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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.

1

Oedipus, Lucifer, Keesje met zijn regenten
Het is al weer verscheidene jaren geleden dat ik een artikel schreef over Lucifer en
1)
de leer van de praedestinatie . Later ben ik op de daar behandelde kwestie dieper
ingegaan in een lezing Vondels Lucifer, in opstand tegen Gods almacht, voor de
‘School voor Taal- en Letterkunde’ in Den Haag gehouden in de cyclus Mens en
2)
Wereld in het Drama . Daarbij stond het voor mij, mede op gezag van Molkenboer,
vast, dat de eerste aankondiging van de menswording Gods reeds inhield de
toekomstige val van Adam en Eva in het paradijs. Dat hield dan in, dat Vondel de
zondeval voorstelde als een gebeuren waaraan de eerste twee mensen niet meer
vermochten te ontkomen. Gabriël's woorden ‘Dit's noodlot, en een onherroepelyk
besluit’ laten daarover geen twijfel bestaan.
In Vondels voorstelling houdt het noodlot echter niet bij de mens op. Adam en
Eva worden verleid door Belial, die in opdracht van Lucifer werkt. Het is mogelijk te
veronderstellen, dat zij ook op andere wijze hun onschuld konden verliezen, maar
het lijkt niet waarschijnlijk, dat voor Vondel de verleiding geheel van binnenuit kon
komen; eerder achtte hij de duivel een conditio sine qua non voor de zondeval. Maar
als dat zo is, dan stond met Gods besluit aangaande de menswording ook vast, dat
er een duivel zou ontstaan.
De vraag is nu, wie die duivel zou worden. Natuurlijk hoefde Lucifer daartoe niet
voorbeschikt te zijn. Toch lijkt het erop, dat hij er een voorgevoel van had. In vss.
443/4 zegt hij tegen Belzebub, dat hij is ‘liever d'eerste Vorst in eenigh lager hof,
Dan in 't gezalight licht de tweede, of noch een minder’. Belangrijk in deze kwestie
is, waarom de reden van de menswording wordt verzwegen. Gabriël rept in zijn

1)
2)

De Nieuwe Taalgids XXX (1936), blz. 184-187; ook opgenomen in Keuze uit het werk van
Dr. G. Kazemier, Wassenaar 1972.
Den Haag, 1949, blz. 19-36.
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mededeling aan de rei van engelen helemaal niet van een geheim; eerst wanneer
Lucifer naar het waarom vraagt, antwoordt hij:
De reden en het wit waerom wy namaels wachten,
Na 'et overleven van een tafel erfgeslachten,
Den Heer, die, Godt en Mensch geworden in der tyt,
Den scepter voeren zal..............................
Verberght de hemel u: de tyt wil d'oirzaeck leeren.
(vss. 492-497)

Dat dit zonder bedoeling door God zo geregeld zou zijn, is niet aan te nemen. Om
Lucifer op de proef te stellen was het niet nodig. Immers, ook al zou het hem een
zekere voldoening geven van de zondeval te horen, de menswording zelf was
hiermee allerminst van de baan en juist daardoor werd zijn afgunst geprikkeld. Of
was het om eenvoudig gehoorzaamheid te eisen? Vondels tragedie geeft tot die
veronderstelling helemaal geen aanleiding. Als Lucifer verklaart: ‘Ick heb tot noch
myn kroon voor Godt alleen gebogen’ (vs. 509), dan zit in deze wel hoogmoedige
woorden toch ook opgesloten, dat hij steeds gehoorzaamheid aan God heeft betracht,
wat Gabriël in geen enkel opzicht ontkent. Wanneer men nu de bedoeling toch in
een eis van gehoorzaamheid wil zien, legt men die erin op grond van theologische
overwegingen die in het spel zelf geen gestalte hebben gekregen.
Al blijven er andere verklaringen mogelijk, er ligt in de hele toedracht van de
tragedie een sterke suggestie, dat de reden voor Lucifer verzwegen wordt om hem
zijn lot niet vooruit te zeggen. Het verhaal was de toeschouwers min of meer bekend;
zij wisten dat het voor de ontwikkeling van de gebeurtenissen noodzakelijk was,
Lucifer deze kennis te onthouden. Het wordt nu de bijzondere tragiek van deze
figuur, dat hij juist die dingen doet die vooraf moeten gaan om de door hem verwenste
menswording te laten geschieden.
Pater Maximilianus O.F.M.cap. heeft in een boeiend artikel, Vondel's Lucifer en
3)
de Franciscaanse school deze mening bestreden. Hij is van oordeel, dat Vondel
in zijn weergave van de strijd der engelen

3)

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, LXVII (1950), blz. 81-102. Ook in zijn
verzamelbundel Vondelstudies, Terheijden (N.-B.), 1968, blz. 211-240. Ik citeer naar deze
uitgave.
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niet op Thomas van Aquino, maar op de minderbroeder Duns Scot steunt en in
zekere zin op de Spaanse jezuïet Suarez. Volgens Scot werd ‘God mens
onafhankelijk van de zondeval van Adam. Vanwege de zonde van de mens nam
4)
Hij echter een sterfelijk lichaam aan en kwam Hij als verlosser’ . De Scotisten waren
de mening toegedaan, ‘dat God mens zou zijn geworden in een onlijdelijk lichaam,
4)
indien de mens niet had gezondigd’ . Wanneer dit alles zo is, is er geen sprake van
een gepredestineerd lot voor Lucifer.
Waarom neemt pater Maximilianus aan, dat Vondel Scot volgt? Hij schrijft over
de dichter: ‘Hij zegt in het Berecht: “Hier dient inzonderheit aengetekent hoe wy,
om den naeryver der hooghmoedige en nydige Geesten te heftiger t'ontsteken, den
Engelen de geheimenis van het toekomende menschworden des Woorts, door den
Aertsëngel Gabriël, Gezant en Geheimenistolck der Godtheit, eenighzins ontdecken:
hier in (onder verbeteringe) volgende, niet het gevoelen der meesten, maer zommiger
Godtgeleerden, naerdien dit ons treurtafereel rycker stof en luister byzet: zonder
dat wy evenwel in dit punt...de rechtzinnige waerheit opzettelyck willen in het licht
staen”. Die godgeleerden, op wie Vondel zich beroept, waren Scot - met de
5)
franciscaanse school - en Suarez’ . Het betoog van pater Maximilianus gaat dan
over wat hij de hoofdpunten noemt: 1 de menswording van Gods Zoon; 2 de
beproeving en 3 de proeftijd en de zonde der engelen.
Nu is het misschien wel mogelijk, dat Vondel in het Berecht met ‘het
gevoelen...zommiger Godtgeleerden’ op Scot en Suarez doelt, maar dat houdt nog
niet in, dat hij zich geheel en al op hun standpunt stelde. Dat dit niet zo was, blijkt,
dunkt me, reeds uit zijn zoëven aangehaalde woorden. Vondel zegt daarin nl.
helemaal niet, dat de aankondiging van de menswording geschiedde om de engelen
op de proef te stellen. Er staat alleen, dat hij de voorspelling gebruikte om de kennelijk reeds aanwezige - ‘naeryver der hooghmoedige en nydige Geesten tc
heftiger t'ontsteken...naerdien dit ons treurtafereel rycker stof en luister byzet’.
M.a.w.: het is hem alleen om psychologische en toneeltechnische redenen te doen
en niet om een bepaald theologisch standpunt. Van een proeftijd is verder noch in
het stuk

4)
4)
5)

T.a.p. blz. 215.
T.a.p. blz. 215.
T.a.p. blz. 214.
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zelf, noch in het Berecht ook maar even sprake. De hoogmoed en afgunst van een
deel der engelen zijn reeds bij het begin van het drama een gegeven feit, waarvan
Vondel de ontwikkeling toont.
Nu zou men kunnen menen, dat Vondel in zijn drama niet over de beproeving
der engelen hoefde te spreken, omdat het publiek daarvan wel op de hoogte was.
Indien dat zo was, had de dichter in zijn Berecht ook geen moeite hoeven te doen
om aan te tonen, dat hij een ware geschiedenis op het toneel bracht. Na een paar
inleidende zinnen zegt hij daarin o.a.: ‘Niemant, die de spraeck van d'onfeilbare
orakelen des goddelycken Geests verstaet, zal oordeelen dat wy een gedichtsel
van Salmoneus bybrengen’. En even verder: ‘nochte wy vernieuwen hier geen gryze
fabel van den Reuzenstryt’. En dan, aansluitend bij zijn woorden ‘d'onfeilbare
orakelen des goddelycken Geests’, zegt hij: ‘Onder de Profeten verzekeren ons van
den afval des Aertsengels, en zynen aenhang, Izaïas en Ezechiël; by den Euangelist,
Christus, het allerwaerachtighste orakel, ons met eene stem uit den hemel bevolen
te hooren: en endelyck Judas Thaddeus, zyn getrouwe Apostel’. Nadat hij de hierop
betrekking hebbende teksten heeft geciteerd, beroept hij zich ook nog op enkele
kerkvaders: ‘Behalve dit onderstut ons ten overvloet doorgaends d'eendrachtige en
eerwaerdighste aeloutheit der godtvruchtige Outvaderen’, van wie hij er twee citeert,
nl. ‘den heiligen Cypriaen, Bisschop en Martelaer te Karthago’, en ‘den
honighvloeienden Bernardus’, terwijl hij van een, Augustinus, enkele uitspraken
samenvattend weergeeft. Ik stel nu de vraag:: zou Vondel zich zoveel moeite
gegeven hebben om de waarheid van zijn historie te bewijzen, als het publiek
volkomen op de hoogte was geweest van de diverse speculaties van diverse
godgeleerden ten aanzien van dit verhaal? Het lijkt geenszins waarschijnlijk.
Het is interessant de theologische discussies na te gaan die Vondel gelezen kan
hebben of ook gelezen heeft, maar men moet zich er wel voor hoeden die in zijn
drama weerspiegeld te willen zien. Wij hebben in wezen met het kunstwerk zelf te
maken en als bepaalde kwesties waar godgeleerden zich druk over maken, daarin
niet voorkomen, mag men ze er niet inleggen. Wel kan men hier en daar aantonen,
dat in het stuk op bepaalde situaties of kwesties gezinspeeld wordt; dat er
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meer gesuggereerd wordt dan er letterlijk staat. Maar dat is natuurlijk iets anders:
dat is de tekst zijn volle betekenis geven. Noodzakelijk is hierbij wel, dat die situaties
of kwesties bij het publiek leefden of op zijn minst bekend waren. Een suggestie die
door hoorder noch lezer begrepen wordt of kan worden, is geen suggestie.
Ik vraag nu: wat is de bedoeling van het woord ‘eenighzins’ in de passage ‘de
geheimenis van het toekomende menschworden des Woorts...eenighzins te
ontdecken’? Als datgene wat verzwegen wordt, niet met de val van Adam en Eva
te maken had, zoals pater Maximilianus het wil, waarop doelt het dan, als er nergens
in het stuk of het Berecht op een beproeving der engelen zelfs maar gezinspeeld
wordt? Doelt het op de liefde van God voor de mens en de engelen? Pater
Maximilianus schrijft: ‘God is liefde; alles wat Hij doet komt voort uit liefde. Door zijn
goedheid gedreven heeft Hij zich willen meedelen om buiten zichzelf te beminnen
en bemind te worden. Om nu zijn goedheid te tonen, hetgeen Hij bij al zijn werken
intendeert, was in heel de schepping de menswording het meest geschikte middel
om die liefde te openbaren. Het wezenlijke, enige motief was de liefde van God voor
zichzelf, die Hij allereerst verwerkelijkte in de incarnatie en door de incarnatie in
engelen en mensen, daarna bij het voorzien van de zonde door de verlossing’. Mijn
eerste reactie op deze woorden is: als God wel de zondeval voorzag, waarom dan
pas na de val van Lucifer? En heeft Hij de val van Lucifer dan niet voorzien? Terwijl
deze en zijn medestanders aan het begin van het drama toch al zozeer afgunstig
blijken te zijn? Maar met die vragen raak ik buiten onze tekst. Liever merk ik dan
ook op, dat de Lucifer allerminst een voorstelling van zaken geeft waarbij in de
incarnatie Gods liefde zich ook ten aanzien van de engelen verwerkelijkt. Integendeel
zelfs: alles is daarbij op de mens toegespitst, zodat de engelen, van hun kant gezien
in zekere zin niet ten onrechte, beweren dat God de mensen voortrekt. Als de Rey
in vs. 891 tot de Luciferisten gezegd heeft: ‘De Godtheit openbaert haer hart, tot u
genegen’, antwoorden de anderen: ‘Noch milder tot den mensch: zy zet hem boven
aen’, wat de Rey niet ontkent.
Niet zonder belang is, dat in de discussie de Luciferisten op hun
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grief: ‘Den mensch is boven dat een hooger lot beschoren’ van de Rey ten antwoord
krijgen: ‘Na menige eeuwen wort zyn opgang eerst geboren’ (vs. 887). Waarvoor
dit lange uitstel? Ligt hierin niet een duidelijke toespeling op de menswording zoals
die zich later in de realiteit zal verwezenlijken? Dus nadat de zondeval heeft plaats
gehad? Moesten hoorders en lezers het niet zó opvatten?
Ik heb indertijd op de voorspelling van Gabriël in de verzen 2135-2138 gewezen:
Maer om den armen mensch een' vasten troost te geven,
In zulck een jammernis, belooft de Godtheit, trou
Te wecken, uit het zaet en bloet van d'eerste vrou,
Den Stercken, die de Slang, den Draeck, het hooft zal pletten

Het is goed, de zin van deze woorden nauwkeurig te bepalen. God belooft iets. Die
belofte omvat echter niet, dat de reeds eerder gedane toezegging nu een andere
inhoud erbij zal krijgen. Of moeten we vs. 2137: ‘Te wecken, uit het zaet en bloet
van d'eerste vrou’ zo verstaan, dat God nu, ‘vanwege de zonde van de mens...een
sterfelijk lichaam’ aannam en als verlosser kwam? Dat zou dan een tegenstelling
inhouden tot hetgeen Hij in eerste instantie wilde, nl. mens worden in een ‘onlijdelijk’
lichaam. Maar van deze controversiële kwestie wordt in drama noch Berecht ook
maar met een enkel woord gerept, en Vondel mocht er stellig niet op vertrouwen,
dat zijn publiek daarvan op de hoogte was. Waarvan wèl in de tragedie wordt
gesproken, is, dat de oorzaak van de menswording de engelen onthouden wordt;
de tijd zal hun die leren. Welnu, de tijd is in de slotfase voortgeschreden; de oorzaak
wordt nu duidelijk. Wie het stuk leest of ziet, kan uit de tekst moeilijk anders opmaken
dan dat in de verzen 2135-2138 de ware oorzaak genoemd wordt van de
menswording Gods, die voor Lucifer geheim gehouden werd.
Ik wil nog op een bijzonderheid wijzen. Pater Maximilianus stelt op het eind van
zijn artikel de vraag, of Vondel voor de franciscaanse theorie ook bij de
minderbroeders is te rade gegaan. Hij maakt dan duidelijk, dat dit zeer wel zo kan
zijn geweest. ‘Rond 1650 was de school van Scot talrijker dan alle andere scholen
tezamen’. Ik heb echter reeds betoogd, dat in elk geval de hoofdzaken van deze
theorie
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niet in de Lucifer terug te vinden zijn. Maar los daarvan: minstens even belangrijk
als de vraag, wat Vondel over deze kwesties gelezen of gehoord kan hebben, is
het feit, dat het publiek waarvoor hij schreef, daarvan grotendeels niet op de hoogte
was en het stuk wel anders moest interpreteren dan pater Maximilianus doet. In dit
verband is het dienstig een ander aspect van het probleem dat blijkbaar wèl een
grotere bekendheid had, in ogenschouw te nemen. Ik dank de kennis hiervan aan
6)
een essay van Arthur O. Lovejoy, ‘Milton and the paradox of the fortunate fall’ . Hij
bespreekt daarin vss. 473-478 van Paradise Lost, waar Adam, die van de aartsengel
Michael een profetisch verhaal over de geschiedenis van het mensdom na de val
heeft gehoord, zegt:
Full of doubt I stand,
Wether I should repent me now of sin
By me done or occasioned, or rejoice
Much more that much more good thereof shall spring To God more glory, more good will to men
From God - and over wrath grace shall abound.

De paradox van de zondeval, die gezegend is omdat de menswording erdoor
geconditioneerd is, wordt door Lovejoy nader besproken. Hij wijst erop, dat Milton
de gedachte bij Du Bartas kan hebben gelezen, die in de Seconde Semaine schrijft
(tot de mens sprekend, die zich beklaagt dat God de zonde van Adam aan hem
wreekt):
Et toutes fois encor tu te plains de sa grace,
Dont l'alambic extrait de ta rebelle audace
Trois biens non-esperez, sçavoir: gloire pour soy,
Vergogne pour Sathan, felicité pour toy;
Veu que sans le peché sa clemence et justice
Ne seroient que vains noms, et que sans ta malice
Christ ne fust descendu, qui d'un mortel effort
A vaincu les enfers, les pechez, et la mort:
Et te rend plus heureux mesme apres ton offence
7)
Qu'en Eden tu n'estois pendant ton innocence .

6)

7)

Voor het eerst gepubliceerd in Journal of English Literary History, IV (1937), 161-179. Later
in Essays in the History of Ideas (1948), 277-295. Ook opgenomen in Milton's Epic Poetry,
edited by C.A. Partrides (a Peregrine Book) 1967 - blz. 55-73.
Vss. 497-506 van L'Imposture; door Lovejoy in Engelse vertaling geciteerd.
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Gezien de populariteit van Du Bartas bij het toenmalige Nederlandse dichtlievende
publiek, blijkend uit diverse vertalingen en het overnemen van enkele typische
stijleigenaardigheden, is deze plaats in ons betoog van belang. Nu kan men zeggen:
Vondel was nog protestant toen hij Les Peres vertaalde; sindsdien was hij
rooms-katholiek geworden en had hij zich ook dichterlijk wel helemaal losgemaakt
van Du Bartas. Het essay van Lovejoy is echter daarom nog zo belangrijk, omdat
hij ook roomse auteurs citeert die dezelfde gedachte weergeven. Zo b.v. een passage
uit de liturgie, een hymne, gezongen met Pasen, het Exultet (exultet iam angelica
turba caelorum), waarin voorkomt: O certe necessarium Adae peccatum, quod
Christi morte deletum est! O felix culpa, quae talem ac tantum meruit habere
redemptorem! Ook citeert Lovejoy een plaats uit de Traité de l'amour de Dieu van
de beroemde en zeer veel gelezen St. François de Sales, die zegt dat Gods
‘misericorde a esté plus salutaire pour racheter la race des hommes, que la misere
d'Adam n'avoit esté veneneuse par la perdre. Et tant s'en faut que le peché d'Adam
ayt surmonté la debonnaireté divine, que tout au contraire il l'a excitee et provoquee:
si que, par une suave et tres amoureuse antiperistase et contention, elle s'est
revigoree a la presence de son adversaire, et comme ramassant ses forces pour
vaincre, elle a mait surabonder la grace ou l'iniquité avoit abondé; de sorte que la
sainte Eglise, par un saint exces d'admiration, s'escrie, la veille de Pasques: “O
peché d'Adam, a la verité necessaire, qui a esté effacé par la mort de Jesus Christ;
o coulpe bien heureuse, qui a merité d'avoir un tel et si grand Redempteur!”...nous
pouvons dire comme cet ancien: Nous estions perdus, si nous n'eussions esté
perdus’; c'est a dire, nostre perte nous a esté a prouffit, puisqu'en effet la nature
humaine a receu plus de graces par la redemption de son Sauveur, qu'elle n'en
8)
eust jamais receu par l'innocence d'Adam, s'il eust perseveré en icelle’ .
Het zou wel vreemd zijn, als we deze gedachte niet ook in de Nederlandse
literatuur terug zouden vinden. Hiernaar zoekend vond ik in het

8)

Traité de l'amour de Dieu, livre II, chap. V. Ook dit door Lovejoy in Engelse vertaling geciteerd.
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eerste boek dat ik opsloeg, de Madrigalia van Stalpart van der Wiele, reeds in no.
7:
Tot val quam wijlen d'eersten Adam
Als hy viel van sijn ingeschapen waerde /
Nu rijstse / nu rijstse door den tweeden meer als voren /
Versoent van Godes tooren.
O groot geluck van Adams sonde!
Die sulcken soen ons heeft gevonden!

Het heeft in dit verband weinig zin meer van dergelijke plaatsen bij elkaar te zoeken.
Het lijkt me niet gewaagd te spreken van de topos van de gelukkige zondeval.
Vondel moet die hebben gekend. Als hij de daarmee strijdige en hier bij het
letterlievende publiek weinig bekende mening van Duns Scotus had willen
weergeven, dan had hij dat, om begrepen te worden, expliciet moeten doen. Nu hij
dit niet deed, mag men aannemen, dat hij het geheim houden van de reden van de
menswording welbewust hanteerde om Lucifer zijn lot niet te laten voorzèggen.
9)
W.A.P. Smit, de Lucifer in het tweede deel van zijn Van Pascha tot Noah
behandelend, noemt zich wel door pater Maximilianus overtuigd, maar niettemin
schrijft hij op blz. 104: ‘Wij hebben reeds gezien, dat daarachter (nl. achter de
woorden: “de tyt wil d'oirzaeck leeren”, vs. 497) de vraag schuilt, of Vondel uitging
van de Thomistische zienswijze volgens welke de Incarnatie a f h a n k e l i j k was
van de zondeval van Adam (en in laatste instantie dus ook van de opstand en de
duivel-wording van Lucifer), dan wel de Scotistische opvatting volgde die de
Incarnatie zag als o n a f h a n k e l i j k daarvan; eveneens dat Pater Maximilianus
geneigd was aan te nemen, “dat Vondel zich niet heeft uitgesproken voor een van
beide meningen”. Ik geloof dat dit laatste inderdaad juist is, maar zou daaraan willen
toevoegen dat naar mijn mening Vondel m e t o p z e t de zaak in het midden gelaten
heeft. Nu de Kerk beide opvattingen toeliet, maakte hij daarvan gebruik om de
dramatische spanning van zijn stuk te verhogen door zelf ook niet te kiezen. De
toeschouwers wisten immers dat Lucifer zoù

9)

Zwolle, 1959.
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vallen en Adam tot zonde zoù verleiden, en dat in het historisch verloop van de
Heilsgeschiedenis de Menswording daarmee onverbrekelijk verbonden is. Daarom
viel niet anders te verwachten dan dat zij de woorden van Gabriël zouden opvatten
als tragische ironie: Lucifer die zo graag de oorzaak wilde kennen, zou zèlf de
oorzaak blijken te zijn. Het lijkt mij uitgesloten, dat Vondel zich daarvan geen
rekenschap gegeven zou hebben. Maar dan betekent dit, dat hij uit dramatische
overwegingen prijs stelde op deze interpretatie als tragische ironie, ondanks haar
theoretische aanvechtbaarheid! Hij had immers gemakkelijk elk “misverstand” kunnen
voorkomen, hetzij door een nadere uiteenzetting van de Scotistische opvatting,
hetzij door een formulering die het punt in kwestie vermeed. Maar hij koos een
andere weg. “In theologicis” dekte hij zich door op het theoretische probleem niet
in te gaan en dus ook niets te zeggen wat onjuist kon heten. Tegelijkertijd echter
bereikte hij “in dramaticis” zijn doel door niets in de weg te leggen aan de
interpretatie, die zich onwillekeurig aanbood. En waarom eigenlijk niet, nu het verloop
der feiten dit “misverstand” achteraf toch “waar” had gemaakt?’
Met alle waardering voor Smits grote werk meen ik toch, dat hij hier op twee
gedachten hinkt. ‘In theologicis’ geeft hij pater Maximilianus gelijk, maar oordeelt
dan dat Vondel, die dezelfde mening zou hebben gehad, ‘in dramaticis’ toch iets
heel anders aanbiedt, hem daarmee een dubbelzinnigheid in de schoenen schuivend,
die m.i. met diens aard helemaal niet in overeenstemming is te brengen. In elk geval
zijn we het echter wel met elkaar erover eens, dat de tragedie op zijn minst de
suggestie geeft, dat aankondiging en belofte van de menswording in de Lucifer op
een en hetzelfde doelen. Ik ga alleen verder dan Smit. M.i. heeft Pater Maximilianus
uit de mededeling in het Berecht meer willen halen dan er staat, waardoor hij teveel
in de theologische hoek is blijven zitten in plaats van het drama van zichzelf uit,
woord voor woord en met alle suggesties die het geeft, te verklaren.
Smit spreekt in de bovenaangehaalde passage over tragische ironie, m.i. terecht,
en juist daarover zou ik wat willen uitweiden. Er is in dit opzicht een duidelijke
overeenkomst tussen Oedipus en Lucifer. Reeds voor de geboorte van Oedipus
heeft zijn vader een orakel ontvangen
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dat hij, als hij een zoon zou krijgen, door hem gedood zou worden en dat deze
daarna met zijn eigen moeder zou huwen. Om dit te voorkomen laat hij het kind
naar de berg Cithaeron brengen, waar het zeker zou zijn omgekomen. Een herder
brengt het echter naar de koning en koningin van Korinthe, die het als hun eigen
kind aannemen. Volwassen geworden, gaat Oedipus naar Delphi en krijgt er het
orakel, dat hij zijn vader zal doden en zijn moeder huwen. Om dit afschuwelijke te
ontgaan keert hij niet naar Korinthe, naar zijn vermeende vader en moeder terug,
maar gaat een andere kant uit, met het fatale gevolg. De tragische ironie van deze
historie is, dat er mogelijk niets gebeurd zou zijn, als de vader van Oedipus het hem
aangekondigde noodlot niet uit de weg was gegaan, m.aw. niets had gedaan.
Hetzelfde geldt voor de zoon. Ze scheppen juist de voorwaarden voor het tot stand
brengen van de afschuwelijke gebeurtenissen die ze, het koste wat het wil, trachten
niet te laten geschieden.
In diverse artes poeticae uit de tijd van de Renaissance wordt bij de behandeling
van de tragedie in het bijzonder de Oedipus besproken, een voorbeeld par excellence
van de tragische, de schuldeloze schuld, waarbij de held onwetend afschuwelijke
daden verricht en daardoor toch schuldig is. Bij mijn weten houden de schrijvers
van deze theoretische beschouwingen zich niet of nauwelijks met de tragische ironie
bezig. Uitbreiding van het klassieke, uit de retorica stammende ironiebegrip schijnt
voor het eerst expliciet aan de orde gesteld te zijn door Friedrich Schlegel, als deze
op een verschijnsel in de literatuur van zijn tijd wijst waarvoor hij de term romantische
ironie invoert. Er is heel wat strijd over dit begrip geweest, waarop ik hier niet hoef
in te gaan. Wel merk ik op, dat in de discussie ook de tragische ironie voor de dag
kwam. Ernst Behler heeft in een onlangs verschenen studie, Klassische Ironie,
10)
Romantische Ironie, Tragische Ironie , de ontwikkeling van deze begrippen
nagegaan en vond daarbij, dat ze in de praktijk bekend waren lang voordat Friedrich
Schlegel er de aandacht op vestigde. Hoe dit ook zij, het is duidelijk dat Sophocles
in zijn Oedipus de tragische ironie tot een integrerend element van zijn tragedie

10)

Darmstadt, 1972.
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heeft gemaakt. Vondel is dit natuurlijk niet ontgaan. Niet alleen heeft hij, getuige
zijn Berecht bij de Jeptha, vele artes poeticae bestudeerd, waarin, zoals ik al
opmerkte, de Oedipus telkens bijzonder in de aandacht stond, maar hij heeft het
stuk zelf ook vertaald. Dat was wel enkele jaren later dan hij de Lucifer schreef,
maar het werk moet hem allang geïntrigeerd hebben. Ik ben geneigd te zeggen:
vooral ook toen hij zijn Lucifer dichtte. Er is een belangrijke overeenstemming in
beide drama's door de vooruitzegging van wat in de toekomst gebeuren gaat, een
voorspelling die het verloop van het hele stuk bepaalt.
Naast de overeenkomst is er echter een duidelijk verschil. Laios, de vader van
Oedipus, hoefde volgens klassieke zede zijn pasgeboren kind niet te accepteren.
Hij laadde dan ook geen morele schuld op zich door het naar de berg Cithaeron te
laten brengen, opdat het daar zou sterven. En allerminst was dit het geval bij Oedipus
zelf, toen hij trachtte het hem aangekondigde lot te ontlopen. Beiden verzetten zij
zich tegen een duister noodlot, waarvan de beweegredenen door mensen niet zijn
te vatten. In de Lucifer is dat anders. De reden van de menswording Gods blijft
voorlopig ook in het duister, maar deze is op zichzelf geenszins een afschuwelijke
zaak. Het verzet van de engelen die in opstand komen, is dan ook niet om iets
immoreels te verhinderen. Hun is ‘het toekomende menschworden des Woorts’
‘eenighzins’ ontdekt om hun naijver ‘te heftiger t'ontsteken’. De naijver is er reeds,
als het stuk begint: Lucifer heeft niet voor niets Apollion voor informatie naar het
aardse paradijs gestuurd! Er is dus al een moreel tekort. Dit moet ontwikkeld worden
om de voorwaarden voor de incarnatie tot stand te brengen. Terwijl Oedipus de
voorzegging van het noodlot in vervulling laat komen zonder te weten dat hij kwaad
doet, is Lucifer steeds in twijfel of hij op de goede weg is, d.w.z.: in de grond van
zijn hart weet hij dat hij verkeerd doet. Bij dit verschil past, dat het Oedipusdrama
aanvangt als alles al in vervulling is gegaan, juist bij het beginnende doorbreken
van het inzicht, waardoor Oedipus leert zien wat hij misdreven heeft, en dit maakt
hem diep rampzalig. Het weten van zijn schuld is bij Lucifer echter steeds latent
aanwezig en daarom begint zijn drama reeds voordat de menswording is
aangekondigd, kort na de schepping van de mens. Het ongemeen tragische van
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Lucifer is, dat hij niet anders kan dan hij doet en dat hij zich daarvan steeds meer
bewust wordt met als hoogtepunt de wanhoopsuitbarsting na zijn gesprek met Rafaël
in het vierde bedrijf:
Of ergens schepsel zoo rampzaligh zwerft als ick?

met verderop de regels die precies zijn onmogelijke situatie kenschetsen:
Ick zwoer myn' Schepper af, hoe kan ick voor dat licht
Myn lasterstucken, myn verwatenheit vermommen!
Hier baet geen deizen: neen, wy zyn te hoogh geklommen.

Het lijkt erop, of hij een vrij wezen is, in staat om van de dwalingen zijns weegs terug
te keren, maar in werkelijkheid is hij voorbeschikt om ten val te komen, doende al
die dingen die moeten gebeuren om de menswording, die hij verhinderen wil, een
feit te laten worden.
Vondels tragedie is daardoor gebouwd op een crux, die trouwens aan het
christendom eigen is, het in wezen onoplosbare probleem van de algoede, alles
wetende en vooruitwetende Schepper, en van de vrije wil van het schepsel. Het lijkt
moeilijk in overeenstemming te brengen met de algoedheid van God, dat Hij een
door hem geschapen wezen a priori tot de eeuwige verdoemenis zou hebben
bestemd. Maar het aannemen van de vrije wil levert eveneens een tegenstrijdigheid
op. Als de mens zondigt, dan zou God dat vooruit hebben kunnen weten en dan
had Hij, hem in Zijn algoedheid scheppend als Zijn evenbeeld, de gelijkenis toch
net even beter moeten maken. Vondel had indertijd in zijn Decretum Horribele heftig
uitgepakt tegen de eerste stellingname. Had hij sindsdien over het probleem
doorgedacht en was hij tot een meer deterministische overtuiging gekomen, volgens
welke karakter en omstandigheden samenwerkende het wilsbesluit bepalen?
De structuur van het stuk geeft wel aanleiding tot die veronderstelling. Zoals ik al
eerder opmerkte, bestaat de afgunst ten opzichte van de mens bij een deel van de
engelen van het begin af. Volgens de reeds geciteerde passage uit het Berecht
moet dit voor Vondel een belangrijk punt geweest zijn, omdat de eerste aankondiging
die nijd en afgunst zodanig deed aanwakkeren, dat er de storm van de opstand uit
ontstond. Karakter van de tot oproer neigende engelen, en de omstandigheid van
de aankondiging werkten dus samen. Onafwendbaar?
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Men kan opmerken, dat Rafaël Lucifer dan toch maar genade aanbiedt. Hij doet dit
echter anders dan Gabriël, als die de menswording aankondigt en zijn toespraak
beëindigt met de woorden ‘Zoo luidt myn last, waer aen de Godtheit u verplicht’.
Rafaël zegt het anders: ‘ick koom, met medecyne En balsem van gena, gestegen
uit den schoot Der Godtheit’. (vss. 1465/7). Ik vat dit zo op, dat ‘gestegen uit den
schoot Der Godtheit’ op ‘ick’ slaat, waarbij in het midden blijft, of Rafaël op last van
God, dan wel op eigen gezag handelt. Dat laatste past het beste bij vss. 1623/4: ‘'k
verzeker u gena, En stelme, als middelaer, om hoogh voor u te pande’. Als hij
rechtstreeks namens God sprak, zou hij dit vermoedelijk wel even stellig als Gabriël
hebben gezegd en hoefde hij zich niet ‘te pande’ te stellen. Maar zelfs indien hij wèl
met een duidelijke opdracht van God kwam, dan nog was het karakter van Lucifer
zodanig, dat deze niet in staat was de aangeboden genade te aanvaarden. In dit
verband is het interessant, te wijzen op de mening van Suarez, die overigens wel
aannam, dat er een beproeving der engelen geweest is. De Dictionnaire de Théologie
Catholique geeft zijn opvatting als volgt weer: ‘Cette épreuve est la guerre que,
suivant l'Écriture, Lucifer provoque entre les anges, en leur proposant de se révolter
contre Dieu (hierop volgen de bewijsplaatsen). Les anges ont tous reçu des graces
suffisantes pour persévérer pendant cette période, les mauvais anges auraient pu
se repentir après être entrés dans la mauvaise voie, cependant, en fait, tous ceux
qui sont entrés dans cette voie à la suite de Lucifer y ont persisté jusqu'à leur
damnation, en raison non d'une impuissance physique, mais d'une impuissance
morale’ (deel I, col. 1240). Ik laat in het midden, wat men hier onder ‘une impuissance
physique’ moet verstaan, maar meen dat de ‘impuissance morale’ stellig iets van
het karakter is; en wat Suarez van de opstandige engelen in het algemeen zegt,
geldt zeker in het bijzonder voor Lucifer. Wel vraag ik mij af, welke plaats Lucifer in
deze beproevingstheorie inneemt - hij is immers de motor van de beproeving der
engelen en staat dus op de een of andere wijze in de dienst van God - maar deze
kwestie leidt ons af van de Lucifer van Vondel, reden waarom ik hier niet op inga.
Het is trouwens ook denkbaar dat Vondel, met Sophocles in aemu-
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latio tredend, een nog beter drama dan de Oedipus wou dichten en zich daarbij niet
volkomen rekenschap gegeven heeft van de theologische implicaties. Ik voor mij
geloof dit echter niet. Daarvoor is hij te lang met zijn onderwerp bezig geweest en
had hij zich te goed in de theologische vraagstukken verdiept. Maar hoe dan ook,
de bijzondere tragiek van Lucifer lijkt mij toch wel daarin te bestaan, dat hij, menend
zijn wil te doen, Gods wil volvoert.
Deze omkering van het beoogde doel en het bereikte effect is overigens niet tot
de tragische ironie beperkt. Ook in de humor komt een dergelijke wending
herhaaldelijk voor. Het is talloze keren betoogd, dat het komische op een
contrastwerking berust. Maar niet elk contrast werkt komisch, zoals we onmiddellijk
bij de Oedipus en de Lucifer kunnen zien. Daarvoor is ook nog nodig, dat de
tegenstelling berust op het min of meer plotseling samentreffen van in wezen
onverenigbare dingen, of op het zich ook min of meer plotseling openbaren van een
eerst niet geziene tegenstelling. Die tegenstellingen moeten dan wel betrekking
hebben op de mens of op als mensen voorgestelde wezens. Het gaat daarbij meestal
om de kleinheid van de mens aan de ene kant, aan de andere om de eisen die men
ideëel aan hem zou mogen of moeten stellen en die hij niet vervult. Indien die eisen
vervulbaar zijn of lijken, houdt het constateren van de tegenstelling een verwijt in,
dat we gewoonlijk spot noemen, of sarcasme, als de gezindheid waarmee geoordeeld
wordt, een zekere boosheid of zelfs kwaadaardigheid inhoudt. De afstand tussen
ideaal en het werkelijke menszijn kan echter ook zo groot worden, dat de kloof
onoverbrugbaar lijkt. Dat kan b.v. gebeuren, als we de kleine mens met zijn kleine
tekortkomingen plaatsen tegenover de absoluutheid van de eisen die God aan hem
stelt. Ook deze situatie is komisch, maar zonder de teleurstelling of boosheid van
het sarcasme, zonder de zelfvoldoening van de spot. Hier houdt het komische een
verzoening in, omdat we in het diepe besef van eigen kleinheid weten, dat het ideaal
niet te verwerkelijken is, waardoor er geen schuldvraag oprijst. In deze vorm van
het komische, de humor, wordt de tegenstelling tussen het grote, het absolute van
de kosmos of van Gods eisen, en de zwakheid van de mens zo diep ervaren, dat
in de lach of glimlach geen plaats is voor
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nevenbedoelingen of nevengevoelens, die in wezen een verheffing van eigen
persoontje zouden betekenen.
Het is begrijpelijk, dat in de humor herhaaldelijk een omkering van waarden plaats
vindt. De voorname persoonlijkheid kan plotseling toch maar een heel klein mannetje
blijken te zijn, en omgekeerd kan een vreemd sujet zich als een bijzonder, waardevol
mens ontpoppen. De zonderlinge eigenaardigheden van deze laatste, die een alles
overheersende eerste indruk maken, kunnen ineens geheel irrelevant blijken, wat
op zichzelf al verrassend werkt. Een mooi voorbeeld daarvan hebben we in onze
literatuur in de figuur van Keesje uit de Camera Obscura.
Er is veel geschreven over dit wat onnozele mannetje. Het meest bekend werd
de passage die Potgieter aan hem wijdde in zijn bespreking van genoemd boek.
Over Hildebrand zelf sprekend oordeelt hij: ‘Vooral wensch ik - het is ook maar een
wensch! - dat hij zijne sympathie - het treffendste blijk van zijn gevoel uit het gansche
Boek - niet weêr, zal ik zeggen, verkwiste aan iemand, die er zoo weinig regt op
heeft als het Diakenhuismannetje. “Verkwiste, weinig regt?” En wat is het anders,
Lezer! dan een vooroordeel, waarvoor hij uw medegevoel opwekt?’ Ik hoop in het
volgende aan te kunnen tonen, dat Potgieter de quintessens van de historie blijkbaar
helemaal niet gezien heeft.
Wij kennen allen het verhaal. Het onnozele Keesje, die zijn opvoeding in een
weeshuis begon en nu bezig was die in het diakoniehuis te voltooien, bewaarde zijn
indertijd verdiende twaalf guldens in een leren zakje op zijn hart, om zijn ‘lijk te
verbeteren’, d.w.z.: hij, die bij zijn weten nooit eigen kleren had gehad, wou ‘één
eigen doodhemd’ hebben. Bovendien wou hij ‘fassoendelijk’ begraven worden, niet
met ‘'t goed an van 't Huis’ en niet zomaar ‘in de put’. Het mannetje, dat nooit een
eigen persoonlijkheid was geweest, wou dit tenminste voor één keer zijn en wel op
het ‘moment suprême’, het ogenblik dat hij voor Gods rechterstoel zou verschijnen.
Dat laatste staat niet in de tekst; het zou in deze terminologie niet bij het eenvoudige
Keesje passen en had het verhaal ook net even te nadrukkelijk gemaakt. Maar het
komt er wel op neer.
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En nu het vervolg, als het geld hem ontnomen is, omdat de diakenhuismannetjes
geen eigen geld mogen hebben. Dan vergaderen de regenten op verzoek van oom
Stastok inzake de kwestie, of men het zakje aan Keesje zal teruggeven. Het gaat
bij deze voorname mensen alles zeer formeel toe en er worden, heel tekenend, veel
vreemde woorden gebruikt, maar niemand durft de verantwoordelijkheid op zich te
nemen om uit menselijke overwegingen voor één keer van de reglementen af te
wijken, niemand durft de consequenties van zijn kwaliteit te aanvaarden, niemand
durft een eigen persoonlijkheid te zijn. Ik citeer:
‘De president liet den Vader bij zich komen, en daarna den Vader rondgaan bij
de andere Regenten, om ze tot een extra vergadering te convoceeren. Op deze
vergadering moest eerst Keesje binnenkomen, en vervolgens buitenstaan; daarna
moest ook de Vader binnenkomen, en vervolgens buitenstaan. Daarop werd er een
uur gedelibereerd, hetwelk hoofdzakelijk daarmee werd doorgebracht dat de
president gedurig zei dat hij de zaak aan de heren overliet en de heeren gedurig
zeiden dat zij de zaak aan den president overlieten.
Daar het zóó niet blijven kon, bracht eindelijk de president het advies uit, “dat het
aan den eenen kant, wel doenlijk was Keesje zijn geld terug te geven, daar Keesje
een man was van voorbeeldig gedrag, die het geld zeker tot aan zijn dood toe zoo
goed bewaren zou als de ijverige thesaurierzelve” - waarop de “ijverige
thesaurierzelve” boog - “maar dat, aan den anderen kant, de ijverige thesaurier het
weder even zoo goed bewaren zou als Keesje, en dat het dus volstrekt niet noodig
was Keesje in het vooroordeel te stijven, dat zijn geld beter bewaard zou worden
en zekerder tot deszelfs, d.i. Keesjes, doel zou worden aangewend, indien hij,
Keesje, het zelf bewaarde, dan indien de ijverige thesaurier het bewaarde; en dat
dit zijn advies was.”
De secretaris meende echter met eenig recht dat dit advies den knoop niet genoeg
doorhakte, en stelde dus onder verbetering voor, tot een van de beide maatregelen
over te gaan; - waarop “de ijverige thesaurierzelve” de edelmoedigheid had afstand
te doen van het “custodiëeren der penningen in quaestie”, en men eenparig besloot
aan Keesje zijn twaalf gulden, weder behoorlijk in een zeemlederen zakje
vastgenaaid, terug te geven’.
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Het is een prachtige bladzij, niet alleen door woordgebruik, herhalingen, een
ingewikkelde zinsconstructie, bijzondere interpunctie, maar ook door de fijne
o

psychologie en humor. Er komen nu echter allicht twee vragen op: 1 : leg ik met
mijn persoonlijkheidsvergelijking van Keesje en de regenten niet meer in het verhaal
o

dan ermee bedoeld was? en 2 : waardoor is deze geschiedenis vergelijkbaar met
Oedipus en Lucifer?
Op de eerste vraag antwoord ik het volgende. Mocht men mijn gegeven toelichting
niet evident vinden, dan wijs ik nog op Hildebrands significant gebruik van
bijbelteksten. In De Familie Kegge doet hij dat twee keer. Het duidelijkst, maar wel
wat heel opzettelijk, als hij op weg is naar Van der Hoogen om deze duidelijk te
maken, dat hij Suzette Noiret met rust moet laten en zijn bezoeken bij de heer Kegge
dient te verminderen en geen invloed op diens dochter meer mag uitoefenen. Vooraf
gaat Hildebrand een kerk binnen en woont er het begin van de godsdienstoefening
bij. Het tekstwoord is: ‘De Heer kent den weg der rechtvaardigen, maar de weg der
goddeloozen zal vergaan’. - Eerder heeft hij - en hier veel fijner - een bijbeltekst
gebruikt in het hoofdstuk De Grootmoeder, precies het middendeel van het hele
verhaal. Als hij op een ochtend de bibliotheek van de Kegges binnenkomt, hoort hij
de oude vrouw in het Engels Rom. VIII: 24, 25 lezen: ‘For we are saved by hope:
but hope that is seen is not hope: for what a man seeth, why doth he yet hope for?
But if we hope for that we see not, then do we with patience wait for it’. Behalve dat
deze woorden een eigen betekenis voor de oude, naar de dood verlangende oude
dame hebben, vormen ze ook de tegenstelling tot alles wat de heer Kegge doet en
najaagt: het zichtbare, uiterlijke vertoon. Ze zijn er mede de kritiek op.
Deze twee voorbeelden lijken mij overtuigend genoeg om ook aan een soortgelijke
passage in De Familie Stastok een bijzondere zin te hechten. In het hoofdstuk dat
voorafgaat aan Het Diakenhuismannetje vertelt zijn historie, nl. het verhaal over het
potspelen, staat in het begin, dat oom Stastok bij het ontbijt uit de bijbel Lucas X
voorleest, waarvan Hildebrand vooral, in deze kring en uit die mond, het 21ste vers
treft: ‘Ik danke u, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat gij deze dingen
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voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt ze den kinderkens
geopenbaard.’ Hebben deze woorden op de familie Stastok betrekking? Men zou
het misschien denken, omdat de voorafgaande zin luidt: ‘Mijn oom las niet
welsprekend, niet mooi, zelfs niet goed op sommige plaatsen - maar het was
stichtelijk, want hij las de Bijbel, het was goed, want hij las met eenvoudigheid; het
was schoon, want het was hem aan te zien dat hij geloofde’. Maar bij nader toezien
blijkt de tekst toch niet goed te passen op het gezin Stastok, dat tot de gegoede
burgerij behoorde en zich, zoal niet tot de wijzen, dan toch wel tot de verstandigen
rekende en moeilijk bij de kinderkens ondergebracht kon worden. Hoeveel temeer
wordt de tekst echter betekenisvol als onopvallende inleiding tot het volgende
hoofdstuk, waar de regenten geacht mogen worden wèl tot de wijzen en verstandigen
te behoren en Keesje zonder twijfel tot de kinderkens. Hildebrand dacht hier een
dimensie dieper dan Potgieter bij het schrijven van zijn kritiek vermocht te zien, wat
het misverstand verklaart.
Blijft de tweede vraag: waardoor is deze historie vergelijkbaar met Oedipus en
Lucifer? Laat ik bij het antwoord vooropstellen, dat de term ‘vergelijkbaar met’
allerminst ‘gelijk aan’ betekent. Er zijn overeenkomsten en verschillen, die echter
niet toevallig bij elkaar worden gebracht, maar iets essentieels van de verhalen
uitdrukken. De eerste vraag die we nu moeten stellen, is: waardoor wordt Oedipus
een tragische figuur? Er zijn humoristische verhalen genoeg waarin de hoofdpersoon
door bepaalde eigenaardigheden in zijn karakter steeds laat mislukken wat hij tot
stand wil brengen. Heer Bommel is er heden ten dage bij ons het bekendste
voorbeeld van. En evengoed kennen we humoristische vertellingen waarin de
hoofdpersoon juist laat geschieden wat hij wil vermijden. Ik denk hier b.v. aan Claude
de Lingendres en Mathilde d'Almonde in Ik en mijn Speelman van Aart van der
Leeuw. Maar willen ze humoristisch zijn, dan moeten de gebeurtenissen zich stellig
in een sfeer van beminlijkheid afspelen; of in elk geval van dien aard zijn, dat ze op
een aanvaardbaar natuurlijk vlak liggen en niet tegen de diepste morele gevoelens
indruisen. Bij Oedipus is dat laatste echter wel het geval. Hij doet afschuwelijke
dingen. Hij weet niet, kan niet weten dat zij afschuwelijk zijn, maar niettemin zijn
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ze het. Waar ligt nu de grens tussen de aanvaardbare en de afschuwelijke dingen?
Dat zal in verschillende situaties verschillend zijn. Het is duidelijk, dat het tragische
hier aan het humoristische kan grenzen, al is de grens zelden scherp te trekken.
Een merkwaardig voorbeeld van het dooreenlopen der genres is het indertijd door
de Haagse Comedie opgevoerde Arsenicum en Oude Kant. Hierin zijn twee
vriendelijke oude dametjes telkens weer zozeer bewogen door het leed van
bezoekers die toevallig eens een verzuchting slaken over de moeiten van hun leven,
dat zij hen in alle lieflijkheid uit hun lijden verlossen, wat met een poedertje in de
thee voortreffelijk gelukt, waarna een bij hen inwonende infantiele broer voor de
begrafenis in de kelder zorgt. Het geheel, dat elk ogenblik in het tragische had
kunnen omslaan, blijft tot het einde toe komisch, doordat in de spelsituatie de
liefderijkheid van de toch lichtelijk getroubleerde zusters het politionele onderzoek
volkomen op een dwaalspoor leidt en zij de werkelijkheid van wat al te gemakkelijk
geuite verzuchtingen ad absurdum voeren door deze als absoluut op te vatten.
In Vondels drama ligt de zaak, zoals ik al opmerkte, anders dan in de Oedipus.
Lucifer doet niet zulke weerzinwekkende dingen, maar hij weet, diep in zijn hart, dat
het een grote zonde is wat hij doet. Hij kan niet anders - dat weet hij weer niet - en
zo schept hij juist de voorwaarden voor het tot stand brengen van wat hij onmogelijk
wou maken. Het is een tamelijk verwikkeld gegeven, waarin Vondel, aemulerend
met Sophocles, het schuldprobleem anders, moderner stelt dan zijn grote voorganger.
De regenten uit De Familie Stastok pakken de zaak waar het om gaat, zeer degelijk
aan. Hun hele doening, er zo op berekend volgens de gewichtigheid van hun positie
de zaak in overeenstemming met de daarvoor geldende regels aan te pakken, wordt
echter een farce, omdat eigenlijk geen de verantwoordelijkheid die het ambt hem
toeschuift, durft te dragen. Sterker nog: de hele gewichtigdoenerij vindt zijn oorzaak
in de tegenstrijdige behoeften meer te lijken dan ze zijn, en zich daarvoor achter
een façade te kunnen verschuilen. Op zichzelf zou dit niet eens zijn opgevallen, als
niet het onnozele Keesje, die zijn hele leven geen eigen persoonlijkheid was geweest,
dit nu juist
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voor God wèl wilde zijn. Èn Keesje, èn de regenten verwisselen daardoor van plaats,
maar op een andere, belangrijker waarderingsschaal dan die van het dagelijks leven.
Alleen, de regenten worden niet tragisch. In de eerste plaats, omdat het maar zo'n
klein geval is waarom het gaat: en tenslotte aanvaarden ze dan toch de
verantwoordelijkheid voor een gunstig besluit. In de tweede plaats - en dit weegt
zwaarder - omdat ze geen afschuwelijke of zwaar immorele dingen trachten te doen.
Natuurlijk, ijdelheid is er wel in het spel en wij weten allemaal dat ijdelheid een zonde
is. Maar is ijdelheid niet in meerdere of mindere mate ons aller erfdeel? Wie van
ons weet zich in dit opzicht zozeer zonder zonde, dat hij, of zij, de eerste steen naar
de regenten van Keesje zou durven te werpen? Aan het ogenschijnlijk niet zo zwaar
gebod om de ijdelheid te ontgaan, kunnen maar weinigen voldoen, en die weinigen
vinden dan nog bij de anderen meestal maar een geringe waardering. En daar ligt
dan wel de oorzaak van onze glimlach om die gewichtige, zich van hun ijdelheid
niet eens bewuste, goedhartige regenten, die als kleine mensen, in wezen kleiner
dan Keesje, niet aan dat hoge gebod kunnen voldoen. Ironie van het Lot, maar niet
om boos over te worden, omdat we nu eenmaal bijna allen met die eigenschap
behept zijn en hem daarom graag in de humor relativeren.
Scheveningen
G. KAZEMIER
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De semantiek van geest en zinnen bij Rhijnvis Feith
Een terreinverkenning
1. Inleiding
Het is een bekend feit - hoewel er niet altijd voldoende aandacht aan geschonken
wordt - dat vele woorden in vroegere perioden van onze taal een andere betekenis
en/of gevoelswaarde bezaten, dan wij hedentendage geneigd zijn eraan te hechten.
Voor een goed begrip van oudere teksten is het daarom van eminent belang dat
men zich zo precies mogelijk rekenschap geeft van de betekenis die de woorden
voor de auteur en zijn tijdgenoten gehad hebben. Veenstra heeft in één van zijn
studies over Hooft terecht gewezen op het gevaar dat de moderne onderzoeker
bedreigt: deze zal er immers toe neigen te vergeten ‘dat niet de uitzonderlijke, nu
nog weinig of niet meer voorkomende woorden de moeilijkheden vormen, maar juist
de gewone, die toen net iets anders inhielden dan nu, of een net iets andere
gevoelswaarde hadden, of net meer of minder belangrijk waren in het totale veld
van morele waarden. Factoren van allerlei aard, vooral sociale, maar ook politieke
en economische, wetenschappelijke en godsdienstige hebben aan deze wijzigingen
1)
deel’ .
Zo moet het de hedendaagse lezer van Rhijnvis Feiths werken bij nadere
beschouwing opvallen dat deze achttiende-eeuwse auteur aan vele ons bekende
woorden blijkbaar andere betekenissen toekent dan wij nu zouden doen. Ten aanzien
van sommige woorden verschaft Feith zelf expliciete informatie, andere woorden
blijken impliciet afwijkend van het hedendaags gebruik, en van weer andere kan
men slechts gissen dat ze in afwijkende betekenis gebruikt worden. Het springt
bijvoorbeeld in het oog dat termen als geest, wijsbegeerte, natuur, liefde, deugd,
wellust, waarover Feith herhaaldelijk uitvoerig

