vlak. De Vita Beatricis bevat uiteraard nog meer
extatische elementen.
4. Een derde invloedsfeer is zeker de feodaliteit geweest, met name de
terminologie der hoofse literatuur. Beatrijs heeft dit woordmateriaal niet feodaal
opgevat maar met betekenis geladen van uit haar minneconceptie. Over de profane
minne-cultuur moge de bedenking volstaan

17)

H. VEKEMAN, a.w., voetnoot 3.
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o

dat deze een opgang in de amor-opvatting der 12 eeuw zeker niet zal gehinderd
hebben.
5. De minne kan niet begrepen worden tenzij men de betekenis van haar
syntactische structuur doorschouwt. Met name in de zinnen waar minne als
onderwerp van de handeling wordt voorgesteld, of waar zij lyrisch aangesproken
wordt, kan de indruk gewekt worden dat zij daar God of Christus betekent. De
contextstudie van Seuen Manieren maakt echter duidelijk dat minne nergens een
autonome, persoonlijke gestalte is.
Zij is de liefde van de mens tot God, een psychisch gebeuren met heilswaarde.
De verschillende kenmerken daarvan kunnen als eigenschappen van de liefde
uitgedrukt worden. Men kan het zo voorstellen alsof deze liefde zelf handelt. En dat
is ook zo: maar het is de liefde van de mens in de mens, waarin krachtens de
o

12 -eeuwse amorconceptie God zelf zich manifesteert.
6. Ik meen dan ook, dat Van Seuen Manieren van Heileger Minnen een
toegankelijke tekst is geworden. Weliswaar blijven er vraagtekens staan. Maar de
betekenis van de zeven afdelingen in deze minnereflectie is nu duidelijk geworden,
evenals de biografische achtergrond van de tekst.
7. Meer in het bijzonder kan het minne-fenomeen bij Beatrijs nu beter begrepen
worden.
- Minne is de liefde van Beatrijs tot God.
- In aanvang is zij een psychische gewaarwording: een verlangen of een gevoel.
Dit verlangen kan gericht zijn op het effectueren van de imago-structuur, op
belangeloze overgave aan de liefde, op een praxis die als wederwoord van de mens
past bij het volmaaktheidskarakter der Godsliefde, op een bestendiging van de
zoetheidseuforie of een praxis die daaraan beantwoordt, op een beleving van de
Godsliefde in de Godsschouwing, op de bestendiging daarvan. Als gevoel kan zij
een euforie van innerlijke zaligheid zijn, het gemis daarvan, een ervaring van
volkomen spontaneïteit en vrijheid.
- Deze psychische gewaarwording resulteert in een dynamica van het menselijk
wederwoord, die een spanningssituatie oproept: naast de zondigheid, belemmeren
vooral het totalitaire karakter van dit weder-
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woord en de feitelijke afwezigheid van de Geliefde, de volle verwezenlijking van dit
menselijk antwoord. Precies in de vermogens tot emotionaliteit en voluntarisme
wordt hier een uitweg gezocht.
- Dit resulteert in een cultus van de spanning der liefde: de menselijke beperktheid
wordt verdragen omwille van de vreugde van het mogen-beminnen, en daarvan
wordt zij de uiting; het gemis van de Geliefde wordt volhardend verlangen naar de
Geliefde.
8. Samenvattend kan het minne-fenomeen bij Beatrijs zo voorgesteld worden:
- het is haar liefde tot God;
- deze manifesteert zich in haar als verlangen of gevoel, waarin de liefde van
God werkzaam is;
- deze ervaring resulteert in een dynamisch wederwoord;
- dit antwoord botst aan tegen de menselijke beperktheid en de feitelijke
afwezigheid van God;
- dit tekort en dit gemis worden aanvaard en geëxpliciteerd als authentieke
kenmerken der Godsliefde;
- het herte is het receptief en actief centrum van dit gebeuren. Maar het is zeker
mogelijk de structuur van deze beleving psychologisch verder te verduidelijken
van uit de psychologische opvattingen van de 12de eeuw.

Nawoord
18)

Op het ogenblik dat de ‘humanistische psychologie’ aantoont dat het contemplatieve
vermogen - tegen elke maatschappelijke determinatie in - een wezenlijk bestanddeel
is van de menselijke psyché, in een tijd waarin velen door een Oosterse Renaissance
heen opnieuw het licht van leven naspeuren, zou de neerlandistiek een unieke kans
missen om wezenlijk bij te dragen aan het evenwicht van onze cultuur, indien in de
komende jaren niet op bijzondere wijze gewerkt wordt aan de studie van onze
mystiek. Alle pogingen om dit erfgoed in zijn historische context te begrijpen, zullen
pas dan relevant worden wanneer

18)

E. SCHILLEBEECKX, Eendimensionale cultuur heeft contemplatieve drang verdrongen, in
e

Nieuws, Nijmegen, 24 maart 1972, 1 jaargang no. 26, p. 6-7.
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zij er toe bijdragen om deze teksten te integreren in de hedendaagse cultuurstrijd.
De ironie van de geschiedenis wil dat in een tijd van verduistering van het verleden,
het licht voor de toekomst toch weer ten dele uit dat verleden zelf opdoemt. Tussen
de tuinen uit de Hoogliedcommentaren en de tuinen van de hedendaagse subcultuur
lopen lijnen die de neerlandistiek niet onberoerd mogen laten.
Nijmegen
Dr. H. VEKEMAN
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*)

Het bediet van Moriane?

What does Christopher Robin do in the mornings? He learns. He becomes
Educated. He instigorates - I think that is the word he mentioned, but I
may be referring to something else - he instigorates Knowledge. In my
small way I also, if I have the word right, am doing what he does...
A.A. Milne, The house at Pooh corner.
1)

Een nieuwe editie van de Moriaen is een verheugend feit. Het is immers maar al
te welkom dat van de verhalen uit onze Lanceloetcompilatie edities verschijnen die
de tekst weer onder de vakgenoten brengen. Verheugend maar ook teleurstellend.
Het is namelijk niet duidelijk wat de doelstelling van de beide tekstbezorgers is
geweest. Richt het boekje zich op een breed publiek, zodat ook aankomende
neerlandici van een zo buitengewoon aantrekkelijke tekst kennis kunnen nemen,
zoals men zou verwachten van een deeltje in het vermaarde Zutphense Pantheon?
De moeilijk leesbare diplomatische vorm, die de tekstbezorgers hebben gekozen,
met zijn hinderlijke punten achter woorden waarin cursief gedrukte gedeelten toch
al aangeven dat het om een in het handschrift verkort genoteerd woord gaat, maken
het de beginner niet makkelijk. Dat is bij een ridderroman van deze kwaliteit wel
jammer. En ook de meer ervaren lezer, die deze tekst toch vooral met een
litterair-historische belangstelling zal lezen, wordt door diplomatische tierelantijnen
in de tekst gestoord. Een verstandige tussenvorm, zoals voor een vergelijkbare tekst
2)
door W.P. Gerritsen gekozen , zou tot een beter bruikbaar resultaat hebben geleid,
dat met een kleine toevoeging met verantwoording over het oplossen van

*)
1)
2)

Om het artikel te volgen zijn de schema's van de inhoud misschien een nuttig hulpmiddel, zie
p. 210 en p. 211.
Moriaen, ed. H. Paardekooper-van Buren en M. Gysseling. Zutphen (1971); Klassiek
Letterkundig Pantheon 183.
W.P. Gerritsen, De Wrake van Ragisel. Assen 1963; m.b.t. editietechniek i.h.b. pp. 247 e.v.
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de afkortingen e.d., aan de taalkundige geïnteresseerde lezer én aan de onderzoeker
van letterkundige aspecten van de tekst hanteerbaar materiaal geleverd zou hebben.
Tegen het naar mijn gevoel wat al te optimistisch bepalen van de plaats van
3)
herkomst van de tekst van de Moriaen heb ik al eerder bezwaar gemaakt . Hier wil
ik ingaan op enige problemen die de letterkundige inleiding van deze editie bij mij
heeft opgeroepen. In deze inleiding gaat mevrouw Paardekooper in de tekst van
de Moriaen aan het werk volgens dezelfde principes, die ze bij haar studie over de
4)
Ferguut als uitgangspunt heeft gehad . Haar behandeling van de Moriaen kan mij
evenwel minder overtuigen. Dat geldt zowel voor de ‘sen’ die ze in de Moriaen wil
lezen als ook - hoe kan het anders bij een werk waar tussen het grote en het kleine
zo'n hecht verband bestaat - voor de interpretatie van enkele details.
Voordat ik met het bespreken van die kleinere zaken begin, moet ter verduidelijking
echter iets gezegd worden over de verschillende niveau's waarop een discussie
over de Moriaen gevoerd kan worden.
Bij de bespreking van de Moriaen is het niet moeilijk om in een dubbele
begripsverwarring te blijven steken. Er zijn bij de bestudering van deze tekst twee
benaderingswijzen waarop hier allereerst ingegaan dient te worden. Men kan dit
werk in de eerste plaats lezen als een deel van de compilatie. Men laat dan
welbewust de aanwijzingen voor oudere versies van het werk buiten beschouwing.
Het is daarentegen ook mogelijk de Moriaen te lezen als getuige van een - op grond
5)
van indicaties in de tekst (b.v. de misplaatste droom van Acglavael) en

3)
4)
5)

M.J.M. de Haan, Want ook dit is veel op heilige dagen geschreven. NTg. 64 (1971) pp. 370
e.v.
H. Paardekooper-van Buuren, Struktuur en zin van de Ferguut. NTg. 57 (1964) pp. 148-156.
Na de voltooling van dit artikel verschenen de twee studies van D.A. Wells over de Moriaen
t.w. The Middle Dutch Moriaen, Wolfram von Eschenbach's Parzifal, and Medieval Tradition.
Studia Neerlandica II (1971) pp. 243-281 (hier verder aangeduid als Wells, Moriaen-Tradition)
en: Source and Tradition in the Moriaen, in European Context Studies in the history and
literature of the Netherlands presented to Theodoor Weevers. Cambridge 1971 pp. 30-52
(hier verder aangeduid als Wells, Source).
Hoewel het laatste artikel mij op veel punten van het gelijk van Wells overtuigt, kan ik het niet
eens zijn met zijn afwijzing van alle argumenten van Te Winkel aangaande een later toevoegen
van Acglavael. Met name de droom en de passage rond vs. 842 lijken mij nog steeds in het
voordeel van Te Winkels opvattingen te pleiten. Zie over deze passage waarin Moriaen en
Lanceloet en Walewein elkaar ontmoeten, M.J.M. de Haan, Een filologische vaderschapstest,
NTg. LXV (1972).
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gegevens uit de Arturistiek - in hoofdzaken reconstrueerbare ‘Oer-Moriaen’.
Het is nu niet altijd duidelijk op welke wijze mevrouw Paardekooper de Moriaen
behandelt. Een voorbeeld hiervan is aan te wijzen op bladzijde 13 van haar inleiding.
Zij bespreekt daar aan de hand van verzen uit de compilatie een situatie die in de
‘Compilatie-Moriaen’ thuis hoort. De passage slaat echter toch op de ‘Oer-Moriaen’
met het zinnetje ‘Percheuael wordt dan ook...op twee nivo's gezocht’. Gelijksoortige
problemen doen zich voor bij de behandeling van de vss. 803 e.v. en 912 e.v. op
pp. 16 en 17 van haar inleiding.
Na een uiteenzetting over de betekenis van Moriaens huidskleur, waarop ik
hieronder (zie p....) nog terugkom, stelt zij de twee lessen in ridderlijkheid in de
hierboven genoemde passages aan de orde. Moriaen wordt hier door Walewein
gewezen op het rechte pad der ridderdeugden. De eerste les, waarin mevrouw
Paardekooper een raad wil zien om zich vóór alles eerst in de gemeenschap van
Arturs ridders op te laten nemen, heeft misschien niet in de ‘Oer-Moriaen’ gestaan.
Dit advies bevat een verwijzing naar wat, in het verband van de compilatie, Moriaens,
‘ondergeschoven vader’, Acglavael, genoemd zou kunnen worden. Iemand naar
wie Lanceloet en Walewein niet op zoek zijn. Meer dan het advies aan een jonge
ridder om naar het centrum van de ridderlijke wereld, Arturs hof, te gaan en daar
op bericht over zijn vader te wachten, mag men er dan ook niet in zien in het raam
van de compilatie. Dat Moriaen echter meegaat op de tocht van Lanceloet en
Walewein is vanuit de ‘Oer-Moriaen’ makkelijk te begrijpen. Immers in die versie
van het verhaal is Walewein, misschien ook Lanceloet, op zoek naar Perchevael,
Moriaens vader. Een tocht naar Arturs hof zou daar alleen maar symbolische
betekenis kunnen hebben: het is letterlijk alleen maar een omweg voor Moriaen.
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De structuur van de ‘Oer-Moriaen’ en dus ook de wijze waarop de ‘sen’ wordt
uitgewerkt, moet zijn hechtste steunpunt gevonden hebben in het feit dat Lanceloet
en Walewein enerzijds, in dienst van Artur, en Moriaen anderzijds, in dienst van zijn
eigen belangen, één en dezelfde man zoeken. Met de ontkoppeling van deze twee
tochten, doordat de ene partij Perchevael, de andere Acglavael zoekt, wordt het
accent, dat in de ‘Oer-Moriaen’ zo duidelijk op de analogie tussen het zoeken op
het niveau van het grote en het zoeken op het niveau van het kleine ligt, verschoven
en wordt de ‘sen’ van de ‘Compilatie-Moriaen’ een andere dan die van de
‘Oer-Moriaen’.
Tengevolge daarvan kan men aan Waleweins eerste advies dan ook geen
symbolische interpretatie geven. Als Moriaen dan toch mee wil, geeft Walewein de
ridder die nog ‘van kincen dagen’ is, nogmaals een les in ridderlijkheid, die met zijn
gebruik van de weg-topos past in mevrouw Paardekoopers interpretatie. Men moet
zich bij het interpreteren van de Moriaen er goed rekenschap van geven op welk
niveau van de tekst men aan het lezen is. Het is van groot belang te onderscheiden,
of men bezig is de ‘Compilatieversie’ te verklaren, of dat men probeert een laag
dieper de tekst van de ‘Oer-Moriaen’ door te lichten. Ik geloof dat veel van mevrouw
Paardekoopers interpretatie waardevol is, mits duidelijk wordt gemaakt op welke
laag van de traditie van de Moriaen de analyses betrekking hebben.
Het lijkt me juist, dat ze probeert om aan de hand van de analogie van micro- en
macrokosmos, op het vlak van het grote en het kleine evenredige getalsverhoudingen
in de delen van de tekst te vinden. Ze ziet haar conclusies terecht - bij gebrek aan
6)
voorstudies - nog als voorlopig . Ik zou daar wel aan willen toevoegen dat ze te
weinig rekening houdt met de mogelijke wijzigingen van de Moriaen bij zijn
aanpassing in de compilatie. Even komt dit naar voren in haar opmerking ‘waar
precies de slotverzen van de M liggen weten we niet, omdat het eind overgaat in
de las naar de graalqueste’ (p. 34).

6)

Het toeval wil dat gelijk met het deeltje van de Moriaen in de nieuwe editie van de Beatrijs
een verslag van een veel verdergaand onderzoek naar getallensymboliek in een tekst werd
gepubliceerd; zie Beatrijs ed. G. Kazemier. Zutphen (1971); Klassiek Letterkundig Pantheon
184. Over getallensymboliek in de structuur pp. 31 e.v.
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Wanneer ze dan ook het midden van de Moriaen plaatst bij het midden gemeten
naar het aantal versregels, dan geeft mevrouw Paardekooper daarmee aan, dat
zowel in de ‘Oer-Moriaen’ als in de ‘Compilatie-Moriaen’ het midden op dezelfde
kwantitatief bepaalde plaats ligt. Het is nu naar mijn gevoel niet zeker dat voor de
middeleeuwse lezer en luisteraar het midden van een gedicht ligt op de helft van
het aantal versregels. Een tweedeling op grond van inhoud of structuur zou even
goed verdedigbaar en zelfs waarschijnlijker zijn. In dit opzicht zou, althans voor de
ons bewaarde versie in de Lanceloetcompilatie de hoofdstukindeling van belang
kunnen zijn. Bij de hiervolgende analyse van enkele aspecten van de Moriaen zal
ik me in hoofdzaak bezighouden met de versie uit de compilatie, dus met de tekst
zoals die ooit voor een veertiende-eeuws publiek bestemd is geweest.
Hiervoor werd van een dubbele begripsverwarring gesproken. De eerste is de
hierboven behandelde, de verwarring van de twee achterhaalbare ‘archeologische’
lagen. De tweede is die van de verwarring van de niveau's binnen de voor het
onderzoek gekozen versie. Het is duidelijk, dat mevrouw Paardekoopers analyse
zich richt op de, vooral in de structuur van de roman, verborgen symboliek. De lezer
van déze beschouwingen zal naast opmerkingen over die laag van het verhaal ook
opmerkingen vinden over het plot en de verhaaltechniek, die niet verwijzen naar de
ongetwijfeld in deze roman gelegde diepere betekenis.
Een voorbeeld daarvan is te vinden in het verschil tussen onze twee opvattingen
over de misplaatstheid van Lanceloets queste in de Moriaen. De analyse op het
niveau van de feitelijkheden van het verhaal is daar naar mijn overtuiging zo sluitend,
dat er geen sleutel te vinden is die de toegang naar een dubbele bodem kan openen.
Het verschil tussen onze twee interpretaties wordt veroorzaakt door het verschil
in niveau binnen de tekst waarop deze analyses zich richten. In de verklaring van
de ongewenstheid van Lanceloets queste staat voor mevrouw Paardekooper centraal
dat Lanceloet-als-behartiger-van-vrouwelijke-belangen op een queste met als
gezochte een mán misplaatst is. Ik geloof - en daarmee spreek ik over een andere
en minder diepzinnige laag van de roman - dat de herhaalde aandacht voor het on-
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gewenste van Lanceloets vertrek vanuit de techniek van de verteller eenvoudiger
verklaard kan worden. Mijn opmerkingen blijven geldig naast een symbolische,
‘diepergravende’, verklaring. Het is mijns inziens niet mogelijk om, als in een tekst
op het niveau van plot en verteltechniek een sluitende interpretatie is te geven, steun
te vinden voor de symbolische uitleg van mevrouw Paardekooper. Deze opvatting
hangt natuurlijk ten nauwste samen met mijn verklaring van de ‘sen’, die mij een
andere leesbril voor ogen heeft gehouden dan mevrouw Paardekooper. Na de
behandeling van twee kleinere punten wil ik proberen dit betoog af te ronden met
enige opmerkingen over de ‘sen’.

Moriaens huidskleur
De huidskleur van de jonge titelheld is volgens de inleidster geen teken van heiden
zijn, maar symbool van de onaangepastheid van Moriaen (p. 16). Zij meent dan ook
uit het achterwege blijven van verwijzingen naar die zwartheid in het laatste deel
van de tekst te mogen afleiden, dat de verworven aangepastheid Moriaens zwartheid
irrelevant maakt. Een eenvoudiger verklaring, die evenwel de symbolische niet
uitsluit, is dat aan het eind van het verhaal niemand die verwijzing naar het zwart
zijn meer nodig heeft: de luisteraar/lezer weet het nu wel. Maar er is meer. Het is
merkwaardig, dat Moriaen na zijn crisis en inkeer (vs. 2350) en na het redden van
Walewein, een goede dienst aan de Tafelronde, door Gariët nog zeer duidelijk als
zwart wordt gezien. Gariët is zelfs ‘een deel in vare’ (vs. 2934). Ook de zeelieden
zijn daarna nog danig bang (vss. 3460). Gariëts angst is nogal bijzonder; Moriaens
zwartheid heeft namelijk verder geen angstaanjagende uitwerking op ridders. Deze
zien in hem in de eerste plaats een jonge ridder en verder geldt eigenlijk ‘Al was hi
7)
swart wat scaetde dat’ (vs. 771) . Moriaens zwartheid werkt niet isolerend tegenover
de ridders die hij ontmoet, alleen dorpers en schurken uit het Lant van Onrede jaagt
hij met zijn zwartheid de stuipen op het lijf. Zijn zwartheid scheidt hem niet van de
andere ridders. De verteller gebruikt Mo-

7)

Vgl. hierover nu ook Wells, Moriaen-Tradition, p. 264: ‘He is a Christian knight in spite of his
black skin’.
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riaens zwartheid om de katalysator van het verhaal te onderscheiden, zoals hij dat
in andere verhalen gedaan zou kunnen hebben met een wit hondje of een heraldisch
teken.
De conclusie kan moeilijk anders zijn dan deze: noch in de ‘Oer-Moriaen’ noch
in de ‘Compilatie-Moriaen’ heeft de huidskleur van de titelheld - door zijn naam
alleen al blijft die zwartheid de hele roman duidelijk, immers ‘More sijn swart alse
brande’ (vs. 768) - de functie om de in de loop van het verhaal verdwijnende
onaangepastheid aanschouwelijk te maken.

Lanceloets misplaatste queste
Mevrouw Paardekooper ziet in de Moriaen steeds tegenover elkaar staan de dienst
aan het grote (Artur en zijn rijk) en aan het kleine (Moriaen die zijn vader zoekt).
Eerst moet het grote gediend worden, dan pas is succes bij de zorgen voor het
kleine mogelijk. Die dienstbaarheid heeft ook een relatie met wat door haar in
eigenaardige termen als het mannelijke en het vrouwelijke principe wordt aangeduid.
Als dan ook de queste een tocht op zoek naar Perchevael zal worden - in de
‘Oer-Moriaen’ gezocht als ridder van de Tafelronde én als vader van de titelheld dan is Walewein de meest geschikte ridder om die tocht te ondernemen. Lanceloets
deelname aan de queste is misplaatst: voor hem zijn avonturen weggelegd in dienst
van een vrouw, zoals uit zijn bijzondere relatie met de koningin al blijkt (vgl. p. 14
van de inleiding). Eigenaardig is nu dat als redenen voor de onjuistheid van
Lanceloets deelname aan het komend avontuur redenen van staat worden gegeven.
Als Lanceloet onheil staat te wachten door een onjuiste handelwijze dan zou men
mogen verwachten, dat de koning op de gevaarlijke gevolgen voor Lanceloet zelf
zou wijzen. Het enige wat te vrezen is, blijkt gevaar voor Artur te zijn: ‘Het mochte
8)
mi lichte seren scaden, souden mi mine ridders ontriden’ (vss. 366/367) . Ook in
de volgende verzen wordt op dit aspect van de zaak de nadruk gelegd.

8)

Vgl. ook: Roman van Moriaen, ed. J. Te Winkel, Groningen 1878, p. 57: ‘Het verlangen van
Artur naar zijnen rooden ridder was er als het ware een voorgevoel van geweest, dat hij al
zeer spoedig zijn' bijstand hoog nodig zou hebben’.
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Deze passage en de daarmee samenhangende tocht van Lanceloet moet in het
kader van de ‘Compilatie-Moriaen’ vanuit Artur en niet zozeer vanuit Lanceloets
specialisme in vrouwenzaken geïnterpreteerd worden.
Lanceloets vertrek zal, zo wordt ons en hem te verstaan gegeven, mogelijkerwijs
Artur en zijn rijk schaden. Verteltechnisch is dat knap gevonden, want de
luisteraar/lezer is door dit vooruitwijzen in spanning gebracht. Het aangekondigde
onheil zal in het verhaal dan ook met Arturs ontvoering werkelijkheid worden (vs.
2966). Nog eens wordt ons daar verzekerd dat het allemaal niet gebeurd zou zijn,
als Walewein, Perchevael en Lanceloet in het land geweest waren (vss 3001-3003).
Door Perchevaels afwezigheid is Arturs rijk geschaad (vss. 243/244); als naast
Walewein nu ook nog Lanceloet zou vertrekken, mist de tafelronde zijn ‘grote drie’.
Arthur is zich zeer wel bewust van het belang van zijn ridders voor zijn rijk (vss.
371-373):
Ic hadde lant ende crone verloren
Over menegen dach te voren
En hadden mine ridders gewesen.

Tegen de achtergrond van deze opmerking van Artur moeten we dan ook de
misplaatstheid van Lanceloets queste zien.
Nog een ander argument is er dat tegen de opvatting van mevrouw Paardekooper
pleit: als Walewein wel op het goede pad is bij deze queste, waarom moet hij het
dan zo hevig ontgelden bij zijn belevenissen in het Land van Onreden? Het avontuur
van Lanceloet in deze roman - omwille van een jonkvrouw een draak doden - mislukt,
hoewel het een ‘vrouwelijk’ avontuur is. Merkwaardig is bovendien, dat Lanceloet
in de, veel nauwer met het oorspronkelijke verhaal verwante versie van het
drakendodersverhaal, die in het Haagse Lanceloethandschrift bewaard is als
‘Lanceloet en het hert met de witte voet’, ook al roemvol ten onder gaat. Als de
‘schrijver’ van de ‘Compilatie-Moriaen’ Lanceloet in de door mevrouw Paardekooper
veronderstelde zin een misplaatste figuur had willen laten zijn, dan zou hij wellicht
Moriaen Lanceloet hebben laten overwinnen. Walewein had dan als de ‘right man
in the right place’ de zaken recht kunnen zetten.
Om de discussie te verduidelijken wil ik hier een schema geven,
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waarvan de helft die betrekking heeft op de ‘Oer-Moriaen’ niet veel meer dan een
zeer voorzichtige hypothese wil zijn.
A) OER-MORIAEN
B) COMPILATIE-MORIAEN
1) Door Perchevael overwonnen ridder 1) idem
komt aan Arturs hof; Artur wil Perchevael
weer aan het hof.
2) Walewein gaat Perchevael halen.

2) Lanceloet én Walewein gaan
Perchevael halen.

3) Ontmoeting met Moriaen; misschien 3) Ontmoeting met Moriaen; gevecht: de
wordt deze verslagen en zou naar het tocht blijkt om twee gezochten te gaan.
hof gestuurd zijn, als niet één en dezelfde
man de gezochte was.
4) Bij de wegescede gaat ieder zijns
weegs.

4) idem

5) Moriaen keert na een vergeefse tocht 5) idem
terug.
6) Hij redt Walewein en dient daarmee
Arturs zaak.

6) idem

7) Perchevael gevonden.

7) Perchevael én Acglavael gevonden.

8) Artur ontvoerd.

8) idem

9) Artur bevrijd.

9) Lanceloet gehaald en gered; Artur
bevrijd.

10) Moriaen voltooit zijn avontuur.

10) idem

Ad A Punt 8 en 9 zouden weg kunnen blijven met behoud van de ‘sen’ zoals die
door mevrouw Paardekooper is omschreven; de dienst aan Artur wordt ook al in
punt 6 verricht. Als in 2 Lanceloet wel meegaat, moet in 9 iets over hem toegevoegd
worden.
Het belangrijkste verschil tussen de twee versies ligt in het al of niet meegaan
van Lanceloet. Als hij wel meegaat in de ‘Oer-Moriaen’ is naar mijn gevoel zijn
deelname aan de tocht op het niveau van het verhaal en het plot al misplaatst. Hij
loopt bijna letterlijk naast het verhaal. Juist die misplaatstheid op het niveau van de
bouw van het verhaal als reeks feiten zou de sleutel kunnen zijn voor misplaatstheid
op het niveau van het symbolische, dus met een functie met betrekking tot de ‘sen’.
Voordat we nu als laatste punt nader op die ‘sen’ ingaan, moet er toch enige steun
gegeven worden aan de veronderstelling dat Lanceloet
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in de ‘Oer-Moriaen’ misschien niet voorkomt. Daarvoor is een onderzoek naar de
verbeelding, of beter naar het hanteren van ruimte en tijd in de Moriaen nodig. Naar
de precisie t.a.v. tijdsaanduidingen verwijst mevrouw Paardekooper op p. 20 van
haar inleiding.
9)
Met de hierbij gegeven landkaart (zie p. 210) van de in de Moriaen genoemde
plaatsen en gebieden kan de lezer nagaan hoe helder de plaats van handeling de
schrijver voor ogen stond en hoe bekwaam hij de topoi van het epische landschap
hanteert. Hoe woest het wilde land, waarheen Lanceloets tocht voert, is zal iedere
lezer, die de voortreffelijke studie van Arendt over Reynaerd kent, kunnen beamen:
10)
de duivel is er immers op de kromme én de rechte paden (vs. 1076) . Deze
nauwkeurigheid en intelligentie in de wijze waarop ruimtegegevens gehanteerd
worden, wijzen erop dat de schrijver en/of compilator van de Moriaen het litteraire
handwerk terdege verstond(en). In de manier waarop het tijdsverloop in het verhaal
geschetst wordt treft ons diezelfde nauwlettende intelligentie. De verschillende na
elkaar vertelde episodes worden door exacte tijdsaanduidingen in hun juiste
synchrone verband geplaatst. Het schema van de kalender van het verhaal op p.
211 kan dat verduidelijken.
Eén uitzondering op die precisie is er echter te vinden. Men moet zich er overigens
wel voor hoeden in zoiets een echte fout te zien; het gaat hier om een tekst die voor
het oor bedoeld zal zijn: de luisteraar zal de sprong in de tijd waarschijnlijk niet
opmerken. De onjuiste tijdsaanduiding zit in de overgang van de gebeurtenissen
na Gariëts komst op de wegescede naar de redding van Lanceloet. Walewein moet
dan - in het schema met pijlen aangegeven - ‘terugrijden’ in de tijd. Zelf is hij op de
veertiende dag van het verhaal. De kalender van Lanceloets avontuur is echter niet
bijgehouden: Lanceloet is nog op de dag van het eerste vertrek van de wegescede,
de tiende dag van het verhaal.

9)

10)

Zie ook Wells, Moriaen-Tradition p. 247: ‘The vague realm of most Arthurian fiction’; of om
het anders te zeggen in de Moriaen vinden we een consequent beschreven ‘never-never
land’ (zie H. Hill Miller, The Realms of Arthur, Londen z.j.; kaart 125 en 147)
G.-H. Arendt, Die satirische Struktur des mittelniederländischen Tierepos ‘Van den Vos
Reynaerde’. Keulen 1964; pp. 73 e.v.
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De weg van Arturs hof naar de wegescede is verkort weergegeven; de wegen van het
kruispunt naar de drie andere gebieden zijn op gelijke schaal weergegeven.
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DAG
1e

EERSTE HOOFDSTUK Arthur en de
ridders van de tafelronde; gewonde
ridder vertelt van Percheval.

2e

TWEEDE HOOFDSTUK (vs. 409).
Walewein en Lanceloet gaan op zoek
naar Percheval.

9e

Zij ontmoeten Moriaen en komen bij de
wegescede. Daar woont een kluizenaar,
die vertelt naar welke gebieden de wegen
leiden, en zegt dat er ridders zijn langs
gereden. Hij weet niet wie. De volgende
dag gaat ieder zijns weegs.
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Bij zoveel nauwkeurigheid in de rest van het verhaal lijkt het niet onmogelijk, dat
een latere bewerker (misschien de compilator) door toevoeging van een avontuur
de hechte opbouw van de ‘Oer-Moriaen’ verbroken heeft. Het lijkt me waarschijnlijker
dat toevoeging en niet verkorting de oorzaak is van de sprong in de tijd. Als de
compilator of enige andere bewerker vóór hem, om Perchevaels maagdelijkheid te
ontzien, Acglavael heeft ingevoerd in het verhaal, mag men rekening houden met
de mogelijkheid dat ook het aantal zoekenden verdubbeld is. Gevolg zou zijn dat
ook Lanceloet een deel van het verhaal toebedeeld moest krijgen. Men mag enige
steun daarvoor wel zoeken in het feit dat Lanceloets avontuur niet als vijfde hoofdstuk
parallel met de belevenissen van Walewein en Moriaen is geplaatst in de compositie
van het verhaal. Zijn avontuur wordt pas verteld als met het vinden van Perchevael
en Acglavael de hoofdzaken een eerste afronding hebben gekregen. Als de
wegescede al met vier armen in de ‘Oer-Moriaen’ voorkwam en dat is, gezien de
mogelijke symbolische betekenis in die versie, niet onwaarschijnlijk, dan had de
bewerker nog een ‘arm’ vrij voor Lanceloets wederwaardigheden. In dat geval
gebruikte hij een hem bekend verhaal, dat hij in gewijzigde en verkorte vorm
aanpaste. Als die bewerker de compilator was, moet hij het verhaal in de versie die
11)
wij aanduiden als ‘Lanceloet en het hert met de witte voet’ , als materiaal voor zijn
compilatie toch al gekend hebben. De verkorting zit in het voor dit geval niet bruikbare
eerste deel van een dergelijk verhaal. Dat is immers het gedeelte waarin een bericht
over een draak Arturs hof bereikt en waarin dientengevolge een ridder uitrijdt om,
nadat hij na een aantal dagen bij het monster is aangekomen, aan de slag te gaan.
Juist die dagen hadden Lanceloet al rijdend op de veertiende dag van het verhaal
kunnen brengen.
De inleidster zegt (p. 11) dat het verhaal na vs. 3530 vrouwelijker en individueler
wordt. Het is mij niet duidelijk waarop ze daar doelt. Het verhaal is al eerder
individueel, zelfs intiem in het bijna huiselijk verblijf van de ridders in de cluse. Met
goed geobserveerde details, zoals

11)

2

A.M.E. Draak, Lanceloet en het hert met de witte voet. Zwolle 1962; pp. 22/23.
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bijvoorbeeld Walewein, die zich met moeite naar het raam sleept om te zien wie de
onbekende ridder is, waarover Moriaen spreekt (vs. 2863). Juist in de laatste 1500
verzen wordt het verhaal afgeraffeld. Als we hierbij aan de compilator denken dan
blijft het evenwel ook mogelijk dat hier aan het verhaal niets is toegevoegd, maar
dat het hier juist gecomprimeerd is.