1)

F. Veenstra, Ethiek en moraal bij P.C. Hooft. Twee studies in renaissancistische levensidealen,
Zwolle 1968, blz. 15.
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reflecteerde, een andere ‘lading’ hadden dan wij er anno 1973 in leggen. Over liefde
vertelt Feith ons zelf veel, maar een woord als deugd blijft volslagen duister: het
wordt honderden malen gebruikt zonder dat men ervaart wat het is; het is zonder
twijfel iets voortreffelijks, maar welke eigenschappen iemand moet hebben om deugd
2)
te bezitten, wordt in het midden gelaten . Ditzelfde geldt voor veel gebruikte
predikaten als geestig, zinnelijk, wellustig, bevallig, akelig, kies. Soms verkeren we
in de gelukkige omstandigheid dat de auteur expliciet duidelijk tracht te maken wat
we onder een door hem gebruikte term moeten verstaan. Dat is het geval geweest
bij het woord sentimenteel, dat Feith zonder veel succes heeft trachten te redden
3)
van de ongunstige betekenis die het woord al spoedig aannam, ook in zìjn dagen .
Maar in andere gevallen moeten we proberen de juiste betekenis van een woord
op te maken uit de context, en dan liefst niet uit één of twee, maar liefst uit honderd
of meer gebruiksgevallen. Dat nu is mogelijk bij de woorden geest en zinnen, vooral
ook bij hun respectieve afleidingen geestig en zinnelijk, alsmede bij de in dezelfde
sfeer voorkomende woorden rede en wellust met hun derivaten. Feith gebruikt deze
woorden namelijk honderden malen.
Voor een dergelijk semantisch onderzoek moet men idealiter de beschikking
hebben over een dwarsdoorsnede van een bepaalde taalperiode, zodat men in
wezen synchronische taalbeschouwing kan bedrijven. Zoiets is altijd maar in beperkte
mate mogelijk: indien het ons lukt een doorsnede te maken van het jaar 1784, dan
is dat slechts gebaseerd op werk van Feith, terwijl men ook de beschikking zou
moeten hebben over het taalgebruik van alle tijdgenoten van Feith. Doen we
hetzelfde voor Feiths werk van 1818, dan geldt m.m. hetzelfde, terwijl de overzichten
van beide doorsneden pas reliëf krijgen tegen de achter-

2)

3)

Ook bijna een eeuw geleden zag men dat al in: ‘Even vaag als van hart, gevoel, ziel en
dergelijke uitdrukkingen zweefde hem de beteekenis van deugd voor den geest; en dat hij
de dingen nooit helder gezien heeft, dan men ze in den regel ziet door een floers van tranen
heen is werkelijk in vele opzichten waar’. Aldus J. Winkler Prins, ‘Mr. Rhijnvis Feith’,
Vaderlandse Letteroefeningen voor 1876, II, blz. 954.
Zie daarover: M.C. van den Toorn, ‘Sentimentaliteit als grootheid in de literaire terminologie’,
NTg. 57 (1964), 260-271.
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grond van ons hedendaags taalgebruik, anno 1973, waarvan we een optimale kennis
bezitten. Immers pas tegen deze achtergrond zijn de afwijkende betekenissen uit
vroegere taalperioden te begrijpen. Een apart onderzoek vergt dan nog de oorzaak
van de gevonden betekenisveranderingen, een inimens werk, waarvoor men kennis
van religieuze, sociale, ethische en wetenschappelijke achtergronden van de
tussenliggende periode dient te bezitten.
Er is nog een complicatie: gesteld dat men de betekenissen van een woord als
rede of natuur diachronisch nagaat, dan zou men tenslotte kunnen vaststellen dat
de betekenis van zo'n woord in de loop der eeuwen dusdanig veranderd is, dat men
zich met recht kan afvragen of we nog wel met hetzelfde woord te maken hebben.
Het alternatief is het semantisch onderzoek dat als ‘history of ideas’ bekend is
geworden, waarbij men veeleer een bepaald concept onderzoekt dan een bepaalde
woordvorm. ‘When meanings are thus taken as the topic of diachronistic narrative,
or of the synchronistic surveys that complement such narrative, it is meanings that
vary their language-words rather than language-words their meanings. The
development of a concept may be followed through different words in the same
4)
language, like “Christendom” and “western civilization”’ . Deze woorden van Cohen
kunnen we volledig onderschrijven, maar we mogen niet uit het oog verliezen dat
een bepaalde woordvorm toch altijd uitgangspunt van ons onderzoek moet zijn
(omdat er nu eenmaal geen betekenissen bestaan zonder woorden). Bekendheid
geniet het werk van Lovejoy, die erin slaagde tientallen betekenissen van het woord
natuur in de 17e en 18e eeuw te rubriceren, maar zijn uitgangspunt was telkens de
5)
woordvorm natuur . En Huizinga, die als historicus nooit zijn taalkundige afkomst
verloochend heeft, kon alleen zijn beschouwingen over het begrip ‘cultuur’ opbouwen
6)
door als basis woordvormen als cultuur en civilisatie te nemen .
Duidelijk wordt tenslotte uit dit alles dat men slechts betekenissen

4)
5)
6)

2

L.J. Cohen, The Diversity of Meaning , London 1966, p. 21.
A.O. Lovejoy, ‘“Nature” as Aesthetic Norm’, in: Essays in the History of Ideas 1948 (Capricorn
Books 23), New York 1960, 69-77.
J. Huizinga, Geschonden wereld, Haarlem 1945, blz. 7-26.
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van een woord of veranderingen van een begrip kan beschrijven door middel van
andere, verwante woorden of contrastwoorden. Nooit kan men één woord
beschrijven, het worden er vanzelf meer; alleen al omdat men voor de beschrijving
andere woorden nodig heeft. Anders gezegd: ieder woord ontvangt zijn nadere
bepaaldheid eerst door de begrenzing tegenover de omringende woorden in hetzelfde
veld. Dit ‘Wortfeld oder sprachliches Zeichenfeld’, naar de terminologie van Jost
Trier, moet aanwezig zijn om het enkele woord te kunnen begrijpen: in samenspel
met begripsverwante en tegengestelde woorden ontvangt een woord zijn betekenis
en veranderingen in die betekenis brengen noodzakelijkerwijs verschuivingen in het
7)
veld teweeg . Deze woordveldtheorie heeft na een veertigtal jaren weer actualiteit
gekregen door de vergelijkbare voorstellingen in een boomstruktuur, zoals deze in
de semantische component van de generatief-transformationele grammatica
8)
verschijnen (waarover hieronder meer).
Ons bewust zijnde van deze problematiek zullen we nu trachten de semantiek
van geest en zinnen bij Feith te beschouwen. Dat kan alleen als we ons afzetten
tegen het hedendaagse woordgebruik en vervolgens nagaan wat Feith onder deze
woorden verstond (waarbij de context ons moet helpen). Een vergelijking met
verwante woorden als rede en wellust is daarbij onvermijdelijk en ter completering
van het woordveld-beeld is een vergelijking van het taalgebruik van tijdgenoten ook in het buitenland - eigenlijk noodzakelijk. Het volgende moge dienen als een
bescheiden begin van zo'n studie.

2. De woorden geest en rede bij Feith
Een woord als geest duidt wel één van de meest complexe begrippen aan die we
in onze taal aantreffen; het woord onderging ‘in den loop der tijden veelvuldige
wijzigingen in beteekenis, die zich niet tot één hoofdbegrip laten vereenigen en ook
in vele gevallen zoozeer dooreen-

7)

8)

Vergl. daarvoor: J. Trier, Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes. Die
Geschichte eines sprachiichen Feldes, Bd. I Von den Anfängen bis zum Beginn des 13.
Jahrhunderts, Heidelberg 1931, S. 1-21.
Het uitvoerigst in: J.J. Katz and P.M. Postal, An Integrated Theory of Linguistic Descriptions,
Cambridge, Mass. [1964].
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9)

spelen, dat eene scherpe scheiding vaak ondoenlijk is’ . Het aspect van geest, dat
we willen onderzoeken, is de abstracte betekenis: ‘Datgene wat in den mensch
denkt, gevoelt en wil, als eene onstoffelijke zelfstandigheid beschouwd, in
10)
tegenstelling van het lichaam, het stoffelijk omhulsel er van’ . Ook ter omschrijving
van deze beperkte, abstracte betekenis zijn in het WNT nog achttien kolommen
nodig, wat nog bescheiden genoemd kan worden in vergelijking met de 223
bladzijden die de separate afdruk van Hildebrands artikel Geist uit Grimms Deutsches
11)
Wörterbuch beslaat . Tot deze abstracte betekenis van geest behoort ook de
beperkte toepassing van het woord onder invloed van het Franse esprit; wanneer
men zegt dat iemand geest heeft, bedoelt men daarmee: ‘levendig vernuft’ of ‘“de
vaardigheid van den geest om snel en fijn op te merken, het ongelijksoortige te
12)
scheiden en overeenkomsten te vinden tussen schijnbaar verschillende zaken”’ ;
een modern equivalent daarvoor is ook ‘puntigheid’.
Om nu een beeld te krijgen van het woordgebruik van Rhijnvis Feith is het van
belang werk uit verschillende perioden te onderzoeken; daarvoor kwam vooral in
aanmerking het meer beschouwelijke werk, waarin de grootste kans bestaat dat
woorden als geest en zinnen er voorkomen; dat betreft dus vooral de Brieven (wij
zouden dat nu essays noemen) en de leerdichten. De volgende werken werden
door ons geexcerpeerd:
1782

Verhandeling over het heldendicht, in:
Dicht en Prozaïsche Werken, Rotterdam
1824, deel VI; afkorting: Held.

1784

Brieven over verscheidene onderwerpen.
Eerste deel, in: Dicht en Prozaïsche
Werken, deel II; afkorting: Werken 2.

1785

Idem, Tweede deel, in: idem, deel II;
afkorting: Werken 2.

1787

Idem, Derde deel, in: idem, deel III;
afkorting: Werken 3.

1789

Idem, Vierde deel, in: idem, deel III;
afkorting: Werken 3.

1790

Idem, Vijfde deel, in: idem, deel IV;
afkorting: Werken 4.

9)
10)
11)
12)

Woordenboek der Nederlandsche taal (verder geciteerd als WNT), IV (1889), 706.
WNT, IV, 706.
R. Hildebrand, Geist, Halle/S. 1926.
WNT IV, 718.
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1792

Het graf, met inleiding en aantekeningen
uitgegeven door Dr. P.J.A.M. Buijnsters,
Zwolle 1964; afkorting: Graf.

1793

Brieven over verscheidene onderwerpen,
Zesde deel, in: Dicht en Prozaïsche
Werken, deel IV; afkorting: Werken 4.

1802

De ouderdom, in zes zangen, Amsterdam
1802; afkorting: Ouderdom.

1818

Verlustiging van mijnen ouderdom,
Haarlem 1826; afkorting: Verlust.

1821

De eenzaamheid en de wereld, in:
bovengenoemde uitgave Haarlem 1826;
afkorting: EW.

Het begrip ‘geest’ in tegenstelling tot ‘lichaam’ komt bij Feith weinig, en dan nog
in weinig opvallende zin, voor. Zo zijn er mensen, aldus Feith, die ‘toonen, behalve
eenen geest, ook een bezintuigd lichaam te bezitten’ (Werken 2, 123). Deze geest
staat, in een tijd waarin vooral aan het gevoel een belangrijke plaats werd ingeruimd,
niet in al te hoog aanzien. De geest bezit beperkingen:
Uw naauwbeperkte geest, wien hier de worm doet feilen,
Wil 't onbegrensd Vernuft van 't eeuwig Wezen peilen (Graf 106)

Geest is hier bij uitstek het verstandelijk kenvermogen van de mens, dat door zijn
aardse gebondenheid ernstig in zijn ontplooiing belemmerd is. Pas na de dood,
wanneer het eschatologisch verschiet zich voor de sterveling opent, verandert dat:
Daar zal voor 't groot Heelal de laatste nevel vliên,
En 't naauwst beperkt verstand zal meer dan Leibnits zien
(Graf 124)

Toch is de geest van de mens niet zonder meer verwerpelijk; er is ook sprake van
edele geest (Graf 120).
Geheel anders wordt dat wanneer we geest in de betekenis van ‘levendig vernuft,
puntigheid’ beschouwen: geest en geestigheid staan dan laag genoteerd en zij
delven het onderspit in de concurrentiestrijd met genie. Aan het laatstgenoemde
begrip heeft Feith uitvoerige aandacht besteed in zijn Ruwe schets van de genie
(Werken 2, 141-166), later nog uitgebreid in een andere Brief: Middelen ter
verbetering van den smaak. De smaak moet de mentor der genie zijn. Waarin de
genie
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zich van den smaak onderscheidt. (Werken 2, 201-223). Genie is hier een vrouwelijk
woord, in tegenstelling tot het huidige onzijdige woord; dat zou erop wijzen dat in
de genie - leenwoord uit het Frans - de betekenissen van genius en ingenium
verenigd zijn, terwijl in het moderne Nederlands alleen ingenium geïntendeerd is,
dat samen met de verwante neutra talent en vernuft het nieuwe woordgeslacht
13)
bepaald heeft . Feiths omschrijving van genie is omslachtig en vaag: de genie uit
zich reeds in de jeugd van de mens door sterke driften en stoutheid der
ondernemingen (zoals dat bij Klopstock het geval was) en iemand die genie bezit,
wordt veelal niet begrepen en door anderen voor gek versleten. Toch wordt zo
iemand kunstenaar tegen de verdrukking in, hij laat zich niet afschrikken door
hinderpalen en trotseert voor zijn kunst zelfs armoede (een romantische opvatting
overigens!). De genie is voor Feith een eigenschap, die uit componenten als sterk
gevoel, gelukkige verbeeldingskracht, scheppingsdrift en oorspronkelijkheid is
samengesteld, maar ook wordt genie concreet gebruikt voor de persoon die genie
bezit: ‘Een Genie bemint de eenzaamheid, en deze kan hem nooit te ruw of te statig
zijn’ (Werken 2, 147). Genie als eigenschap schijnt soms geoutreerd, maar tenslotte
is dat een relatief denkbeeld; het werk dat de genie voortbrengt is als een ongeslepen
diamant; de smaak moet dat zuiveren en de onstuimige genie maat leren houden.
In scherpe tegenstelling tot deze genie staat nu de eigenschap geest. ‘Tusschen
genie te hebben en geest te bezitten is een hemelbreed onderscheid’. De genie
gevoelt namelijk, maar: ‘De geest daarentegen gevoelt niets, hij redeneert’ (Werken
2, 83, 84).
Genie plaatst zich in alle omstandigheden en gevoelt, wat elk, die zij
verbeelden wil, gevoeld heeft; geest gevoelt nooit en blijft altijd dezelfde
(Werken 2, 84).
De geest (...) is altijd koud en onverschillig. Koud als de dood, overdenkt
hij zijn plan, schikking, woorden, voeging, harmonie, enz. (ibid).
De geest kan nimmer de schoonheden van de genie bereiken, en hij is
tevens te klein om hare gebreken te kunnen begaan. (ibid).

13)

Aldus de voorgestelde verklaring in WNT IV, 1533.
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Dat is duidelijke taal en het valt te begrijpen dat geest voor een zeer gevaarlijke
eigenschap gehouden wordt, waartegen een ernstige waarschuwing op zijn plaats
is:
Zonder gevoel voor het natuurlijk schoone, dichter te willen zijn; zonder
een allerkiescht gevoel te willen interesseren met hartstogten te
verwekken, is het geschiktste middel om onnatuurlijk te worden. Valt dit
in een' man, die tevens geen' geest bezit, dan doet het weinig nadeel;
men leest hem niet, en hier is de zaak mede afgedaan. De smaak van
anderen wordt niet bedorven. Maar zulk een schrijver hebbe veel geest,
dan is er niets gevaarlijker voor den waren gezonden smaak. Hij betoovert
zijne lezers door schitterende en geestige gedachten, schoon valsch,
daar hij ze gebruikt; dat men niet alleen in het begin niet ontdekt, dat men
in de natuur nooit zoo zou gesproken hebben; maar eerlang het niet meer
wil of kan ontdekken, en zulk een schrijver is in staat den geheelen smaak
zijner natie te bederven. (Werken 2, 82-83).
Zo wordt begrijpelijk dat geest negatief gewaardeerd wordt (bijv. nog Werken 2,
61; 157; 180; 3, 188; 212), want waar geest veld wint, verdwijnt het gevoel. Dat
geest hier equivalent met esprit is, blijkt uit Feiths uitlating over de Fransen: ‘dat
geene natie meer esprit, en minder gevoel in hare minnedichten vertoont’. (Werken
14)
3, 193) .
Geest betekent hier ‘vals vernuft, loze schittering’ en de afleidingen geestig en
geestigheid denoteren hier resp. ‘gekunsteld’ en ‘gekunsteldheid, onnatuurlijkheid’.
Zo roept Feith uit:
Hoe natuurlijk, hoe ongekunsteld, hoe antiek is Moncrif! Hoe geestig,
hoe gekunsteld, hoe modern Marmontel! (Werken 2, 36). Zegt d'Arnaud
nu te veel, als hij jammert, dat ons de geestigheid van dag tot dag armer
maakt? (Werken 2, 84).
De jonge dichter moet zich dan ook wachten voor het lezen van ‘werken, waarin
de goede natuurlijke smaak aan het enkel geestige opgeofferd wordt:
Het geestige is voor den smaak van het schoone, wat de specerijen
voor den natuurlijken smaak zijn; wanneer men er zijn gehemelte te sterk
aan gewent, walgen de beste en uitstekendste spijzen, die

14)

Van de geringe waardering van geest in de 18e eeuw geeft ook WNT IV, 719 enige
bewijsplaatsen.
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er niet mede aangezet zijn; terwijl het halfverdorvene, onder begunstiging
dezer prikkeling, met graagte verzwolgen wordt. (Werken 2, 84-85).
Feiths grootste grief schijnt wel te zijn dat ‘de geestigheid van den dichter het
gebrek van natuurlijkheid verguld heeft’ (Werken 2, 234); de verblindende schittering
ervan is nu juist het gevaarlijke. (Andere plaatsen: Werken 2, 27; 61; 95; 96; 220;
221; 4, 13; 69; 90; 100; 256).
Wij mogen bij dit alles niet uit het oog verliezen dat Feith hier zeer expliciet
verklaart wat hij onder geest en genie wil verstaan. In plaats van blij moet ons dit
skeptisch stemmen, immers niet zelden blijkt in zulke gevallen dat er met een woord
iets aan de hand is en schrijvers die zo zeker van hun zaak schijnen te zijn, blijken
zichzelf soms te weerspreken in ander werk. Zoals Lewis waarschuwt: ‘The fact that
they define it at all is itself a ground for scepticism’, en naar aanleiding van het
Engelse woord wit merkt hij terecht op: ‘We shall find old critics giving definitions of
it which are contradicted not only by other evidence but out of the critics' own mouths.
Off their guard they can be caught using it in the very sense their definition was
15)
contrived to exclude’ . Zo staan we ook bij Feith voor een raadsel, wanneer hij
sprekend over de natuur zegt: ‘Zoo gij hare welsprekende taal verstaat, zouden
mijne geesteloze woorden overtollig, zoo niet vergeefs zijn’. (Werken 4, 28). Wat
wil dat zeggen? Als geest ‘vals vernuft’ betekent, moet geesteloos dus wel gunstig
bedoeld zijn, maar waarom zouden ‘ongekunstelde’ woorden overtollig of vergeefs
zijn? Het heeft er alle schijn van dat geesteloos hier ‘dom’ moet betekenen en dat
geest niet meer in negatieve zin gebruikt wordt. Het is trouwens opvallend dat de
speciale betekenis van geest en genie plotseling opbloeit in de esthetische
beschouwingen die Feith in de jaren 1785 tot 1790 ontvouwde; daarna merken we
er niets meer van. En dat geeft te denken.
Het woord dat in het latere werk van Feith ineens een belangrijke status verkrijgt
is rede. We doelen hier op de betekenis die in het WNT omschreven is als ‘Het
menschelijk denkvermogen, en opvattingen die

15)

2

C.S. Lewis, Studies in Words , Cambridge 1967, p. 18.
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16)

daarbij aansluiten’ . In deze zin (lat. ratio) treedt het woord bij Feith in twee
schrijfwijzen op: rede en reden, soms ook met hoofdletter, vooral in personificaties.
Dat dit woord, zoals we zeiden, een belangrijke status verkrijgt is niet verwonderlijk
in de achttiende eeuw; dat het in verband met het begrip godsdienst optreedt, is
niet verwonderlijk bij Feith. Zo lezen we:
Geliefde stilte! woeste wouden! sombre dreven!
Uit u verrijst mijn hoop, in u begon mijn leven.
Hier volg ik, zonder dwang, o Rede! uw zachte stem,
Hier aêmt de Godsdienst troost, en geeft uw lessen klem.
(Graf, 118)

De rede, zowel voorgesteld als een inherente menselijke eigenschap (heel wat
hoger genoteerd dan geest!), als in de gedaante van een personificatie: een buiten
de mens bestaande macht, helpt ons driften en hartstochten te bedwingen (Graf,
60, 68) en zij fungeert überhaupt als tegenspeelster van het gevoel (Graf, 83, 101,
103), hoewel het gevoel soms uiteindelijk de overwinning behaalt en ons een hogere
waarheid doet inzien. De mens kan zich inbeelden zijn gestorven geliefde terug te
zien; de rede kan dit droombeeld ontzenuwen, maar eens wordt deze begoocheling
waarheid:
De Reden mooge in 't eind dit zoet bedrog versmaên,
Dit donker voorgevoel rijpt eens tot waarheid aan. (Graf, 126)

In overeenstemming daarmee is de expliciet uitgesproken opvatting dat de heilsleer
van het Evangelie meer te bieden heeft dan de rede:
De Rede zwijgt, of helpt mij doemen.
Waarop haar Godsdienst ook moog' roemen,
Vergeving kent de Rede niet.
Gij kent ze alleen, ô Woord des levens!
Gij, zaalge Leer uit Jezus mond! (Verlust, 81)

De rede is in deze opvatting ontoereikend; zij stuit telkens op haar eigen grenzen:
Wat zich de Rede moog' vermeten,
Nooit zag haar oog het eind' der keten,
Zij brak voor haar altijd aan 't graf (Verlust, 79)

16)

WNT XII, 3e stuk, 801.
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Deze ontoereikendheid (waarvan meermalen sprake is: Verlust, 79 (2 ×), EW, 189,
216, 221) wordt gecompenseerd door het geloof, dat sterker is dan de rede:
Ach! uw behoefte gaat uw denkkracht ver te boven,
Zij moet, ondanks zich zelve, aan eenen God gelooven,
En waar dit Wezen niet (ô de ijzing rijst ten top!)
Zij schiep het voor uw hart en drong 't uw reden op. (EW, 189)

De rede is niet in strijd met Jezus' leer (Verlust, 35; EW, 217), wel echter staat zij
tegenover de zinnen. De mens heet ‘door rede en zinlijkheid bezield’ (EW, 202),
maar vooral de rede moet hem leiden (EW, 191) en niet de blinde lust:
Al wat deze aard' bezit, is ramp- of vreugde-bron,
En 't wordt hem [= de mens] aangeboôn, opdat hij kiezen kon.
Maar om bij deze keus het doelwit niet te missen,
Moet hier de Rede, niet de blinde lust, beslissen. (EW, 202)

Als zodanig is de rede van grote waarde in het menselijk bestaan: wanneer de
zinnelijkheid de rede gaat overheersen, ziet het er slecht voor de mens uit (Verlust,
30; EW, 204, 205), de rede moet de zinnelijkheid aan banden leggen (EW, 150;
203) en het allerergste geschiedt, wanneer de afgrijselijke oorlog woedt en Rede
vergeefs haar stem verheft (EW, 199).
Na deze inventarisatie van de woorden geest en rede wordt het tijd aandacht te
besteden aan hun tegenhanger zinnelijkheid.

3. De woorden zinnelijk en wellust bij Feith.
Wanneer men in een modern woordenboek de betekenis van zinnelijk nagaat, vindt
men onder dit lemma enige betekenissen, die wij er in het dagelijks spraakgebruik
o

niet meer zozeer aan hechten. Zinnelijk dan kan betekenen: 1 ‘onder het bereik
o

der zinnen vallende’, 2 ‘de zinnen als lichamelijke vermogens betreffend’ (zinnelijk
o

o

als tegenstelling tot geestelijk), 3 ‘alleen de zinnen aangaand of bevredigend’, 4
‘geneigd tot zingenot, wellustig, wulps’. - Het meervoud zinnen wordt omschreven
17)
als het geheel der lichamelijke gewaarwordingsvermogens . Naar het ons voorkomt
vigeren in het moderne Ne-

17)

8

C. Kruyskamp, Van Dale, Groot woordenboek der Nederlandse taal , 's-Gravenhage 1961,
2448, resp. 2446.
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derlands vooral de derde en vierde betekenis: ‘de zinnen betreffend’, ‘wellustig’.
Nu is het van belang in te zien, dat Feith in zijn oudste werken deze laatste
betekenis nooit gebruikt. Daarmee vervalt ook de ongunstige gevoelswaarde
waarmee een victoriaanse moraal het woord zinnelijk belast heeft. De gevoelswaarde
van het woord is bij Feith aanvankelijk volstrekt neutraal en het woord wordt door
hem bij voorkeur in min of meer wetenschappelijke theoretiserende geschriften
gebruikt. Zo lezen we bijv. anno 1781:
Het besluit van alles is dan, dat een goed Heldendicht met alle zijne
verscheiden deelen op eenmaal zinnelijk gevat moet kunnen worden, en
dit zal men kunnen doen, als het geheel zijne juiste grootte, en de deelen
hunne juiste betrekking met het geheel hebben. (Held, 54).
Het woord zinnelijk is hier slechts begrijpelijk als we het als ‘zintuigelijk, met de
zintuigen waarneembaar’ opvatten. Deze zintuigen liggen op het niveau van het
gevoel:
Deze harmonie, die in goede verzen de gevoelens, die de Dichter
voordraagt, altijd ondersteunen moet, stroomt met oneindig verschillende
aandoeningen door de ziel; alles wordt zinnelijkheid; alles enkel gevoel!
(Held, 114).
Dit gevoel, deze zinnelijkheid, worden scherp gescheiden gehouden van het
verstand. Sprekend over de poëtische waarschijnlijkheid in het epos, zegt Feith:
Zij heeft plaats in alle versieringen hoegenaamd, waarin de zinnen, aan
zichzelven overgelaten, geene tegenspraak bemerken kunnen. Schijnt
dus eene zaak (...) tevens aan het verstand onwaarschijnlijk en aan de
zinnen waarschijnlijk, dan is dezelve ook Poëtischwaarschijnlijk (Held,
80).
Niet alleen de preromantische voorkeur van het gevoel boven het verstand in de
kunstbeschouwing is hier interessant, maar ook het moreel onbelaste gebruik van
het begrip ‘zinnen’ en ‘zinnelijkheid’ is in dit verband linguïstisch en cultuur-historisch
van belang. (zie verder nog Held, 80, 81, 149). Zo kan Feith beweren
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...dat de hedendaagsche Romance, die toch niets dan eene navolging
der oude is, de hoogste eenvoudigheid van zeden en de meest naïve en
zinnelijke uitdrukking vereist (Werken 2, 25).

Zinnelijk dat hier in één adem met naief genoemd wordt, grenst hier aan
‘onbedorven, oorspronkelijk, natuurlijk’, want:
...het blijft niet minder waar, dat de Romance, meer dan eenige andere
soort van poëzij, door het missen eener geheel zinnelijke uitdrukking
gebrekkig wordt. De reden er van is duidelijk. Naar mate een volk nader
aan zijnen oorsprong grenst, naar mate is zijne poëzij zinnelijker (Werken
2, 25), en:
Merk hier nog bij aan, mijn Heer! dat hoe zinnelijker de uitdrukking zij,
hoe schooner de Romance moet geschat worden (Werken 2, 25).
Vandaar wordt begrijpelijk dat onze zinnen door de schoonheid beroerd worden
(Werken 2, 53). De mens bezit dus bepaalde vermogens, die zinnen heten, en die
gevoelig blijken voor schoonheid, kunst, het natuurlijke, het lieflijke, en alles wat
met die zinnen waarneembaar is, heet zinnelijk. Vooral het visueel waarneembare
valt eronder:
Tot hiertoe heb ik mij voornamelijk met het voorbeeld van den schilder
opgehouden, omdat zijne voortbrengselen duidelijker onder de zinnen
vallen (Werken 2, 76).
Zelfs een omschrijving van het begrip ‘schoon’ dient via de zinnen geformuleerd
te worden, want het blijkt:
...dat wij in de voortbrengselen der natuur de zoodanige alleen schoon
noemen (...), die eene volkomenheid aanbieden, die in de zinnen valt, en
zelfs zonder moeite in de zinnen valt (Werken 2, 194).
In overeenstemming daarmee is Feiths opvatting van de architectuur:
Hier vindt gij de Bevalligheid op de zinnelijkste wijze uitgedrukt (Werken
2, 120).
Deze betekenis van ‘zintuigelijk waarneembaar’ blijkt tenslotte overduidelijk uit
het volgende citaat:
Schoonheid is zinnelijk gemaakte volmaaktheid, of klaarder nog, de
zigtbare gedaante der volmaaktheid (Werken 2, 201).
(zie bovendien Werken 2, 123, 185, 193, 194, 203, 212, 214; Graf,
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47, 48, 49, 50, 51; Werken 4, 212, 213, 220-221, 226, 227, 233, 237-8,
247, 248.
In dit betekenisveld behoort ook de afleiding verzinnelijken in de betekenis
‘zintuigelijk waarneembaar maken’:
En gewis ‘er is geen onderwerp zo afgetrokken, dat een waar Dichter
niet zou kunnen verzinnelijken,...(Graf, 48).
Zinnelijkheid is voor Feith zo zeer ‘aanschouwelijkheid’ en ‘zintuigelijke perceptie’
dat hij er maat en rijm toerekent (Graf, 50, 51) en er zelfs een gehele Brief aan wijdt,
waarvan de titel voor zichzelf spreekt: Waarde der zinnelijkheid in poëzij. Zinnelijke
en wijsgerige waarheid. Nadeel, dat men aan de dichtkunst toebrengt, wanneer
men hare voortbrengselen naar de laatste alleen wil beoordelen. (Werken 4, 235).
In deze brief verdedigt Feith de dichterlijke vrijheid, die geoorloofd is, indien ze
zinnelijk is. Zo had eens een dichter kikvorsen door de keel doen kwaken, terwijl de
‘wijsgerige waarheid’ ons geleerd heeft dat deze dieren hun geluid door middel van
twee blazen aan weerszijden van de kop voortbrengen. Toch is het gedicht daarmee
niet veroordeeld, want:
Zinnelijk rikkikken de kikvorschen wel degelijk door den rauwen gorgel
(Werken 4, 243).
Zo spreekt Feith uitvoerig over:
...het groote vereischte in een goed dichtstuk, dat het namelijk zinnelijk
waar moet zijn. Deze zinnelijke waarheid wordt nooit, althans nimmer
zeker, nimmer anders dan bij toeval, daargesteld, zoo de dichter met al
zijne kundigheden de natuur zelve niet zinnelijk beschouwd heeft. Maar
vindt men deze zinnelijkheid ook in een dichtstuk, dan behoeft men niet
te vreezen dat het voor het gros der natie verloren, en slechts voor eenen
enkelen wijsgeerigen natuurkenner verstaanbaar zal zijn. (Werken 4,
237).
In dit citaat valt de adverbiale valentie in de woordgroep zinnelijk beschouwd op.
Het woord krijgt hier de betekenis ‘met of via de zinnen’, wat het vaker heeft in
uitdrukkingen als zinnelijke beschouwing (Werken 2, 68), zinnelijk vatten (Werken
2, 197, verg. ook Held, 54), en zinnelijke natuurbeschouwing, (Werken 4, 247).
Van deze direkt van zinnen afgeleide betekenis van zinnelijk met
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neutrale gevoelswaarde is echter een kentering waarneembaar naar een minder
gunstig gevoeld eigenschapswoord. Dat doet zich voor wanneer de mens zich te
zeer, ja uitsluitend door de zinnen laat leiden; hij wordt dan een zinnelijk mens,
d.w.z. uitsluitend via de zintuigen waarnemend, en daardoor eenzijdig. Dit zijn:
...de enkel zinnelijke menschen. Zij grenzen het naast aan de dieren.
Zij kunnen niet door den geest, maar enkel door de zinnen werkzaam en
vergenoegd worden, en hebben zeer weinige of in het geheel geene klare
begrippen. (Werken 2, 124).
Feith komt er zelfs toe te wensen ‘dat wij weinig zinnelijk genoeg’ mochten zijn
(Werken 3, 79) en hij beschouwt ‘de verkeering der beide seksen met elkander’ in
de verdorven maatschappij van zijn dagen ‘als zoo weinig kiesch, zoo geheel
zinnelijk, dat men er in ons land in vroeger tijd mogelijk geen voorbeeld van zal
vinden’ (Werken 3, 142). Hij meent dan ook:
De zinnen, geheel aan haar zelven overgelaten, zijn de gevaarlijkste
vijandinnen, die de ware liefde heeft. (Werken 4, 120; ook 4, 60, 61).
Hij waarschuwt tegen ‘al te groote zinnelijkheid’ (Werken 3, 161; 4, 91-92), noemt
‘zinnelijkheid en lagere driften’ in één adem (Werken 3, 161), meent dat bepaalde
zinnelijke minnedichten ‘het zedeverderf lijnregt in de hand werken’ (Werken 4, 93)
en spreekt zelfs over ‘van louter zinnelijken wellust walgen’ (Werken 4, 96).
Op deze wijze ontstaat een steeds somberder beeld van de zinnelijkheid en Feith
is hard op weg de theoretische fundering van het begrip in zijn Brieven geheel te
vergeten. Veelzeggend zijn de verzen:
't Is ramp, 't is louter ramp, wat ons aan de aarde kluistert,
De zinlijkheid vermeêrt, ons grootsch verschiet verduistert,
Ons voor de deugd verstompt en aan een vreugd gewent,
Die eens in 't stof verzinkt en de eeuwigheid niet kent. (Graf, 99).

In de eschatologische context van Het Graf uit 1792 staat het zinnelijke niet hoog
meer genoteerd (Graf, 102, 124) en het adjectief zinlijk schijnt hier de betekenis
‘aards’ aan te nemen: op het graf namelijk ‘zinkt de sluier weg, die 't zinlijk oog
verblindt’ (Graf, 118), maar
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wel heet de natuur nog ‘het zinlijk beeld van 't heil’ (Graf, 126). Ook de zinnen zelf
delen in deze contemptus mundi; hoewel niet als verwerpelijk voorgesteld, leggen
zij het af bij het naderen van de dood: ‘Zie hier het einde van het hoogst vermaak
der zinnen!...’, heet het (Graf, 77) (zie voorts Graf, 62, 68, met lage waardering; 61,
neutraal).
Deze ongunstige waardering van het zinnelijke neemt toe naarmate Feith ouder
wordt en daarmee komt zijn woordgebruik steeds meer in overeenstemming met
het moderne. In De Ouderdom van 1802 wordt ‘het lang bedrog der zinnen’ in één
adem met ‘'t zoet gevlei der driften’ genoemd (Ouderdom, 81) en in de poëzie uit
de laatste jaren van zijn leven wordt deze tendens sterker. Zingenot is verwerpelijk
(Verlust, 46; EW, 163) en zinnelijkheid verschijnt bijna uitsluitend nog in ongunstige
context, als ‘de slaaf der zinlijkheid’ (Ouderdom, 39), ‘een prooi der zinlijkheid’ (EW,
149), ‘een tooverglas der zinlijkheid’ (EW, 199) en ‘prooi van 't stof en van de
18)
zinlijkheid’ (EW, 211) . Geliefd is de personificatie van de zinnelijkheid:
ô Menschheid in de stervelingen,
Hoe diep zijt gij in 't stof verneêrd!
Hoe zaagt gij u de kroon ontwringen,
Door zinlijkheid als slaaf beheerd! (Verlust, 25).

en eveneens:
...het woest gedruisch der steden,
Waar zinlijkheid haar' troon vest op 't bederf der zeden
(EW, 200).

De zinnelijkheid wordt hier een sjibboleth in het eschatologisch verschiet, dat de
dichter ziet naderen; het woord betekent nu bijna ‘aardse vergankelijkheid’:
Ach! 't oogenblik genaakt, dat al het ijdel schijnen
In 't niet der zinlijkheid, als nevel, weg zal kwijnen (EW, 182).

18)

Metri causa verschijnt in de poëzie vrijwel altijd de vorm zinlijk. Er is echter geen sprake van
dat Feith met zinnelijk en zinlijk een betekenisdifferentiatie zou hebben beoogd. Hij gebruikt
beide vormen door elkaar, zowel in proza als in poëzie, soms op dezelfde bladzijde (bijv.
Graf, 49, 50).

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 90

38
(Andere plaatsen: Ouderdom, 86; Verlust, 7, 108, 108, 109; EW, 148, 168, 176,
191, 209).
De betekenis ‘aards, aan de aarde gebonden, stoffelijk, vergankelijk’ past in Feiths
latere werken het beste als omschrijving voor het adjectief zinnelijk.
Tot zijn gestorven echtgenote spreekt de dichter: ‘Een zinnelijke schijn verblindt
uw oog niet meer’ (Verlust, 10), er is sprake van het ‘zinlijk oog’ (Verlust, 47, 75;
EW, 212), het ‘zinlijk hart’ (EW, 177, 212) en het ‘zinlijk leven’ (Verlust, 80; EW,
195). Het moet uitgesloten geacht worden dat hier de moderne betekenis ‘wulps,
wellustig’ meespeelt; veeleer is zinlijk hier ‘aards, stoffelijk’, een betekenis die zich
echter alleen heeft kunnen ontwikkelen op basis van de notie van de aan de stof
gebonden zintuigen in tegenstelling tot de onstoffelijke geest. Men beschouwe bijv.
het volgende citaat:
Die zeeën, 't zinlijk beeld der eindlooze eeuwigheid,
't Wekt alles in zijn ziel die grootheid van gedachten,...
(EW, 146).

(men vergelijke voorts nog Verlust, 102; EW, 177, 197).
Zo zien we hoe Feith van een aanvankelijk precies omschreven wetenschappelijke
term door de aardse gebondenheid van het begrip tot een steeds lagere waardering
kwam, waarbij waarschijnlijk de verandering in zijn opvatting van het stoffelijk leven
de uiteindelijke ongunstige gevoelswaarde teweegbracht:
Tot dat de Dood, nu traag, dan snel,
Voor 't ijdel zinlijk Goochelspel
Het zwart gordijn laat zinken. (Verlust, 85).

Reeds eerder hebben we zinnelijk als bepaling bij wellust aangetroffen (Werken 4,
96), een ogenschijnlijk normale combinatie van woorden. Toch moeten we op onze
hoede zijn bij het lezen van een zin als
Eene al te groote gevoeligheid, en vooral in de vrouwen, loopt gewoonlijk
op onbepaalde goedhartigheid, blind vertrouwen, zinnelijke wellust uit
(Werken 3, 19).
De woordgroep zinnelijke wellust moet hier namelijk zoveel betekenen als ‘vreugde
aan het zintuiglijk waarneembare’. Het opvallende is hier
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de betekenis van wellust, die van de moderne afwijkt en niet de ongunstige
gevoelswaarde heeft die wij eraan hechten. In de moderne woordenboeken wordt
als eerste betekenis ‘zielsgenot’ of ‘innig welgevallen’ opgegeven en pas als tweede
19)
betekenis ‘sterk zinnelijk genoegen’, het laatste vooral met sexuele connotatie .
Bij Feith vigeert aanvankelijk de gunstige betekenis van ‘vreugde, welgevallen,
genot’; vooral ter uitdrukking van ‘kunstgenot’ wordt wellust gebezigd, bijv.:
Ik zelf achte de Duitschers zeer hoog, en de ogenblikken, die ik aan
de werken van Gellert, Gesner (...), ter lezing gewijd hebbe, zijn mij onder
het genot eens zuiveren wellust ontvlogen. (Held, 10; voorts: Held, 20,
44, 108, 118).
Ook de afleiding wellustig neemt daardoor vrijwel de betekenis ‘kunstzinnig’ aan:
Het is bekend, dat de wellustige Joniërs de proportie hunner zuil van
een welgemaakte rijzig vrouwenbeeld ontleend hebben. (Werken 2, 203;
ook Held, 53).
Bij het sterk mortuair besef van Feith kan wellust ook ter omschrijving van
sentimenteel doodsverlangen gebruikt worden:
Hoe vaak heb ik dien wellust van een gevoelig hart ondervonden in
eene achtbare Kerk, op een graf starende, daar een aandoenlijk opschrift
mijne geheele ziel aan kluisterde (Held, 20; ook: Held, 31).
Van de neutrale betekenis ‘genot’ (bijv. Werken 2, 60, 120, 131) is het nu slechts
een stap naar de ongunstiger connotatie, die ontstaat wanneer men verkeerd geniet;
wellust gaat nu de betekenis aannemen van ‘(onmatige), verkeerd gerichte
genotzucht’, vaak versterkt door adjectiva. Zo beweert Feith van Ovidius:
Liefde is bij hem gewoonlijk grove wellust, en beminnen louter begeeren.
De hoogste gelukzaligheid der liefde stelt hij in de dierlijke en onmatige
genieting van dezelve (Werken 3, 191).

19)

Zo in Van Dale t.a.p. blz. 2366. Dat de ongunstige betekenis thans regel is, wordt bevestigd
door een annotatie van Buijnsters, die wellust ergens verklaart als ‘vreugde’ ‘zonder de
ongunstige betekenis die het woord thans aankleeft’. (zie R. Feith, Het graf, Met inleiding en
aantekeningen uitgegeven door P.J.A.M. Buijnsters, Zwolle 1964, blz. 43; ook 63).
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Zo kan Feith spreken van ‘de grove aanritselingen der wellust en ongebondenheid’
(Werken 3, 24), ‘dierlijke wellust’ (Werken 3, 47), ‘den onreinen kus van den wellust’
(Werken 3, 144), ‘de verachtelijke wellust’ (Werken 3, 174), ‘aardschen wellust’
(Werken 4, 125), ja, zelfs wenst hij dat ‘onze jeugd van beide sexen den wellust
leere. schuwen en haten als de pest’, (Werken 4, 150). (Zie voorts nog: Werken 3,
19; 237). Het zijn hier vooral de attributieve bepalingen die het woord wellust in een
ongunstig daglicht plaatsen.
Des te opvallender bij dit alles is dat wellust in de neutrale betekenis ‘vreugde,
welgevallen’ nog steeds gebruikt wordt: er bestaat zgn. ‘ware wellust’ (Werken 4,
92; ook Werken 3, 235). Vooral anno 1792, in Het Graf, zien we een merkwaardig
naast elkaar voorkomen van moreel hoogstaande wellust en verwerpelijke wellust.
O wellust der Natuur! o Liefde op 't vrije Veld! (Graf, 62).

heet het hier en ook het mortuair verlangen wordt op deze wijze uitgedrukt:
't Is voor den wellust van een vreedzaam stervensuur (Graf, 84).

Typerend voor de gevoelsidealen van Feith is de trits:
Die wondre mengeling van wellust, rust, en smarte (Graf, 109).

die de herdenking van de omgang met de zielsvriendin Nerina begeleidt. (Verdere
plaatsen van wellust en wellustig, alle in gunstige zin: Graf, 43, 59, 70, 79, 81, 85,
103, 110, 116, 120, 125, 128, 133). Daarnaast wordt wellust als verwerpelijk
voorgesteld in:
De wellust roofde uw jeugd, de zorg uw rijpe jaaren (Graf, 63).

(Verdere plaatsen van wellust in ongunstige zin: Graf, 63 (2 ×), 102).
In de ouderdomswerken van Feith zien we wellust steeds meer in gunstige zin
verschijnen. In aansluiting bij een plaats in Het Graf, waar het ontwaken voor de
eeuwigheid als ‘wellust’ omschreven wordt (Graf, 70), zien we het woord meer en
meer in religieuze zin opduiken:
ô Zielrust, hoogste goed, dat hier de sterveling smaakt,
Die elken beker tot een' wellustbeker maakt,
Den storm der driften temt, de felste smarten leenigt,
En ons, in elken weg, met Gods bestel verëenigt (Ouderdom, 21).

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 90

41
Kenmerkend voor het romantisch gevoel dat natuur en opperwezen in eenzelfde
verrukking wil omvatten is het volgende citaat:
'k Aanbad van eerbied in het laagste stof gezonken,
Terwijl de Wagen en de Oriön om mij blonken,
En mijn verhoogd gevoel, ver boven 't aardsche leed,
Mijn halfverhemeld hart van wellust kloppen deed. (EW, 187).

Een hart als waarvan hier sprake is, ondervindt ook bij het beschouwen van de
natuur wellust, en wel ‘reinen wellust’ (Verlust, 8) of zelfs ‘wellust zonder peil’ (Verlust,
40) (Voorts nog: Verlust, 12; EW, 145, 192, 196, 213, 214). Maar ook in andere
context blijkt het woord wellust in Feiths latere werken uitsluitend met ‘vreugde’ of
‘welgevallen’ weergegeven te moeten worden. Geheel neutraal is bijv.:
Nooit wisslen wij ons heil hier strafloos met elkander.
Wat de een versmaadt, is vaak de wellust voor den ander.
(EW, 194).

(Verdere plaatsen: Verlust, VI, 129; EW, 146, 155, 157, 169, 186, 193, 210). Wel
valt hierbij nog op te merken dat er een zekere fluctuatie merkbaar is al naar gelang
het genot, de wellust, de vreugde sterk aan de aarde gebonden is, nl. de wellust
‘Die 't oncrvaaren hart een' hemel spelt op aarde’ (Ouderdom, 81), of religieus
verheven is, nl. de wellust van de ziel, waarvan sprake is bij Lazarus, Martha en
Maria (EW, 181). De laatste is hoger te waarderen dan de eerste, geheel in
overeenstemming met Feiths geestelijke ontwikkelingsgang, waarbij het aardse
steeds betrekkelijker wordt bij het naderen van de dood:
Helaas! wat is de vreugd, de wellust van het leven,
Zoo lang het denkbeeld van den dood nog 't hart doet beven
(EW, 221).

We zien in het gebruik van zinnelijk en wellust dus een merkwaardige semantische
parallellie te voorschijn komen. Aanvankelijk, in het jeugdwerk, zijn beide begrippen
moreel neutraal: zinnelijk is ‘zintuigelijk waarneembaar’, wellust is ‘welgevallen,
genoegen’. Omstreeks 1790 wordt zinnelijk in de betekenis ‘wulps’ of ‘aards’ gebruikt
en wellust is ‘verkeerde genotzucht’ en in de periode van ongeveer 1800-1820 is
zinnelijk louter ‘stoffelijk, aards’ gaan betekenen, terwijl wellust nu
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voor ‘genoegen’ (zowel voor religieuze verrukking als natuurbeleven) staat. Het
heeft zich daarmee weer hersteld van zijn ongunstige betekenis, terwijl zinnelijk de
weg van de devaluatie tot het einde toe is gegaan.

4. Het woordveld van geest en zinnen in de achttiende eeuw.
Het zou wel zeer merkwaardig zijn als alleen Feith een woordgebruik vertoonde dat
nergens anders te vinden zou zijn. Het ligt dan ook voor de hand dat een onderzoek
van de taal van Feiths tijdgenoten dezelfde merkwaardigheden aan het licht moet
brengen, en dat is inderdaad het geval. Bij een, voor ons gevoel, heftig opgewonden
romanticus als de jonge Bellamy vinden we dezelfde hoge positie van de rede:
De Rede doemt Losbandigheid,
Maar billijkt Vrijheids gulden wetten,
Die zij, tot eer der menschlijkheid,
Wil op den zetel zetten!
De Rede?...ja! de Godsdienst ook
20)
Volgt Heldenmoed... .

En ook wellust heeft dezelfde gunstige connotatie als bij Feith:
o Patriot! de vrije staat
Noemt u heur' steun en toeverlaat,
21)
Den wellust aller braven! .

Veel uitvoeriger informatie verschaft ons echter Hiëronymus van Alphen. Het woord
geest in de abstracte betekenis (als onstoffelijke zelfstandigheid in tegenstelling tot
het lichaam) staat hoog genoteerd: het is datgene waardoor de mens zich
onderscheidt van het dier:
Ik, wien een geest, van ed'ler kragt omgord,
22)
Bezielt en opwaard heft, ik stijg verrukt (Bloeml., 73) .

en in het Dagboek van E.C.W. is in dit verband sprake van een ‘rede-

20)
21)
22)

In: Vaderlandsche Gezangen van Zelandus (anoniem uitgegeven) z.p. 1782 en 1783, blz.
71; zie ook blz. 75.
Ibid. blz. 100; zie ook blz. 102.
De afkorting Bloeml. wordt hier en verder gebruikt voor: Bloemlezing uit het werk van
Hiëronymus van Alphen, met inleiding en aantekeningen door P.J. Buijnsters, Zutphen z.j.
[1967]. Deze bloemlezing geeft als doorsnede van het gehele werk een uiterst significant
beeld.
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23)

lijken geest’ (Meng., 43, 99, 234) , onze godsdienst heet redelijk (Meng., 67) en
de dichter spreekt van ‘mijn koele gezonde reden’ (Meng., 188; zie ook 67), hoewel
de rede evenzeer beperkingen kent als bij Feith (Bloeml., 78). Geheel anders is de
waardering voor geest als ‘esprit, vals vernuft’. Evenals de Zwolse dichter laat ook
Van Alphen zich zeer laatdunkend uit over deze vorm van geest: ‘In de beste, de
treffendste digtstukken vindt men ook weinig geest; in Ossian treft men geen geestige
wendingen, maar alles werkt op de verbeelding en de gewaarwording: zo ook bij
Klopstock en andere groote digters’ (Bloeml., 137; ook 136, 138, 139); van
‘spitsvinnige uitvlugten, die meer geestig dan gegrond zijn’ (Bloeml., 97) moet Van
Alphen niets hebben.
Ook ten aanzien van de woorden wellust en zinnelijkheid zijn analoge
constateringen te maken. Religieuze vreugde wordt met wellust gedenoteerd: ‘Jezus
is alleen mijn schat / Hij is de wellust mijner oogen’ (Bloeml., 16), er is sprake van
hemelwellust (Meng., 23, 31), van hemelsche wellust (Meng., 106), van reine wellust
(Meng., 251, 252) en ook ter omschrijving van het welbehagen in de natuur dient
hetzelfde woord (Bloeml., 7, 8; Meng., 28, 150). Daarnaast wordt in deze zelfde
periode (globaal genomen van 1772-1796) wellust ook in afkeurende zin gebruikt:
als ‘wulpsheid’ en ‘weeldezucht’. Zo is er sprake van dierlijke wellust (Meng., 3),
van ‘laffe of wellustige beelden’ (Meng., 6) en wellustig wordt in het Dagboek van
E.C.W. als tegenstelling van kuisch gebruikt (Meng. 104) (Voorts nog: Bloeml., 44,
74; Meng., 9, 216, 217, 224).
Ook het woord zinnelijk komt in twee betekenissen voor, en wel minder naar
perioden te onderscheiden dan bij Rhijnvis Feith. Allereerst treedt zinnelijkheid op
als ‘sensualiteit’ en wordt dienovereenkomstig als verwerpelijk voorgesteld; zinnen
staan hier tegenover rede: er is sprake van ‘deze strijd, tusschen reden en
buitensporige zinnelijkheid; dat is, tusschen geest en vleesch’ (Meng., 230). In het
Dagboek van E.C.W. wordt meermalen de strijd aangebonden tegen de lusten

23)

De afkorting Meng. wordt hier en verder gebruikt voor: H. van Alphen, Mengelingen in proze
3

en poëzy , Utregt 1802.
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en driften: ‘Een Christen moet derhalven zijne kragten nooit meer mistrouwen, dan
wanneer de stem zijner verkeerde neigingen, zijner zinnelijkheid, zig niet
verheft;...(Meng., 233; voorts nog: 59, 231, 232, 234). Maar in dezelfde tijd betekent
zinnelijk blijkbaar ook ‘zintuigelijk waarneembaar’: van de sterren vraagt de schrijver
zich af: ‘Is er een zinnelijker bewijs voor Gods oneindigheid?’ (Meng., 119) en als
esthetisch-theoretische term fungeert het in een zin als: ‘Digtkunst en muziek
samengepaard hebben derhalven een sterker vermogen (...) om dat zij de voorstelling
zinnelijker maaken, en daar door de verrukking bevorderen’ (Meng., 303; voorts:
55, 56). Over dit laatste gebruik van zinnelijk verschaft Van Alphen ons expliciete
informatie in zijn bewerking van Riedels kunsttheorie. We lezen daar naar aanleiding
van zinnelijk: ‘Ik weet geen beter woord dan dit voor het hoogduitsche sinnlich,
schoon ik wel weet, dat men in onze taal hetzelve in die zin niet doorgaands gebruikt.
Zintuiglijk kan men niet zeggen, daar dit woord alleen betrekkelijk is tot de uitwendige
gewaarwording; en daar men onder het woord zinnelijk niet alleen de uitwendige
maar ook de inwendige gewaarwording verstaat. Ook strijdt deze betekenis niet met
den aart onzer tale. Kiliaan verklaart zinlijk, door affectus animo aut sensu, en
24)
zinnelijkheid, door affectus, affectio, animi motus’ . Het is interessant te zien hoe
hier met een beroep op Kiliaan gepoogd wordt, een woord een betekenis te hergeven
die het ‘doorgaands’ al niet meer bezat. Voor Van Alphen (evenals trouwens voor
1

2

Feith) bestaat er een zinnelijk dat ‘sensueel’ betekent en een zinnelijk , dat
overeenkomt met het Duitse sinnlich.
Via het taalgebruik van Duitse schrijvers uit de achttiende eeuw moet er dus ook
nog licht vallen op de semantiek van zinnen en geest. We beschouwen daartoe
eerst een paar plaatsen uit het werk van Gellert, een veelgelezen en veel vertaald,
moralistisch auteur. In de vertaling van zijn Brieven vinden we een zin als: ‘Maar
men bepale den tijd, men toone de wijze en de oorzaaken: aanstonds wordt de
25)
gedachte meer zinnelijk en daarom ook meer levendig’ . Dit laatste is een

24)
25)

Theorie der schoone Kunsten en Wetenschappen I, Utrecht 1778, blz. 4.
C.F. Gellert, Brieven, benevens eene verhandeling over den goeden smaak in het schrijven
van brieven, Utrecht 1776, blz. 30.
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26)

vertaling van het Duitse: ‘so wird der Gedanke sinnlicher, und deswegen lebhafter’ .
27)
Een ‘zinnelijk gevoel’ staat voor ‘eine sinnliche Empfindung’ , terwijl elders
geschreven wordt over ‘de zinnelijkheid, of de sterke indruk die door tegenwoordige
28)
voorwerpen op onze gewaarwording gemaakt word’ als vertaling van ‘die
29)
Sinnlichkeit’ . Ongunstig wordt deze eigenschap wanneer we lezen: ‘Alle begeerten
worden sterker naar maate zij meer voldaan worden; en zo groeit ook het geweld
30)
der zinnelijkheid’, eveneens ter vertaling van ‘Sinnlichkeit’ . Dat we hier niet alleen
te maken hebben met zinnelijk / sinnlich zoals Van Alphen het bedoelde, maar dat
in de moralistische verhandelingen van Gellert wel degelijk ook de ongunstige
betekenis een rol speelt, blijkt uit een uitlating als:
De driften of hartstogten zyn groote beletselen van wysheid en deugd.
Zy ontstaan uit de natuurlyke begeerte naar geluk. Zy worden door de
zinnen, door de verbeelding, door inwendige aangename
gewaarwordingen, door de valsche voorstellingen van zekere zedelyke
waarde of gebrek, die wy aan de voorwerpen toeeigenen, opgewekt en
31)
aangekweekt .
We stellen voor het Duits hier dezelfde ambiguïteit van sinnlich vast als die voor
het Nederlands zinnelijk gold en analoog verhouden zich de zaken bij wellust en
Wollust. Wanneer Gellert spreekt van ‘onze geneigdheid tot het zinnelijke en den
wellust’ (die Neigung zur Sinnlichkeit und Wollust) en de wellust (die Wollust) in één
adem opsomt met toorn, wraakzucht en gierigheid, geldt hier bepaald de ongunstige
32)
betekenis . Daar staat dan tegenover een uitlating als de volgende:

26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)

C.F. Gellert, Briefe, nebst einer praktischen Abhandlung von dem guten Geschmacke in
Briefen, Leipzig 1763, S. 28.
Resp. blz. 62 en S. 58 in de hiervoor genoemde uitgaven.
C.F. Gellert, Zedekundige lessen, in het Nederduitsch omgezet door Joannes Lublink, den
jongen. Eerste stuk, tweede druk, Amsterdam 1775, blz. 212.
C.F. Gellert, Moralische Vorlesungen, in: Sämmtliche Schriften, Bd. VI, Leipzig 1839, S. 149.
Resp. blz. 213 en S. 150 in de bovengenoemde uitgaven.
Nederlandse vertaling op blz. 211; Duits origineel op S. 148 (zie de vorige noten) zinnen
= hd. Sinne.
Nederlandse vertaling blz. 220, resp. 219; Duits origineel S. 162, resp. S. 154.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 90

46
Wat moet een geest, van de aarde weggerukt, bij zijne eerste intrede,
33)
in dat land der volmaaktheid gevoelen: welk een Godlijke wellust. -!
In het Duitse taalgebruik in de achttiende eeuw zien we dus dezelfde situatie als
in het Nederlands; terecht merkt Kluckhohn bij de bespreking van een passage van
Klopstock op: ‘Das Wort “Wollust” ist gewiss nicht in moderner Bedeutung zu
nehmen, bezeichnet Lust ganz allgemein, kann durchaus auch von seelicher
34)
Lustempfindung gesagt werden’ . Er wordt hier echter niet bijgezegd dat het woord
ook in de betekenis van ‘zinnelijke lust’ gebruikt wordt - dikwijls in hetzelfde werk
door dezelfde schrijver -, en dat is hier het merkwaardige.
Ten aanzien van geest en rede gelden ook alweer overeenkomstige observaties.
In de vertaling van Gellerts verhandeling over het brievenschrijven vinden we onder
meer:
Zoo weinig als men in eenen brief behaagt, wanneer men laat merken
dat men geestig wezen wil, even zoo weinig behaagt men ook zonder
geest (blz. 13; Duitse tekst: geistreich, S. 12)
...en het geestige, hoe schoon het ook wezen mag, het is altijd, in deze
soort van brieven, te verwerpen (blz. 73; Duitse tekst: das Sinnreiche, S.
68). Men berispt de brieven van Fontenelle, en anderen van dezelfde
soort, niet om dat wij niet gewoon zijn geestig in onze brieven te wezen,
maar om dat derzelver geestigheid niet zelden droog en gedrongen is
35)
(blz. 93; Duitse tekst: sinnreich, resp. ihr Sinnreiches, S. 86) .
Hier - en op verschillende andere plaatsen - is dus sprake van dezelfde lage
waardering van geest. Dat is verklaarbaar, volgens Hildebrand, uit ‘der gegensatz,
dasz jeder wol einen geist, aber nicht jeder geist hat (während nicht jeder, der geist
hat, ein genie ist). damit ist

33)

34)

In de uitgave van de Brieven (zie noot 25), blz. 240; het Duits heeft in de geciteerde
uitgave (zie noot 26) ‘welche göttliche wollust!’ (S. 201); voorts vinden we nog eenmaal
wellust in gunstige betekenis (blz. 197, resp. S. 168) en eenmaal wellustig in ongunstige
zin (blz. 185, resp. S. 160).
P. Kluckhohn, Die Auffassung der Liebe in der Literatur des 18. Jahrhunderts und in der
3

35)

deutschen Romantik , Tübingen 1966, S. 178-179.
De verwijzingen hebben betrekking op de Brieven (zie noot 25) en het Duits origineel
(zie noot 26).
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aber der geist hier fast wie ein auszer uns befindlicher vorrat gedacht. der
36)
verschieden vertheilt ist’ .
Zo hebben sommige mensen te veel geest, andere te weinig. De ongunstige
betekenis van geest en Geist in een bepaalde periode van de achttiende eeuw wordt
echter pas begrijpelijk tegen de achtergrond van het gehele woordveld, waarin ook
zinnen, rede, genie en gevoel voorkomen. De verhoudingen in het Nederlands zijn
nog extra gecompliceerd omdat we voor geest als eigenschap geen afzonderlijk
woord bezitten, zoals hd. Witz, fra. esprit, eng. wit. C.S. Lewis illustreert voor het
Engels een vergelijkbare devaluatie van wit, dat aanvankelijk in de betekenis van
‘ingenium’ hoog genoteerd staat en later (vooral in de achttiende eeuw) een vulgaire
betekenis gaat krijgen. Geheel parallel ligt de situatie echter niet. In het Engels
bestond wit ‘ingenium’ naast wit (d.s.); dit wil zeggen: wit (dangerous sense), wat
gebruikt werd als het ongunstige geest van Feith en zijn tijdgenoten. Van de Engelse
schrijvers zegt Lewis: ‘They agreed that the ingenium sense was its true or proper
meaning. Never, never (till, next moment, they forgot) would they consent to the
meaning wit (d.s.). No; this noble word meant the essential faculty of the poet, the
inner cause of excellence in writing. But while this lexical agreement still lasted taste
began to change. Wit was the cause of excellence, but people began to think different
things excellent. And no one was ready to give up the magic word wit. However little
the new poetry resembled the old, those who claimed excellence for it claimed that
it showed wit. As new shopkeepers who have ‘bought the goodwill’ of their
predecessor's business keep his name for a while over their door, so the literary
innovators want to retain the prestige, almost the ‘sellingpower’, of the consecrated
word. It occurred to no one to say ‘The school of wit is over; we offer excellence of
a different kind’. They preferred to say ‘What we offer is “the real” or “true” wit'.
Hence the constant, and linguistically barren, definings and re-definings of the word.
They are merely tactical. The word has to be stretched and contracted so as to cover
whatever you and your friends write or enjoy and to exclude what the enemy writes
37)
or enjoys’ .

36)
37)

R. Hildebrand, Geist, Halle/Saale, 1926, S. 175.
2

C.S. Lewis, ‘Wit’, in: Studies in Words , Cambridge 1967, p. 104.
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Deze geestige (!) uiteenzetting is verhelderend voor de geschiedenis van het Engelse
38)
woord wit ; in het Nederlands merken we echter niet dat er twee woorden geest
(als stofnaam sozusagen) naast elkaar bestaan. Bij Feith en Van Alphen is geest
(zonder lidwoord) altijd depreciërend; na verloop van tijd merken we er niets meer
van. Wel blijft de geest (met lidwoord) verder leven zonder den aankleve van een
ongunstige gevoelswaarde. Het is echter veelzeggend dat de term geest zich in zo
ongunstige zin kon ontwikkelen en dat lijkt alleen verklaarbaar tegen de achtergrond
van het rationalisme en de preromantiek, stromingen die naast elkaar bestaan en
lang niet de vijandige positie ten opzichte van elkaar innemen als het schema van
het schoolboek ons wil doen geloven. De rede blijft - ook bij romantici - in aanzien;
de mens heeft deze faculteit hard nodig om zijn zinnen te beteugelen:
Wy zyn in de eerste jaaren van ons leven byna niet dan zinnen [beynahe
nichts als Sinn]. Zo lang onze reden [Vernunft] nog niet ontluikt, beslaat
39)
de aandoening [Empfindung] de plaats der reden [Vernunft] .
aldus Gellert in een van zijn Zedekundige Lessen. Pas wanneer het gevoel groter
betekenis gaat krijgen kan geest, niet rede, devalueren.
Dit is misschien wel kenmerkend voor de Nederlandse romantiek, zoals die zich
bij Feith en zijn tijdgenoten manifesteert. Dat de Rede een krachtige steun voor de
godsdienst blijft, is een opvatting die in zeventiende-eeuws rationalisme haar
oorsprong vindt en wanneer Milton de zondeval beschouwt als een nederlaag van
40
de Rede tegen de hartstochten , is dat een voorstelling van zaken die Feith een
eeuw later nog zou kunnen onderschrijven, getuige de citaten in het tweede
hoofdstuk. Waar in het buitenland de macht van de rede plaats maakt voor die van
het gevoel - David Hume is de eerste die de Natuur verdedigt tegen de Rede en
van die tijd af dateert de grote intellectuele omslag in

38)

39)
40

Daarover bestaat trouwens nog een artikel van A. Aronson, ‘Eighteenth-Century Semantics
of Wit’, ETC, a Review of General Semantics 5 (1948) 182-190, dat echter voor ons onderzoek
geen nieuw materiaal aan het licht brengt.
In Gellerts Zedekundige lessen (zie noot 28), blz. 212, resp. de Duitse uitgave (zie noot
29) S. 149.
Zie daarvoor: B. Willey, The Seventeenth-Century Background [1934] (Peregrine Books Y 3:
1962), p. 184, resp. p. 221.
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41)

de achttiende eeuw -, is dat in Nederland maar zeer ten dele het geval. Bij een
man als Feith zet de Romantiek maar aarzelend door: een tijdlang overdrijft hij, in
zijn sentimentele periode (van Julia, Ferdinand en Constantia en Fanny) en in
aansluiting daarbij vinden we in zijn Brieven een grote plaats ingeruimd aan de
genie; geest (als stofnaam) wordt verworpen en zinnelijkheid verschijnt in een
speciale, gunstige betekenis. Maar in zijn latere werk zien we een veel gematigder
opvatting: rede staat hoog genoteerd en zinnelijkheid is aan de aarde gebonden
sensualiteit geworden.
Ter afronding nog een tweetal kanttekeningen. Men kan zich afvragen of het
gebruik van de door ons onderzochte woorden gebonden is aan een mode, die in
de stroming van het sentimentalisme verankerd ligt. Dat schijnt niet het geval te
42)
zijn . Natuurlijk konden de onderhavige woordbetekenissen zich bij Feith makkelijk
ontwikkelen op basis van de sentimentaliteit, maar als kenmerkend voor de gehele
43)
stroming, ook in het buitenland, schijnen ze niet. Ook Erämetsä noemt ze nergens .
Het tweede punt dat onderzocht dient te worden, is de eventuele invloed van het
piëtisme, dat zoals men weet, ook een eigen, kenmerkend woordgebruik kende.
Ook een dergelijk onderzoek zou wel eens tot een negatief resultaat kunnen leiden.
Het staat om te beginnen nog te bezien of men Feith een piëtist zou mogen noemen;
zijn persoonlijke vroom-

41)
42)

43)

Zie daarvoor: B. Willey, The Eighteenth-Century Background [1940] (Peregrine Books Y 21;
1962) p. 109 e.v.
Ook de omschrijvingen in contemporaine woordenboeken leveren niets belangrijks op: bij M.
Noel Chomel, Algemeen Huishoudelijk-, Natuur-, Zedekundig- en Konst-Woordenboek Leyden,
Leeuwarden 1778 wordt geestig niet ongunstig gekwalificeerd, terwijl wellust en zinnen
ontbreken; evenmin staan deze woorden in het vervolg door J.A. de Chalmot, Campen,
Amsteldam 1786 e.v. Wellust en zinnen ontbreken in dl. 9. P. Weiland, Nederduitsch taalkundig
woordenboek, Amsteldam 1799 e.v. geeft bij wellust als eerste betekenis ‘het zinnelijk
genoegen, dat de paring verwekt’ (1811, p. 142) en bij zinnelijk ‘dat tot de zinnen, of de
onmiddelbare gewaarwording van uiterlijke voorwerpen behoort’ (1811, p. 387).
E. Erämetsä, A Study of the Word ‘Sentimental’ and of other linguistic characteristics of
cighteenth century Sentimentalism in England, Helsinki 1951, en: E. Erämetsä, ‘Studien über
den Wortschatz der Empfindsamkeit im Niederländischen’, Neuphil. Mitteilungen 65 (1964),
392-426.
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heid wijst voor mij niet in de richting van het bevindelijk christendom van die dagen
44)
en hij behoorde stellig niet tot de ‘fijnen’ of ‘zwaren’ . Intussen mogen specialisten
uitmaken waar Feith ‘thuishoort’; wij verklaren ons daartoe onbevoegd. Maar het
blijft mogelijk dat iemand piëtistisch woordgebruik vertoont, zonder zelf piëtist in
engere zin genoemd te kunnen worden. Om dit uit te zoeken ontbreken studies op
45)
dit terrein op de meest pijnlijke wijze . Bij de vluchtige terreinverkenning die we
hier uitvoeren hebben we het woordgebruik nagegaan van Rutger Schutte in diens
46)
Stichtelijke Gezangen, die Feith gekend heeft . Nergens blijken hier frappante
overeenkomsten: wel is redelijk een term die verenigbaar is met de godsdienst,
maar het woord zinnen, evenals wellust, wordt uitsluitend in pejoratieve zin gebruikt,
zoals te verwachten was bij de contemptus mundi, die deze gezangen voortdurend
47)
48)
ademen . Ook het woordgebruik van de Duitse piëtisten levert ons geen materiaal .

5. De verschuivingen in het woordveld
De vraag doet zich nu voor hoe de verschuivingen in het woordveld

44)

45)

46)
47)

48)

Anders dan bijv. Van Alphen. Men zie daarvoor: P.J. Buijnsters, ‘De literaire samenwerking
van Hieronijmus van Alphen en Pieter Leonard van de Kasteele’, Ts. 84 (1968) 161-196,
speciaal 178-180.
Daarop is nog onlangs de aandacht gevestigd door P.J. Buijnsters, ‘Wensen (piëtistisch
taalgebruik)’, NTg. 58 (1965) 196-197. - Een dissertatie over dit onderwerp, maar dan
betreffende het piëtistisch taalgebruik van de 20e eeuw, is inmiddels verschenen van de hand
van C. van de Ketterij, De weg in woorden, Assen 1972.
In Ferdinand en Constantia treft Ferdinand zijn zielsvriendin Cecilia aan, terwijl zij ‘de verrijzenis
van Lasurus uit Schutte’ zingt; in: Dicht- en prozaïsche werken V, Rotterdam 1824, blz. 146.
R. Schutte, Stichtelyke Gezangen, op de beste Italiaansche, en eenige in dien smaak
nieuwgemaakte zangwyzen; by verscheidene gelegenheden gedicht. I Amsterdam 1762; II
ibid. 1764, III ibid. 1765. redelijk: I, XXIV; I, 86; zinnen: I, XXXI; I, 18; II, 17; III, 36; III, 76; III,
102; zin: II, 199; III, 85; III, 101; wellust: I, 50; I, 109; I, 110; II, 155. - Typerend is: ‘Leer ons,
Goddelijke Liefde /.../ Ziel, en zinnen, weêr vereenen’. II, 20. -.
In het standaardwerk van A. Langen, Der Wortschatz des deutschen Pietismus, zweite,
ergänzte Auflage, Tübingen 1968, wordt sinnlich niet genoemd; geistreich wordt niet met
ongunstige betekenis vermeld (S. 352); en Wollust kan zowel positief als negatief voorkomen
(S. 121), ook ‘als Bezeichnung der von Gott stammenden Freuden im Pietismus’ (S. 365).
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van geest en zinnen in het laatste kwart van de achttiende eeuw te verklaren zijn.
Daartoe zouden ze eerst zichtbaar gemaakt moeten kunnen worden, maar de
technieken die daarvoor moeten dienen laten ons in de steek, en - naar het schijnt
- wel voornamelijk omdat de term ‘woordveld’ te metaforisch is om reeël gebruikt te
kunnen worden. Moderne onderzoekers op het gebied van de semantiek werken
met een boom in plaats van een veld. Bekendheid heeft op deze wijze het diagram
49)
van bachelor gekregen, zoals dat door Katz en Postal is voorgesteld :

Het woord bachelor heeft aldus 4 selectie-restricties (ω 1 t/m ω 4), die verder
gespecificeerd zijn door de zgn. ‘distinguishers’ (in vierkante haken) en/of ‘semantic
markers’ (in ronde haken). Ook Chomsky duidt in zijn Aspects in dezelfde richting,
50)
wanneer hij als ‘lexical entry’ voor boy voorstelt :
(boy, [+ Common, + Human, + Count,...])

49)

50)

2

J.J. Katz & P.M. Postal, An Integrated Theory of Linguistic Descriptions , Cambridge, Mass.
1965, p. 14. Hierbij dient opgemerkt te worden dat Katz later de voorstelling via een
boomdiagram weer verlaten heeft en wel om de moeilijkheden van hiërarchische aard in zo'n
systeem te vermijden; zie: J.J. Katz, ‘Recent Issues in Semantic Theory’, Found. of Lang. 3
(1967) 124-194.
N. Chomsky, Aspects of the Theory of Syntax, Cambridge, Mass. 1965, p. 166.
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Op deze wijze bereiken we een klassificatie, die in een goed woordenboek als het
WNT in principe reeds aanwezig is, alleen niet geformaliseerd. Wanneer we dat,
uiteraard in sterk gesimplificeerde vorm, voor het hedendaagse woord geest
proberen, zouden we een diagram als het volgende kunnen verwachten:

De drie selectierestricties die we hierin aantreffen zijn voldoende om onderscheid
te kunnen maken in het gebruik van geest in de volgende drie zinnetjes: ω 1 geldt
voor Er verscheen plotseling een geest, ω 2 voor De mens heeft een geest, ω 3
voor Voltaire bezat geest. Op dezelfde wijze kan een diagram opgesteld worden
51)
voor zinnen, rede, genie .
We hebben daarmee echter nog weinig bereikt, omdat we hierbij uitgaan van
telkens één woord. Indien we inzicht willen krijgen in het woordveld (wat dat dan
ook wezen moge) dienen we uit te gaan van een begrip (zoals de history of ideas
wil!). In zijn eenvoudigste vorm zou dat aldus voorstelbaar zijn:

51)

Voor ons doel is het niet van belang of men daarbij uitgaat van één (drie maal ambigu) ‘lexical
item’, zoals Katz c.s. doet, of van drie afzonderlijke ‘lexical items’, zoals Weinreich en
McCawley wensen. Zie: J.D. McCawley, ‘The Role of Semanties in a Grammar’, in: Universals
in Linguistic Theory, ed. by E. Bach and R.T. Harms, New York, etc. [1968] 124-169. - Op de
methode van Katz en Postal is veel kritiek mogelijk; men zie bijvoorbeeld P.A.M. Seuren,
Operators and Nucleus. A Contribution to the Theory of Grammar, Cambridge 1969, p. 85,
86.
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Dit is een zeer eenvoudig schema. Voor de onderzochte periode van Rhijnvis Feith
zouden we veeleer moeten denken aan een diagram als het volgende:

Uit dit diagram blijkt al dadelijk een zekere ontoereikendheid: genie heeft zowel
met geest als met zinnen bindingen. Voor Feith is de oorspronkelijke binding met
geest (via ingenium) een tijdlang vrijwel verloren geweest en was de binding met
zinnen klaarblijkelijk sterker. In hoeverre dat ook voor zijn tijdgenoten gold, onttrekt
zich aan ons inzicht. Deze verschuiving is moeilijk zichtbaar te maken, want ze
hangt samen met de waardering van de woorden en de daardoor geïntendeerde
begrippen. Naar het ons toeschijnt kan deze wisselende waardering, de zgn.
gevoelswaarde, onmogelijk in een ‘lexical entry’ van de bedoelde woorden worden
opgenomen. Dat wil niet zeggen dat die gevoelswaarde niet bestaat. Voor het
taalgebruik van Feith echter kan slechts vastgesteld worden dat er een zekere
balans in de waardering waarneembaar is:
aanvankelijk:

geest - zinnen +

later:

geest + zinnen -

Deze verschuiving van de gevoelswaarde hangt weer nauw samen met de
verschuiving in de betekenis van de woorden. De ‘zinnen’ worden
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aanvankelijk zoveel hoger gewaardeerd, doordat Feith ze van het lichamelijke en
aardse losgemaakt wil zien; later verandert dat, zoals in zijn ouderdomswerk duidelijk
te zien is.
Dat alles wordt duidelijk weerspiegeld in Feiths opvattingen over de liefde. Nu
vormt het verkrijgen van inzicht in het achttiende-eeuwse concept van de liefde één
van de neteligste problemen van de geestesgeschiedenis. Paul Kluckhohn, die aan
dit onderwerp een zeer omvangrijke monografie heeft gewijd, heeft erop gewezen
hoezeer de opvattingen van de liefde per tijd, per stroming en per nationaliteit
52)
uiteenlopen . Nederland wordt daarbij niet behandeld en een monografie over dit
onderwerp ontbreekt voor ons taalgebied op even pijnlijke wijze als een studie over
het oudere piëtistisch taalgebruik. We kunnen er dan ook niet aan denken in dit
bestek een schets van de liefde in de 18e eeuw in Nederland te beproeven; slechts
een paar punten betreffende Feith kunnen hier aangestipt worden.
Aanvankelijk zien we bij Feith een jubelende verheerlijking van het begrip liefde:
evenals in Goethes Werther vertoonde de liefde in Julia zo'n kracht, dat alles daarbij
verbleekte. Dat sloot echter niet uit dat deze zelfde liefde een sterk religieus moment
bezat: zoals de zozeer door Feith bewonderde Klopstock wilde, waren geliefden
door God voor elkaar bestemd. Deze zielsliefde bleek echter onverenigbaar met
zinnelijke liefde; vandaar dat in Julia zo'n spanning voelbaar is tussen deze beide
soorten liefde, die ertoe leidt dat dit merkwaardige voortbrengsel der vaderlandse
preromantiek vervuld is van een geëxalteerde, nauwelijks bedwongen sensualiteit.
Pas in Ferdinand en Constantia wordt expliciet het belang en het goed recht van
de zinnelijke liefde erkend; veelzeggend zijn de woorden van de predikant aan het
slot van het boek: ‘Wie enkel zinnelijk bemind, is zijne bestemming als mensch
onwaardig, en wie eene vrouw zuiver geestelijk waant te beminnen, bedriegt zich.
Wij zijn hier menschen en geen engelen. De redelijke mensch, die zijne waarde
gevoelt, en van zijne onsterfelijkheid verzekerd is, kiest hier den middenweg. Hij
bemint waarlijk de ziel zijner lotgenoote, en toont dit, door zoo veel aan hare
volmaking toe te

52)

P. Kluckhohn, Die Auffassung der Liebe in der Literatur des 18. Jahrhunderts und in der
3

deutschen Romantik (1922), Tübingen 1966.
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brengen, als in zijn vermogen is; maar hij dankt tevens de Voorzienigheid, die zijnen
weg naar de onsterfelijkheid, door de hand van een lieftallig, aanminnig, schepsel,
gedurig met rozen bestrooit, en hem, als hij, vermoeid en uitgeput van krachten,
eene verademing in zijnen loop nodig heeft, eene verkwikking, die naar zijne
53)
zinnelijkheid en tegenwoordige behoefte gekozen is, milddadig aanbiedt’ .
Dat zijn - in zekere zin - nuchtere woorden, maar tegelijk met die erkenning van
de sensuele zijde van de liefde wordt nu ‘zinnelijkheid’ in theorie gereserveerd voor
een neutraal of zelfs gunstig te waarderen ‘zintuiglijkheid’, en het sensuele aspect
wordt verder verdoezeld. Men vergelijke daartoe Feiths Brieven. Pas in Het Graf,
dat in veel opzichten een kenteringsgedicht is, treedt een zekere evenwichtigheid
op. Hier schijnt het conflict met de zinnen voorgoed beslecht te zijn en de liefde
wordt pas waardevol door het uitzicht op het hiernamaals:
Hoe heilloos waar de liefde in dit kortstondig leven
Was haar dit uitzicht door de Aartsgoedheid niet gegeven! (Graf, 89)

Van die tijd af kan de inmiddels niet meer jeugdige Feith, naar het ons toeschijnt,
met meer rust over de liefde oordelen. Enkele jaren voordien heerste in zijn
opvattingen nog de grootste verwarring, zodat hij kon beweren dat in de natuurstaat
‘de liefde zelve (...) wellust’ was (Werken 3, 235), wat een waardering inhield, en
twee bladzijden verder met scherpe afkeuring vaststellen dat wij (d.w.z. Feiths
tijdgenoten) onder de geheiligde naam van de liefde ‘niet aan haar, maar aan den
rijkdom, aan de eerzucht, aan den wellust, rooken’ (Werken 3, 237). Dergelijke
inconsequenties en verwarrend woordgebruik verdwijnen bij de oudere Feith.
‘Zinnelijkheid’ heeft nu de zedelijke waarde, of liever onwaarde, gekregen, die het
in de 19e eeuw zal behouden. Van de preromanticus is niet veel meer over: deze
heeft plaats gemaakt voor de gevierde, rustige dichter van het negentiende-eeuwse
burgerlijke establishment, waarbij de geest zijn rechten hernam en de zinnelijkheid
als loutere lichamelijkheid aan de aarde gebonden was en overeenkomstig de
christelijke moraal niet hoog gewaardeerd kon worden.

53)

In: Dicht- en prozaïsche werken V, Rotterdam 1824, blz. 269-270.
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6. Besluit
Dit onderzoek kon niet meer worden dan een terreinverkenning; het heeft dan ook
alle onbevredigende kanten daarvan. Wat wel duidelijk is geworden, is dat een
onderzoek naar de betekenis van geest en zinnen in ruimer verband dient te worden
opgezet dan voor één auteur. Toch zal men altijd rekening moeten houden met het
taalgebruik van het individu, speciaal wanneer het om begrippen, gepostuleerde
begrippen, als ‘liefde’, ‘natuur’, ‘geest’, enz. gaat. We besluiten daartoe met twee
citaten. Het eerste is van de wetenschapsfilosoof Northrop: ‘Put concretely, in terms
of philosophy, the recognition that most of the concepts of Western philosophical
systems are concepts by postulation has the following operational consequence. It
requires that whenever one reads a word such as “reason”, “mind”, “idea”, or an
expression such as “the law of reason” or “natural law” in the treatise of any Western
philosopher, one will not expect to find its meaning in any immediately apprehendable
fact or in any image which it chances to conjure up in one's imagination, or in the
writings of some previous philosopher. Instead, one will ask oneself the question:
What must this word mean upon the basis of the postulates of this particular
54)
philosopher's philosophy?’ .
We onderschrijven deze eis volkomen, maar we hebben tevens kunnen zien tot
hoe weinig resultaat deze vraagstelling leidt bij een auteur, die allesbehalve een
filosoof is, maar een schrijver van soms vrij onduidelijke essays. Een onderzoek
van Feiths woordgebruik moet al spoedig halt maken in een voorwetenschappelijk
stadium: het klassificeren. Het verklaren blijft speculatief. Zodra men daarmee voort
wil gaan is een grondige kennis van de contemporaine semantiek nodig en die
ontbreekt voorshands. We kunnen niet beter doen dan hier het tweede citaat te
geven dat op onze situatie volkomen van toepassing is; het is van de Duitse linguïst
Bierwisch: ‘Was durch diese Beispiele locker angedeutet ist, bedarf einer theoretisch
exakten Erklärung, in der die Prozesse mit Hilfe der semantischen Merkmale
systematisch

54)

F.S.C. Northrop, The Logic of the Sciences and the Humanities, Cleveland and New York
(1947) (Meridian Books M 71) 1966.
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formuliert werden. Für eine solche Theorie semantischer Veränderungen fehlen
aber noch die meisten Voraussetzungen. Die empirischen Beobachtungen waren
in der älteren Sprachforschung zufällig und mit unbestimmten Spekulationen
vermischt. Die Aufdeckung der semantischen Grundelemente ist über die Anfänge
noch nicht hinaus, so dass selbst die synchrone Struktur des Lexikons noch
55)
weitgehend im Dunkel liegt, um so mehr die Gesetze ihrer Veränderung’ . Van
deze door Bierwisch bedoelde verklaring is de moderne linguïstiek nog ver verwijderd
(hoewel misschien minder ver dan men denkt). In afwachting daarvan kan het echter
nu reeds zijn nut hebben bepaalde problemen te signaleren. Dit moge dan als
rechtvaardiging dienen voor deze terreinverkenning.
M.C. VAN DEN TOORN

55)