De ‘sen’
In het vorenstaande heb ik al enige malen laten blijken dat de beschouwingen van
mevrouw Paardekooper over de ‘sen’ meer horen bij de ‘Oer-Moriaen’ dan bij de
tekst zoals die in haar uitgave voor ons ligt. Ik geloof, dat haar opmerkingen over
Moriaens huidskleur niet in de ‘Oer-Moriaen’ hun bevestiging zouden vinden, maar
dat zij voor die tekst wel gelijk heeft t.a.v. het misplaatste van Lanceloets queste.
Uit haar conclusies hierover citeer ik een en ander (te vinden op p. 36 van haar
inleiding): ‘Struktuur en zin vormen het zelfde principe: het kleine dat identiek is aan
het grote, het grote dat het kleine omvat en mogelijk maakt. De zin zelf omvat de
drie aspecten van het middeleeuwse leven: mens, maatschappij en God’. Daarna
trekt ze de parallel tussen de afwezigheid van de koning, die destructie veroorzaakt,
en de afwezigheid van de echtgenoot, die schade veroorzaakt. Tenslotte vestigt ze
de aandacht op de aanwezigheid Gods als centrale gedachte in de Moriaen.
Op de religieuze laag van de ‘sen’ wil ik hier niet ingaan. Ik betwijfel ten sterkste
of men uit een herhaald aanroepen van God in de gesprekken van de ridders mag
lezen, dat de helden zich steeds hun plaats binnen en onder Gods macht en hoede
bewust zijn, ofwel dat zij aan gedachten in die zin uitdrukking wensen te geven. De
auteur is in deze zaken ook zeker niet het aanschouwelijkste (vgl. p. 35). Clusenaer
en cluse komen niet uit de verf en ook de godsdienstige aspecten van Perchevaels
verblijf bij zijn oom zijn slechts als repoussoirs behandeld. Voor het kruis dat op de
grens van de beschaafde wereld staat wordt in het verhaal door de mededelingen
over de op die plaats omgekomen ridder en zijn echtgenote een verklaring gegeven,
die het
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naar mijn gevoel moeilijk maakt om er een diepzinnige verklaring voor te geven. De
grensaanduidende functie van het kruis lijkt mij eerder aanleiding geven om het als
teken van tegenspraak te beschouwen, dan de daarvoor door mevrouw
Paardekooper genoemde redenen (vgl. p. 35). Vergeleken bij een crucifix is het
kruispunt van wegen eerder geschikt om als symbool van het grote te dienen dan
van het kleine.
Naar mijn stellige overtuiging is in de veertiende-eeuwse tekst van de Moriaen
de ‘sen’ waarin de correlatie van het grote en het kleine centraal geplaatst wordt
niet meer de hoofdzaak. Door de toevoeging van Acglavael is de figuur die bij uitstek
geschikt was om de twee door mevrouw Paardekooper genoemde niveau's te
symboliseren bijfiguur geworden. Dat hetzelfde gebeurt met betekenis die hij
mogelijkerwijs symbolisch belichaamde, is duidelijk. Die betekenis wordt dan ook
bijbetekenis.
In dit veertiende-eeuwse verhaal lees ik als ‘sen’, dat Artur zonder de trouw van
12)
zijn ridders niet veel vermag . Doordat de verteller op de vrees van Artur en de
achterblijvende vrouwen voor de afwezigheid van de steunpilaren van de Ronde
Tafel wijst, wordt dat al duidelijk. Onze angstige vermoedens dat Arturs woorden
bewaarheid zullen worden, zien we in de ontwikkeling van het verhaal bevestigd.
Moriaen leert in deze roman, dat de trouw van de ridders voorwaarde is voor het in
stand houden van Arturs rijk. Hij leert bovendien, zelf trouw te zijn aan anderen: aan
Arturs ridders en aan Artur zelf. Dat is een belangwekkende les voor de toekomstige
heerser over Moriane. In dit Bediet van Moriane is er een les van én voor Moriaen.
De Tafelronde is zonder trouwe ridders ondenkbaar én zonder die trouw vaart
niemand wel.
Veel van de ‘sen’, zoals mevrouw Paardekooper die achter de regels van de voor
ons bewaarde tekst van de Moriaen wil lezen, is uit de tekst van compilatie niet te
bewijzen. Aan de hand van Moriaens zwartheid en Lanceloets queste is naar mijn
gevoel aantoonbaar, dat deze

12)

Wells, Source p. 34: ‘...that the Moriaen shows post-chivalric “middle-class” attitudes...’
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punten in dit verhaal geen houvast bieden om een symbolische uitleg te
rechtvaardigen.
Dat deze ‘sen’ in een oudere versie op een andere wijze wel aanwezig geweest
moet zijn, waar immers de éne hoofdfiguur daartoe alleen al aanleiding kan geven,
is zeer waarschijnlijk. Mevrouw Paardekooper zou met die oudere tekst, lezend en
interpreterend, wellicht veel presteren. In de veertiende-eeuwse versie kan ik veel
van haar interpretatie niet meer terug vinden. Het Bediet van Moriane is een schóón
bediet en het verdient de toewijding, die uit mevrouw Paardekoopers inleiding
spreekt: dat staat wél vast.
Oegstgeest, 11 november 1971
M.J.M. DE HAAN
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Andermaal ‘Die Blomkin van Brucghe’
Het zijn stellig nuttige gegevens die Erné bijeengebracht heeft over de ‘forestier’
van de Witte Beer in het middeleeuwse Brugge. Of die gegevens ook Erné's
interpretatie van gedicht 14 uit het Gruuthuse-handschrift rechtvaardigen, is echter
een tweede. Mij heeft de lezing van zijn jongste studie juist de overtuiging gegeven
dat ik met mijn twee jaar oudere, ‘Die Blomkin van Brucghe’ - Erné heeft in zijn
laatste noot nog juist gelegenheid gevonden die te vermelden - in hoofdzaak gelijk
heb gehad. Ik wil nu zijn interpretatie en de mijne nog eens toetsen aan de gegevens
die het gedicht zelf verschaft.
Het gedicht is een ‘presentspel’, zegt Erné. Als we hiervan uitgaan moet onze
eerste vraag zijn: wíe schenkt wát aan wie? ‘So scinken wi hu die stat van Brucghe’,
zegt de heremiet die - vrijwel - de enige sprekende persoon van het spel is in r. 262.
Wie zijn die ‘wi’? Wie is die ‘hu’? Wat is ‘die stat van Brucghe’? R. 1 tot 30 is een
proloog, helemaal in de ik-vorm, r. 31 tot 121 is een uitvoerige zelf-presentatie van
de heremiet, ook in de ik-vorm, zij het eenmaal (r. 114) met een veralgemenend
‘ons’. Pas in r. 126 - we zijn dan al bijna halfweg, want het gedicht is 272 regels
groot - gaat de spreker voor het eerst over op een echt ‘wi’: ‘So willic hu zecghen
in corten dinghen / Waer omme wi comen ende wat wi bringhen’. In de volgende
passage, weer in de ik-vorm, stelt de kluizenaar zijn metgezellen voor: ‘twee wilde
lieden’ (r. 127), ‘twee manne sauvage’ (r. 134) die samen met hem uit het ‘wout’
naar de stad zijn gekomen. Hij heeft zich, toen ze nog ‘jonc ende cleene’ waren (r.
137), over hen ontfermd, hij heeft ze opgevoed, hij heeft ze het christelijk geloof
geleerd en blijkbaar nog een heleboel andere dingen meer, zodat ze in staat zijn
geweest met ‘const ende aerbeit’ (r. 146) het ‘prosent’ (r. 147) te vervaardigen dat
nu zal worden aangeboden. In r. 159 begint de spreker het ‘prosent’ te beschrijven
en te becommentariëren en dat duurt dan voort tot
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r. 248. In r. 247 ontmoeten we weer een pronomen van de eerste persoon meervoud:
‘Dese twee - t.w. eendrachticheit ende eere - moet ons God verleenen / Van euwen
teeuwen voort al tenen’. Wie zijn met die ‘ons’ bedoeld? Alleen de heremiet met zijn
twee gezellen? Nee, de spreker vereenzelvigt zich blijkbaar met de inwoners van
de stad Brugge en spreekt namens hen. Hij is trouwens ook, zoals hij aan het begin
van zijn zelfpresentatie al uiteen heeft gezet, van afkomst een bruggeling. Hij kan
geacht worden zeer in het bijzonder namens die brugse burgers te spreken die
blijkens de proloog, r. 7/8, bij de aanbieding van het geschenk aanwezig zijn: ‘al dit
goede gheselscip mede, / Die blomkin van Brucghe, der goeder stede’. De spreker
kan met zijn ‘wi’ twee kanten uit. Als hij het in r. 254/5 heeft over ‘elc torreel / Na
onsen besten gheordinerd’, moet hij het oog hebben op zichzelf als werkleider en
zijn ‘twee manne sauvage’ als werklieden. Maar als hij dan in de volgende regels
voortgaat met:
Voort, edel heere ghecoronerd
Biden ghelucke van der bone,
Ter eere van uwer edelre crone
Ende ooc dat wi hu willen toghen
Dat wi sijn vrienden voor den oghen
Ende alzo wel vrienden bachten rucghe,
Eo scinken wi hu die stat van Brucghe,

dan moet hij wel weer spreken namens een grotere kring, hetzij de hele brugse
burgerij, hetzij ‘al dit goede gheselscip’ dat geacht kan worden die burgerij te
vertegenwoordigen, ‘die blomkin van Brucghe’. Dat blijkt uit het vervolg, r. 263/5:
Ooc so esser in een gaersoen,
Ombeit heere, die zal hu manscep doen
Van zulker waren als hi brinct.

In het met ‘const ende aerbeit’ gewrochte ‘prosent’ = ‘die stat van Brucghe’ = ‘zulke
ware als hi brinct’ bevindt zich dus een ‘gaersoen’, die de eigenlijke overhandiging
mag verrichten en daarbij ‘manscep
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doen’, d.i. de hulde bewijzen die de leenman aan de leenheer verschuldigd is. Hij
doet dat ‘van zulker waren als hi brinct’, dus namens ‘die stat van Brucghe’ waarvan
hij het model overhandigt. Dat model representeert de stad zoals het aanwezige
‘goede gheselscip’ de burgerij van die stad representeert. De gezamenlijke
aanwezigen, met uitzondering van de gehuldigde ‘heere’ die ‘hu’ is, zijn de ‘wi’ van
r. 262. We lezen nog het slot, r. 266/72:
Nemse in dancke, ende minlic scinct
Ons den wijn oft hu dinct goet.
Dan willen wi lopen metter spoet
Ter hermitagen weder te gader.
Ic bidde Gode den hemelschen vader
Dat hi ons tander jaer late versamen
Beter ende zalicher in zinre namen.

‘Scinct ons den wijn’ correspondeert formeel al te zeer met ‘wi scinken hu die stat’
dan dat met ‘ons’ en ‘wi’ verschillende groepen bedoeld zouden kunnen zijn. Na het
gezamenlijk drinken van alle aanwezigen krimpt, in r. 268, ‘wi’ echter weer in tot
een groep van drie of vier, de sprekende heremiet en zijn zwijgende medespelers,
die zich opmaken om samen het toneel te verlaten. Maar wie heeft de spreker met
‘ons’ in r. 271 op het oog? Kondigt hij aan dat de spelers volgend jaar in dezelfde
formatie hopen terug te komen bij de ‘heere’? Waarvoor dan? Om hetzelfde spelletje
nog eens over te spelen? Of voor een ander spel met dezelfde personages, één
kluizenaar en twee wildemannen? Waarschijnlijker lijkt het mij dat de heremiet in r.
271 weer namens ‘al dit goede gheselscip’ spreekt en dat deze groep brugse burgers
de gewoonte heeft gehad om eens per jaar een ceremonieel bezoek aan de ‘heere’
te brengen.
Tot zover kunnen Erné en ik het, dunkt mij, wel zo ongeveer met elkaar eens zijn.
Weliswaar zijn er kleine verschillen. Hij meent: ‘Deze “gaersoen” kwam niet mee uit
het bos, maar stond blijkbaar terzijde en is op het laatste moment binnen de muren
gestapt’. Inderdaad wordt de ‘gaersoen’ niet tegelijk met de wildemannen voorgesteld,
maar houdt dat in dat hij ook niet van het begin af op het toneel zou zijn
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geweest? Ik zou willen concluderen: tot aan r. 263 fungeert hij als een soort
toneelknecht die het ‘prosent’ moest torsen en tonen, daarna krijgt hij bij monde van
de spelleider een rol toebedeeld, mag hij neerknielen en ‘manscep doen’ met het
model om zich heen, mag hij als de ‘gaersoen’ die hij blijkens zijn kleding is zichzélf
spélen. ‘Hij ís er in’, staat er in de tekst, en dat kan toch moeilijk worden opgevat
als ‘hij stápt er in’. Ook lijkt het mij geforceerd om ‘ongenoemde zaken’ te zien in
‘zulke ware als hi brinct’. Het moet ‘leengoed’ zijn, want ‘van zulker waren’ doet de
‘gaersoen’ zijn ‘manscep’. Wat anders kan de aanwezige groep brugse burgers
geacht worden van de ‘heere’ in leen te hebben dan de goede stad Brugge zelf?
Maar zulke details zijn niet zo belangrijk. Ook bij Erné dient het ‘symbool van de
stad’ immers om de ‘heere’ te huldigen als heer van Brugge, terwijl de veronderstelde
‘ongenoemde zaken’ geen enkele functie krijgen toebedeeld. Veel belangrijker is
het verschil van opvatting met betrekking tot ‘dit goede gheselscip’, de ‘wi’ uit wier
naam het geschenk aangeboden en de ‘heere’ gehuldigd wordt. Voor Erné zijn deze
‘wi’ de ridders van Witte Beer, voor mij zijn zij de muziek- en letterlievende brugse
burgers, ‘Die Blomkin van Brucghe’, waarvan het Gruuthuse-handschrift het bewaard
gebleven repertoire-boek is.
Wat voor gegevens verschaft de tekst van het 14de gedicht in deze? We keren
terug tot de proloog. Die begint met een zeer nadrukkelijke verwijzing naar Maria.
Erné doet geen poging om dit te motiveren en zijn gegevens bevatten geen enkele
aanwijzing dat Maria de speciale patrones van de ridders van de Witte Beer zou
zijn geweest. Daarentegen treedt, wat zeer opvallend mag heten, in lied 101 Maria,
toegesproken als ‘roze zoet’, op als de hemelse schutsvrouwe van de ‘muzike’.
Herkent men met mij de zangers van dit lied in het ‘goede gheselscip’ uit gedicht
14, dan is het begin van de proloog wèl gemotiveerd. De ‘roze zoet’ uit lied 101
wordt in gedicht 14 gevarieerd tot ‘roze bloume’ omdat - zeg ik - de dichter wilde
komen tot de náám waaronder ‘dit goede gheselscip’ bekend stond: ‘Die Blomkin
van Brucghe’. Erné past een andere redenering toe: ‘Zij - Maria - was de roze bloume,
de bloume boven allen wiven (gedicht V,8 en 52). Onder haar konden de aanwezige
dames van hoog tot laag zonder

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 88

220
onderscheid slechts “bloempjes” worden genoemd.’ De verwijzing naar het 6de
gedicht is niet erg gelukkig. Daar is de ‘bloume bouen allen wiuen / Daer mi nature
toe heift ghevoucht’ immers stellig niet Maria maar de geliefde van de dichter.
Belangrijk is deze vergissing echter niet, want op een andere plaats, in het
Maria-gedicht 12, wordt de hemelse vrouwe inderdaad wel toegesproken als
‘wbloume alre wiue’ (r. 62). Maar impliceert de positie van Maria in de kring van de
‘blomkin van Brucghe’ als ‘dhoochste alleine’ nu ook dat de dichter in r. 8/9 - en r.
169, waar de ‘bloumkine’ terugkeren - speciaal de dames op het oog moet hebben
gehad? Erné wijst zelf op de moeilijkheden die een dergelijke interpretatie oplevert:
‘die blomkin van Brucghe’ is als bijstelling verbonden met ‘al dit goede gheselscip’
uit de voorafgaande regel en dús zijn ‘die blomkin’ niet alleen dames maar dames
én heren! Maar is dit zo, dan slaat die opmerking dat ónder de hemelse dame Maria,
de ‘roze bloume’, de aardse dames alleen maar ‘bloempjes’ genoemd konden
worden ook nergens meer op. ‘Voor de ridders, die net een paar dagen hun stoerheid
bewezen hadden, lijkt de aanduiding minder geschikt’, zegt Erné. Inderdaad. Tenzij
men wil aannemen dat de dichter een slecht vakman zou zijn geweest, is de enig
mogelijke conclusie: ‘al dit goede gheselscip, die blomkin van Brucghe der goeder
stede’ bestond níet uit ridders van de Witte Beer met hun dames. De hele proloog,
zowel de verwijzing naar Maria in het begin als het dichterlijke spel met ‘roze bloume’
en ‘blomekine int ghemeine’ in het vervolg, pleit tégen Erné's interpretatie!
Daarentegen doet mijn interpretatie aan alle bijzonderheden van de proloog ten
volle recht: Maria wás de patrones van de dicht- en zangkring; het is aannemelijk
te maken dat de leden zich op hoofse wijze met een bloemenkransje, een ‘hoedekijn’
hebben getooid (zie Spelend met de spelgenoten, blz. 116), wat aanleiding kon
geven hen ‘blomekine’ te noemen; én de wendingen die de dichter gebruikt zijn de
in de kring gangbare, met name de aanduiding van Maria als ‘roze vul der omoet’
of ‘roze bloume’. Ligt het trouwens in het algemeen niet veel meer voor de hand dat
een kring van letterlievenden een ‘heere’ met een gedicht zal eren dan dat een king
van ridders dat doet? De ‘wi’, zoals ik ze zie, bleven met een ceremonieel bezoek
dat opgeluisterd werd door een ‘present-
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spel’ als gedicht 14 helemaal in hun eigen sfeer.
Maar wie was de ‘hu’ tegenover deze ‘wi’? De dichter laat zijn heremiet, zojuist
met zijn gevolg de feestzaal binnengetreden, de ‘hu’ met de grootst mogelijke zwier
begroeten:
Dalmoghende God Emanuel
Die zinen inghel Gabriel
Sand neder - die zaliche boodscap goet
In eene roze vul der omoet,
Daar zoe den gods zone bi ontfinc Moete hu bewaren, heer coninc.

De almachtige God, de aartsengel, de godsmoeder, de godszoon, ‘hu’, voorwaar
een indrukwekkende reeks. De godsmoeder is ‘roze’ en de ‘hu’ is ‘coninc’, en dat
heeft allebei een literaire bedoeling: de ‘roze’ stelt de spreker in staat via de ‘roze
bloume’ tot de ‘blomekine int ghemeine’ = ‘al dit goede gheselscip’ te komen, de
aanspraak ‘coninc’ maakt de ‘hu’ tot medespeler in het op te voeren ‘presentspel’,
tot een ‘heere’ die zich als ‘coninc’ zal hebben te gedragen. Over de persoon van
de ‘hu’ zegt dit niets anders dan dat hij een heer van stand moet zijn geweest, die
men in de gegeven situatie een dergelijke rol kon laten spelen zonder dat men hem
- of zichzelf - daardoor belachelijk maakte. Het spel omvat álle aanwezigen: de
toneelspelers die de handeling verrichten en de tekst spreken, de brugse burgers
namens wie gesproken en gehandeld wordt - ‘wi’ -, en de gastheer tót wie gesproken
en gehandeld wordt - ‘hu, heer coninc’. De dichter moet een goed vakman geweest
zijn, die zijn kring kende en verstand had van toneel.
De aanspraak ‘coninc’ wordt in de loop van het spel nog elfmaal herhaald, in r.
17, 31, 48, 56, 68, 74, 95, 118, 122, 148, 159, en van deze elfmaal tien keer in
verbinding met ‘heer’ of ‘heere’. Daarenboven wordt de ‘hu’ ook nog vijfmaal
aangesproken als ‘heere’, r. 103, 133, 249, 256, 264. De ‘koningsaanspraak’ is dus
nogal ongelijk over de tekst verdeeld: 90 regels lang, een derde deel van het gedicht,
ontbreekt hij. In deze pars speelde de ‘coninc’ blijkbaar niet zo erg mee. Het is het
gedeelte waarin de heremiet zijn moraliserende commentaar geeft bij de
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zeven poorten van de stad Brugge. Was dit gedeelte misschien minder voor de
‘coninc’ bedoeld dan voor ‘zijn gheselscep al’ (r. 131), ‘al dit goede gheselscip mede
(r. 7), anders gezegd voor ‘die blomkin van Brucghe der goeder stede’? Ja, men
zou zelfs kunnen staande houden dat van r. 161 tot 249 de gastheer van het feest
helemaal niet meer wordt aangesproken, ook niet met een kaal, neutraal ‘ghi’ of
‘hu’. Dat lijkt wel opzet. In dit gedeelte gebruikt de dichter niet minder dan achtmaal
het onbepaalde pronomen ‘men’ tegen maar eenmaal (r. 56) in de rest van het
gedicht. Dat wijst op een ander spreekniveau, een andere spreekrichting. In het
eerste gedeelte staat tweemaal een tot de gastheer gerichte captatio benevolentiae:
‘Vergheift mi maekict yet te lanc’ (r. 30), en: ‘Maecict yet lanc vergheuet mi’ (r. 157),
beide keren met een compositorische functie, ter afsluiting van een passage. In het
handschrift begint zowel r. 31 als r. 159 met de representant van een niet ingevulde
lombarde, wat wel de bedoeling van de dichter zal weerspiegelen met betrekking
tot de geleding van het gedicht. Heel anders, niet-compositorisch functionerend is
de aanloop van de moraliserende commentaar op de stadspoorten in de regels
180/2: ‘Al es mijn connen daer toe te cleene, / Willet int beste altoos verstaen / Om
Gode, ende willet in danke ontfaen’. Wordt dit wel tegen de gastheer, de ‘hu’ gezegd,
of tegen de andere aanwezigen? Moeten die zich speciaal laten beleren door wat
er nu volgt, om Godswil? Direct daarna lezen we, r. 183/4: ‘Die Ghent poorte beghinic
voren / Vp die .B., so ghi muecht horen’. Hier hoor ik ook in: ‘luister goed, júllie, want
deze lering gaat je persoonlijk aan!’ De gastheer behoeft niet beleerd te worden,
alleen maar gehuldigd, en dat komt pas aan het slot, r. 255/66. Nog eenmaal vinden
we in de moraliserende pars een ‘hu’, r. 224: ‘Desel poorte die es hier nu, / Die hout
een .G., dat secghic hu’. Het is een nietszeggende rijmlap, geen aanspraak. In de
voorlaatste regel van de moraliserende commentaar staat het inclusieve ‘ons’. Op
dit ik + jullie moet het hele lerende gedeelte wel gericht zijn geweest. In de 19 regels
die hier direct op volgen staat dan weer driemaal ‘heere’, vijfmaal ‘hu’, tweemaal
‘uwer’, alsmede de nodige keren ‘wi’ en ‘ons’. Gastheer en gasten worden weer
duidelijk tegenover elkaar gesteld. De laatsten ‘scinken die stat van Brucghe’, de
eerste ‘scinct den wijn’ en men gaat met de
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nodige strijkages uit elkaar. Opnieuw constateren we dat de dichter een goed vakman
moet zijn geweest die een gecompliceerd werkstuk in elkaar kon zetten, met
uitgesproken én onuitgesproken bedoelingen!
Nadat de gastheer in de proloog sprekender-, spelenderwijs tot ‘coninc’ is gemáákt
volgt in r. 31 - met de representant van de lombarde - de brede, vervullende
aanspraak: ‘O coninc van den Witten Bere’. Het gespeelde koningschap wordt dus
nader gemotiveerd. Uit de door Erné verzamelde gegevens weten we dat de telkens
voor één jaar gekozen hoofdman van de ridders van de Witte Beer geen ‘coninc’
heette maar ‘forestier’. ‘Koning’, zo zegt Erné, ‘vinden we voor de Witte Beer alleen
in dit gedicht en wel uitsluitend in de aanspraak’. Een ‘coninc van den Witten Bere’
kon alleen bestaan in het kader van de dichterlijke verbeelding. Een aanspraak als
in r. 31 moet zowel de gastheer als de gasten verrast hebben, maar zij waren, in
deze spelsituatie, natuurlijk bereid zich door de dichter en zijn tekstzegger, de
heremiet, te laten bespelen. Dat de gastheer inderdaad de ‘forestier’ van het jaar
geweest moet zijn, weten we uit r. 127/31:
Twee wilde lieden die comen hier
Ende hoorden van eenen forestier,
Van eere stat des Witten Beere.
‘Dien eist diene ic te siene begheere
Ende daer toe zijn gheselscep al!’