M. Bierwisch, ‘Strukturalismus. Geschichte, Probleme und Methoden’, Kursbuch 5, Frankfurt
a.M. 1966, S. 140.
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Op weg naar een historische syntaxis van het Nederlands?
Het is algemeen bekend, dat het met de historische syntaxis van de Nederlandse
taal slecht is gesteld. Een handboek, dat de ontwikkeling daarvan tekent, beginnend
in de middeleeuwen en eindigend in de tegenwoordige tijd, ontbreekt nog steeds.
Het streven van Overdiep, over de door hem in middeleeuwen en zeventiende eeuw
gelegde pijlers een brug te slaan naar zijn moderne syntaxis, is niet verwezenlijkt.
Wel hebben jongere taalkundigen voor enkele perioden nuttige bijdragen geleverd,
maar niet kan worden gezegd, dat aan de begeerde syntactische bogenbrug
regelmatig wordt voortgebouwd. Een van de oorzaken van deze achterstand, die
in feite door stilstand van het historisch onderzoek steeds groter wordt, is dat de
aandacht van de syntactici de laatste decennia bijna uitsluitend wordt geboeid door
de contemporaine taal.
Een tweede, nog sterkere belemmering ligt in het feit, dat een communis opinio
aangaande de methode van onderzoek en beschrijving ontbreekt. De werkwijze
van Stoett is sinds jaar en dag verouderd. De opvatting van Overdiep moet worden
aangepast aan nieuwere inzichten. Maar de generatieve en transformationele
methode, die tegenwoordig door velen als de enige juiste en enige wetenschappelijke
wordt beschouwd, is voor de historische taalwetenschap nu niet bepaald de meest
geschikte. Want bij de geschiedenis van een taal kan men niet goed manoeuvreren
met in het taalgevoel verankerde regels en voorspellingen of uitspraken over wat
wel en wat niet als grammaticaal kan worden aangemerkt. Het historisch onderzoek
heeft in eerste instantie te maken met uit teksten geregistreerde feiten, die via een
analyse achteraf met elkaar moeten worden vergeleken om ze in te passen in het
ten dele blijvende, ten dele zich ontwikkelende systeem van de Nederlandse syntaxis.
Het syntactisch raamwerk van de huidige taal kan zeker wel als werkhypothese
dienen, beter nog is het volgens de idee van Overdiep het Middelnederlandse
systeem te leggen naast
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het moderne en dan zo mogelijk via enkele tussenstations de historische
ontwikkelingslijnen te trekken. Het is de vraag, of één mens, eventueel steunend
op het werk van anderen, dit kan volbrengen. Maar noodzakelijk is in ieder geval
voor eventuele samenwerking een gemeenschappelijke werkbasis, die bestaat in
een schets of althans een voorlopig ontwerp van wat als een organisch geheel van
de syntaxis mag worden voorondersteld. Over de totstandkoming van een zodanige
coöperatie van taalkundigen kan men echter voor de nabije toekomst niet anders
dan somber gestemd zijn.
Verrast heb ik dan ook opgekeken bij de verschijning van twee boeken, die
symptomen lijken te zijn van een hernieuwde belangstelling voor de geschiedenis
van de Nederlandse syntaxis, nl. de Schets van de Geschiedenis van de Nederlandse
Syntaxis, in het eind van 1971 gepubliceerd door collega A.A. Weijnen te Nijmegen
en de Inleiding tot de Middelnederlandse Syntaxis, eveneens in 1971, van de hand
van collega B. van den Berg, te Utrecht. Wordt door deze twee in zekere zin verwante
publicaties dan toch de nodig geachte gemeenschappelijke werkbasis gelegd en
worden dan tevens op dat onderliggende syntactische raamwerk reeds de eerste,
zij het dan wellicht voorlopige, historische lijnen getrokken? Dat is de vraag die mij
bij de volgende beschouwingen in hoofdzaak bezighield. Met het oog daarop is het
natuurlijk nodig niet alleen de twee boeken apart te analyseren maar tevens door
vergelijking van de er in toegepaste methoden van onderzoek na te gaan of ze voor
een bredere historische taalbeschrijving in een combinatie bruikbaar zijn.
De doelstelling van de eerstgenoemde auteur is bescheiden, zoals blijkt uit zijn
‘Inleiding, Verantwoording en Begrenzing’, die aldus begint: ‘Met deze beknopte
schets van de historische syntaxis van het Nederlands heb ik geen andere bedoeling
gehad, dan althans enigszins te voorzien in de leemte die Schönfelds historische
grammatica van het Nederlands nog altijd te zien geeft’. Uit het vervolg blijkt, dat
dit boek niet berust op eigen bronnenonderzoek doch een compilatie bevat van de
resultaten van andere taalkundigen. Het zijn met name de behoeften van het (hoger)
onderwijs, die Weijnen aan het werk hebben gezet. Voor deze pragmatische
aanleiding kan men begrip hebben; ook kan men waardering koesteren voor de
aldus gerichte
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poging, een voorlopige balans op te maken van de huidige stand der historische
taalwetenschap ten aanzien van de eigen taal.
Dit neemt niet weg, dat men voor de waardebepaling van deze leidraad moet
nagaan, welke wetenschappelijke inzichten de auteur bij de samenstelling van zijn
boek hebben geleid en welk syntactisch schema aan zijn uiteenzetting ten grondslag
ligt.
Op gezag van A.W. de Groot en E.M. Uhlenbeck distancieert Weijnen zich in zijn
inleiding van de in zijn en hun ogen verouderde opvattingen van Hermann Paul, om
uit te maken wat wel en wat niet tot de syntaxis behoort. Kennelijk staat bij Weijnen
nog wel de, naar mijn mening ook verouderde, opvatting op de voorgrond, dat de
syntaxis uitsluitend te maken heeft met uiterlijk waarneembare vormkenmerken. De
onderscheiding van Uhlenbecks drie (of vier) soorten ‘verbindingsaanwijzingen of
syntagmatische indicaties, middelen dus ter verbinding van betekenisdragende
eenheden tot groepen’ bepaalt de inhoud van de eerste drie hoofdstukken. Aangezien
de ‘musische’ middelen, d.w.z. de intonatie geen waarneembaar object van
onderzoek kan zijn in papieren taal, wordt dit vormelement voor de historische
syntaxis afgeschreven. Achtereenvolgens komen dan aan de orde: de volgorde
(d.w.z. de woordschikking), de congruentie (d.w.z. de overeenstemming in vorm
tussen verbonden woorden) en de rectie (d.w.z. de vervoeging en de verbuiging).
Op deze hoofdstukken over wat men enkele algemene vormfacetten zou kunnen
noemen, volgt dan het grootste hoofdstuk (± 100 blzz. tegenover ± 40 blzz. die door
de vorige onderwerpen samen in beslag worden genomen), dat Weijnen met de
eigenaardige term ‘massa’ betitelt. Daaronder wil hij verstaan: ‘soort en aantal van
de leden of eenheden’ die blijkbaar samen een syntactische eenheid vormen.
Wat komt er nu, door deze werkindeling, van de syntaxis als organisch geheel
terecht? Voor we dit kunnen nagaan, moeten we vaststellen dat Weijnen het terrein
van de syntaxis aanmerkelijk beknot. Ten eerste wordt alles wat naar stilistiek
zweemt, gebannen zodat niet alleen rijminvloeden op syntactische vormgeving in
poëtische teksten, maar ook allerlei afwijkingen van het gewone taalbeeld, zoals
contaminaties, apokoinou-constructies, anakoloeten, verschijnselen van prolepsis,
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syllepsis, zeugma's, parallellie, enz., ook wanneer bepaalde vormen daarvan zich
blijvend in de syntactische structuren hebben genesteld, buiten het gezichtsveld
worden gehouden. Dat ik met deze beperking moeilijk vrede kan hebben, zal ieder
begrijpen die mijn opvattingen kent omtrent de syntaxis van een levende, zich naar
de incidentele behoeften van de taalgebruikers in onderscheiden situaties en
perioden voegende taal. Maar ik ben bereid, het standpunt van Weijnen, dat door
veel vakgenoten nog altijd wordt gedeeld, voorlopig als een realiteit te aanvaarden.
Of de genoemde facetten en verschijnselen in het taalgebruik door de eeuwen heen
definitief buiten de beschouwende syntaxis zijn te houden, blijf ik betwijfelen.
Onoverkomelijk bezwaar echter heb ik tegen Weijnens rigoreuze scheiding tussen
lexicon en syntaxis. Hij noemt namelijk een hele serie gevallen op, die naar zijn
inzicht buiten de syntaxis vallen, omdat hij ze meent te kunnen reduceren tot louter
betekenisverandering van de betrokken woorden. Nu gaat het daarbij in hoofdzaak
om syntactische bindmiddelen, die, naar ik aanneem, Weijnen zelf toch ook wel als
elementen van de syntaxis zal willen erkennen, hoewel hij ze op blz. 2 niet expliciet
vermeldt onder de drie of vier genoemde ‘syntagmatische indicaties’. Maar afgezien
daarvan, lijkt het me onbegrijpelijk, hoe hij bijvoorbeeld verschuivingen in de
syntactische functie van ettelijke voegwoorden, zoals opdat (vroeger gehanteerd
als hypothetisch, nu uitsluitend als finaal voegwoord) of van dat als concurrent van
allerlei voegwoorden (o.a. van indien, omdat, totdat, toen, terwijl) in de verschillende
stadia der taalontwikkeling, of van want, balancerend tussen onderschikkende en
nevenschikkende positie, of van ende (> en), eveneens op de rand van coördinatie
en subordinatie, en blijkbaar van vele andere nietgenoemde voegwoorden in hun
semantisch-functionele ontwikkeling buiten de geschiedenis der syntaxis kan sluiten.
Hetzelfde geldt voor de ‘sterke wisselingen (tussen) de categorieën van bijwoorden,
voorzetsels (en participia)’. In al zulke gevallen gaat het namelijk niet om woorden
met een ‘zelfstandige’ begripsinhoud, maar om relationele woorden met hun
syntactisch-functionele waarde. En wanneer men in een historische syntaxis
aandacht mag, ja m.i. zelfs moet besteden aan de syntactische middelen, die voor
de formatie van
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bepaalde structuren met een syntactische functie in aanmerking komen, en wanneer
men dan daarbij constateert, dat het arsenaal van bijvoorbeeld voegwoorden voor
de hypothetische of voor de concessieve functie of voor welke functionele categorie
dan ook, gedifferentieerd is, niet alleen voor stilistische doeleinden, maar ook in
functioneel-syntactische zin, namelijk in verband met nuancen in de genoemde
functionele categorieën, en wanneer men dan bovendien tot de ontdekking komt,
dat de ervoor beschikbare woordvoorraad in de loop der tijden aan veranderingen
onderhevig is, dan kan men toch moeilijk in dat kader de geschiedenis van het
individuele betrokken voegwoord als exponent van die verandering in de bedoelde
syntactische categorie uitsluitend naar het woordenboek verwijzen? Er is natuurlijk
op zichzelf niets op tegen, dat het lexicon, en specifiek het historisch ingestelde
lexicon, zulke verschuivingen in de functioneel-syntactische potentie van het
geïsoleerde woord ook aan de orde stelt. Maar het woordenboek doet dat uiteraard
van een ander gezichtspunt uit: niet uitgaande van een bepaalde syntactische
categorie, van een structuur of een functie, zoals de syntaxis dat doet, maar van
het woord zelf uitgaande en uitsluitend gericht op de geschiedenis van dat specifieke
woord waaraan het lemma is gewijd. Wanneer Weijnen zelf op blz. 7 van zijn inleiding
releveert, dat bijwoorden door verschuiving in een syntactische geleding vaak tot
voorzetsel zijn geworden (bv. naar, op), dan begrijp ik niet goed, hoe hij bijna in één
adem, althans op dezelfde bladzijde beweren kan, dat ‘al deze overgangen, voor
zover ze al niet op lexicologisch terrein liggen, hoogstens in een
woordsoortenhoofdstuk, maar niet in een syntaxis thuishoren’. Dit is geformuleerd
als een principiële uitspraak en niet slechts als een utilistische overweging. Daarom
moet ik er op grond van mijn visie op de syntaxis bepaald stelling tegen nemen.
In de eerste plaats geldt hier hetzelfde argument als tegen zijn behandeling of
liever zijn uitsluiting van voegwoorden zo even te berde is gebracht. Ten tweede
merk ik op, dat Weijnen ten onrechte de kwestie der woordsoorten nog altijd als een
niet syntactische aangelegenheid beschouwt. Als we iets hebben geleerd van de
bezinning in de laatste jaren op de problemen rondom de indeling van de woorden
in de traditionele rubrieken, dan is het dunkt me toch wel, dat het
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hier primair gaat om hun syntactische potenties. Maar in de derde plaats - en dat
lijkt mij het belangrijkste aspect van de zaak - de historische behandeling van typisch
syntactische woorden als voorzetsels en voegwoorden heeft een veel verdere
strekking dan die woorden op zichzelf: het raakt de aard, de vorm en de functie,
van allerlei syntactische structuren, zowel die van de eenvoudige zinspotente
basisstructuren, als die van meer ingewikkelde of samengestelde bouwsels. De
voorzetsels, om maar iets te noemen, zijn de historisch jongere indicaties voor de
uitdrukking van syntactische functies, die vroeger door casusvormen hoorbaar of
zichtbaar werden gemaakt. Dit betreft adverbiale functies, maar ook de
onderscheiding van objecten als inhaerente delen van basisstructuren, en evenzeer
bepaalde relaties tussen een substantief en z'n attributieve bepalingen. Al deze
aangelegenheden zou men bij Weijnen zonodig in zijn hoofdstuk over ‘rectie’ willen
zoeken, of in paragrafen van het hoofdstuk ‘massa’. Maar men zoekt ze er tevergeefs.
De laatste overweging brengt mij tot een andere kritische opmerking ten aanzien
van de wijze waarop Weijnen zijn schets van de syntaxis heeft opgebouwd, nl. zijn
scheiding tussen de eerste drie hoofdstukken (volgorde, congruentie, rectie) en het
vierde hoofdstuk (massa). Hoe immers kan men, anders dan bij wijze van inleidende
probleemstelling, wezenlijke bestanddelen of vormkenmerken van een syntactische
structuur aan de orde stellen, vóór dat men de groep- en zinvorming zelf heeft
behandeld? Hierdoor worden de woordschikkingsaangelegenheden veel te veel
verabsoluteerd, aangezien ze losgeraakt of liever losgemaakt zijn van hun functionele
achtergronden. Trouwens, in het hoofdstuk ‘Volgorde’ worden de
schikkingsmogelijkheden in groepen en zinnen ook niet in volle omvang behandeld,
maar worden slechts enkele in de middeleeuwen nog bestaande doch nu verdwenen
schikkingsmogelijkheden en enkele thans archaïstische en afwijkende vormen
aangewezen. Bij de opzet van een geschiedenis van het taalgebruik dient men zich
eerst duidelijk voor ogen te stellen, welke rol de plaatsing van de zinsdelen of van
de groepsleden ten opzichte van elkaar speelt als indicator van bepaalde syntactische
functies of interne relaties. Naar mijn opvatting is dat formele facet van de groep of
van de zin nooit
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los te maken van de interne structuur der betrokken syntactische bouwsels, al kan
men natuurlijk wel achteraf proberen enkele algemene tendenties in de
woordschikking vast te leggen. Hetzelfde geldt voor de behandeling van de
congruentie en de rectie. Eigenlijk zet Weijnen in dit opzicht de oude traditie uit de
tijd van Stoett voort. Een van de gegronde bezwaren reeds van Overdiep tegen het
boek van Stoett was juist, dat hij de syntaxis, in overeenstemming trouwens met de
linguisten van zijn tijd, liet opgaan in een serie hoofdstukken over de woordsoorten,
dus aparte verhandelingen over het werkwoord, het substantief, het adjectief of zelfs
over aparte vormen daarvan. In Weijnens hoofdstuk over de rectie kan men de
symptomen van die analytische methode, die van afzonderlijke elementen en hun
vormen maar niet van de synthetische structuren, de verbindingen uitgaat,
gemakkelijk terugvinden. Afgezien van het feit, dat deze werkmethode sedert Ries
voor het syntactische onderzoek in het algemeen verouderd is, is zij bijzonder
ongeschikt voor een historische syntaxis. Daarin gaat het niet in de eerste plaats
om het al of niet bestaan of voortleven van bepaalde syntactische indicaties, in dit
geval de rectie, maar om de ontwikkeling van de basisstructuren en hun variabele
taalgestalten en om de daarin heersende interne semantisch-functionele en
functioneel-syntactische relaties. Eerst in de tweede plaats komt de vraag aan de
orde welke specifieke vormen, eventueel woorden of woordvormen, voor die
functionele relaties in zwang waren of zijn, welke kwamen en welke verdwenen, of
welke naast elkaar staan of stonden dan wel elkaar verdrongen, in verband met
specialisatie in de functies, syntactisch en stilistisch. Natuurlijk is dit alles op zichzelf
wel van groot belang, maar een functionele beschrijving ervan kan niet vooropstaan,
gescheiden van de ‘massa’ alias de verbinding, de groep, de zin. Wanneer men
bijvoorbeeld bij Weijnen in het hoofdstuk over de rectie een paragraaf leest over de
‘datief’, dan krijgt men wel een beknopt overzicht van het gebruik van die
verbuigingsvorm bij bepaalde werkwoorden, adjectieven en voorzetsels en in meer
zelfstandige gebruikswijzen als adverbiale bepaling, alles onder verwijzing naar
Stoett en Van Helten, maar de datief-vorm blijft met dat al een ding op zichzelf. Het
wordt niet gezien als een functionerend element in een syntactische structuur,
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als deel van een organisch geheel waarbij nog andere elementen gemoeid zijn. Er
wordt niet of althans nauwelijks gesproken over functionele nuancen in verband
met de verschillende structuren waarin het A3-object wordt gehanteerd, evenmin
over zijn functionele raakpunten met andere objecten, met name het A4-object (direct
object) en het A5-object (voorzetselvoorwerp). En tenslotte blijkt uit de geschiedenis
van het verdwijnen van deze casusvorm niet, in hoeverre toch nog in de
tegenwoordige casusloze taal syntactisch-functioneel gesproken kan worden van
verbindingen met een datief-object (A3), hetzij die rol wordt vervuld door
ongekenmerkte substantieven, hetzij daaraan voorzetsels te pas komen. Dat daarbij
andere kriteria in het geding kunnen worden gebracht, dan direct aanwijsbare
vormindicaties is toch een hoogst belangrijke syntactische aangelegenheid, die het
syntactisch systeem in het gegeven ontwikkelingsstadium markeert.
Wanneer we dan gaan kijken, wat nu in het hoofdstuk ‘massa’, waarin als ik het
goed begrijp, de verbindingen van de woorden aan de orde moeten komen, in feite
daarover te berde wordt gebracht en welk ordeningsprincipe daarbij nu wordt
gehanteerd, dan moet ik zeggen, dat ik daarin moeilijk een compositorische lijn kan
ontdekken. In de eerste dertien paragrafen met hun onderparagrafen (blz. 54-104)
gaat het eerst over allerlei verschijnselen van algemene aard, waarvan de onderlinge
samenhang mij ontgaat zodat de volgorde me willekeurig voorkomt. Er wordt
achtereenvolgens o.a. gehandeld over: functieverduidelijking, steun en hervatting,
nevenschikking (intussen is in een onderparagraaf daarvóór reeds over asyndeton
gesproken), samentrekking, zinsverstrengeling, vormen van bijwoordelijke
bepalingen, accusativus cum infinitivo, vervanging van naamvalsconstructies (waar
zonder meer verwezen wordt naar het hoofdstuk over rectie), werkwoordsvormen
en hun vervanging, trappen van vergelijking, etc. Een alfabetische volgorde van de
onderwerpen zou overzichtelijker geweest zijn.
In de paragrafen 13-20 wordt vervolgens aandacht gevraagd voor een serie
woordgroepen, die ik in mijn systeem ‘groepen in de zin’ pleeg te noemen, dus:
werkwoordverbindingen, substantiefgroepen, adjectiefgroepen, pronominale groepen,
enz. Daarna komt dan nog weer
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een serie bijzondere onderwerpen aan de orde, zoals bepaalde keuzemogelijkheden
(toch stilistiek?), verbindingen met gerundia, aangehaalde woorden en gedachten
(directe of indirecte rede), vraagpartikel, negatie. Ten opzichte van dit laatste gedeelte
past dezelfde opmerking als ten aanzien van de eerste paragrafen: het lijkt me alles
nogal chaotisch. Wat in een syntaxis centraal hoort te staan, namelijk de structuur
van de woordverbinding, en dan niet alleen formeel, maar in verband daarmee
functioneel, raakt hier verloren in een baaierd van ondergeschikte verschijnselen.
En wat mij in dit overzicht het meest opvalt, is dat in feite nergens de zin als organisch
geheel van denken, spreken en schrijven, m.a.w. als de kleinste zelfstandige
syntactische eenheid te voorschijn komt. Natuurlijk worden er wel zinnen geciteerd
om de behandelde verschijnselen te demonstreren. Maar de zin is als zodanig geen
object van onderzoek, terwijl toch de formatie van zinnen het eigenlijke doel van
alle taalgebruik is, en daarom het voornaamste, het allesomvattende object van de
syntaxis behoort te zijn. Er wordt in Weijnens boek alleen gemanoeuvreerd met
snippers van zinnen, ter illustratie van aparte verschijnselen, die in op zichzelf
staande paragrafen als detailonderwerpen worden behandeld. Ook in de paragrafen,
waarin het over woordgroepen gaat, wordt geen volledige uiteenzetting van de
patronen of de structuurmogelijkheden nagestreefd. We krijgen wel allerlei
merkwaardige gevallen onder ogen, verouderde vormen, geïsoleerde constructies,
afwijkingen van wat tegenwoordig gangbaar is, of soms ook dingen die zich in
streektalen hebben gehandhaafd of ontwikkeld. De tentoonstelling van dit alles lijkt
door deze werkwijze meer op een museum, waarin allerlei historische
bezienswaardigheden geëtiketteerd in vitrines staan opgesteld, dan op een
geschiedenis van het syntactisch systeem der Nederlandse taal, als een organisch
geheel in zijn groei en ontplooiing, afhankelijk van wisselende behoeften in de
opeenvolgende perioden van de cultuur, maar ook dikwijls van verborgen krachten
en tendenties, die in de taal zelf schijnen werkzaam te zijn.
Het is duidelijk, dat mijn kritische opmerkingen voortkomen uit een andere
syntactische theorie, dan de auteur voor zijn samenvattend werk als richtlijn heeft
genomen. Intussen kunnen we hem dankbaar zijn voor deze eerste bundeling van
historische gegevens. Als zodanig kan
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dit boek nuttig zijn bij het geven van onderwijs, in beperkte mate wellicht ook bij
verder onderzoek; speciaal als het daarbij alleen gaat om bestudering van details.
Het verwijst op vele plaatsen naar oudere en meer recente litteratuur, al is het in dit
opzicht niet volledig. Een alfabetisch of systematisch register zou ook wel op z'n
plaats geweest zijn. Dat dit boek vele hiaten of blinde vlekken vertoont in het
totaalbeeld van de geschiedenis der Nederlandse syntaxis, is eigenlijk ook niet aan
de schrijver te wijten, die immers zelf geen syntactisch onderzoek verrichtte, maar
enkel samenlas wat anderen over diverse onderwerpen hebben geschreven. Die
open plekken stellen de huidige syntactici concreet voor ogen, hoe groot de tekorten
zijn op het historisch syntactisch gebied. Ook dat kan men als een verdienste van
dit boek beschouwen. Ik hoop dat het een spoorslag mag zijn voor velen, om de
beoefening van de historische syntaxis opnieuw ter hand te nemen. Dan zal wel
een bezinning op de juiste methode vooraf moeten gaan. Tot de discussie daarover
bedoelen de hier ontwikkelde kritische beschouwingen een bijdrage te leveren.
Wanneer we dan moeten concluderen dat het boek van Weijnen niet als model
voor de opbouw van de historische syntaxis van het Nederlands kan dienen komen
we tot de vraag, of wellicht het boek van Van den Berg als uitgangspunt kan worden
genomen. Er zijn tussen de doelstelling en de opzet van zijn boek en dat van Weijnen
wel enkele punten van overeenkomst aan te wijzen, maar de verschillen zijn groter.
Die hangen samen met een andere opvatting over wat syntaxis is en daardoor met
een andere ordening van het materiaal. In doelstelling komen beide overeen. Ook
Van den Berg heeft zijn boekje, dat ongeveer tachtig bladzijden omvat, geschreven
voor het hoger onderwijs, meer speciaal als leidraad voor de vertaling en interpretatie
van Middelnederlandse teksten. Op het tweede plan beoogt de auteur toch ook een
bijdrage te leveren tot de beoefening van de historische syntaxis, of althans, om
hem persoonlijk te citeren: ‘de studerenden oog te doen krijgen voor de problemen
van de historische syntaxis’. Om zicht te krijgen op de historische ontwikkeling van
de taal, moet de student, zo betoogt Van den Berg, eerst de verschijnselen leren
zien en leren klassificeren. Die verschijnselen nu leert hij op-
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merken door vergelijking van Middelnederlands met zijn eigen moderne Nederlands,
of om het precieser te zeggen, door de vertaling van Middelnederlandse zinnen in
aequivalente modern-Nederlandse zinnen. Dat doet de auteur dan ook zelf
consequent zijn lezers voor ten opzichte van alle door hem gehanteerde
Middelnederlandse citaten. Die vertaalmethode kan zeer nuttig zijn, omdat zij de
lezer van stap tot stap dwingt tot vergelijkende waarneming en zo tot historische
bezinning. Daarbij komt het natuurlijk in het bijzonder aan op de klassificatie van de
als illustratie gebruikte zinnen of anders gezegd: op de syntactische systematiek
waardoor de verschijnselen geordend onder de aandacht worden gebracht. Dat
deze systematiek beheerst wordt door de opvattingen betreffende de syntaxis, zoals
Van den Berg die elders voor het moderne Nederlands tot ontwikkeling heeft
gebracht, ligt voor de hand. Vergelijk daarvoor zijn Beknopte Nederlandse
Spraakkunst en zijn artikelen in de Nieuwe Taalgids (o.a. in jg. 1967).
Voor mij is het thans van belang, na te gaan of die syntactische methode van Van
den Berg, blijkens dit inleidend boekje, ook geschikt is, niet alleen om een ontwerp
te leveren voor een nieuwe Middelnederlandse syntaxis die eventueel het aloude
en in 1968 opnieuw gedrukte boek van Stoett kan vervangen, maar ook als basis
kan dienen voor de opbouw van een historische syntaxis van het Nederlands tot in
de moderne tijd. Nu mag men bij de beoordeling van deze inleiding tot de syntaxis
niet over het hoofd zien, dat de bedoeling van de auteur bescheidener is dan mijn
formulering wellicht zou kunnen suggereren. Hij beperkt zich, zoals hij in den aanvang
uitdrukkelijk zegt en in de loop van zijn uiteenzetting meermalen herhaalt, tot
syntactische verschijnselen in Middelnederlandse teksten, die afwijken van het
moderne taalgebruik. Een volledige syntaxis heeft hij dus niet willen geven. In die
beperking schuilt uiteraard het gevaar, waaraan hij noch Weijnen ontkomen is, dat
het moderne taalgebruik te veel als norm gaat fungeren en dat alles wat niet van
het huidige Nederlands verschilt, buiten de termen van behandeling valt. Op die
manier wordt het beeld van de Middelnederlandse syntaxis vertekend en krijgen in
het oog springende ‘afwijkingen’ allicht het odium van buitenissigheden, van
onvolkomen-
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heden, of zoals Van den Berg zich meermalen uitdrukt, van gebrek aan logica en
aan soepelheid van vormgeving, zodat op vele plaatsen de Middelnederlandse
zinsbouw als ‘brokkelig’ gediscrimineerd wordt tegenover de soepele moderne
zinsbouw. Maar afgezien van deze subjectieve beoordelingsnorm van de
Middelnederlandse syntaxis en onder erkenning van het recht van de auteur, zich
terwille van zijn didactische doelstelling, beperkingen op te leggen, mogen we toch
uitgaan van de gedachte, dat de klassificatie van de gesignaleerde verschijnselen
berust op een volledig systeem van de syntaxis, zodat het hier gebodene te zijner
tijd zou kunnen uitgroeien tot een volledige syntactische beschrijving van het
Middelnederlands, als uitgangspunt ook voor de historische syntaxis van het
Nederlands. Om mijn twijfel daarover, die bij het bestuderen van dit inleidende boek
gaandeweg is gegroeid, onder woorden te kunnen brengen, zal ik een nadere
analyse moeten geven van deze fragmentarische syntaxis.
Het boek is ingedeeld in twee gedeelten; het eerste handelt over ‘zinsleden’, het
tweede over ‘de bouw van zinnen’. Uit syntactisch oogpunt lijkt die opzet logisch en
aantrekkelijk. De moeilijkheden ontstaan echter als men langzamerhand leert
begrijpen wat Van den Berg in feite onder die termen verstaat. Het gedeelte over
de zinsleden is weer onderverdeeld in drie hoofdstukken, handelend over:
morfologische indicatoren van het syntactisch verband, de bouw van woordgroepen
en negatie. De term ‘morfologische indicatoren’ blijkt te slaan op wat gespecialiseerd
genoemd wordt ‘genitieven’ en ‘datieven’. In de paragrafen over deze
verbuigingsvormen wordt in feite gesproken over woordgroepen waarin zulke vormen
voorkomen, zodat mij de scherpe scheiding van wat in het volgende hoofdstuk
(woordgroepen) ter sprake komt, onnodig voorkomt. Maar wat belangrijker is, bij
het signaleren van bijvoorbeeld datiefvormen na een of andere praepositie wordt
niet duidelijk gemaakt, in welk opzicht nu die casusvorm of dat aldus verbogen
substantief fungeert als syntactische indicator. Indicator waarvan? vraagt men zich
telkens af. Van het syntactisch verband zal Van den Berg antwoorden. Ja, maar
van welk syntactisch verband? Wanneer dat substantief achter een of ander
voorzetsel een andere casusvorm vertoonde of helemaal onveranderd bleef, wat
in het
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Middelnederlands toch ook veelvuldig het geval is, wat verandert er dan in syntactisch
opzicht? Zulke vragen worden hier niet gesteld en beantwoord. De verbinding van
een praepositie met een substantief in de datief blijft in de uiteenzetting van Van
den Berg dan ook net als bij de oude syntactici of grammatici een gegeven op
zichzelf. Het wordt niet gezien als een praepositie-bepaling, dwz. als een syntactisch
element dat op een of andere wijze semantisch-syntactisch fungeert in een grotere
syntactische eenheid. Het is voor de syntaxis op zichzelf niet zo erg belangrijk, dat
na een bepaalde praepositie een datief van het substantief wordt gebruikt, of een
andere casusvorm; van belang is wel hoe die praepositiebepaling en dus feitelijk
dat substantief met z'n praepositie optreedt in een bepaalde syntactische structuur.
Nog duidelijker blijkt de verouderde isolerende werkmethode, die eigenlijk
thuishoort in een ‘woordleer’ van de oude grammatica, voort te leven in de paragraaf
over ‘de datief is een lid van de zin’, waarbij dan geen praepositie te pas komt, maar
een werkwoord. Alsof een voorzetsbepaling geen ‘lid van de zin’ zou zijn. Maar,
onder verwijzing naar Stoett, wordt hier dan verder volstaan met de opmerking dat
in het Middelnederlands ‘een groot aantal werkwoorden een datief regeren’. Deze
verouderde term past m.i. niet meer in een moderne syntaxis: het werkwoord regeert
niets. De datiefvorm van een substantief kan wel in oude taal eventueel de
aanduiding zijn van de positie van dat substantief in een bepaalde syntactische
structuur, die mede met behulp van een werkwoordsvorm is opgebouwd. Waarom
zegt men niet dat het werkwoord de nominatief regeert, omdat het grammaticale
subject in de verbinding met een persoonsvorm van een werkwoord in die casus
staat? De datiefvorm van een substantief duidt eventueel niet alleen aan, dat dit
substantief in een bepaalde relatie staat tot het betrokken werkwoord, maar evenzeer
dat het in een bepaalde relatie staat tot een of meer andere substantieven (eventueel
in andere casusvormen) in diezelfde verbinding, waarvan het verbum slechts een
bepaald, op eigen wijze fungerend, element is. Ik geef onmiddellijk toe, dat Van den
Berg hier ook wel zegt, dat zo'n ‘datief’ lid is van een zin, en dat hij zelfs en passant
de term ‘meewerkend voorwerp’ laat vallen, maar hij gaat in geen enkel opzicht in
op de structuurproblemen
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die hier syntactisch aan de orde moeten komen. Zo gaat hij, om een voorbeeld te
noemen, bij het citeren van voorbeelden, niet in op de structuur van deze complete
zin, waarin dan een datief voorkomt: Ic hebbe ghenomen grote have / den riken
lieden van haren goede. De daarvan gegeven vertaling: ‘ik heb de rijke mensen
veel van hun bezit afgenomen’ - is op zichzelf juist. Maar mag het de moderne lezer
ontgaan, dat deze vertaling in modern Nederlands de vijfledige structuur van het
Middelnederlands (S vf A4 A3 A2) reduceert tot de vierledige structuur S vf A3 A4;
of, als we het nog precieser formuleren, tot een andere vijfledige structuur, nl. S vf
A3 A4 A8? Of wil Van den Berg ons soms suggereren, dat we ‘van haren goede’ in
de oorspronkelijke tekst als een attributieve bepaling bij ‘grote have’ moeten
opvatten? Niet syntactisch belangrijk is verder dat achter de praepositie van hier
een datiefvorm van het substantief staat, maar wel van belang is de syntactische
positie van dat substantief met zijn praepositie (dat is beter uitgedrukt dan
voorzetselbepaling!) in de hele structuur der verbinding. En heel belangrijk is ook
bij de vertaling in modern Nederlands de invoeging van het adverbium af als A8 om
de interne relatie tussen de verbonden substantieven (als objecten) te verduidelijken
bij gemis aan casusvormen in het huidige taalstadium als ‘morfologische indicator’.
In hoeverre de schikking van de onderdelen in de hier geciteerde Middelnederlandse
zin mede bepaald wordt door de prosodische vorm, is een kwestie op zichzelf. Van
den Berg zegt wel in zijn inleiding op blz. 3 dat hij deze kant van de zaak buiten
beschouwing laat, maar het blijft de vraag, of dat in de praktijk van de
Middelnederlandse syntaxis mogelijk is. Het materiaal voor de Middeleeuwse syntaxis
bestaat immers voor een groot deel uit poëtische teksten. En het hier geanalyseerde
voorbeeld is voor mij een bewijs, dat Van den Berg, die zelf herhaaldelijk epische
poëzie gebruikt bij zijn voorbeelden, ten opzichte van allerlei structurele
verschijnselen door negatie van prosodische invloeden moet vastlopen.
Er zijn meer vragen te stellen naar aanleiding van dit hoofdstuk. Waarom wordt
hier uitsluitend over genitieven en datieven gehandeld en niet over nominatieven
en accusatieven? Ik bedoel dan natuurlijk ook, in verband met de syntactische
positie van de betrokken substan-
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tieven in de syntactische structuren, wat niet zozeer slaat op de plaats in de groep
of de zin (woordschikking) als wel op de functie. Waarom wordt niet gesproken over
de syntactische problemen die ontstaan door de verdwijning van al die casusvormen
met handhaving van de interne relaties tussen de elementen van zulke groepen?
Blijft dan alle uiterlijke indicatie over de functionele verhoudingen achterwege of
ontstaan er concurrente vormen? Het ligt voor de hand, dat dan de verbinding door
middel van praeposities ter sprake moet komen. En dan bedoel ik weer niet de
combinaties van een of ander voorzetsel met een substantief (in welke casusvorm
dan ook) als een ding op zichzelf, maar als lid van wat ik een zinspotente groep
pleeg te noemen of van een groep in de zin. Over de attributieve genitief in het
Middelnederlands, om een voorbeeld te noemen dat mij zeer ter harte gaat, en over
zijn concurrent, de attributieve van-bepaling, is indertijd een boek van ruim 450 blzz.
geschreven.
Aan deze vragen over de rol van substantieven in een syntactische structuur, al
of niet gekenmerkt door casusvormen, moet toegevoegd worden de principieel
verwante vraag: waarom wordt in dit hoofdstuk over de morfologische indicatoren
helemaal niet gesproken over verbale vormen, zoals conjunctieven, optatieven,
imperatieven, perfecta, passieve vormen, etc. die mede de functies van zinnen als
syntactische eenheden of ook de functionele relaties in zinnen bepalen. Stoett wijdt
aan zulke ‘morfologische indicatoren’ hele hoofdstukken. En er zijn ook in dit opzicht
talloze verschillen op te merken tussen middeleeuws en modern taalgebruik, die
de studenten de ogen kunnen openen voor historische ontwikkelingen. Veel van de
hier gestelde vragen kunnen waarschijnlijk beantwoord worden door de opmerking,
dat de auteur zich immers willens en wetens heeft moeten beperken. Maar
bevredigend uit het oogpunt van de syntaxis, ook al wordt die dan beperkt tot een
‘inleiding’, vind ik dit toch niet. Ik ben op deze details wat dieper ingegaan, omdat
ik met mijn beschouwingen over dit boek en over dat van Weijnen, de discussie
over de principia van de historische syntaxis op gang zou willen brengen. Welnu,
de zo even aangetoonde behandelingswijze van syntactische ‘verschijnselen’, zoals
Van den Berg dat noemt, ervaar ik als een symptoom van zijn visie op de syn-
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taxis: zijn aandacht blijft m.i. te eenzijdig hangen aan uiterlijke, formele facetten van
woordverbindingen met zijn theorie van de lineaire interpretatie van
woordsamenhangen op de achtergrond, een instelling op het syntactisch bedrijf,
dat uiteindelijk weer van de heer Uhlenbeck afkomstig is. Van den Berg denkt, uit
syntactisch oogpunt gezien, niet structureel. Ik bedoel die term dan niet in de
oppervlakkige formele, maar in de intern-functionele betekenis, zoals ik die in mijn
eigen syntactische analyses en beschouwingen gewend ben te hanteren.
In het tweede hoofdstuk, handelend over ‘de bouw van woordgroepen’ komen
alleen substantiefgroepen (voor zover ze in het vorige hoofdstuk al niet aan de orde
zijn gesteld), deelwoordgroepen (zeer beknopt) en woordgroepen met een
persoonsvorm ter sprake. Ook hier zouden over de drie onderwerpen apart vele
principiële vragen te stellen zijn. Ik beperk mij tot één kwestie van algemeen
theoretische aard: de m.i. moeilijk te hanteren onderscheiding die Van den Berg
maakt tussen zinnen en woordgroepen met een persoonsvorm. Op blz. 22 definieert
hij de laatstgenoemde ter onderscheiding van de eerstgenoemde als ‘leden van
een zin die een persoonsvorm bevatten’. Daaruit moet men, mede gezien de verdere
toelichting van de auteur, concluderen dat hij een op zichzelf opererende zin met
een persoonsvorm geen woordgroep noemen wil. Hij verduidelijkt zijn bedoeling
met het volgende voorbeeld: ‘Toen het zolang droog bleef, verdorden de gewassen’.
Daarin beschouwt Van den Berg ‘toen het zolang droog bleef’ wel als een woordgroep
met een persoonsvorm, maar de combinatie ‘verdorden de gewassen’ niet, ‘omdat
deze rest van de zin uit twee zinsleden bestaat’. Ik vind dit niet bepaald helder
uitgedrukt. Waarom kan een coherente combinatie van twee zinsleden, waarvan
één een persoonsvorm is, niet een ‘woordgroep met persoonsvorm’ zijn? Ik meen
wel te begrijpen, wat hij eigenlijk bedoelt: de zin bestaat uit drie leden; knipt men er
nu één af, dan is de groep die eigenlijk de zin als geheel vormt verminkt; vandaar
dat hij spreekt van ‘de rest’. Maar ik vind deze zienswijze toch weer veel te weinig
structureel-syntactisch, en te veel ingesteld op de incidentele zin. Waarom zou men
de combinatie van woorden ‘de gewassen verdorden’ die, wat haar syntactische
potentie betreft, volledig selfsupporting is om
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als zin op te treden, onafhankelijk van de woordschikking en onafhankelijk van de
syntactische toepassing waarvoor ze in een incidenteel geval wordt gehanteerd,
niet een woordgroep met verbum finitum kunnen of mogen noemen? En als daar
niets op tegen is, waarom zou men ten aanzien van die woordencombinatie dan
ineens ophouden van ‘woordgroep met persoonsvorm’ te spreken als er aan
toegevoegd wordt ‘toen het zo lang droog bleef’? Want die toevoeging doet niets
af of toe aan de syntactische samenhang tussen het bedoelde substantief en het
bedoelde verbum finitum. Of algemener gesteld: is de verbinding van een intransitief
verbum finitum met een grammaticaal subject, zodra zij volgens haar eigen
syntactische potentie als zelfstandige zin optreedt en dan eventueel met andere,
secundaire, syntactische elementen die geen zinspotentie hebben wordt
gecombineerd, geen ‘woordgroep met persoonsvorm’ meer, maar blijft zij dat wel,
als zij op een of andere wijze wordt geïncorporeerd in een andere zinspotente groep,
zoals in: ‘Hij zei, de gewassen verdorden, toen het zo lang droog bleef’? Men kan
zulke sceptische vragen wellicht nog beter begrijpen, wanneer men andere
voorbeelden van Van den Berg op blz. 22 controleert, bv.: Zou Jan niet kunnen
helpen, dan vraag ik het Theo wel. Hoe kan men nu met enige overtuigingskracht
blijven volhouden, dat de woordencombinatie vóór de komma wel een woordgroep
met persoonsvorm is, maar de woordcombinatie achter de komma, waarin het woord
dan anaforisch het voorafgaande element vervangt, niet? Ik zou wel anders willen
staan tegenover een zinsstructuur, waarin de ingebouwde groep met persoonsvorm
een inhaerent deel van de zinspotente groep vormt, bv. Hij zei, dat hij kwam. Maar
dan komen er heel andere zaken in het geding, met name de onderscheiding van
secundaire en inhaerente elementen bij of in een semantisch coherente verbinding,
het verschil tussen zinspotente en niet-zinspotente groepen en de
structuurmogelijkheden van wat we een zin noemen. Op grond van die
onderscheidingen kan men zeggen dat ‘hij zei’ geen volledige zinspotente groep is,
omdat de geïncorporeerde groep ‘(dat) hij kwam’ de onmisbare aanvulling (A4-object)
vormt, terwijl de tweeledige combinatie ‘hij kwam’ wel opzichzelf zinspotentie heeft,
maar in deze incidentele zin niet zelf als zin fungeert doch als object in de S vf A4-
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structuur is ingebouwd. Het gaat hier, dat moet ik er ter voorkoming van misverstand
aan toevoegen, om meer dan om benamingen of termen alleen. Het gaat hier weer
om een visie op de aard en de syntactische potenties van woordcombinaties, waarin
één component een persoonsvorm is en waarin verder een of meer substantivische
elementen optreden in de syntactische functies van subject, object en andere
‘zinsdelen’ (of volgens de oude term ‘rede-delen’). Onwillekeurig verval ik bij deze
beschouwing in mijn eigen terminologie. Ik ben er trouwens van overtuigd - dat wil
ik voluit bekennen - dat men met de onderscheiding van ‘zinspotente groepen’ en
‘niet zinspotente groepen of zinsdeelgroepen’ en met termen als ‘optreden als
zelfstandige zin’ en van ‘incorporatie’ tegenover ‘dominante groep’ bij de analyse
van zinnen en de opbouw van een syntaxis veel verder komt, dan met de termen
en de onderscheidingen van Van den Berg. Men vergeve mij deze oratio pro domo:
in een discussie over syntactische principia is dat trouwens onvermijdelijk. Het
gevolg van de onderscheiding, zoals Van den Berg die maakt, is m.i. ook dat hij de
regelmatige opbouw van de syntaxis uit z'n voegen wringt. Want in zijn hoofdstuk
over ‘de bouw van woordgroepen’ stelt hij nu achtereenvolgens allerlei
geïncorporeerde groepen, met of zonder voegwoorden of inleidende pronomina,
aan de orde, onderwerpen die uit het oogpunt van syntactische systematiek gezien,
thuis horen in het tweede gedeelte van het boek: de bouw van de samengestelde
zin. Ik wil thans niet op de behandeling van die details afzonderlijk ingaan; misschien
biedt een voortzetting van de discussie over de beginselen en de compositie van
de syntaxis daartoe te zijner tijd de gelegenheid. Maar het moet mij nu nog wel van
het hart, dat in dit eerste gedeelte van Van den Bergs syntaxis onder de titel
‘Zinsleden’ over de principiële onderscheiding van ‘zinsdelen’ op grond van hun
semantisch-syntactische functie niet opzettelijk, hoogstens terloops en incidenteel
gesproken wordt. Ook dat is voor mij een bewijs voor de niet-structurele visie van
de auteur op ‘syntactische verschijnselen’.
Het derde hoofdstuk van het eerste gedeelte, dat over ‘negatie’ handelt, en dat
op zichzelf vele aardige en syntactisch interessante details bevat, brengt intussen
ook weer allerlei verbindingen onder de
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aandacht, die hier niet op hun plaats zijn, maar ondergebracht dienen te worden in
het deel over de zinsbouw. Dat hangt natuurlijk weer samen met Van den Bergs
opvatting over ‘woordgroepen met een persoonsvorm’. Ik laat dat nu rusten, om
over te gaan tot enkele opmerkingen over het tweede deel van deze syntaxis, getiteld
‘de bouw van zinnen’. Ik moet bij voorbaat zeggen, dat dit hoofdstuk van de syntaxis
mijn verwachtingen, door de titel gewekt, wel het meest heeft teleurgesteld. Dat zit
'm dan nog niet zozeer in de beperking die Van den Berg zichzelf en daarmee zijn
lezers oplegt, als wel in de theoretische achtergrond van het door hem geboden
overzicht. In een inleidende beschouwing over de gebrekkige interpunctie in
Middeleeuwse teksten worden alle nevenschikkende verbanden van verdere
behandeling uitgesloten. Waarom eigenlijk? Gaat een zodanige beperking niet een
beetje al te ver? Het ontbreken van interpunctie kan daarvoor geen overtuigend
excuus zijn. Uiteindelijk is de aan- of afwezigheid van punten en komma's, niet
alleen in poëzie maar ook in proza, in syntactisch opzicht toch maar een
bijkomstigheid. De structuur van de syntactische eenheden wijst door de interne
semantische coherentie tussen de onderdelen zelf gewoonlijk wel uit, waar de
grenzen van de gehanteerde verbindingen liggen. Voor zover er zich ambivalente
gevallen voordoen, en dat kan vooral bij nevenschikking wel eens het geval zijn,
vragen zulke verbanden een speciale behandeling. Uit syntactisch oogpunt zijn ze
er niet minder interessant om. Of zit er achter deze uitsluiting van de
nevenschikkingen bij Van den Berg nog iets anders? Meent hij, dat er in dit opzicht
door vertaling geen interessante verschillen tussen oud en modern Nederlands
vallen te ontdekken? En de bekende problemen rondom de verbinding met het
voegwoord ende dan? zou men kunnen vragen. Of weet Van den Berg er in het
syntactisch systeem, dat hij voor ‘de bouw van zinnen’ in de volgende ‘hoofdstukken’
gaat toepassen, niet goed raad mee? Het gaat hem bij zijn behandeling van de
zinsbouw namelijk slechts om twee, louter formele, facetten. De eerste kwestie is,
of een zin één of meer persoonsvormen bevat. Aangezien hierbij nevenschikking
wordt uitgesloten, is bij de aanwezigheid van meer dan één persoonsvorm altijd
één daarvan de zgn. hoofdpersoonsvorm. Dit komt er dus op neer, dat achtereen-
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volgens zinnen aan de orde komen, die opgebouwd zijn uit een ‘hoofdzin’ en een
of meer ‘bijzinnen’. De functie van die bijzinnen of geïncorporeerde groepen ten
opzichte van de hoofdzin of dominante groep, en de onderlinge verhouding tussen
die incorporaties wordt niet in het geding gebracht. Het enige kriterium van indeling
is behalve het aantal persoonsvormen, dan nog de omstandigheid of er één of meer
‘leden’ voorafgaan aan de hoofdpersoonsvorm. Daarbij wordt dan onderscheid
gemaakt tussen de gevallen waarin dit vooropstaande lid een zgn. coördiet, dan
wel een prediet is. Met deze wat pretentieuze termen vervangt de auteur, m.i.
volkomen overbodig, de gangbare en verstaanbare termen: grammaticaal subject
en aanloop. Maar bovendien schept Van den Berg door het tegenover elkaar stellen
van die twee op -iet eindigende termen een onjuiste tegenstelling in functioneel
syntactisch opzicht. Als ik het goed begrijp, bedoelt hij met coördiet niet anders dan
subject, maar de term prediet is een dekmantel voor alle mogelijke andere zinsdelen
dan subject, als het maar vooropstaat. Nu is het voor de woordschikking in de
‘hoofdzin’ heel belangrijk of dat prediet bijvoorbeeld een secundair dan wel een
inhaerent element van de zinspotente groep is, en verder of dat zinsdeel fungeert
als object dan wel als praedicaatsnomen of als adverbiale bepaling. De schikking
van de zinsleden in andere onderdelen dan in of aan de kop van de hoofdzin gaat
blijkbaar Van den Berg ook niet ter harte; en de woordschikking in de bijzin blijft
eveneens onbesproken. Door de combinatie van de twee genoemde kriteria, nl.
aantal persoonsvormen en vooropstaan van een coördiet (alias subject) dan wel
een prediet (alias aanloop) ontstaat wel een hele serie ‘hoofdstukken’ met gaandeweg
meer gecompliceerde voorbeelden, maar die opeenvolgende uiteenzettingen openen
geen enkel nieuw gezichtspunt ten opzichte van de zinsbouw. Het wordt een
monotone herhaling van dezelfde facetten, die voor de bouw van zinnen niet eens
van doorslaggevend belang is, terwijl de werkelijk syntactische problemen betreffende
de interne samenhang van alle onderdelen van de meer of minder gecompliceerde
zinnen niet aan de orde worden gesteld. De voorbeelden uit de latere ‘hoofdstukken’
zouden net zo goed in voorafgaande hoofdstukken gediend kunnen hebben, omdat
het immers alleen maar gaat om de vraag: staat er een
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subject dan wel een of meer delen A voorop. Laat mij dit met een voorbeeld duidelijk
mogen maken.
Op blz. 61 in hoofdstuk V vinden we als eerste voorbeeld geciteerd: Dander es
om dat thoeft te scoenre es om dat haar op heeft - vertaald met: De andere (reden)
is dat het hoofd des te mooier is omdat het met haar bedekt is. Deze zin dient nu
alleen maar als voorbeeld van een zin met drie persoonsvormen en één lid voor de
hoofdpersoonsvorm, dat dan een coördiet blijkt te zijn (lees hier: het gram.subject
van de hoofdzin) terwijl dan bovendien nog ‘het syntactisch verband is aangeduid
door een fatische indicator in de woordgroep met een persoonsvorm’ (hetgeen in
gewone grammaticale taal zoveel betekent als: met een voegwoord in de bijzin).
Uit deze omschrijving blijkt intussen niet of nu de eerste dan wel de tweede bijzin
met omdat wordt bedoeld. Maar afgezien daarvan, het opvallende karakter van de
Middelnederlandse zin schuilt niet in het feit dat de hoofdzin met het subject begint
en dat de bijzinnen met voegwoorden verbonden zijn, maar wel daarin, dat de twee
opeenvolgende bijzinnen trapsgewijze zijn ingevoegd door hantering van tweemaal
hetzelfde causale voegwoord, hoewel dus die twee incorporaties op verschillend
syntactisch niveau fungeren. Daar komt dan nog bij, en dat is eigenlijk het
doorslaggevende facet, dat de eerste bijzin met omdat, die de tweede omvat, eigenlijk
niet meer causaal fungeert ten opzichte van zijn dominante groep (de hoofdzin),
maar over lijkt te gaan in de functie van praedicaatsnomen. De vertaling door Van
den Berg is wel weer juist, maar de syntactische interpretatie schiet te kort: het
ontgaat de lezer wat hier eigenlijk syntactisch aan de hand is. De verklaring van de
voor ons taalgevoel vreemde conceptie van de zin ligt in het feit dat het subject
contextueel verwijst naar het substantief ‘reden’, of eigenlijk ‘sake’ (vgl. oorzaak),
dat in dezelfde semantische sfeer van ‘causaliteit’ ligt als het voegwoord omdat. In
een opsommende reeks van ‘redenen’ voor een gedane bewering nu kan in betogend
Middelnederlands de causale bijzin door middel van de B-structuur geïdentificeerd
worden met het tellende subject. Achter de repeterende dominante groep moet
waarschijnlijk een lichte pauze in acht genomen worden, aldus: de eerste (reden)
es (de volgende): omdat...; de ander (reden)
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es: omdat...Wanneer deze zin gebruikt was in een paragraaf over de vormgeving
van causale verbanden, zou hij functioneel op zijn plaats geweest zijn; in het
hoofdstuk van Van den Bergs syntaxis komt hij niet tot zijn recht. Er zijn, naar mijn
mening, belangrijker zaken die in een syntaxis aan de orde moeten komen dan
enkele uiterlijkheden. Het gaat, ook bij de behandeling van de meer of minder
gecompliceerde zinsbouw, om structuren en daarin om de samenbindende
functionele relaties tussen de componenten.
Aan mijn kritiek op het zo even geanalyseerde voorbeeld kan ik nog een opmerking
van andere aard toevoegen, namelijk betreffende de keuze van het materiaal.
Blijkens de ‘lijst van bronnen en afkortingen’ heeft Van den Berg zijn voorbeelden
uit vele en zeer verschillende bronnen samengelezen. Maar bij de hantering van
die citaten wordt geen rekening gehouden met de aard van het taalgenre noch met
de periode binnen het Middeleeuwse kader. Nu is het opvallend dat in verscheidene
paragrafen veel of uitsluitend geciteerd wordt uit zeer specifieke teksten: oorkonden
en dergelijke, het excentrieke proza van Jan Yperman (de zgn. Cyrurgie) en sommige
epische poëzieteksten; andere teksten hebben naar het mij voorkomt, maar weinig
aan bruikbaar of karakteristiek materiaal opgeleverd. Het proza van de ‘gewone’
dagelijkse vertelling, zoals dat in de Marialegenden en dergelijke is te vinden,
ontbreekt als ik het goed zie, geheel. Juist bij de analyse van bijzondere of
‘afwijkende’ syntactische structuren liggen voorbeelden uit, wat ik specifieke of zelfs
‘excentrieke’ teksten noem, op de snijtafel. In verscheidene gevallen kan de in de
middelnederlandse tekst gehanteerde vorm verklaard worden uit invloed van
romaanse (latijnse of oudfranse) voorteksten of taalgewoonten. Dat is bij name het
geval in het zo juist besproken voorbeeld, ontleend aan Yperman. In het
gebruikmaken van de beschikbare citaten heb ik verder geen systeem kunnen
ontdekken dat de lezer op zulke achtergronden van stilistische en historische aard
attent zou kunnen maken. Daardoor krijgt hij ook geen goed beeld van wat al of niet
gangbaar Middelnederlands zou kunnen worden genoemd.
Ik wil met mijn kritische opmerkingen, de waarde die dit inleidende boekje voor
de beginnende student kan hebben, niet wegredeneren.
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Op vele punten is het leerzaam, vooral door de goede vertalingen van de citaten.
Jammer is het wel, dat deze inleiding de studenten niet oriënteert in de bestaande
litteratuur over de Middelnederlandse syntaxis of onderwerpen daaruit, behoudens
1)
hier en daar een verwijzing naar Stoet. Ten opzichte van de kardinale vraag, die
ik naar aanleiding van dit boekje en dan meer speciaal aangaande de syntactische
theorie van Van den Berg gesteld heb, namelijk of wij hierin de grondslag kunnen
vinden voor de ontwikkeling van een historische syntaxis van het Nederlands, moet
ik wel tot een negatief antwoord komen. De oorzaak daarvan ligt niet in het
fragmentarisch of eclectisch karakter van deze inleiding voor beginnende studenten,
maar in de methode, in de compositie, in de theoretische achtergrond.
Intussen zou ik een verdere discussie over de beginselen van de syntaxis, en
dan speciaal van de historische syntaxis, op prijs stellen. Het ligt voor de hand, dat
ik dan daarin voor mijn eigen ideeën een lans zou willen breken. Voorlopig houdt
de uitbouw van mijn syntaxis voor het moderne Nederlands, die op onregelmatige
tijdstippen in afleveringen verschijnt, mij nog te veel gebonden, om reeds nu ook
daadwerkelijk aan de opzet van een historische syntaxis te kunnen beginnen.
beginnen. Het material wordt intussen in Groningen wel bijeengebracht.
Groningen
G.A. VAN ES

1)

Is dan alle noeste arbeid van Overdiep en zijn leerlingen, die men wel samenvat onder de
term van ‘Groninger School’ in de loop der jaren overbodig of tevergeefs geweest? is de
onwillekeurige verzuchting van iemand die hij dit alles nanw betrokken is.
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Lexikografie en linguïstiek
Het probleem der woordbetekenis
à Bernard Quemada: ce souvenir pisan et canadien
The basic requirement of linguistics is not the construction of ambitious
theories, but the development of a reliable methodology by means of
which some of the fundamental empirical problems can be solved and
the foundations can be laid for a theory that is not only well formed, but
also realistic, Paul L. Garvin, in International Science and Technology 76
(May 1967).
Het is misschien niet overbodig er bij wijze van inleiding met nadruk op te wijzen,
dat een woordenboek geen afspiegeling kan zijn van wat in een bepaalde linguïstiek
het lexicon heet, en gedefinieerd wordt als het onderdeel van de taalbeschrijving,
dat een opsomming en beschrijving bevat ‘van alle taalbouwsels met
een...grammatisch of lexikaal aspekt, waaruit grotere gehelen van taalbouwsels
kunnen worden opgebouwd, en die zelf niet verder reduceerbaar zijn tot nog kleinere
informatieve elementen’ (Dik en Kooij 1970, p. 171). De verwarring wordt niet minder
als de linguïst het geheel van de door hem behandelde woorden met de naam
dictionary of woordenboek (b.v. Droste 1967, p. 28) bestempelt, daarmee het beeld
oproepend van het woordenboek als gebruiksvoorwerp, dat totaal iets anders is
*)
(Rey-Debove 1970, p. 6).

*)

Een beknopte Franse versie van dit artikel is verschenen in Meta. Journal des Traducteurs.
o

Vol. 18-N 1-2 Mars-Juin 1973 (Actes du deuxième colloque international de linguistique et
de traduction. Montréal, 4-7 octobre 1972), p. 139-144. Aangezien deze voorlopige versie
zonder mijn fiat werd afgedrukt - ik heb nooit een drukproef ontvangen - kan ik ze niet geheel
voor mijn verantwoording nemen.
Ik stel er prijs op mijn dank te betuigen aan de heren prof. Klaus Heger (Heidelberg) en prof.
H. Schultink (Utrecht) die zo vriendelijk zijn geweest het manuskript van dit artikel kritisch te
lezen. Ook de heren J. Persijn, W. Pijnenburg, P. van Sterkenburg, G. Tops en J.W. de Vries
hebben me in dit opzicht aan zich verplicht.
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Het is bekend dat theoretische linguïsten vaak niet mals zijn in hun kritiek op het
werk der lexikografen. Gelukkig voor ons lexikografen - ‘onschadelijke
duivelstoejagers’ (‘harmless drudges’) naar het beroemde woord van Samuel
Johnson - heeft de Amerikaanse linguïst H.A. Gleason Jr. het voor ons opgenomen.
Hij heeft nl. van zijn kritische collega's gezegd: ‘Commonly the principles on which
they (de “descriptive linguists”) have based their criticism have been of very little
relevance to dictionaries. It seems to me that we commonly make quite unreasonable
demands and show little if any understanding of the limitations within which a
dictionary maker must operate. And I think it is on the whole fair to say that some
of the most vociferous critics have been those with the least actual experience in
dictionary making’ (Gleason 1962, p. 88).
De vraag of de kritiek van sommige linguïsten t.o.v. het lexikografische handwerk
gerechtvaardigd is of niet, zal ons echter verder niet bezighouden, integendeel. We
zullen ons in wat volgt kritisch opstellen t.o.v. een bepaalde linguïstische opvatting
over een bij uitstek lexikografisch probleem, namelijk dat der woordbetekenis.
Over de betekenis van het woord bestaat er onder de linguïsten geen ‘communis
opinio’. Hoe zou het anders kunnen, aangezien het woord zelf is een ‘unité
linguistique contestée par certains linguistes et discutée par tous’ (Rey-Debove
1971, p. 113). Heger heeft het woord zelfs een ‘unité indéfinissable’ genoemd (Heger
1965, p. 8, n. 4). Dit hoeft ons echter niet af te schrikken. Het feit dat betekenis,
woord en zin omstreden zijn heeft de grammatici nooit verhinderd er zich zeer aktief
mee bezig te houden. De Noorse filosoof Finngeir Hiorth schrijft zelfs: ‘it is by no
means certain that a clarification of the nature of meaning beyond what is known
today is desirable for the purpose of present-day lexicographical research. Perhaps,
an increased clarification of meaning would not change a bit in the actual research
habits of lexicographers. Because increased understanding of an activity, whatever
the activity, does not necessarily lead to changes in the activity’ (Hiorth 1955, p.
57).
Het spreekt vanzelf dat de lexikograaf, in tegenstelling tot sommige

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 90

83
linguïsten uit de school van Bloomfield, de betekenis niet tot de metalinguïstiek kan
rekenen. Wat Allen zegt van de linguïstiek: ‘And surely without meaning linguistics
cannot exist’ (Allen 1957, p. 22), geldt in nog hogere mate voor de lexikografie.
Een verduidelijking van het fenoneem betekenis in de linguïstiek is beproefd aan
de hand van verschillende modellen. Uitgaande van de bekende driehoek van Ogden
en Richards geeft Ullmann (1952, p. 22) het volgende driehoeksmodel.

Op grond hiervan zegt hij ‘le nom évoque le sens et le sens évoque le nom’, en
definieert hij de betekenis (signification) als: le rapport d'évocation réciproque qui
unit le nom et le sens’ (1952, p. 23). Blijkbaar is sens hier als begrip en signification
als betekenis weer te geven.
Baldinger (1960, p. 522) heeft dit model als volgt aangevuld:
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De verhouding van betekenis en begrip, ‘noch längst nicht überall anerkannt’, wordt
door dit schema duidelijk, zegt hij. De betekenis is gebonden aan een ‘Wortkörper’,
het begrip is een abstractie ‘die aus der individualistischen Vielzahl der sachlichen
Realität (Sache) gewonnen, also eine Vorstellung, die theoretisch nicht an einen
Wortkörper gebunden ist, aber praktisch nur mit Hilfe eines Wortkörpers fassbar
wird’ (p. 522-523). Volgens Coseriu (1970, p. 217-218) echter is het onderscheid
tussen begrip en betekenis geen ontdekking van de moderne linguïstiek, doch werd
het reeds geformuleerd door Von Humboldt. Hoe dit ook zij, duidelijk is in ieder geval
dat het woord niet direkt met de zaak verbonden is, aangezien de taal de
werkelijkheid vervormt. Het is zoals Baldinger eens schreef: ‘Oft genug prägt nämlich
die Sprache die Wirklichkeit und nicht die Wirklichkeit die Sprache’ (Baldinger 1964,
p. 41). De betekenis beweegt zich in het spanningsveld tussen woord en begrip.
De definitie van het woord hoort m.i. ook daar thuis en niet op de lijn woord...ding.
Ik ben het dan ook oneens met mijn vakgenote J. Rey-Debove, waar ze schrijft: ‘la
définition lexicographique définit des choses’ (Rey-Debove 1970, p. 22). M.i. mag
en kan de goede lexikografische definitie niet de ‘zaak’ definiëren, zulks in
overeenstemming met het abstraherend, generaliserend, omvormend vermogen
van het denken in taal. Het woordenboek waarvan de omschrijvingen werkelijk
‘beschrijvingen zijn van de zaken waarover we in het taalgebruik spreken’ (Reichling
1970, 59b), is m.i. geen goed woordenboek maar hoogstens een slechte
encyclopedie. Het eerste wat een aspirant-redacteur van het WNT leert, is ‘beschrijf
geen zaken, maar omschrijf betekenissen van woorden’. Als het woord niet
rechtstreeks verwijst naar de buitentalige realiteit, moet de woordenaar dan wel die
verwijzing maken? M.i. niet. Dat de praktijk niet altijd in overeenstemming is met de
leer, spreekt vanzelf. Handwoordenboeken b.v. vertonen nu eenmaal een zekere
encyclopedische inslag.
Voortbouwend op Ullmann en Baldinger, wier bedoeling het was een model van
het taalteken te construeren dat voor de lexicologie bruikbaar was (Heger 1969, p.
64), heeft de Heidelbergse romanist
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en linguïst Heger de traditionele semantische driehoek omgebouwd tot een
trapezium.
Het ziet eruit als volgt (Heger 1969, 69):

De linkerzijde (afhankelijk van de structuur van een gegeven taal) en de rechterzijde
(onafhankelijk van zulk een structuur) zijn verbonden door de verbindingslijn signifié
(‘unité de la substance du contenu qui correspond au signème’) - sémème (‘unité
monosémisé de la substance du contenu qui fait partie du signifié’) - noème (‘unité
de la substance du contenu qui ne dépend pas de la structure d'une langue donnée,
concept défini par compréhension’ (Heger 1969, 111). Dit drietal vervangt de top
van de driehoek bij Ullmann en Baldinger. Het grote voordeel van Hegers model
voor de lexicografie is, dat eindelijk de betekenisfenomenen een eigen plaats
ingeruimd krijgen naast de driedeling - woord, begrip, zaak - van de traditionele
driehoek. De bovenkant van het trapezium illustreert immers treffend zowel de
synchronische betekeniseenheid (signifié) als de betekenis (sémème). We gaan op
dit model van Heger verder niet in; het is voor wat volgt niet nodig. We wijzen er
alleen op, dat in de oude versie van 1965 (p. 31) de monème (‘signème minimum’)
optreedt i.p.v. de signème (‘linguème significatif’). De linguème zelf is een ‘unité sur
le plan de la langue’. Men zie ook de Duitse versie in Monem, Wort und Satz (1971,
p. 33).
Om mijn uiteenzetting te vereenvoudigen zal ik me in wat volgt beperken tot de
zgn. lexicale of noemende woorden. De grammaticale woorden horen weliswaar
eveneens in het woordenboek thuis, maar hun semantische inhoud is omgekeerd
evenredig aan hun rijke functie
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en hoge frequentie. Bij de grammaticale woorden wordt de zgn. ‘betekenis’ immers
vaak maar nauwelijks meer bepaald door zuiver semantische criteria.
De theorie der woordbetekenis die in Nederland vrijwel algemeen aanvaard schijnt
te zijn, is die van Reichling. Hij heeft deze theorie voor het eerst uiteengezet in 1935
in zijn boek Het Woord, en heeft ze geregeld, met lichte wijzigingen in de
formuleringen, herhaald in latere publikaties.
Volgens Reichling moet de term betekenis gereserveerd blijven voor het woord.
I.v.m. de semantische verschijnselen van zin en woordgroep spreekt hij dan ook
van inhoud: inhoud van de zin, inhoud van de woordgroep. Gegeven deze beperking
in het gebruik van de term betekenis laat Reichling's theorie der betekenis zich in
twee stellingen samenvatten:

1) Betekenis:
‘De betekenis is...een constante, in een bepaald woord vastgelegde,
kennis-eenheid, een bepaald “weten”, dat bij de meeste woordsoorten
een veelheid van verschillend bruikbare onderscheidingen vertoont. De
betekenis-eenheid blijft in elk gebruiksgeval dezelfde, ook al kan datgene
wat we te weten krijgen als we een bepaald woord in een bepaalde zin
gebruiken enorm verschillen’ (Reichling 1961, p. 37).
Betekenis is ‘een onafhankelijk oriënterend, in een woord gegeven weten
omtrent datgene zelf waarover met dat woord gesproken wordt’ (Reichling
1965, p. 31).

2) Polysemie:
‘Het feit der z.g. polysemie van het woord’ drukt men ‘gewoonlijk zó uit,
dat men zegt: een woord kan zeer veel verschillende “betekenissen”
hebben. Dit is niet juist. Een woord heeft altijd één betekenis, maar binnen
die éne betekenis kunnen zeer verschillende onderscheidingen
voorkomen’ (Reichling 1961, p. 37).
Men zal niet kunnen ontkennen dat dit stellingen zijn, die provocerend kras zijn
geformuleerd. In latere drukken van de door mij geciteerde Verzamelde studies over
hedendaagse problemen der taalwetenschap wordt een en ander wel enigszins
minder ‘draufgängerisch’
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gepresenteerd. Men vergelijke b.v. een formulering in de eerste druk (1961) met
die in de derde (1965):

1961
1965
‘Neem de twee zinnen: “De meubelmaker ‘Neem...de twee zinnen: “De
zal vandaag de tafel thuisbrengen” en meubelmaker zal vandaag de tafel
“Het is om twaalf uur tafel”. Het woord thuisbrengen” en “Het is om twaalf uur
tafel is in beide zinnen identiek en de
tafel”. Naar de vorm is het woord tafel in
betekenis-eenheid is volkomen constant beide zinnen identiek maar is het ook
en maakt de woordvorm “t-a-f-e-l”
identiek naar de betekenis die het in zijn
kenbaar. Maar, binnen die constante en gebruik heeft?...De “betekenis” heeft in
identieke eenheid gebruiken we
zichzelf verschillende facetten,
verschillende “onderscheidingen”,
verschillende “onderscheidingen”....Wat
verschillende “notae” van de éne
hun “onderscheidingen” betreft zijn tafel
1
2
betekenis “tafel”’ (V.S. 37).
a en tafel a allerminst identiek’’ (V.S.
41).
De versies van 1965 en 1969 van het opstel ‘De taal: haar wetten en haar wezen’
zijn duidelijk voorzichtiger, minder apodiktisch geformuleerd en dat niet alleen op
deze ene plaats; vele passages zijn omgewerkt. Het zou te ver voeren en het heeft
ook weinig zin hier een variantenapparaat van de eerste tot en met de vijfde druk
van de Verzamelde Studies aan te leggen. In wezen echter blijft Reichling bij zijn
beide stellingen. Ook in 1965 zegt hij b.v. nog van de zgn. polysemie van het woord
(d.i.: ‘eenzelfde woord heeft zeer veel betekenissen’): ‘Op het eerste gezicht lijkt
deze wijze van zeggen zeer juist, maar bij een nadere analyse blijkt ze toch niet
houdbaar’ (p. 41), welke beide laatste woorden in 1969 worden verzacht tot ‘niet
zonder meer bruikbaar’ (p. 43).
In zijn in 1963 aan de universiteit van Innsbruck gehouden gastvoordracht over
het probleem der betekenis in de taalwetenschap, heeft Reichling zijn traditionele
stelling over de eenheid der woordbetekenis merkwaardig genoeg niet ter sprake
gebracht. Is dit toeval? of is hij gaandeweg zelf gaan twijfelen aan de bruikbaarheid
van zijn stellingen?
De opvatting der woordbetekenis van Reichling heeft in Nederland school gemaakt.
Stutterheim b.v. neemt in 1941-'42 de in Het Woord verkondigde theorie der
woordbetekenis niet alleen over, maar laat er zich zelfs in
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geestdriftige bewoordingen over uit. J. Israël de Haan die betwijfelde, of het wel
zinvol was te vragen ‘welke beteekenis heeft dit woord?’, meende dat dit een
gevaarlijk spraakbeeld was, en dat ‘een woord...zijne beteekenissen (is) met iets
onkenbaars, dat de beteekenissen samenbindt tot een woord’. Welnu, zegt
Stutterheim, het ‘onkenbare iets’ van De Haan is ‘door Reichling wetenschappelijk
beschreven’, zij het dan niet met ‘de mystieke nimbus van onkenbaarheid’. Voor
Reichling, zegt hij, is deze eenheid ‘een ervaringsgegeven’, en dat niet voor hem
alleen, ‘maar voor ieder die spreekt of naar een ander luistert, voor ieder dus, die
taal “gebruikt”’ (Stutterheim 1941-'42, p. 192). Stutterheim schrijft ‘“Polysemie” is
een gevaarlijke term. Het woord is zijn betekenis, d.i. zijn betekenis-eenheid, die
verschillende onderscheidingen vertoont; nu eens kunnen deze, dan weer die
onderscheidingen geactueerd worden, maar zij worden dit steeds in die eenheid,
die eveneens geactueerd wordt. Streng genomen (en in de wetenschap, in de
wijsbegeerte, moet alles streng worden genomen) is het woord niet poly-, maar
mono-semisch; het is niet “veel-zinnig”, maar “veel-bruikbaar”,
“veel-toepasselijk”....Taal-gebruik (taal) is niet mogelijk zonder identieke elementen.
En deze identiteit moet niet slechts phonetisch, doch ook semantisch zijn’ (a.w., p.
193). ‘Reichling's theorie, die de identiteit van het woord als ervaringsgegeven
aanwijst, zuivert hiermee het woord (en de taal) tevens van het odium, polysemisch
en daardoor een ondeugdelijk communicatie-middel te zijn’ (a.w., p. 194). Ook de
term polysemie zou Reichling een ‘taal-theoretische zuivering’ (a.w., p. 197) hebben
doen ondergaan. Waar Stutterheim op blz. 196 in zijn betoog het woord betekenissen
gebruikt, voorziet hij het van aanhalingstekens, die blijkbaar eveneens als zuivering
of althans als waarschuwing zijn bedoeld. En twintig jaar later verkondigt hij: ‘We
kunnen een woord wel definiëren als een eenheid van een bepaalde klank-vorm en
een bepaalde betekenis, dit neemt niet weg, dat het vaak op zeer verschillende
manieren kan worden gebruikt, dat het van gebruiksgeval tot gebruiksgeval
verschillende “betekenissen” heeft, zodat er van die “bepaaldheid” niet al te veel
over schijnt te blijven. In een woordenboek staan bij vele woorden niet een maar
vele “betekenissen” opgegeven. Dit is een moeilijke kwestie. Deze zal ik nu
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niet behandelen. Ik vermeld slechts, dat ze door de moderne woordtheorie tot een
redelijke oplossing is gebracht’ (Stutterheim 1961, p. 107-108). Drie jaar later spreekt
hij van ‘de betekenissen of de betekenisonderscheidingen’, of plaats de term
betekenissen tussen aanhalingstekens (Stutterheim 1964, p. 251, p. 262). Maar
weer vier jaar later blijkt de natuur toch sterker dan de leer als hij schrijft: ‘the term
(“diphthong”) is vague, it has more than one meaning’ (Stutterheim 1968, p. 446).
In een voordracht gehouden tijdens het zesentwintigste Nederlandse
Filologencongres te Groningen op 20 april 1960, sloot Weijnen zich aan bij de
opvatting over woordbetekenis ‘bij Wils, Reichling en Stutterheim’. Of Wils hier
terecht in één adem genoemd mag worden met Reichling en Stutterheim (zie ook
Weijnen 1964, p. 120), valt te betwijfelen; maar ik laat deze kwestie rusten. Weijnen
gaat ervan uit, ‘dat het woord een betekeniseenheid vertoont en er derhalve geen
sprake van polysemie of veel-zinnigheid doch alleen van veel-bruikbaarheid of
veel-toepasselijkheid kan zijn’ (Weijnen 1961, p. 86).
Drie jaar later schrijft hij: ‘Ik zou me, in aansluiting bij Reichling's woordtheorie,
de betekeniseenheden dan ook kunnen voorstellen als grote bollen en de diverse
betekenislagen als schijven daarvan, terwijl de schijven van die bollen onderling
systemen of systemoïden vormen’ (Weijnen 1964, p. 120). Later nog zal Weijnen,
liever dan te spreken over polysemie, de term polyfunctionaliteit gebruiken; ook hij
voorziet het woord betekenissen van aanhalingstekens (Weijnen 1966, p. 9, p. 10).
Maar in een ander verband vergeet Weijnen zijn geloof in de woordtheorie van
Reichling en spreekt, zonder aanhalingstekens, over het Franse woord botte ‘in
diverse verwante betekenissen’ (Weijnen 1967, p. 95).
De betekenisopvatting van Reichling is niet alleen door Stutterheim en Weijnen
onderschreven. Bij taalkundigen uit de zgn. school van Reichling vindt men ze, wat
te verwachten was, eveneens.
Waar B. Siertsema positie kiest tegenover Hjelmslevs ‘glossematics’, baseert ze
zich m.b.t. ‘meaning’ op de onversneden leer van haar leermeester: ‘once the word
has been “made” it exists, an indivisible unit of expression and content (meaning)’,
en: ‘another
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proof of the unity of the word, of its autonomy as a unit of meaning’ (Siertsema 1955,
p. 132 en 135).
E.M. Uhlenbeck schrijft als volgt: ‘In het algemeen kan men zeggen, dat wanneer
twee betekenissen voor de gebruiker een geleidelijk in elkaar overgaande reeks
vormen, zij betekenismomenten binnen één eenheid zijn’ (Uhlenbeck 1959, p. 21).
Deze uitspraak die, zoals een groot gedeelte van het werk van Uhlenbeck, niet los
staat van de theorie van Reichling, wijkt echter in zoverre af van de stelling van de
meester, dat hier het meervoud betekenissen wordt gebruikt, zulks in flagrante
tegenstelling tot wat Reichling over de é n e betekenis vertelt. Hoe is deze afwijking
te verklaren? Heel eenvoudig: Uhlenbeck gebruikt hier het woord betekenis in zijn
alledaagse, gewone toepassing, terwijl Reichling, voor zijn speciaal doel, de term
betekenis heeft geladen met een zeer ongewone, ongebruikelijke inhoud. Om het
in zijn eigen terminologie te zeggen: hij heeft het woord betekenis gebruikt in een
‘disjuncte’, ik bedoel ‘ongewone, opvallende’ toepassing (Reichling 1961, p. 38;
Reichling 1965, p. 44). Uhlenbeck heeft zich naderhand trouwens rekenschap
gegeven van zijn ‘onorthodoxe’ terminologie; in de vierde druk van zijn boek heeft
hij de woorden twee betekenissen geschrapt (Uhlenbeck 1965, p. 36). Wanneer
Uhlenbeck in het bekende rode boekje de ‘verschillende onderscheidingen (die)
binnen de betekeniseenheid van het woord kroon zijn geactueerd’ behandelt, doet
hij dat precies volgens het bekende patroon (Uhlenbeck 1962, p. 20). En later schrijft
hij: ‘Voornamelijk bij de noemende elementen heeft het zin om te onderscheiden
tussen een lexicale en een grammaticale betekenis en het is vrijwel alleen bij dit
type dat de lexicale betekenis beschouwd kan worden als een eenheid waarbinnen
een per woord wisselend aantal onderscheidingen zijn te onderkennen. Met andere
woorden hier is het dat men bruikbaar kan opereren met de door Reichling in zijn
dissertatie ontwikkelde betekenis-analyse, al behoeven dan ook uiteraard na zoveel
jaren bepaalde delen hiervan revisie’ (Uhlenbeck 1964, 75).
Uhlenbecks leerling H. Schultink put, zoals hij schrijft, zijn opvatting over de
betekenisleer uit ‘Reichlings magistrale proefschrift’. Dit is niet alleen het geval in
zijn dissertatie (Schultink 1962a, p. 30),
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maar ook in later werk (Schultink 1962b, p. 356). Slechts op één punt, t.w. de zgn.
‘gevoelswaarde’ - iets wat voor onze uiteenzetting niet relevant is - kan hij zich niet
met Reichlings opvatting verenigen.
Bij S.C. Dik en J.G. Kooij, leerlingen van Reichling, vinden we eveneens de
volkomen orthodoxe leer van de meester terug. ‘Wanneer in een synchronische
beschrijving van een taal de betekenisonderscheidingen van een woord geen relaties
(meer) vertonen, spreken we van twee verschillende betekenissen, en beschouwen
we zulke woorden als homoniemen: bank “kredietinstelling” en bank “zitmeubel” zijn
in het Nederlands twee verschillende woorden met twee verschillende betekenissen
en alleen dezelfde klankvorm’. Het woord school daarentegen vormt met zijn
betekenisonderscheidingen ‘instituut’ en ‘gebouw’ slechts één betekenis (Dik en
Kooij 1970, p. 164).
Ook Droste vaart op het kompas van Reichling, hoewel hij niet diens leerling is.
In 1964 onderschrijft hij zonder enig voorbehoud de opvatting van Reichling over
de ‘betekenis-eenheid’ van het woord (Droste 1964, p. 38-39). Een jaar later doet
hij dat (met enig voorbehoud) ook, maar nu in termen waarvan men zich afvraagt
of de auteur van ‘Het Woord’ er wel mee akkoord zou gaan. ‘Wij geloven’, zo zegt
hij, ‘dat de betekenis altijd gelijk is, geen varianten of elementen heeft (het is niet
meer dan een relatie, een lijn), doch die disjunctieve elementen liggen in het begrip.
Voor Reichling dus een betekeniseenheid met vele facetten, voor ons een
begripseenheid met vele facetten en een altijd-eendere betekenis. Voor ons is de
betekenis alleen maar “hard”, d.w.z. een lijntje naar het totale begrip h a r d . Welke
elementen in dat begrip geactualiseerd zijn, moeten we afleiden uit zaken buiten
dat begrip zelf, maar ook buiten het woord. Dat leiden we af uit de woordomgeving
of context en de situatie’ (Droste 1965, 51-52).
Als dat juist is, moeten we wel tot de merkwaardige conclusie komen, dat de
lexikograaf zich niet met ‘facetten van de betekeniseenheid’ (om het in ‘orthodoxe’
terminologie te zeggen) bezighoudt, maar met facetten van het begrip. En aangezien
begrippen, in tegenstelling tot betekenissen, niet per se gebonden zijn aan een
bepaalde taal, zou de lexikograaf zich bezighouden met iets dat niet afhankelijk is
van de
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structuur van een bepaalde taal! Dat is natuurlijk een absurditeit. En waar Droste
schrijft: ‘we verwerpen zelfs de betekenisvarianten, iedere differentiatie van betekenis
voor het woord’ (Droste 1967, p. 61), vraagt men zich af, waarom de auteur niet
eveneens de lexikografie verwerpt? Deze houdt zich immers sinds eeuwen en tot
op de dag van heden juist bezig met differentiatie van betekenis in het woord en
waarlijk niet met differentiatie van begrippen.
Naderhand schijnt Droste zijn blijkbaar door het model van Ogden en Richards
geïnspireerd betekenislijntje (zie Droste 1965, p. 42) niet meer zo grif te hanteren.
Hij onderschrijft dan namelijk de betekeniseenheid van Reichling, en stelt die
aanschouwelijk voor in het volgende schema

waarin betekenis ‘moet gezien worden als een “Gestalt”’ (Droste 1967, p. 36). Daarbij
ventileert hij geen kritiek meer t.o.v. Reichlings ‘facetten der betekenis-eenheid’,
maar heeft wel het bezwaar dat ‘hoewel Reichling duidelijk stelt, dat betekenis en
begrip niet identiek zijn,...het onderscheid tussen beide niet systematisch uitgewerkt
en consequent toegepast (is). De omschrijving van betekenis als een “gegeven
weten” suggereert toch, dat over een begrip gesproken wordt in plaats van de
verwijzing naar dat begrip’ (Droste 1967, p. 36).
Dat Reichlings theorie der woordbetekenis een grote invloed heeft in Nederland,
kan ik ook nog door twee anekdoten toelichten. Een promovendus die in het
manuscript van zijn dissertatie gesproken had over de betekenissen van het woord,
moest, op verzoek van zijn promotor, deze ‘onorthodoxe’ uitdrukking vervangen
door die van mo-
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menten of elementen der betekenis. En toen ik in het jaar 1966 het Filologencongres
in Amsterdam bijwoonde en een opmerking maakte naar aanleiding van een lezing
van prof. dr. B. Siertsema, werd ik door sommige aanwezigen met meewarige blik
bekeken, toen ik de euvele moed had me de verbinding de verschillende
betekenissen van een bepaald woord te laten ontvallen.
Het lijdt geen twijfel dat de t h e o r i e van Reichling over de betekenis, bij hen die
hem in dit land napraten of naschrijven, langzamerhand tot een linguistisch d o g m a
is verworden. Het is zelfs zover gekomen dat spreken over de betekenissen van
een woord taboe is!
Voor zover mij bekend, is er tegen Reichlings opvatting der woordbetekenis nog
nooit uitvoerig geopponeerd.
Wel heeft Van Bakel n.a.v. ‘de grote algemene betekenis, zoals de taalwetenschap
(lees “Reichling”) zich die meestal voorstelt’, de vraag gesteld ‘waar deze betekenis
dan eigenlijk bestaat. Is er wel één taalgebruiker, voor wie de betekenis van bank
die vage grootheid is die men kan reconstrueren uit de paragrafen van het
woordenboek?...Behoren dan wel alle gebruiksgevallen van het woord bank bij
elkaar? Is het gebruik van de timmerman, die van zijn bank spreekt wel samen te
brengen met dat van de schipper, die bij dood tij met zijn schuit op een bank bleef
steken?...maar de timmerman die hier in Den Bosch een deur afhangt heeft
misschien nooit van de zandbank gehoord. Men zal opwerpen, dat ieder gebruiker
van het woord bank er een betekenis in ervaart die het onmiddellijk toepasselijk
doet zijn ook op b.v. de zandbank. Maar hoe vormt zich in een taalgebruiker die
grote algemene betekenis?’ Hij meent dan ook, dat die grote algemene betekenis
‘een taalbeschouwelijke grootheid (is), die alle taalgebruikswaarde mist’ (Van Bakel
1962, p. 29). ‘Ik kan’, zo schrijft hij, ‘tot geen andere conclusie komen dan deze: de
(grote, algemene) betekenis van een woord is een ongrijpbare geest, die men in
elk geval verliest zodra men hem uit zijn huisje lokt’ (a.w., p. 31). Onbegrijpelijk is
echter dat Van Bakel ‘de grote algemene betekenis’ in de schoenen ‘van het
woordenboek’ (zie p. 29) meent te mogen schuiven, terwijl bij mijn weten geen enkel
woordenboek zich ooit met deze constructie
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van Reichling heeft afgegeven, en dat krachtens de methode van het woordenboek
ook onmogelijk doen kan. In mijn bespreking van het opstel van Van Bakel heb ik
dan ook geschreven: ‘Es ist deutlich, dass Van Bakel die semantische Einheitswurst
einer gewissen Linguistik schwer auf dem Magen liegt. Statt seine Bedenken aber
gegen eine merkwürdige Auffassung der Semantik bei bestimmten Linguisten zu
richten, werden die Wörterbücherböcke mit den Sünden Israels beladen!’ (De
b

Tollenaere 1969 , 237).
Zelf heb ik een paar keer, zij het slechts terloops, laten blijken, het met de
eenheidsbetekenis van Reichling niet eens te zijn (De Tollenaere 1967, p. 149;
a

1969 , p. 256). In wat volgt, wil ik de door mij sinds jaar en dag gekoesterde
bedenkingen uiteenzetten.
Hierbij wens ik uitdrukkelijk voorop te stellen, dat Reichling uiteraard het volste
recht heeft de term (woord)betekenis in een zeer speciale toepassing te gebruiken.
Er zijn nu eenmaal vele woorden die in het jargon van sommige taalkundigen, in de
linguïstische vaktaal, of in vaktaal in het algemeen, een betekenis hebben die afwijkt
van het alledaagse spraakgebruik. Of het gebruik dat Reichling van de term
woordbetekenis maakt een gelukkig gebruik is, of het beginsel dat aan dit gebruik
ten grondslag ligt, nuttig is, waag ik in twijfel te trekken. I.v.m. de opvatting van
Reichling wil ik de volgende kritische opmerkingen maken.
1. De semantische inhoud die hij aan de term woordbetekenis geeft, is vrij vaag.
Zijn ‘woordbetekenis’ is een wazig geheel, een conglomeraat dat weliswaar uit
duidelijke elementen is opgebouwd, maar waarvan de totaliteit volkomen ongrijpbaar
is. Deze grote totale woordbetekenis vindt men namelijk nooit of nergens. Het is
een abstractie op grond van reële semantische gegevens. Alleen deze laatste nu
zijn definieerbaar. Deze abstractie doet zelfs metafysisch aan. Een scherp waarnemer
als Stutterheim heeft dan ook eens gezegd: ‘Reichling's visie heeft overeenkomsten
met die der scholastici (b.v. Occam), volgens wie immers ook de terminus in zijn
verschillende suppositiones zijn significatio bewaart’, (1941-'42, p. 193). Het is dan
ook begrijpelijk dat Reichling zijn ‘betekenis’ op een merkwaardige manier gaat
definiëren als ‘de biezondere vorm van denk-eenheid, die we in
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het woord denken’ (Reichling 1935, 230), een ‘biezondere begripsvorm’ (259), ‘'n
gedachte, 'n denkeenheid’ (262).
Indien werkelijk de semantische onderscheidingen van tafel t.w. ‘meubel’ en
‘maaltijd’ samen één enkele betekenis vormden, dan zou het ook mogelijk moeten
zijn deze te definiëren. En dat doet Reichling niet, of toch wel? ‘De betekenis’, zegt
hij, ‘is een constante, in een bepaald woord vastgelegde, kennis-eenheid, een
bepaald “weten”, dat bij de meeste woordsoorten een veelheid van verschillend
bruikbare onderscheidingen vertoont’ (1961, p. 37). Maar dat is de definitie van zijn
1

term betekenis, niet de definitie van de zgn. eenheidsbetekenis van tafel a ‘meubel’
2

en tafel a ‘maaltijd’. Wie voor de zgn. eenheidsbetekenis van tafel vrede mocht
hebben met een omschrijving ‘in een bepaald woord vastgelegde kennis-eenheid’,
moge bedenken, dat deze definitie niet alleen toepasbaar is op het woord tafel maar
evengoed op de woorden zakdoek, hansworst of pias. Dit betekent met andere
woorden dat een dergelijke definitie haar doel zou missen en in de praktijk van elk
concreet geval, dus zowel voor de tafel als voor de pias, onhanteerbaar zou zijn.
1

2

Van tafel a en tafel a is nu eenmaal geen gemeenschappelijke definitie mogelijk.
Natuurlijk kan men de semantische verhouding van de twee
betekenisonderscheidingen ‘meubel’ en ‘maaltijd’ onderbrengen in een reeks van
geleidelijk in elkaar overgaande componenten, d.w.z. van voor het synchronisch
taalbewustzijn elkaar rakende eenheden. Wat Reichling b e t e k e n i s noemt, is in
werkelijkheid slechts een etiket ten onrechte geplakt op de synchronisch semantische
keten gevormd door v e r s c h i l l e n d e b e t e k e n i s s e n . H i j m a a k t o p d e z e
m a n i e r d e s y n c h r o n i s c h e b e t e k e n i s e e n h e i d (ik bedoel: eenheid
van betekenissen) t o t e e n e e n h e i d s b e t e k e n i s . D i t i s h e t f u n e s t e
van zijn betekenistheorie.
2. De eenheidsbetekenis van Reichling is bovendien nogal subjectief. Hoewel
synchronisch van aard, kan ze wisselen van taalgebruiker tot taalgebruiker. Dit
betekent dat het antwoord op de vraag, of twee betekenisonderscheidingen wel
behoren tot één en dezelfde eenheidsbete-
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kenis, nogal verschillend kan uitvallen. Het antwoord staat niet los van de graad
van ontwikkeling, resp. van het taalbewustzijn van de taalgebruiker. Vormen slag
‘slaande beweging’ en slag ‘soort’ één betekenis in de zin van Reichling? Misschien
of vermoedelijk niet. Maar ze doen dat wel voor wie er zich van bewust is dat de
betekenisonderscheiding ‘soort’ uit die van ‘slaande beweging’ is voortgekomen,
t.w. via de toepassing van het aanmunten, het slaan van geld. Vormen kraan
‘kraanvogel’ en kraan ‘hefwerktuig’, vormen haan ‘mannelijk hoen’ en haan ‘onderdeel
van een vuurwapen’, vormen veer ‘pluim’ en veer ‘spiraalvormig gewonden draad
van staal’ één betekenis in de zin van Reichling?
‘Het is dus mogelik dat, voor 'n bepaald gebruiker, twee woorden homoniem zijn,
alleen omdat hij ze niet identificeerde’ (Reichling 1935, 340). En in aansluiting hierbij
schrijft Uhlenbeck, ‘dat twee gebruikers in bepaalde concrete gevallen de vraag:
één of twee woorden, niet gelijk zullen beantwoorden, en dat een gebruiker twee
woorden die hij aanvankelijk als afzonderlijke eenheden beschouwde, later als één
kan gaan beschouwen, wanneer hem b.v. door andere gebruikers de continuïteit
tussen de tot dan toe voor hem afzonderlijke betekenismomenten aannemelijk wordt
gemaakt’ (Uhlenbeck 1959, p. 21). Geen wonder dat Dik en Kooij menen dat men
erover kan twisten of schrift ‘wijze waarop iemand schrijft’ en schrift ‘schrijfboek’
één of twee woorden zijn (Dik en Kooij 1970, p. 164). Het is duidelijk dat het
subjectieve karakter van de eenheidsbetekenis van Reichling niet bijdraagt tot haar
hanteerbaarheid.
Mijn kritiek was tot nog toe van algemene aard. Thans wil ik nog twee andere
bezwaren formuleren die van lexikografische aard zijn.
3. Reichling heeft natuurlijk het recht aan het woord betekenis een ongewone en in
de lexikografie onbekende semantische inhoud toe te kennen, maar men kan niet
verwachten, dat de lexikografen zijn terminologie zomaar voetstoots overnemen.
Wie een woordenboek schrijft, kan niet meewaaien met alle nieuwe terminologische
winden waaiend uit talloze linguïstische hoeken. De inhoud die Reichling aan het
woord betekenis toekent, is zo ongewoon en zo moeilijk te hanteren, dat Reich-
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lings volgelingen het woord betekenis niet alleen in ‘orthodoxe’ zin gebruiken, maar
ook, in strijd met de leer, in zijn gewone, alledaagse toepassing; zie Stutterheim
(1964, p. 252; 1968, p. 446), Weijnen (1967, p. 95), Uhlenbeck (1959, p. 21),
Schultink (1962a, p. 30). De Fransen zeggen in zo een geval: ‘Chassez le naturel,
il revient au galop’. De natuur is nu eenmaal sterker dan de leer!
Reichlings apart en afwijkend gebruik van het woord betekenis vertroebelt al direkt
het probleem in plaats van het te verhelderen. De auteur van Het Woord is dermate
geobsedeerd door zijn ‘eenheid der betekenis’ dat de ‘onderscheidingen’ (in gewoon
taalgebruik: betekenissen) van die eenheid als iets secundairs en bijkomstigs naar
de achtergrond worden verdreven, daar waar ze in de praktijk van het taalgebruik
toch primair zijn en voorop staan. Zijn dogmatische uitspraak ‘dat in elk woord-gebruik
de betekenis (in de zin van Reichling) als 'n eenheid geactueerd wordt’ Reichling
1935, 255) overtuigt me niet. Indien de ‘eenheid der betekenis’ een
‘ervarings-gegeven’ (Reichling 1935, 259) is, dan is dat toch zeker slechts voor de
taalkundige beschouwer het geval? Ik zou hier trouwens de voorkeur geven aan de
term ‘bezinningsgegeven’. Reichlings ‘betekenis’ is het resultaat van een zeer
bewuste denkhandeling van de taalbeschouwer of de taalbeschrijver.
De ‘betekenis-eenheid’ brengt Reichling er zelfs toe te beweren, dat wanneer we
de zin uiten: ‘De meubelmaker zal vandaag de tafel thuisbrengen’, we daarin het
woord tafel zó gebruiken, ‘dat alle betekenis-onderscheidingen betrokken zijn op
datgene waarover we spreken’. De betekenis-onderscheidingen zouden dan namelijk
‘conjunct’ - een term die hij van Langeveld overneemt -, d.w.z. ‘alle tezamen, gebruikt
(worden) om te “noemen”’. Deze bewering lijkt me moeilijk te bewijzen. Reichling
is veel reëler waar hij enkele regels verder schrijft: ‘Het is volstrekt onmogelijk om
al de onderscheidingen die in de verschillende gebruiksgevallen van eenzelfde
woord voorkomen alle tegelijk te gebruiken’ (Reichling 1965, 44).
4. Het belangrijkste bezwaar dat ik als lexikograaf tegen de betekenistheorie van
Reichling koester, is dit: zijn eenheidsbetekenis is in de
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synchrone lexikografie nauwelijks en in de diachrone lexikografie helemaal niet te
hanteren.
De synchrone lexikografie kan het niet, gezien de subjectieve variabiliteit van het
semantische continuüm dat Reichling onder het hoedje betekenis meent te kunnen
vangen. Zal men schrift ‘wijze waarop iemand schrijft’ en schrift ‘schrijfboek’ als één
betekenis of als twee betekenissen in de zin van Reichling opvatten, d.w.z. als één
woord of als homoniemen? Maar, zal men zeggen, en terecht, ook de verdeling van
het semantische continuüm in traditionele betekenissen is niet altijd geheel vrij van
subjectiviteit. Inderdaad, maar dat is eveneens het geval als men datzelfde continuüm
verdeelt in Reichlings ‘facetten’ of ‘onderscheidingen’. Deze opmerking kan m.a.w.
geen afbreuk doen aan onze kritiek. En wat heeft men gewonnen, indien men de
traditionele terminologie betekenissen van het woord gaat vervangen door die van
facetten of onderscheidingen van de zogenaamde éne, maar helaas volkomen
ongrijpbare betekenis van Reichling? Deze laatste is van zulk een abstract niveau,
dat ze weinig geschikt is voor het praktische handwerk der lexikografie.
Voor de historische, ook wel eens genoemd ‘panchronische’ (Rey-Debove 1971,
p. 165) lexikografie lijkt Reichling's eenheidsbetekenis volkomen absurd. Indien het
al moeilijk is de zgn. ‘betekenis’ van Reichling zuiver synchronisch te ontdekken,
dan is het totaal uitgesloten ze af te zonderen voor een periode van vijfhonderd of
duizend jaar en meer. Indien deze bontgevederde eenheidsbetekenis tegenwoordig
kan wisselen van individu tot individu, hoe zal het dan gesteld zijn met de graad van
variabiliteit tijdens perioden van lange duur? Voor de redacteur van een historisch
woordenboek kan Reichlings betekenis niets anders zijn dan een hersenschim. De
lexikograaf heeft soms de indruk dat hij de keten der geleidelijke
betekenisontwikkeling kan reconstrueren, daarbij de overgangen constaterend van
het ene semantische facet, van de ene betekenis, naar de andere. Hij zal echter
moeilijk kunnen uitmaken of b.v. kraan ‘zekere vogel’, kraan ‘hijswerktuig’ en kraan
‘inrichting tot het afsluiten van een buis’ tijdens een zekere periode van het verleden
één enkele semantische keten hebben gevormd, waarop hij het collectieve etiket
der eenheidsbetekenis van
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Reichling zou mogen plakken. De historische lexikograaf beschikt immers niet over
een tweede gezicht.
De ‘communis opinio’ dat een woord verschillende betekenissen kan hebben, heeft
Reichling herhaaldelijk apodiktisch voor onjuist versleten. Hiermee wilde hij kennelijk
iets ontlopen dat niet paste in het door hem ontworpen taalfilosofische kader. De
semantische werkelijkheid moest wijken voor de theorie der ‘Gestalt’. Uit wat
voorafgaat blijkt duidelijk dat wij de term polysemie gerust kunnen gebruiken zonder
hem, zoals Reichling dat doet, te voorzien van het etiket ‘z.g.’.
Uitgaande van het semantische trapeziummodel schrijft Heger: ‘il y a polysémie
là où...le signifié qui correspond à un monème (d.i. unité significative, = signifiant
(De Saussure), gesteld tegenover le phonème = unité distinctive; zie het schema
bij Heger 1965, p. 21), est la somme - soit obligatoire, soit facultative - de deux (ou
plusieurs) concepts’ (Heger 1968, p. 21). Deze polysemie is m.i. geen ‘Aussatz der
Sprache’ (Hamann); het woord en de taal behoeven niet gezuiverd te worden ‘van
het odium, polysemisch...te zijn’ (Stutterheim 1941-'42, p. 190, resp. 194). Door de
polysemie wordt de taal nog geen ‘ondeugdelijk communicatie-middel’.
Dat polysemie ‘een adequaat functioneren in een complex stelsel als de taal
vrijwel onmogelijk’ zou maken (Droste 1967, p. 36) is niet vol te houden. Het is niet
eens waar als men polysemie zou definiëren, niet als het hebben van veel
betekenissen maar als het hebben van veel synchronische eenheden van betekenis.
Immers dit laatste levert geen polysemie op maar homonymie, en de taal is soepel
genoeg om ook dat zonder schade te verdragen. De ‘constantheid van de informatie’
ziet Droste als ‘het belangrijkste winstpunt’ van de theorie van Reichling. Deze
constantheid zou zijn: ‘een absolute voorwaarde voor het gebruik van taal als
informatief stelsel’ (Droste 1967, p. 36). Uit wat voorafgaat is echter gebleken dat
die constantheid een fictie is; de ‘betekeniseenheid’ is immers veel te individueel
en te subjectief. Men kan ze hoogstens aanvaarden voor de ‘parole’, nooit voor de
‘langue’. Maar niettegenstaande dit gebrek aan constantheid hoeven we met Droste
nog niet vast te lopen ‘in een slop van misverstanden’.
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Neen, polysemie is een kenmerk van natuurlijke taal, een onmisbare taaleconomische
wezenstrek van de taal (Ullmann 1957, 118), en als zodanig een der taaluniversalia
(Ullmann 1961, 183). De polysemie vormt weliswaar een veld van potentiële spanning
en conflict, maar deze blijven door ‘het principe van de combinatorisch-syntactische
symbolisatie’ (Uhlenbeck 1962, 21) binnen aanvaardbare grenzen. De context
fungeert als een soort van veiligheidsklep (Ullmann 1957, 121). Reichling was dan
ook bijzonder reëel, toen hij, Graff en Bréal parafraserend, neerschreef ‘dat elk
woord n o o d z a k e l i j k polyseem is. In deze eigenschap is geen zwakheid, maar
'n voortreffelikheid van het woord gelegen’ (Reichling 1935, 233).
Ik heb me een ogenblik de vraag gesteld of Reichlings betekenistheorie wel van
2

taalkundige oorsprong is. In A. Rosetti, Le Mot (1947), blz. 41 leest men immers:
‘Le sens du mot est fait...de l'ensemble des sens du mot respectif (“der Sinn hält
wie ein Band die einzelnen Teile zusammen”, Stenzel, 108, p. 48)’. Zou Reichling
zijn theorie soms hebben ontleend aan het in 1934, dus één jaar voor Het Woord,
verschenen boek van Julius Stenzel, Philosophie der Sprache? Dit werk komt voor
in de ‘lijst van geciteerde publicaties’, achterin Het Woord, evenals trouwens Stenzels
opstel Sinn, Bedeutung, Begriff, Definition. Ein Beitrag zur Frage der Sprachmelodie,
verschenen in 1925. Zou het Stenzel geweest zijn die Reichling heeft gebracht tot
het ‘idée fixe’ van de betekenis als ‘het eenheidsverschijnsel aan het woord’
(Reichling 1935, p. 249)?
Wie Stenzel gaat lezen, merkt al gauw dat deze veronderstelling geen steek houdt.
In het opstel van 1925 leest men: ‘Die einzelnen Worte eines Satzes sind als “Wörter”
mehrdeutig’ (p. 169), en op dezelfde bladzijde is sprake van ‘die einzelnen
Bedeutungen’. En in zijn Philosophie der Sprache schrijft Stenzel: ‘dass es in der
Sprache vielleicht kein einziges eindeutiges, einen fest umrissenen Begriff
bezeichnendes Wort gibt, sondern jedes Wort für sich unübersehbar abgestufte
“Bedeutungen” haben kann und haben muss, wenn es für den Zweck der Sprache
tauglich sein soll’ (p. 16). Een dergelijke
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terminologie kan Reichling onmogelijk hebben geïnspireerd, althans niet in positieve
zin.
Voor zover Stenzel de betekenistheorie van Reichling kan hebben beïnvloed, is
dat hoogstens indirect, t.w. door de ‘Gestaltbegriff’, ‘eine besondere in der jeweiligen
Sinnessphäre erlebbare Ganzheit zwischen und über den einzelnen Elementen,
etwas diesen gegenüber anderes, neues. Sie ist ein ideelles Gebilde...; sie “bedeutet”
etwas, sie hat eine “Bedeutung”’ (p. 18). Maar een ‘veelbelovend’ opschrift als ‘die
Einheit der verschiedenen Komponenten einer Wortbedeutung’ (p. 94) dekt geenszins
een inhoud die aan Reichling doet denken.
Hoe staat het dan met de door Rosetti geciteerde woorden ‘der Sinn hält wie ein
Band die einzelnen Teile zusammen’? Wie het boek van Stenzel op blz. 48 opslaat,
constateert dat het citaat geen betrekking heeft op ‘le sens du mot’, maar voorkomt
in de context van de ‘allgemeine Definition des Satzes’. Toen Rosetti zijn excerpt
wilde ventileren, wist hij vermoedelijk niet meer waar het op sloeg!
En moge Rosetti's opvatting over ‘le sens du mot’ sterk van Stenzel afhankelijk
zijn, Reichling is dat stellig niet. In het voorbericht van de eerste druk van Le Mot
(1943), schrijft Rosetti dat hij Het Woord niet heeft kunnen raadplegen. Uit niets
blijkt dat dit verzuim in de tweede druk werd goedgemaakt. De naam Reichling komt
niet eens voor in de ‘liste des ouvrages cités’.
Het heeft nooit in mijn bedoeling gelegen te onderzoeken door wie Reichling bij
het opzetten van zijn betekenistheorie misschien kan zijn geïnspireerd. Ik heb me
alleen een ogenblik door Rosetti laten verleiden. Het is evenmin mijn taak te
onderzoeken in hoeverre zijn theorie buiten Nederland weerklank heeft gevonden.
Mijn oppervlakkige indruk is dat die weerklank niet bijster groot is geweest.
Ik keer terug tot mijn eigenlijke onderwerp: een kritiek van de betekenistheorie
van Reichling. Reichling zegt van de zgn. kryptanalyse, dat ze ‘im Grunde keine
linguistische Theorie’ is, maar ‘eine philosophische’ (Reichling 1963, p. 5). Is dit niet
eveneens van toepassing op zijn eigen opvatting der woordbetekenis? In 1936
verscheen van de hand van F. Mossé, een korte aankondiging van Het Woord. Het
slot van deze bespreking luidde: ‘M. Reichling connaît sans doute
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la linguistique plus du dehors que du dedans....l'ouvrage intéressera peut-être les
psychologues; je ne crois pas que les linguistes aient beaucoup à y apprendre’.
Thans, bijna veertig jaar later, is het duidelijk, dat deze woorden zich tegen de
recensent hebben gekeerd. Dat Mossé schreef ‘l'auteur...est beaucoup plus
philosophe que linguiste’, is echter maar al te begrijpelijk. De stijl en de woordkeuze
van Het Woord is die van een thomistisch filosoof. Het is beslist geen toeval dat het
aanvankelijke privaat-docentschap van Reichling in juli 1938 aan de universiteit van
Amsterdam, betrekking had op ‘de theorie der taal, inzonderheid hoofdstukken uit
de psychologie en filosofie der taal’. Het Woord kan zijn taalpsychologische en
taalfilosofische herkomst niet loochenen. Pas in 1945 werd dit docentschap omgezet
in een leeropdracht voor algemene taalwetenschap.
Hoe dan ook, de woordtheorie van Reichling is een typisch voorbeeld van het
ontbreken van een dialoog tussen theoretische linguïsten en lexikografen tijdens
een periode waarin linguïstiek en lexikografie niets van elkaar schenen af te weten
(Rey-Debove 1971, p. 14 en 74).
Mei 1973
F. DE TOLLENAERE
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De Kampse fragmenten van de Dietsche Lucidarius
In een oude boekband, behorend tot de restanten van de bibliotheek der voormalige
Cisterciënserabdij Kamp te Kamp-Lintfort, trof ik twee beschreven perkamenten
schutbladen aan, waarvan ik de inhoud heb kunnen identificeren als twee
1)
2)
brokstukken van de Dietsche Lucidarius . Deze beide Kampse fragmenten omvatten
samen 318 verzen in een tot nu toe onbekende redactie van dit Middelnederlandse
leerdicht, dat alleen in hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 15642-51, ff. 1r-61v
3)
volledig is overgeleverd . Van deze codex maakte J.F. Willems een afschrift, thans
hs. Londen, British Museum, Egerton 2324, waarin de Dietsche Lucidarius de ff.
4)
5-91 beslaat . Een kort fragment van het leerdicht is verder in 16 versregels bewaard
5)
gebleven in hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, II 270, f. 54r . Ten slotte

1)
2)

3)
4)

5)

Vgl. mijn bijdrage onder de titel Middelnederlandse Lucidariusboeken in Ts., 89 (1973), blz.
275-291.
Door W.E. Hegman, De studie van de Middelnederlandse letteren sedert 1959, in: SpL, 14
(1972), 48 enigszins misleidend aangekondigd met het onjuiste adjectief Kampense. - De
fragmenten zijn thans in mijn bezit.
Dit handschrift is tot nu toe slechts terloops en onvoldoende beschreven. In Ts., 89 (1973),
blz. 286-291, meen ik in deze leemte te hebben voorzien.
R. Priebsch, Deutsche Handschriften in England; II. Erlangen, 1901, 87, nr. 105. - F. van
Veerdeghem, Nederlandsche handschriften in Engeland, in: Ts., 14 (1895), 3. - K. de Flou
en E. Gaillard, Beschrijving van Middelnederlandsche en andere handschriften die in Engeland
bewaard worden, in Med V A, 1896, 257-259.
Dit fragment is uitgegeven door S. Schreiber, De Dietsche Lucidarius, opnieuw uitgegeven
naar handschrift 15642-51, Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Brussel, 1944, 197-198.
Onuitgegeven doctoraatsverhandeling. Zie verder over dit handschrift: W. Moll, Johannes
Brugman en het godsdienstig leven onzer vaderen in de vijftiende eeuw, grootendeels volgens
handschriften geschetst, Amsterdam, 1854, 408-412. - J.A.N. Knuttel, Het geestelijk lied in
de Nederlanden vóór de Kerkhervorming, Rotterdam, 1906, 67-68. - F. Lyna, Een
teruggevonden handschrfit: Brussel II 270, in: Ts, 43 (1924), 289-323. - L. Willems, Over
gedichten van Anthonis de Roovere, van Hamme, van Hamme, van Frans Oisstoc, van Anna
Bijns enz., voorkomende in den Brusselschen Codex II 270, in Med V A, 1925, 829; 832-839.
- R. Verdeyen, Een teruggevonden handschrift: Brussel, Hs. II 270, in: Rev. belge de phil. et
d'hist., 6 (1927), 563-564. - A. van Elslander, Het refrein; een typische redelijkersvorm, Gent,
1943, 59-71. - S. Axters, Mystiek brevier; III. De Nederlandsche mystieke poëzie, Antwerpen,
1946, 293, noot 50. - A. Auda, La transcription en notation moderne du ‘Liber missarum’ de
Pierre de la Rue, in: Scriptorium, 1 (1946-47), 119-128. - A. Tirabassi, Sur quelques
séméiographiques des manuscrits musicaux de la Bibliothèque Royale de Belgique, in:
Scriptorium, 1 (1946-47), 156-158. - J.J. Mak, Middeleeuwse kerstliederen, Utrecht; Brussel,
1948, XXVII. - A. van Elslander; L. Roose, Het handschrift der zogenaamde ‘Refereynen van
C. Crul’, in: Gulden Passer, 27 (1949), 36-69. - A. van Elslander, Het refrein in de Nederlanden
tot 1600, Ledeberg-Gent, 1953. Vgl. L. Stijns, in: Scriptorium, 8 (1954), 332-334. - J.J. Mak,
De gedichten van Anthonis de Roovere naar alle tot dusver bekende handschriften en oude
drukken uitgegeven, Zwolle, 1955, 21-22. - J. Deschamps, De catalogus van de
Middelnederlandse handschriften van de Koninklijke Bibliotheek van België, in: Handelingen
XIVe Vlaams Filologencongres, 1961, 457-463. Ook in: Gulden Passer, 39 (1961), 258-273.
- L. Roose, Anna Bijns; een rederijkster uit de hervormingstijd, in: Med VA, 6de reeks, nr. 93
(1963), 130-131. - B. Huys, De Grégoire le Grand à Stockhausen; douse siècles de notation
musicale; catalogue, Bruxelles, Bibl. Royale, 1966, 30-31, nr. 24. - A.J.M. van Seggelen, Het
liedboek van Liisbet Ghoeyuaers, Zwolle, 1966, 34-35. Het handschrift is door de Koninklijke
Bibliotheek te Brussel verfilmd (Film 2329).
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bevat hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, II 116, ff. 8r-11r drie brokstukken, tezamen
6)
131 versregels van de Dietsche Lucidarius omvattend .
7)
De Dietsche Lucidarius werd voor het eerst door Ph. Blommaert uitgegeven .
8)
Zijn editie is in hoge mate onbetrouwbaar . Hij behoorde tot het geslacht der
negentiende-eeuwse tekstuitgevers, die noch het Middelnederlands voldoende
kenden, noch de handschriften konden

6)

7)
8)

Dit handschrift is onlangs uitvoerig beschreven door W.L. Braekman, Middelnederlandse
didactische gedichten en rijmspreuken, in: Med V A, (nieuwe reeks), 1969, 79-111. Vgl. J.
Deschamps, Kroniek der handschriftenkunde in de Nederlanden (1969-1970), in: Archief- en
Bibliotheekwezen in België, 42 (1971), 745, nr. 471.
Ph. Blommaert, Oudvlaemsche gedichten der XIIe, XIIIe en XIVe eeuwen, Gent, 1851, III,
1-74.
Vgl. J. Verdam, De Dietsce Lucidarius, in: Ts. 1 (1881), 232. - J. Deschamps, Ph.M. Blommaert,
in: Nationaal Biografisch Woordenboek, 2 (1966), 63-68, alwaar verdere bibliografie.
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9)

10)

lezen . Reeds M. de Vries wees een aantal kennelijke fouten aan . J. Verdam
publiceerde een groot aantal emendaties op de uitgaven van Ph. Blommaert, ‘de
uitgever van den Grimbergschen Oorlog, van het Leven van Sinte Amand en der
Oud-Vlaemsche Gedichten, waaruit men eene bloemlezing van dwaasheden zou
11)
kunnen opzamelen...’ . L. Willems gaf nog enkele tekstverbeteringen in het licht,
maar zijn in het vooruitzicht gestelde ‘tekstkritiek op den Lucidarius’ is nooit
12)
verschenen . Een tweede en betrouwbare diplomatische uitgave werd bezorgd
13)
door S. Schreiber . Deze is echter nooit in druk verschenen. S. Schreiber stelde
14)
later nog twee tekstverbeteringen voor, die niet in zijn editie behandeld zijn .
Bij vergelijking van de uitgave van Ph. Blommaert met die van S. Schreiber blijkt
dat de Dietsche Lucidarius niet 6333 versregels omvat, zoals men in alle handboeken
leest, maar 6343. De versregelnummering van Ph. Blommaert klopt voor het eerste
niet vanaf v. 570, welk getal in feite vóór v. 571 werd gezet. Vervolgens werd het
nummer 1510 tweemaal gedrukt. Daarna viel tussen v. 1553 en 1554 in de uitgave
van Ph. Blommaert een versregel weg, die in het handschrift en naar de editie van
15)
S. Schreiber luidt: Also onse vorders daden . Nummer 2090 is een regel te ver
gezet; nummer 4430 een regel te vroeg; nummer 6250 twee regels te vroeg. De
puntjesregel na v. 6265 is ten onrechte meegeteld. Door al deze slordigheden klopt
de telling vanaf v. 570 in feite nergens meer. Daar de Dietsche Lucidarius tot nu toe
steeds

9)

10)

11)
12)
13)
14)
15)

Vgl. W. de Vreese, Paradox over den grooten nood der Nederlandsche philologie, in:
Handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden 1932-1933, 30-61;
ook in: W. de Vreese, Over handschriften en handschriftenkunde; tien codiologische studiën,
uitg. P.J.H. Vermeeren, Zwolle, 1962, 142-178.
M. de Vries, Proeve van Middelnederlandsche taalzuivering; voorbereidende opmerkingen
voor de aanstaande uitgave van een Middelnederlandsch Woordenboek, Haarlem, 1856,
191.
J. Verdam, a.a., 232-257; 232 (citaat).
L. Willems, Nota's over den Sydrac, in: Med V A, 1926, 209-210.
S. Schreiber, a.w., 80-195.
S. Schreiber, Deux erreurs dans l'édition du Lucidaire moyen-néerlandais, in: Scriptorium, 1
(1946-47), 164-165.
Dit is versregel 1565 volgens de telling van S. Schreiber.
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naar de uitgave van Ph. Blommaert geciteerd is, wordt de invoering van de juiste
telling, die van S. Schreiber, eigenlijk ernstig bemoeilijkt. Daarom geef ik in mijn
uitgave van de Kampse fragmenten beide tellingen aan.