Het is bijzonder handig van de dichter om dit juist bij de introductie van de twee
wildemannen te pas te brengen, om een van hen daarbij ook nog sprekend in te
voeren. (Misschien, zo kan men denken, werden de regels 130/1 ook inderdaad
wel, bij wijze van interruptie, gezégd door een van de wildemannen en was deze
dus niet helemaal een zwijgend personage.) ‘Stat des Witten Beere’ is al evenzeer
een gelegenheidsaanduiding voor Brugge als ‘coninc van den Witten Bere’ een
gelegenheidstitel voor de ‘forestier’ was geweest. Door de interruptie (?) van de
wildeman wordt intussen de gastheer met juist déze gasten nog eens uitdrukkelijk
tot een speelgemeenschap tezamengevoegd. De door de proloog geschapen situatie
wordt onderstreept. Dat het ‘gheselscep’
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van de ‘forestier’ uit ridders van de Witte Beer zou bestaan blijkt nergens uit. Laat
de dichter na het noemen van de ‘forestier’ de aanspraak ‘heer coninc’ opzettelijk
een twintigtal regels lang achterwege? Hoe dit zij, het noemen van deze ‘forestier’
is in elk geval maar zeer terloops geweest en op de prestaties van de gastheer áls
‘forestier’ wordt geen enkele toespeling gemaakt. Wel krijgen we te horen - in de
regels 256 vgg., hierboven al geciteerd - hoe hij ‘forestier’ is geworden. Of nee, dat
staat er eigenlijk niet, want het woord ‘forestier’ wordt zorgvuldig vermeden. We
krijgen te horen hoe de gastheeer zijn (konings)kroon heeft gekregen: ‘ghecoronerd
biden ghelucke van der bone’, dus door een stemming van de stemgerechtigden.
Zorgvuldig vermijdt de dichter weer die stemgerechtigden - de ridders van de Witte
Beer - zelfs maar aan te duiden. Dichterlijk belangrijk is voor hem alleen maar de
‘edele crone’, het symbool van het uitsluitend in het kader van dit gedicht
functionerende verbeelde koningschap. Bijzonder handig weer, deze inkleding, dit
spel van toespelingen, waardoor het ‘forestier’-schap der brugse werkelijkheid - van
dát jaar - opnieuw gemaakt wordt tot motivering van het verbeelde koningschap van dít gedicht, dit ‘presentspel’.
Ondanks het feit dat de ridders van de Witte Beer nergens worden genoemd, ja
zelfs op een plaats waar daar alle gelegenheid voor was blijkbaar opzettelijk
ongenoemd worden gelaten, en ondanks ook dat andere feit dat deze ridders
onmogelijk ‘dit goede gheselscip’ uit de proloog kunnen zijn geweest, heeft Erné ze
niettemin tot de initiatiefnemers van het ‘presentspel’ willen maken en gemeend dat
zij door middel van dit spel, toevallig ‘ingeschreven’ in het Gruuthuse-handschrift,
in een overigens onbekend jaar de eveneens onbekende ‘forestier’ van dat jaar
hebben willen huldigen. Hoe stelt hij zich de gang van zaken voor? Ik citeer: ‘Na de
verkiezing zou direct de huldiging van de nieuwe forestier kunnen volgen, aan de
maaltijd dus die de aftredende gaf, maar dit paste slecht in de stijl van het
gezelschap, waarin elke onderscheiding aanleiding tot een eigen feest gaf...In de
Beschrijving...lezen we bij een aantal jaren (1446, 1447, 1461 e.v.) dat de forestier
de volgende dag weer een nieuw steekspel beriep; dit eindigde dan met een maaltijd
die hij zelf aanbood...Ook al is het
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niet altijd zo gegaan, voor ons geval mogen we het stellig aannemen, want aan het
eind van het gedicht krijgt de nieuwe forestier het verzoek om de wijn te laten
rondgaan, waaruit blijkt dat hij de gastheer was. Er was dan één dag tijd om de
huldiging voor te bereiden. De dichter zal daaraan genoeg hebben gehad, maar de
maquette kan moeilijk zo snel gemaakt zijn. Men moet er een gebruikt hebben, die
al eerder, eventueel voor een ander doel, had gediend.’ En verder: ‘De gedachte
dringt zich op, dat de maquette, die immers niet apart voor het feest van de Witte
Beer vervaardigd kon zijn, misschien als plan voor de herbouw - t.w. van de jaren
1483/5 - gemaakt was.’ Dus: één dag tijd voor het schrijven van een gedicht van
272 regels, die dan ook nog, voeg ik er aan toe, gememoriseerd moeten worden,
en: ‘mensen die in hun eigen spel de hoogheid van hun groep beleefden’ (Erné)
huldigen een hunner als heer van Brugge door het plechtige aanbieden van een
‘maquette’ die men nog wel ergens had liggen. Bij Erné zijn vele dingen mogelijk.
Maerlant schreef de 14000 regels van zijn Alexander naar eigen zeggen in een half
jaar tijds en dat geldt dan als een hele prestatie, maar het is toch gemiddeld maar
zo'n 80 regels per dag. Is gedicht 14 dan zo'n goedkoop routinewerkje dat men voor
de vuist weg maakt? Nee, het is bepaald weloverwogen en met vakkundig raffinement
in elkaar gezet, het verdiende dan ook een ereplaats in het Gruuthuse-handschrift.
Uit het eenmaal noemen van ‘een forestier’ en een vage toespeling op diens
verkiezing ‘biden ghelucke van der bone’ concludeert Erné zo maar tot een formele
huldiging van de nieuwe hoofdman in de kring van zijn ridders direct na de verkiezing!
Uit het rondgaan van de wijn aan het eind van het gedicht - een afscheidsdronk,
zou je zo zeggen - concludeert hij tot het opdienen van een complete maaltijd na
afloop van een steekspel! En het gedicht bevat geen enkele toespeling op welke
ridderlijke activiteit dan ook! Een ‘analyse van het gedicht’ die op een dergelijke
tuitelige constructie berust is voor mij ten enenmale ongeloofwaardig.
Erné zegt niets over mijn interpretatie maar ik meen er wel een toespeling op te
beluisteren in deze zin: ‘Achter deze plechtigheid kan men niet een willekeurige
groep mensen denken, die de persoon van de forestier vriendschappelijk gezind
was’. Als Jan III van Gruuthuse,
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die in 1391 - ik neem dit betere jaartal graag van Erné over- ‘forestier’ van de Witte
Beer was geworden, zich nu ook eens bereid had laten vinden om op te treden als
beschermheer van het letterlievende gezelschap ‘Die Blomkin van Brucghe’ - het
is een hypothese, maar niet zonder argumenten -, vormde die ‘compaengie’ dan
voor hem ‘een willekeurige groep mensen’? De gastheer uit het gedicht wordt, ik
herhaal het, niet gehuldigd als ‘forestier’ maar als ‘leenheer’ van de stad Brugge.
Men kan zich voorstellen dat met zo'n spectaculaire gebeurtenis als het jaarlijkse
feest van de Witte Beer wel geweest moet zijn, de hele stad Brugge heeft
meegeleefd. De stad werd daardoor feeststad, ‘stat des Witten Beere’ (r. 129). Ook
de kluizenaar in het woud, ook de wildemannen met nog maar een heel klein beetje
cultuur moesten dan wel ‘hooren van eenen forestier’ (r. 128). De boeren en buitenlui
zullen tegen elkaar gezegd hebben: ‘Dien eist diene ic te siene begheere!’ Hoeveel
te meer waren dan niet hoofs-beschaafde burgers als de leden van de ‘compaengie’
bij dit ridderfeest betrokken, hoeveel te meer met name wanneer de nieuwgekozen
‘forestier’, de held van het feest, een Jan van Gruuthuse was die zich bereid had
verklaard hun eigen beschermheer te worden! Natuurlijk maakten zij van hun
jaarlijkse ceremoniële bezoek - in 1391 de ‘inhuldiging’ van een nieuwe
beschermheer? - een stukje literatuur, zij waren immers literatoren en geen ridders.
Zij maakten hun Jan van Gruuthuse dichterlijk tot een ‘heer coninc’, nader uitgewerkt,
met een toespeling op zijn ‘forestier’-schap, tot ‘coninc van den Witten Bere’. Zij
stelden hem niet voor als ‘coninc’ van zijn ridders, wat hij traditioneel ook niet kon
zijn, maar als ‘coninc’ van zijn letterlievende beschermelingen, zijn ‘leenmannen’,
zijn getrouwe en betrouwbare brugse onderdanen, ‘vrienden voor den oghen ende
alzo wel vrienden bachten rucghe’. Eén gedicht, één ‘presentspel’ lang kon Jan hun
‘coninc’ zijn, dat hadden zij zelf, dichterlijk, in de hand. Want het gedicht was door
één van hen zelf gemaakt, de man die zulke dingen het beste kon, Jan van Hulst.
Die was tegelijk ook leider van een groep ‘ghesellen van den spele’ en kon het
gedicht dus volgens alle regels van de toneelkunst zelf, met een paar figuranten,
voorspelen, namens allen, namens ‘wi’. Hoeveel tijd kan er gelegen hebben tussen
Jans verkiezing tot ‘forestier’-van-
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het-jaar en het jaarlijkse ceremoniële bezoek van de ‘Blomkin van Brucghe’ aan de
‘sate’ van de familie Gruuthuse? Onbekend, maar het kunnen wéken geweest zijn
en misschien zelfs wel enkele maanden. Ridderlijke actualiteit ontbreekt immers in
het gedicht, er is alleen een literaire, een dichterlijke actualisering in te vinden. Bij
mijn interpretatie krijgt de dichter dus rustig alle tijd om van zijn gedicht iets goeds
te maken en de ambachtsman om het bestelde ‘prosent’ te vervaardigen. Ik behoef
geen enkele noodsprong te maken, ik kan geheel en al uitgaan van een ‘analyse
van het gedicht’. In het ‘inschrijven’ van het gedicht in het Gruuthuse-handschrift zit
bij mij ook niets toevalligs. Dit handschrift was immers - volgens mij - het
repertoire-boek van de ‘compaengie’ en er stonden ook al een heleboel andere
gedichten van Jan van Hulst in. Bewijzen? Het gaat hier om waarschijnlijkheden.
Heeft Erné soms iets bewezen?
Nu nog de beantwoording van mijn derde vraag: wat is ‘die stat van Brucghe’ in r.
262? wát schenken de ‘wi’ aan de ‘hu’? Ik loop het gedicht nog eens door, nu op
het trefwoord ‘stat’ of ‘stede’. Het woord komt 18 maal in de tekst voor maar, net
als ‘hu’, erg ongelijk verdeeld. De grootste ‘dichtheid’ treedt, uiteraard moet ik wel
zeggen, juist op in die pars waar de gastheer niet wordt toegesproken, niet
‘meespeelt’. Uiteraard, want in dat gedeelte wordt het ‘prosent’, dat ‘die stat van
Brucghe’ is, moraliserend becommentarieerd. De ‘stat’ als materieel geschenk moge
bestemd zijn voor de ‘hu’, de ‘stat’ als ideële verbeelding schijnt in de eerste plaats
bestemd te zijn tot belering van ‘dit goede gheselscip’. Maar aangezien de gastheer
door het gedicht tot de ideële ‘coninc’ van de ideële ‘stat’ gemaakt wordt, heeft hij
toch ook wel iets met de in de moraliserende commentaar opgeroepen idealiteit van
Brugge te maken. Het symbolische geschenk dat hem aan het slot van het spel
overhandigd wordt - met een gespeelde ‘hommage’ - is met de in het voorafgaande
gedeelte gegeven explicaties geladen. Een goed dichter heeft aan het begin van
zijn gedicht al zijn slot voor ogen staan en bereidt dat door enkele toespelingen,
enkele op het eerste gezicht puur-ornamentale maar in feite ‘verwijzende’ woorden
voor. Dat is de functie van de woorden ‘der goeder stede’ die in r. 8
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op ‘Die blomkin van Brucghe’ volgen. Met die woorden is in zekere zin al alles
gezegd. Brugge moet een ‘goede stede’ zijn, aan de ‘hu’ zal hulde worden bewezen
als ‘coninc’, ideële ‘leenheer’ van een ‘goede stede’. De ideële kwaliteiten van
Brugge maken het tot ‘dese wide vermaerde stat’ (r. 40), versierend uitgebreid tot
‘die vruechden rike fonteyne’ (r. 41). ‘Fonteyne’ is een beeld dat vooral op Maria
wordt toegepast, zie bijvoorbeeld gedicht 12: ‘Maria, moeder ende zuuer maecht,.../
Van ontfaermicheden fonteine, / Fonteine van salicheden ghemeine, / Fonteine van
duechdeliker gracien, / Fonteine van alre iubelacien, / Fonteine der goedertierheide,
/ Van trooste ende van verlanessen mede’ (r. 11/6). Brugge is de stad van Maria,
dat is in het begin van het gedicht al aangekondigd en zal in het vervolg nog
herhaaldelijk onderstreept worden (r. 191/2, 221/2). Een dergelijke ideële stad moet
bij de buitenstaanders het verlangen oproepen om haar te zien, om binnen de door
haar getrokken kring te treden. Van de door de kluizenaar bekeerde wildemannen
wordt dan ook gezegd, r. 142/3: ‘Hare herten hebben zi ghekeert / Te siene van
Brucghe die saliche stat’. Zij voelen in zich een ‘minlichede...toot Brucghe der goeder
stede’ (r. 151/2), zij sparen ‘no zin no const...uut rechter minnen ter steden waert’
(r. 149/50). Het resultaat van deze door ‘minne’ bepaalde arbeid wordt nu in r. 159
vgg. aan de ‘coninc’ getoond:
Heere coninc, hier muechdi vor oghen sien
Van ruden lieden subtijl engien.
Die hebben van verren ghesleghen der naer
Om van deser stede texemplaer
Van horen secghene te makene....
Poorten, mueren, tor ende veste
Ende de bewares der bloumkine met
Hebzi omtrent de stede gheset.
Eeuwelic bewaerze God van snevene!
Ghemaect hebzi de poorten seuene.
Vp elke poorte so machic stellen
Een lettere. so machic Brucghe spellen
.B..R..V..C..G..H..E.
Met desen zeuenen no min no mee
Spelt men Brucghe, alzo men ziet.
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Wat krijgt de ‘coninc’ nu te zien? In elk geval een materieel werkstuk, een product
van kunstvaardigheid (‘subtijl engien’). Dat werkstuk wordt omschreven als ‘van
deser stede texemplaer’. Erné, die bij voortduring, maar ten onrechte, op de
tekstuitgave van Carton blijft steunen, leest ‘van ieder liede texemplaer’. Dat is in
zichzelf een onmogelijke lezing, want het woord ‘ieder’ is in geen enkele
middelnederlandse tekst overgeleverd (zie Verdam s.v.). Maar afgezien daarvan:
ofschoon bij r. 162, de bovenste van een kolom, in het handschrift de toppen van
de letters zijn afgesneden, kunnen op grond van vergelijking met vele andere
plaatsen de woorden ‘deser’ en ‘stede’ met zekerheid geïdentificeerd worden. In
mijn eerder genoemde, ook aan Erné bekende studie heb ik de juiste lezing van r.
162 al gepubliceerd, maar zonder de nu gegeven toelichting. Overigens ben ik
dankbaar dat ik ongezocht de gelegenheid krijg nog eens op de zaak terug te komen,
want in mijn destijds gegeven interpretatie van de geciteerde passage zitten stellig
fouten. Erné stelt terecht vast dat ‘exemplaer’ in het middelnederlands niet
‘afbeelding’ maar ‘voorbeeld’ heeft betekend. Ik koos hierboven ter aanduiding van
het werkstuk het woord ‘model’, dat immers - zie WNT s.v. - zowel ‘voorbeeld
waarnaar een werk wordt uitgevoerd’ als ‘nabootsing op kleiner schaal, vroeger ook
eenvoudig afbeelding’ kan en kon betekenen. Vertaalt men r. 161/3 met: ‘Die hebben
een poging gewaagd om op grond van wat zij hoorden vertellen het model van deze
stad te maken’, dan kan ieder daarbij denken wat hij wil. Maar dat is toch eigenlijk
geen interpretatie. Ik wil nu verder komen. De lezer van een gedicht moet ‘met de
dichter meedichten’, de lezer van r. 162 moet zich dus ook afvragen: waarom heeft
de dichter op deze plaats voor het ‘model’ het ongewone, althans onverwachte
woord ‘exemplaer’ gebruikt? Het antwoord op deze vraag moet het gedicht zelf
geven en dit gedicht spreekt van ‘Brucghe die goede stede’, ‘Brucghe die saliche
stat’ en zelfs, r. 219 van ‘Brucghe die nobele stat’. Kunnen we al deze, enkel maar
schijnbaar ornamentale qualificaties niet samenvatten als ‘Brugge de
ideëel-voorbeeldige stad’? Erné, ofschoon uitgegaan van een foutieve lezing, is
intuitief ook al tot een soortgelijke opvatting gekomen: ‘het voorbeeld voor alle
mensen, i.e. Brugge’. Daarmee ‘zien’ we intussen nog niet wat de ‘coninc’ te
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zien kreeg, het materiële werkstuk dat hem werd aangeboden. Wij blijven met de
vraag zitten: hoe werd het ideëel-vorbeeldige van de stad Brugge in dat werkstuk
gematerialiseerd, gesymboliseerd? Het vermoeden is gewettigd dat de geheimzinnige
aanduiding in r. 169, ‘de bewares der bloumkine’, onze ogen zal moeten openen.
In mijn vorige studie heb ik geschreven, blz. 152. ‘“Bewares” moet wel een
vormvariant zijn van “bewarerse”, bewaarster’. Daarop wil ik nu terugkomen. In het
westvlaams kon een ‘bewarerse’ ongetwijfeld gemakkelijk tot een ‘bewaresse’
worden. Een geapocopeerde vorm ‘bewares’ zou daarentegen ongewoon zijn. In
poëtische taal - toch altijd een ‘kunsttaal’ - is een ongewone vorm op zichzelf wel
te plaatsen, maar als we interpretatief klaar kunnen komen zonder ongewone vormen
aan te nemen verdient dat toch methodisch de voorkeur. ‘Bewares’ kan ook worden
opgevat als een normale meervoudsvorm van ‘bewaerre’, bewaarder. Dat wist ik
destijds ook wel maar ik kon mij geen voorstelling vormen van de materiële gestalte
die de ‘bewaarders’ in het kader van ‘die stat van Brucghe’ zouden moeten hebben.
En zo kwam ik dan tot mijn verklaring: ‘En dan blijft er m.i. geen andere mogelijkheid
over dan dat de “bewares der bloumkine” een aanduiding is van de “sate” van de
“coninc”, het gebouw waarin de kring samen met de gehuldigde Jan III van Gruuthuse
de aanbieding van het geschenk bijwoont. “Zie eens, koning”, zegt de acteur, “ook
uw paleis is in deze afbeelding van uw stad Brugge te herkennen!” Dat is in de
situatie van ons gedicht logisch en gepast’ (blz. 153). Ik zag daarbij over het hoofd
dat het werkstuk enkel maar uit een muurring kan hebben bestaan. Immers de
‘gaersoen’ van r. 263 ‘esser in’. Ook het woord ‘omtrent’ in r. 170 wijst op een
plaatsing van ‘de bewares der bloumkine’, samen met ‘poorten, mueren, tor ende
veste’, róndom de stad. Conclusie: met ‘de bewares der bloumkine’ kan niet de,
midden in de stad gelegen, ‘sate’ van de ‘coninc’ bedoeld zijn. Maar wat dan wel?
Ik ben nu één mijl met Erné gegaan - terecht heeft die immers geschreven: ‘niets
wijst er op, dat het werkstuk meer geeft dan die ring’ -, laat ik trachten hem ook
verder te volgen. Bij hem zijn de ‘bloumkine’ bij voorkeur de dames van ‘dit goede
gheselscip’ en bij dames behoren stoere bewakers: ‘Ook de bewares, bewakers,
behoorden
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tot de vestingring, ze stonden rond de stad. Er kunnen wachters bij de poorten
bedoeld zijn, als poppetjes in de maquette opgesteld.’ Kan ik dit ook overnemen?
Moeilijk. Ten eerste maken die ‘poppetjes’ op mij een bepaald komische indruk en
ten tweede kan ik niet inzien welke functie de poortwachters der werkelijkheid in de
verbeelding van een ideëel-voorbeeldige stad zouden hebben. Ik heb de opvatting
van ‘bloumkine’ als ‘dames’ afgewezen, bij mij zijn de ‘bloumkine’ = ‘die blomkin
van Brucghe’ = ‘al dit goede gheselscip’ de leden van het letterlievende gezelschap
die hun ideële ‘coninc’ een hulde hebben bereid. Welke ‘bewaarders’ kan onze
dichter aan déze ‘bloumkine’ hebben toegedacht? Dat kunnen eigenlijk alleen maar
‘ideële poortwachters’ geweest zijn. Nu kijken we weer naar de tekst van het gedicht.
Worden daar ‘ideële poortwachters’ in genoemd? Welzeker, bij elke stadspoort zelfs
twee! Daar gaat die hele moraliserende commentaar immers over, waarvan ik heb
vastgesteld dat hij in de eerste plaats voor ‘dit goede gheselscip’ bedoeld moet zijn
geweest en dat de ‘coninc’ er nauwelijks in ‘meespeelt’. Bij de eerste van de zeven
poorten, de Gentpoort, worden genoemd ‘Broederscap ende Bliscap’ en dat dit
inderdaad ‘bewares’ zijn kan men opmaken uit r. 189/90: ‘God moetze langhe in
duechden sparen / Die gherne aldus dese poorte verwaren’. Aan ‘poppetjes’,
allegorische figuren, behoeft men hierbij niet te denken. ‘Broederscap ende Bliscap’
kunnen alleen gematerialiseerd zijn geweest in de letter B.
Vroeger heb ik gedacht dat de acteur die de heremiet speelde al commentariërend
de zeven letters B, R, U, C, G, H, E aan de zeven poorten van het werkstuk
‘toevoegde’, maar is het niet veel waarschijnlijker dat ze al materieel, ‘leesbaar’
aanwezig waren en dat hij ze dus eenvoudig als uitgangspunt heeft genomen voor
zijn lerende uitleg? Dan worden ‘de bewares der bloumkine’ uit r. 169 de zeven
materiële letters bij de zeven materiële poorten, dan wordt die regel de aankondiging
van wat de spreker in de volgende pars van zijn toespraak zal gaan zeggen. De
muur-ring van Brugge is niet cirkelvormig maar ovaal. Stelt men zich zo op dat men
de lange zuidoostelijke boog als onderkant ziet, dan ligt de Gentpoort, die in de
commentaar het eerste genoemd wordt, links en de Kruispoort, de laatstgenoemde,
rechts van het laagste
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punt. In deze stand kan de ‘toneelknecht’, de ‘gaersoen’ de muurring aan de
verzamelde toeschouwers getoond hebben. Zij konden dan, links onderaan
beginnend, voortgaand langs de linker zijboog, de bovenboog en de rechter zijboog,
tenslotte weer rechts onderaan uitkomend, achtereenvolgens de letters B, R, U, C,
G, H, E lezen, als een normaal randschrift om zo te zeggen. Bij zijn presentatie in
r. 173/7 kan de heremiet die letters in de genoemde volgorde stuk voor stuk met de
vinger hebben aangewezen. Dat zou dan textueel gereflecteerd worden in: ‘Vp elke
poorte so machic stellen / Een lettere, so machic Brucghe spellen’, enz. ‘Stellen’
zou hier dan iets als ‘aanwijzen’ moeten betekenen, een beetje vreemd, ik geef het
toe. Maar r. 176/7: ‘Met desen zeuenen zo min no mee / Spelt men Brucghe, alzo
men ziet’, schijnt er toch wel op te wijzen dat het publiek inderdaad iets te zien heeft
gekregen, zeven materiële letters, en men kan toch moeilijk aannemen dat de
spreker al sprekend die letters met een krijtje of zo iets op de muurring heeft
getekend. Wat is ‘die stat van Brucghe’ uit r. 262? zo heb ik hierboven gevraagd.
Ik antwoord nu: de ‘wi’ schenken aan de ‘hu’ precies wat er in r. 168/70 staat, te
weten ‘poorten, mueren, tor ende veste, ende de bewares der bloumkine
met...omtrent de stede gheset’; zij schenken hem ‘texemplaer van deser stede’, het
symbool van een ideëel-voorbeeldig Brugge en de idealiteit van de stad wordt
uitgedrukt in het randschrift met de zeven letters van haar naam; zij schenken hem
het symbool van de ideëel-voorbeeldige kring die zij zelf zijn, althans moesten zijn,
want die zeven letters van Brugge's naam, met ‘up elke lettre een vrai bediet’ (r.
178), worden gepresenteerd als ‘de bewares der bloumkine’. Door deze interpretatie
van het aangeboden geschenk krijgt het hele ‘presentspel’, het samenspel tussen
‘wi’ en ‘hu’, pas zijn volle zin, wordt het hele gedicht een gesloten verbeelding.
Het gedicht, bestemd om voorgedragen te worden bij een ceremoniële, ideële
ontmoeting van ‘Die Blomkin van Brucghe’ met hun beschermheer, eist van hen dat
zij voorbeeldig zullen zijn. Zijn zij dat in werkelijkheid ook geweest? Wat vertelt het
gedicht ons daarover? Op de proloog, r. 1/30, volgt zoals ik al heb gezegd tot r. 121
een uitvoerige zelfpresentatie van de heremiet, die een derde van de hele tekst in
beslag
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neemt. Dit stuk is in ieder opzicht de tegenhanger te noemen van de presentatie
van de ideëel-voorbeeldige stad ter toelichting van het geschenk, met de inleiding
erbij ook zo ongeveer een derde deel van de tekst, r. 159/248. Zoveel verheerlijkende
woorden als de spreker in het laatstgenoemde gedeelte weet te vinden, zoveel
kritische in het eerstgenoemde. De heremiet is, zo stelt hij het voor, in zijn jeugd
een alleszins werelds burger van Brugge geweest, maar hij heeft ‘dese wide
vermaerde stat / Van Brucghe, die vruechden rike fonteyne’ diep teleurgesteld
verlaten en zich in zijn kluis teruggetrokken. Waarom? ‘Want ic ne mochte gedoghen
niet / Die pointen drie dat valsghe venijn’ (r. 44/5). Is het nu zoveel beter dan toen?
Dat wordt een beetje in het midden gelaten. Direct op de geciteerde regels volgt:
‘Ic duchte si niet verstoruen ne zijn. / Dies lijt de meniche zwaren toren’ (r. 46/7).
Wat verderop heet het echter: ‘Ende waert ooc noch alzoot was doe, / Ic liepe ter
clusen waert emmer toe’ (r. 101/2). Dat is in het kader van het spel eigenlijk een
vreemde uitlating, immers aan het slot zegt de heremiet: ‘Dan willen wi lopen metter
spoet / Ter hermitagen weder te gader’ (r. 268/9). Logisch, want een heremiet hoort
thuis in zijn hermitage en moet wel, na zijn bezoek aan de stad, weer ‘ter clusen
waert’ lopen. Waarom dreigt hij dan in r. 101/2 dat hij dat zóu doen, ‘waert ooc noch
alzoot was doe’? De dichter-acteur doorbreekt hier kennelijk even de door hemzelf
opgenoepen verbeelding om een rechtstreekse vermaning tot zijn publiek te richten:
pas op, als het bij jullie wéér zo'n rommeltje wordt als toen, stap ik er wéér uit! Is er
dan wel eens een verwijdering geweest tussen hem en ‘al dit goede gheselscip’?
Men zou het wel zeggen. Dit ‘gheselscip’ is ‘goet’ doordat de dichter het nu, in het
kader van zijn verbeelding, ideëel-voorbeeldig máákt, zoals hij de gastheer door
zijn woorden ook tot de ideële ‘coninc’ máákt. De dingen zijn zoals de dichter ze
zegt. Maar in de wereld der werkelijkheid hebben we rekening te houden met ‘dat
valsghe venijn en ‘lijt de meniche zwaren toren’. In Brugge is het inderdaad een
rommeltje geweest, maar nu komt de dichter, verkleed als heremiet, uit zijn ‘wout’
om aan de stad haar idealiteit te hergeven, door dit gedicht, door dit symbolische
geschenk van ‘die stat van Brucghe’ aan de ideële ‘coninc’. Het geschenk komt van
buiten naar binnen en is gemaakt ‘uut rechter
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minnen ter steden waert’. De presentatie van de argeloze wildemannen en van de
door hen gemáákte ideële ‘stat’ - ‘van deser stede texemplaer’ - brengt de omslag
in het gedicht. Met r. 126: ‘Waer omme wi comen ende wat wi bringhen’, begint het
uitzicht op de toekomst. Optimistisch, maar toch niet zonder een zekere verwijzing
naar de onverkwikkelijkheden van het verleden, eindigt de dichter zijn ‘boodschap’
- ik gebruik opzettelijk het woord uit r. 3 -: ‘Ik bidde Gode den hemelschen vader /
Dat hi ons tander jaer late versamen / Beter ende zalicher in zinre namen’ (r. 270/2).
Het houdt nog wel een vermaning in, maar het is geen dreigement meer. In dit
‘presentspel’, formeel bestemd om het verbond van ‘Die Blomkin van Brucghe’ met
een hooggezeten beschermheer te bevestigen of te vernieuwen, heeft de
oudgeworden leider Jan van Hulst mogelijk tegelijk zijn eigen verbond met de kring
die hij liefhad willen vernieuwen. Dan is het in wezen een dichterlijk ‘prosent’ van
hem aan ‘Die Blomkin’ geweest en heeft de jeugdige ‘coninc’, die er weinig van zal
hebben begrepen, alleen ornamentaal meegespeeld. De ‘forestier’ mocht voor de
aankleding van het toneel zorgen, en voor de wijn.
Over dat toneel nu nog een enkel woord. Waarom treedt de dichteracteur op als
heremiet en waarom heeft hij ‘twee manne sauvage’ bij zich? Erné heeft terecht
onderstreept dat dit te maken heeft met de door de ridders van de Witte Beer
gecultiveerde Liederic-sage. Dat is een wezenlijke bijdrage tot het verstaan van
gedicht 14. Nochtans bepaalt deze sage niet de dichterlijke thematiek maar alleen
de aankleding van het toneel. De heremiet van Jan van Hulst representeert immers
niet ‘de opvoeder van de eerste forestier’ en de ‘manne sauvage’ - twee! representeren evenmin die ene Liederic van Buc. Jan van Hulst heeft de situatie
dat ‘Die Blomkin’ nu juist bij een ‘forestier’ hun opwachting moesten maken met
grote dichterlijke slagvaardigheid aangegrepen om zijn éigen kluizenaarsrol te
creëren. ‘Die rol lag hem goed’, heb ik vroeger geschreven en daar blijf ik bij. Maar
niet juist is geweest wat ik daarop heb laten volgen: ‘de figurantenrollen van de
“twee manne sauvage” zijn gecreëerd om het geschenk met de gepaste
bescheidenheid te kunnen aanbieden’. Die figurantenrollen waren een vondst die
was ingegeven door de sage. Jan van Hulsts heremiet heeft
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zijn ‘wilde lieden’ toen ze ‘jonc ende cleene’ tot hem kwamen, ‘int wout’, net zo
grootgebracht en gekerstend als de kluizenaar uit de sage met de kleine Liederic
had gedaan. De ‘forestier’ die gastheer was heeft dit spelen met een hem bekend
motief in elk geval kunnen begrijpen. Hij zal van dit vertoon, waarvoor de traditie
van zijn riddergilde de aankleding had geleverd, genoten hebben. Jan van Hulst zal
als ervaren toneelman op deze ‘herkenning van het bekende’ gespeculeerd hebben.
Deze ‘herkenning’ van de enscenering gegeven zijnde kon hij als dichter verder zijn
eigen gang gaan om zijn ‘boodschap’ te brengen. ‘De tekst is bijna geheel
vrijblijvend’, schrijft Erné. Misschien heeft Jan III van Gruuthuse er in 1391 wel net
zo over gedacht. Maar ‘Die Blomkin van Brucghe’?
K. HEEROMA

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 88

236

Reinaert en Esopet
Reinaert en Esopet hebben met elkaar te maken. Enerzijds bevat de Reinaert immers
een fabel - van de kikkers die een koning wilden hebben - die ook, als nummer 25,
in de Esopet voorkomt, anderzijds heeft de dichter van de Esopet in zeven
verschillende fabels de vos opgevoerd onder de naam Reinaert. Het eerste punt is
aan de orde gesteld door Muller in een artikel van 1912 over ‘De twee dichters van
Reinaert I’ (Ts. 31,250). Nadat hij aanvankelijk, met Jonckbloet, Verdam en Van
Helten, de fabel als een onorganisch toevoegsel, een ‘interpolatie’ had beschouwd,
acht Muller het dan - inmiddels is handschrift F aan het licht gekomen - het meest
waarschijnlijk dat ‘reeds de dichter...zelf de fabel van elders in zijn werk ingelascht
en slechts hier en daar gewijzigd heeft’. Hij wijst op ‘de nog vrij sterke overeenkomst
met de bewoording der fabel in den Esopet (ed. Te Winkel XXV)’. Deze
ontleningshypothese, die overigens niet nader wordt uitgewerkt, impliceert dat de
13de-eeuwse Reinaert later gedicht moet zijn dan de, naar het algemeen gevoelen,
eveneens 13de-eeuwse Esopet. Het tweede punt, het optreden van een ‘vos
Reinaert’ in de Esopet, heeft o.a. de aandacht getrokken van Te Winkel, die in de
inleiding van zijn editie (1881) de conclusie trekt, ‘dat de dichter zeer vertrouwd
moet geweest zijn met de Reinaertssage, zij het dan ook niet juist in den vorm,
waarin wij die, tot een kunstwerk van groote waarde verwerkt, bezitten’. Noch over
het eerste, noch over het tweede punt is later meer iets van belang te berde gebracht,
zodat wij wel kunnen zeggen dat de relatie tussen Reinaert en Esopet nog verre
van duidelijk is. Weliswaar is er geen bepaalde tegenspraak tussen Mullers
vermoeden en Te Winkels conclusie - want deze laatste stelde zich bij zijn
‘Reinaertssage’ blijkbaar iets anders voor dan Willems gedicht -, maar de
gecompliceerde kwestie verdient toch zeker een nader onderzoek.
Ik wil beginnen met het vermoeden van Muller te toetsen, en wel op de eenvoudigst
mogelijke wijze, door de beide versies van de fabel
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na elkaar af te drukken. De woorden die Muller opgevallen moeten zijn cursiveer
ik. Voor de Esopet volg ik de editie-Stuiveling, 1965, zij het met enige ‘functionele’
transcripties:
Die pude waren sonder here
Ende si beclaegden hem herde sere.
Si baden herde dat men hem gave
Enen meester, enen grave,
Diese dwonghe te haren rechte
Als een here doet sine knechte.
Ghenen puden was ghesent
Enen meester, dat was tserpent,
Diese dwanc ende al verbeet.
Dat hem was lief, was hem doe leet.
Dus hebben die pude ghevaren,
Die te voren weeldich waren.

Voor de Reinaert volg ik in hoofdzaak handschrift F naar de editie-Hellinga, 1952,
maar met zoveel ontlening aan A als voor de vergelijking noodzakelijk is:
Die puden wilen waren vri
Ende hoe si beclaechden hem dat si
Te vele waren sonder bedwanc
Ende hoe si makeden een gemanc
Ende groet gecrai op gode
Dat hi hem gave bi sinen gebode
Enen coninc diese dwonge
Des baden out ende ionge
Mit groten gecarme ende gelude
God gehorde de pude
Tenen tide vanden iare
Ende sende hem den odevare
Diese verbeet ende verslant
In allen landen dar hise vant
Beyde int water ende opt velt
Dar hise vant in sire gewelt
Hi dede hem emmer ongenade
Doe clageden si et waer te spade
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Et was te spade ic segge di twi
Die te voren waren vri
Sullen sonder wederkeer
Bliven eigen emmermeer
Ende leven in eweliken vare
Onder den coninc odevare

Met uitzondering van alleen ‘baden’ bieden beide teksten de gecursiveerde woorden
in dezelfde volgorde. M.i. blijkt hieruit dat Muller gelijk heeft gehad. Willem moet bij
het schrijven van deze passage de fabeltekst uit de Esopet in zijn hoofd hebben
gehad. De vervanging van ‘tserpent’ door ‘den odevare’ lag in de hollandse sfeer
nogal voor de hand, behoorde om zo te zeggen tot de situationele transpositie.
Reinaert, de naverteller, spreekt met veel nadrukkelijk poeha, Muller gebruikt in dit
verband terecht het woord ‘parodiërend’. Dat hangt samen met Willems dichterlijke
bedoeling, waar ik straks nog op terug zal komen. Iets wezenlijks is er echter aan
de voorstelling niet veranderd.
Als Willem de Esopet met aandacht gelezen heeft - en het dichtwerk moet hem
met name geboeid hebben vanwege de vele spitse dialogen - kan er meer in zijn
geheugen zijn blijven hangen dan fabel 25 alleen. Een moralist in de eigenlijke zin
des woords is de dichter van de Reinaert niet geweest, maar een enkele maal maakt
hij toch, met de nodige ironie, een moraliserende opmerking. Bij Reinaerts overdreven
hoffelijke begroeting van Tibeert volgt Willem in geest en hoofdzaak zijn franse
voorbeeld. Hij vertaalt zelfs de commentaar ‘que biau parler riens ne li coste’ (Renart
r. 798) met: ‘Wat coste reynaerde scone tale’ (F 1062). Daarop laat hij echter iets
volgen wat niet in het frans staat: ‘Al seget sine tonge wel / Sijn herte es binnen fel’.
Hoe kwam hij daar zo ineens op? Fabel 57 uit de Esopet, over een herder die met
zijn mond iets anders zegt dan met zijn ogen, wordt afgesloten met de moralisatie:
‘Hets menech man, al seegt hi wel, / Sine herte es emmer fel’. Als Tibeert daarna
verleid is door het vooruitzicht op een muizenvangst, lezen we in A 1037/41: ‘Wildi
minen wille doen / Dat ghi mi leet daer si zijn / Daer mede mochti die hulde mijn /
Hebben al haddi minen vadre / Doot ende mijn gheslachte al gadre’. In fabel 2 is
de
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situatie heel anders. De wolf, die ruzie zoekt, zegt tegen het lam: ‘vloecstu mi toe?’
Het lam antwoordt naar waarheid: ‘here, in doe’. Daarop volgt: ‘Du doest, sprac hi,
dus dede dijn vader / Wilen eer ende dijn gheslachte algader’. Willem vertaalde in
de geciteerde passage niet naar het frans. Zou de krasse taal van de wolf uit fabel
2 hem niet aan de inkleding van Tibeerts krasse uitspraak hebben geholpen? Als
Reinaert met Bruun voor de ‘eecke’ staat en deze ertoe wil brengen zijn kop erin te
steken, zegt hij vals-vleiend, A 668/9: ‘Ic ware ontheert ende onthervet / Wel soete
oem mesquame hu yet’. Willem dicht hier weer ‘vrij’. In fabel 48 gaat ‘die vos
Reinaert’ bij de wolf op bezoek, omdat hij denkt van hem te kunnen profiteren. Hij
heeft dit smoesje bij de hand: ‘Het es, seit hi, somech dach, / Dat ic u niet int velt
en sach. / In wiste wat u es ghesciet, / Soete here oem, mescomt u iet?’ In de Esopet
is er, evenals in de Reinaert, maagschap tussen de dieren. Willem stelt echter zijn
vos voor als iemand die wel weet dat je het van je familie niet moet hebben. Ten
opzichte van Isengrijn spéélt Reinaert maar dat hij familie is. Aan de wel-familie-zijnde
Grimbeert biecht hij, F 1471/2: ‘Ic hietene oem dat was baraet / Ysegrime die mi
niene bestaet’. Fabel 30 gaat over een ‘lammekijn’ dat door zijn moeder verstoten
is en troost zoekt bij een ‘geet’. Over het onnatuurlijke van dit gedrag aangesproken
antwoordt het: ‘Si vliet mi, die soude broeden / Bi naturen ende voeden, / Ende dese
die mi niet en bestaet / Geeft mi troest, helpe ende raet’. Stuk voor stuk zeggen al
deze parallellen misschien niet zoveel, maar als groep kunnen zij alleen maar
bevestigen wat al uit de ontlening van fabel 25 blijkt: Willem heeft, hetzij pas toen
hij zich er toe zette een persoonlijk dierverhaal te schrijven, hetzij al eerder, de
dierfabels van zijn oudere tijdgenoot, die tegelijk zijn streekgenoot moet zijn geweest,
terdege goed gelezen.
Maar hoe zit dat dan met die ‘Reinaertssage’ waar de dichter van de Esopet al
zo vertrouwd mee was? Te Winkel kan daar in 1881 nog niet duidelijker over zijn,
want hij wist niet dat de ons overgeleverde Reinaert, van Willem, een voorganger
kon hebben gehad, van Arnout. Muller, die in 1912 de naam Arnout al wel kende,
uit handschrift F, kon Te Winkel ook nog niet te hulp komen. Muller had zich immers
vastgebeten in een twee-auteurs-theorie, waarbij Willem en Arnout
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ieder hun aandeel in ‘onze’ Reinaert kregen toegewezen en waarbij hij, toen nog,
het deel waarin de aan de Esopet ontleende fabel voorkwam juist voor het oudste
hield. Tegenwoordig heeft echter vrijwel iedereen die twee-auteurs-theorie losgelaten
en daarmee is Arnout beschikbaar gekomen voor andere doeleinden. Ik heb in mijn
1)
essay ‘Die aventure van Reinaerde die Arnout hadde bescreven’ argumenten
aangevoerd voor de stelling dat Arnout de dichter is geweest van een ouder, verloren
Reinaert-gedicht, qua thematiek veel meer verwant met Heinrichs Reinhart Fuchs
dan met de eerste branche van de Renart. Willem heeft, zo betoog ik, behalve aan
die eerste branche en aan zijn eigen verbeelding, ook verhaalelementen aan zijn
voorganger-in-de-materie Arnout ontleend en hem daarom in zijn proloog vermeld.
Uit het feit dat de dichter van de Esopet zo vertrouwd blijkt te zijn met de gedragingen
van ‘die vos Reinaert’ zouden we nu kunnen afleiden dat Arnout al geruime tijd vóór
hem zijn gedicht had voltooid en dat dit met name ook in Vlaanderen al vroeg populair
was geworden. In het relatief jonge verhaaltype van de eerste branche van de Renart
krijgt de maagschap weinig accent meer, in de Reinhart Fuchs nog heel veel. Als
Arnouts gedicht juist met de Reinhart verwant is geweest, kan het o.a. ook het ‘soete
here oem’ hebben bevat, dat in fabel 48 van de Esopet gereflecteerd is. Van een
sluitende bewijsvoering kan hier natuurlijk geen sprake zijn, maar wel kan nog
gezegd worden dat bij een uit het latijn vertalende literator, zoals de dichter van de
Esopet geweest is, literaire invloeden veel waarschijnlijker moeten heten dan reflexen
van een mondeling vertelde ‘Reinaertssage’.
De mogelijke volgorde wordt dus: 1. Arnouts Reinaert, 2. de Esopet, 3. Willems
Reinaert. Alleen het derde van de reeks valt min of meer te dateren, omstreeks
1265 (zie Ts 87, 84 en 91). Van Arnouts Reinaert is geen regel bewaard gebleven
en we kunnen het gedicht dus zo vroeg plaatsen als we maar willen, aan het begin
van de 13de of zelfs nog aan het eind van de 12de eeuw. Dat betekent dat er ook
voor de datering van de Esopet nogal wat ruimte overblijft. Ik heb hierboven de
dichter een ‘oudere tijdgenoot’ van Willem genoemd,

1)

In European Contexts, feestbundel voor T. Weevers, Cambridge 1971.
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maar is dat waar te maken? ‘Streekgenoot’ gaat stellig makkelijker, want de rijmen
van de Esopet zijn evident-vlaams. Voor ‘oudere tijdgenoot’ valt echter zeker ook
het nodige te zeggen. Jan van Boendale, die in 1330 Der Leken Spieghel voltooide,
geeft in hoofdstuk 15 van zijn derde boek een beschouwing over goede en slechte
literatuur. De goede literatuur, de ‘waarheidsliteratuur’ begint voor hem bij Jacob
van Maerlant. Wat daarvoor ligt is ‘leugenliteratuur’. Hij maakt echter een uitzondering
voor de fabels, r. 183:
Hets waer, Ysopus ende Aviaen
Dichten ende doen verstaen
Ghedichten van vele zaken,
Van dieren alse datsi spraken:
Dats om leringhe diere uut gaet,
Daer men des volcs wesen bi verstaet.

Te Winkel, die het eerst de literairhistorische betekenis van deze plaats heeft
herkend, merkt erbij op ‘dat deze verzen, zoo al niet woordelijk, dan toch wat den
inhoud aangaat, vrij wel overeenstemmen met een gedeelte van den proloog voor
den Esopet’ (blz. 6 van zijn inleiding). En inderdaad, uit die proloog kan men citeren:
Ic wille u in die ere ons heren
Bi beesten ende bi vogelen leren,
Wisen ende wel bedieden
Die nature van den lieden...
Ic sal u hier exemple maken
Van beesten recht of si spraken.

Ik meen dat Te Winkel gelijk heeft met zijn vermoeden ‘dat Boendale inderdaad
onzen Esopet heeft gekend’. Maar zou een dichter wiens werk Boendale niet alleen
kende maar ook zo uitdrukkelijk wist te waarderen, chronologisch wel zo heel ver
van de bewonderde Maerlant af staan? Van de Esopet, de verzameling dierfabels,
komt de ‘literatuurhistoricus’ Boendale op de Reinaert, het grote dierverhaal, r. 189:
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Ende menighe ander rime
Alse van Reynaerde ende Ysegrime,
Brunen den bere ende den das.
Dat dese dinc vonden was
Was al om lere ende wijsheit.

De Reinaert waarop Boendale hier doelt moet wel die van Willem geweest zijn en
Willem was ongetwijfeld de tijdgenoot van Jacob, de ‘vader’ van alle dietse dichters.
En alweer vraag ik: als voor een Boendale de Esopet en de Reinaert zo vlak bij
elkaar lagen dat zij als het ware in één adem konden worden genoemd, zou de
tijdsafstand tussen die beide gedichten dan wel zo héél groot geweest zijn?
Vijftig jaar voor Boendale heeft de grote Jacob zelf ook al een ‘Esopus’-gedicht
gekend en geprezen, mogelijk zelfs twee. Ik raak hier aan het netelige en
veelbesproken probleem van de schimmige dichters Calfstaf en Noydekijn. De plaats
3

waar het om gaat is Spiegel Historiael I , 3, 1/12.
In Cyrus tiden was Esopus
Die favelare, wi lesent dus,
Die de favele conde maken,
Hoe beesten ende vogle spraken.
Hier ute es gemaect Aviaen
Ende ander bouke sonder waen,
Diemen Esopus heet binamen.
Ware oec iemen dien si bequamen
Die hevet Calfstaf ende Noydekijn
Ghedicht in rime scone ende fijn,
Souke haer ghedichte: hi vinter inne
Spellecheit ende wijsheit van zinne.