1. De Kampse fragmenten (hs. K)
De abdij Kamp was het eerste Cisterciënserklooster dat in 1123 op Duitse bodem
16)
werd gesticht . In 1802 werd de abdij gesupprimeerd, waarbij de rijke bibliotheek
17)
verspreid raakte ). Een deel van de oude kloosterboekerij berust echter nog op
deze historische plaats, waarvan de restanten sinds 1954 een klooster van
18)
geschoeide Karmelieten vormen . De boekband, waarin de brokstukken van de
Dietsche Lucidarius als schutbladen gevonden zijn, is getiteld: PETRI LOMBARDI
/ EPISCOPI PARISIENSIS SENTENTIA- / RVM LIBRI III. Louanij, Ex officina
Bartholomei Grauij, AN. 1551. Het titelblad bevat enkele inschriften, die voor de
herkomst aanwijzingen geven. Een zeker frater Joannes Cocx schijnt het boek 5
september 1579 ten geschenke gegeven te hebben; een later ingeplakt etiket noemt
19)
de naam van de abdij .

16)

17)

18)
19)

Zie over dit belangrijke klooster vooral: M. Dicks, Die Abtei Kamp am Niederrhein; Geschichte
des ersten Cistercienserklosters in Deutschland (1123-1802), Kempen, 1913. - H. Mosler,
Die Cistercienserabtei Kamp in ihrem letzten Jahrhundert, in: Annalen des historischen Vereins
für den Niederrhein, 170 (1968), 22-119.
Zie over de achtergronden en over de onopgeloste vragen vooral: W. Classen, Beiträge zur
Geschichte der Klosterbibliotheken und -archive am linken Niederrhein zur Zeit der
französischen Herrschaft (1794 ff.), insbesondere zur Entstehung der Kölner
Gymnasialbibliothek und der Spaenschen Sammlung, in: Düsseldorfer Jahrbuch, 39 (1937),
277-286. - B. Vollmer, Die Entführung niederrheinischen Archiv-, Bibliotheks- und Kunstguts
durch den französischen Kommissar Maugérard, in: Annalen d. hist. Vereins f.d. Niederrhein,
131 (1937), 120-132. - H. Mosler, a.a., 99-119.
C. Verhallen, Die Abtei Kamp; das erste deutsche Cistercienser-Kloster in Vergangenheit
und Gegenwart, Kamp, (1967), 32-36; 42-43.
Het is niet zeker, dat deze boekband vanaf 5 september 1579 in de abdij Kamp is geweest.
In de naamlijsten der kloosterbewoners komt omtrent die tijd geen Joannes Cocx voor. Het
boek moet dus van elders afkomstig zijn en kán op 5 september 1579 of later in het bezit van
Kamp geraakt. Met moeite leest men: Attende tibi est/Fr. Joannes Cocx me v(er)titur cum
consensu sui sup((er)ioris. / Anno 1579 mense Septembris die 5ta. Het titelblad bevat verder
enkele niet identificeerbare, ten dele beschadigde en onleesbare inschriften. Op een van die
plaatsen is de rest te zien van een wit papiertje, waarop een zestiende-eeuwse hand
schreef:.../...nunc librum /....ro Campensibus. Wanneer wij Campensibus met de abdij Kamp
in verband mogen brengen, dan zou er in ieder geval uit volgen, dat het boek voorheen een
andere bezitter heeft gehad. Dit stemt met de schenkingsformule overeen. Wel wordt het
werk nergens vermeld in de boekenlijsten, die wij van de abdij Kamp kennen, maar deze zijn
geen van alle volledig. Ook wijkt de band waarin het boek gebonden is af van de vele
Renaissancebanden, die in het nog bestaande restant van de voormalige kloosterbibliotheek
bewaard gebleven zijn en die alle de Kampse boekbinderij verraden. Ook dit feit past bij de
inhoud van de schenkingsopdracht. Was Joannes Cocx de eerste bezitter? Heeft hij het boek
eerst aan een ander gegeven en is het pas daarna in bezit van de abdij gekomen? Al met al
tasten wij omtrent de herkomst van het boek in het duister. Slechts met voorzichtigheid valt
te vermoeden, dat het werk nog in de zestiende eeuw bezit van Kamp werd.
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De beide perkamenten schutbladen van dit boek zijn 238/235 × 163/161 mm groot.
De schrijfspiegel meet 220 × 140 mm. Er zijn geen signaturen, noch reclamen.
Evenmin zijn er sporen van afschrijving of liniëring; wel zijn prickings aanwezig. De
bladen hebben een moderne potloodfoliëring: ff. 1 en 2. De tekst is verdeeld over
twee kolommen, 40 regels op ff. 1r, 2r en 2v, 39 regels op f. 1v, samen 318 regels.
Tussen f. 1v en f. 2r ontbreken nog eens 318 versregels. Hieruit volgt, dat de beide
schutbladen oorspronkelijk samen één vel vormden, en wel, vanuit het midden
gerekend, het tweede vel van een katern uit een codex discissus. In de boekband
was f. 1r op de binnenzijde van het voorplat geplakt, terwijl f. 2v op de binnenzijde
van het achterplat geplakt was. Als de Dietsche Lucidarius in het oorspronkelijke
handschrift volledig is geweest, dan moet de tekst ongeveer 40 ff. omvat hebben.
De versregels zijn door één hand in een littera textualis geschreven. In de
afzonderlijke hoofdletterkolom zijn de kapitalen stuk voor stuk geminieerd. Er zijn
acht rode lombarden, twee regels hoog, variërend van 11 tot 8 mm. Representanten
ontbreken. Het rode paragraafteken heeft de vorm van een forse q; de representant
voor het paragraafteken is een punt. Overigens ontbreekt iedere interpunctie. Naar
het schrift te oordelen, zou de tekst in de eerste helft der veertiende eeuw geschreven
kunnen zijn.
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Van latere datum is een glosse, in een kleine hybrida geschreven boven de tweede
kolom op f. 2r: Nulla potest fieri iniuria deo maior + quam per peccatum.
De taal van de fragmenten wijst naar een Vlaamse, waarschijnlijk Westvlaamse
legger. Voor de identifikatie van het oorspronkelijk dialekt zijn vooral de rijmen,
waarin de originele vormen gemakkelijk gefixeerd zijn, van belang. Naar de Vlaamse
literatuurtaal van de 13de en 14de eeuw verwijzen verschillende oorspronkelijk
20)
Franse woorden, waarvan sommige in rijmpositie, zoals: 5440 antkerst, (5395:)96
(niet vut:) deduut, 5976 dielouie, 5447:48 duuelien: nigromancien (5474), 5915:16
euenkerstine: pine, (5951:)52 (vre:) figure, 5412 glorie(n) (5953, 5970), (5845:)46
(bekent:) iugement, 5845 kerstijn (5880, 5883), 5869 (:70) kerstine (:scine), (5891:)92
(pine:) kerstine, 5345 clerc (passim), 5471:72 clergien: vermaledien, 5469 clerke,
5926 consciencien, 5919 cruce, 5434 crucen, 5457 manieren (5477), 5357 meester
(passim), 5479 miraclen, 5828 ordinanchien, 5469 pape(n) (5932), 5829 partien,
5857 passien, 5843 penitencie (5933), 5410 pens(en) (5935), 5401 plage, 5825:26
plein: grein, (5441:)42 (hort:) port, 5974 pulueren, 5364 purgatorien (5386, 5392),
(5903:)04 (crite:) quite (5846), 5478 religioene, 5354 scrifture(n) (5426, 5473, 5822,
5862), 5475 subtijlheit, (5875:)76 (tijt:) vermaledijt (5835), 5945 vermaledide. J.J.
Salverda de Grave rekent al deze woorden, voorzover hij ze vermeldt, tot de eerste
periode van ontlening (tot 1325), op cleergien, het bn. plein en de variant ordinanche
21)
na, die uit de tweede periode zouden stammen .
Vlaams zijn verder de volgende kenmerkende vormen en klanken. Het pers. vn.
3de pers. vr. ev. 5391 soe (5432, 5924, 5929), 5390 soere.

20)

21)

In de versnummering hanteer ik de telling van S. Schreiber, omdat deze de enig juiste is.
Helaas is de Dietsche Lucidarius in de literatuur tot nu toe met de onjuiste nummering van
Ph. Blommaert geciteerd. Vgl. bl. 108. Vóór de geciteerde woorden verwijzen de nummers
tussen haakjes naar de rijmwoorden, die niet door J.J. Salverda de Grave vermeld zijn. Achter
de geciteerde woorden verwijzen nummers tussen haakjes naar andere vindplaatsen in hs.
K.
J.J. Salverda de Grave, De Franse woorden in het Nederlands, in: Med N A, Lett, n.r., 7
(1906), 199; 101; 262. De tweede ontleningsperiode begint omstreeks 1325. Vgl. J.J. Salverda
de Grave, a.w., 35.
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Het pers. vn. 3de pers. 3de nv. mv. 5866 hem, 5899(:5900) hem (: bem), (5949:)50
(iherusalem:) hem. Westelijk is het suffix -liede in (5827:) 28 (sceeden:) hem lieden,
5945(:46) hem leden (:waerheden). Westelijk is ook het verl. dw. ghevaen i.p.v.
ghevanghen, in (5355:)56 (gedaen:) ontfaen, 5381(:82) ontfaen (:onderdaen), 5485
(:86) ontfaen (: staen), (5497:)98 (onderdaen:) beuaen, (5501:02 (gaen:) ontfaen,
(5941:)42 (gedaen:) gheuaen. Vlaams zijn de vormen sullen (17 ×) en sal (48 ×),
waarnaast in de Kampse fragmenten geen varianten voorkomen; in rijmpositie
5421(:22) sal (:al), 5477 (:78) sal (:al), 5907(:08) sal (:dal). Vlaams is ook (5899:)5900
(hem:) ic seker bem. Het verl. dw. ghesijn in 5461 heeft ghesijn verloren is vooral
Zuidelijk. Vlaams zijn verder de vormen 5367 hen si, 5373 nichtemeer, 5354 te
seggene (5378), 5425 te sine. Westvlaams is ŏ i.p.v. ă in 5916 gedochten. Meer
Oostvlaams is ĕ i.p.v. ĭ in 5963:64 es: gewes, es (14 ×), met (24 ×), 5394 sones,
5446 sente, 5880 mesdoet, 5884 mesdoes, 5888 best, 5893 berecht, 5847 vonnesse
(5852, 5861, 5863, 5868), 5887 berouwenesse, 5889 kennesse, 5907 verdomenesse,
(5939:)40 (lesse:) tfonnesse (5833, 5941). Westvlaamse ontronding treedt op in
5963 dinken, 5935:36 micke:sticke. Vlaams is palatalisering in up (10 ×), 5346
vulmaect, 5832 vulmaectelike, 5444 vulleest, 5488 vulbringen. Typerend Westvlaams
is ei i.p.v. ê in 5437 eist (5457), 5459 eidele. Op Vlaamse oorsprong wijst ook het
suffix -like in 5832 vulmaectelike, 5838 getrouwelike, 5839 huwelike, 5911
verbolgelike, 5919(: 20) bitterlike (: erderike), 5950 ewelike, 5960 elklike. Westvlaams,
hoewel niet uitsluitend, is lange e i.p.v. ie in (5827:)28 (sceeden: onder hem l[i]eden,
5945(:46) met hem leden (: waerheden) en ie i.p.v. uu in (5821:)22 (lieden:) bedieden.
Vlaams is ook de spelling ou i.p.v. oe voor labialen en velaren in 5965:66
genougen:vougen. Speciaal Vlaams is de uitspraak ō van oe, welke in de rijmen
zichtbaar wordt, zoals 5831(:32) nomen (:comen), (5451:)52 (comen:) domen, 5907
verdomenesse. Vlaams zijn verder uw in 5839 huwelike; het ww. toghen, zoals in
rijmpositie 5479(:80) togen (:ogen) en (5873:)74 (ogen:) togen; de vermijding van
de e:en-rijmen, behalve 5931:32 sonden:monde; dentaalverscherping in 5434 enten
en 5945 entie; ĕ i.p.v. ĭ in 5367:68 bekent:sent; handhaving van de slot-n
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(passim); voorkeur voor ee i.p.v. ei in 5871 heleger, 5918 helege; de spelling van
ē als e en van ê als ee, zoals in 5393:94 heeren:wederkeeren, 5411:12
deren:ontkeeren, 5833:34 wesen:lesen (5837:38), uitgezonderd 5857 here (5897,
22)
5902) .
Een deel van deze kenmerken valt ook in andere dialecten te konstateren. Maar
in hun samenhang wijzen de verschijnselen duidelijk naar de Vlaamse, waarschijnlijk
Westvlaamse, oorsprong van de Dietsche Lucidarius. Een aantal afwijkingen en
andere verschijnselen wijst in Brabantse richting, zoals het suffix -scap (11 ×),
waarnaast slechts één maal het meer Vlaamse 5910 gramscepe; ĭ i.p.v. ĕ in 5368
ingel (5381, 5408), 5827 dingle, 5487:88 gehingen:vulbringen; de e in 5357 gerne
23)
(5438, 5439), 5871:72 kerken:gewerken; de ĭ in 5858 hilden . Zij zijn te verklaren
uit het dialect van de afschrijver, van wiens hand de Kampse fragmenten zijn; of uit
de tijd, waarin dergelijke verschijnselen hun intrede deden. De tekst van de Kampse
fragmenten is weinig corrupt en vertegenwoordigt een ouder en beter afschrift van
24)
de oertekst dan de tekst in hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 15642-51 . S.
Schreiber toont na een uitvoerig onderzoek van de taal van dit handschrift aan, ‘dat
25)
wij hier een jong afschrift van een veel ouderen tekst voor ons hebben’ . Ook hij
meent te mogen besluiten, dat wij in ieder geval met een Vlaamse, wellicht
Westvlaamse tekst te doen hebben, waarin, voor wat betreft het Brusselse
handschrift, door veelvuldige afschrijving veel corrupties ontstonden en tal van
26)
Brabantse en Hollandse vormen binnenslopen .

2. Diplomatische tekstuitgave
Terwille van een getrouwe weergave van hs. K werd voor de uitgave de diplomatische
methode gebruikt. De schrijfwijze van i en j en van

22)

23)
24)
25)
26)

Voor bovenstaande dialectgeografische benadering heb ik mij voornamelijk gebaseerd op A.
van Loey, Middelnederlandse spraakkunst; I. Vormleer, Groningen; Antwerpen, 1966 (5e
druk); II. Klankleer, Groningen, 1968 (5e druk), die hiervoor van zeer betrekkelijke waarde is.
Vgl. noot 22.
Over het ontstaan van de Dietsche Lucidarius zie mijn bijdrage vermeld in noot 1.
S. Schreiber, a.w., 76.
T.a.p.
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u, v en w is niet genormaliseerd, niet omdat deze tekens betekenisonderscheidende
functie zouden hebben, maar omdat ze in het moderne alfabet onderscheiden letters
zijn, voor de Middelnederlandse spelling toch niet zonder betekenis zijn en ook door
S. Schreiber in diens diplomatische editie van de Brusselse tekst onderscheiden
worden. Opgeloste verkortingen zijn gecursiveerd. Onleesbare woorden of versregels
worden tussen < > aangevuld naar analogie van het Brusselse handschrift, waarbij
echter de spelling zoveel mogelijk is gebaseerd op vindplaatsen in hs. K. De gebruikte
versregelnummering is volgens de uitgave van S. Schreiber; de telling van Ph.
Blommaert staat tussen ronde haken.
De voetnoten worden gemakshalve doorgaans aangegeven met de laatste twee
cijfers van de versregelnummers. In dit notenapparaat vindt men de varianten bij
hs. K uit de hss. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 15642-51 (hs. b) en II 116 (hs.
b1), de afwijkende lezingen van J. Verdam, L. Willems en S. Schreiber, enkele
paleografische notities bij hs. K en enig onmisbaar filologisch commentaar. De
foutieve lezingen van Ph. Blommaert worden hier niet herhaald. Zij volgen in
onderstaande lijst, voorzover zij voorkomen in de met hs. K parallel lopende tekst
van zijn uitgave van hs. b. Hierbij is echter afgezien van zijn hoogst willekeurige
interpunctie en van zijn normalisatie van u en v en van i en j.
Blommaert telling Schreiber telling
(5348)
5360

Blommaert lezing hs. b lezing
men
me

(5358)

5370

werelt

welt

(5361)

5373

Niet

Nie

(5364)

5376

hene

van hene

(5383)

5395

Wie daer comt en
mach

Die daer comt mach

(5402)

5414

omwerde

onwerde

(5411)

5423

quamt

quaemt

(5414)

5426

bekant

becant

(5418)

5430

sel

sel sel

(5424)

5436

Wat den mensch

Wat men den
mensch

(5430)

5442

Babiloine

babilonie

(5470)

5482

over waer

ouewaer

(5817)

5829

partien

pertien

(5841)

5853

die

di
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Blommaert telling Schreiber telling
(5854)
5866

Blommaert lezing hs. b lezing
Alsi
Als

(5858)

5870

omwerde

onwerde

(5865)

5877

groot

groet

(5866)

5878

Gine

Gene

(5892)

5904

werelt

welt

(5894)

5906

lammekijn

kammekijn

(5897)

5909

seggen

segge

(5900)

5912

wert

waert

(5908)

5920

verlossen

verlosen

(5910)

5922

sonne

sone

(5914)

5926

conciencie

concencie

(5915)

5927

sel

sal

(5922)

5934

egeen

geen

(5960)

5972

werelt

welt

(5964)

5976

die diluvie

de deliuie

(5968)

5980

waer

ware

De inhoud van hs. K correspondeert met de volgende plaatsen in de hss. b en
b1 en in de uitgaven van Ph. Blommaert en S. Schreiber:
hs. K
f. 1r

hs. b
ff. 52r-53r

hs. b1
-

Blommaert
5333-5412

Schreiber
5345-5424

f. 1v

ff. 53r-53v

ff. 8r-9v

5413-5490

5425-5502

f. 2r

ff. 56v-57v

-

5809-5888

5821-5900

f. 2r

ff. 57v-58r

-

5889-5968

5901-5980

Nijmegen
R.TH.M. VAN DIJK
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Tekstuitgave
5345 Clerc der salege zale es gods aensichte+5345)
Dat vulmaect es van allen lichte
Daer wonen in die salich sijn
5348)
In dat soete claer aenscijn
Ghelike dat smenscen ziele leget
5350 Inden mensce ende leuens pleget
5351)
Also leeft die salege ziele rike
+
In gods aenscijn van hemelrike
Sonder pine ende sonder verdriet
Als ons scrifture te seggene pliet
5355 Die hier meest dogeden heeft gedaen5355)
Wert vor gode best ontfaen
¶ Meester ic waers gerne vroet
5358)
Weten die salege al dat men doet
Clerc die in hemelrike sijn geraect
5360 Weten al dat men in die werelt maect
Ia alsijt weten willen in haren moet

*

5345)
5348)
5351)
5355)
5358)

5345) Clerc: ontbreekt; salege: zaliger; aensichte: ansichte. - 46) dat: dats; vulmaect:
volmaecte; es: ontbreekt. - 47) wonen: wonen si; salich: zalich. - 48) aenscijn: anscijn. - 49)
ghelike: gelijc; ziele: sielen. - 50) mensce: mensche. - 51) also: soe; salege: zalige. - 52)
aenscijn: anscijn. - 53) sonder: alsonder; sonder: ontbreekt. - 54) als: also. - 55) hier: ontbreekt;
dogeden: sonden. - 56) wert: die wert. - 57) waers: warts. - 58) salege: zalige. - 59) Clerc:
ontbreekt. - 60) men: me; die werelt: aertrike. - 61) alsijt: als si; weten: ontbreekt. - 62) verstant:
nv verstant; clerc: ontbreekt; het es: hets. - 63) seggic:
aensichte: aanschouwing (Lt. visio).
aenscijn: aanschouwing (Lt. visio). Daer in v. 47 kan betrekking hebben op zale of op aenscijn.
rike: adverbiaal gebruikt.
meest: S. Schreiber, a.w., 217, stelt terecht voor in hs. b te emenderen: minst, zoals in hs. K
bevestigd wordt door dogeden.
S. Schreiber leest met Ph. Blommaert men in plaats van me, ofschoon volgens A. van Loey,
Middelnederlandse spraakkunst II, 93 me in het Westvlaams ook voorkomt in onbetoonde
positie.
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+

5365

5370

5375

5380

Verstant clerc het es di goet
Noch seggic di meer wiltuut horen
Die ter purgatorien behoren
Diene weten .j. twint niet
Van dat in dese werelt gesciet
Hen si dat hem wert bekent
Biden ingel die hem god sent
Of bi sonderlingen vrienden
Dien si in dese werelt dienden
¶ Maer die in helle sijn gheseten
+
Nemogen vander werelt staet niet weten
Nichtemeer dan ons es bekent
Waer waert die ziele belent
¶ Meester segt mi sonder sparen
5376)
Die zielen die van henen varen
Comen si weder ter werelt iet
Te seggene wat hem es ghesciet
Clerc die int vageuuer comen
Nemogen niet vut al soudt hem vromen
Sine hadden van haren ingel ontfaen
+
5382)
Orlof dien si sijn onderdaen
5383)
< Maer als si orlof mogen gewinnen >
5384)
S < o comen > si met > allen s > inne

*

5376)
5382)
5383)
5384)

segic; meer: ontbreekt’ wiltuut: wiltnut. - 65) diene: die en; .j.: ontbreekt. - 66) van dat: wat. 67) hen: en; wert: worde. - 68) ingel: engel. - 69) sonderlingen: sonderlinge. - 70) dien: wien;
werelt: welt. - 71) in: in de; gheseten: geseten. - 72) nemogen: en mogen; staet: ontbreekt. 73) nichtemeer: nie meer. - 74) waert: dat. - 75) segt: seg. - 76) zielen: ziele; henen: hene. 77) iet: yet. - 78) seggene: segne; ghesciet: gesciet. - 79) Clerc ontbreekt; int: in de; vageuuer:
purgatorie. - 80) nemogen: mogen; soudt: sout. - 81) sine: si. - 82) dien: wien. - 84) so: soe;
met: mit. - 85) den: die; mensce:
van henen: S. schreiber schrapt met Ph. Blommaert van in hs. b.
dien: de d is met enige moeite in de rasuur te herkennen; voor een w is er te weinig plaats.
Aangevuld naar hs. b, maar met behoud van de spelling in hs. K, zoals maer naar daer en
waer; orlof: vgl. 5382, 5403; mogen: vgl. 5372, 5380, 5398, 5411, 5486 enz.
so: naar hs. b, maar met behoud van de spelling in hs. K, zoals 5394, 5396, 5420, 5427,
5472, 5484, 5886, 5909, 5951, 5975, waarnaast minder frequent soe in 5391, 5432, 5924,
5929.
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5385 Ende seggen den mensce haren staet+
Vander purgatorien graet
Dan bidden si om weldaden
Diese daervte moge ontladen
Ende als hier die weldaet es gedaen
5390 So wort soere mede verlost saen5390)
Dan bidt soe ouer diegene vaste
+
Diese vter purgatorien ontlaste
¶ Maer die sijn ter bliscap ons heeren
Daeran sones geen wederkeeren
5395 Die daer comt ne mach niet vut
5396)
Daerin es so groot deduut
¶ Die ooc ter hellen sijn geuaren
Nemogen hem niet openbaren
In ghere wile in ghere stont
5400 Si bliuen inder hellen gront5400)
Ende gedogen der hellen plage
+
Daerin al toten domsdage
Sine mogen geenen orlof ontfaen
Vander ondaet die si hebben gedaen
5405 Al scijnt dat si hem seluen verbaren
Die sijn inder duuelen scaren
Het es die duuel in hare gelike
Als oft ware .j. ingel van hernelrike
Omdat si den mensce sullen bedriegen

*

5390)
5396)
5400)

mensch. - 88) daervte: daer vut; moge: mogen. - 89) hier: ontbreekt. - 90) soere: so; mede:
ontbreekt; verlost: verloest. - 91) soe: so; diegene: hem. - 92) vter: van der; purgatorien: pinen.
- 93) heeren: heren. - 94) daeran: daer; sones: en es; wederkeeren: weder keren. - 95) ne:
ontbreekt; vut: wt. - 96) so: een so; deduut: dedut. - 97) ooc: oec; geuaren: gevaren. - 98)
nemogen: mogen. - 99) in: te; ghere (2 ×): geenre (2 ×).
5400) si: sine. - 02) al: ontbreekt; domsdage: doemsdage. - 03) geenen: gene. - 04) vander
ondaet: dor dondaet. - 05) seluen: ontbreekt. - 06) duuelen: duuel. - 07) het es: hets; die: een;
hare: haer. - 08) als: ontbreekt; ware: ontbreekt; .j.: een. - 09) omdat si den mensce sullen
bedriegen: om den mensce te bedriegen. - 10) want si altoos pensen omme: peinsen si
alletoes om. - 12)
so: adverbiaal; soere: pers. vn. vr. ev. met enklitisch -re uit daer of dare.
deduut: MnlW, II, 92 vermeldt de lezing in hs. b niet, ofschoon dit geregeld geciteerd wordt.
si: de lezing van hs. b is corrupt, want zij bevat door de negatie een kennelijke tegenstelling.
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5410 Want si altoos pensen omme liegen
Hoesi den mensce mogen deren
+
Ende vander glorien gods ontkeeren
Diesi verloren met groter onwerden
Omme hare grote houerden
5415 ¶ Nv segt mi meester tonser vrome
Wanen dat comen die drome
Clerc het gheualt ode
Dat si dicwile comen van < gode >
5419)
Alse den salegen sal gescien e < ne > ge < dinc >
5420 So sent hem die hoge coninc
5421-5424)
In drome wat h < em gescien sal >
+
< Ende latent vor weten al >
< Aldus quaemt hem in drome te voren >
< Ioseppe dat hi was vercoren >
5425 Heere te sine in egipten lant+
5426)
Dat die scrifture wel becant
¶ Biwilen so gheuallet ooc wel
Dat drome comen vanden duuel
Ende werpt den mensce nachts in dolingen
5430 Dat hi sal vorderen quade dingen
5431)
Dus quaemt pylatus wiue te voren
+
5432)
Dat soe beletten soude den coren

+

(5400)

+

(5410)

+

a

(f. 1v )

+

(5420)

*

5419)
5421-5424)
5426)
5431)
5432)

glorien: glorie; ontkeeren: keren. - 13) diesi: die sijn; met groter onwerden: dor haer houerde.
- 14) omme hare grote houerden: ende vielen in groter onwerde. - 15 nv: noch. - 16) wanen:
wane; comen: comt. - 17) gheualt: geualt; ode: wel ode. - 18) dicwile: dicke. - 19) alse: als;
salegen: saligen; sal: sel; enege: enige. - 20) so: soe; hoge: hemelsche. - 25) heere: here;
sine: sijn; egipten: egypten. - 26) die: ontbreekt. - 27) so: ontbreekt; gheuallet: geuallet; ooc:
oec. - 29) werpt: brinct; mensce: mensche; nachts: ontbreekt. - 30) dat: daer; sal: sel. - 31)
quaemt: quam; pylatus: pilatus; wiue: wijf. - 32) soe: so; coren: toren. - 33) tusscen: tusschen;
ihesumme: ihesum. - 34) enten: ende
enege: naar hs. b, maar met behoud van de spelling in hs. K, zoals 5345 en 5351 salege,
5490 eneger, 5890 tonsalege, 5918 helege, 5933 enegen, 5948 salegen.
Aangevuld naar hs. b, daar de tekst door het opplakken van het blad grotendeels verdwenen
is.
Zie over de droom van Josef: Gen. 37, 5-11.
Zie over de droom van Pilatus' vrouw: Mt. 27, 19.
coren: keuze. De lezing van hs. b is minder waarschijnlijk.
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Tusscen ihesumme den milden
Enten iueden diene crucen wilden
5435 ¶ Het gheualt ooc wel ende men siet
5436)
Dat den mensce dages ghesciet
Eist in spraken ofte in horen
Dat comt hem gerne nachts te voren
¶ Meester ic soude gherne horen
5440 Waer antkerst sal sijn gheboren
Clerc nv verstant wel ende hort
5442)
In babylonien die grote port
+
Hi sal in hebben sduuels geest
Ende vermogen sathanas vulleest
5445 In die stede van chorosan5445)
5446)
Wert hi gheuoestert seit sente jan
Ende up ghehouden met duuelien
Ende ghequeect met nigromancien

*

5436)

5442)
5445)

5446)

die; iueden: ioden. - 35) het gheualt ooc: oec geualt; ende: dat. - 36) dat: wat men; mensce:
mensch; dages: dagelix; ghesciet: gesciet. - 37) eist: ist; spraken: sprake; ofte: of. - 38) dat:
ontbreekt; gherne: gerne; nachts: snachs. - 40) antkerst: antkorst b; sal sijn gheboren: worde
geboren b, gheboren sal zijn en hoe b1. - 41) Clerc: ontbreekt in b1; verstant: verstaet b1;
wel: ontbreekt in b; hort: hoert b1. - 42) babylonien: babilonie b, babelonien b1; die: in de b;
port: poert b b1. - 43) hi: hij b1; geest: gheest b1. - 44) ende vermogen: ende sal vermoghen
b1; sathanas: satanas b. - 45) die: de b; stede: stat b1; chorosan: corosan b b1. - 46) hi: hij
b1; gheuoestert: ghevoestert b1; sente: sinte b, zente b1; jan: ian b. - 47) up: op b; ghehouden:
gehouden b. - 48) ghequeect: gequeect b; met: mit b; nigromancien: nigramacien b. - 49) hi:
hij b1; sal:
dat den mensce: wat men den mensch. Blommaert emendeert: wat den mensch; Schreiber
stelt voor: wat met den mensch. Naar de lezing in hs. K te oordelen, is de emendatie van
Blommaert waarschijnlijker. - dages: over dag.
babylonien, babilonie, babelonien: de stad Babylon, in de Apokalyps gezien als symbool van
afgoderij, verderf en machtswellust. Vgl. Dictionnaire de la Bible, 11-2, Paris, 1912, 1351-1357.
chorosan, corosan: Corozaïn of Korazin, stad in Galilea, waar volgens de meeste pelgrims
in de 12-16de eeuw de Antichrist geboren moet worden. Vgl. Dictionnaire de la Bible, II-1,
Paris, 1912, 1016-1020. Bekend is ook de waarschuwing van Jesus aan Korazin in Mt. 11,
21 en Lk. 10, 13.
seit sente jan: Joannes de Doper was de eerste profeet van het Nieuwe Testament die Jesus
als de Christus aanwees. Vanaf dat moment is diens tegenspeler de Antichrist.
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5450

5455

5460

5465

*
Hi sal hem maken heere ende god
5450)
Ende elc sins doen gaen sijn gebod
Hi sal .xxxiij. iaer te voren comen
+
Eer god die werelt sal domen
5453)
Van cayms gheslachte wert hi geboren
5454)
Dat wert der werelt .j. groot toren
Bouen alder werelt sonder spot
Sal hi hebben sijn ghebod
In .iiij. manieren dus eist geset
Sal hi tfolc bringen te siere wet
Int eerste sullen eidele ende rike
5460)
Hem dor sinen scat wiken
Die scat die heeft ghesijn verloren
+
5462)
Sal hem dan comen te voren
Ghemeene volc wert hem onderdaen
+
Iof het moet die doot ontfaen
Hi sal van bouen doen comen
Een vreselijc vier hebbic vernomen

*

5450)
5453)
5454)
5460)
5462)

sel b; heere: here b. - 50) elc sins: ouer al b, elc zins b1; gaen: houden b; sijn: zijn b1; gebod:
ghebod b1. - 51) hi: hij b1; .xxxiij.: drie en dertich b1; iaer: jaer b1. - 52) werelt: weerelt hier
b1; sal: zal b1. - 53) cayms: caymes b; gheslachte: geslachte b; geboren: gheboren b1. - 54)
dat wert: dats b; werelt: weerelt b1; .j. een bb1’ groot: groet b1; toren: thoren b1. - 55) bouen
alder: ouer alle die b, ouer alde b1; werelt: weerelt b1; sonder: zonder b1. - 56) sal: sel b; hi:
hij b1; sijn: zijn b1. - 57) .iiij.: viere b1; manieren: maniren b; eist: ist b; geset: gheset b1. - 58)
sal: sel b; hi: hij b1; bringen: bringhen b1; siere: sire b, ziere b1. - 59) int eerste: in deerste
b1; eidele: hem edel b, hedele b1; ende: en b1. - 60) hem: ontbreekt in b; sinen: zinen b1;
scat: groten scat b; wiken: wijken b1. - 61) ghesijn: sijn b, ghezijn b1. - 62) sal: sel b; dan:
dan alle b, al b1. - 63) ghemeene: tgemein b, tghemeene b1. - 64) iof: of b, ofte b1; moet: sel
b; doot: doet b1. - 65) hi sal: hi sel b, ten anderen sal hi b1; doen: .j. vier doen b. - 66) een
vreselijc vier: herde vreselic b, een vreeselic vier b1. elc sins: alleszins, in ieder opzicht. Vgl. MnlW, II, 615. - doen gaen: doen gelden. Vgl. MnlW,
II, 881-882.
cayms gheslachte: de nagkomelingschap van Kaïn, Gen. 4, 17-24, draagt het Kaïnsteken,
symbool van verderf.
toren: rampspoed. Vgl. MnlW, VIII, 562-570.
wiken: onderdanig zijn. Vgl. MnlW, IX, 2531-2535.
comen te voren: de baas worden. Vgl. MnlW, IX, 1038.
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Dat die gene sal verslaen
Die hem niet willen sijn onderdaen
5469)
¶ Papen clerke groot ende smal
5470 Sal hi vten geloue bringen al
5471)
Met sire sonderlinger clergien
+
So sal hise vermaledien
Scrifturen werden hem onderdaen
5474)
Die ter duuelien bestaen
5475 Alle subtijlheit sal in hem wesen5475)
Also als wijt bescreuen lesen
5477)
¶ Die vierde maniere es dat hi sal
5478)
Die van religioene bedriegen al
Met miraclen die hi sal togen
5480 Diesi sullen sien met ogen
5481)
Ende sine tekine sullen hem dinken claer

*

5469)
5471)
5474)
5475)
5477)
5478)
5481)

67) die gene: de ghene b1. - 68) willen sijn: worden b, willen zijn b1. - 69) clerke: clercken b,
cleercken b1; groot: groet b1; ende: en b1. - 70) sal: sel b; hi vten geloue bringen: hij bringhen
huten gheloeue b1. - 71) met: mit b; sire: ziere b1; sonderlinger: ouer grote b, zonderlingher
b1; clergien: cleergien b b1. - 72) so: soe b; sal: sel b; hise: hise alle b, hijse b1; vermaledien:
vermalendien b1. - 73) scrifturen: alle scrifture b, scrifture b1; werden: worden b, wert b1. 74) duuelien: duuelen b. - 75) sal: sel b. - 76) als: ontbreekt in b en b1; wijt bescreuen: wi
bescreuen b, wij in scrifturen b1. - 77) die vierde maniere:: tfierde poynt b, die derde maniere
b1. - 78) religioene: religione b; bedriegen: bedrieghen b1. - 79) met: mit b; miraclen: miraculen
b, myraclen b1; togen: toghen b1. - 80) diesi: die zij b1; sien: zien b1; met ogen: mit ogen b,
metten hoghen b1. - 81) sine: zijn b1; tekine: teeken b, teekene b1; dinken: doncken b, dyncken
b1; claer: so claer b. - 82) sise: zijse b1; sullen houden: houden sellen b. zullen
clerke: hier niet in de betekenis van leerling, zoals overigens in deze tekst het geval is, maar
van geleerde. Vgl. MnlW, III, 1529.
clergien: geleerdheid. Vgl. MnlW, III, 1527 en noot bij 5469.
bestaen: te pas komen bij. Vgl. MnlW, I, 1097.
subtijlheit: sluwheid. Vgl. MnlW, VII, 2396.
vierde: in hs. b1 wordt de tweede manier beschreven vanaf v. 5465, de derde vanaf v. 5477
en de vierde vanaf v. 5483.
die van religioene: hier wellicht minder in de betekenis van religieuzen of kloosterlingen dan
wel van gelovigen. Vgl. MnlW, VI, 1270-1271.
sine: in hs. K staat eigenlijk sinee, maar ne zijn zo onduidelijk geschreven, dat de laatste e
eerder als een verduidelijking dan als dittografie opgevat moet worden. - dinken: dunken.
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5482)

Dat sise sullen houden ouer waer
5483)
¶ Hi sal ongedopte doen up staen
Dus so doet men mi verstaen
5485 Maer die hier dopsele hebben ontfaen5485)
Nesal hi niet mogen up doen staen
Ende god ne sal niet willen gehingen
Dat hi dat soude mogen vulbringen
Dat hise soude mogen doen verrisen
5490 Met sire macht in eneger wise
Maer den ongedopten lieden
+
Salhi wel mogen ghebieden
Dat si dor sijn gebod upstaen
Als hijt ghbiet het wert gedaen
5495 Die leuede sullen ooc sinen wille5495)
5496)
Ouer al orconde lude ende stille
Dus saelt hem sijn onderdaen

*

5482)
5483)
5485)
5495)
5496)

hauden b1; ouer waer: oue waer b. - 83) hi sal: hi sel b, ten vierden salhij b1; ongedopte:
ongedoept b, onghedoepte b1; doen up staen: op doen staen b, op doen staen b1. - 84) dus
so doet men mi verstaen: maer die hier doepsel hebben ontfaen b1; dus so: aldus b; mi: ons
b. - 85) maer die hier dopsele hebben ontfaen: dus so doet men mij verstaen b1; hier: ontbreekt
in b; dopsel: doopsel b. - 86) nesal: sel b; mogen: moghen b1; up: op b. - 87) ende: want b,
ontbreekt in b1; ne sal niet: en sals niet b, en saels hem niet b1; willen: ontbreekt in b, moghen
b1; gehingen: ghehinghen b1. - 88) dat hi dat: dat hi b, dat hijt b1; mogen: ontbreekt in b,
moghen b1; vulbringen: volbringen b, vulbringhen b1. - 89) hise: hijse b1; mogen: ontbreekt
in b, moghen b1. - 90) met: mit b; sire: ziere b1; macht: cracht b; eneger: gere b, gheenre b1;
wise: wisen b, wijsen b1. - 91) ongedopten: ongedoopten b, onghedoepten b1. - 92) salhi:
sel hi b, sal hij b1; mogen: moghen b1; ghebieden: gebieden b. - 93) si: zij b1; sijn: zijn b1;
gebod: ghebod b1; upstaen: opstaen b, vp staen b1. - 94) ghebiet: gebiet b; het: ontbreekt in
b; gedaen: ghedaen b1. - 95) leuede: leuende b b1; sullen: sellen b; ooc: ontbreekt in b, oec
b1; sinen: zinen b1. - 96) ouer al: al om b, ouer hem b1; orconde: orconden b b1; ende: en
b1. - 97) saelt: wert b; sijn: al b, wesen b1. ouer waer: Schreiber leest met Blommaert in hs. b ten onrechte over waer in plaats van
ouewaer.
ongedopte: MnlW, V, 537 leest in hs. b en in de uitgave van Blommaert onjuist dongedoepte
in plaats van ongedoept.
In hs. b1 is kennelijk een verwisseling opgetreden van de vv. 5484 en 5485.
leuede: corrupt, men leze: leuende, zoals in hss. b en b1.
orconde: corrupt, men leze: orconden, zoals in hss b en b1.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 90

+

(5470)

+

(5480)

124
*
Dat in die werelt wert beuaen
¶ Daer na sal lucifer comen
5500 Also alsict hebbe vernomen
Ende sal in een onsuuer vat gaen
+
5502)
Dat noit dopsel hadde ontfaen
+

(5490)

5821 Die goede vte den quaden lieden
+
Dus horiet in scrifturen bedieden
Ghelike dat die acker manne
Tcoren sceeden metten wanne
5825 Ende tcaf leggen si up .i. plein
Ende an dander side tgoede grein
Also sullen dingle de zielen sceeden
5828)
Bi ordinanchien onder hem lieden
Ia in .iiij. partien dat es waer
5830 Sulsi versceden werden daer
¶ Teerste gheselscap horic nomen
+
Sal vulmaectelike te gode comen
Ende sullen ooc ouer tfonnesse wesen
Daer men die quade vte sal lesen
+5821)

*

5502)
5821)

5828)

98) in: ontbreekt in b; die: de b1; werelt: weerelt b1; wert: heeft b. - 99) sal: so sal b1.
5501) ende: en b1; sal: sel b; onsuuer: onzuuer b1. - 02) noit: noyt b b1; dopsel: doopsel b,
doepsel b1; hadde: en adde b1.
......:.................
5821) vte den quaden lieden: vten wieden. - 22) horict: horic; in scrifturen: scrifture. - 23)
ghelike: gelike. - 24) sceeden: sceden; metten: mitten. - 25) si: ontbreekt; up: op; .j.: een. 26) an dander: op ander; tgoede: dat goede. - 27) dingle: dengelen; de zielen sceeden: die
goede sceden. - 28) ordinanchien: ordinacien. - 29) .iiij.: vier; partien: pertien; dat es: dats. 30) sulsi versceden werden: worden si versceden. - 31 teerste. deerst; gheselscap: geselscap;
horic: hore ic. - 32) sal: sel; vulmaectelike: volmaectelike. - 33 sullen: sellen; ooc:
ontfaen: door een gaatje in het perkament is ae gedeeltelijk weggevallen.
voor het zinsverband zij verwezen naar hs. b, waar in de vv. 5819-20 staat: Clerc, daer sellen
ingelen wesen / Die sellen onder lesen. J. Verdam, a.a., 243 leest liever: Die sellen onder
hem leden wesen / Die goede crude uten wiede. Deze verklaring heeft hij in MnlW, V, 376;
IX, 2456 laten varen, omdat onderlesen ‘onderzoeken, uitzoeken’ kan betekenen. De lezing
van hs. K schijnt zijn latere opvatting te bevestigen.
hem lieden: men leze hem leden, gezien de rijmpositie.
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5835 Die vermaledijt sullen bliuen
Beede met zielen ende met liuen
¶ Dander geselscap dat sal wesen
5838)
Die getrouwelike leueden alswi lesen
In rechten huwelike met mallic andern
5840 Ende hier sonder hooftsonde wanderen
Ende biechten spreken metten monden
+
Ende metten berouwe belien hare sonden
Ende daer up penitencie ontfingen
Diesi wel daden in waren dingen
5845 Dan sal elc goet kerstijn sijn bekent
Vri ende quite int iugement
Ende ouer liden dat vonnese swaer
Dat den quaden sal gaen te naer
Ende om hare vule quade sonden
5850 Worden si in die helle ghebonden
¶ Dat derde geselscap dats anscijn
+
Sal sonder vonnesse verdomt sijn
Dat sullen wesen die sonder wet
5854)
Waren ende in sonden besmet
5855 Ghelijc ioden ende sarrasinen

*

5838)

5854)

oec. - 34) vte: vut. - 36) beede: bede; met (2 ×); mit (2 ×); zielen: ziele; liuen: liue. - 37) dat
sal wesen: hore ic lesen. - 38) getrouwelike leueden alswi lesen: gecrone in haer huwelic
hebben geuesen. - 39) in rechten huwelike met mallic andern: ende getrouwe sijn elc andren.
- 40) hooftsonde: hoeft sonden; wanderen: wandren. - 41) biechten: biechte; metten monden:
mit haren monde. - 42) metten berouwe belien: rouwe hebben; hare sonden: haren sonde. 43) up: af. - 44) wel daden: voldaden. - 45) kerstijn: kersten. - 47) dat vonnesse: tfonnesse;
swaer: zwaer. - 48) sal: sel. - 49) om: omme; hare: haer; vale quade: quade vule. - 50) die:
de; ghebonden: verslonden. - 51) dat: ontbreekt. - 52) sal: sel; verdomt: verdoemt. - 53) die:
di. - 55) ghelijc: gelike; ende: en; sarrasinen: sarasine. - 56) pinen: pine. - 57 als: doe; ter:
tsinre; waert: ontJ. Verdam, a.a., 243 emendeerde de corrupte passus in hs. b reeds als volgt: Die getrouwe
in haer huwelic hebben gewesen. Vgl. MnlW, II, 1180. Ook L. Willems, a.a., 213 voelde, met
een verwijzing naar de Sidrac, het meest voor deze emendatie. S. Schreiber, a.w., 218 wil
echter gecrone handhaven, in de betekenis ‘gekroond, met kroon versierd, voortreffelijk’,
ofschoon dit woord volgens J. Verdam verder niet voorkomt. De lezing van hs. K. stelt S.
Schreiber wel in het ngelijk.
Achter waren staat boven aan de regel een punt, die bezwaarlijk als leesteken opgevat kan
worden.
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5860

5865

5870

5875

*
Die onsen here daden pinen
Als hi ter passien waert ginc
Ende niet ne hilden ouer coninc
5859)
Ende niet ghelouede an sine gebode
Ende anebeden hare afgode
+
Vp desen ne sal geen vonnese gaen
+
Als ons scrifture doet verstaen
Daer si ten vonnesse sullen standen
Sullen si gode sien te haren scanden
Ende sullen verdomt van hem gaen
Alsi sine ogen up hem sal slaen
¶ Tfierde geselscap mogedi horen
Sal met gods vonnesse sijn verloren
Dat werden die vermaledide kerstine
Die hier gode daden onwerde in scine
Ende walsceit der heleger kerken
+
Met haren bosen gewerken
Alse god dese sal sien met ogen
Sine gramscap sal hi hem togen
Ende sal tote hem seggen tier tijt
Nv gaet van mi vermaledijt
5877-5878)
Ic hadde honger ende dorst groot
5878)
Ghine gaef mi niet te mire noot
Die dit verstaen si sijn vroet

*

5859)
5877-5878)
5878)

breekt. - 58) niet: hem niet; ne: en; hilden: helden. - 59) ghelouede: gelofden. - 60) anebeden:
aen beden; hare: haer. - 61) up: op; ne: ontbreekt. - 62) als: so. - 63) sullen: sellen. - 64)
sullen: sellen; te haren: tharen. - 65) sullen: sellen: verdomt: verdoemt. - 66) alsi: als; sine:
sijn; up: op; hem: ontbreekt. - 67) mogedi: moegedi. - 68) sal: sel; met: mit. - 69) werden:
worden. - 70) daden: deden; in scine: anscine. - 71) walsceit: valscheit; heleger: heileger. 72) met: mit; bosen: quaden bosen; gewerken: gewerke. - 73) alse: als; met: mit. - 74) sine
gramscap sal hi hem togen: sal hi hem sine gramscap togen. - 75) tote: tot; tier: ter. - 77)
groot: groet. - 78) ghine gene; gaef: gaeft; mire: mine. - 79) die in dit verstaen si sijn vroet:
nv verstat ende sijt des vroet. ghelouede: men leze gheloueden, omdat in het Vla. de slot-n vast is.
Vgl. Mt. 25, 41-42.
ghine: de n is door beschadiging weggevallen. Op grond van Mt., t.a.p. is de lezing van hs.
b gene corrupt.
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5880 Dat die sondege kerstijn meer mesdoet
5881)
Iegen gode dan die van gheloue blent
+
Es ende gode niet en kent
¶ Nv sich kerstijn wattu does
Want du weets wel alstu mesdoes
5885 Alstu sonde heues ghedaen
5886)
So saltu saen te biechten gaen
Ende hebben berouwenesse van dinen sonden
Daer du mede best gebonden
Dese kennesse ne heuet niet
5890 Tonsalege onghelouege diet
Daer omme sullen si niet die pine
+
Hebben ghelijc den quaden kerstine
¶ Berecht mi meester nv van desen
Of god tornich iet can wesen
5895 Cerc menne dede hem noit die saken5895)
Dat menne gram mochte maken
Die here heeft so blide ghedane
5898)
Hine can niet belgen dat ic wane
Neghene gramscap nes in hem

*

5881)

5886)
5895)
5898)