Voor Maerlant was ‘Esopus’ dus de naam van een aantal ‘bouke’, meer dan één.
Ik ben geneigd de laatste vijf regels van het citaat als volgt te interpreteren: ‘Als er
iemand zou zijn aan wie die boeken - meervoud - bevielen die Calfstaf en Noydekijn
op fraaie wijze in dichtvorm hebben gebracht, laat die hun werken maar opzoeken:
hij zal er zich mee kunnen amuseren en er tegelijk wijsheid uit puren!’. Is deze
interpretatie juist, dan heeft Jacob twéé dietse bewerkingen van de
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Esopus-materie gekend, vermoedelijk een oudere en een jongere. De jongere, die
de toekomst aan zich had, zou dan wel de aan Boendale en aan ons bekende
Esopet moeten zijn, terwijl van de oudere niets dan de naam van de dichter is
overgebleven. Is de volgorde van de dichternamen bij Maerlant chronologisch, dan
zou de dichter van de Esopet Noydekijn hebben geheten, ‘Nui’ zogezegd, wanneer
we ons dat verre vleinaampje een beetje eigen willen maken. Natuurlijk hebben de
latere literatuurhistorici zich ook bij de Esopet weer afgepijnigd met een
twee-auteurs-probleem: Calfstaf zou de dichter van het eerste en Noydekijn van
het tweede deel zijn. Ik hoor echter in de Esopet evenmin als in de Reinaert twee
‘stemmen’ en dat is voor mij beslissend. Voor het auteurschap van ‘Nui’ - van het
héle fabelboek - is veel te zeggen, want het lijkt mij onwaarschijnlijk dat er behalve
Calfstaf - begin 13de eeuw? - en Noydekijn - midden 13de eeuw? - vóór 1265 Willems ontlening van fabel 25 - nog een dérde Esopus-dichter aan het werk zou
zijn geweest. De geciteerde plaats uit de Spieghel Historiael zou ons theoretisch
ook nog aan een nieuwe terminus a quo voor de datering van de Esopet kunnen
helpen, t.w. ná Calfstaf. Maar van een Calfstaf kunnen we nog minder te weten
komen dan van een Arnout. Maerlant wist in 1284 ‘te veel’, doordat hij een stuk
verder kon terugkijken dan Boendale in 1330. Daarom is voor het speciale probleem
van de datering van de Esopet het getuigenis van Boendale belangrijker dan dat
van Maerlant.
Zou het ook nog mogelijk zijn door middel van duidelijke parallelplaatsen te
bewijzen dat Jacob de Esopet gelezen heeft? Ik weet het niet. De enkele duizenden
regels van Willems Reinaert overzie ik wel zowat, waar de vele tienduizenden van
Maerlants oeuvre heb ik niet eens allemaal gelezen, laat staan dat ik ze in mijn
hoofd heb. Er is zeker wel enige gelijkenis tussen: ‘Souke haer gedichte: hi vinter
inne / Spellecheit ende wijsheit van zinne’ - Maerlant, hierboven - en: ‘Ontdoet elc
wort, ghi vinter in / Redene ende goeden sin’ - Esopet, proloog -, maar is dit genoeg
voor een bewijs? Iets meer bewijskracht zou ik willen toekennen aan de
overeenkomst van de rijmwoorden in: ‘Hi was gheslaghen mettier aex. / Dese drie
hadden luttel ghemaex’ - Maerlant, Alexander - en: ‘Ende sloech tserpent met ere
aex. / Het
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en hadde daer noit so vele ghemaex / Alst smerten hadde’ - Esopet, fabel 34.
Alexander III, 185/6 figureert in de Reinaert-literatuur, omdat Willem blijkbaar deze
plaats heeft geparodieerd in: ‘Lamfreit mit ere scarper aex. / Al hadde bruun luttel
gemaex’ (F 721/2). Als Jacob de opvallende rijmwoorden - die eenmaal een vóndst
moeten zijn geweest - aan Noydekijn heeft ontleend, heeft hij ze vervolgens ook
weer aan Willem doorgeven. Rechtstreekse invloed van Noydekijn op Willem is
principieel mogelijk maar op dit punt toch minder waarschijnlijk, omdat het
overeenstemmende ‘luttel ghemaex’ bij Jacob en Willem dan op toeval zou komen
te berusten. Een betere Maerlantkenner dan ik ben moet de zaak maar eens verder
uitzoeken. Terloops merk ik nog op dat Stuiveling zich te weinig genuanceerd uitdrukt,
wanneer hij op blz. 10 van zijn facsimile-uitgave, deel I, opmerkt: ‘Geen van beiden
- t.w. Clignett nóch Te Winkel - achtte genoegzame reden aanwezig om de
Esopet...bepaaldelijk te houden voor het reeds door Maerlant omstreeks 1284
genoemde werk van de dichters Calfstaf en Noydekijn’. Te Winkel schrijft immers
in zijn Geschiedenis I, 234, van 1887, woordelijk herhaald in zijn Ontwikkelingsgang
I, 365, van 1922: ‘Zulk een vermoeden zou niet weinig bevestigd worden, wanneer
wij mogen aannemen - en ik zie daarin geen bezwaar - dat het deze vertaling is,
die Maerlant reeds in 1284 toont te kennen...’ (cursivering van mij, K.H.). Al te
sceptisch is Stuiveling ook in zijn volgende zin: ‘Maar al is er geen grond voor
toeschrijving...’ Een bewezen zaak is het zeker niet, maar ‘grond voor toeschrijving’
is er wel degelijk. Dat besefte Te Winkel ook al. De ‘grond’ moet echter wel een
andere zijn dan die Scharpé in 1927 meende te hebben ontdekt en waardoor latere
geschiedschrijvers als Van Mierlo en Knuvelder zich al te gemakkelijk hebben laten
overtuigen: de veronderstelde verdeelbaarheid van de tekst over twéé auteurs...
Nog eenmaal wil ik terugkomen op de fabel van de ‘pude’, die Willem, variërend,
naar Noydekijns fabelboek had naverteld. Muller, ik heb het hierboven al opgemerkt,
heeft de spijker op de kop geslagen toen hij Willems vertelwijze ‘parodiërend’
noemde. Die opgeblazen breedheid, zo tegengesteld aan de beknoptheid van het
voorbeeld, die flodderige
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pathetiek ook waarmee de fabel wordt becommentarieerd, bewijzen dat de dichter
bezig is geweest een loopje te nemen met zijn eigen verhaalverbeelding. In mijn
2)
essay ‘Firapeel heeft niet het laatste woord’ heb ik betoogd dat het slot van de
Reinaert een ingebouwde persiflage bevat, doordat de dichter, als Firapeel vermomd,
op niet al te serieuze wijze, ja cynisch-slordig de in de loop van het verhaal gemaakte
brokken weer aan elkaar lijmt. Die onserieuze afloop wordt, ook stilistisch, voorbereid
door de onserieus vertelde fabel. Op zichzelf is het al een curieuze inval om in het
kader van een dierverhaal door één van de meespelende dieren een dierfabel te
laten vertellen, die toch in feite alleen maar, literair, in de ménsenwereld kan
functioneren. Het maakt de dieren aan het hof van koning Nobel zoveel te meer tot
mensen en hoofdpersoon-fabelverteller Reinaert zoveel te meer tot een travesti van
de dichter. Maar daar blijft het niet bij. Martin, die in zijn tekstuitgave van 1874, tegen
de toen gezaghebbende Jonckbloet in, geen interpolatie wilde aannemen - en
daarmee zijn tijd vooruit was - moet niettemin erkennen: ‘Es lässt sich nicht leugnen,
dass die Fabel hier die Erzählung ungehörig unterbricht, auch nicht einmal recht
passt, indem die verschworenen Thiere nicht frei sind wie die Frösche, und nur
einen neuen Herscher haben, nicht aber überhaupt zum ersten Male beherscht sein
wollen.’ Inderdaad, de fabel klopt niet met de verhaalsituatie, is niet helemaal
‘toepasselijk’. Maar dat heeft de dichter natuurlijk ook wel geweten, hij heeft het
bewust zo gewild! Hij laat zijn Reinaert fabuleren dat de dieren aan het hof van
koning Nobel ‘vri’ waren, terwijl ze het juist niet waren. Het vergif, het sarcastische
venijn zit niet in de staart maar in de kop, in dat woord ‘vri’, verderop nog eens
onderstrepend herhaald in: ‘Die te voren waren vri’, opponerend met: ‘Bliven eigen
emmermeer / Ende leven in eweliken vare / Onder den coninc odevare’. De dieren
aan het hof, zo bedoelt in werkelijkheid Reinaert - en dus de dichter -, zijn niet ‘vri’
maar ‘eigen’ en ‘leven in eweliken vare onder den coninc Nobel’. Want deze
arglistige, juridisch-onbetrouwbare koning Nobel, deze als leeuw verklede menselijke
heerser, is een tiran die zijn onderdanen ‘verbit ende verslint’

2)

In Maatstaf 18, 818 (1971).
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(verg. Ts. 87, 265). Daarbij vergeleken zou een ‘dorper’ en ‘vraet’ als Bruun misschien
nog wel te verkiezen zijn geweest. Niettemin verwerpt Reinaert met zijn mond de
door zijn verbeelding opgeroepen revolutie als ‘eene quade manghelinghe’ (A 2338).
Die Bruun is immers zo'n bruut en die Nobel is zo nobel, zo ‘soete ende goedertieren
ende ghenadich allen dieren’ (A 2335/6)! De fantasie van het complot, 's nachts in
het vossenhol uitgebroed, geeft Reinaert-de-zoon gelegenheid zich in zijn dode
vader te projecteren en in deze verbeeldingsgestalte de gehate koning naar het
leven te staan, maar ondertussen liegt hij: ‘Emmer badic gode ende maende / Dat
hi den coninc minen heere / Behilde sine warelt eere’ (A 2348/50). In deze situatie
functioneert de fabel die ‘nicht einmal recht passt’ als een knipoogje voor de goede
verstaander. Een zo onconventioneel opgevat diergedicht paste niet in het
denkschema van een Martin of een Muller, niettemin heeft hun filologische intuïtie
hen doen beseffen dat de fabel toch wel echt bij het verhaal hoorde.
Ware Willem als mens tussen de mensen net zo'n dwarsligger geweest als de
vos uit zijn gedicht, hij zou de galg der werkelijkheid waarschijnlijk minder gemakkelijk
ontkomen zijn dan zijn Reinaert de galg der verbeelding. Maar hij zal zich in de
werkelijkheid van alledag wel enigszins hebben weten aan te passen en tegelijk
hebben ingezien welke mogelijkheden tot geestelijke vrijheid er voor hem gelegen
waren in een onbegrepen, door dorperen ende dooren niet na te rekenen fabuleren.
We hebben bij Maerlant kunnen lezen hoe aan de fabulisten de nodige speelruimte
van ‘spellecheit’ werd toegestaan, terwille van de ‘wijsheit van zinne’. Willem heeft
van die speelruimte dankbaar gebruik gemaakt. Zijn tijdgenoten zullen geboeid zijn
geweest door zijn ‘spellecheit’ en de ‘wijsheit van zinne’ die hunzelf paste erbij
hebben gedacht. Contemporaine interpretaties zeggen alleen iets over de
interpretators, niet over de dichter. Daar zijn in de eerste plaats de twee disticha die
aan de latijnse vertaling van Balduinus zijn toegevoegd:
Finit Reynardus, per quem signatur iniquus
quivis deceptor, quem leo celsus odit.
Quamvis proscriptus sit Reynaert, vis tamen eius
urbibus et castris regnat et ecclesiis.
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Volgens Huygens, de laatste uitgever van Balduinus' bewerking, is het ‘aan geen
twijfel onderhevig dat al wat op het eigenlijke gedicht volgt, in de drukkerij zelf’ - dus
pas in 1474, K.H. - ‘is ontstaan, allereerst de twee disticha’ (blz. 11 van zijn inleiding).
Ik kan dat echter niet zo maar aannemen. De moraal van de disticha lijkt mij geheel
in overeenstemming te zijn met de Reinaert-visie van Balduinus. Zijn de regels al
‘later’ toegevoegd - waarvoor zeker compositorische argumenten zijn aan te voeren
- dan moet dit ‘later’ m.i. toch nog tamelijk vroeg liggen en in ieder geval voordat de
reïnterpretatie van de ‘tweede’ Reinaert - ‘Reinaert als de onmisbare raadgever’ ingang had gevonden. Henric van Alckmaer is weer een eeuw later nog positiever
in zijn waardering geweest, want bij hem verpersoonlijkte Reinaert de betrouwbare
kleine beambtenadel die over de ‘wgroote personagien’ ten hove triomfeerde. Dat
is ongeveer de tijd waarin de incunabel met de ‘fabula Reynardi’ gedrukt werd. Zou
een tijdgenoot van Henric toen uit eigen aandrift Reynardus nog eens als een
‘deceptor quem leo celsus odit’ hebben gekarakteriseerd? Ik zie dat eerder een
tijdgenoot van Jacob van Maerlant of Jan van Boendale doen. Hoe Jan de ‘lere’ van
Willems gedicht precies heeft opgevat weten we niet, wel dat zijn interpretatie even
vals als verheven moet zijn geweest. Ik citeer nu ook het slot van zijn passage over
de fabelliteratuur, inclusief de Reinaert, r. 192:
Dat dese dinc vonden was,
Was al om lere ende wijsheit,
Als ic u voren hebbe gheseit.
Want een sin die es zwaer,
Die maken exemple claer.
Want in parabolen God selve sprac
Sine sermoene die hi vertrac.

De fabel is als genre boven iedere verdenking verheven, vanwege de ‘exemple’ die
‘claer’ maken ‘een sin die es swaer’. Mochten er nog eenvoudigen van geest zijn,
supporters van de rechte en slechte ‘waarheidsliteratuur’, die dit een gewaagde
gedachte vinden, dan staat Jan klaar met de gelijkenissen uit de evangeliën, ‘fabels’
die regelrechte
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preken waren van God de Zoon zelve! Zo kan Willems gedicht als het ware achter
de bijbel aan zijn carrière gaan maken door de eeuwen heen.
Iets te ‘leren’ heeft de oorspronkelijke Willem stellig nooit voor ogen gestaan,
maar hij bezat als fabulist wel de nodige ‘wijsheit’, de wijsheid namelijk van de speler
die zich er wel voor wacht om zijn ‘spellecheit’ zelf te interpreteren. Hij richtte zich
tegelijk tot de goede en tot de slechte verstaanders. De goede kregen van tijd tot
tijd een knipoogje van hem, de slechte mochten naar hartelust zwelgen in hun
allegorese. Het verhaal kon er wel tegen omdat het, veel meer dan alle opzettelijk
geconstrueerde allegorieën, een écht verhaal was en bleef. De dieren die erin
optraden waren geen verklede ideeën maar verklede mensen, kinderen van de
verbeelding, dichterlijk geboren en niet gemaakt. Daardoor lééft de Reinaert nu nog
voor ons. Het is, vanuit dit verhaalleven, legitiem dat wij na eeuwen ‘misverstand’
een poging wagen om de oorspronkelijke, toch niet zo erg verborgen bedoeling van
de dichter voluit en openlijk te begrijpen, om zijn oorspronkelijke dichtsituatie,
lévenssituatie te herkennen.
Geen argeloze tijdgenoot-lezer kan het hebben gehinderd dat de ingevoegde
fabel uit de Esopet ‘nicht einmal recht passte’. Ik vermoed dat men integendeel de
fabel-in-de-fabel als ‘recht passend’ zal hebben ervaren. Zou het raffinement van
de dichter zo ver zijn gegaan dat hij ook nog deze lezersreactie heeft voorzien? Zou
hij met zijn fabel-in-de-fabel tegelijk naar de goede verstaander hebben geknipoogd
en de slechte verstaander welbewust hebben willen misleiden? Ik geloof het eerlijk
gezegd niet en een dergelijke opzettelijke onderstrepende ‘fabulisering’ was op dit
punt van het verhaal ook helemaal niet meer zo nodig. De welbewuste misleiding
van de slechte verstaander had immers al plaatsgevonden in de proloog. Op deze
proloog, die voor de fabelcarrière van de Reinaert zeer belangrijk moet zijn geweest,
wil ik nu nog, ter afronding, met enige uitvoerigheid ingaan. Ook hier staat m.i. de
Esopet achter en wel, hoe kan het anders, de prolóóg van de Esopet.
In F 11 lezen we:
Nu keert hem dar toe mijn sin
Dat ic bidde in dit begin
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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.

Het woord ‘onnutte’ is gevallen. Je kunt, zo schijnt de dichter hiermee te willen
uitdrukken, ‘nut’ hebben van het volgende gedicht, als je er maar op de juiste wijze
naar luistert. Wat die juiste wijze is wordt niet gezegd, wel dat het ‘nut’ niet is
weggelegd voor de ‘doren’, de onverstandigen. ‘Dese rime ende dese woert’ hebben
een diepere zin, die je eruit moet weten te halen. In de proloog van de Esopet gaat
het over precies hetzelfde, r. 19:
Maer merket ende hoert
Meer die redene dan die woert.
Ontdoet elc woert, ghi vinter in
Redene ende goeden sin.
Die goede redene bringhet voert
Daer si qualijc es ghehoert,
Hi worpt opden steen sijn saet
Daert nemmermeer uut en gaet.
Die vroede horet vroescap gerne,
Die dulle nemet al in scherne.

De diepere zin die je vindt door ‘die woert’ te ‘ontdoen’, heet hier ‘redene’ oftewel
‘goede sin’. Wie niet op de juiste wijze luistert is een ‘dulle’, wie de ‘redene’ wel uit
‘die woert’ weet te halen is een ‘vroede’. Ze worden hier vlak naast elkaar gesteld,
de ‘dulle’ en de ‘vroede’. In de proloog van de Reinaert worden de tegenhangers
van de ‘doren’ uit r. 13 pas in r. 35 genoemd: ‘Die gherne pleghen der eeren / Ende
haren zin daer toe keeren / Datsi leven hoofschelike’. Dat is niet hetzelfde als ‘vroede’
en de goede verstaanders - als ze er in de tijd van de dichter al geweest zijn - moeten
dat ook wel begrepen hebben, maar de slechte verstaanders, de geroutineerde
fabel-lezers zijn in de strik gelopen die de dichter voor ze gespannen had. Die
fabel-lezers herkenden zichzelf niet in de ‘doren’ want zij hadden hun technische
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‘vroescap’, zij konden ‘redene ende goeden sin’ in ‘die woert’ horen. Dus moesten
zij zich wel identificeren met ‘die gherne pleghen der eeren’ en ‘leven hoofschelike’.
Zij moesten denken dat de dichter zijn ‘fabula Reinardi’ speciaal tot hun stichting
aan het papier had toevertrouwd! Het is een wel zeer geraffineerde misleiding, en
dat helemaal aan het begin, waar de dichter zich nog op geen enkele wijze
herkenbaar had gemaakt. Noydekijn had in zijn proloog ook geschreven dat hij zich
niets van de slechte verstaanders, de ‘dulle’ zou aantrekken, r. 31: ‘Bedi en latic
niet nochtan / Ic en sal segghen dat ic can’. Hij dichtte terwille van de ‘vroede’ die
‘vroescap gernea’ hoorden. En Willem? ‘Mijns dichtens ware een ghestille / Ne hads
mi eene niet ghebeden / Die in groeter hovesscheden / Gherne keert hare saken’,
A 26/8. Blijkt daar, voor de slechte verstaander, weer niet uit dat ‘hovesschede’ =
‘vroescap’? Het slot van Noydekijns proloog luidt: ‘Hier beghint esopet. / Verstadine,
u waer des te bet’, bij Willem, volgens F: ‘Dit verstaet in goeden sinne. / Nu hoert
hoe ict beginne’. Het zijn ongeveer dezelfde woorden en ten overvloede is de ‘goede
sin’ er ook nog. De geroutineerde fabel-lezers weten nu volstrekt zeker dat zij zich
niet in Willems bedoeling vergist hebben: dit dierverhaal is een uitgewerkte
fabelverbeelding, de dichter is een evangelische zaaier en zijn ‘saet’ zal bij hén niet
‘opden steen’ vallen! Het voortbestaan van de Reinaert, de eeuwen door, is hiermee
verzekerd, de dichter glimlacht en kan beginnen: ‘Nu hoert’.
Hoe effectief dit geraffineerde slot van Willems proloog is geweest, blijkt vooral
uit de driedubbele onderstreping in de 14de-eeuwse ‘tweede’ Reinaert, B 40:
Nu hoort ic sel u voort besceiden
Den syn des woorts na dit prologe
Mer ic bid u so wat ic toge
Hoort die woorden ende merct den syn
Onthout dair leit veel wijsheits in.

In de ‘naprologhe’ - B 7759/93 - zal u ‘den syn des woorts’ wel nader uitgelegd
worden, maar luister alvast maar goed, ‘dair leit veel wijsheits in’! Dat is allemaal
opgeroepen door het: ‘Dit verstaet in
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goeden sinne’! In zijn ‘naprologhe’ heeft de 14de-eeuwse bewerker dit nog eens
gevarieerd tot: ‘Soe wie dit wel verstaet ynt lesen / Al ist som boert - spellecheit! hi vijnter in / Vroede leer ende goeden sin’. Die voortzetter en eigenlijke ‘bewaarder’
van Willems verhaal had de Esopet ook goed in zijn hoofd, zoals trouwens mede
kan blijken uit het feit dat hij het aantal direct ontleende fabels van één op vier heeft
gebracht: naast 25 de nummers 8, 17 en 20, allemaal eerlijk naverteld, zonder
dubbele bodem. Henric van Alckmaer, de volgende voortzetter, die helaas alleen
nog maar in nederduitse vertaling te citeren is, heeft in zijn overigens geheel nieuw
gecomponeerde prozaproloog het essentiële oude slot onverkort laten staan: ‘den
syn der worde, wat de poete mede menet, schalmen merken unde beholden, dar
lycht de wyszheit in’. En de proza-redactor van 1479, die zijn Reinaert presenteert
als ‘die hystorie ofte die parabolen van reynaert die vos’ - alweer ‘fabel’ = ‘parabel’
- eindigt zijn proloog met: ‘wanttet seer subtijl gheset is. ghelijck als ghi al lesende
vernemen sult. also datmen met één overlesen den rechten sin of dat rechte verstant
niet begripen en can. mer dicwijl over te lesen. soe ist wel te verstaen. ende voer
den verstandelen seer ghenuechtelijck ende oeck profitelijck’.
Inderdaad, het is ‘seer subtijl gheset’ wat Willem in zijn proloog gedaan heeft.
‘Mer dicwijl over te lesen, soe ist wel te verstaen’. Willem heeft een geniaal spel
gespeeld. Zoals zijn Reinaert al zijn tegenstanders kon ‘verdoren’, heeft hij zelf de
lezers die hem niet begrijpen konden ‘verdoort’ door hun de indruk te geven dat zij,
de ‘dorpers’, zijn hoofse gedicht konden ‘verstaen in goeden sinne’. Maar tot dit spel
der misleiding tot behoud van het gedicht heeft Noydekijn met zijn proloog een zeer
wezenlijke bijdrage geleverd. Reinaert en Esopet hebben met elkaar te maken.
K. HEEROMA
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Loyhier en Malaert
In het bezit van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden bevinden
zich, onder signatuur Lett. 1774, vijf repen perkament met brokstukken van een
1)
Middelnederlandse vertaling van een Frans werk over Loyhier en Malaert .
In zijn artikel over dit werk in Ts 46 (1927), p. 138-155, beschrijft J.W. Muller de
vijf repen perkament als volgt: ‘5 strooken perkament, verticaal (en 2 ook horizontaal)
versneden uit één blad perk., alle c. 6 cm. breed, 3 heele (I, III, IV) 26 a 28 cm.
hoog, 2 halve (II, V) 12½ a 13½ hoog; thans eveneens berustende in de boekerij
onzer Mij.; bevattende 351 verzen. Volgens De Vreese dagteekent dit handschrift
zeker niet van vóór 1340’ (ald., p. 140).
De repen zijn door Muller zelf met potlood genummerd I tot en met V, terwijl van
elk der repen voor- en achterkant zijn aangegeven met a en b. In zijn uitgave in
Middelnederlandsche Epische Fragmenten, Groningen 1886, (reprint Arnhem 1968)
p. 261-289, had Kalff de repen I en II achter elkaar afgedrukt en wel in de volgorde:
Ia, IIa, IIb, Ib. De volgorde en de nauwe onderlinge band nam hij waarschijnlijk op
grond van de inhoud aan. Muller laat, waar hij in het bovengenoemde artikel op p.
144-148 deze fragmenten afdrukt, de volgorde ongewijzigd.
Wanneer deze volgorde juist is, dan moet Ia op een rectozijde van een folium
gestaan hebben en Ib dus op een versozijde, aangezien met

1)

Behalve de publicaties van Muller en Kalff, die in het artikel zijn genoemd, zijn de volgende
artikelen over de roman van Loyhier en Malaert verschenen. L.Ph.C. van den Bergh gaf onder
de titel Fragmenten van eenen Ridderroman 158 versregels uit in Werken van de Maatschappij
van Nederlandsche Letterkunde te Leiden, Nieuwe Reeks, dl. 7, (1852) 1' stuk, p. 142-148.
In 1855 gaf C.P. Serrure een fragment van 46 verzen uit onder de titel Pinnaert in Vaderlandsch
Museum voor Nederduitsche Letterkunde, Oudheid en Geschiedenis, 1, (1855) p. 431-433.
J. te Winkel toonde in Ts 4 (1884), p. 300-313, aan dat de fragmenten, uitgegeven door van
den Bergh en Serrure, behoren tot de Middelnederlandse vertaling van een Frans werk over
Loyhier en Malaert. In 1893 publiceerde Kalff een nieuw fragment in Ts 12 (1893), p. 240-250.
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Ia begonnen is. Op deze rectozijde kan Ia als eerste of als tweede kolom gestaan
hebben. Het moet hier echter de eerste kolom geweest zijn, omdat tussen Ia en Ib
zich nog IIa en IIb bevinden. Was Ia immers de tweede kolom geweest, dan had Ib
direct moeten volgen. De combinatie met IIa en IIb is alleen mogelijk, wanneer de
twee stroken aan elkaar gezeten hebben en samen één folium hebben gevormd.
De repen passen niet aan elkaar, maar dat kan het gevolg zijn van de niet meer
geheel gave toestand van het perkament.
Op reep II staan op kant b, behalve de laatste helft van 25 verzen, die 2/3 van de
breedte in beslag nemen, weer beginletters van nieuwe verzen, meestal twee.
Tussen de halve verzen en de beginletters is een verticale vouw zichtbaar. Wanneer
bovenstaande redenering juist is, moeten deze letters de beginletters zijn van de
verzen op reep Ib. Mulversnummering
Kalff
103

IIc

Ib Muller

Ib Kalff

T

Tu

Te u

104

W

Wa

Wa

105

S

Ga

Gay

106

Mi

Mijn

Mijn

107

D?

Soe

Die

108

D

Da

Da

109

O(mme)

Om

Te

110

De

Do

Si do

111

Da

Da

Da

112

Do

Do

Do

113

Jo(n)

Jo

Jo

114

So(rmarinde?)

Go

Wo

115

Lo(yhier?)

J

-

116

Do

Do

Doe

117

Va

Va

-

118

Ic

Ic

Ic

119

Ma(laert?)

Malaer

-

120

E(nde)

E

-

121

Ga(yette?)

Ga

Ga

122

End(de)

Zoe

Ende

123

Ne

Ne

Ne

124

Str(iden?)

Str

Dw

125

Do

Do

Do

126

Du

Een

E

127

Sci(lt?)

Sco

Sc
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Di(?)

So

So
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ler heeft in eerdergenoemd artikel ook deze letters afgedrukt onder het hoofd IIc.
Wanneer we deze letters vergelijken met de ‘geraden’ beginletters van de verzen
op reep Ib in de uitgaven van Kalff en Muller, krijgen we het hiervorenstaand
resultaat. De eerste letter moest daartoe gepast worden op het tweede vers van
reep Ib.
Het lijdt nu geen twijfel meer, dat strook I en strook II aaneen horen. De gissingen
van Kalff en Muller waren voor een groot deel juist. Ook de volgorde waarin de
fragmenten zijn afgedrukt was juist. Hieronder volgt nu de tekst van IIc en Ib, op
grond van de uitgave van Muller, te beginnen met vers 2 van Ib (vers 103 bij Kalff
p. 271) en te eindigen met vers 27 van Ib (vers 128 bij Kalff p. 271). Wanneer een
van de beginletters afwijkt van IIc, dan staat deze cursief gedrukt; de gissingen, nl.
daar waar de tekst ontbreekt, zijn tussen haken [] geplaatst.
2)

T[u]wen ghebode bem ic hi[ere]
W[a]t eist dat ghi ghebiet
G[a]yette zeide eydel diet
Mi[jn] vrouwe de scone sormarinde
D[ie] bidt loyhiere karels kinde
D[a]t hi tauont houde hof
O[m] haren wille om zinen lof
Doet hem weten ghewareleken
Dat hem gheen goet zal gebreken
Doe sprac malaerd ende louch
Joncfrouwe dats wel onse ghevouch
God onse here van hemelrike
Loont miere vrouwe hogelike
Doe zo zeide dus gayette
Vassael willic uuen helm zetten
Ic salne te pointe zetten wel
Ma[laer]t was herte dankene (?) snel
Ende voer ter venstre nare
Gayette nam den helm clare
End[e] zetten hem weder vp thooft
Ne waer teerst des ghelooft

2)

De conjectuur aan het eind van dit vers is natuurlijk van Muller, evenals de cursiveringen van
letters, die geen betrekking kunnen hebben op IIc.
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Streec zoe hem tanscijn van zweeten
Doe began in malarde beeten
Di[e] rechte strael vander minne
Scone zeit hi mine .v. zinne
Die legghic an v. in goeder trouwe

TON VAN DRUNEN
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Het woordenboek van Martin Binnart
Het Nederlands-Latijnse woordenboek van Martin Binnart kende van ca. 1620 tot
in 1744 ten minste 28 drukken te Antwerpen, Utrecht of Amsterdam. Over dit
woordenboek schrijft De Vooys in zijn Geschiedenis van de Nederlandse taal enkel
dat het geheel afhankelijk is van dat van Kiliaan en dat de auteur ervan ‘vermoedelijk
1)
een Zuidnederlander’ was . Hier delen we enige gegevens mee die we verzameld
hebben over Martin Binnart, over de bronnen voor zijn woordenboek en over de
verschillende uitgaven ervan.

1. Wie was Martin Binnart?
In het Antwerpse Poortersboek vinden we dat Martin Binnart, Boeckvercooper, uit
Aysenacken (Eysenach, d.i. Eisenach in Thüringen, Duitsland), op 21 juni 1641
2)
werd ingeschreven als burger van de stad Antwerpen . Hij woonde toen echter
reeds enige jaren in deze stad, want volgens de Liggeren van het Sint-Lucasgilde
3)
werd in 1634-1635 Martinus Binnart, boeckvercooper als lid aangenomen en F.
4)
Olthoff schrijft dat Martinus Binnart van 1627 tot 1630 een huis bewoonde gelegen
by de Borse, later het huis In de Bonte Koey, in de Hooghstraet, en eindelijk in 1647
5)
in de Cammerstraet, In den gulden Arent . Een lijst van het Sint-Lucasgilde,
‘gepresenteert op 18 september 1654’, vermeldt Merthinus Binnaert, boekverkooper,
als een van de ‘persoo-

1)
2)
3)

4)

5)

C.G.N. de Vooys, Geschiedenis van de Nederlandse taal. Antwerpen, 1952, p. 116.
o

Stadsarchief Antwerpen, Poortersboek 1601-1700, f 41.
De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde, onder zinspreuk
‘Wt Ionsten Versaemt’, afgeschreven en bewerkt door Ph. Rombouts en Th. van Lerius,
Advokaet, II. 's-Gravenhage (1872), p. 61.
Ik merk op dat de naam van onze auteur in de oudste bronnen gewoonlijk Binnart of Binnaert
wordt geschreven; alleen in de uitgave van zijn woordenboek uit 1635 vinden we Binhart. Al
de latere uitgaven schrijven Binnart.
F. Olthoff, De Boekdrukkers, boekverkoopers en uitgevers in Antwerpen, sedert de uitvinding
der boekdrukkunst tot op onze dagen. Antwerpen, 1891, p. 9.
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6)

nen, die overleden syn’ en voor wie een dootschult ontvangen werd ; zeer
waarschijnlijk overleed hij in 1653 of 1654. Zijn weduwe stierf ongeveer twintig jaar
7)
later, in 1672-1673 .
In een artikel over Abraham Verhoeven, de bekende Antwerpse krante-uitgever,
vermeldt P. Génard als kinderen van Martinus Binnart: 1. Jeanne Binnart, gedoopt
op 7 augustus 1627, met als peter de drukker Jeroom Verdussen; 2. Martin Binnart,
gedoopt op 27 januari 1630, met als meter Suzanna Spierinckx, waarschijnlijk de
8)
vrouw van Abraham Verhoeven . Bij deze namen valt op dat juist de families
Verhoeven, Verdussen en Binnart de eerste drie krante-uitgevers in de Zuidelijke
Nederlanden waren, zoals we weten uit de publicaties van Prof. Th. Luykx. Tussen
1605 en 1629 gaf Abraham Verhoeven reeds tal van vlugschriften uit, vaak onder
de naam Nieuwe Tydinghen, die van 27 juni 1629 tot 18 juni 1631 het karakter van
een weekblad kregen onder de naam Wekelycke Tydinghe. Van de krant van Willem
Verdussen, Extraordinaris Post-tijdinghen, zijn exemplaren bewaard van 8 juni 1635
tot 23 augustus 1661. Martin Binnart, de auteur van ons woordenboek, ten slotte
ontving op 22 november 1635 het octrooi voor zijn Den Ordinarissen Postilioen,
waarvan hij ook een Franse uitgave liet verschijnen onder de titel Le Postillon
Ordinaire. Binnarts Nederlandstalige krant verscheen tweemaal per week; er zijn
exemplaren van bewaard van 21 april 1637 tot 21 november 1646. Zijn Franstalige
krant verscheen eenmaal per week; er zijn exemplaren van bewaard van 5 augustus
1639 tot 18 juli 1644. Het staat echter vast dat de kranten van Binnart nog lang na
1646 bleven verschijnen, want op 8 maart 1658 kregen zijn weduwe en kinderen
van de Spaanse overheid toestemming om de krant verder uit te geven, en dit octrooi
9)
werd in 1668 andermaal voor tien jaar verlengd .

6)
7)
8)

9)

De Liggeren, p. 245; voor de datum zie p. 239.
De Liggeren, p. 435.
P. Génard, Abraham Verhoeven, in Revue d'Anvers, 1 (1861), nr. 5. In 1660-1661 werd een
Peeter Binnaert, boeckverkooper en Wynmeester, als lid aangenomen in het Sint-Lucasgilde
te Antwerpen (De Liggeren, p. 313); we weten niet of deze ook een zoon was van Martin
Binnart.
Th. Luykx, De eerste gazettiers en hun kranten in de Spaanse Nederlanden, in Handelingen
der Kon. Zuidn. Maatschappij voor taal- en letterkunde en geschiedenis, XVIII (1964), pp.
233-236; Id., The first Amsterdam and Antwerp Newspapers in Gazette, 10 (1964), pp.
233-235.
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We merken nog op dat de eerste volledig bewaarde uitgave van het Dictionarium
Teutonico-Latinum van Binnart in 1635 gedrukt werd door H. Verdussen en dat erbij
vermeld wordt: ‘operâ et labore Martini Binhart in Officinâ Plantinianâ Correctoris’.
Een onderzoek op het Museum Plantin-Moretus te Antwerpen heeft echter geen
resultaat opgeleverd. Volgens een persoonlijke mededeling van Dr. L. Voet,
conservator van het Museum, komt de naam Binnart evenmin voor in de door hem
gecompileerde lijst van proeflezers van het Plantijnse huis, maar worden ‘de
aanduidingen in de boekhouding betreffende deze categorie werknemers zeer vaag
en onvolledig vanaf ca. 1610. Het is dus goed mogelijk dat Binhart wel degelijk
proeflezer is geweest’.
Vanaf de uitgave van 1649 vinden we in de titel van het Dictionarium van Binnart
gewoonlijk: ‘Martini Binnart, Typographi Antverpiensis’. Intussen schijnt Binnart zich
inderdaad als zelfstandig drukker gevestigd te hebben; het Museum-Plantin-Moretus
10)
bezit zes boeken die Martin Binnart tussen 1644 en 1649 heeft uitgegeven .

2. De eerste uitgave van Binnarts woordenboek
De oudste bekende en volledig bewaarde uitgave van Binnarts Dictionarium
Teutonico-Latinum dateert van 1635 en wordt bewaard in de Bibliotheek van het
Rijksuniversitair Centrum te Bergen: Dictionarium Teutonico-Latinum reformatum
et commodiori usui iuventutis accommodatum Operâ et labore Martini Binhart in
Officinâ Plantinianâ Correctoris, Antwerpen, H. Verdussen, 1635. De woorden
reformatum en commodiori in deze titel wijzen op een oudere uitgave van dit
woordenboek, waarvan een defect exemplaar inderdaad in Cambridge te vinden

10)

H.Ph. van Hoeswinckel, O.L. van Duffel. M. Binnaert, Antwerpen, 1644.
F. Delicht, Asserta veritas genuina Nihili Nova methodo humanae vitae applicata. M. Binnart,
Antwerpen, 1647.
F. de Licht, Nihil sub sole novum. M. Binnartius, Antwerpen, 1647.
F. Clouet, Protestatie ende uytersten wille. M. Binnart, Antwerpen, 1648.
Den Gheestelycken Almanach ende onbedriegelycken Waerseggher. M. Binnart, 1649.
Raisonnement sur les Affaires presentes de la France et leur comparaison avec celle
d'Angleterre. M. Binnart, s.d. Imprimé à Paris chez Fr. Preuveray.
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is, en wel in het Emmanuel College. De gedrukte catalogus van Adams vermeldt
11)
het als een Dictionarium Teutonico-Latinum (Antwerp? Plantin Press? ca. 1580) .
Dit woordenboek nu vertoont een duidelijke overeenkomst met Binnarts uitgave van
1635: volgens steekproeven werden er op 250 artikelen niet minder dan 187 zonder
enige wijziging in 1635 overgenomen en nog 51 met kleine wijzigingen, bijv. in de
spelling van het trefwoord of in de Latijnse synoniemen; slechts 12 nieuwe
trefwoorden werden in 1635 opgenomen, terwijl anderzijds 6 trefwoorden uit de
oudere uitgave niet meer voorkomen. Binnarts woordenboek van 1635 is dus zeker
een bewerking van de uitgave waarvan zich een exemplaar te Cambridge bevindt.
Het exemplaar uit Cambridge is in de catalogus van Adams ongetwijfeld te vroeg
gedateerd. Zoals ik verder bij de bronnenstudie zal zeggen, is immers voor deze
uitgave Kiliaans Etymologicum van 1599 zeker een bron geweest en waarschijnlijk
ook Mellema's Schat der Duytscher tale van 1612. Een onderzoek van de lettertypes
op grond van fotocopieën heeft voor de datering van het exemplaar uit Cambridge
niet veel resultaat opgeleverd; als enige conclusie durfde Dr. H.D.L. Vervliet in een
persoonlijke mededeling te stellen: ‘laatste kwart 16de eeuw of eerste kwart 17de
eeuw Nederlanden, doch niet Plantijn of Moretus’.
Het is nog een vraag of deze oudste uitgave reeds bezorgd werd door Binnart;
deze kan immers in 1635 ook het woordenboek van een ander opnieuw uitgegeven
hebben. Normaal wijst de vermelding van zijn naam in de titel, ‘Operâ et labore
Martini Binhart’, echter niet op een bewerking van andermans woordenboek, maar
wel op een heruitgave van zijn eigen werk. Geheel zeker is dit echter niet.
Voor de datering kunnen we nog wijzen op de vermelding in de uitgave van
Binnarts woordenboek in 1719, dat dit woordenboek toen reeds ‘meer dan een
gehele eeuw in de Nederlandsche scholen gebruikt’ werd, wat ons tot 1619 zou
brengen; het is echter niet zeker dat deze ‘gehele eeuw’ letterlijk opgevat moet
worden. Pas in 1627 vinden we anderzijds Binnarts verblijf te Antwerpen voor het
eerst vermeld, maar dit belet

11)

H.M. Adams, Catalogue of Books printed on the Continent of Europe 1501-1600, in Cambridge
Libraries. Cambridge, 1967, I. p. 349, D 417.
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weer niet dat hij er toen reeds enige jaren gewoond kan hebben. Alles te zamen
kunnen we de eerste uitgave van zijn woordenboek waarschijnlijk het best in de
jaren 1620-1625 plaatsen.

3. De bronnen voor deze eerste uitgave
De overeenkomst van Binnarts woordenboek met het Etymologicum van Kiliaan is
zo opvallend dat De Vooys schrijft dat Martin Binnart ‘geheel afhankelijk is van
12)
Kiliaen’ . Voor een systematische bronnenstudie heb ik 376 artikelen uit de letters
A en W in het exemplaar uit Cambridge vergeleken met de meeste Nederlandse
woordenboeken uit het einde van de zestiende en het begin van de zeventiende
eeuw. Als waarschijnlijke bronnen heb ik gevonden (tussen haakjes de artikelen
waarvoor meer dan één bron even waarschijnlijk is):

Kiliaans
Etymologicum
(1599)
- eigenlijke
woordenboek:

168 + 17/2

(52 + 1/2)

artikelen

- appendix
bastaardwoorden:

12

(3)

artikelen

- nomenclator
eigennamen:

4

Thesaurus
Theutonicae
linguae (1573):

75 + 15/2

(55 + 1/2)

artikelen

Kiliaans
Dictionarium
(1574):

13

(8)

artikelen

Mellema's Schat
(1612 of 1618)
N.-Fr.:

9 + 2/2

(1)

artikelen

artikelen

Dasypodius'
3 + 2/2
Dictionarium (1569)
N.-Lt.:

artikelen

Meuriers Dictionaire 1
(1567) Fl.-Fr.:

artikel

Lambrechts
1
Naembouck (1562
of 1582):

artikel

niet gevonden:

artikelen

12)

12

C.G.N. de Vooys, Geschiedenis van de Nederlandse taal, p. 116.
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Voor de 304 artikelen waarvoor ik slechts één enkele waarschijnlijke bron
gevonden heb, geeft dit het volgende overzicht:

Kiliaans Etymologicum
(1599):

192 1/2 artikelen

(63,3%)

Thesaurus Theutonicae
linguae (1573):

82 1/2 artikelen

(27,1%)

Kiliaans Dictionarium
(1574):

13 artikelen

(4,2%)

Mellema's Schat (1612 of 10 artikelen
1618) N.-Fr.:

(3,2%)

Dasypodius' Dictionarium 4 artikelen
(1569) N.-Lt.:

(1,3%)

Meuriers Dictionaire (1567) 1 artikel
Fl.-Fr.:

(0,3%)

Lambrechts Naembouck
(1562 of 1582):

(0,3%)

1 artikel

a) Kiliaans Etymologicum (1599)
De grote overeenkomst van de eerste uitgave van Binnarts woordenboek met het
Etymologicum van Kiliaan valt onmiddellijk op. Toch
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moeten we nog opmerken dat het Etymologicum uitvoeriger is; naar schatting telt
dit op 764 bladzijden tekst ongeveer 45.000 artikelen tegenover de ongeveer 33.000
artikelen op de 656 bladzijden van Binnarts eerste Dictionarium.
De volgende voorbeelden tonen duidelijk ontlening aan:

Etymologicum (1599)
Achter-kop. Occiput.

Dictionarium (ca. 1620-1625)
Achterkop. Occiput, ipitis. n.g.

Achter-pand. Lacinia posterior vestimenti. Achter-pandt van een kleedt. Lacinia, ae,
f.g.
Achter-pand vande koetse. Extrema
sponda.

Achter-pand van de koetse. Extrema
sponda, ae, f.g.

Achter-raed. Posterius consilium.

Achter-raedt. Posterius consilium, n.g.

Achter-reppel. Postilena.

Achter-reppel, achter-riem. Postilena, ae,
f.g.

Achter-riem. Postilena.
Achter-volgh. Continuatio, continua
series, consequentia, successio.

t' Achtervolgh. Continua series;
consequentia, ae; successio, continuatio,
onis, f. gen.

Achter-waeren. Conservare, reservare, Achter-waren. Conservare, reservare,
custodire.
avi, atum; custodire ivi, itum, reg. acc.
acker-schaede. Calamitas.

acker-schade. Calamitas, atis, f.g.

acker-werck. Agricultura.

acker-werck. Agricultura, ae, f.g.

Wichelen. j. wijchelen. Hinnire. &
Hariolari.

Wichelen. Hariolari, vaticinari, angurari,
atus; divinare, avi, atum.

Wijchelen, wiechelen. Hinnire. &
Hariolari, ariolari, divinare, vaticinari,
augurari. Ex equorum hinnitu Germanos
praesagia...
wijchelrije. Auguria, auspicia, aruspicia, wichelrije. Augurium, aruspicium, ij, n.g.
divinationes, hariolatio.
divinatio, hariolatio, onis, f. gen.
wicht-baerigh. Ponderosus.

wichtbaerich. Ponderosus, a, um, i, ae,
i, om. g.

wichten. Vibrare, librare, Ponderare.

wichten. Ponderare, librare, vibrare, avi,
atum, r. acc.

wieren. Gyrare, circuire. gal. virer. ital.
girare.

Wieren. Gyrare, avi, atum; circumire, ivi,
itum.

wijn-gaerd-loove. Vitis compluviata, vitis wijn-gaert-loove. Vitis compluviata;
tecti in modum longè latèque fornicata: arcella, ae; pergulata vitis, f.g.
vitis pergulana, arcella.
wijn-gaerd-slecke. Cochlea opercularis. wijn-gaert-slecke. Cochlea opercularis,
f.g.
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wijn-gaerd-snijder. Frondator putator
vitium.

wijn-gaert-snijder. Frondator seu putator
vitium.
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Etymologicum (1599)
Dictionarium (ca. 1620-1625)
wijn-gaerd-worm. Volvox, volucra,
wijn-gaert-worm. Involvulus, convolvulus,
involvulus, convolvulus, vermis qui vitem i; volvox, ocis, m.g.
erodit.
wij-roock-brand. Thymiama.

wij-roock-brandt. Thymiama, atis, n. gen.

wij-waeter-quispel. Lustrica, aspergillum, wij-water-quispel. Aspergillum, i;
aspersorium.
aspersorium, ij, n.g.
wilde zee. Oceanus, mare universam
ambiens terram.

wilde-zee. Oceanus, i. m.g.

Ik merk op dat de Thesaurus Theutonicae linguae, de tweede belangrijke bron
voor Binnarts woordenboek, van al deze trefwoorden alleen Achterwaren vermeldt
en dan in een andere betekenis, Curare puerperam, die bij Kiliaan en Binnart wordt
weergegeven met achter-waren de kraemvrouwe. In zijn Dictionarium van 1588 had
Kiliaan van deze woorden alleen Achter-volgh, Achter-waren, Wichelen, wijchelrije,
wichten, wijn-gaerd-slecke, wijn-gaerd-snijder, wijn-gaerd-worm, wijroock-brandt,
wij-water-quispel en wilde-zee opgenomen; de andere voorbeelden bewijzen dus
dat niet het Dictionarium van 1588, maar wel het Etymologicum van 1599 de bron
voor Binnarts woordenboek was.
In de bovenstaande voorbeelden zien we hoe Binnart (of zijn voorganger) Kiliaans
tekst niet overal letterlijk overnam; vaak vereenvoudigde hij de Latijnse equivalenten,
liet de etymoiogische verklaringen en de vergelijking met andere talen weg, terwijl
hij anderzijds grammatische aanwijzingen toevoegde voor de geslachten van de
substantieven en de vervoeging van de werkwoorden. De woorden waarbij Kiliaan
een gewestelijke of plaatselijke aanwijzing voegde of die hij vetus noemde, liet
Binnart soms weg of soms nam hij ze over zonder die aanwijzing, zo bijv.
achterhoede, dat Kiliaan vet. Fland. noemt, en achterganghs, dat hij fland. noemt.
Op 25 bladzijden fotocopie uit Binnarts eerste druk heb ik geen enkele gewestelijke
of plaatselijke aanwijzing gevonden.
Verscheidene woorden uit Kiliaans Appendix van bastaardwoorden zijn bij Binnart
nu in het woordenboek zelf opgenomen, bijv. Abandonneren, Abbreviatie, Abricock,
abuys/abusie, Accent, accord van geluydt, Acte en Actie. Hetzelfde geldt voor
eigennamen uit Kiliaans Nomen-
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clatura, bijv. Abbeville, Acksel, Wien en Wiick te Duerstede (deze Nomenclatura
stond nog niet in Kiliaans Dictionarium van 1588).
Dr. N. Bakker wees me nog op een merkwaardig geval van ontlening, waardoor
bij Binnart een ‘spookwoord’ is ontstaan:
Kiliaan 1588 schrijft: Tuyn/haghe. Sepes, septum, sepimentum, vallum.
13)
Kiliaan 1599 schrijft, blijkbaar met een drukfout : Tuyn-haghe. Sepes, septum,
sepimentum, vallum.
Binnart 1635 schrijft: Tuyn. Sepes, is, f.g. septum, sepimentum, i, n.g.
tuyn-haghe/s. Tuyn.
Binnart 1649 (en later) schrijft: Tuyn/tuynhaegh. Sepes, g. pis, f.

Verder deelde Dr. Bakker me nog mee dat ze, na vergelijking van de diverse
woordenboeken uit de 16de en de 17de eeuw bij hun behandeling van de
tsamen-woorden sterk de indruk heeft gekregen dat Binnart zich heeft laten leiden
door Kiliaan. In het W.N.T. XVII (1969), kol. 3599, art. Tsamen, schreef ze: ‘Samen
treft men, na het mnl., aan bij Kil. [1588] en [1599], Binnart [1659], Marin [1717, e.v.]
en Des Roches [1769], als uitzonderingen onder de toenmalige wdb.-spellingen’.

b) De Thesaurus Theutonicae linguae (1573)
Dat voor de eerste druk van Binnarts Dictionarium ook de Thesaurus Theutonicae
linguae (1573) een bron is geweest, tonen de volgende voorbeelden aan van
trefwoorden die niet in Kiliaans Etymologicum staan:

Thesaurus (1573)
Achtsaem. Estimable, notable, ou à
estimer. Aestimabilis, observabilis, vel
observandus, aestimandus.

Dictionarium (ca. 1620-1625)
achtsaem. Aestimabilis, e, is;
observandus, aestimandus, a, um, i, ae,
i, o.gen.

Achter rugge segghen. Dire en derriere Achter-rugghe segghen. Detractare, avi,
le dos. Obloqui, detrectare.
atum; obloqui, utus, reg. dat.
achterwaerts deysen. Reculer en arriere. achterwaerts deysen. Pedem referre;
Retrocedere, pedem referre, recedere. retrocedere, essi, essum.
achterwaerts drijven, achterwaerts
achterwaerts drijven. Reiroagere, egi,
stouwen. Chasser et poulser à reculons, actum, reg. acc.
ou en arriere. Repellere, retroagere.

13)

Ik merk op dat in het exemplaar met geschreven kanttekeningen van Kiliaan, dat zich in de
K.B. te 's-Gravenhage bevindt, het horizontale streepje (-) met de pen vervangen werd door
een schuin streepje (/).
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Thesaurus (1573)

Dictionarium (ca. 1620-1625)
achterwaerts stouwen. Retroageri, egi,
actum; repellere, repuli, ulsum, reg. acc.

achterwaerts leyden. Menner à part, en achterwaerts leyden. Retrorsum aut
arriere. Seorsum vel retrorsum ducere. seorsum ducere.
achterwaerts steken, achterwarts doen. achterwaerts steken, achterwaerts doen.
Cacher, mucer. Condere, abscondere. Abscondere, ndi, nsum, reg. accus.
Eenen vruchtbaren acker. Un champ
vruchtbaren acker. Ager fertilis, ferax,
fertile. Optimus, vel frugifer ager, rus
frugifer, m.gen.
saturum, crassus ager, ferax, fertilis ager.
Totten acker behoorende. Appertenant tot den acker behoorende. Agrarius, a,
au champ. Agrarius, a, um. ruralis, le.
um, i, ae, i; ruralis, e, is, o.g.
Ackten, acktenboom, adick, wilden vlier. Acten-boom, wilden-vlier. Ebulus, li,
Hiebles. Ebulus, chamaeacte, herb.
m.gen.
(i.v. W) So wie. Quiconque. Quisque,
quicunque.

(i.v. W) soo wie. Quicumque,
cuiuscumque.

wieder. Sarcleur, ou bineur, arracheur
de mauvaises herbes. Sartor, sarritor,
extirpator.

wieder. Sarritor, exstirpator, oris, m.gen.

wiedinge, wiedsel. Sarcleure, sarclement. wiedinghe. Sarculatio, sarritio, onis, f.g.
Sarculatio, sarritura, sarritio, herbarum noxiarum herbarum exstirpatio.
noxiarum extirpatio.
Wijdinge. Amplification, eslargissement. wijdinghe. Ampliatio, amplificatio,
Ampliatio, amplificatio, dilatatio, distensio. dilatatio, distensio, onis, f.g.
Wijfken. Femmelette, ou la femelle de wijfken. Muliercula, femella, ae, f.g.
tous animaulx. Muliercula, uxorcula, vel
femella omnium animalium, matrix.
Wyinge. Dedication, consacration.
kerck-wijinghe. Templi dicatio, dedicatio,
Dicatio, dedicatio, sacratio, consacratio. sacratio, consecratio, onis, f.gen.
Kerckwyinge. La dedicace du temple.
Templi dedicatio.
Dat tot wijngaert behoort. Appertenant à dat tot den wijngaert behoort. Vinearius,
vigne. Vineaticus. vinearius, vinealis, e. vineaticus, a, um, i, ae, i; vinealis, e, is,
om.g.
Wijngaertbotte, wijngaertooge,
wijn-gaert-botte. Gemma vel oculus vitis.
wijngaertknop. Bourgeon, ou bouton de
vigne. Gemma vitis, oculus.
Dat wieroock draecht. Qui porte encens. dat wij-roock draeght. Thurifer, era, um,
Thurifer, ra, rum.
i, ae, i, om.g.
Wijt, voyez Wijdt.

Wijt, s. Wijdt.
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In deze voorbeelden zien we hoe voor Binnarts eerste uitgave de lemmata uit de
Thesaurus vaak wat vereenvoudigd werden en ook hoe eigenaardige trefwoorden
als soo wie en Acten-boom uit deze bron komen. Tevens merk ik op dat enige
trefwoorden van Binnart, tot den acker behoorende, dat tot den wijngaert behoort
en dat wij-roock draeght, die normaal niet in een Nederlands woordenboek als
trefwoord worden opgenomen, nog vertalingen zijn van Latijnse adjectieven; deze
komen in de Thesaurus, althans indirect, uit het Dictionarium Latinogallicum van
14)
Robert Estienne, dat van Latijnse trefwoorden uitgaat .

c) Kiliaans Dictionarium Teutonico-Latinum (1574)
De volgende trefwoorden, die ik in geen andere mogelijke bron gevonden heb,
bewijzen dat niet alleen Kiliaans Etymologicum, maar ook zijn Dictionarium van
1574 een bron is geweest voor de eerste druk van Binnarts woordenboek:

Kiliaans Dictionarium (1574)
Absent. Absens.

Dictionarium (ca. 1620-1625)
Absent. Absens, ntis, om.gen.

Absent sijn. Abesse.

absent zijn. Abesse, non adesse, ui, sine
sup.

Absenteren. Absentare.

hem absenteren. Absentare sese; studio
abesse.

Hem absenteren. Abesse.
Absentie. Absentia.

absentie. Absentia, ae, f.g.

Abstinencie. Abstinentia, Continentia.

abstinentie. Abstinentia, ae, f.gen.

Acten ende feyten. Acta, Gesta, Facta. Acten, feyten. Acta, gesta, facta, orum,
plur.num. n.gen.
Actie hebben. Habere actionem.

actie hebben. Habere actionem, ius.

Actie personelle. Condictio, Actio in
personam.

personele actie. Condictio, onis, f.g. actio
in personam.

Actie reelle. Actio in rem.

reele actie. Actio in rem.

14)

Voor de bronnen van de Thesaurus Theutonicae linguae cfr. mijn boek De bronnen van drie
woordenboeken uit de drukkerij van Plantin: het Dictionarium Tetraglotton (1562), de Thesaurus
Theutonicae linguae (1573) en Kiliaans eerste Dictionarium Teutonico-Latinum (1574).
Bouwstoffen en Studiën voor de geschiedenis en de lexicografie van het Nederlands, XII.
Belgisch interuniversitair Centrum voor Neerlandistiek, Tongeren (1970).
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d) Mellema's Schat der Duytscher tale (1612 of 1618)
Minder duidelijk, maar toch waarschijnlijk is invloed van de Nederlands-Franse Schat
der Duytscher tale van Mellema op de eerste uitgave van Binnart; de volgende
trefwoorden heb ik in geen enkele andere mogelijke bron gevonden:

Mellema (1612/1618)
Abastachtich, Alebatrin, m.

Dictionarium (ca. 1620-1625)
abastachtich. Alabastrinus, a, um, i, ae,
i, om.gen.

Accijse, Gabelle, f.

Accijse. Indictio, onis, f.gen. census, us,
m.gen. tributum, i, n.g.

Accys-meester, Gabellier, Gabelleur.

accijs-meester. Publicanus, i, m.gen.
redemptor vectigalium.

Ach, Eylaes, helas.

Ach! eylaes! Heu! eheu! Interiectio
dolentis.

Achaetsteen, Agathe, m.

Achaet-steen. Achates, ae vel is, m.gen.

Acht begrypende, Octonaire, c. huitain, Acht-begrijpende. Octonarius, a, um, i,
m.
ae, i, om.gen.
Achterkamer. Arriere chambre, f.

Achterkamer. Cubiculum posterius,
n.gen.

Wicken, Bransler.
(Fr.-Ned. deel: Bransler, Wagghelen,
Swicken, Daveren).

Wicken, swicken, s. Swicken.
(Swicken, doen daveren. agitare,
motitare, librare, vibrare).

Enige Latijnse equivalenten, zeker van Accijse en accijs-meester, werden blijkbaar
uit een andere bron gehaald.

e) Het Nederlands-Latijnse Dictionarium van Dasypodius
Vermoedelijk, al is dit niet zeer duidelijk, was ook het Dictionarium van Dasypodius,
in zijn Nederlands-Latijnse bewerking, een bron voor de eerste druk van Binnarts
Dictionarium; de volgende twee lemmata heb ik in de andere mogelijke bronnen
niet gevonden:

Dasypodius (1569)
cleyn achten. Parvi pendere...Vili
pendere. Posthabere. Parvi facere...

Dictionarium (ca. 1620 1625)
kleyn achten, niet achten. Vilipendere,
nihilipendere, ndi, nsum; parvifacere, eci,
actum, reg.acc.

niet achten...Nihili pensi habere.
Acker insetten. Mancipare agrum.

ackeren insetten. Mancipare agrum.
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Verder heeft Binnart blijkbaar de verkeerde vertalingen van Abies voor Abeelenboom
en Abiegnus voor dat van abeelen is van Dasypodius overgenomen en naast de
goede equivalenten Populus alba en Populeus uit Kiliaans Etymologicum of de
15)
Thesaurus gevoegd :

Dasypodius (1569): Abeelenboom. Abies.
dat van Abeelen is. Abiegnus, a, um.
Thesaurus (1573): Abeel, abeelboom. Aubeau, tremble, ou peuplier blanc.
Populus alba.
abeelen, dat van abeelen is. d'Aubeau, ou de tremble. Populeus, a, um.
Kiliaan (1599): Abeel, abeel-boom, alb-boom. Populus alba.
Dictionarium (ca. 1620-1625): Abeel-boom. Abies, abietis, f.g. populus, alba,
f.g. abeelen, dat van abeelen is. Populeus, a, um; abiegnus, a, um, i, ae, i.
omn.g.

f) Minder waarschijnlijke bronnen
Hoewel ik zowel Meuriers Dictionaire Flamen-Francois (1567) als Lambrechts
Naembouck (1563) als de mogelijke bron voor één trefwoord heb gevonden, is het
niet waarschijnlijk dat deze twee woordenboeken bronnen voor Binnarts eerste
uitgave geweest zijn.

Meurier (1567)
abrecockerboom, abrecotier.

Dictionarium (ca. 1620-1625)
abricocken-boom. Malus Armeniaca, f.g.

Hoewel ik abricocken-boom in geen enkele andere mogelijke bron heb gevonden,
is een andere verklaring toch mogelijk, nl. door het hieraan voorafgaande artikel bij
Binnart: Abricock. Armeniacum malum, i, n.g., dat zelf weer uit de Appendix̄ van
bastaardwoorden bij Kiliaans Etymologicum komt.

Naembouck (1563) of H. Du Tour,
Dictionarium (ca. 1620-1625)
Dictionaire Flameng-Francois (1582?)
Achtentwintighste. Vinthuytiesme.
den achtentwintichsten. Vicesimus
octavus, duodetricesimus, a, um, i, ae, i,
om.gen.

15)

Zie over deze vertalingen van abeslenboom mijn boek De bronnen van drie woordenboeken,
p. 221, en R. Verdeyen, Petrus Dasypodius en Antonius Schorus, in Med. V.A., 1939, p. 1021.
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Dit trefwoord van Binnart kan insgelijks verklaard worden door het eraan
voorafgaande: achtentwintich. Viginti octo, duodetriginta: adiect. indeclin.
Een ander woordenboek waarin ik evenmin overtuigende overeenkomst met
Binnart heb gevonden, is dat van M. Sasbout, Dictionaire Flameng-Francoys,
Antwerpen, 1576.
Alles te zamen valt op hoe weinig oorspronkelijk Binnarts woordenboek was; dat
hij zijn trefwoorden meestal zonder meer overnam uit andere woordenboeken,
verklaart wellicht ook de opmerkelijk geringe Duitse invloed in Binnarts werk, in acht
genomen het feit dat hij van Duitse afkomst was. Of zou dit toch een teken kunnen
zijn dat de eerste uitgave (ca. 1620-1625) niet van Binnart, maar van een voorganger
was?

4. De latere uitgaven van Binnarts woordenboek
Zoals boven reeds vermeld werd, is de uitgave van het Dictionarium
Teutonico-Latinum reformatum in 1635 licht aangevuld en gewijzigd ten opzichte
van die ca. 1620-1625; achteraan is bovendien weer, zoals in Kiliaans Etymologicum,
een afzonderlijke Nomenclatura opgenomen, met een selectie uit de plaatsnamen
van Kiliaan. De namen echter die in de oudste uitgave van Binnarts Dictionarium in
het woordenboek zelf stonden, zijn erin behouden en komen nu tweemaal voor.
In 1649 verscheen te Antwerpen en in 1652 te Amsterdam een nieuwe uitgave
onder de titel Biglotton sive Dictionarium Teuto-Latinum novum. Deze uitgave is
blijkbaar de laatste die door de auteur zelf werd bewerkt, vóór zijn dood in 1653 of
1654. De aanvang van de voorrede doet denken dat hij ze zelf ook gedrukt heeft:
‘Den Autheur ende Drucker Aen alle verstandige Meesters’. Nu zijn de plaatsnamen
uit de tekst van het woordenboek zelf verdwenen en staan ze alleen nog in het
Onomasticon achteraan. Een vernieuwing in deze uitgave is ook dat er, zoals bij
Kiliaan, gewestelijke aanwijzingen in voorkomen. Ze zijn weliswaar minder talrijk
dan bij Kiliaan, maar op de bladzijden die ik ook voor Binnarts eerste druk heb
nagekeken, worden de volgende woorden als gewestelijk gekenmerkt:
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Fland.: achtergangs.
Fl.: aeldingh / aeldinger, Werveleuren, wouwe (luteola, herba).
Holl.: achter-docht (achterdencken), achter-taele, aecker (eeckel), aeckerboom
(eeckelboom), aeckster, aenboorden, aenboordinge, Wel-eer (eertijdts), wellen
't melck, welle / welsandt / sincksandt / drifsandt, was, wier (seegars).
Holl. Fl.: Aenclauwe (enckel), wiel-broodt (kraeckelinck).
Zel.: Aen-boordt / aemboordt (naerderschap, Calengieringe), aenboorttrecken
/ ontaenboorden (vernaerderen, calengieren).
Van deze woorden stonden reeds in de uitgaven van ca. 1620-1625 en 1635 zonder
een speciale aanduiding: achtergangs, achter-taele, aeckel, aeckel-boom, aeckster,
aenboorden, aenboordinge, Wel-eer, wellen 't melck en wier; de andere woorden
ontbraken in de twee oudere uitgaven.
De gewestelijke aanduidingen van Binnart in 1649 en 1652 stemmen over het
algemeen overeen met die van Kiliaan. Deze laatste noemt alleen aenboordinge
en welle/sincksandt niet holl., hij vermeldt de synoniemen welsandt, drifsandt niet
en noemt Aenclauwe behalve holl. fl. ook nog sic. Kiliaan was dus zeker de bron
voor Binnarts gewestelijke aanduidingen.
In 1654 verscheen te Utrecht een anonieme uitgave van Binnarts woordenboek
onder de titel Biglotton sive Dictionarium Teutonico-Latinum en uit deze jaren ook
moet een uitgave dateren zonder plaats of jaartal die in de Bibliothèque Nationale
te Parijs wordt bewaard. Naar schatting bevatten al de tot hiertoe vermelde uitgaven
ca. 33.000 à 34.000 artikelen.
Een licht aangevulde uitgave zag onder de titel Biglotton amplificatum sive
Dictionarium Teuto-Latinum novum het licht te Amsterdam in 1659, met ca. 36.000
artikelen. Deze uitgave werd met slechts geringe wijzigingen herdrukt te Antwerpen
in 1660 en te Amsterdam (nu weer met Teutonico in de titel) in 1664 (anoniem),
1676, 1682, 1683, 1688, 1701, 1702 en 1714; de uitgave die H. Verdussen te
Antwerpen in het licht gaf in 1687 (anoniem), 1694, 1699, 1705 en 1716, verschilt
slechts weinig van deze Amsterdamse uitgave, maar heeft een andere bladspiegel.
In 1661 had H. Aertssens te Antwerpen nog een druk uitgegeven onder de titel
Biglotion sive Dictionarium Teuto-Latinum novum. Editio novissima, en in 1667 zou
bij Verdussen nog een ano-
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16)

nieme uitgave zijn verschenen . Vermoedelijk na 1716 verscheen nog een andere
anonieme, aangevulde, uitgave, met ca. 37.000 artikelen, die in de U.B. te Leuven
wordt bewaard.
Een zeer vermeerderde bewerking zag ten slotte het licht te Amsterdam in 1719
onder de titel Dictionarium Teutonico-Latinum sive Biglotton amplificatum; hierin
werd het aantal artikelen naar schatting tot ca. 50.000 uitgebreid door Johannes de
Wilde, wiens naam in deze en in de volgende uitgave van 1744 als auteur naast
die van Martin Binnart vermeld wordt. Als aanvullende bronnen voor deze nieuwe
bewerking geeft De Wilde in zijn voorrede aan: ‘een gantsch geschreven
woordenboek, het welk voor weinige jaren opgestelt was, om uitgegeven te worden’,
de Thesaurus Theutonicae linguae (Plantijn, 1573), het Woordenboek van Pomey
en het ‘Novum Dictionarium Belgico-Latinum, het welk voor twee jaren te Mastricht
gedrukt is’; verder heeft hij ‘verscheide woorden in Calepinus opgezocht’ en brengt
hij ‘eenige der gebruikelykste spreekwyzen uit de goede schryveren te berde’.

Lijst der verschillende drukken van Binnarts woordenboek
1. Dictionarium Teutonico-Latinum, s.l., s.a. (ca. 1620-1625). 8o. *8, A-Z8, Aa-Tt8.
328 ff. Cambridge UB (Adams D 417).
2. Martinus Binhart, Dictionarium Teutonico-Latinum reformatum. Antwerpen, H.
o

2

8

8

8

Verdussen, 1635. 8 . * , A-Z , Aa-Zz , Aaa-Fff . 418 ff. Bergen UB (Cat. 4461;
49/Q 10.481).
3. Martinus Binnart, Biglotton sive dictionarium Teuto-latinum novum. Antwerpen,
o

4

o

4

8

8

4

3

Wwe Cnobbarts, 1649. 8 . * , A-Z , Aa-Rr , Ss . 320 ff. Gent UB (BL 820 ).
4. Martinns Binnart, Biglotton sive dictionarium teuto-latinum novum. Amsterdam,
8

8

4

Wwe J. Broersz., 1652. 8 . * , A-Z , Aa-Rr , Ss , 320 ff. Namen Univ. Fac. (Litt.
o

Lat. 12 /2513).
5. (anoniem) Biglotton sive Dictionarium Teutonico-Latinum novum. Utrecht, Th.
o

8

8

van Ackersdyck en G. van Zyll, 1654. 8 . A-Z , Aa-Rr . 312 ff. Leiden WNT.
6. Martinus Binnart. Biglotton sive Dictionarium teuto-latinum novum. s.l., s.a. (ca.
o

8

8

1655). 8 . A-Z , Aa-Rr . 312 ff. Parijs BN (X 15139).
7. Martinus Binnart, Biglotton amplificatum sive Dictionarium Teuto-Latinum

16)

H. Sermon, De Vlaamsche vertaal- en woordenboeken van het begin der boekdrukkunst tot
den jare 1700, in Med. V.A., 1891, p. 283.
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o

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

4

8

8

4

novum. Amsterdam, C. Jansonius, 1659. 8 . * , A-Z , Aa-Ii , Kk-Ll . 268 ff.
Leiden WNT; Leiden UB (1194 E 1).
Martinus Binnart, Biglotton amplificatum sive Dictionarium Teuto-Latinum
o 4
8
8
4
novum. Antwerpen, Th. Verhulst, 1660. 8 . * , A-Z , Aa-Ii , Kk-Ll . 268 ff. Leiden
WNT.
Martinus Binnart, Biglotton sive Dictionarium Teuto-Latinum novum. Editio
o 8
8
8
8
novissima. Antwerpen, H. Aertssens, 1661. 8 . * , A-Z , Aa-Zz , Aaa-Hhh .
440 ff. Parijs BN (X 15138); Londen BM (628 b6).
(anoniem) Dictionarium absolutissimum, Teutonico-latinum et Latino-teutonicum.
o 4
8
8
4
Amsterdam, C. Jansonius, 1664. 8 . * , A-Z , Aa-Ii , Kk-Ll . 268 ff. Amsterdam
UB (1820 D 12; in één band met het Dictionarium Latino-teutonicum van Mathias
Martinez).
(anoniem) Dictionarium teutonico-latinum novum. Antwerpen, H. Verdussen,
1667 (cfr. Sermon, p. 283).
Martinus Binnart, Biglotton amplificatum sive Dictionarium Teutonico-Latinum
o 4
8
8
4
novum. Amsterdam, Wwe J.J. Schipper, 1676. 8 . * , A-Z , Aa-Ii , Kk-Ll . 268
ff. Parijs BN (X 15140); Londen BM (628 b7).
Martinus Binnart, Biglotton amplificatum sive Dictionarium Teutonico-Latinum
o 4
8
8
4
novum. Amsterdam, Wwe J.J. Schipper. 1682. 8 . * , A-Z , Aa-Ii , Kk-Ll . 268
ff. Amsterdam UB (1072 E 24).
Martinus Binnart, Biglotton amplificatum sive Dictionarium Teutonico-Latinum
o 4
8
8
4
novum. Amsterdam, Wwe J.J. Schipper, 1683. 8 . * , A-Z , Aa-Ii , Kk-Ll . 268
ff. Londen BM (628 b 8).
(anoniem) Dictionarium Teutonico-Latinum novissimum reformatum. Antwerpen,
o
4
8
8
8
4
7
H. Verdussen, 1687. 8 . A , A-Z , Aa-Zz , Aaa-Eee , Fff , a . 423 ff. Gent UB
(BL 839); Leuven UB (5 A 36770); Antwerpen MPM (K 604).
Martinus Binnart, Biglotton amplificatum sive Dictionarium Teutonico-Latinum
o 4
8
8
4
novum. Amsterdam, H. en Wwe Th. Boom, 1688. 8 . * , A-Z , Aa-Ii , Kk-Ll .
268 ff. Parijs BN (X 15141); Londen BM (72 a 7).
Martinus Binnart, Biglotton amplificatum sive Dictionarium Teutonico-Latinum
o 4
8
8
4
novum. Amsterdam, Abr. van Someren, 1688. 8 . * , A-Z , Aa-Ii , Kk-Ll . 268
ff. Amsterdam UB (1311 F6); Utrecht UB (X. oct. 1774).
Martinus Binnart, Biglotton amplificatum sive Dictionarium Teutonico-Latinum
o 8
8
8
8
novum. Antwerpen, H. Verdussen, 1694. 8 , * , A-Z , Aa-Zz , Aaa-Hhh . 440
ff. Bergen UB (Cat. 4462; 54/L 11.119); Antwerpen SB (C 84066).
Martinus Binnart, Biglotton amplificatum sive Dictionarium Teutonico-Latinum
o
8
8
8
novum. Antwerpen, H. Verdussen, 1699. 8 , A-Z , Aa-Zz , Aaa-Hhh . 440 ff.
Brussel KB (VB 5772).
Martinus Binnart, Biglotton amplificatum sive Dictionarium Teutonico-Latinum
o 4
8
8
4
novum. Amsterdam, H. Wetstenius, 1701. 8 . * , A-Z , Aa-Ii , Kk-Ll . 268 ff.
Leiden UB (521 E 16).
Martinus Binnart, Biglotton amplificatum sive Dictionarium Teutonico-Latinum
o 4
8
8
novum. Amsterdam, H. en Wwe Th. Boom en zonen, 1701. 8 . * , A-Z , Aa-Ii ,
4
Kk-Ll . 268 ff. Rotterdam SB (1359 F 28).
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22. Martinus Binnart, Biglotton amplificatum sive Dictionarium Teutonico-Latinum
o

4

8

8

4

novum. Amsterdam, H., R. en G. Wetstenius, 1702. 8 . * , A-Z , Aa-Ii , Kk-Ll .
2
268 ff. Brussel KB (VB 5668 ).
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23. Martinus Binnart, Biglotton amplificatum sive Dictionarium Teutonico-Latinum
o

24.

25.

26.
27.

28.

8

8

8

novum. Antwerpen, H. Verdussen, 1705. 8 . *8, A-Z , Aa-Zz , Aaa-Hhh . 440
5
ff. Rotterdam SB (756 F 10); Antwerpen MPM (A 4215 ); Leuven UB (A 3039);
Parijs BN (X 15142).
Martinus Binnart, Biglotton amplificatum sive Dictionarium Teutonico-Latinum
o 5
8
8
4
novum. Amsterdam, R. en G. Wetstenius, 1714. 8 . * , A-Z , Aa-Ii , Kk-Li . 269
ff. Amsterdam UB (2008 D 14); Leiden UB (697 E 1).
Martinus Binnart, Biglotton amplificatum sive Dictionarium Teutonico-Latinum
o 8
8
8
8
novum. Antwerpen, H. Verdussen, 1716. 8 . * , A-Z , Aa-Zz , Aaa-Hhh . 440
ff. Gent UB (Acc. 39821).
o
8
8
8
8
3
(anoniem) s.l., s.a. (waarschijnlijk na 1716). 8 . A-Z , Aa-Zz , Aaa , a-f , g .
427 (+ 13?) ff. (begin en slot ontbreken). Leuven UB (A 25094).
Martinus Binnart en Johannes de Wilde, Dictionarium Teutonico-Latinum sive
4
8
8
Biglotton amplificatum. Amsterdam, R. en G. Wetstenius, 1719. * , A-Z , Aa-Zz ,
4
Aaa-Bbb . 380 ff. Amsterdam UB (2340 H 1); Leiden UB (697 E 2); Leiden
WNT; Utrecht UB (X. oct. 1047).
Martinus Binnart en Johannes de Wilde, Dictionarium Teutonico-Latinum sive
Biglotton amplificatum. Amsterdam, A. Wor en Erfgen. G. Onder de Linden,
4
8
8
8
3
1744. * , A-Z , Aa-Zz , Aaa -Bbb . 383 ff. Amsterdam UB (2 ex. 1509 D 5 +
1021 D 14); 's-Gravenhage KB (651 K 22); Brussel KB (Il 13.809); Leiden UB
(521 E 17); Utrecht UB (B. oct. 454; Rovers oct. 2533).