80) sondege: quade; kerstijn: kersten; mesdoet: misdoet. - 81) van: int; gheloue: geloue; blent:
es bekint. - 82) es: ontbreekt; ende: ende oec. - 83) sich: wachti; kerstijn: kersten; wattu: wat
gi. - 84) weets: wets; mesdoes: misdoes. - 85) alstu: ende alstu; ghedaen: gedaen. - 86) so:
ontbreekt; saen: gereet; biechten: biechte. - 87) berouwenesse: rouwe. - 88) best: worts. 89)
dese: want dese; ne: en; heuet: heeft. - 90) tonsalege: tonsalige; onghelouege: ongelouige.
- 91) sullen: en sullen. - 92) ghelijc: gelike; den: ontbreekt; quaden: quade. - 93) berecht mi
meester: meester bericht mi; nv: ontbreekt. - 94) tornich iet: yet tornich. - 95) menne: men;
hem: ontbreekt; noit: noyt. - 96) dat: daer; menne: men; gram: gram om. - 97) blide: bliden;
ghedane: gedane. - 98) hine can niet belgen dat ic wane: hem en gaet geen belgen ane. 99) neghene gramscap nes: noch gramscip.
blent in hs. K staat in hs. b voor corrupt bekint: kent. J. Verdam stelt twee emendaties voor:
blent of onbekent. Naar de lezing in hs. K te oordelen komt de eerst voorgestelde emendatie
in aanmerking. Vgl. J. Verdam, a.a., 244; MnlW, V, 232.
biechten: znw., want biechten betekent: de biecht afnemen, terwijl hem biechten: te biecht
gaan, biechten betekent. Vgl. MnlW, I, 1241-1242.
dede: conj. pres.
‘Hij kan niet toornig worden, zo meen ik’.
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5900 Dat es dies ic seker bem
+
¶ Clerc ic hebt wel vernomen
+
Dat god onse here sal comen
5903)
Met bliden aenscine in den crite
5904)
Daer hi der werelt sal maken quite
5905 Ende hi sal in sijn domen sijn
5906)
Soeter dan .j. lammekijn
Maer alse die verdomenesse vallen sal
Vp die onsalege int helsce dal
So sullen si seggen met wenenden ogen
5910 Dat si gods gramscepe moeten dogen5910)
Ende sine verbolgelike sprake
+
Dits gheene gramscap maer wrake
Vanden sonden die si hier daden
Doe sine hadden gene genaden
5915 Haren armen euenkerstine
Ende sine gedochten niet gods pine
Die hi ontfinc dor hare sonden
Doe hi ontfinc .v. helege wonden
Andie cruce bitterlike
5920 Omte versoene al erderike
Clerc noch verstant mi te wensce

*

5903)
5904)

5906)
5910)

5900) dat es dies: daeraf; seker: wel seker. - 01) hebt: hebbe. - 03) met: mit; aenscine:
anschijn; crite: crijt. - 04) der: de; werelt: welt; quite: quijt. - 05) ende: ontbreekt‘ sijn: dat. 06) soeter: sochter; lammekijn: kammekijn. - 07) alse: als. - 08) vp: op; die onsalege: donsalige;
helsce: helsche. - 09) so: ontbreekt; seggen: segge; met: mit. - 10) gramscepee: gramscap.
- 11) ende: ende oec; verbolgelike: verbolgen. - 12) dits: ende waert; gheene: gene. - 14)
sine: si; hadden: daden. - 15) euenkerstine: euenkerstene. - 16) gods: der; pine: pinen. - 17)
hi: god; ontfinc: dogede; dor: om; hare: haer. - 18) .v.: sijn; helege: heilege. - 19) die: den;
bitterlike: herde bitterlike. - 20) versoene: verlosen; erderike: aertrike. - 21) noch: ontbreekt;
verstant: verstat; wensce: wensche. - 22) ghelike: gelike; zonne: sone; let: siet; mensce:
mensche. crite: afgeperkte ruimte voor de gerechtelijke tweekamp. Vgl. MnlW, III, 2101-03. Hier wellicht
te vertalen met: plaats des oordeels.
der werelt sal maken quite: de wereld zal vrijmaken van. Met dubbele genitief, die echter hier
ontbreekt, zodat wellicht beter vertaald kan worden de wereld zal vernietigen. Vgl. MnlW, VI,
915-22.
lammekijn: de lezing van hs. b berust wel op een verschrijving.
gramscepe: acc. plur., omdat dogen de acc. regeert.
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5922)

Ghelike dat die zonne let elc mensce
Met sinen oghen vten trone
5924)
Daer soe vte comt wel scon
5925 Also sullen dan sonder waen
5926)
Alle consciencien sijn ondaen
5927)
Daer sal deen anders sonden kennen wel
Als wi die zonne doen anden hemel
5929)
Weder soe donker es of claer
5930 Dies mach elc mensce hebben vaer5930)
Es ooc iemen die hier sine sonden
+
Den pape seit met sinen monde
5933)
Ende penitencie hebben gedaen up enegen dach
Van dien sonden wert geen ghewach
5935 ¶ Ay mensce nv pens ende micke
5936)
Dattu hier so beters dime sticke
5937)
Dattu ten ionxten <dage wert vonden>

*

5922)
5924)
5926)
5927)
5929)
5930)
5933)
5936)

5937)

23) met: mit; oghen: ogen; vten trone: herde scone. - 24) soe: so; vte: ontbreekt; comt wel
scon: gaet anden trone. - 26) consciencien: concencie. - 27) deen: elc; anders: andren. - 28)
als: so; die zonne doen: doen sie sonne. - 29) soe: so; donker: doncker. - 30) dies: des;
mensce: ontbreekt. - 31) es: is; ooc: oec. - 32) met: mit. - 33) hebben: ontbreekt; up: op;
enegen: enich. - 34) dien: den; ghewach: - gewach. 35) mensce: mensche; nv: ontbreekt;
pens: peinse. - 36) hier: ontbreekt; dime: dine; sticke: stricke. - 37) ionxten: ionxsten. - 38)
zuuer: suuer. - 39) berecht: bericht. - 40) sal: sel. - 41) Clerc:
let: hindert. Wellicht is hier de lezing van hs. b beter met siet: Zoals de zon met haar ogen
vanuit de hemel, waar zij zo mooi aan verschijnt, iedere mens ziet...
soe: pers. vn. vr. ev. - scon: men leze scone, gezien de rijmpositie.
ondaen: open. Vgl. MnlW, V, 1006 vlgg.
deen anders: de een (des) anders...
soe: vgl. v. 5924.
dies: gen. objectivus.
hebben: men leze heuet.
dattu: opdat. - dime: men leze dine. - sticke: zaken. Vgl. MnlW, VII, 2365-67. Blommaert,
Verdam en Schreiber lezen echter stricke, dat volgens Verdam ‘gang’ betekent. Vgl. J. Verdam,
a.a., 245. Maar volgens MnlW, VII, 5932 is stricke een verkeerde lezing voor sticke. Vgl. S.
Schreiber, a.w., 219.
dattu: zodat. - dage wert vonden: aangevuld naar hs. b. Hs. K kent naast frequent wert slechts
tweemaal wort.
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5940

5945

5950

5955

*
5938)
Claer ende zuuer <van sonden>
5939-5940)
¶ Ber <echt mi meester na dine lesse>
<Hoet wesen sal na tfonnesse>
+
Clerc alse tfonnesse sal sijn gedaen
+
Worden alle die duuele gheuaen
Ende worden gheworpen inden gront
Vander hellen dat si v cont
Entie vermaledide met hem leden
Dat seggie v nader waerheden
Sonder ende sullen si daer bliuen
5948)
God sal metten salegen cliuen
In dat hoge iherusalem
Daer bliuen si ewelike met hem
Daer so sullen si telker vre
+
Bescouwen des vader figure
5953)
Ende in hem hebben glorie groot
Die sal wesen sonder genoot
5955)
Daer sal dan die menscelijcheit
Rusten in die godlijcheit
Ende gods bliscap sal dor gangen
5958)
Elke ziele sonder verlangen

*

5938)
5939-5940)
5948)
5953)

5955)
5958)

ontbreekt; alse: alst; sal sijn: wort. - 42) worden: soe worden; gheuaen: geuaen. - 43) ende:
en; worden: ontbreekt; gheworpen: geworpen; inden: in. - 45) entie: ende die; met: mit. - 46)
seggic: segic; nader: ouer. - 47) sonder ende sullen si daer: ende sellen daer ewelike. - 48)
salegen: saligen. - 49) hoge: heilege. - 51) so: ontbreekt; sullen: sellen; vre: vren. - 52) des
vader: svaders. - 53) ende in hem hebben glorie groot: die sal wesen sonder genoot. - 54)
die sal wesen sonder genoot: ende in hem hebben glorie groot. - 55) menscelijcheit:
menschelichede. - 56) die: de; godlicheit: godlichede. - 57) gods: sine. van sonden: aangevuld naar hs. b.
Aangevuld naar hs. b, echter met berecht in plaats van bericht (vgl. v. 5893) en sal in plaats
van sel (vgl. passim).
cliuen: klimmen.
in hem: in zich. Door verwisseling van de vv. 5953-54 suggereert hs. b dat ‘svaders figure...sal
wesen sonder genoot ende in hem hebben glorie groot’, het geen door sal niet aannemelijk
wordt. Beter is de lezing van hs. K dat de zaligen ‘in hem hebben glorie groot die sal wesen
sonder genoot’.
menscelijcheit: menselijke natuur.
sonder verlangen: zonder moe worden. Vgl. MnlW, II, 319; waar deze passus geciteerd wordt.
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5960

5965

5970

5975

5980

*
Elke bliscap wert daer anscijn
5960)
Elklike na die verdiente sijn
Die daer wert vanden minsten lone
+
Inden hemel in gods trone
Hem sal dinken dat hi es
5964)
Vanden meesten dies sijt gewes
So wel saelt hem daer genougen
5966)
Daerse god sal te gader vougen
Want hare bliscap sal sijn te gader
Dat si bescouwen den hemelscen vader
Die verclaren sal hare aensichte
Met sire glorie met sinen lichte
¶ Meester hebdi iet vorsien
+
Wat metter werelt sal ghescien
Clerc god salse met .j. viere
5974)
Te pulueren verbernen sciere
So sal gescien an dese dinc
Ghelike dat wilen dielouie ginc
5977)
Bouen allen bergh up .xv. cubitus
Ende gheduerde .xl. daghe aldus
5979-5980)
<Also sal tfier bouen alle> berge gaen
<Als ict int ware hebbe verstaen>

*

5960)
5964)
5966)
5974)
5977)
5979-5980)

59) elke: alle; anscijn: anschijn. - 60) elklike: elke‘ verdiente: verdiende. - 61) daer: dan; lone:
loen. - 62) trone: troen. - 63) dinken: dincken. - 64) dies sijt gewes: sijt seker des. - 65) saelt:
salt; daer: ontbreekt; genougen: genoegen. - 66) sal te gader: te gader sal; vougen: voegen.
- 67) hare: haer; sal sijn: wert; te: alte. - 69) verclaren sal: verclaerde; hare: haer; aensichte:
ansichte. - 70 met (2 ×): mit (2 ×); sire: sinen. - 71) iet: yet. - 72) werelt: welt; ghescien: gescien.
- 73) .j.: enen. - 74) pulueren: puluer. - 75) so: also; an: ontbreekt. - 76) ghelike: gelike; dielouie:
de deliuie. - 77) alle: allen; bergh: berge; up: ontbreekt. - 78) gheduerde: geduerde; daghe:
dage. - 80) als: also.
‘eenieder naar zijn verrichte daden’.
vanden meesten, namelijk lone. Vgl. v. 5961.
daerse: waar hen.
dielouie: zondvlioed. Uit Lt. diluvium. Het Mnl kent verschillende vormen Vgl. MnlW, II, 196.
cubitus: el. Vgl. MnlW, III, 2193.
Aangevuld naar hs. b, echter met als in plaats van also (vgl. v. 5500).
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Levinus Lemnius, een Zeeuwse bron van Kiliaan
Levinus Lemnius is een van de 99 auteurs die Kiliaan in de bronnenlijst in het
voorwerk van zijn Etymologicum van 1599 vermeldt; ook in de tekst van zijn
woordenboek verwijst hij bij enige artikelen uitdrukkelijk naar Lemnius. Bijna al deze
artikelen heb ik kunnen terugvinden in twee Latijnse werken van Lemnius, De
Miraculis occultis naturae libri IIII en Similitudinum ac Parabolarum quae in Bibliis
ex herbis atque arboribus desumuntur dilucida explicatio. Deze werken heb ik tevens
als bron kunnen aanwijzen voor andere artikelen van Kiliaan met de vermelding
zeland. (Zeeuws) en voor artikelen zonder speciale vermelding.

1. Lemnius en zijn werk
Volgens J. Fruytier (Nieuw Ned. Biografisch Woordenboek, VIII, Leiden, 1930, kol.
1)
1028-1031) werd Levinus Lemnius (of Lemse geboren te Zierikzee in 1505,
studeerde hij geneeskunde te Gent en te Leuven en vestigde zich in 1527 als
geneesheer in zijn geboortestad. Hij studeerde ook theologie en werd priester na
de dood van zijn vrouw. Hij overleed te Zierikzee in 1568.
Van Lemnius zijn de volgende werken bekend: De astrologia liber unus. De termino
vitae liber. De honesto animi et corporis oblectamento (Antwerpen, M. Nutius, 1554);
De occultis naturae miraculis libri II (Antwerpen, G. Simon, 1559); De habitu et
constitutione corporis (Antwerpen, G. Simon, 1561); Herbarum atque arborum quae
in bibliis passim obviae sunt explicatio (Antwerpen, G. Simon, 1566). Van deze
laatste uitgave, die zich o.a. in de K.B. te Brussel bevindt, kende Fruytier alleen de
latere bewerking onder de boven reeds aangehaalde titel Similitudinum ac
Parabolarum...explicatio (Antwerpen, G. Simon, 1569), die echter ook reeds in 1568
verschenen was (een exemplaar hiervan berust eveneens in de K.B. te Brussel).
Als postuum

1)

Volgens J.N. Paquot (Mémoires, I, p. 361) en de Annales Plantiniennes (I, p. 73) was zijn
eigenlijke naam echter Lemmens.
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verschenen vermeldt Fruytier nog De Zelandis suis commentariolus (Leiden, Plantijn,
1611), reeds in 1609 opgenomen in de Batavia illustrata (Haarlem) van P. Scriverius;
ik heb gemerkt dat dit werk echter niets anders is dan een afzonderlijk uitgegeven
hoofdstuk (IV, 2) uit De Miraculis occultis naturae.

2. De Miraculis occultis naturae
In het tweede werk van Lemnius, De Miraculis occultis naturae, heb ik het meest
overeenkomst met artikelen uit Kiliaans Etymologicum kunnen vinden. Lemnius
vulde zijn eerste uitgave, die nog maar twee boeken (libri II) telde, in 1564 aan tot
vier boeken (libri IV); een nieuwe uitgave werd in 1567 gedrukt door Plantijn voor
rekening van G. Simon en in 1573, 1574 en 1581 bezorgde Plantijn uitgaven voor
zijn eigen rekening. Andere uitgaven verschenen nog te Gent, Leiden, Keulen,
Heidelberg en Frankfort; ook werd dit werk in het Duits, Frans, Italiaans en Engels
vertaald. Het werd in 1583-1584 op de Spaanse lijst van verboden boeken geplaatst.
Bij de vergelijking met Kiliaan heb ik de uitgaven nagekeken bezorgd te Antwerpen
door G. Simon in 1564 en door C. Plantijn in 1581; ik citeer deze laatste uitgave,
die de titel draagt De Miraculis occultis naturae libri IV. We kunnen veronderstellen
dat Kiliaan, die immers van 1558 tot 1607 als corrector bij Plantijn werkzaam was,
ijverig aantekeningen maakte uit een boek dat hij op de drukkerij in handen kreeg.
De uitgave van 1581 telt 470 pagina's en bevat behalve de vier boeken De
Miraculis als aanhangsel nog De Vita cum Animi et Corporis incolumitate recte
instituenda liber unus, een boek dat voor de verwantschap met Kiliaan echter van
geen belang is. In het voorwerk vinden we een opdracht van Plantijn aan Ortelius
(1574) en van Lemnius aan Erik XIV van Zweden (1564), wiens lijfarts Lemnius'
zoon Guilielmus was. Het hele werk is in het Latijn geschreven, waarbij Lemnius
echter af en toe een woord in de volkstaal vermeldt, voorafgegaan door vulgo,
populari voce, Belgis dicitur, Belgae of nostri, nostrates, indigenae vocant enz.; een
aantal van deze woorden heeft Kiliaan in zijn woordenboek overgenomen.
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Elk van de vier boeken heeft Lemnius ingedeeld in hoofdstukken over allerlei
‘verborgen wonderen der natuur’; het eerste hoofdstuk van het eerste boek handelt
bijv. over de natuur als instrument van God, De Naturae Diuinitatis instrumento. De
hoofdstukken waarin ik overeenkomst met Kiliaans Etymologicum heb gevonden,
zijn de volgende: II, 30, Lapides seu Gemmae terra marique erutae, vel animantium
corporibus exemptae, qua vi ac facultate polleant (p. 210-213); III, 3, De Aurae atque
aeris effectu (p. 280-297); III, 4, De Pyxide nautica, vulgo Compas (p. 297-303); III,
9, De salis conficiendi ratione singulari atque inaudita (p. 319-330); IV, 2, De
Zelandiae insulis, ac gentis huius natura, conditione, moribus, origine (p. 336-360);
IV, 19, Multa animantium, piscium, alitum, insectorum genera absque semine
progenerari...(p. 430-433).

a. Woorden waarbij Kiliaan uitdrukkelijk de naam Lemnius vermeldt
Voor dertien artikelen waarbij Kiliaan in zijn Etymologicum de naam Lennius vermeldt,
heb ik De Miraculis als bron gevonden:

De Miraculis (1581)
Etymologicum (1599)
p. 339:...atque apud Caesarem in
ambachts-heeren. Ambacti: illustres viri,
Commentariis, Ambachts heeren,
penes quos est summa rerum, &
Ambactos. Eo enim nomine designant dominatus in coloniis, municipiis &
Belgae illustres aliquot viros, penes quos territoriis. Leuin. Lemnius.
est summa rerum, atque in coloniae
alicuius seu municipij ambitu, ulloque
territorio, dominatus.
p. 287:...fit ut infantes atque impuberes kind-hoest, kich-hoest, kinckhoest. Tussis
implacabili tussu infestentur, kindthoest sicca & inanis. vulgò tussis puerilis. quòd
Belgae vocant...
infantes & impuberes ca maximè
infestentur. ita Lemnius.
Voor een deel van dit artikel heeft Kiliaan zeker een andere bron gebruikt.
p. 326: Cley à verbo Cleuen deductum, Kleye, kleem, leem. Argilla...dicitur à
quod inhaerere est.
kleuen, inquit Lemnius, quòd inhaereat.
Ook hier is de verklaring van Lemnius slechts een toevoeging aan het artikel van
Kiliaan.
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p. 321:...candidissimum sal eliciunl. Id
genus Cleijnzout nominant, vel Clinczout,
quod glebae inter se collisae propter
duritiem, ut silices, sonitum
clangoremque edant.

klinck-zout, klijn-zout. Genus
2)
candidissinum salus , cuius glebae inter
se collisae, propter duritiem vt silices
sonitum clangoremque edunt. Leuinus
Lemnius.

p. 295-296:...exeruciato hospite,
adactisque domesticis ad
commonstrandum thesaurum, omnia
conuastant, ac dirupiunt: kneuelaers
nunc passim appellantur, à violentia
quam inferunt, ac contorquendis
hominum membris.

kneucler. Grassator...effractor. dicitur
kneueler: quòd hominum membra
contorqueat, miserosque excrutiet
adigatque ad demonstrandum
thesaurum. Leuin. Lemn.

Hier heeft Kiliaan de tekst van Lemnius weer gebruikt als een etymologische
verklaring bij zijn artikel.
p. 339: (De Zelandiae insulis)...ex
Cornelio Tacito colligi
potest...Mattiacorum illos nomine
designat...à Maet...voce geutilitia ac
vernacula nominantur, hoc est, coniuncti
ac sociati...

Maet, med-maet, mactken. Socius,
collega, aequalis, compar. ang. matche.
hinc Zelandi Matiaci Tacito dicti, a sociali
concordia. Leuin, Lemnius.

Hoewel Kiliaan bij dit artikel de auteursnaam Lemnius vermeldt, vertoont het
eigenaardig genoeg meer overeenkomst met de volgende tekst uit L. Guicciardini,
Omnium Belgii, sive inferioris Germaniae regionum descriptio: Certe vernacula illa
vox, qua hodieque Zelandi utuntur, dum collegas suos & compares à sociali concordia
nuncupant Maet...non obscure videri queat à Mattiacis derivata, quorum metropolim,
non Mattiacum...sed Mattium...Tacitus nominat (p. 347 in de uitgave uit Arnhem,
1616; de eerste Latijnse uitgave, die ik niet heb kunnen vinden, verscheen te
Antwerpen in 1587). Nu is het wel opvallend dat de hier aangehaalde tekst uit een
Additamentum in de Antwerpse uitgave komt en dat Guicciardini op de voorgaande
bladzijde uitdrukkelijk de mening van Lemnius, dat de Zeeuwen Mattiaci genoemd
werden, verwerpt. Omdat Kiliaan voor een ander artikel van zijn Etymologicum, nl.
stapel, dit zelfde Latijnse werk (p. 181) van Guicciardini zeker heeft gebruikt, vermoed
ik dat hij beide teksten kende, maar dat hij zich opzettelijk wilde beroepen op de
mening van Lemnius.

2)

Ik merk op dat Kiliaan in het exemplaar met zijn kanttekeningen deze fout heeft hersteld door
van de u een i te maken: salis.
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p. 340: Cum autem haec insula praeter polder. Agger...insula parua: & Fundi
fundi aliquot appendices serius illi
appendix insulae seriùs annexa. Leuin.
annexas (Polders nostri vocant) octo
Lemnn. Agri...
miliarinm ambitum conficiat...
p. 355-356: Sunt autem multis Zelandiae
locis herbidae planicies...alluuione
adijciatur...quae verò parcius gramine
virescunt, nee uberem adhuc pabuli
copiam suppeditant, à pascendo
vellendoque Scorren vocant.

Schorre. Planities est herbida, alluuione
adiecta, parciùs gramine virescens,
minus vberem pabuli copiam
suppeditans: à pascendo vellendoque
dicta. Leuin. Lemnius.

p. 301: Pistoletten oft Sincrocren, quod
manu capulo illorum, tamquam clauo,
admota, excussisque, è silice scintillis,
in obuios detorqueant...

sengh-roer, vier-roer...Leuin. Lemnius
sinck-roer dici putat, à roer, id est clauus
nauis quod manus capulo tanquam clauo
admota, excussisque è silice scintillis in
obuios detorqueatur...

p. 213:...piscium genera...ut lncio
fluuiatili...

Snoeck. Lucius, piscis. Adr. Iun. lucius
fluuiatilis, Leuin. Lemn.

Junius schrijft in zijn Nomenclator (1583): Lucius...B. Snouck (p. 53). Hoewel het
eigenaardig is dat Kiliaan alleen dit Latijnse equivalent uit Lemnius heeft gehaald,
wordt dit toch bevestigd door het feit dat hij uit dezelfde Latijnse zin van Lemnius
een verklaring voor het woord schelvis heeft overgenomen, maar dan zonder
vermelding van de auteursnaam; dit woord bespreek ik verder nog.
p. 432:...Galeus glaucus à colore, Belgis
Sprinckhaye dictus, quod incredibili
agilitate quatuor cubitorum altitudine è
mari exiliat, ac celerrimo cursu extra
periculum se subducat, ne praedae
lauienae pateat.

sprinck-haye. Galeus glaucus: piscis
incredibilii agilitate quatuor cubitorum
altitudine è mari exiliens, ne praedae ac
lanienae pateat. Lemnius.

p. 285:...flaccido colore tepefacta
languescant ac nauseant, Belgae
wanlustich vocant...

wan-lustigh. Languens, nauseans
flaccido colore, vt interpretatur Leuin.
Lemnius.

p. 345: (Scaldis)...siquidem
sinistra...Flandriae oras ac littora
persequitur, alioque nomine insignitus,
de Honte à latratu ac fremitu vocatur...

(plaatsnamen, p. 733)
Honte. Honta: Scaldis fluuius, per
Flandriae litora Zelandiam petens, à
latratu & fremitu dictus: Leuin. Lemn.

We merken op dat slechts voor enkele van deze dertien artikelen Lemnius de
enige bron voor Kiliaans Nederlandse trefwoord was;
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blijkbaar was dit het geval voor ambachts-heeren, klinck-zout / klijnzout, schorre,
sprinck-haye en wan-lustigh. Meestal zijn de verklaringen uit Lemnius toevoegingen
aan artikelen die Kiliaan vermoedelijk reeds uit een andere bron had overgenomen.
In de meeste gevallen, alleen nl. niet bij ambachts-heeren, polder en snoeck, wil
Kiliaan een etymologische verklaring staven met het gezag van Lemnius. Het is
opvallend dat hij bij deze etymologieën juist zo vaak de auteursnaam vermeldt.
Typisch is bijv. dat hij bij schorre, met een etymologische verklaring, de naam
Lemnius opneemt, maar niet bij garse, dat hij uit dezelfde zin van Lemnius
overneemt, maar dan zonder etymologische verklaring.

b. Zeeuwse woorden
Verscheidene woorden, inzonderheid die waarbij Lemnius schreef apud nos, nostri,
nostrates of indigenae vocant, nam Kiliaan over zonder de vermelding van een
auteursnaam, maar met de afkorting zeland., één keer met vetus. Hiermee gaf hij
blijkbaar aan dat hij dit woord zelf niet kende, maar dat hij het als gewestelijk (of
verouderd) beschouwde.

De Miraculis (1581)
Etymologicum (1599)
p. 325:...cum hae pecudes caeli statu
botte. zeland. Hydrops ac tumor
humido hydropisi ac tumoribus strumosis strumosus ouuium.
obnoxiae sint, nostri den Bot vocant...
p. 322:...quod nostrates, quoniam exigua
infusa aqua marina diutius torretur atque
aduritur, Braedtzout vocant, sal
splendidum, luciduni, speciosum,
friabile...

braed-sout. zeland. Sal torridus qui
exigua infusa aqua marina, diutiùs
torretur atque aduritur: sal splendidus,
lucidus.

Ik merk op dat Kiliaan hier een fout van Lemnius herstelt door aan het Latijnse
sal terecht een mannelijk genus toe te kennen. Het woord braadzout heeft in het
WNT slechts bewijsplaatsen uit de woordenboeken van Kiliaan en Hexham.
p. 355-356: Sunt autem multis Zelandiae garse. seland. Pratum viridans nullo
locis herbidae planicies ac viridantia
cinctum aggere: herbida planities
floridaque, prata nullis cincta
alluuione adiecta.
aggeribus...alluuione adijciatur...Horum
quaedam à virenti gramine ac laeta
pabulatione Garsen indigenae vocant...
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Zoals ik in de vorige paragraaf reeds gezegd heb, staat Garsen bij Lemnius in
dezelfde zin als Scorren; dat Kiliaan bij garse de vermelding zeland. voegt, wordt
vermoedelijk bepaald door Lemnius' woorden indigenae vocant en door het feit dat
Kiliaan het woord zelf niet kende. Het MnlW schrijft (i.v. gras) dat gars(e) in Zeeland
het meest voorkomt en het WNT (i.v. gors) dat gors en garse ‘langs de monden der
groote rivieren, bepaaldelijk in Zuid-Holland’ de betekenis hebben van ‘buitendijks
aangeslibd land dat bij gewone vloeden niet meer onderloopt’. In het Woordenboek
der Zeeuwse dialecten (redactie Dr. Ha. C.M. Ghijsen, Den Haag, 1959-1964) vinden
we alleen: gors, buitendijks land, nog in plaatsnamen.
p. 321:...Cleijnzout nominant, vel
Clinczout...

Klijn-zout. zeland. j. klinckzout.

De ontlening van klinck-zout, klijn-zout, met de auteursnaam Leuinus Lemnius,
heb ik in de vorige paragraaf reeds vermeld. Klijnzout, dat Kiliaan als een Zeeuws
woord beschouwde, heeft in het WNT verscheidene Zeeuwse, Utrechtse en
Noord-Hollandse bewijsplaatsen uit de zestiende en de zeventiende eeuw; voor
klinkzout, dat bij Kiliaan eigenaardig genoeg geen beperkende aanduiding krijgt,
vinden we er slechts één Utrechtse bewijsplaats uit 1624 en de boven aangehaalde
plaats uit Lemnius.
p. 355:...ea loca...multis incuruis
Kreke. zeland. Vorano incurua: fossa
voraginibus, ac verticosis fossis, per quas verticosa. & Crepido. ang. creke.
Oceani aestus voluitur, (nostrates Creken
vocant)...
Volgens het MnlW was creke in het middelnederlands vooral Zeeuws en
Zuid-Hollands; ook het WNT geeft voor deze betekenis bewijsplaatsen uit Cats
(Zeeland) en Berkhey (Zuid-Holland). Voor Crepido en ang. creke had Kiliaan
blijkbaar nog een andere bron.
p. 314:...Astaci...Gammari, populari voce Kreuisse, kreuitse. flan. zeland. j. kreeft.
Creeften, Creuitsen...
Astacus, cammarus. ger. krabs, krebs:
sax. kreuet. gal. escriuissc: ang. creuis,
creuyshe.
Vermoedelijk steunt Kiliaans aanduiding zeland. op Lemnius, maar de vorm
kreuisse, de aanduiding flan. en de equivalenten in andere talen
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zullen uit andere bronnen komen. Flan. wijst waarschijnlijk op het Naembouck (1562)
van Lambrecht, waarin we lezen: Creuitse: Escreuisse; wellicht had Kiliaan alleen
dit nog maar geëxerpeerd in 1588, toen hij schreef: Kreuitse. fland. j. kreeft. Cancer.
Volgens het WNT komen de vormen krevisse, krevitse soms in het middelnederlands
en het oudere nieuwnederlands voor; het MnlW geeft voor crevitse, krevetse vooral
Vlaamse bewijsplaatsen.
p. 355:...ea loca quae nostri Stellen, vel stelle, stalle. vetus. j. kreke. Fossa
potius Stallen, hoc est, caulas ac
verticosa.
pecorum stabula vocant, nostro etiam
tempore multis incuruis voraginibus, ac
verticosis fossis...Creken...
Hoe goed Kiliaan zijn bronnen over het algemeen ook excerpeerde, hier heeft hij
een fout gemaakt! Hij stelt stelle, stalle gelijk met het boven reeds vermelde creke,
dat bij Lemnius in dezelfde zin staat, terwijl Lemnius stellen, stallen duidelijk omschrijft
als caulas ac pecorum stabula. Zo heeft Kiliaan als vetus (waarom is niet duidelijk)
een ‘spookbetekenis’ van stelle opgenomen, die nog in het WNT vermeld wordt als
verouderd, nl. ‘kreek in de zin van inham van de zee, riviermonding, als
toevluchtsoord voor schepen’. Voor de betekenis die stellen, stallen in feite bij
Lemnius heeft, ‘opgeworpen hoogte op de schorren in Zeeland als toevlucht voor
de schapen tegen hoge vloeden’, geeft het WNT verscheidene bewijsplaatsen. Ook
in het Woordenboek der Zeeuwse dialecten vinden we stelle met de betekenis van
‘schaapskooi, in 't bijzonder op hoger gedeelte van een schor’.
p. 339: Veynout sese vocant etiam qui
apud nos consulatu funguntur, quod
Latinis collegam sonat...

3)

Veyn-out, veyn-noot, vennoot , ven-noot,
veyn-gnoot. hol. zeland. fland. Socius. &
Collega, socius in magistratu, aut publico
munere.

Het WNT schrijft dat in het middelnederlands de vorm veinoot het meest voorkomt,
maar ‘alle voorbeelden zijn in het westen te localiseren’.

3)

In het exemplaar met Kiliaans kanttekeningen werd de tweede o hier vervangen door een u;
in de tekst was dit blijkbaar een zetfout voor vennout.
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Samenvattend merken we op dat voor vijf van deze acht Zeeuwse woorden Lemnius
blijkbaar de enige bron voor Kiliaans trefwoord was; alleen kreke, kreuisse / kreuitse
en veynoot heeft hij vermoedelijk nog in andere bronnen gevonden. Opvallend is
dat Lemnius bij zeven van de acht woorden (alleen niet bij Cleijnzout) schrijft dat
het zo genoemd wordt door ‘nostri’, ‘nostrates’, ‘indigenae’ ‘populari voce’ of ‘apud
nos’; ongetwijfeld was dit een aanwijzing voor Kiliaan om het als typisch Zeeuws te
beschouwen.

c. Woorden zonder een speciale vermelding bij Kiliaan
Enige woorden tenslotte heeft Kiliaan uit Lemnius overgenomen zonder er in zijn
woordenboek de auteursnaam of de vermelding zeland. bij te voegen; vaak gaat
het hier over een aanvulling of een verklaring bij een artikel. De hier volgende
Nederlandse trefwoorden beschouwde de Duffelse lexicograaf blijkbaar als algemeen
gebruikelijk in de lingua Teutonica.

De Miraculis (1581)
p. 298:...nostratibus Zeylsteen vocatur,
quòd eo cursum nautae instituant, ac
securè velificentur.

Etymologicum (1599)
seyl-steen. Magnes, siderites: lapis quo
nautae cursum instituunt ac securè
velificant.

Hoewel Lemnius bij Zeylsteen schrijft: ‘nostratibus vocatur’, noemt Kiliaan het
toch geen Zeeuws woord; dit woord was inderdaad in het middelnederlands vrij
algemeen en komt bijv. ook voor in het Dictionarium Tetraglotton (1562) van Plantijn,
waaraan Kiliaan zeer waarschijnlijk meegewerkt heeft. Ik merk nog op dat Kiliaan
ten onrechte van velificari, dat een deponens is, een actief werkwoord maakt.
p. 432:...Galeus Centrina, vulgo
Speerhayc, quasi dicas, lanceatos aut
aculeatos galeos...

sper-hayc. Galeus lanceatus aut
aculeatus. vulgò centrina, piscis genus.

Hoewel het hier eigenlijk over een etymologische verklaring gaat, verwijst Kiliaan
toch niet naar de auteur Lemnius. Waarschijnlijk heeft hij voor zijn artikel niettemin
enkel deze bron gebruikt. Voor speerhaai, benaming voor de doornhaai, geeft het
WNT slechts twee bewijsplaatsen, uit de gespecialiseerde dierkundige werken van
Houttuyn en Schlegel.
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p. 347: Asellus piscis, Cabbeliau.

Kabeliau, kableau. j. bollick. Asellus
piscis.

Hoewel de overeenkomst hier wellicht nog door andere bronnen verklaard zou
kunnen worden, is ontlening aan Lemnius toch waarschijnlijker, daar Kiliaan op
dezelfde bladzijde een verklaring voor het woord schelvis (cf. hierbeneden) heeft
overgenomen. Voor de verwijzing naar bollick is secundaire invloed van de Thesaurus
(1573) van Plantijn goed mogelijk, die schrijft: Kabbelliau, oft bolck. Moulue fresche.
Ichthyocolla, molua recens, merula, asellus.
p. 213:...piscium genera...ut...Callarijs,
quos Belgae Schelvisch nomine
indigetant, à scaba cute ac squamata.

schel-visch. Asellus minor, asellus
4)
Callarias : pisris scabra & squamata
cute: squamis densè contectus
obductusque, ac velut lorica munitus.

p. 346-347:...Schelvis denominari...à
squamis potius, vulgò
Schellen...appellatum censeam, quibus
densius contectus obductusque est, ac
velut lorica munitus...
Hoewel Lemnius deze etymologie als een persoonlijke mening naar voren brengt
(censeam), neemt Kiliaan ze toch zonder bronvermelding over.
p. 430-431: Ita sunt apud Belgas
steen-kauwe. Monedula petrea: cornicula
corniculae quas monedulas vocant
in praeruptis saxis & excautis petris
petraeas, quòd in praeruptis saxis atque nidulans.
excauatis petris, non in arboribus
nidulentur, vulgo Steen cauwe.
Hoewel Kiliaan dit woord zonder enige beperkende aanduiding opneemt, blijft het
een vraag in hoeverre het algemeen was; het WNT vermeldt immers Kiliaan als
enige bewijsplaats ervoor.
p. 342: Primus enim portus, ac nauium
cymbarumque statio, à qua conscensa
naui aut scapha traijcimus, Veer Belgis
dicitur, aliis Vaert: Latinè traiectus &
transuectio.

4)

Vaer, vaerd, veer. Traiectus: locus vbi
traiicitur fluuius: Portus, & nauuium
cymbarumque statio, à qua, conscensa
naui aut scapha, traiicimus: portorium.
ger. phor, phord, phurt.

Ik merk op dat Kiliaan in het exemplaar met zijn kanttekeningen deze fout heeft hersteld door
van de a een u te maken: Callarius, in de nominatief enkelvoud; bij Lenmius was Callarijs
een datief meervoud.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 90

142
Ik merk op dat Kiliaans artikel in 1588 slechts ging tot en met traiicimus; het woord
portorium en de Duitse equivalenten komen dus wel uit een andere bron. In 1574
luidde Kiliaans artikel nog enkel: Vaert, Vaer daermen ouergheset wort met den
schepe; zoals ik in mijn studie over De bronnen van drie woordenboeken uit de
drukkerij van Plantin (1970, p. 319) geschreven heb, is hier invloed van Maaler
mogelijk. Kiliaans artikel van 1588 en 1599 staat echter duidelijk onder invloed van
Lemnius, zodat het WNT (i.v. Vaart, I, 12) ten onrechte de identificatie van vaart en
veer bij Kiliaan toeschrijft aan invloed van de Nomenclator van Junius (Traiectus...B.
T'veer, den vaert, d'ouertocht).
p. 323:...verticuli, vulgò woruel, ima parte Woruel, weruel, wordel, werdel.
fusis commodius torquendis rotandisque Verticillus, verticulum, verticillum,
adhibetur.
spondylus: annulus qui ima parte fusis
commodius torquendis rotandisque
adhibetur.
Het slot van zijn artikel heeft Kiliaan blijkbaar uit Lemnius gehaald.
p. 301: Pistoletten oft Sincroeren (zie
boven bij sengh-roer, sub a).

(lijst van bastaardwoorden, p. 714)

Pistolet. j. sengh-roer.
Voor vijf van deze acht woorden zonder een speciale vermelding heeft Kiliaan
behalve Lemnius nog een andere bron gebruikt; van de drie andere woorden zijn
er twee zeer zeldzaam, sperhaye en steenkauwe (Kiliaan beschouwde ze blijkbaar
toch niet als Zeeuws, misschien omdat Lemnius erbij schreef: vulgo en apud Belgas),
en is het derde een bastaardwoord, pistolet.

3. Similitudinum ac Parabolarum explicatio
De volledige titel van het tweede werk van Lemnius dat Kiliaan als bron van zijn
woordenboek heeft gebruikt, luidt: Similitudinum ac Parabolarum quae in Bibliis ex
herbis atque arboribus desumuntur dilucida explicatio. Zoals boven reeds gezegd
werd, verschenen er te Antwerpen uitgaven van in 1566 (onder de titel Herbarum
atque arborum...), 1568 en 1569; later zagen nog uitgaven het licht te Erfurt,
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Lyon en Frankfort en werd het werk vertaald in het Frans en het Engels. Bij de
vergelijking met Kiliaan heb ik de uitgaven nagekeken bezorgd door G. Simon te
Antwerpen in 1568 en die verschenen te Erfurt in 1581 en te Frankfort in 1596. De
Erfurtse uitgave komt goed overeen met de Antwerpse, maar de Frankfortse komt
er minder mee overeen voor de Nederlandse woorden. Ik citeer altijd de Antwerpse
uitgave.
De uitgave van 1568 telt 134 folia tekst, verdeeld in 49 hoofdstukken; ze bevat
een opdracht van Lemnius uit 1566 aan de abt van de Sint-Bernardsabdij te
Hemiksem, die kort daarna protestant werd. Evenals De Miraculis is het in het Latijn
geschreven, met af en toe ook woorden in de volkstaal. Zoals de titel het zegt, wil
Lemnius in dit werk gelijkenissen en parabels uit de Schrift, die betrekking hebben
op planten en bomen, verklaren. De hoofdstukken dragen als titel telkens de naam
van een plant, bijv. 8. De Salice (ff. 22r-24r); 10. De herba Borith (ff. 25v-27v); 16.
De Carice, scirpo, iunco palustri, papyro (ff. 41v-45r); 24. De Resina, Belgicè Hers
(ff. 59v-62v); 26. De Hysopo (ff. 66v-67v); 36. De malo Punico, vulgo Granaet appelen
(ff. 83v-85r).

a. Woord waarbij Kiliaan uitdrukkelijk de naam Lemnius vermeldt
Voor slechts één artikel waarbij Kiliaan in zijn Etymologicum de auteursnaam Lemnius
vermeldt, heb ik de Similitudinum explicatio als bron gevonden:

Similitudinum (1568)
Etymologicum (1599)
f. 14v-15r:...Chondrilla, Sonchos siue
melck-weyc. Sonchus, lactucina,
Cicerbita, & quae vulgari voce Dens
lactucella: herba cuius caulis fractus
leonis, & rostrum porcinum vocatur,
copioso lacte manat. Lemnius Sonchum,
hieracium, quae omnia lacteo succo
dentem leonis, hieracium, condrillam &
madescunt...aliae Melck wiet, partim
id genus alias herbas melck-wied dici ait,
quòd lacte turgescant, partim quòd inuitis à melck. i. lac, & wieden. i.runcare: quòd
hortorum cultoribus erumpant atque
laateo rore madescant, & quòd
eruncandae eruendaeque sint, ne
eruncandae eruendaeq. sint, ne salutares
salutares herbas strangulent.
herbas & frulices strangulent.
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Kiliaan vermeldt hier zijn bron, zoals meestal wanneer hij etymologische verklaringen
overneemt. Het eerste deel van zijn artikel komt blijkbaar uit een andere bron, maar
niet uit Dodoens, die in zijn Cruyde Boeck (1554) schrijft: Sonchi...Sonchus asperior
oft syluestrior, In Hoochduytsch Genszdistel, Moszdistel, Hier te lande, Gansen
distel ende melckweye (p. 602). Het WNT (i.v. melkwied) noemt de vorm melcweye
bij Kiliaan en Dodoens niet gemakkelijk te verklaren; de vorm melkwei komt volgens
E. Paque (De Vlaamsche volksnamen der planten, 1896, p. 250) echter voor te
Hove, Schelle en Wilrijk, plaatsen in de onmiddellijke omgeving van Duffel, waar
Kiliaan, en van Mechelen, waar Dodoens geboren werd.

b. Zeeuwse woorden
Bij twee woorden die hij klaarblijkelijk uit de Similitudinum explicatio heeft
overgenomen, heeft Kiliaan de afkorting zeland. gevoegd; deze beschouwde hij dus
als typisch Zeeuws.

Similitudinum (1568)
Etymologicum (1599)
f. 42v: Sunt passim obuij in sabuletis
helm. holl. zeland. Carex, iuncus acutus,
Zelandicis ac colliculis arenosis Iunci non mas sterilis: iuncus non admodum
admodum proceri, cacumine
procerus in arenosis colliculis Hollandicis
aculeato...quocirca nostrates Helm
& Zelandicis: sic dictus, quòd vt galea
vocant, quòd vt galea caput, ita iste
caput, ita hic frutex agros muniat ac
fruticulus agros muniat, ac tueatur ab
tueatur ab arenae incursu.
arenae impulsu.
Voor enige Latijnse synoniemen en voor de toevoegingen holl. en Hollandicis
heeft Kiliaan blijkbaar nog een andere bron gebruikt. Dit zal niet Dodoens zijn, in
wiens Cruyde Boeck we vinden: Helmcruyt. Galeopsis...Vrtica Labeo (1554, p. 51),
en Helm...of Halm (Spartum) wast in de...Duynen (1608, p. 1289). Dat Kiliaan helm
ook Hollands noemt, kan onder invloed staan van Guicciardini's boven reeds
vermelde Omnium Belgii regionum descriptio, waarin we lezen:...fruticem illum, qui
Batavis dicitur Helm...hic...arenosos Hollandiae & Zelandiae colles, adversus
ventorum injuriam, vel praecipue solet tueri...(1616, p. 321); invloed van de Batavia
(1588) van H. Junius is ook mogelijk:...caricem iunci genus acutum durissimum-
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que, non absimile sparto...Helm (p. 15). Het MnlW en het WNT geven voor helm
vooral Hollandse bewijsplaatsen.
f. 41v: Carex quae nostris Seck vocatur... Seck. zeland. Carex. ang. segges.
Het oudste voorbeeld voor sek (= zegge) in het WNT komt uit Cats; latere
voorbeelden komen ook uit Holland. Het voegt eraan toe: ‘thans minder algemeen
dan zegge’. Ook het Woordenboek der Zeeuwse dialecten heeft sek, zegge,
opgenomen.

c. Woorden zonder een speciale vermelding bij Kiliaan
Similitudinum (1568)
Etymologicum (1599)
f. 83v: De Malo Punica, vulgo Granat
graenaet-appel. Malum punicum, vulgò
Appelen. Malus Punica, à Punica
malum granatum: quòd rubentibus granis
Carthaginiensi regione, & à corticis colore scateat: vel quòd in granata Hispaniae
nomen obtinet Granata, quòd mala
parte frequentissimè proueniat. ger.
rubentibus granis scateant. In illa
granaet oepffel: gall. pomme de grenade:
Hispaniae parte, quae Betica dicitur,
ital. granade: hisp. granado: ang.
nunc Granata...frequentissima.
granate.
Kiliaan heeft voor zijn artikel zeker nog een andere bron gebruikt; vermoedelijk
is dit echter niet Dodoens, die in zijn Stirpium Historiae Pemptades sex (Antwerpen,
Plantijn, 1583) schrijft: Proueniunt Mala Punica...praecipuè in regno nunc appellato
Granatae: quod à frequentia malorum Punicorum (quae vulgo Granata) nomen
accepisse creditur...Latinis Malum Punicum: Officinis Malum aut Pomum Granatum:
Germanis Granatopffel: Belgis Granaetappel: Italis...Pomo Granato: Hispanis
Granadas...Gallis Pommes Granades: Anglis Pomgranat...(p. 782).
f. 14v-15r:...Chondrilla, Sonchos siue
Cicerbita, & quae vulgari voce Dens
leonis, & rostrum porcinum
vocatur...Peerde bloemen ob id Belgis
vocantur, quoniam ferè in pratis obuiae
equino generi pabulationem
suppeditant...

peerd-bloeme.j. kancker-bloeme.
Melampyrum: triticum vaccinum:
condrilla, sonchus, & id genus aliae
herbae in pratis ferè obuiae, equino
generi pabulationem suppeditantes.

Ik merk op dat Peerde bloemen bij Lemnius in dezelfde zin staat als het boven
reeds besproken Melck wiet; hoewel Kiliaan in beide ge-
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vallen een etymologische verklaring van Lemnius overneemt, vermeldt hij bij Melck
wiet de auteursnaam en bij Peerde bloemen niet. Een consequent systeem schijnt
hij hier dus niet in te volgen.
f. 75r:...conspicimus hodie validos,
vagosque nebulones, quos nostri à
liguriendis ollis (nam encenia festaque
Genialia passim consectantur)
Potboeuen vocant...

pot-boeue. Nebulo vagus & validus,
encaenia & festa genialia passim
consectans: à liguriendis ollis siue poculis
dictus.

Hoewel Lemnius schrijft nostri vocant en hoewel Kiliaan voor potboeue blijkbaar
geen andere bron heeft gebruikt, noemt hij het toch geen Zeeuws woord. Wellicht
kende Kiliaan het zelf; volgens het WNT was potboef vroeger inderdaad vrij
algemeen.
f. 25v: De herba Borith quae medicis
seep-kruyd. Saponaria, herba fullonia:
veteribus Struthion vocatur...cui affinis struthij genus. herba quae, ut smegma,
recentioribus vocata Saponaria, & herba eluendis maculis adhiberi solet.
fullonia, Belgis zeep cruijdt, quod ut
smigma eluendis maculis adhiberi soleat.
f. 60r: Est autem Resina duplicis
differentiae...illam Hars nostri
vocant...alteram nempe concretam a
speculi nitore, quoniam pellucida est &
splendescit, Spiegelhars.

spieghel-hars. Resina concreta,
pellucida: instar speculi splendescens,
transluens.

f. 22r: Salix nota arbos à saliendo nomen
sortita, quòd celeriter assiliat ac
confestim arborescat, Belgis à simili
etymologia willige dicta, quoniam promta
est ac voluntaria in crescendo.

willighe, wilghe. Salix, dicitur willighe,
quòd prompta & voluntaria sit in
crescendo: sicut Latinè salix à saliendi
& crescendi celeritate. ang. vvillovv tree.
Gothis vvilga volutas dicitur. Bon. Vulcan.

Voor enige andere woorden, met een minder opvallende overeenkomst, zijn er
behalve Lemnius nog andere bronnen mogelijk, bijv. voor Dille. Anethum, dat in de
Similitudinum (f. 92r) staat, maar ook bij Dodoens (Cruyde Boeck, p. 298; Stirpium
Historiae, p. 296), en voor steen-ruyte. Ruta muraria, in de Similitudinum (f. 67r) en
bij Dodoens (Cruyde Boeck, p. 445; Stirpium Historiae, p. 467).
Opvallend is dat Kiliaan bij slechts één van de negen artikelen die hij uit de
Similitudinum heeft overgenomen, de naam Lemnius vermeldt. Bij de zes woorden
zonder een speciale vermelding staat nochtans telkens een etymologische verklaring
en bij zulke verklaringen uit De Miraculis schreef Kiliaan meestal, zij het ook niet
altijd, de auteurs-
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naam. Vermoedelijk heeft het al of niet vermelden van de auteursnaam dus wel
vaak van min of meer toevallige omstandigheden afgehangen.