Dat Binnarts woordenboek zo'n groot aanal drukken kende, vindt ongetwijfeld zijn
verklaring in het gebruik ervan als schoolwoordenbock; hierop wijzen o.a. ook de
aanwijzingen voor het geslacht en de verbuiging van de Latijnse substantieven en
voor de vervoeging van de Latijnse werkwoorden.
Leuven
F. CLAES S.J.
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Borkel
1

Het W.N.T. III , 571, geeft geen eigen verklaring van het woord borkel, alleen citaten.
Het eerste, zgn. uit de Syn. Lat. Teut., is eigenlijk ontleend aan een lijst van woorden,
die E. Spanoghe, de uitgever van de Syn. Lat. Teut., ‘onder het noodzakelijk
doorbladeren van het Etymologicum meestal aangeteekend [heeft] om hun vreemd
voorkomen’. In het Etymologicum van Kiliaan, althans in de uitgave van 1777, lezen
we inderdaad: ‘Borckel. vetus j. gheere/slippe’. Hierop volgt geen enkel Latijns
1)
equivalent .
Gheere/gheerene wordt in het Etym. vertaald met ‘Lacinia, sinus vestis, limbus.
& Pars qua largior fit vestis [Ital. gerone Ang. garde]’ en Slippe met ‘Lacinia, sinus
vestis, pars siue segmentum vestem separans, peniculamentum’. Naar borkel wordt
niet verwezen. Omgekeerd komt borkel in de Syn. Lat. Teut. voor onder de
vertalingen van lacinia, limbus en sinus vestis; niet onder die van peniculamentum
en segmentum. Al is de Syn. Lat. Teut. in hoofdzaak een omkering van het Etym.,
onzeker lijkt de betekenis van borkel derhalve niet. En toch is twijfel mogelijk!
In hs. 97 van het Museum Plantijn te Antwerpen leest men: ‘Birrum borkel. vel
gheer. l'slippe’. Zijn die drie woorden zinverwant? Of wijst het voluitgeschreven ‘vel’
erop, dat birrum eendeels borkel, anderdeels gheer of slippe betekent? De
2)
Vocabularius copiosus , waarmee hs. 97 zo vaak overeenkomt, zegt: ‘Birrum dicitur
quoddam grossum vestimentum sicut a peregrinis quandoque solet apportari de
partibus transmarinis et dicitur a byrron grece quod est liber latine quia per tale
vestimentum peregrini videntur esse quasi liberi a vispilionum impugnatione. Et pro
apertura vestis quandoque ponitur scilicet pro parte vestis prope aperturam hoc
rum. huius ri. een gheer vel slippe’. Wel-

1)
2)

Volgens een anoniem bericht komt borkel nog niet voor in de eerste en in de tweede druk
van Kiliaan.
(± 1483?) Expl. Gent, U.B.: R. 20.
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iswaar geeft de Voc. cop. het woord borkel niet op, maar ‘een gheer vel slippe’ kan
bezwaarlijk op het eerste gedeelte van die uitleg slaan. Een ander, ongeveer
3)
gelijktijdig vocabularium, de Gemmula vocabulorum , maakt onderscheid tussen
birrum en birrus: ‘Birrum est quoddam grossum vestimentum een scotse mantel’ en
een paar regels verder: ‘Birrus est sinus een scoot Sed Birrum neutri generis est
vestis pilosa seu grossa een scippers mantel’.
Al wordt het onderscheid tussen birrum en birrus niet altijd in acht genomen, het
lijkt onwaarschijnlijk dat borkel in hs. 97 n i e t de naam zou zijn van het kledingstuk
zoals beschreven in de Voc. cop. en de Gem. voc. Verdam, Mnl. Wdb. I, 1381, haalt
immers uit een Zutfense keur op het ‘striken’ de volgende woorden aan, die hij
tussen wollen en lakense stoffen gevonden heeft: ‘Van enen borkelschen (var.
borchkenssen) sal men gheven een halve olde placke van 24 elle’, en hij besluit:
‘De toevoeging “van 24 elle” maakt het zoo goed als zeker, dat hier van eene stof
sprake is, maar welke, is niet met zekerheid te zeggen; eene te Borculo
4)
vervaardigde?’ Stallaert vermeldt eveneens, weliswaar met een vraagteken:
‘Borckels(?) ‖ Borkels laken vuyt Oistin. Watertol, v. 1550’. en verwijst naar Verdam
Borkelsce. Op een andere plaats schrijft hij nog: ‘In weerwil van de ontzachlijke
bedrijvigheid in het vervaardigen der lakens in schier alle steden en dorpen van
Brabant, Vlaanderen en Limburg, werden er nog zeer veel hier ingebracht uit het
5)
buitenland; namelijk uit Amsterdam, Delft,...uit Borkel (Oostland),...Zeeland’ .
Bewijskrachtiger nog is een plaats uit het verslag van George d'Espleghem,
‘secretaire ordinaire de l'empereur’, over de uitvoering van zijn opdracht ‘pour arrester
6)
en Anvers et Berghes les personnes et biens des Oisterlins, que s'y trouveroient’ .
De 14de juni 1532 uit Gent over Brussel naar Antwerpen vertrokken legt hij, enkele
7)
dagen later beslag o.a. ‘au logiz, que l'on dit “Engelenborch”...en ung pachuys ...’
op ‘50 draps entiers, que l'on dit borkellaken’.

3)
4)
5)
6)
7)

...cum addito. Antv. Math. Goes 1490. Expl. Gent U.B.: R. 170.
Gloss. 1e dl, blz. 271b.
Gloss. 10e afl., blz. 136.
Zie R. Häpke, Ndl. Akten u. Urkunden zur Gesch. d. Hanse usw. I, S. 57.
Zie Häpke, blz. 60.
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Het zal dus niet te gewaagd zijn te veronderstellen, dat borkel staat tot borkellaken
gelijk bvb. pij tot pijlaken, en eertijds zowel de benaming was voor een grove wollen
stof als voor een kledingstuk (een overkleed) uit die stof; vandaar ook het bnw.
borkels, wellicht zoals duffels (bnw.) van duffel (znw.).
Hebben pij en pijlaken de woorden borkel en borkellaken verdrongen? Volgens
het W.N.T. is het woord pij bij ons eerst uit de in 1481 gedrukte vertaling der Gesta
Romanorum, in de samenstelling seepye, opgetekend en Stallaert citeert uit een
stuk van 1597 s.v. Pijlaken: ‘Laken van Oostlandt geheeten pijlaken, het stuck VIII
o

st.’, hetgeen vrij goed overeenkomt met zijn aanhaling (a 1550) s.v. Borckels
hierboven vermeld. Ook de pij was (is) een kledingstuk uit grove (harige) wollen
8)
stof, van geestelijken, pelgrims, zeelieden en vissers. Koenen geeft zelfs als
voorbeeld: ‘de grijze pij des bedelaars’. De herkomst van het woord borkel blijft
onzeker. Slechts op het volgende moge nog de aandacht gevestigd worden. Verdam
vraagt zich af, of borkelsce afgeleid is van de plaatsnaam Borculo. Een afleiding
van de plaatsnaam Borkel, gemeente in Noord-Brabant, schijnt in strijd te zijn met
de streekbenaming Oostland. Hij vermeldt echter ook een variant borchkenssen,
die de plaatsnaam Borken (Westfalen) in het geheugen roept. De oorspronkelijke
vorm zou dan borkens (bnw.) zijn.
Een andere verklaring lijkt evenwel mogelijk. M.i. is het woord borkellaken een
vernederlandste, door assimilatie ontstane vorm van een Nederduits borkenlaken,
waarvoor ik weliswaar tot nog toe geen bewijsplaatsen kan opgeven, maar waarvan
het bestaan niet ondenkbaar is. Het Duits kent immers, behalve andere
9)
samenstellingen met borken als eerste lid, ook het woord borkenkrepp als benaming
voor een bepaald soort kamgaren weefsel, dat ook als baumrindenkrepp bekend
10)
staat, blijkbaar wegens het schorsachtig uitzicht van de stof. Borke, zegt Kluge ,
‘ist von Haus aus ein niederdeutsches Wort’, maar ook

8)
9)
10)

Verkl. Hwdb. Ndl. T., 17e dr. [1931].
Zie o.a. Koch-Satlow, Großes Textil-Lexikon. Stuttgart [1965], I, 188.
Kluge-Götze, Etym. Wtb. d. dt. Spr. 1951.
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Kiliaan kent ‘Borcke. j. barcke. Cortex, crusta’, zonder aanduiding van enig gewest,
zodat het woord wellicht ook in Brabant voorkwam.
De volgorde van ontstaan stel ik me derhalve aldus voor: borke + laken >
borkenlaken; hieruit, door assimilatie borkellaken (stofnaam); daarna afgekort tot
borkel (stofnaam) en dit vervolgens gebruikt als voorwerpsnaam.
O. DE NEVE

Boteram van vrouwen cleren
Boterā van vrouwen cleren is de eigenaardige vertaling van Lat. secmentum in een
1)
15de-eeuws glossarium, t.w. hs. 97 van het Museum Plantin-Moretus te Antwerpen .
Hoewel dit woordenboekje zich als drietalig aandient - ‘Incipiunt expositiones
vocabulorum in tribus ydeomatibus’ - zijn de Latijnse woorden meestal wel in het
Nederlands, maar lang niet altijd in het Frans vertaald. Ook bij secmentum ontbreekt
een Frans equivalent; er volgt evenmin een nadere omschrijving in het Latijn.
Denkelijk is boterā zonder bezwaar als boteram te lezen en met boterham gelijk
te stellen, doch voor de verklaring laat het Mnl. Wdb. ons in de steek. Het Mnl.
Handw. van Verdam maakt ons niet wijzer met ‘boterham (16de eeuw)’, wat
ongetwijfeld op te vatten is als ‘snede of stuk geboterd brood’, zoals de betekenis
omschreven wordt in het W.N.T., dat zijn oudste voorbeeld aan de Thesaurus
2)
Theutonicae Linguae (1573) heeft ontleend .
We zijn derhalve op andere, bij voorkeur gelijktijdige woordenboeken aangewezen.
Nu komt hs. 97 vaak treffend overeen met de Vocabularius copiosus (± 1483), die
segmentum niet vertaalt, maar wel als volgt verklaart: ‘Secmentum dicitur quedam
vestis muliebris et longa cuius partes erant secte. et ea solebant vti nubentes Et
dicitur a seco cas. Et secmentum est proprie limbus qui mulierum indumentis in
extrema parte assuitur causa ornatus. Et secmentum etiam potest dici parua

1)
2)

Zie Denucé, Catalog. Hss. Mus. Plantin-Moretus, Antw. 1927, blz. 81-82.
1

Zie dl. III , 715.
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particula vestimentorum hoc tum ti’. In Verdam's bewerking van de Teuthonista van
G. van der Schuren (1477) leest men op het woord geslipt: ‘eyn lanck geslipt
vrouwencleit off eyn soym off lijst umb eyn cleyt, segmentum’. Blijkens de
plaatsopgave ‘153a’ is dit ontleend aan het tweede deel van de Teuthonista, zodat
het ‘Nederrijns’ een opheldering is van het Latijn, niet omgekeerd. Op te merken is,
dat de verklaring van de Teuthonista geheel overeenstemt met de eerste twee
betekenissen die de Voc. cop. opgeeft. Tenslotte een aanhaling uit de Gemmula
vocabulorum cum addito (Antwerpen, Math. Goes 1490): ‘Segmentū een slepende
cleet. est vestis muliebris et longa cuius necesse est partē secare. et ea solent vti
nubentes. Etiam dicitur monile a collo in pectus dependens’.
Wat moeten we nu onder boteram van vrouwen cleren verstaan? Gelet op de
bepaling van vrouwen cleren komt de betekenis monile, d.i. halssieraad, -snoer,
-ketting, bezwaarlijk in aanmerking. Anderdeels is de omschrijving ‘parva particula
vestimentorum’ zo vaag, dat de bedoelde zaak moeilijk is aan te wijzen. Is het
3)
misschien zonder meer een lap, voor welk woord de T.T.L. als eerste Latijns
equivalent segmentum opgeeft?
Het komt mij waarschijnlijker voor, dat boteram van vrouwen cleren allereerst
beantwoordt aan Lat. limbus: de Voc. cop. zegt immers ‘secmentum est proprie
limbus...’. In dit zelfde woordenboek lezen we: ‘Limbus bi. een zoem dicitur fasciola
que ambit extremitates vestium aut ex filis aut ex auro contexta et assuta exterius
in extrema parte vestimenti et quecumque fasciola in extremitate assuta vesti alterius
coloris a veste limbus dicitur. Et quandoque circuitus cuiuslibet rei in extremitate uel
conduplicatio vestis in extrema parte limbus dicitur...’. Men kan zich derhalve
voorstellen, dat deze ‘boteram’ oorspronkelijk de naar buiten omgeslagen en
vastgenaaide rand onderaan het vrouwenkleed was, zodat de kostbare, veelal
bonten voering zichtbaar werd. Een gewone, naar binnen gekeerde zoom is immers
geen versiersel, terwijl dit toch - causa ornatus - de bedoeling was. Enige
overeenkomst met de eigenlijke boterham zou dit opmerkelijk gebruik van het woord
wel-

3)

T.T.L. = Thesaurus Theutonicae Linguae, 1573.
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licht kunnen verklaren, doch de al te beknopte omschrijving in het W.N.T. ‘snede of
stuk geboterd brood’ biedt hiervoor geen houvast. Gesteld dat een boterham eertijds,
evenals nu nog, een geboterde snede brood was, die dwars middendoor gesneden
of gevouwen en gebroken werd, en waarvan de twee helften op elkaar werden
gelegd, dan zou enige gelijkenis niet te ontkennen vallen. Hiermee kunnen we
trouwens het gebruik van ‘botterammen’ als naam voor revers van een jas
4)
vergelijken, dat Knippenberg voor Blerick aangeeft, hoewel boteram van vrouwen
cleren m.i. op de onderste rand van het vrouwenkleed slaat. De voering zal wel
eens minder kostbaar geweest zijn, zodat de opslag door een belegsel van bont
vervangen werd. Dat het bont na verloop van tijd in onbruik geraakte en er andere
stoffen in de plaats kwamen; dat ook de wijze van beleggen veranderde is niet
verwonderlijk.
Men zou echter een andere, wellicht eenvoudiger verklaring van dit woord boteram
kunnen beproeven. Is (h)am in boter(h)am soms niet hetzelfde als Eng. hem d.i.
‘the border or edging of a piece of cloth or article of apparel. In earlier times including
a fringe or other marginal trimming’ (Oxf. Eng. Dict. V, 212)? Mocht het eerste lid
werkelijk hetzelfde zijn als Lat. butyrum, dan zou boter(h)am hier zoveel betekenen
als boterzoom, boterboordsel, wat als benaming - misschien een volksnaam - voor
een gouden boordsel, een gouden passement, een gouden galon, zoals Lat.
segmentum thans meestal wordt overgezet, wel aannemelijk zou zijn. Het W.N.T.,
1

III , 715, vermeldt althans, op gezag van Schuermans, een oneigenlijk gebruik van
5)
boterham voor ‘zweerd’ (te Gent), en voor ‘lisch, platte riethalm’ (te Kortrijk) , dat
m.i. hiermee wel enigszins overeenkomt: aan een plak ham (‘een schel hespe’) is
het zwoerd de rand en het lintvormige blad van ‘lisch’ lijkt zeker goed op een galon.
Schuermans voegt er trouwens bij: ‘wordt...bij het volksken gehoord’, en
schilderachtige namen voor bepaalde kledingstukken zijn immers niet zeldzaam, al
zijn ze niet alle éénzelfde-dialectsprekers bekend.

4)
5)

In Ts. Taal en Lett. 25, 216 [1937], volgens welwillende mededeling van dr. A.C. Crena de
Iongh.
Voor wat met ‘lisch’ wordt benoemd zie De Bo's Kruidwoordenboek uitg. J. Samyn, Gent
1888, blz. 73.
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Wellicht mag hier nog verwezen worden naar J.F. Bense, A Dict. of the Low-Dutch
element in the English vocabulary (1939), p. 33a. S.v. butterham (‘this obsolete and
rare word’) bespreekt hij het tweede voorbeeld dat het N.E.D. aanhaalt: ‘The other
instance leads N.E.D. to query, if it means “a partial lining to a cloak.” It is from Mrs.
Behn, Dutch Lov. III. II. 189 and the words quoted are “A cloak...not through lin'd,
but fac'd as far as 'twas turn'd back, with a pair of frugal butterhams.” This must be
a humorous use of the Du. boterham, and we suppose Mrs. B. meant to say, that
the lining on the turnedback parts of the cloak was of such flimsy material - so not
“partial” - that she compared those parts to slices of bread but too thinly spread over
with butter, which would explain the word “frugal” in the context. Of course, she
translated too literally, and the word should be regarded as an alien nonce-word.’
Het woord zou dus een te letterlijke vertaling zijn van Ndl. boterham (= snede brood
met boter), maar de oorspronkelijke tekst wordt niet geciteerd en is mij onbekend.
Toch zou ik de vraag willen stellen, of met ‘a pair of frugal butterhams’ niet een paar
smalle biezen bedoeld zijn, waarmee de omslagen omboord waren.
Werd met boteram, bij uitbreiding, ook het met gouden passement (of andere
belegsels) versierde vrouwenkleed zelf benoemd, zoals dit met segmentum het
geval is? Boteram van vrouwen cleren zou dan een woordverbinding zijn waarin
het grammatisch bepalende woord eigenlijk het bepaalde is, en een meervoud
(vrouwencleren) zou vergeleken worden bij een enkelvoud (boteram). Dit lijkt
ongerijmd. Segmenta waren echter ook strookjes, reepjes uitgeslagen goud die
6)
vooral aan de sleep van het vrouwenkleed vastgemaakt werden . Derhalve is het
wellicht niet te gewaagd te veronderstellen, dat met boteram ook een met een
(gouden) belegsel versierde sleep werd aangeduid en ten slotte misschien de sleep
in 't algemeen. Hiervoor kan ik echter geen bewijsplaatsen aanhalen. Er is evenwel
een uitdrukking, waarin boterham vermoedelijk in die betekenis wordt gebruikt, nl.
een (ellen)lange boterham, waarmede men een lange vervelende brief of enig ander
7
geschrift bedoelt . Men treft Lat. segmentum aan als zinverwant met Lat. syrma.

6)
7

Zie R. Klotz, Hwtb. d. lat. Sprache, 7. Abdr. [1963].
Is. Teirlinck, Zuid-Oostvlaandersch Idioticon 1e dl., blz. 201. Uit het materiaal van het W.N.T.
o

deelde dr. A.C. Crena de Iongh mij nog de volgende plaatsen mede: 1 ) Eerst schreef hij in
den Flandre libérale een langen boterham tegen de Boeren..., Volksbelang 23 dec. 1899,
o

pag. 1, kol. 3. 2 )...in zijnen [d.i. Anseele's]...roman Voor 't Volk geofferd, waarin socialistische
boterhammen en langgerekte hoofdartikels met prachtige bladzijden afwisselen. Volksbelang,
31 aug. 1901, p. 3, kol. 2. Mijn hartelijke dank aan dr. Crena de Iongh.
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8)

Zo vertaalt het Promptorium parvulorum (± 1440) Eng. trayle, or trayne of a clothe
9)
o.a. met sirina [lees sirma] en segmentum; het Catholicon Anglicum (1483) evenzo.
Voor sirma lezen we nu in hs. 97: ‘eenen sloy van woerden. of eenen sloy of steert
van vrouwen cleederen’ en in de Voc. cop.: ‘Syrma atis. een sloy van enen clede.
dicitur cauda vestis feminarum et longa series orationis tenorem suum vsque ad
finem seruans...’. Zou derhalve de vergelijking van een ellenlange ‘boterham’ bij
een ellenlange sleep niet natuurlijker en beeldrijker zijn dan bij een ellenlange snede
geboterd brood?
O. DE NEVE

8)
9)

Uitgegeven door Albertus Way, Londen, Camden Society 1865, p. 499a.
Uitgegeven door Sidney J.H. Herrtage, [Oxford] 1882, p. 391b.
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Teuthonista en Catholicon (Mainz 1460)
1)

Het Catholicon , een omvangrijk grammaticaal compendium, door Johannes Balbus
de Ianua (Genua) in 1286 voltooid, bestaat voor drie kwart uit een alfabetisch
woordenboek met encyclopedische inslag. Het vond meteen grote verspreiding.
Welk belang men er nog in de tweede helft van de vijftiende eeuw aan hechtte, kan
blijken uit de liefst vierentwintig drukken die van het kapitale werk beschreven worden
in de Gesamtkatalog der Wiegendrucke (nos. 3182-3205). De eerste druk kwam in
1460 te Mainz tot stand (hieronder aangeduid met ma60), de tweede te Augsburg
in 1469, de derde en de vierde druk te Straatsburg rond 1470 (deze drie drukken
2)
hieronder aangeduid met 69-70) . Tussen ma60 en 69-70 bestaan kleine verschillen,
zoals aanstonds aan enige voorbeelden zal blijken.
3)
Het Catholicon strekt tot grondslag van de Teuthonista . Dit woordenboek,
samengesteld door Gert van der Schuren (1411?-1489?), kanselier van de Hertog
van Kleef, bestaat uit twee delen. Op 31 mei 1477 is te Keulen de druk voltooid van
het tweede, het latijns-germaanse deel (hieronder aangeduid met t2). Niet alleen is
in t2 het overgrote deel van de trefwoorden ontleend aan het Catholicon; ook de
vertalingen, of verklaringen, gaan doorgaans terug op de latijnse verklaringen van
het Catholicon, dat Van der Schuren in het voorwoord van t2 verklaart van begin
tot eind gevolgd te hebben.

1)
2)

3)

Zie K. Grubmüller, Vocabularius Ex quo. Untersuchungen zu lateinischdeutschen Vokabularen
des Spätmittelalters, München 1967, p. 26-29 en de verwijzingen aldaar.
De vijfde druk, te Straatsburg, is niet later dan 30.VI.1482; zie K. Ohly & V. Sack,
Inkunabelkatalog der S.u.U. Bibl. i. Fr. a.M., Frankfurt am Main 1967, no. 354. Met de uit
69-70 aangehaalde lezingen luiden die uit de vijfde druk gelijk.
Zie D.H.G. Bellaard, Gert van der Schuren's Teuthonista of Duytschlender. Lexicographische
Onderzoekingen en Klankleer, diss. Utrecht 1904. Bellaard verklaart, p. 69 aant. 1, drie
verschillende drukken van het Catholicon geraadpleegd te hebben. ‘Het exemplaar door V.d.
Sch. gebruikt, stond het dichtst bij de prachtuitgave ± 1470 door JOH. MENTELIN bezorgd,
waarvan een exemplaar aanwezig is op de Univ.-Bibliotheek te Leiden’. (= GKW 3184,
behorend tot de groep 69-70).
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In een aantal van deze verklaringen is Van der Schuren er schilderachtig naast.
Soms ligt dit aan de uitgaaf van het Catholicon die aan t2 ten grondslag ligt. Dit is
blijkbaar de eerste druk, Mainz 1460 (of een handschrift dat met ma60 de aanstonds
aan te halen lezingen gemeen heeft). Met ma60 deelt t2 (tegenover 69-70) een
reeks varianten, bijv. in de trefwoorden
ma60 t2
Coaltrico

69-70
Coalterco

Decentis

Decentrix

Hirquitallus

Hirquulus

Nimiuarus

Nimmarus

Onocratulus

Onocrocalus

Urbenetus

Urbeuetus

en in verklaringen als

i.v. Herodius

ma60 t2
Gilfalco

69-70
Grifalco

i.v. Ledo

Maliua

Malma

Op ma60 wijzen ook de falikante verklaringen van de trefwoorden vomer en
aplustre. Vooraf zij toegegeven, dat niet alle ontsporingen in de verklaringen van t2
tot ma60 te herleiden vallen. Dit blijkt bijv. uit de verklaringen van barbitista en
genuinus, waar Van der Schuren meent te lezen wat er niet staat.
Barbitista volgt in het Catholicon op barbatus (gebaard) en het verkleinwoord
barbatulus. Barbitista, afgeleid van barbitus (‘eynreley instrument van musiken van
elpenbeynen’, t2 naar Cath.), wordt omschreven als een persoon die ‘cantat cum
barbito’ (aldus ma60 en 69-70). Van der Schuren vertaalt ‘barbato’:
dye myt en g e b a r d e n synget.

Het zelfstandig naamwoord genuinus wordt in ma60 en 69-70 verklaard met ‘dens
maxillaris’ (kaaktand, kies). In t2 is genuinus verkeerd in geniunus, een drukfout of
mislezing, misschien onder invloed van genius (‘deus qui preest nuptiis.uel deus
nature’, ‘afgot der bruloften of der naturen’ t2). In de verklaring van genuinus vertaalt
Van der Schuren ‘deus’ in plaats van ‘dens’:
g o t der kynnebacken.
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In de aangehaalde voorbeelden komt van mislezing wanvertaling. Berust de nu
volgende verklaring van het woord vomer ook op verkeerde lezing door Van der
Schuren?

vomer a f g o t d e r p l o g h e . Cath. d e n s a r a t r i . V.d. Sch. las: d e u s
4)
aratri .
‘Afgot’ is niet een vertaalfout, het is de vertaling van een fout. Van der Schuren las
inderdaad, in ma60, ‘deus aratri’. Bij barbitista en genuinus een klakkeloos -, is hij
bij vomer veeleer een argeloos lezer. Het komt op hetzelfde neer; het zit alleen
anders.
Ook de verklaring van aplustre gaat terug op een verkeerde lezing in ma60 die
Van der Schuren niet onderkend heeft, of niet heeft durven (of kunnen) verhelpen.
Aplustre is ‘gubernaculum nauis uel armamentum’ (69-70). In ma60 staat niet
‘armamentum’ (scheepsuitrusting), maar ‘armentum’ (vee, kudde), en Van der
Schuren vertaalt:
roider in den schyp of q w i j c k v y e h .

J.C. ARENS

4)

Bellaard, a.w., p. 74. In GKW 3184 (zie aant. 3) staat ‘dens aratri’.
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Een taalstatistisch onderzoek
Willy Martin, Analyse van een vocabularium met behulp van een
computer. AIMAV, Brussel, 1970 (ƒ 27,50).
1)

§ 1. Inleiding

Sinds het verschijnen van het boek van G.U. Yule, The statistical study of literary
vocabulary (Cambridge U.P. 1944) is er behoorlijk wat tijd en geld besteed aan
taalstatistisch onderzoek, vooral met betrekking tot het taalgegeven ‘woord’. Een
van de laatste produkten op dit gebied is de studie van W. Martin, Analyse van een
vocabularium met behulp van een computer. Martin brengt hierin verslag uit van
een vergelijking van de woordenschat in twee romans van Ivo Michiels: Het boek
Alfa en Het Afscheid. Het doel van dit onderzoek is volgens Martin ‘een batterij
kwantitatieve tests op te stellen voor de literaire kritiek met het oog op de
objectivering van esthetische beoordeling van het vocabularium van een letterkundig
werk’ (p. 11), er van uitgaande ‘dat een kwalitatieve beoordeling baat zou kunnen
vinden bij de resultaten van een kwantitatief onderzoek’ (p. 13).
Op de eerste plaats vragen wij ons af, of het wel juist is dat er voor een onderzoek
ten bate van de esthetische beoordeling van literatuur zoveel geld en mankracht
wordt uitgetrokken, terwijl er op het gebied van het taalgebruik nog zoveel
maatschappelijk veel belangrijker onderzoek te doen is. We komen hier op terug in
§ 10.
Op de tweede plaats hebben we moeten vaststellen dat Martin het doel dat hij
zich met dit onderzoek gesteld heeft, niet bereikt heeft, en wel omdat hij voor dit
taalstatistische onderzoek noch taalkundig, noch statistisch voldoende op de hoogte
is. We zullen dit proberen duidelijk te maken in § 2 t/m § 9, waarin we
achtereenvolgens nader ingaan op de volgende onderdelen van Martins boek:

1)

Pagina-aanduidingen verwijzen telkens naar het boek van Martin. Met het paragraafteken
wordt verwezen naar gedeelten in dit artikel.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 88

285
§ 2. Het woord als tekst- en lexicale eenheid (p. 24-29).
§ 3. Statistiek en taal (p. 14-17).
§ 4. De reductie van een vocabularium (p. 38-48).
§ 5. Statistische parameters voor de vergelijking van vocabularia (p. 48-58).
§ 6. De groei van het vocabularium (p. 59-72).
§ 7. De plaats van de frequentste woorden (p. 72-77).
§ 8. De verdeling der grammaticale categorieën (p. 81-94).
§ 9. Plus- en minuswoorden (p. 95-115).
Tenslotte geven we in § 11 een lijst van errata bij het boek van Martin.

§ 2. Het woord als tekst- en lexicale eenheid
Martin definieert een woord als een reeks letters, begrensd door blanks en/of
interpunctie (p. 25). Daarnaast hanteert hij twee verschillende definities van
woordidentiteit:
(1) Een grafische definitie: twee woorden zijn hetzelfde (d.w.z. zijn twee ‘tokens’
van hetzelfde ‘type’) als ze grafisch identiek zijn.
(2) Een lexicale definitie: twee woorden zijn hetzelfde als ze tot hetzelfde lemma
van een woordenboek (i.c. de grote Van Dale) terug te brengen zijn.
Op p. 24-27 citeert Martin herhaaldelijk het artikel van P.A.M. Seuren over Het
probleem van de woorddefinitie (Tijdschr. voor Ned. taal- en letterk. 82 (1966)
259-293). Seuren wijst er in dit artikel op dat alle gebruikers van alle talen alle zinnen
van hun taal in woorden kunnen verdelen, en dat ze dat allemaal op (vrijwel) dezelfde
manier doen. De kennis van de plaats van de woordgrenzen behoort dus blijkbaar
tot de intuïtie van de taalgebruiker. In geschreven taal worden woordgrenzen
gerealiseerd als blanks en/of interpunctie. Seuren noemt deze gegevenheid van
het woord als een stukje zin tussen twee woordgrenzen de syntagmatische dimensie
van het woord. Martins definitie van het woord is hiermee in overeenstemming.
Daarnaast is er volgens Seuren in de taalkunde volkomen ten onrechte steeds
weer geprobeerd het woord een paradigmatische dimensie toe te kennen d.w.z. het
te beschouwen als een element van taal-
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bouw. Deze visie impliceert het bestaan van woordidentiteit: eenzelfde ‘woord’ kan
voorkomen in verschillende zinnen. Dat het woord steeds ten onrechte een
paradigmatische status is verleend, blijkt uit het feit dat geen enkele definitie die er
ooit voor het ‘paradigmatische woord’ opgesteld is, in staat is geweest alles te
bestrijken wat de taalgebruiker intuïtief als woord aanwijst, en tevens niets anders
dan dat. Woorden zijn eenheden uit de oppervlaktestructuur van zinnen. De
grammatica van de taal bepaalt waar in de zinnen van die taal woordgrenzen komen
te liggen, en wat er tussen twee opeenvolgende woordgrenzen ligt, is automatisch
een woord.
Wèl een paradigmatische dimensie bezitten o.i. in een taal de morfemen, minimale
naar vorm en betekenis konstante eenheden. Elk woord in de oppervlaktestructuur
van de zin is een realisering van één of meer morfemen in de dieptestructuur. Het
niet samenvallen van woorden en morfemen is de reden van het ontbreken van een
paradigmatische dimensie bij het woord.
Een consequentie van dit alles is dat een onderzoek naar de betekeniswereld
van een tekst of auteur niet gebaseerd dient te worden op paradigmatisch
gedefinieerde woorden (de oppervlaktestructuur heeft slechts een zeer indirecte
relatie met de betekenis), maar op morfemen die door hun dieptestructurele functie
een directe relatie met de betekenis hebben. Het is m.a.w. uiterst riskant op basis
van onderzoek op paradigmatisch gedefinieerde woorden uitspraken te doen op
het niveau van de betekenis.
Martin maakt zich o.i. zowel bij het onderzoek op basis van de grafische definitie
van woordidentiteit als bij het onderzoek op basis van de lexicale definitie van
woordidentiteit schuldig aan een oncontroleerbare, en daardoor ongeoorloofde
interpretatie van zijn resultaten op het niveau van de betekenis. We zullen dit
verduidelijken voor beide definities.

(a) De grafische definitie van woordidentiteit
Een gevolg van de strikt grafische definitie is dat alle morfologische verschillen
tussen woorden (op gelijke wijze) gehonoreerd worden, terwijl veel syntactische en
semantische verschillen verwaarloosd wor-
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den. Zo wordt het verschil tussen grote en groot op dezelfde wijze verwerkt als het
verschil tussen grote en werkte. Anderzijds wordt er geen verschil gemaakt tussen
trap (ladder), trap (schop: zelfstandig naamwoord) en trap (schop: werkwoord).
Onder het opzicht van de betekenis is deze definitie dus volkomen inadequaat. Dat
ziet Martin zelf ook wel in en daarom zegt hij dat hij deze definitie alleen zal hanteren
bij het onderzoek van de structuur van het vocabularium (zie daarvoor hieronder §
4), omdat daarbij ‘de betekenis van het woord geen rol speelt’ (p. 27). Martin laat
echter wel degelijk bij zijn interpretatie het begrip betekenisverschil impliciet een rol
spelen door het gebruik van termen als. ‘woordenschat’ (p. 11), ‘woordvoorraad’ (p.
59) en ‘lexicale rijkdom’ (p. 80). In de trant van Martin zou men bijvoorbeeld kunnen
zeggen dat een tekst die bestaat uit 9 verschillende vormen van het werkwoord
hebben, een even grote ‘woordenschat’ bezit als een tekst die bestaat uit 9
verschillende vormen van 9 verschillende werkwoorden. Dezelfde fout - het
ongeoorloofd semantisch interpreteren van strikt grafische gegevens - maakt Martin
bij zijn manipulaties met het begrip ‘lexicon’ (zie daarvoor hieronder § 3).

(b) De lexicale definitie van woordidentiteit
Door het gebruik van de lexicale definitie van woordidentiteit worden er meer
betekenisverschillen gehonoreerd dan bij het gebruik van de grafische definitie.
Maar er gaat dan ook heel wat van de door Martin zo nagestreefde objectiviteit
verloren.
Op de eerste plaats maakt het verbinden van een woord met een lemma van het
woordenboek vaak een subjectieve interpretatie nodig. Dit blijkt bij Martin uit het feit
dat nam wel wordt herschreven tot nemen (p. 21), maar verkleinwoorden niet tot
hun grondwoord (p. 141). Ook het scheiden van homoniemen op basis van hun
context (in dit geval een KWIC-index; p. 21) blijft een subjectieve aangelegenheid,
zolang er nog geen volledige en expliciete grammatica van het nederlands tot stand
is gekomen.
Op de tweede plaats is Martin afhankelijk van de lemmata die Van Dale in zijn
woordenboek heeft opgenomen. Wanneer een woord niet direct (bij grafische
identiteit met het lemma) of indirect (via boven-
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genoemde subjectieve interpretatie) bij een lemma kan worden ondergebracht, dan
heeft Martin nog drie pijlen op zijn boog: ofwel (1) hij breidt het aantal lemmata uit
door andere woordenboeken (i.c. Koenen, Verschueren) te hulp te roepen (p. 116),
ofwel (2) hij breidt het woordenboek uit met een aantal samenstellingsregels (b.v.
bij aanfloepen; p. 116-117), ofwel (3) hij beschouwt het betreffende woord als
neologisme.
Wij achten de lexicale definitie niet adequaat voor uitspraken op het gebied van
de betekenis. Tussen man en mannetje is er dan evenveel verschil als tussen man
en vrouw. Bij een woord als boerendorp aan de ene kant en de woorden boer en
dorp aan de andere kant wordt geen enkele betekenisovereenkomst aangegeven.
Het zou daarom beter geweest zijn, als Martin nog een stapje verder gegaan was
2)
dan de lexicale definitie, en morfemen had aangenomen als eenheid van onderzoek .
Het aantal subjectieve beslissingen was dan weliswaar nog wat toegenomen, maar
het onderzoek was in elk geval gebaseerd geweest op eenheden die werkelijk een
paradigmatische dimensie hebben. Het lijkt ons altijd nog beter een onderzoek te
doen dat misschien ooit zinvol zal blijken te zijn, dan een onderzoek waarvan direct
al aan te tonen is dat het zinloos is, omdat het - wanneer er tenminste niet onjuist
geëxtrapoleerd wordt - niet tot belangrijke uitspraken kan leiden (met het oog op
het onderzoeksdoel). Een betere lezing van het artikel van Seuren had Martin voor
deze fundamentele fout kunnen behoeden.
Het lijkt ons dat Martin zich in het algemeen erg weinig om problemen als het
bovenstaande bekommert, gezien zijn uitspraak: ‘Belangrijk is (.....) niet zozeer
welke norm men kiest dan wel überhaupt één (zo eenvoudig mogelijk, wel omlijnde)
norm’ (p. 24-25). Het geeft met andere woorden niet waarvoor en hoe de definities
opgesteld worden, als het maar expliciet gebeurt. Het is duidelijk dat

2)

Wellicht verdient een beperking tot de z.g. lexicale morfemen zelfs de voorkeur (zie echter
Martin op p. 87). De overige (z.g. grammaticale) morfemen moeten dan geëlimineerd worden.
Voor een poging tot het opstellen van een dergelijke procedure verwijzen we naar het
Eindverslag no. 2 van de Projektgroep kwantitatieve benadering van moderne poëzie
(Nijmegen, Instituut nederlands, 1970). (aldaar ter inzage).
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een dergelijke methode het object wel afbreuk moet doen. Daarom moet Martins
onderzoek vanuit methodologisch oogpunt als zeer twijfelachtig aangemerkt worden.
Deze conclusie zal in de volgende §§ ook voor zijn statistiek nog onderstreept
worden.
In § 4 t/m § 9 zullen we nagaan of Martin op statistisch gebied vermeldenswaardig
werk gedaan heeft. We zullen daar zolang aannemen dat als eenheden van
onderzoek de morfemen gekozen zijn, omdat anders het zicht op elke door Martin
toegepaste statistische bewerking vertroebeld wordt door het foutieve uitgangspunt
dat Martin gekozen heeft door de woorden als paradigmatische eenheden te
beschouwen. Voor ‘woorden’ leze men in deze praragrafen dus telkens ‘morfemen’.

§ 3. Statistiek en taal
De Saussure heeft indertijd het onderscheid gemaakt tussen langue en parole,
waarmee hij respectievelijk het (supra-individuele) taalsysteem en het gebruik dat
er door de individuen van dit systeem gemaakt wordt, aangaf. Dit onderscheid tussen
taalsysteem en individueel taalgebruik heeft Martin op p. 15 taalstatistisch proberen
te interpreteren: ‘individueel gezien bestaat de “parole” uit linguistische eenheden
die resulteren uit een keuze van de taalgebruiker uit de hem ter beschikking staande
middelen. Globaal gezien merken we dat het geheel van deze individuele “keuzen”
(geheel dat “la langue” wordt geheten) een zulkdanige structuur heeft dat elke keuze
kan verklaard worden als het resultaat van een tirage aléatoire uit dit geheel’. We
merken op dat Martin het hier in feite over drie verschillende dingen heeft, namelijk:
(1) De middelen die de taalgebruiker ter beschikking staan. Deze middelen werden
door De Saussure de langue genoemd.
(2) Datgene wat Martin als langue aanduidt: een verzameling van individueel
taalgebruik. Het is niet duidelijk of Martin de verzameling van alle taalgebruik van
alle individuen bedoelt, dan wel de verzameling van alle taalgebruik per afzonderlijk
individu; uit het woord ‘globaal’ in het bovenstaande citaat is dat niet op te maken.
Wat Martin langue
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noemt is en blijft echter taalgebruik, en valt daardoor onder het Saussuriaanse begrip
parole.
(3) Datgene wat Martin als parole aanduidt: het actuele taalgebruik van een
individu. Dit valt eveneens onder het Saussuriaanse begrip parole.
Het lijkt ons dat het invoeren van begrip (2) vanuit statistisch oogpunt zeer zinvol
kan zijn, maar we hebben er ernstige bezwaren tegen dat de begrippen (1) en (2)
door elkaar gebruikt worden, zoals Martin in zijn boek doet. Tussen (1) en (2) bestaat
nog steeds het verschil van taalsysteem en taalgebruik. Dat mag een taalstatisticus
zeker niet uit het oog verliezen.
Dat Martin op een tweeslachtige manier het begrip langue hanteert, blijkt uit zijn
behandeling van de relatie tussen het lexicon en het vocabularium. Na op p. 15 (zie
boven) de langue gedefinieerd te hebben als een verzameling van taalgebruik,
definieert hij het lexicon (dat hij, als we zijn verhaal goed begrepen hebben, tot de
langue rekent) als: ‘de potentiële woordvooraad of anders geformuleerd de
woordvoorraad die de schrijver ter beschikking staat’ (p. 48), waarmee het lexicon
ingelijfd wordt bij de middelen die de taalgebruiker ter beschikking staan: het
taalsysteem. Het vocabularium van de tekst levert, als de actuele woordvoorraad
die de schrijver in de tekst gebruikt heeft, en als zodanig behorend tot de parole,
geen terminologische verwarring op.
Wanneer we zouden verwachten dat Martin de term lexicon steeds in zijn
taalsystematische betekenis gebruikt, komen we bedrogen uit. Op p. 48-49 en p.
77-78 komt Martin namelijk op basis van o.a. een onderzoek van de z.g. hapax
legomena (V1-woorden: woorden met frequentie 1) tot de conclusie, dat Michiels
bij het schrijven van Het boek Alfa zijn lexicon bewust ingekrompen heeft ten opzichte
van het lexicon dat aanwezig was bij het schrijven van Het afscheid. Op p. 80 beweert
hij zelfs dat het lexicon per passage verandert (omdat het aantal V1-woorden per
passage wisselt). Dit nu is onmogelijk bij een lexicon als taalsystematisch gegeven.
Het lexicon (van een individu in dit geval) blijft in de tijd constant of wordt groter,
tenzij factoren als vermoeidheid, geheugenverlies of ouderdom een remmende rol
spelen (p. 48-49). Bij Michiels is niet het lexicon veranderd, maar het
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gebruik dat de auteur van zijn lexicon maakt. De schrijver kan bewust besluiten
bepaalde woorden niet te kiezen. Wanneer Martin zijn conclusie op deze wijze
geformuleerd had, zou zijn onderzoek taalkundig gezien minder onaanvaardbaar
geworden zijn. Tevens was dan duidelijk geworden dat er nog een andere verklaring
mogelijk is voor het verschil tussen de vocabularia van beide onderzochte werken,
namelijk dat Michiels bij de behandeling van het thema van Het afscheid over meer
voor dat thema bruikbare lexicale items beschikt dan bij de behandeling van het
thema van Het boek Alfa. Het lijkt niet zo vreemd te veronderstellen dat Michiels
bijvoorbeeld niet beschikt over een uitgebreide voorraad legertermen, lexicale items
die hij in Het boek Alfa zeer goed had kunnen gebruiken. Dat zou verklaren, dat er
in Het boek Alfa maar weinig verschillende legertermen gebruikt worden, maar
tevens dat de legertermen die gebruikt worden, een relatief hoge frequentie hebben
(p. 110).
We maken tenslotte nog twee opmerkingen over het lexicon (in de betekenis van
de voor een individu beschikbare voorraad woorden, of morfemen).
(a) Herhaaldelijk (p. 30, 53-54, 77-78, 92-93) betoogt Martin dat de hapax
legomena een belangrijke aanwijzing geven voor de uitgebreidheid van het lexicon
van de taalgebruiker. Hij merkt op p. 53-54 wel terecht op, dat V1 sterk afhankelijk
is van de tekstlengte (omdat het lexicon in de praktijk eindig is; zie hieronder), maar
daar houdt hij bij zijn conclusies geen rekening meer mee. Dit is erg gevaarlijk, zoals
blijkt uit het volgende. Als we de tekstlengte van 1 laten toenemen tot oneindig, zal
V1 aanvankelijk toenemen. Op het moment echter dat V (het aantal verschillende
woorden) begint te naderen tot L (de grootte van het lexicon, of liever de grootte
van het voor het thema bruikbare deel van het lexicon) zal V1 gaan dalen, omdat
er weinig nieuwe woorden meer bijkomen en er daardoor veel woorden uit V1 zullen
overgaan naar een hogere frequentieklasse. Bij een bepaalde tekstlengte zal V1 =
o zijn. De waarde van V1 lijkt alleen een geschikte indicatie voor (het bruikbare deel
van) L, wanneer V1 nog niet over zijn top heen is, maar die top moet wel eerst
vastgesteld worden. Martin heeft dit nagelaten, zodat de resultaten van zijn V1-onder-
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zoek twijfelachtig zijn. De twijfelachtigheid van de interpretatie van die resultaten,
die we hierboven al gesignaleerd hebben, wordt hierdoor dus nog vergroot.
Voor de verdeling van V1-woorden in grammaticale categorieën zie hieronder §
8.
(b) Martin zegt op p. 39 dat ‘het lexicon van de taalgebruiker, practisch gezien,
eindig is’, waarbij hij in de voetnoot opmerkt, dat ‘het lexicon van een persoon (...)
daarentegen, theoretisch gezien, niet te meten’ is. Inderdaad zou een ‘lexicon’ dat
bestaat uit woorden, oneindig zijn, omdat het onmogelijk is het langste woord aan
te wijzen dat de taalgebruiker zou kunnen construeren (denk aan woorden als
hottentottententententoonstellingsterreinen...etc.) Een lexicon bestaat echter uit
morfemen en moet eindig zijn, omdat de geheugencapaciteit van elke taalgebruiker
eindig is. Via regels is de taalgebruiker in staat op basis van dit eindige aantal
morfemen een oneindig aantal woorden te construeren.

§ 4. De reductie van een vocabularium
Om twee teksten te kunnen vergelijken moeten beide even lang zijn. Om dit te
bereiken dient de langste tekst gereduceerd te worden tot hij de lengte heeft van
de kortste tekst. Martin stelt voor de methode van Muller te gebruiken voor het
reduceren van het vocabularium in Het afscheid, omdat deze methode de grootste
garantie biedt voor het behoud van de structuur van de frequentieverdeling (p.
37-38). De definitie van structuur ontbreekt, zodat deze uitspraak niet geverifieerd
kan worden. Later (p. 47) blijkt, dat de juistheid van de reductie moet volgen uit ten
eerste het gelijkblijven van de K-factor en ten tweede hetzelfde dalingspatroon van
het effectief van de frequentieklassen bij Het afscheid en het reductie resultaat van
Het afscheid (Afscheid-R), hoewel deze eis niet essentieel is. Wij stellen hierbij de
volgende vragen.
(a) Hoe is bepaald, dat de K-factor belangrijker is dan het genoemde
dalingspatroon?
(b) Waarom is de K-factor zo belangrijk, gezien de juiste opmer-
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king (p. 37), dat de K-factor slechts één aspekt van de frequentiedistributie
weergeeft?
(c) Is de K-factor wel gelijk gebleven? Hij daalt van 109.77 naar 108.72.
(d) Is het niet beter de juistheid van de reductiemethode theoretisch te bewijzen
uit de gebruikte formules en het gestelde doel nl. behoud van (goed gedefinieerde)
structuur?
Overigens is ondanks alle ‘bewijzen’ (p. 41, 47-48) de gebruikte formule onjuist,
hetgeen moge blijken uit het volgende eenvoudig na te rekenen voorbeeld (notatie
op p. 40).
Neem de tekst: Wie is Wie. Hiervoor geldt:
effectief van frequentieklasse 1 = V1 = 1 (het woordje is)
effectief van frequentieklasse 2 = V2 = 1 (het woordje wie)
(ter controle:

V = aantal typen = V1 + V2 = 2;
N = aantal tokens = V1 + 2V2 = 3).

Als deze tekst op welke wijze ook gereduceerd wordt tot een tekst ter lengte 1
dan moet het nieuwe aantal tokens N' = 1 zijn en het nieuwe aantal typen V' ook 1,
dus V'1 = 1 en V'2 = 0.
(ter controle

V' = aantal typen = V'1 + V'2 = 1;
N' = aantal tokens = V'1 + 2V'2 = 1).

Toepassing van de formule (p. 43) levert met p = N'/N = 1/3, q = 1-p = 2/3, V1 =
1 en V2 = 1
2

V'0 = q.V1 + q .V2 = 10/9
V'1 = p.V1 + 2pq.V2 = 7/9
2

V'2 = p .V2 = 1/9
Dit resultaat stemt niet overeen met de verwachting.
(controle

V' = aantal typen = V'1 + V'2 = 8/9 ≠ 1;
N' = aantal tokens = V'1 + 2V'2 = 1)

Wat Muller wilde is het volgende. Een tekst moet gereduceerd worden van lengte
N tot lengte N'. Dit kan gebeuren door uit de tekst aselekt woorden weg te laten tot
de lengte N' is bereikt. De frequentieverdeling van de aldus ontstane (onleesbare)
tekst wordt door het toeval bepaald. Immers als nu nog eens de oorspronkelijke
tekst gereduceerd wordt tot de lengte N' door aselekte trekking, ontstaat een
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andere (onleesbare) tekst met een andere frequentieverdeling. Als dit proces
(oneindig) vaak herhaald wordt zal de frequentieverdeling, ontstaan door het
gemiddelde te nemen van alle verkregen frequentieverdelingen, op den duur constant
worden. Muller wilde nu deze (verwachte) frequentieverdeling, die niet meer van
het toeval afhankelijk is, berekenen. Zoals het proces beschreven is zal het er niet
toe doen of we de tekst eerst reduceren tot een lengte N1 (N>N1>N') en daarna tot
de lengte N'. Immers alle tussenliggende aantallen worden automatisch bereikt bij
de trekking. De formule van Muller geeft echter een ander resultaat als de reductie
in meerdere stappen uitgevoerd wordt. Dit komt omdat Muller geen rekening houdt
met het feit, dat tijdens het reductieproces de kans een bepaald woord te trekken
groter wordt. Er wordt namelijk zonder teruglegging getrokken. De juiste formule
voor het verkrijgen van de verwachte frequentieverdeling gaat dan ook niet uit van
de binomiale verdeling, maar van de hypergeometrische verdeling. We verwijzen
hiervoor naar het in § 2 genoemde Eindverslag no. 2 van de Projektgroep
‘Kwantitatieve benadering van moderne poëzie’. De formules zijn:

Hierin is:
N

= lengte van de oorspronkelijke tekst.

m

= aantal weg te laten tokens

N-m

= lengte van de gereduceerde tekst = N'.

Vi

= effectief van de i frequentieklasse.

V'j

= effectief van de j frequentieklasse in
de gereduceerde tekst.

e
e

Met de binominale verdeling zou volgens Muller gelden:

Opgemerkt dient dat voor grote N en kleine m/N beide formules ongeveer hetzelfde
resultaat geven. De resultaten van p. 44-46, waar het gaat over frequentiedistributies,
zullen wel goed zijn (m/N = 0,22),
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maar de resultaten van p. 65, waar het gaat over de groei van het vocabularium en
waarbij m/N kan oplopen tot 0.94, lijken ons onbetrouwbaar.

§ 5. Statistische parameters voor de vergelijking van vocabularia
Martin vergelijkt de uitkomsten van een aantal statistische parameters. Om de
beoordelingswijze te analyseren geven we zijn resultaten in tabel 1.

Tabel 1
Samenvatting van de resultaten en conclusies van het onderzoek van Martin naar
enkele statistische parameters.
Symbool

OmschrijvingWaarde in
ALFA

33489

Waarde in
AFSCHEID-R
33654

Conclusie

Pag.

N

aantal
tokens

V

aantal typen 3800

4089

aanzienlijke 48
inkrimping in
ALFA

N/V

8.23

idem als V

49

54.33

niet te
vergelijken

50

6.60

groter in
ALFA

51
51

8.81

verschil is
47
verwaarloosbaar

SD

standaarddeviatie 63.03

v

σ/

C

concentratie 50.50

49.80

groter in
ALFA

R

rijkdom

20.76

22.34

groter in
51
AFSCHEID

K

K van Yule

136.94

108.72

duidelijk
51
onderscheid
tussen ALFA
en
AFSCHEID

vm

variatiecoëfficiënt 0.116
der
gemiddelden

0.104

idem als K

% Vl

percentage
Vl-woorden
= 100 Vl/V

52.33

duidelijk
54
bewuste
inkrimpingstendens
inzake
woordgebruik
en
woordvoorraad

7.15

51.13

51
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belastingen
A

f ≥ 1000

16.16

13.24

groter in
ALFA

B

500 ≤ f <
1000

7.05

14.29

groter in
56
AFSCHEID

C

100 ≤ f <
500

25.88

21.01

groter in
ALFA

56

D

10 ≤ f < 100 28.35

27.78

dicht bij
elkaar

56

E

f < 10

23.55

groter in
ALFA

56

22.07

56

We maken hierover de volgende opmerkingen:
(1) Het doel van de onderzoeksmethode ‘objectivering van de esthetische
beoordeling’ (p. 11) komt hier in het gedrang. Immers
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de conclusies die Martin trekt uit de getallen zijn subjectief, vooral wanneer hij de
gevonden verschillen gaat voorzien van predicaten als: ‘aanzienlijk’, ‘duidelijk’ enz.
De beoordeling is dan ook weinig esthetisch als niet aangegeven wordt hoe de
beoordeling tot stand komt (b.v. waarom zijn de verschillen in N en in de reële
belastingsklasse D verwaarloosbaar, en de verschillen elders niet?).
(2) Door het ontbreken van goede criteria is het te verklaren dat er bij de beoordeling
tegenstrijdige opmerkingen gemaakt worden, b.v.:
a) Op p. 48 wordt gesproken van een aanzienlijke inkrimping van V, terwijl op p.
57 gesteld wordt, dat N en V globaal gelijk zijn voor beide werken.
b) De beoordeling van de Vl-woorden blijkt op een andere wijze te moeten
geschieden dan de beoordeling van de andere parameters. Hier zegt Martin dat de
cijfers alleen slechts tot een vermoeden kunnen leiden. De definitieve beslissing
laat hij over aan een (significantie)toets (p. 54). Deze inconsequentie is te verklaren
uit het feit dat Martin voor de andere parameters geen toets kon vinden. Dit geeft
hem echter niet het recht de conclusies voor de niet te toetsen parameters met zo'n
grote stelligheid te trekken als hij doet.
c) Ook daar waar wel duidelijke criteria bestaan, nl. bij het toetsen, hanteert Martin
willekeurige normen (p. 71, voetnoot 2).
(3) De toets voor het vergelijken van de percentages Vl-woorden, gevonden bij
Miclau (p. 54-55, voetnoot), is een zeer ongebruikelijke variant van de toets in de 2
2

× 2-tabel. De χ -toets, die normaal gebruikt wordt en ook aan Martin bekend is (p.
85), hoeft zijn plaats niet af te staan aan deze formule. Overigens werd de toets niet
uitgevoerd op het percentage Vl-woorden onder de types (Vl/V), zoals uit de tekst
zou zijn op te maken, maar op het percentage Vl-woorden onder de tokens (Vl/N).

§ 6. De groei van het vocabularium
Het idee om de gevonden groei (p. 59-62) van het vocabularium te vergelijken met
de theoretische groei ervan (p. 63, 64) is goed. Mar-
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2

tin merkt op dat zowel de χ -test als de z-waarden-methode bruikbaar is voor de
2

analyse (p. 68). De χ -test kan hooguit tot de uitspraak leiden, dat er verschil is
tussen de gevonden en de theoretische groei. Met de z-waarden kan ook nog gezegd
worden hoe de afwijkingen voorkomen (p. 68, 71, 72). Dit voordeel heeft
waarschijnlijk de keuze op de z-waarden-methode laten vallen. De z-waarden zijn
echter bedrieglijk en wel op de volgende gronden.
(1) Er wordt per curve meer dan één toets toegepast. Voor Het afscheid b.v.
worden 22 z-waarden getoets. Als nu de werkelijke groei geheel volgens verwachting
verloopt, kan men op grond van het toeval enkele significante verschillen verwachten.
2

2

De χ -test echter beoordeelt de afwijkingen als geheel. In Het afscheid is χ = 30.25
2

bij 21 vrijheidsgraden. De kritische waarde van de χ bij 21 vrijheidsgraden bij 5%
is 33.67. Dus wijkt de gevonden groeicurve niet significant af van de theoretische
groeicurve. De significante z-waarde(n) (p. 71) kunnen dus door toeval ontstaan
zijn. De z-waarden-methode wordt om o.a. deze reden in de mathematische statistiek
niet aanvaard.
(2) De z-waarden zijn onderling afhankelijk. Hoe deze afhankelijkheid de conclusies
zal beïnvloeden is niet vast te stellen, hetgeen aan de hand van het volgende
voorbeeld is duidelijk te maken.
Beschouw een volgens verwachting groeiend vocabularium. Neem b.v. de
theoretische groei van Het boek Alfa. Voeg aan dit werk 1 deel van 2000 woorden
normaal opgebouwde tekst toe in een vreemde taal (er treedt dus geen ‘overlap’
op met het boek Alfa wat betreft de typen). Omdat het toegevoegde stuk normaal
is opgebouwd, kan verondersteld worden dat het ook circa 712 nieuwe woorden zal
bevatten, evenals het eerste deel van het theoretische Alfa. Het aldus ontstane werk
zal 3800 + 712 = 4512 typen bevatten en 17 + 1 = 18 delen. Voor het ‘vreemde
werk’ werd een frequentiestructuur aangenomen en opgeteld bij de
frequentiestructuur van Het boek Alfa. Uit de resulterende frequentiestructuur werd
met behulp van reductieformules de theoretische groei berekend voor het gehele
werk (zie tabel 2, kolom 1).
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Tabel 2
Uitwerking van de z-waarden-methode voor een voorbeeld. De z-waarde van een
fragment is gedefinieerd als z = d/σ waarin d = het verschil tussen de theoretische
groei en de waargenomen groei en σ = de standaardafwijking van d, volgens de
formule σ = √npq met n = het aantal tokens = 4512, p. = de theoretische groei
2

gedeeld door n en q = l-p. De toetsingsgrootheid voor de χ -toets is de som van de
kwadraten van de z-waarden, indien σ gewijzigd wordt in σ = √np. De z-waarden
kunnen getoetst worden met de normale verdeling. De z-waarden, die significant
zijn bij een drempel van 5%, hebben in kolom c een *-teken.
FragmentKolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Als het
nummer Theoretischeσ = √npq‘vreemde werk’ voorin
groei
is geplaatst
van het
gehele
werk
a groei b
c
z-waardesign.
1
821
25.91
712
-4.21
*

Kolom 4 Als het ‘vreemde
werk’ in het midden is
geplaatst (fragment 8)

2

475

20.62

712

11.49

3

373

18.50

412

-2.11

4

317

17.17

324

5

279

16.18

6

250

7

a groei

b z-waarde c sign.

712

-4.21

*

*

412

-3.06

*

*

324

-2.65

*

0.41

275

-2.45

*

275

-0.25

242

-2.29

*

15.37

242

-0.52

217

-2.15

*

229

14.74

217

-0.81

199

-2.03

*

8

212

14.21

199

-0.91

712

35.19

*

9

198

13.76

184

-1.02

184

-1.02

10

185

13.32

172

-0.98

172

-0.98

11

176

13.01

161

-1.15

161

-1.15

12

166

12.64

153

-1.03

153

-1.03

13

159

12.39

144

-1.21

144

-1.21

14

152

12.12

138

-1.16

138

-1.16

15

145

11.85

132

-1.10

132

-1.10

16

139

11.61

126

-1.12

126

-1.12

17

135

11.44

121

-1.22

121

-1.22

18

101

9.94

88

-1.31

88

-1.31

Totaal

_____

_____

_____

4512

4512

4512

Bij deze theoretische waarden behoren volgens de formule van p. 70 (voetnoot
1) de σ-waarden van kolom 2. Al naar gelang de plaats van het ‘vreemde werk’,

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 88

dat, waar dan ook geplaatst, altijd voor een toename van 712 typen zal zorgen,
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vonden voor de groei, z-waarden en significantieniveau. De getallen uit kolom 3a
en 4a zijn, afgezien van de onderbreking tengevolge van het vreemde werk, de
theoretische groeiaantallen uit Martins tabel op p. 70. Indien het vreemde werk als
1e deel is geplaatst, zien we toch de meest afwijkende z-waarde bij het 2e deel
(kolom 3b). Verder wordt ook door de afhankelijkheid het 3e deel significant. De
conclusie die uit de z-waarden getrokken zou worden, nl. dat het 2e deel vreemd
is, is niet juist. Indien het vreemde deel op de 8e plaats gezet wordt, komt men tot
de juiste conclusie dat dit deel vreemd is, echter alle voorgaande delen zijn ook
significant afwijkend van de verwachting. Er worden dus veel niet interpreteerbare
significanties geïntroduceerd door de afhankelijkheid van de z-waarden. Zelfs het
aantal significante z-waarden is niet relevant te noemen. Als tenslotte het vreemde
werk op de 2e plaats zou staan, krijgt men weer kolom 3b als z-waarden. De
conclusie dat het 2e deel vreemd is, is nu wel correct, echter de andere significanties
(1e en 3e deel) zijn niet interpreteerbaar. Op deze manier zijn ook voorbeelden te
construeren waarbij het vreemde werk niet significant is en ‘normale’ delen wel. In
2

al deze gevallen zou de χ -test leiden tot de juiste conclusie dat er een significant
verschil bestaat tussen de gevonden en de theoretische groei. Een nadere
specificatie is dan niet mogelijk, maar men wordt wel behoed voor onjuiste conclusies.
Het genoemde voorbeeld is weliswaar niet realistisch, doch geeft wel een inzicht in
de moeilijkheden bij de interpretatie van zowel de significante z-waarden als zodanig,
als van het aantal significante z-waarden.

§ 7. De plaats van de frequentste woorden
Martin wil de lengte van de tekst berekenen, waarbinnen met 95% zekerheid een
zeer frequent woord voor het eerst optreedt, onder de voorwaarde van een aselecte
woordvolgorde. Hij komt zowel voor Het afscheid als voor Het boek Alfa tot een
lengte van 4000 woorden (p. 75).
Hierbij is het volgende op te merken.
(1) Door zijn indeling in porties van 1000 woorden maakt Martin het zich nodeloos
moeilijk en zijn de resultaten te onnauwkeurig. Immers de kans dat een woord voor
het eerst optreedt in de i-de portie
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(i = 1, 2, 3, 4), is niet relevant gezien de doelstelling. De formules kunnen daarom
beperkt blijven tot die van p. 73 bovenaan.
Wat berekend moet worden is het volgende. Stel de gevraagde grens = g en de
totale lengte van de tekst = N, dan geldt:
f

f

q = 1-g/N is de kans dat een Vl-woord niet bij de eerste g woorden komt. q = (1-g/N)
is de kans dat een woord met frequentie f niet bij de eerste g woorden voorkomt.
Deze kans moet gezien de eis van 95% zekerheid gelijk zijn aan 0.05, zodat g
f

opgelost moet worden uit (1-g/N) = 0.05. Met deze formule kan men tevens voor
ieder woord zijn eigen grens g berekenen op grond van zijn frequentie f. Door te
snel afronden bij de berekening (p. 75) zijn Martins resultaten onnauwkeurig
geworden en wordt genoemde kans in Het afscheid 0.058 (voor g = 4000), doch
moet 0.072 zijn. Een nauwkeurige berekening van de grens g levert voor Het Afscheid
4500 en voor Het boek Alfa 4085, zodat de woorden meneer en naast van de lijst
van Het Afscheid afgevoerd moeten worden.
(2) De grenzen zijn zodanig gekozen, dat de zeer frequente woorden een kans
van 5% hebben om een uitzondering te worden. Bij 200 woorden zijn op grond van
toeval 5% van 200 = 10 uitzonderingen te verwachten. Bij Het Afscheid worden
slechts 8 uitzonderingen gevonden (in werkelijkheid 6). Zijn dit nu toch bijzondere
woorden, die de moeite van het vermelden waard zijn?
(3) Waarom al dit rekenwerk, als in de uiteindelijke conclusie (p. 77) de grens
zonder meer op 5000 wordt gesteld? Wegen deze 1000 extra woorden voor beide
werken even zwaar?

§ 8. De verdeling der grammaticale categorieën
We zullen hier niet uitgebreid ingaan op de toename van de oncontroleerbaarheid,
wanneer woorden op de traditionele wijze in woordsoorten ingedeeld worden. Martin
is zich wel bewust van deze subjectiviteit (p. 81), maar dat brengt hem toch niet tot
een duidelijk relativerende houding ten aanzien van de resultaten van dit deel van
het onderzoek. We beperken ons met betrekking tot zijn onderzoek van deze
grammaticale categorieën tot 2 punten.
(1) Op p. 90 wordt de belangrijke betekenis van het woordje en
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besproken. Hierbij waagt Martin zich aan een zeer gevaarlijke extrapolatie van de
steekproefgegevens naar de gegevens voor de gehele tekst. Het aantal voegwoorden
in Het boek Alfa resp. Het Afscheid wordt geschat op 4266 resp. 4012. Bij deze
aantallen wordt het verwachte aantal voegwoorden in Het boek Alfa bij een
gelijkmatige verdeling van de voegwoorden over beide werken, mede gezien de
tekstlengten, gesteld op 3626, zodat er een surplus van 640 voegwoorden
geconstateerd wordt. Reeds eerder was berekend dat Het boek Alfa een surplus
van 441 aan het woordje en heeft. Het surplus aan voegwoorden wordt voor ⅔
toegeschreven aan het woordje en. Op deze schatting wordt de verdere conclusie
gebaseerd. Dit zijn goede schattingen.
Er zijn echter vele goede schattingen te bedenken. Laten we het aantal
voegwoorden in Het boek Alfa en Het Afscheid schatten op 4500 resp. 3800. Het
verwachte aantal voegwoorden in de steekproeven van 5000 woorden is dan 672
resp. 443. Als er nu 637 resp. 468 voegwoorden gevonden worden, dan zijn de
verschillen door toeval te verklaren. Bij deze aantallen is het verwachte aantal
voegwoorden in Het boek Alfa op grond van een gelijkmatige verdeling over beide
werken gelijk aan 3640, zodat er nu een surplus van 860 voegwoorden is. Het woord
en, dat ongeveer de helft van het aantal voegwoorden uitmaakt (2214 van de 4500),
maakt nu ook ongeveer de helft van het surplus uit (441 van de 860). Er mag dus
aangenomen worden dat ‘een onderzoek naar de syntactische valentie van dit woord
en naar de functie ervan in de ritmische structuur van de zin’ (p. 90) wellicht
tijdverspilling zal zijn.
(2) Martin verdeelt ook de Vl-woorden, die volgens hem een indicatie voor het
lexicon zijn, in grammaticale categorieën (p. 92-93). Daarbij veronderstelt hij impliciet,
dat een lexicon inderdaad grammaticale categorieën bevat en wel de door hem
gepostuleerde. Dit wordt tegenwoordig nogal aangevochten. Maar zelfs wanneer
waar zou zijn wat Martin veronderstelt, dan nog zou hij voor iedere categorie
afzonderlijk moeten onderzoeken of het aantal gebruikte woorden daarin nadert tot
de grootte van het ‘lexicon’ van deze categorie. We lichten dit toe aan de hand van
een voorbeeld voor de categorie ‘lidwoorden’
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(lidwoorden horen weliswaar niet in een lexicon thuis omdat ze geen lexicale
betekenis hebben, maar ze hebben voor dit voorbeeld de prettige eigenschap, dat
ze een zeer kleine categorie vormen).
Stel er zijn twee teksten:
Tekst 1 heeft aan lidwoorden 4 × de, 1 × het en 1 × een
Tekst 2 heeft aan lidwoorden 2 × de, 2 × het en 2 × een
De conclusie op grond van de V1-woorden zou zijn, dat tekst 1 een grotere lexicale
potentie aan lidwoorden heeft dan tekst 2.

§ 9. Plus- en minuswoorden
(1) Martin heeft gelijk als hij stelt dat door toeval, onderwerpgebondenheid, etc.
woorden voorkomen, die een ongewone frequentie vertonen in het ‘grote sampel
van 20 auteurs’. Het idee om de frequenties te corrigeren naar het aantal bronnen
is goed. Martin gebruikt de U-waarde (p. 97), als gecorrigeerde frequentie, om de
meest gebruikte woorden in het grote sampel te vinden. Dat hij later bij de
berekeningen weer terugvalt op de oorspronkelijke versmade frequenties, is
inconsequent. Dit moge blijken uit het volgende voorbeeld, dat inhaakt op het
voorbeeld met hoofd en leraar (p. 97-99).
hoofd
211

leraar
211

U-waarde = frequentie
gecorrigeerd naar
voorkomen

193

65

verwachte frequentie in
een tekst van 60.000
woorden (fe)

50,5

50,5

frequentie in het ‘grote
sampel’ (250.000)

Stel: gevonden in een tekst 45
van 600.000 woorden (fo)

14

Ecart Reduit = (fo-fe)/√fe

-5,14

-0,80

In dit voorbeeld komt leraar te weinig voor in de tekst van 60.000 woorden, omdat
zijn Ecart Reduit kleiner is dan -5. Het woord hoofd komt normaal voor. Bezien we
echter de U-waarden dan verwachten we voor hoofd en leraar een verhouding van
193/65, welke verhouding ook in de realisatie (45/14) terug te vinden is, zodat op
grond van de U-waarden geconcludeerd mag worden, dat beide woorden normaal
voorkomen.
(2) Een ander bezwaar tegen de definitie van minuswoorden moge blijken uit de
volgende beschouwing. Er worden twee soorten minuswoorden onderscheiden (p.
100):
a) negatieve sleutelwoorden zijn woorden met een Ecart Reduit

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 88

303
kleiner dan -5 met als voorwaarde, dat de waargenomen frequentie minimaal 10 is.
b) negatieve outsiders zijn woorden die op de basislijst wel voorkomen (bij
minimaal 18 van de 20 auteurs) en in het onderzochte werk niet voorkomen.
Bij de keuze van deze criteria kan zich het volgende voordoen. Stel een woord
heeft op grond van het ‘grote sampel’ een verwachte frequentie van 49. Stel de
frequentie van dit woord in de tekst is:
0:

Het woord is een minuswoord omdat het
zal voldoen aan eis b.

1-9:

Het woord is geen minuswoord omdat
het niet voldoet aan eis a (frequentie <
10) en niet voldoet aan eis b (frequentie
> 0).

10-13:

Het woord is een minuswoord omdat het
voldoet aan eis a (Ecart Reduit < -5 en
de frequentie ≥ 10).

De discontinuïteit geïntroduceerd door de criteria is ontoelaatbaar.
Ieder woord in het basisvocabularium heeft een U-waarde groter dan 20. De
frequentie van zo'n woord in het ‘grote sampel’ zal groter zijn dan 20. Stel dat een
woord een frequentie 25 heeft. De verwachting in een tekst ter lengte 34.000 is 3,4.
Stel het woord komt in de onderzochte tekst niet voor. Het kan dan een negatieve
outsider zijn, echter zijn Ecart-Reduit = (0-3,4)/√ 3,4 = -1,85. De eis voor een negatief
sleutelwoord (E.R. < -5) is dus aanzienlijk sterker dan voor een negatieve outsider.
Pas bij een frequentie van 180 is het ‘grote sampel’ en een frequentie van o in de
onderzochte tekst (lengte = 34.000) wordt het E.R. gelijk aan -5. Bij alle negatieve
outsiders die Martin gevonden heeft, lag het E.R. aanzienlijk dichter bij nul.
(3) Het is uiteraard toegestaan de plus- en minuswoorden te rangschikken naar
dalend E.R. Men bedenke echter dat het E.R. slechts een maat is voor de zekerheid
waarmee men kan besluiten dat een woord uitzonderlijk is, maar geen maat voor
de afwijking van de norm zelf. Hiervoor zou men b.v. de verhouding tussen de
gevonden frequentie en de op grond van het basisvocabularium verwachte frequentie
kunnen nemen.
(4) De opmerking van de auteur (p. 99, voetnoot 2) dat de eisen voor plus- en
minuswoorden niet belangrijk zijn voor het vergelijken van
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de twee boeken, is zeer twijfelachtig als men bedenkt dat sommige eisen
oncontroleerbare consequenties hebben. Overigens is het, gezien het soort
conclusies, dat de schrijver trekt uit de gevonden plus- en minuswoorden (p. 115),
de vraag of niet de frequenties van Het boek Alfa en Het Afscheid direct vergeleken
moeten worden in plaats van deze indirecte analyse, en beide werken te samen
vergeleken moeten worden met het basisvocabularium.

§ 10. Conclusies
Wanneer we alle kritiek uit de voorafgaande paragrafen op het taalstatistische
onderzoek van Martin overzien, moeten we tot de conclusie komen dat dit onderzoek
noch taalkundig, noch statistisch op een bijzonder hoog peil staat. Martin heeft in
zijn computer-enthousiasme zijn object wel erg links laten liggen. Dit onderzoek had
bij de huidige stand van de taalkunde en de statistiek stukken beter gekund. Het
boek moet dan ook zeer kritisch gelezen worden en is niet geschikt om er methoden
uit over te nemen.
We kunnen ons daarnaast echter afvragen of het überhaupt wel mogelijk is om
wetenschappelijk verantwoord (op zijn minst expliciet) taalstatistisch onderzoek te
doen. Aan de ene kant zitten we namelijk met een taalkunde die nog maar pas in
de kinderschoenen staat, en die nog niet in staat is haar object en de onderdelen
daarvan ‘goed’ te definiëren (vergelijk de subjectieve manier waarop morfemen
vastgesteld moeten worden), en aan de andere kant is de statistiek nog niet op de
uiteindelijk door de taalkunde gedefinieerde eenheden toegepast, zodat nog helemaal
niet duidelijk is of er niet geheel nieuwe statistische technieken ontwikkeld zullen
moeten worden. Omdat de taalkunde geen goed gedefinieerde eenheden levert,
en de statistische modellen, die op basis van subjectief gevonden eenheden
ontwikkeld worden, een goede kans maken onbruikbaar te zijn, lijkt taalstatistiek
een frustrerende bezigheid te zijn. Nochtans kunnen er argumenten zijn waarom
statistisch onderzoek van gebruikte taal zeker zinvol geacht kan worden.
(1) Vooreerst bestaat de mogelijkheid, dat taalstatistisch onderzoek
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en taaltheorievorming elkaar gunstig zullen beïnvloeden in de snelheid van hun
ontwikkeling.
(2) We hebben gesteld, dat de statistische modellen, die op basis van onderzoek
op ‘slecht’ gedefinieerde eenheden in gebruikte taal ontworpen worden, wellicht
nooit bruikbaar zullen blijken. Maar er is natuurlijk ook een zekere kans, vooral
wanneer de eenheden in gebruikte taal intuïtief zo adequaat mogelijk vastgesteld
worden, dat de opgedane kennis en ervaring wel van nut kan zijn bij de bewerking
van taaleenheden, die vanuit een expliciete en volledige taaltheorie misschien ooit
als zodanig aangewezen zullen worden.
(3) Het belangrijkste argument voor taalstatistisch onderzoek ligt in de
maatschappelijke noodzaak van onderzoek naar gebruikte taal. Deze noodzaak
komt niet voort uit luxueuze problemen als de esthetische beoordeling van literaire
werken, maar veeleer uit urgente problemen betreffende taalvaardigheid,
taaldidactiek, klassebepaald taalgebruik e.d. De maatschappelijke noodzaak van
een onderzoek kan ons ertoe dwingen enkele - maar zo weinig mogelijke wetenschappelijke eisen te laten vallen. We kunnen niet wachten met onderzoek
van gebruikte taal tot eindelijk een redelijke taaltheorie ontworpen is.
Tegen deze achtergrond moeten we concluderen dat het onderzoek van Martin,
dat wetenschappelijk beneden de maat is, feitelijk een onderzoeksmethode in
diskrediet brengt, die mits serieus toegepast, zeer goed tot belangrijke resultaten
zou kunnen leiden bij de bestudering van maatschappelijk relevante objecten.

§ 11. Lijst van errata bij het boek van Martin
Hieronder volgen enige errata, speciaal in formules, getallen en definities.
p. 42

laatste regel
bij hoge frekwenties is q zo klein, wordt:
i

bij hoge frekwenties is q zo klein
p. 43

regel 17, 18 en 19 vervangen door:
in V'3 in V'2 in V'1 in V'o
V1 geeft (p + q) V1 = p V1 + q V1
2

2

3

3

V2 geeft (p + q) V2 = p V2 + 2pq V2 +
2

q V2
2

V3 geeft (p + q) V3 = p V3 + 3p qV3 +
2

3

3pq V3 + q V3
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p. 57

punt 2, laatste regel
het interval 500- 100 wordt:
het interval 500-1000

p. 69

regel 5 van onder
De z-waarden zijn dus normaal verdeeld,
wordt:
De z-waarden zijn normaal verdeeld

p. 70

tabel AFSCHEID rij 34001-36000
σ = o moet zijn σ = 11

p. 70

voetnoot regel 7
q de complementaire probabiliteit van
niet voorkomen, wordt:
q de complementaire probabiliteit van
voorkomen

p. 78

regel 21
de probabiliteit om een woord met f = 1
te vinden, wordt:
de probabiliteit om het woord met f = 1
te vinden

p. 85

voetnoot 2, regel 2
In ons geval (7-1) × (2-1) = 6. Kennen
we 6 waarden dan, wordt:
In ons geval (8-1) × (2-1) = 7. Kennen
we 7 waarden dan

p. 97

regel 6 van onderen
waarbij V = variatie coëfficient dus: V/ ,
wordt:
waarbij V = variatie coëfficient dus: σ/

M. VAN 'T HOF (statisticus)
F. JANSEN (neerlandicus)
Universiteit Nijmegen
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Boekbeoordelingen
G.A. Bredero's Kluchten. Ingeleid en toegelicht door Dr. Jo Daan. (De
Werken van G.A. Bredero). Tjeenk Willink-Noorduijn, Culemborg 1971.
Al zal het niemand verwonderen dat dialektologen als Dr. Meertens en Mevr. Daan
zich aangetrokken voelen tot esbatement en klucht, die als het ware tot leven worden
gebracht op het raakvlak van volkstaal en kunst, toch is het moeilijk als
buitenstaander de juiste drijfveren van deze filologische arbeid aan te wijzen. Zoeken
zij te ontsnappen aan de eentonigheid van een synchronische taalbeschrijving?
Leidt hen heimwee naar een a r t i s t i e k e vormgeving? Wie zal het zeggen? Hoe
het ook weze, inbreng vanuit deze discipline kan alleen maar bevruchtend werken,
zeker op het gebied van Bredero's kluchten, al hebben deze niet over gebrek aan
belangstelling te klagen.
Na Jan ten Brink in 1890, Knuttel in 1920, na vooral Van Rijnbach in 1926, na de
zeer recente editie van Kruyskamp (1970) in het Klassiek Letterkundig Pantheon
nr. 182, heeft nu ook Mevr. Daan, die ons reeds in 1963 met De Koe een voorproef
had geschonken, zich gewaagd aan een uitgave van De Koe, Symen, Meulenaer
en Quacksalver (in het vervolg afgekort als K, S, M en Q). Ook in het kielzog van
zoveel voorgangers blijft zo'n editie een zware opgave. Naar mijn mening heeft
Mevr. Daan zich op een behoorlijke wijze van deze taak gekweten en heeft zij een
flink aandeel tot deze herdenkingsuitgave van Bredero's verzameld werk bijgedragen.
De prachtige dissertatie van Van Rijnbach heeft zij evenwel niet overbodig gemaakt;
deze heeft mijns inziens de kluchten litterairhistorisch veel beter gesitueerd, de
bronnen uitvoeriger aangewezen, menige moeilijke plaats omstandiger verklaard
en het betwiste auteurschap van Q grondiger besproken. Zijn alfabetische
woordenlijst bewijst nog steeds diensten; ook geeft hij voor M de oudste druk van
1618, terwijl Mevr. Daan waarschijnlijk wegens de uniformiteit de vier kluchten
overneemt uit de editie van
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1619. Dat hij b.v. de aanleg van de molenaar kwalificeert als ‘dierlikheid’ en ‘geilheid’,
nemen wij graag op de koop toe, want zijn dissertatie kan in de filologische wereld
van de jaren twintig gelden als een moedige daad. Toch is de onbevangen wijze,
waarop Mevr. Daan dit aspekt behandelt, prettig en verkwikkend.
Laten wij nu haar werk wat nader beschouwen. Mijn aandacht zal daarbij vooral
gericht zijn op de Meulenaer, die ik nog eens grondig en met het grootste genoegen
gelezen heb.
Het verhaal is geen eigen vinding van Bredero. Een molenaar denkt geslachtelijke
omgang te hebben met een toevallige logé, maar heeft in het donker niet in de gaten
dat hij zijn eigen vrouw bekent; ook de vrouwelijke intuïtie faalt want de
molenaarsvrouw merkt aanvankelijk niet dat zij de knecht toelaat en niet haar man.
De lezer is geneigd dit als 'n grappig maar volkomen fiktieve intrige weg te wuiven
en zich sterk te maken dat hij er niet in zou lopen, zelfs niet bij middeleeuwse
duisternis. Toch staat dit niet zo ver van de realiteit, om welke psychologische
redenen dan ook. In het Boec van der loopender practijken der Raidtcameren van
1)
Brabant door de Antwerpse raadsheer Willem van der Tannerijen [† 1499 of 1500]
lees ik in het 26ste hoofdstuk Van der criesmen van overspeele ende adulterien het
volgende: ‘Item, een wijf wort geëxcuseert, eest datse fortselijc ende bedriegelijc
van iemenden bekent wort, meynende dat huer man hadde geweest’. Zou dit niet
aan de werkelijkheid zijn ontleend? Zo'n boek behoort niet tot het romaneske genre.
Aan de wijze, waarop deze kluchten werden opgevoerd, wordt weinig aandacht
besteed. Hoe moeten wij ons de toneelinrichting van de Meulenaer voorstellen? Op
het voorplan een straat, op de achtergrond een huis met 'n deur en met gordijnen,
2)
die men kan openschuiven wanneer b.v. Piet, Trijn en Aeltje aan het avondmaal
zitten? Mevr. Daan had ons daarover beter moeten inlichten.
Ook met het ontbreken of niet verklaren van bepaalde toneelaanwijzingen heb ik
moeilijkheden:

1)
2)

Editie Eg. l. Strubbe. Brussel, 1952, p. 136.
Cfr. Hummelen in Studia Neerlandica 2, 1970, p. 65.
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1. Zoals Knuttel reeds vaststelde werden de v. 78 - Ygut dat ick jou iens had, hoe
sou ickje nae jou gat veteren - en 79 van terzijde gesproken; zelfs dan nog is de
driftige uitlating van Piet tegenover Trijn (waar zijn vrouw bijzit) niet voldoende
3)
voorbereid, dus moeilijk te aanvaarden en veel rauwer dan de parafrasen van de
exegeten: Knuttel niets; te lijf gaan (Van Rijnbach), te grazen nemen (Kruyskamp),
te pakken nemen (Daan).
2. Na v. 320 heeft Aeltje haar kinderen slapen gelegd en voegt zij zich in de
huiskamer bij de komplotterende Piet en Trijn; er staat dan Aeltje Melis, uyt, wat
niet kan betekenen dat zij afgaat, maar wel dat zij van buiten komend het woord
neemt: ‘Hoe vaert gy hier innen kaer?’
3. Rond v. 365 is het drietal bezig met eten in de kamer en Aeltje moet de kan
gaan vullen. Als ze de kamer verlaat noteert Br. Aeltje met de kan binnen, als ze
terugkomt Aeltje met de kan weer uyt. Dat moet betekenen: binnen in de keuken
(of in een andere kamer) en daar dan weer buiten.
4. Piet uyt, vóór v. 422, moet verduidelijkt worden als ‘buiten de woning’ (cfr. p.
39). In een monoloog wet hij zijn ‘mes’. Tussen v. 438 en 439 staan de aanduidingen:
binnen en direkt daarna Piet weer uyt, maar intussen heeft hij een bijslaap voltrokken.
Wat gebeurt er op het toneel? Wat ziet de toeschouwer? Mevr. Daan staat
sprakeloos, Stuiveling noteert (p. 45) een korte rust, v. 448 spreekt van het zoetste
half uurtje.
Het is natuurlijk ondoenlijk voor een tekstuitgever om elke lezer precies te bieden
wat hij op het gebied van tekstverklaring verlangt. De wensen liggen zo verschillend.
Toch vermoed ik dat velen zouden geholpen zijn met enige uitleg bij de volgende
woorden: v. 15 kufjens

3)

Dat het hoogtepunt geleidelijk-aan wordt voorbereid, zoals Mevr. Daan op p. 19 beweert, kan
ik niet aannemen. Zou zij intrekken bij een molenaar die haar reeds in zijn tweede vers voor
een ‘al te goelijcken sackje’ ('n aardig hoertje, zij het dan als vleinaam) verslijt? Maar
waarschijnlijk was men in de 17de eeuw niet zo gevoelig op dit punt. Ook v. 68 lijkt mij
geforceerd, tenzij het ook van terzijde wordt gesproken.
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4)

(verderop wel verklaard in v. 42 en 381); v. 27 verbrangst (Kruyskamp ‘verdraaid’);
72 Songt (dat zal wel een bijvorm van sint ‘sinds’ zijn, maar ook het WNT laat me
in de steek); 143 en 387 kijnts (een enkelvoud, zie Verdenius in TNTL 44, 312); 156
Hier de kopster (Van Rijnbach ‘de kopster, hier in de buurt’, Kruyskamp idem); 168
Soo (met die misleidende hoofdletter); 227 klaer; 248 en 249 echt (Kruyskamp ‘uw
echt breken’); 340 reynicheyt (is dat niet in tegenstrijd met de vroegere lof van Trijn
over de glimmende netheid in het molenaarshuis?); 341 muylen (komt Trijn met een
soort pantoffel van de trekschuit?); 344 want ick dit keer (Kruyskamp ‘ik wil niet dat
je daar zit’); 364 schept (werd bier ook geschept en vroeg dat niet zoveel werk? Van
Rijnbach ‘uit het vat scheppen gaat veel vlugger dan door een kraan aftappen’);
432 overtoom (er bestaan nog niet-Amsterdammers); 456 reysighe (Kruyskamp
‘rijzig’).
Op enkele plaatsen kan ik het met haar kommentaar niet helemaal eens zijn. V.
116 ‘elck hout zijn broeck vast’ betekent m.i. niet ‘houdt zijn buik vast’, maar ‘als die
dorpshengst nadert, is elke vrouw op haar hoede (de vrouwenbroek was in die tijd
nog 'n kledingstuk en betekende blijkbaar nog een reële hindernis); voor zijn in
plaats van heur zie b.v. A.C. Crena de Iongh, G.C. van Santen's Lichte Wigger en
Snappende Siitgen. Assen 1959, p. 104. - V. 184 sy vijst by haer hielen is
waarschijnlijk logisch (zie p. 235) te verklaren als ‘zij ligt in bed te luieren met
opgetrokken voeten’. - V. 347 ic kan niet noon: de betekenis ‘ik kan je niet dwingen’
(zie p. 236) ligt niet voor de hand; Piet Slim bedoelt: ‘ik kan niet de hele tijd uitnodigen
of aandringen (nog een hapje te nemen), doe alsof je thuis bent’. - In v. 528 hy selme
deurstoten ‘doodsteken’ voel ik meer voor de betekenis van Kruyskamp ‘wegsturen’,
maar het WNT geeft deze betekenis niet en het aksent ligt op sto- (: mit heur poten).
- Bij stekelbaersjes (v. 578) ‘vrouwenjagers’ denk ik eerder aan associatie met steken
‘coire’ (WNT XV, 1188) dan aan de kleuren en dans van hun paartijd. - Deze
stekelbaarsjes, zegt Br. in dezelfde regel, vertoeven graag ‘daer 't warm en wieck
is’; Mevr. Daan en ook Kruyskamp interpreteren wieck als zacht; ik zou de voorkeur
geven aan ‘vochtig’.

4)

Bij de varianten aldaar ontbreekt: de trappen H de plancken.
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Dit boek werd ook verrijkt met (A) een beschouwing van Prof. Stuiveling over de
bouw van Bredero's kluchten (p. 31-48) en (B) een bibliografische aantekening (p.
49-52).
A. - M.i. overschat St. enigszins de vormgeving van deze gedramatiseerde
5)
anekdoten (de karakterisering komt van Worp) . Is Br. als natuurgenie een
romantisch uitvindsel en heeft hij de kunst verstaan zijn kunst te verbergen (p. 31)?
Bezitten zijn kluchten inderdaad de innerlijke struktuur van evenredige verhoudingen
(p. 32)? Zo beweert St. p. 44 dat de drie ‘bedrijven’, waarin hij de Q indeelt, elkaar
weinig in lengte ontlopen: 156, 114 en 128; maar op circa 400 vv maakt dat 39, 28,5
en 32%; wanneer tussen 1 en 2 meer dan 10% liggen, kan men dan nog spreken
van nagenoeg gelijke omvang (p. 45)? Zelfs onze grote drama's beantwoorden aan
zo'n kriterium niet. Ik kan echt moeilijk inzien dat Br. hier blijk geeft van buitengewone
strukturele kwaliteiten (p. 45). Maar dat onze kluchtschrijver in dit jubileumjaar als
vormgever wat over het paard wordt getild, is niet zo bezwaarlijk.
B. - Meer betreur ik dat St. op p. 49-50 al te weinig aandacht heeft besteed aan
het bibliologische aspekt van C.L. vander Plasse's eerste druk uit 1619, die nochtans
te zijnen gerieve vlakbij berust in de Amsterdamse U.B. Dit valt des te meer op
omdat juist zijn universiteit op het gebied van het boekwezen goed is bezet en
baanbrekend werk heeft verricht. Heeft hij dan, terwijl hij zelf adem schepte, niet
een en ander opgevangen uit naburige kollegezaaltjes?
Binnen de verzamelbundel eerste drukken van Br.'s toneelspelen, met een
frontispice ontleend aan de Rotterdamse editie van 1622, vormen de vier kluchten
uit 1619 allesbehalve een homogeen geheel. Dat blijkt alleen al uit de signaturen:
4

4

4

6

6

K (A-C ), S (A-B ), M (E -F ), Q (G ). Verder richt de drukker zich halfweg de
verzameling, vóór M begint, opnieuw tot de lezer; dit voorbericht zou men eerder
als algemene inleiding kunnen denken, want er is ook sprake van K, Q en S.
Tenslotte spelt het titelblad (1619) en de klucht zelf Meulenaer - wat

5)

J.A. Worp, Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland. Groningen, 1904.
I p. 439.
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m.i. de voorkeur verdient -, het titelblad van 1618, het algemene titelblad van 1619
en de inleiding van Vander Plasse hebben daarentegen de ‘verbetering’ Molenaer.
Hoe is dit allemaal in zijn werk gegaan? Wat is hier allemaal gebeurd? Praktisch
niets wijst op een eenheid van konceptie.
Bij de uitspraak van St. op p. 49: ‘Druktechnisch gezien zijn alle vier kluchten dus
zelfstandige eenheden van respectievelijk 24, 16, 20 en 12 pagina's. Op grond van
de eigen signaturen neemt de klucht van de Koe een afzonderlijke plaats in, de
andere drie horen min of meer bijeen.’ vraag ik me af: hoe weet hij dat alleen K
eigen signaturen heeft? Met even veel recht zou men dat van S (A-B) kunnen
beweren. Ook zou ik K niet tegenover SMQ plaatsen; ik zie veel meer
gemeenschappelijke elementen tussen M en Q, afwijkende van K en S:
a) K en S vertonen het vignet van de Akademie, M en Q het wapen van Amsterdam.
b) K en S zijn gedrukt ‘Voor C.L. vander Plasse / Boeckverkooper’; M en Q zijn
‘Ghedruckt in 't Jaer ons Heeren / 1619’ door (niet voor) Vander Plasse (zie het
voorbericht in M: ‘Den drucker tot den leser’).
c) K en S spellen in de genitief Brederoos, M en Q Brederoods.
d) K en S zijn opgebouwd uit resp. 3 en 2 binio's en hebben parallelle
katernsignaturen (A-C en A-B). Bij M en Q sluiten de signaturen aan (E-F en G); in
M stapt de drukker over van binio naar ternio (II + III) en in Q gaat hij verder met
ternio (III). De opbouw van de vier kluchten kunnen we aldus weergeven: 6 II, 2 III.
Terloops weze hier over de bindersignaturen, die de volgorde van de dubbelbladen
binnen het katern aangeven, nog het volgende aangemerkt. In afwijking van het
handschriftelijk gebruik, waarbij alleen de rectozijde van de linkerbladen der diplomata
werden gesteld - en niet de rechterbladen, want die lagen dan vanzelf in de goede
volgorde -, signeren zetters heel vaak nog een blad meer, zodat het middelste
diploma van het katern twee signaturen draagt. Schematisch kan men dit voor de
ternio van de Meulenaer zo voorstellen:
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Handschrift

Druk

St. nu beweert p. 49 over M - en in de volgende paragraaf ook over Q -: ‘maar na
55-56, met als laatste signatuur F 4, is er een onregelmatigheid: er zijn namelijk vier
bladzijden zonder signatuur’. Ik kan het niet zo zinvol vinden om in dit verband te
spreken van bladzijden en van onregelmatigheid. Ook worden deze ongesigneerde
o

o

bladen in de tekstuitgave erg ongelukkig aangeduid met 1 r (= F 5 r , op p. 184),
o

o

o

o

o

1 v (= F 5 v ); 2 r (= F 6 r ) ontbreekt op p. 189, op p. 192 staat ten onrechte 2 r
o

(= F 6 v ). Hetzelfde geldt voor Q.
De noodzaak van een deskundig bibliologisch onderzoek, waaraan ongetwijfeld
litterairhistorische konsekwenties zullen verbonden zijn, dringt zich op.
Deze recensie is al te zeer uitgedijd, maar zo gaat het met een boeiend boek. Slaan
we het dicht, dan ligt het daar te prijken in zijn mooie kardinaalsrode band. Het is
een kleur, die naar mijn gevoel de auteur van deze sappige kluchten niet goed
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reyn int bruyn’ had hem toch beter gestaan.
Korbeek-Lo
R. LIEVENS
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Eenen nyeuwen coock boeck. Kookboek samengesteld door Gheeraert
Vorselman en gedrukt te Antwerpen in 1560. Uitgeg. en van commentaar
voorzien door Elly Cockx-Indestege. Wiesbaden, Guido Pressler, 1971.
282 blz. Prijs D.M. 198. -.
Het is een gelukkig verschijnsel dat men de laatste tijd ook in de Nederlanden wat
meer studie maakt van onze vaklitteratuur. Een uitstekend voorbeeld van deze
strekking is nu weer dit nieuwe kookboek uit 1560, bezorgd door een deskundige
op het gebied van ons 16de-eeuws boekwezen.
Het oude werk werd gedrukt te Antwerpen in het atelier van de weduwe van
Hendrik Peetersen van Middelburch. Mevr. Cockx beschrijft in haar inleiding
nauwkeurig het unieke eksemplaar, afkomstig uit de beruchte Arenbergkollektie en
thans door de Amerikaanse mecenas Lessing J. Rosenwald geschonken aan de
Library of Congress in Washington. Een (gedeeltelijke) heruitgave verscheen te
Delft in 1599 (eksemplaar in de Leidse U.B.).
Zij heeft ook een grondig onderzoek ingesteld naar de verschillende bronnen, die
op het titelblad vaag worden genoemd: ‘Vergadert wt vele diueersche Boecken: als
wt Latijn, Walsch, ende Ytaliaens.’ Het grootste aantal recepten, nl. 133, werd
ontleend aan De honesta voluptate et valetudine [1475], waarvan de geraffineerde
titel ontsproten is aan het humanistisch brein van Platina, een bibliotekaris van het
Vatikaan. Een bijna even belangrijke bron (115) was het notabel boecxken van
cokeryen [Brussel, c. 1514] van Thomas van der Noot. Aanzienlijk minder (31) werd
geput uit Taillevents Le Viandier [Parijs?, c. 1485]; een achttal voorschriften stammen
uit het Bouck van wondre [Brussel, 1513].
Een afzonderlijk hoofdstuk wordt verder besteed aan Lexicografische
aantekeningen over moeilijke keukenwoorden; deze en ook de verklaringen onderaan
de tekstuitgave (p. 103-230) zijn gemakkelijk te bereiken via het alfabetische
glossarium van p. 231 tot 256. Tot slot volgt dan een Frans, Engels en Duits résumé
(p. 257-272) en een bibliografie.
Inzake het eigenlijke auteurschap van de Nederlandse tekst heeft de uitgeefster
me echter niet kunnen overtuigen. Zij meent nl. op p. 32
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dat Gerard Vorselman, een arts uit Zundert die in Loenhout van het Kempense
buitenleven genoot, dezelfde persoon zou zijn als M.N. in de volgende, syntaktisch
niet goed lopende passage uit het voorwoord:
‘Meester Gheeraert Vorselman van Grootsundert, doctoor in
medicinen...Leerende alle manieren van coken, vlees ende vis met haren
saussen als die tafel bewijsen sal. Byden voorgenoemden doctoor.
Om dit boeck in goeder ordinancien te stellen dwelck uut verscheyden
boecken, als geprinte, gescreven, Latijnse, Duytsche, gecopuleert is...So
hebbe ick, M.N., dit meest uut Latijn in Duits getranslateert ende
overgeset...’
Ik vraag me af hoe M.N. een vervangende afkorting kan zijn van G.V. of ernaar
terugwijzen. Ook staat de eerste paragraaf in de derde persoon, de tweede in de
eerste. Uit wat we over G.V. weten blijkt alleen dat hij Latijnse grafschriften en
brieven schreef, niet dat hij belangstelling koesterde voor de volkstaal. M.i. heeft
dan ook een onbekende M.N. de Latijnse recepten uit het door G.V. her en der
verzamelde kookboek in het Diets vertaald en de stof gerangschikt volgens de
verschillende gangen van een uitgebreide maaltijd.
Dit boek handelt niet alleen over vaklitteratuur, het is ook zelf een model van
bibliofiel vakmanschap: gezet uit de prachtige Garamondantiqua, verlucht met 13
facsimile's, gestoken in een aangepaste bruingebraden band met een schildje van
kerriesaus, is het geheel een lust voor het oog. Dit Nederlandse boek van een Duits
uitgever moge een hart onder de riem steken van sommige van onze uitgevers, die
geloven dat Nederlandse filologie in de ruime zin alleen nog in het Engels rendeert.
Korbeek-Lo
R. LIEVENS

Dr. W.J.M. van Calcar, Over comparatief- en vergelijkingszinnen (Studia
Theodisca nr. XI). Assen 1971. VIII en 459 pp., prijs geb. ƒ 69, -.
De auteur van dit aan de Universiteit van Amsterdam verdedigde
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proefschrift bespreekt hier uitvoerig de comparatief- en vergelijkingszinnen, eerst
volgens de traditionele opvatting, dan volgens de transformationele benadering. In
een overzicht van bijna tweehonderd bladzijden passeren de opvattingen van oudere
grammatici de revue, van Spiegel tot Weiland, van Brill tot Den Hertog, Rijpma en
Schuringa, Overdiep e tutti quanti, alsmede de ideeën uit een aantal
schoolgrammatica's. Daarbij interesseert Van Calcar of er bij al deze auteurs sprake
is van twee of drie trappen van vergelijking, of deze trappen beschouwd worden als
afleidings- of buigingsvormen, en welke plaats de met meer en meest omschreven
vorm toekomt. Daarna worden de comparatieven en vergelijkingen besproken. Het
onderscheid tussen beide soorten ligt in de bepaaldheid resp. de categorialiteit van
datgene waarmee vergeleken wordt. Zo worden de zinnen
Hij loopt (zo) als ik
Hij loopt zo snel als ik
Hij loopt even snel als ik
Hij loopt sneller dan ik

comparatieven genoemd. Het object waarmee vergeleken wordt (ik) is bepaald.
In de zinnen
Hij stelt zich aan als een clown
Hij loopt (zo snel) als een haas
Hij loopt sneller dan een haas

is daarentegen sprake van vergelijkingen: een clown en een haas bevatten hier
immers een lidwoord van categorialiteit (blz. 145-146). Terminologisch is de
comparatief dus niet langer een andere term voor de vergrotende trap, maar ze
omvat meer: alle zgn. bepaalde vergelijkingen. Dit genoemde onderscheid is ook
aan te treffen bij de bijvoeglijke bepalingen. Zo is een kerel als een boom een
woordgroep met een categoriale vergelijking: ‘een kerel die zo groot is als een
boom’, maar een jongen als uw broer bevat een bepaalde vergelijking: ‘zo'n jongen
als uw broer is’ (blz. 161). De strukturele verschillen tussen een kerel als een boom
en een boom van een kerel worden daarbij wel heel gemakkelijk terzijde geschoven
(blz. 155), maar anderzijds leidt
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de onderscheiding tussen bepaalde en categoriale vergelijkingen tot heel boeiende
observaties. Zodra er sprake is van categorialiteit, is er ook sprake van een bepaald
opzicht waaronder vergeleken wordt. In een jongen als uw broer blijft dit opzicht
onbepaald en vaag, zodat een nadere precisering mogelijk blijft: een flinke jongen
als uw broer. Maar bij de categoriale vergelijking is het opzicht al als bekend gegeven
geïmpliceerd, zodat een kerel als een boom niet uitgebreid kan worden tot bijv. *een
grote kerel als een boom (blz. 162, 163).
Het slot van dit eerste deel, waar in weinige bladzijden de meningen van Van der
Lubbe, Mevrouw Bos en Paardekooper behandeld worden (blz. 199-205), lijkt ons
wel erg summier, zeker in vergelijking tot de uitvoerige behandeling van het
voorafgaande.
Het tweede deel van deze dissertatie behelst de transformationele benadering
van de vergelijkende trap en comparatief. Van Calcar wil naar aanleiding van de
zin
Hij is groter dan deze jongens (zijn)

twee zinnen onderscheiden, nl.:
Hij is adv. groot
Deze jongens zijn adv. groot.

De superlatief daarentegen wordt afgeleid van één zin:
Hij is het grootst

kan teruggevoerd worden op
Hij is Sup. groot.

Dit brengt de auteur tot de constatering dat de twee leden die door een comparatief
verbonden zijn, elkaar uitsluiten; van de twee leden die door een superlatief
verbonden zijn (bijv. hij is het grootst van hen), sluit daarentegen het ene lid het
andere in (blz. 220). De vorm van de onderliggende strukturen van comparatieven
wordt globaal en met nogal concrete voorbeelden aangegeven. Zo wordt de eerste
onderliggende struktuur van Hij is (lacht) harder weergegeven als Hij is (lacht) adv.
Ad (blz. 239), de tweede onderliggende struktuur van Hij is meer ontspannen dan
jij (bent) als Jij bent ontspannen (blz. 241).
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Deze representaties zijn wel erg in de sfeer van de oppervlaktestruktuur gehouden.
Het vierde hoofdstuk bevat een interessant overzicht van bestaande literatuur
over de comparatief en vergelijking, en wel uit recente tijd. Schrijver vindt hier veel
observaties die voor hem van waarde blijken te zijn, o.m. Jespersens inzicht dat de
vergrotende trap een negatie-element verbergt, zoals moge blijken uit het feit dat
in het deel na dan geen zinsnegatie kan optreden (blz. 271). Voor het Nederlands
blijkt dat hoeven in deze positie zonder negatie-elementen optreedt, bijv. Hij loopt
harder dan hij hoeft, wat een bevestiging vormt van deze observatie van Jespersen
(blz. 273, 315).
Mede op grond van deze vroeger ontwikkelde inzichten komt Van Calcar tot twee
voorstellen. De struktuur van de comparatief wil hij zien ‘als een voorbeeld van
nevenschikking van twee positieve zinnen. In de specificatie van deze structuur tot
die van een vergrotende trap of de trap van gelijkheid speelt het negatie-element
een relevante rol’ (blz. 298). De struktuur van de vergelijking daarentegen is ‘een
voorbeeld (...) van onderschikking, waarbij negatie geen rol speelt’ (blz. 326). De
goede verstaander zal deze voorstellen wel voor lief willen nemen, maar ‘een
voorbeeld van nevenschikking van twee positieve zinnen’ zou bijvoorbeeld kunnen
vormen: Het regent en het stormt, waarin men bezwaarlijk een comparatief zal
kunnen zien. Natuurlijk is deze tegenwerping wat gezocht, maar dat ze mogelijk is,
is typerend voor Van Calcars formulering die (opzettelijk?) nogal vaag en vrijblijvend
is. Zoals we hierboven al redeneerden: ook de zgn. onderliggende strukturen zijn
wel zeer globaal aangegeven in termen van oppervlaktestrukturen. Het is wel heel
opmerkelijk dat alle formaliseringen ontbreken en dat in het transformationele deel
van dit boek geen enkel boomdiagram voorkomt.
Dit alles is geen principiële kritiek. Waar men kritiek voelt opkomen, is dat niet
zelden op ondergeschikte punten. Zo is bijv. niet duidelijk gemaakt dat bij de
besproken standaardvergelijkingen van het type Hij vecht als een leeuw geen
constructie als Een leeuw van een vent, een paard van een man, etc. mogelijk is
(blz. 348). Ook betwijfelen we de grammaticaliteit van Hij is niet erg onaardig en de
interpre-
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tatie van deze zin als een geval van litotes: Hij is tamelijk aardig (blz. 303). Maar dit
zijn ondergeschikte punten die het wezen van Van Calcars betoog niet raken.
Evenmin het wezen rakend, maar toch veel zwaarder wegend is de kritiek die
men kan uitbrengen op de wijze van presentatie. Deze is naar onze mening te
uitvoerig: de auteur geeft te veel overzichten vooraf en samenvattingen achteraf,
te veel referaten van de meningen van andere linguïsten, en een aanhangsel van
40 bladzijden dat hier achterwege had kunnen blijven (hoe interessant overigens
deze geschiedenis van de trappen van vergelijking bij Grieken en Romeinen ook
is). Comprimering en ruimtebesparing zou geleid hebben tot een redelijker kostprijs:
een economisch argument dat zeker niet triviaal mag heten. We mogen aannemen
dat niet veel vakgenoten een publikatie van deze prijs zullen aanschaffen en dat is
jammer, want Van Calcars opvattingen zijn waard er kennis van te nemen. Het zou
toe te juichen zijn, als de auteur nog eens kans zag de quintessens van zijn boek
in een tweetal artikelen weer te geven en zijn bevindingen zodoende sneller
toegankelijk te maken.
M.C. VAN DEN TOORN

Drs. Bert Paasman, J.F. Martinet. Een Zutfens filosoof in de achttiende
o
eeuw. Zutphen, Boekh. Van Someren - H.W. ten Bosch, 1971. 8 . 112
blz. Prijs ing. ƒ 8,90.
Sedert de kort na zijn dood verschenen levensbeschrijving door zijn vriend en
medewerker A. van den Berg (1796) was er nooit een monografie aan Martinet
gewijd, alleen enkele verspreide artikelen waren nog over hem verschenen, en
daarom heeft Bert Paasman er goed aan gedaan door het schrijven van het hier
aangekondigde boekje in deze werkelijke leemte te voorzien. Te Winkel had Martinet
reeds een plaatsje gegund in zijn Ontwikkelingsgang, maar vermeldde alleen zijn
Katechismus der Natuur, waarvan hij ‘de eenvoudige, gemoedelijke en zuivere stijl’
prijst, terwijl hij slechts in een bijzinnetje het motief vermeldt waarom Martinet ook
een plaatsje in de letterkundige
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ontwikkeling verdient, nl. dat de lezers door diens voorstelling ‘tevens tot
natuurbewondering worden opgewekt’. Paasman plaatst deze opmerking in wat
ruimer verband, wijst erop dat Martinet ‘enige buitenlandse literatuur van de Vroege
Romantiek’ kende en met zijn Katechismus, ‘hoewel zijn ideeën nog grotendeels
die van een oudere periode waren, de ontwikkeling van een nieuwe periode
bevorderd (heeft)’ (59).
Martinet heeft buiten die Katechismus, die hem wereldvemaard maakte, nog
ontzaggelijk veel geschreven op zeer uiteenlopende gebieden, maar steeds als een
‘praeceptor Bataviae’; het is zeker niet te ver gezocht als de schr. hem in deze
functie te vergelijken acht met Maerlant, terwijl hij als moralist met Cats verwant is:
zijn Huisboek voor vaderlandsche huisgezinnen kan zeer wel als een nieuwere vorm
van diens Houwelijck gelden. Slechts even duidt hij aan, wat misschien een nadere
uitwerking verdiend had: de breuk die in Martinets geestesstructuur onmiskenbaar
aanwezig was, zonder dat hijzelf die vermoedde. Enerzijs was hij met zijn
rationalisering van de natuur, zijn bestrijding van bijgeloof en fabelen een oprecht
aanhanger van de Verlichting, anderzijds was hij volstrekt afkerig van de ‘fransche
gruwelfilosophie’ die daarmee onverbrekelijk verbonden was, en een fervent
verdediger van de bestaande sociale orde. Schr. meent ‘dat het grote succes van
zijn werk er mede oorzaak van is, dat het proces van ontkerstening in Nederland
later begonnen is dan in sommige andere landen van Europa en een ander verloop
heeft gehad.’
De studie van Paasman getuigt van grote toewijding en zeer nauwgezet onderzoek;
niets is hem, blijkens het zeer uitgebreide notenapparaat, ontgaan van wat er omtrent
Martinet te achterhalen viel. De publicatie van zijn boekje heeft blijkbaar
moeilijkheden ondervonden, het Voorwoord is gedateerd 20 december 1967, maar
pas vier jaar later is het verschenen. Te vermoeden valt dat hij het zelf heeft moeten
bekostigen en de noodzaak van economie valt er wel uit af te lezen: de noten,
aantekeningen en bijlagen zijn gezet uit een microscopische letter, die te moeilijker
te lezen is wegens het sterk glimmende papier. Wij wensen de schr. gaarne een
welverdiend debiet toe dat hem voor zijn moeite en kosten op gepaste wijze zal
belonen.
Leiden, Januari 1972.
C. KRUYSKAMP
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