4. Samenvatting en besluit
In totaal hebben we bij Kiliaan 38 ontleningen aan Lemnius gevonden, nl. 29 aan
De Miraculis occultis naturae en 9 aan de Similitudinum explicatio; hiervan vermeldt
Kiliaan er 14 (13 + 1) met de auteursnaam, 9 (7 + 2) met de aanduiding zeland., 1
met vetus en 14 (8 + 6) zonder een bijzondere aanduiding.
De auteursnaam schijnt Kiliaan vaak, nl. in 11 van de 14 gevallen, te vermelden
om een etymologische verklaring te staven; toch neemt hij ook in 10 van de 14
gevallen zonder een bijzondere aanduiding (vooral uit de Similitudinum) een
etymologie over. Opvallend is wel dat ik in heel het Etymologicum slechts één enkel
artikel heb gevonden waar de auteursnaam samen met de aanduiding zeland.
voorkomt, en dat is dan juist het enige artikel met de naam Lemnius dat ik diens
werken niet heb kunnen terugvinden: Qualer. zeland. Negotiator callidus & catus:
polytropus, quales sunt minuti quidam & ignobiles. Leuin. Lemn. Bij het onderzoek
van zijn werk kan me natuurlijk nog wel iets ontgaan zijn.
Het is wel geen toeval dat 8 van de 9 woorden uit Lemnius die Kiliaan Zeeuws
(zeland.) noemt, in deze bron vermeld werden als apud nos, nostri, nostrates of
indigenae vocant; voor Kiliaan was dit een teken dat het over typisch Zeeuwse
woorden ging. Toch schiftte hij ook hier nog naar zijn eigen oordeel; bij drie andere
woorden heb ik immers eveneens nostri vocant of nostratibus vocatur gevonden,
nl. bij Polders, Zeylsteen en Potboeuen. Deze drie woorden waren vroeger echter
vrij algemeen en we kunnen veronderstellen dat Kiliaan ze kende; voor polder en
seyl-steen heeft hij waarschijnlijk trouwens nog een andere bron gebruikt.
De betrouwbaarheid van Kiliaan op dialectgeografisch gebied hangt natuurlijk af
van zijn bronnen. Van deze 9 Zeeuwse woorden schijnen botte en braed-sout
inderdaad een zeer beperkte verspreiding gehad te hebben, voor kreuisse/kreuitse
(flan. zeland.), veyn-out/veyn-noot/ven-noot enz. (hol. zeland. fland.) en helm (holl.
zeland.) kunnen we zijn
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lokaliseringen, althans voor zijn tijd, aannemen, maar de andere vier woorden waren
ruimer verspreid dan alleen in Zeeland: garse, kreke en seck kwamen ook in
Zuid-Holland voor, klijn-zout in Utrecht en Zuid-Holland. Deze te enge begrenzing
mogen we onze Brabantse lexicograaf echter niet kwalijk nemen; we willen veeleer
de ijver bewonderen waarmee hij, zelfs in Latijnse werken, woorden uit andere
gewesttalen, die hij zelf niet kende, opspoorde.
Voor zijn Zeeuwse woorden moet Kiliaan nog andere bronnen gehad hebben dan
Lemnius. Meer dan twintig zeland.-woorden (waarbij ik geen aanspraak maak op
volledigheid) heb ik immers in diens werken niet kunnen vinden:
aen-boord/aem-boord (zeland.), aen-boord trecken/onaen-boorden (zeland.),
eecken-aen (zeland.), fiecken (zeland.), incke (vetus. zeland.), keers-man
(zeland.hol.), kiers-lieden (hol. zeland.), lolle-bancke (zeland.), luyffe (zeland.),
lul-pijpe/lulle-pijpe (holl. sicamb. zeland.), mack/mackelick (sicamb. holl. zeland.),
macken-loos (zeland.), qualer (zeland. Leuin. Lemn., boven reeds vermeld), stuyte
(fland. brug. zeland.), troch (holl. zeland. sicamb. fland.), verkommelen (zeland.),
vloten/ vlooten/ vlieten het melck (fland. fris. zeland.), vreyt (zeland.),
vroone/vroon-land (zeland.), vroon-heer (zeland.), wan (fland. hol. zeland.),
wan-maete (zeland.), weel/weele (hol. zeland.) en weeren-vleesch (fland. hol. zeland.
sicamb.).
Tenslotte vermelden we nog het eigenaardige feit dat Kiliaan van de 38 ontleningen
aan Lemnius er 23 reeds in 1588 had opgenomen, maar de volgende 15 nog niet:
kneuelaer, maet, snouck (althans de verwijzing naar Lemnius), Honte, botte,
braed-zout, klijn-zout (klinck-zout, bij Lemnius in dezelfde zin, had hij in 1588 al
wel), kreuisse (in 1588 enkel met fland.), stelle/stalle (kreke, bij Lemnius in dezelfde
zin, had hij al wel), schel-visch, pistolet (sengh-roer, bij Lemnius in dezelfde zin, had
hij al wel), melck-weye, helm en peerde bloem. Beide werken van Lemnius heeft
Kiliaan dus reeds vóór 1588 geëxcerpeerd en nog eens opnieuw voor zijn
Etymologicum van 1599. Dat Kiliaan verscheidene werken twee keer (of zelfs meer)
excerpeerde, heb ik reeds opgemerkt bij mijn bespreking van de kanttekeningen bij
zijn Etymologicum (Ts. LXXXVII, 1971, p. 26).
Het is duidelijk dat Kiliaan zijn tekst voortdurend bewerkte en aan-
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vulde. Hij was erop uit de lingua Teutonica zo volledig mogelijk op te nemen, in de
eerste plaats de woorden die door de Brabanders gebruikt worden (voces itaque
Brabantis in primis vsitatas), zoals hij in zijn voorrede zegt, maar daarnaast ook de
woorden uit andere gewesten. Zijn ijver hiertoe kunnen we prijzen met de volgende
woorden uit het lofdicht van Balthasar Moretus, opgenomen in het voorwerk van
zijn Etymologicum: Vocibus insomnes noctesque diesque legendis transegit, arte
seu labore maximus; slapeloze nachten en hele dagen bracht hij door met het
verzamelen van woorden, bewonderenswaardig is hij om zijn wetenschap en
werkkracht.

Alfabetische lijst van in dit artikel besproken woorden
ambachtsheeren 2a
bot, botte 2b
braedtzout, braedsout 2b
cabbeliau 2c
cley 2a
cleynzout, clinczout 2a, 2b
creeft 2b
creke 2b
creuitse 2b
garse 2b
graenaetappel, granatappel 3c
hars 3c
helm 3b
Honte 2a
kabeliau, kableau 2c
kinckhoest, kindthoest, kindhoest, kichhoest 2a
kleye, kleem 2a
klinckzout, klijnzout 2a, 2b
kneuelaer, kneueler 2a
kreeft 2b
kreke 2b
kreuitse, kreuisse 2b
leem 2a
maet, maetken, medmaet 2a
melckwiet, melckweye 3a
peerdebloem, peerdbloeme 3c
pistolet 2a, 2c
polder 2a
potboeue 3c
scheluis 2c
schorre 2a
seek 3b
seepkruyd 3c
senghroer 2a, 2c
seylsteen 2c
sincroer 2a, 2c
snoeck, snouck 2a
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speerhaye, sperhaye 2c
spiegelhars 3c
sprinckhaye 2a
stalle 2b
steencauwe, steenkauwe 2c
stelle 2b
vaer, vaert, vaerd, veer 2c
vennoot, veynout, veynnoot veyngnoot 2b
vierroer 2a
wanlustich, wanlustigh 2a
weruel, werdel 2c
willige, willighe, wilghe 3c
woruel, wordel 2c
zeeperuydt 3c
zeylsteen 2c

Leuven
F. CLAES, S.J.
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Sych-soomer
1)

De nieuwe uitgave van Bredero's Griane heeft de interpretatie op verblijdend vele
punten vooruitgebracht. Een onderdeel, dat evenwel nog niet voldoet, is de uitleg
van begin 31. De boer Bouwen lang-lyf is bezig zich door jong vrouwvolk heen te
dringen, wanneer opeens een aantrekkelijke lieflyckheyt zijn ritse aandacht boeit.
Hij spreekt het kruydigh nichje zonder dralen prijzend toe:
30 Seper jy bint so blanck as ien Zeelt ongder zyn buyck is.
Jy sych-sóómer! gy rósebóóm! jy soete-boter...,
Ick wot wel ien dubbeltjen aen jou versnoepen, quamt maar iens slaaghs.

Op sych-sóómer nu tekent F. Veenstra aan en hij is bij mijn weten hier de eerste,
die een poging onderneemt: ‘vleinaam; de betekenis is onduidelijk, misschien moet
gedacht worden aan een zomer die zacht neerdaalt’.
Naar mijn gevoelen moeten we van elke associatie met het tweede jaargetijde
afzien. In het late Latijn ontwikkelde zich uit sagma (σάγμα, van σάττειν, bepakken)
2)
via sauma het woord soma , dat een ‘pakzadel’ betekent. Vandaar het Franse
3)
somme, later verduidelijkt tot bête de somme , dat ieder lastdier kan aanduiden:
4)
5)
vooral het paard, eveneens echter ezel en liever nog ezelin , kameel, dromedaris .

1)
2)

3)
4)
5)

G.A. Bredero's Griane. Ingeleid en toegelicht door Fokke Veenstra. Culemborg 1973.
Die Reichenauer Glossen. Teil I. Einleitung, Text, vollständiger Index und Konkordanzen.
Herausgegeaen von Hans-W. Klein (Beiträge zur romanischen Philologie des Mittelalters.
Band I), München 1968, p. 88, nr. 716.
W.v. Wartburg, Französisches Etymologisches Wörterbuch. 11. Band, Basel 1964, p. 66, kol.
1.
W.v. Wartburg, p. 66, kol. 1.
P. Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Tome VI. Paris
1964, p. 477, kol. 2. Plaatsen geeft E. Huguet, Dictionnaire de la langue française du seizième
siècle. Tome septième. Paris 1967, p. 27, kol. 2 en 28, kol. 1.
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Parallel daaraan ontstaat uit sagmarius in het Frans sommier, in het
6)
Middelnederlands somer en ook zomer . Maar nu het eerste lid: sych-. Veenstra
legt hier verband met neder-zijgen, en inderdaad, een andere mogelijkheid is
nauwelijks te zien. Een sych-sóómer is blijkbaar een sóómer, die spoedig gedwee
zich neerlaat op den grond voor den meester, die het beest wenst te bevrachten of
mogelijk ook te berijden. In den mond van nuwelycken Bouwen wordt sych-sóómer
een willig dier, tot nederzijgen in horizontaler houding vlot bereid. De huisman smeedt
uiteraard niet, origineel, een neologisme; het verouderde sóómer verraadt de
bejaardheid van zijn cliché. Onafhankelijk van hem duikt eeuwen later in Frans argot,
opnieuw gevonden, dezelfde beeldspraak op: sommier de casernes, d.i. ‘fille à
7)
8)
soldats’ , ‘prostituée qui fréquente les soldats’ .
Amsterdam
D. KUIJPER Fzn.

6)
7)
8)

MnlW VII 1519-1520 (1520, 32 een vorm soomers).
G. Esnault, Dictionnaire historique des argots français, Paris 1965, p. 581, kol. 2.
W.v. Wartburg, p. 70, kol. 2, 31-32.
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Boekbeoordelingen
J. Meijer, Jacques Perk en Willem Kloos 1881. Wolters-Noordhoff nv
Groningen 1972 (De Nieuwe Taalgids Cahiers 2), 80 blz.
De verdienste van Meijers studie is dat hij de aandacht heeft gericht op de sterk
literaire trekken die de schriftelijke contacten van Perk met Joanna Blancke vertonen.
Met allerlei voorbeelden illustreert hij hoe groot de invloed van ‘vader’ Goethe
1)
geweest is, niet alleen op Perks denkbeelden , maar ook op zijn gedragspatroon.
2)
Vandaar dat iedere geliefde voor hem ‘ferne Geliebte’ moest zijn - ook Joanna .
Deze kritische benadering van het langzamerhand gecanoniseerde beeld van
‘een dichter verliefd’ brengt Meijer tot een serie soms nieuwe, soms als nieuw
gepresenteerde hypothesen, waarvan hij echter het hypothetisch karakter veelal
niet lijkt te onderkennen.
Om nog even bij het biografische te blijven: uit het feit dat Perks geliefden ‘verre’
vrouwen waren, concludeert Meijer tot angst voor de vrouw en (dus) homoseksuele
geaardheid. Doorslaggevende argumenten ontbreken. Juist het literair beïnvloede
gedrag laat psychologische gevolgtrekkingen niet toe, noch naar de ene, noch naar
3)
de andere kant . De ego-documenten waarover de literatuurhistoricus de

1)

2)
3)

Alles aan Goethes invloed toe te schrijven is een simplificatie. Vgl. René Breugelmans,
Aspecten van beïnvloeding en traditie bij Jacques Perk (aperçu). In: Tradition und
Ursprunglichkeit, Akten des III. Internationalen Germanistenkongress 1965 in Amsterdam,
herausgegeben von Werner Kohlschmidt und Herman Meyer, Francke Verlag Bern und
München 1966, pag. 151-152. Ik merk in het algemeen op dat Meijers studie tot detailkritiek
op vele punten uitnodigt, maar ik mij in deze recensie tot de hoofdzaak beperk.
Ook Meeuwesse heeft er de aandacht op gevestigd dat Perk in zijn correspondentie Joanna
erotisch sublimeerde (K. Meeuwesse, Perks Iris. In: Ts. LXXXII (1966), pag. 65.
Vgl. de passage uit een hs. van Perk die Meijer aanhaalt (pag. 35) als argument voor Perks
geaardheid. Maar in dit fragment maakt Perk notities over de dichter-denker en ook Meijer
wijst op het Goethiaans karakter ervan.
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beschikking heeft, zijn te schaars om er psychologie mee te bedrijven; als Perks
dagboeken bewaard waren lag de zaak misschien anders. (Voor Meijer staat het
trouwens vast dat die opzettelijk grotendeels vernietigd zijn, omdat er ‘teveel’ in te
lezen zou hebben gestaan. Wie zal het zeggen?)
Natuurlijk brengt Meijer ook de vriendschapsverhouding Perk/Kloos in het geding.
De aard daarvan is voor hem zonneklaar. Hij laat zelfs de ouders Perk naar de
Reguliersgracht verhuizen om Jacques in de Kerkstraat in de gaten te kunnen
4)
houden. Men heeft deze bevreemdende voorstelling van zaken niet nodig om ook
van Perks zijde een homo-erotisch getinte vriendschap met Kloos te veronderstellen
- de Verzen voor een vriend geven daar wel enige aanleiding toe -, maar bewijst
een tijdelijke relatie een overheersend homoseksuele geaardheid bij een jong mens
van Perks leeftijd? Vooralsnog moet de literatuurgeschiedenis deze biografische
kwestie maar laten rusten.
Maar Meijer is geheel zeker van zijn zaak en deze psychologische zekerheid
gebruikt hij als basis voor een hypothese in het eerste deel - getiteld Eene Helleen Hemelvaart - omtrent het ontstaan van de Joanna-cyclus. De lezer zij echter
gewaarschuwd: in het tweede deel, Iris, komt Meijer met twee andere hypothesen
die ten enenmale strijdig zijn met zijn eerste veronderstelling, zonder deze of gene
terug te nemen. Meijer (re)construeert voor 1881 een constellatie van dichterlijk
woord en wederwoord tussen Kloos en Perk, aan de openbaarheid prijsgegeven.
Kloos begon: de zes Duitse sonnetten in Astrea van begin augustus. De
tegenmaatregel van Perk was Eene Helle- en Hemelvaart, een vlug ‘in elkander
geflanste’ cyclus, die hij op 4 augustus naar Vosmaer zond met het verzoek smeekbede, zegt Meijer - om snelle plaatsing. Als antwoord daarop Kloos' publicatie
van het viertal sonnetten Charaxes aan Rhodopis in Astrea van december 1881;
na Perks dood derhalve, maar Meijer veronderstelt dat Perk tenminste twee van de
vier, Medusa en Licht, nog gekend heeft. Want de weerklank daarvan zou in Iris te
horen zijn.

4)

Vgl. voor de toedracht G. Stuiveling, Het korte leven van Jacques Perk, Amsterdam 1957,
pag. 147.
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Er is weinig wat pleit voor deze visie. Volgens Meijer zou Perk zich gechanteerd
hebben gevoeld en, in een dwangpositie gebracht, à la minute Eene Helle- en
Hemelvaart in elkaar getimmerd hebben: ‘Hoe men ook redeneert, deze Helle- en
Hemelvaart was een vlug in elkander geflanste cyclus van overwegend reeds
bestaande verzen (...)’, schrijft Meijer op pag. 19. Maar de lezer wordt niet overtuigd.
Waarom dat chantagegevoel? Als Kloos zich met zijn sonnetten tot Perk gericht
heeft dan deed hij dat toch verhuld genoeg. Meijer slaagt er niet in aannemelijk te
maken dat Perk wel gedwongen zou zijn geweest om in het openbaar te antwoorden.
En dan: hoe heeft Perk in een tijdsbestek van ten hoogste drie dagen - misschien
5)
minder want begin augustus kan ook 2, 3 of 4 augustus zijn - de ‘religieuze
Sinngebung’ die Meijer constateert, voor elkaar gekregen? Voor het creatieve
denkwerk om in de grotsonnetten van de Mathilde een verschuiving aan te brengen
van ‘de sfeer van de oorspronkelijke natuur-poëzie naar die van een kosmogonische
eros’ (Meijer, pag. 30) zal toch wel wat meer tijd nodig zijn geweest dan Meijer Perk
toestaat.
De mogelijke tegenwerping die uit Perks brief aan Vosmaer van 13 augustus te
halen zou zijn, weerlegt hij door het verhaal over Joanna tot mystificatie te verklaren:
‘De wijze waarop hij dit hooggestemde antwoord aan Kloos tegenover Vosmaer
aannemelijk moet maken, doet denken aan een bizar drama. Een fictieve Joanna
moet opdraven in een dichterlijke apologie, gericht tot een Vriend, met wie hij een
verhouding heeft gehad, die werd verbroken om redenen die wij slechts kunnen
gissen. (...)’ (Meijer, pag. 26).
(Maar, zo veronderstelt Meijer op pag. 27, intussen had vader Perk Vosmaer
ingelicht over hoogstpersoonlijke problemen van zijn zoon en daarom zou Vosmaer
bereid geweest zijn om Eene Helle- en Hemelvaart met spoed op te nemen in de
Spectator. Op pag. 31 is de veronderstelling inmiddels tot bewijs geworden: ‘De
snelheid waarmee Vos-

5)

Als begin augustus 5 of 6 augustus zou betekenen - wat niet uitgesloten is gezien de dateringen
door drukker en uitgever die Meijer op pag. 20 vermeldt - dan blijft er helemaal niets over van
zijn hypothese. Maar die data overweegt hij verder niet.
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maer de poëzie van Perk redactioneel afwikkelde, lag - zoals wij hebben aangetoond
- in het zeer persoonlijke vlak.’)
Mogelijk is Meijer zo gebiologeerd geweest door de ontdekking dat de publicatie
van Kloos' Duitse sonnetten ongeveer samengevallen kan zijn met de inzending
van Eene Helle- en Hemelvaart, dat hij daardoor verzuimd heeft de vraag te stellen
of hier misschien van een toevalligheid sprake is. Wat de gedichten van Kloos betreft:
het zou van belang zijn te weten wanneer hij de kopij ingestuurd heeft. Mogelijk al
spoedig na de breuk met Perk, die in april 1881 een feit was. Kloos kàn de verzen
in hun verhullende vorm voor Perk bedoeld hebben - zelfs al zouden ze veel eerder
6)
ontstaan zijn . Wat Perk betreft: er is geen reden om zijn eigen argument
‘komkommertijd’ in twijfel te trekken: in de zomermaanden had de Spectator weleens
7)
wat meer plaatsruimte dan anders . Perk had de grotsonnetten bewerkt tot de
Joanna-cyclus en tevens een geheel nieuw gedicht, Iris, geschreven. Op zichzelf
al reden genoeg om te willen publiceren en in augustus maakte hij kans.
Een systematische analyse van Eene Helle- en Hemelvaart zal de thematiek
ervan nauwkeurig dienen te beschrijven. Dat de Liefde erin gesublimeerd wordt tot
Schoonheid, is een gemeenplaats, hòe de liefde erin uitgebeeld wordt, moet nog
vastgesteld worden. Meijer heeft het niet gedaan, hij laat het bij een aantal,
gedeeltelijk psychologiserende, opmerkingen.
In het tweede deel van zijn studie blijkt Meijer afgestapt te zijn van de in elkander
geflanste cyclus. Nu lezen we: ‘Dat Kloos de Joanna-cyclus en de Iris ongeveer
tezelfdertijd in handen moet hebben gekregen, spreekt vanzelf. Dit zal zeker in een
vroeg stadium (juni) zijn geschied.’ (Meijer, pag. 50). De auteur wil nu bewijzen dat
Eene Helle- en Hemelvaart en Iris bij elkaar behoren en dat Iris uitsluitend op Kloos
en geenszins op Joanna Blancke betrekking heeft. Voor Perk zouden cyclus en
eenling zozeer een geheel hebben gevormd dat hij ze gelijktijdig gepubliceerd wenste
te zien. Toen dat door de weigering

6)
7)

Zoals Huib Michaël veronderstelt in Willem Kloos, zijn jeugd, zijn leven, Bert Bakker/Daamen
N.V. Den Haag 1965, pag. 44 vlgg.
Zie Stuiveling, Het korte leven, pag. 179-180.
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van De Gids mislukte zou hij Iris tenslotte van een opdracht aan Joanna hebben
voorzien, omdat zij in zijn erotische problematiek een rol speelde. Maar niet op haar
eenzaamheid, doch op die van zijn vriend Willem Kloos zou in Iris gedoeld worden.
Mystificatie enerzijds, hartsbehoefte anderzijds dus? Meijer is niet duidelijk. Hij
negeert het feit dat zowel Stuiveling, als Van Eeten als Meeuwesse al vóór hem de
8)
gestalte van Kloos in Iris hebben zien opdoemen . Onweerlegbaar acht hij zijn eigen
hypothese door de variant ‘zijn Vreugde’ voor ‘een vreugde’ (pag. 51-52).
Nog verwarrender wordt Meijers betoog als hij de Charaxes-sonnetten erbijhaalt.
Hier laat hij onvermeld dat ook Van Eeten deze heeft betrokken op Kloos' verhouding
tot Perk met gedeeltelijk andere argumenten en een andere verklaring van de namen
9)
Charaxes en Rhodopis . Eerst wordt het verband tussen Medusa en Licht enerzijds
en Eene Helle- en Hemelvaart anderzijds ‘aangetoond’ (pag. 36-37), dan de reactie
erop in Iris. Twee bewijsplaatsen heeft Meijer: Perk heeft in Iris tenslotte de variant
‘ziedende zee’ aangebracht, zoals Kloos in Licht ‘'t ziedende geklots der wateren’
schreef en ‘nevelgordijn’ als een ‘rechtstreeks’ antwoord op ‘Schoon voor geen
sterflijk oog uw sluiers weken’ in Medusa. Dat ‘nevelgordijn’ rechtstreekser is dan
‘sluiergordijn’, dat al in de eerste versie van Iris voorkomt, valt nog te bezien. Meijer
neemt niet de moeite om aandacht te besteden aan Van Eetens veronderstelling
dat Medusa in de zomer van 1880 geschreven is en door Perk ‘beantwoord’ in zijn
Verzen voor een vriend, terwijl als die hypothese juist zou zijn Medusa onmogelijk
een reactie op de Joanna-cyclus als zodanig kan bevatten en reacties erop in Iris
10)
niet in de laatste varianten gezocht behoeven te worden .
Zoals gezegd, van belang is dat Meijer aandacht vraagt voor het hypothetische
van het beeld dat langzamerhand ontstaan is van Perks

8)
9)
10)

Meeuwesse (a.w., pag. 72 vlgg.) wijst eveneens op een verband tussen Iris en Eene Helleen Hemelvaart.
Peter van Eeten, Charaxes aan Rhodopis of Kloos aan Perk? en Nog eens Kloos en Perk.
In: Dichterlijk labirint, Polak en Van Gennep, Amsterdam 1963, pag. 24-38 en 61-67.
Peter van Eeten, De vroegste Nederlandse sonnetten. In: Dichterlijk labirint, pag. 10-23.
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liefde voor Joanna Blancke. Het opent ons de ogen voor een literairhistorische taak:
Eene Helle- en Hemelvaart te onderwerpen aan een systematische analyse; het
mogelijk verband met Iris nader te onderzoeken; deze teksten te vergelijken met de
door Kloos in 1881 gepubliceerde sonnetten. Vandaar zouden we kunnen terugkeren
naar de biografie van Perk. Wie deze taak op zich neemt, zal ongetwijfeld met vrucht
gebruik kunnen maken van het materiaal dat Meijer ons aanbiedt.
Amsterdam, 5 juli 1973
MARGARETHA H. SCHENKEVELD

Willem Kloos Okeanos-fragmenten. Uitgegeven, ingeleid en van
aantekeningen voorzien door A.P. Verburg en Harry G.M. Prick.
's-Gravenhage, Nederlands Letterkundig Museum en
Documentatiecentrum (Achter het Boek, V 3) 1971.
Het is een goede gedachte geweest alle tot nu toe bekende Okeanosfragmenten,
zowel het volledige handschriftenmateriaal als de in eerste druk in De Nieuwe Gids
verschenen versies, uit te geven. De handschriften zijn alle in facsimile gedrukt. De
uitgevers hebben de transscripties hieraan laten voorafgaan in de volgorde waarin
de verzen in de druk terechtgekomen zijn. En daar weer aan vooraf gaan de teksten
van de eerste druk. (Ganymedes op Aarde, De Nieuwe Gids 1886; Okeanos (Een
Fragment), NG 1893; Twee onuitgegeven fragmenten van Okeanos, NG 1895). Het
geheel hebben de uitgevers van een inleiding voorzien met als hoofdstukken: I De
Okeanos-handschriften en -publikaties, II Geschiedenis van Okeanos, III De literaire
verwantschappen van Okeanos. Tenslotte zijn als bijlagen toegevoegd de diverse
uitlatingen van Kloos over de ontstaanstijd van zijn gedicht, waarvan zijn
onaangenaam positie kiezen ten opzichte van Verwey het leeuwenaandeel vormt;
en het gedicht van Kloos ‘Aan Henriëtte Perk’ van 19 juni 1883.
De uitgevers hebben nauwkeurig nagegaan, hoe de feiten zijn betreffende de
prioriteit in het ontstaan van Okeanos en Persephone. Hun voorzichtige conclusie
is, ‘dat nog steeds de mogelijkheid bestaat dat Kloos gelijk had, toen hij verklaarde
dat Okeanos (d.w.z. het eerste

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 90

158
deel) vóór Persephone geschreven en door Verwey gelezen was. Er is tot nu toe
geen enkel gegeven waaruit blijken zou dat Okeanos I nà Persephone ontstond.
En ook is het nog mogelijk dat Kloos Okeanos I schreef in de tijd dat Verwey aan
Persephone bezig was.’
Het is jammer dat deze voor de literatuurstudie op zichzelf niet zo belangrijke
kwestie zoveel plaats moest innemen; misschien zijn daardoor wèl interessante
kwesties slechts aangestipt maar niet uitgewerkt. Zo staat op blz. 13: ‘Vergelijkt
men de versie-1893 met de handschriften, dan blijkt dat Kloos kennelijk getracht
heeft van de onsamenhangende brokstukken nog zoveel mogelijk één geheel te
maken en er de schijn van een doorlopend verhaal aan te geven. Hij toont zich
daarbij een handig arrangeur, maar gaf aan de andere kant duidelijk blijk van de
oorspronkelijke bedoeling van het gedicht geheel te zijn vervreemd’. Dat laatste had
m.i. wel een nadere motivering vereist. Het is nl. niet voldoende, op te merken: ‘De
eerste zang stelde hij zo samen: I 1; II 1; I 3; I 2; L 7; I 5; I 6. Het spreekt, dat bij
deze opeenvolging van de loop van het verhaal weinig overbleef’. Zo vanzelfsprekend
lijkt me dat echter niet, aangezien de handschriften, speciaal die van de eerste
groep, bepaald geen doorlopend verhaal geven. Daarbij vraag ik me ook af, of de
nummering der handschriften door de uitgevers wel de volgorde geeft waarin ze
zijn ontstaan. A I b.v. begint met: ‘Want heel het hoog-opstormende geslacht / Der
donkre Oeranionen was gevallen / Uitééngebliksemd door de hand van Zeus’. (vss.
13/15 in de druk) Het lijkt niet waarschijnlijk dat een dichter een epos begint met
Want. Eerder is men geneigd A III, met een schema van de inhoud en verder de
verzen 1-13 van de druk (Okeanos, de wondre Okeanos, enz.) voor ouder te houden.
- Ook is het de vraag, wat ‘de oorspronkelijke bedoeling van het gedicht’ was. De
uitgevers laten zich daar niet over uit, maar schrijven wel op blz. 9: ‘Het is niet
bekend wat Kloos ertoe gebracht heeft op een bepaald moment zijn krachten in dit
voor hem nieuwe genre te beproeven’. Ik voel een zekere tegenspraak tussen beide
constateringen, al hoeft dat natuurlijk niet per se het geval te zijn. Het was echter
voor de literatuurstudie wel belangrijk geweest, als de uitgevers, die zich zozeer
met Kloos hebben bezig gehouden en geacht mogen worden
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de aangewezen personen daartoe te zijn, duidelijk hadden gemaakt, wat de
oorspronkelijke bedoeling was, in hoever de realisatie in de druk daarvan afweek
en òf (en in hoever dan) het voltooide gedicht structureel een eenheid geworden is.
Er is overigens met veel zorg en nauwkeurigheid gewerkt. Ik noteerde slechts
een paar kleine feilen. In het overzicht van de inhoud der handschriften is op blz. 6
bij vs. 36-59 A IV vergeten; in de transscripties op blz. 42 en 45 staat het echter
goed. Verder is niet vermeld, dat het onvolledige vs. 35 (Maar de Titans stonden)
in geen der bekende handschriften voorkomt.
Tot slot wil ik graag mijn grote waardering voor deze keurige uitgave uitspreken.
Gezien de richting waarin de moderne literatuurstudie zich beweegt, had men van
de inleiding misschien meer mogen verwachten, maar aan de andere kant: wie dat
wil, kan daar nu zelf werk van gaan maken, want hij heeft hier de volledige
beschikking over alle bekende gegevens.
Scheveningen
G. KAZEMIER
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Vale Milies
De structuur van Hadewijch's bundel ‘Strofische Gedichten’
Over getalscompositie als kenmerk van middeleeuwse dichtkunst verschenen in de
laatste decennia buiten ons taalgebied verschillende belangwekkende artikelen en
1)
studies . Tot nu toe kwam van de middelnéderlandse literatuur wat dat betreft alleen
2)
de Beatrijs als ‘uniek voorbeeld’ ter sprake . Het vermoeden dat dit unieke bij nader
onderzoek moeilijk te handhaven zou zijn, lag voor de hand. Intensieve contrôle
achteraf na een ingeving bij de lectuur van het werk van Hadewijch bracht ten
aanzien van haar bundel Strofische Gedichten de bevestiging van dat vermoeden
niettemin als een ware verrassing. Vooral, omdat zonder meer duidelijk is dat
wanneer een

1)

2)

Zie o.a.: U. Grossmann, Studien zur Zahlensymbolik des Frühmittelalters, Zeitschrift für
katholische Theologie 76 (1954), 19-54; F. Tschirch, Schlüsselzahlen. Studien sur geistigen
Durchdringung der Form in der deutschen Dichtung des Mittelalters, in: Beiträge zur deutschen
und nordischen Literatur. Festgabe für Leopold Magon zum 70. Geburtstag 3 april 1957,
Berlin, 1958, 30-53. (Ook in: F. Tschirch, Spiegelungen. Untersuchungen vom Grenzrain
zwischen Germanistik und Theologie, Berlin, 1966, 188-211); J. Rathofer, Der Heiland.
Theologischer Sinn als tektonische Form. Vorbereitung und Grundlegung der Interpretation,
Niederdeutsche Studien Band 9, Köln/Graz, 1962; V. Schupp, Septenar und Bauform. Studien
zur ‘Auslegung des Vaterunsers’, zu ‘De VII Sigillis’ und zum ‘Palästinalied’ Walthers von der
Vogelweide, Philologische Studien und Quellen Helft 22, Berlin, 1964; M.Th. Sünger, Studien
zur Struktur der Wiener und Millstädter Genesis, Kärntner Museumschriften 36, Klagenfurt,
1964; W. Betz, Zur Zahlensymbolik im Aufbau des Annoliedes, in: Mediaeval German Studies
presented to Frederick Norman on the occasion of his retirement, London, 1965, 39-65; M.
Huby, La structure numérique et sa valeur symbolique dans la poésie religieuse allemande
du moyen âge, Etudes Germaniques 22 (1967), 243-247; W. Haubrichs, Ordo als Form.
Strukturstudien zur Zahlenkomposition bei Otfrid von Weissenburg und in karolingischer
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bepaalde getalscompositie correlatie vertoont met het thema van de desbetreffende
gedichten, de onthulling daarvan dubbele winst oplevert: niet alleen voor het
structuuronderzoek van wat zich als een literaire eenheid aanbiedt, maar ook voor
de interpretatie.
3)
Aan verschillende van de Strofische Gedichten zijn indringende studies gewijd ;
het bestek van de bundel als geheel is tot nu toe echter nog maar nauwelijks in de
4)
discussies betrokken . De interpretaties bleven mede daardoor onvolledig en
controversieel. Zolang de eenheid van het aan Hadewijch toegeschreven werk
disputabel bleef, kwam men aan de structuren niet toe, hoewel toch mogelijk
aanwijsbare structuren ook iets zouden kunnen zeggen over die eenheid. Dat de
algemeen als geraffineerd knap ervaren Strofische Gedichten - knap elk voor zich
- ook als geheel tot op zekere hoogte bewuste ordening zouden verraden, kon niet
bij voorbaat voor onmogelijk of zelfs onwaarschijnlijk worden gehouden. Dat wij
daarmee als het ware de moedersleutel gereikt zouden krijgen uit Hadewijch's eigen
hand, kan alleen maar tot het meest nauwgezette onderzoek stimuleren.
Het uitgangspunt was voor ons daarbij dat in Hadewijch's 13e Visioen, onder de
29 heiligen in de hemel die de volmaakte liefde beoefen(d)en, Maria aan de spits
staat, zij van die 29 de ‘ouerste’ is, die bovendien van zich zelf expressis verbis
5)
getuigt dat zij het getal van de 29 vol maakt , en dat in haar Strofische Gedichten
het enige

3)

J. van Mierlo, De poëzie van Hadewijch, Verslagen en Mededelingen der Koninklijke Vlaamse
Academie voor Taal- en Letterkunde (1931), 285-439; Dezelfde in zijn ‘algemeene’ en
‘byzondere beschouwingen’ voorafgaande aan elk gedicht, in: Hadewijch, Strophische
Gedichten, I. Tekst en commentaar, Leuvense Studiën en Tekstuitgaven, Antwerpen - Brussel
- Gent - Leuven, 1942; H. van Cranenburgh, Hadewijchs twaalfde visioen en negende strofische
gedicht. Een proeve van tekstverklaring, Ons Geestelijk Erf 35 (1961), 361-384; N. de Paepe,
Grondige studie van een middelnederlandse auteur. Hadewijch Strofische Gedichten, Gent
2
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5)

- Leuven, 1972 , 45-90 (resp. over Lied 16 en Lied 2); Dez., Hadewijchs zeventiende Strofische
Gedicht. Tekst, omzetting en proeve van verklaring, in: Hulde-album Prof. Dr. J.F.
Vanderheyden, Leuven, 1970, 33-49.
In een recent artikel over Autor und Hörer in den Strofischen Gedichten Hadewijchs, in
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur 102 (1973), 20-37, spreekt H.
Schottmann van ‘eine offensichtlich planvoll angelegte Sammlung’ (23).
Hadewijch, Visioenen, ed. J. van Mierlo, I. Tekst en commentaar, Leuvense Studiën en
Tekstuitgaven, Leuven, 1924, 152.
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Maria-lied, het enige ook waarin Maria wordt genoemd, in alle bekende handschriften
het 29e is. Een mògelijke aanwijzing dus van de dichteres zelf.
Over het 29e Lied is zeer verschillend geoordeeld. A.C. Bouman sprak in een
artikel van 1922 reeds over ‘das religiöse Kernlied der gesamten Strofischen
6)
Gedichten’ . Van Mierlo, in zijn Inleiding van 1942, geeft als eerste indruk dat het
wat van de gewone themata afwijkt, maar stemt later geheel met Bouman overeen:
het 29e Lied is ‘geen erratisch zwerfblok’ temidden van de andere gedichten, het
moet zelfs ‘den sleutel aangeven van de ware opvatting der Minne die in deze
7)
liederen gehuldigd wordt’ . Vierkant daartegenover staat niet alleen de door Van
Mierlo bestreden visie van Marie van der Zeyde, in haar dissertatie van 1934, dat
n.l. Maria (ook) hier geen centrale figuur is, doch slechts een voorbeeld, ‘de prima
8)
inter pares onder de mystici’ , doch eveneens die van De Paepe in zijn voor het
recente onderzoek toonaangevende studie over de Strofische Gedichten, van 1967:
‘alleen toevalligerwijze wordt Maria in het lied betrokken’, niet als Moeder Gods,
9)
maar als een subjectieve projectie van de eigen beleving .
Hebben Bouman en Van Mierlo intuïtief in de roos geschoten? Bovengenoemde,
door hen niet opgemerkte concordantie zou in die richting kunnen wijzen. Enige
steun voor deze gedachte vinden wij gemakkelijk in het notoire feit dat het eerste
en het laatste gedicht van de bundel in elke strofe een gedeeltelijk in het latijn gesteld
refrein, resp. een in het latijn gestelde slotregel hebben. De enkele latijnse woorden
in de andere gedichten buiten beschouwing gelaten, zou ook dat op een bepaalde
structuur kunnen wijzen. Brengen wij voorts in

6)
7)
8)

9)

A.C. Bouman, Die litterarische Stellung der Dichterin Hadewijch, Neophilologus 8 (1922),
276.
Hadewijch, Strophische Gedichten, ed. J. van Mierlo, II. Inleiding, Leuvense Studiën en
Tekstuitgaven, Antwerpen - Brussel - Gent - Leuven, 1942, 16 en 117.
M.H. van der Zeyde, Hadewijch. Een studie over de mens en de schrijfster, Groningen - Den
Haag - Batavia, 1934, 26. Vgl. J. van Mierlo, Over Hadewijch naar aanleiding van een
dissertatie, Verslagen en Mededelingen der Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en
Letterkunde (1934), 141-183.
N. de Paepe, Hadewijch. Strofische Gedichten. Een studie van de minne in het kader der 12e
en 13e eeuwse mystiek en profane minnelyriek, Gent, 1967, 218 (217-221).
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rekening dat na lang niét verstaan of misverstaan van de latijnse verzen van het
laatste lied de oorsprong daarvan in 1943 werd gevonden in een op dit punt letterlijk
10)
gevolgde Mariasequens , dan is de brug gelegd en rijzen er twee vragen. Vooreerst:
zou soms ook het latijnse refrein uit het eerste lied, waarvan Van Mierlo de oorsprong
11)
niet heeft kunnen vinden , en waarvan ook Jean-Baptiste Porion in 1954 nog getuigt
dat men het niet heeft kunnen thuisbrengen, noch bij de goliards, noch bij de
12)
troubadours, noch bij de trouvères , in deze richting gezocht moeten worden? En
voorts: is het misschien zo, dat het getal 29 in de reeks van 45 strofische gedichten
een bepaalde, vooralsnog verborgen rol vervult?
Legitiem is de laatste vraag al bij voorbaat. Voor de mystici immers was
13)
getallensymboliek in de ruimste zin van bijzonder belang . Een symbolische waarde
van het getal 29 wordt echter, zo ver ik heb kunnen nagaan, in geen der
14)
desbetreffende studies vermeld. Blijft dan de vraag, of dit getal, dat in de
ongebonden vorm van de Visioenen nog eenmaal terugkeert - n.l. in de Lijst der
15)
Volmaakten - in de gebonden vorm van de Strofische Gedichten op welke wijze
dan ook een praegnante en min of meer doorzichtige functie heeft gekregen.
We denken dan uiteraard allereerst aan een middenpositie in de reeks. En indien
niet in de reeks, als geheel, dan in een reeks. Het laatste kan alleen in aanmerking
komen, als we de kreeftengang gaan, van 45 terug over 29 naar x, dat is 13. Het
getalsmatig met een bepaalde voorstelling in het 13e Visioen concorderende 29e
Lied blijkt dan te figureren in het centrum van een reeks van 33 gedichten, nà

10)
11)
12)
13)
14)
15)

ste

J. van Mierlo, Hadewijchiana. De Latijnse verzen van het 45 der Strophische Gedichten,
Ons Geestelijk Erf 17 (1943), 179-184.
Strophische Gedichten I, ed. J. van Mierlo. 3.
Hadewijch d'Anvers, Poèmes des béguines traduits par J.B. P(orion), Paris, 1954, 62.
V.F. Hopper, Medieval Number Symbolism. Its sources, meaning and influence on thought
and expression, New York, 1969, 107.
Vgl. behalve het in n. 13 genoemde werk: G. Quarnström, Poetry and Numbers. On the
structural use of symbolic numbers, Lund, 1966; C. Butler, Number Symbolism, London, 1970.
Visioenen I, ed. J. van Mierlo, 189.
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een reeks van 12 gedichten. Dat geeft de speurder moed: hij is mogelijk op de goede
weg. Immers, een tweedeling die rijker zou zijn aan symboliek lijkt hier moeilijk te
vinden. Voor de middeleeuwer was het getal 33 door de levensjaren van Christus
16)
geheiligd overeenkomstig een hecht gewortelde traditie . En niet minder sacraal
17)
was het getal 12 .
Voor beide getallen zouden we dan echter wèl een nadere aanwijzing willen
ontvangen uit de gedichten zelf. Want 12 als symbolisch getal is veelduidig en ook
33 als het getal van Christus vraagt in het verband van de Strofische Gedichten nog
wel enige verklaring, daar Christus nergens met name wordt genoemd, en slechts
18)
hier en daar rechtstreeks aangeduid .
Gaan we nu na, wàar dit laatste het geval is, dan vinden wij voor wat de tweede
reeks betreft - de Liederen 13 tot en met 45 - deze aanduidingen in het eerste,
middelste en laatste lied.
In Lied 13 wordt op de kruisdood van Christus gedoeld:
r. 57 Nu merket ghi alle vroede
Hoe der minnen cracht es groet
Si hevet die gheweldeghe roede
Over al dat God gheboet
Si brachte hem selven ter doet
19)
Vore minne en es gheen hoede

In Lied 29, het Maria-lied, wordt de zoon van Maria achtereenvolgens aangeduid
als de volmaakte ‘minnare onser minnen’ (r. 15), de verpersoonlijkte minne zelve,
in de schoot van Maria (r. 36) en ‘van anebeghinne’ in de schoot van de Vader (r.
42), nogmaals in de schoot van Maria, als ‘God ende man ende jonghelijnc’ (r. 78)
en tenslotte als geschenk van de Vader (r. 96v).
In de (voor)laatste strofe van Lied 45 verschijnt in een lang voor corrupt gehouden
20)
regel aan de levenseinder de Verlosser:

16)
17)
18)
19)
20)

7

E.R. Curtius, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, Bern und München, 1969 ,
495; G. Quaruström, a.w., 33.
V.F. Hopper, a.w., 103, 127vv.
Vgl. M.H. Van der Zeyde, a.w., 24v.
Alle citaten uit de Strofische Gedichten naar de ed. J. van Mierlo, 1942, doch zonder
interpunctie.
M H. van der Zeyde, a.w., 25; J. van Mierlo, De poëzie van Hadewijch, 432.
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r. 33 Ay benic in vrome ocht in scade
Si al minne bi uwen rade
U slaghe sijn mi ghenoech ghenade
Redemptori

Andere directe verwijzingen naar de Verlosser zijn er in deze onderstelde reeks
21)
niet . Al met al een indicatie dat het 29e Lied een bewust gekozen plaats zou
kunnen hebben in de bundel. Het heeft dus zin, het onderzoek voort te zetten.
Als tegenargument dient dan gesteld te worden, dat allusies op de naam van
Christus ook in de onderstelde reeks van de liederen 1 tot en met 12 niet ontbreken.
We vinden ze in de nummers 8 en 9, en 12, en misschien ook in 2. Ze blijken dan
echter alle antecipaties op min of meer gelijkluidende plaatsen in Lied 29.
In Lied 2 wordt de minne aangeduid met een mogelijk eucharistische metafoor:
r. 44 Minne es dat levende broet
22)

hoe ook , een heenwijziging naar Lied 29:
r. 98 Nu comt ten groten etenne allegader
Die brulocht es ghereet
Die de minne vindet gheciert in brulochtcleet

De prachtige kernregels in Lied 8:
r. 12 Die minne woent so diepe ins vader scoet
Die dienst sal wesen herde groet
Daer minne hare werc sal openbaren

met de weerklank in Lied 9:
r. 79 Die hoghe materie daeraf wardt minne
Van yersten gheboren

wijzen eveneens naar Lied 29:
r. 44 Die vader van anebeghinne
Hadde sinen sone die minne
Verborghen in sinen scoet

21)
22)

Wel indirecte. Vgl. Strophische Gedichten II, ed. J. van Mierlo, 118vv. En N. de Paepe,
Hadewijch. Strofische Gedichten, 258 v.
N. de Paepe, Grondige studie, 78.
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De allusie in Lied 12 tenslotte keert gelijkluidend terug in Lied 29: resp.
r. 12 Die minnare es der minnen
r. 15 Die minnare onser minnen

Het is bovendien niet de enige heenwijzing in dit slotlied van de onderstelde eerste
reeks naar het kernlied van de onderstelde tweede reeks:
r. 56 tconduut daer minne haer minne al scincket

zou dan zijn verklaring vinden in Lied 29:
r. 89 Dus heeftse dat conduut gheleit
Dat elker oetmoedegher herten es ghereit

en
r. 118 So sal u comen dat conduut dat liep
Mariën sonder mate

Het tegenargument blijkt dus niet sterk. Of het nog enige kracht behoudt, zal ervan
afhangen of het ons mogelijk is, aan het getal 12 een symbolische betekenis te
geven die ons als het ware door de dichteres zelf wordt geboden. Deze betekenis
nu dringt zich als van zelf op aan wie het werk van Hadewijch ook buiten haar
gedichten kent. De twaalf uren van de opgang in minne vormen het thema van haar
20e Brief: ‘Die nature daer gherechte Minne ute comt die hevet .xij. uren die de
23)
Minne berueren ute hare selven ende bringense weder in haer selven...’ . In het
24)
12e Visióen is het bruidskleed van Hadewijch met twaalf deugden getooid . Het
getal 12 heeft dus met het wezen van minne te maken, en het bevreemdt dan ook
niet dat het 12e Lied van de Strofische Gedichten met zijn volmaakte vorm van 7 ×
25)
10 verzen en zijn prae-danteske slot een hooglied in de bundel is .

23)
24)
25)

Hadewijch, Brieven, ed. J. van Mierlo, I. Tekst en commentaar, Leuvense Studiën en
Tekstuitgaven, Antwerpen - Brussel - Gent - Leuven, 1947, 170.
Visioenen I, ed. J. van Mierlo, 128vv.
Opzettelijk buiten beschouwing gelaten is, dat het getal 12 voor Hadewijch ook een sacrale
waarde kan hebben gehad op grond van een overlevering volgens welke Maria 12 jaar oud
was toen zij de boodschap van de engel ontving: Honorius Augustodunensis, Sacramentarium
IV, P.L. Migne 172, 741C: ‘Maria duodecim annorum fuerit quando Christum peperit’ (geciteerd
door M.Th. Sünger, a.w., 86). Walther von der Vogelweide zou deze traditie in zijn Marienleich
hebben gevolgd: J.A. Huisman, Neue Wege zur dichterischen und musikalischen Technik
Walthers von der Vogelweide. Mit einem Exkurs über die symmetrische Zahlenkomposition
im Mittelalter, Studia Litteraria Rheno-Traiectina I, Utrecht, 1950, 60. Bij Maerlant vinden wij
een andere voorstelling: Die Clausule van der Bible, 423vv.
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Gezien deze bevindingen kunnen wij concluderen dat de mogelijkheid niet uitgesloten
behoeft te worden geacht dat wij ons op de goede weg bevinden bij ons zoeken
naar een verborgen structuur in de Strofische Gedichten. Zekerheid dienaangaande
hebben wij echter nog niet.
Belangrijk kan nu worden het verschijnsel dat getallensymboliek het verzen-, c.q.
26)
ook het strofental van een dichtwerk kan bepalen .
Een onderzoek in die richting wordt enerzijds bemoeilijkt, anderzijds ook
gestimuleerd door enkele verspreid voorkomende onregelmatigheden en
codicologische verschillen.
Wat de oneffenheden betreft: in Lied 25 heeft de laatste strofe 8 in plaats van 10
regels; in Lied 43 eveneens de laatste strofe 3 in plaats van 7 regels. In het laatste
27)
geval wil Van Mierlo deze bij de tornada trekken , wat mij in strijd lijkt met de lengte
van de tornada t.o.v. de liedstrofe en bovendien een verbreking van het rim estramp
ten gevolge heeft. Deze kleine afwijkingen in de uiterst gevarieerde en toch bijna
volmaakt beheerste strofenbouw hebben vreemd genoeg nooit de aandacht gekregen
die zij verdienen. Hier moet toch haast wel een zekere opzet achter schuil gaan.
Het zou in elk geval op verzentelling kùnnen wijzen.
De codicologische verschillen maken de zaak ingewikkelder. In de (in proza
gestelde) handschriften A en B is de nummering van de gedichten gedeeltelijk
anders dan in handschrift C en het recent ontdekte handschrift D. De copiïst die hs.
A heeft geschreven (of een voorganger) heeft Lied 8 eerst overgeslagen en later
ingevoegd als Lied 20. Dat de copiïst van hs. C het omgekeerde gedaan zou hebben,
is immers niet wel denkbaar. Hs. B is op dit punt gelijk aan hs. A en dus hebben A
en B in de door ons nog steeds onderstelde reeksen

26)
27)

E.R. Curtius, a.w., 495, 498.
Strophische Gedichten I, ed. J. van Mierlo, 271.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 90

169
van 12 en 33 gedichten niet geheel dezelfde liederen als C en D. Bovendien zijn er
nog twee verschillen van andere aard. Lied 7 heeft in A en B één regel meer dan
in C en D, en Lied 23 een gehele strofe minder. Dit zou in beide gevallen kunnen
wijzen op een vergissing van dezelfde aard: bij Lied 7 door de copiïst van C (of een
voorganger), bij Lied 23 door de copiïst van A (of een voorganger). Het vermoeden
echter dat in dit opzicht A en B een oorspronkelijker tekst geven dan C en D, niet
alleen in Lied 7, maar ook in Lied 23, heeft niet minder grond. In Lied 7 n.l. komt
het laatste vers van de tornada (met rijmschema aaab), dat in C en D ontbreekt,
overeen met het laatste vers van de voorgaande liedstrofe. Bovendien heeft Lied
6 dezelfde bouw, hetzelfde rijmschema en hetzelfde aantal regels. En wat Lied 23
betreft wees reeds Van Mierlo er op dat de bewuste (10e) strofe in C wel eens niet
oorspronkelijk zou kunnen zijn, aangezien in de eerste twee verzen de dubbelrijmen
28)
ontbreken .
Het lijkt dus wenselijk, voor verder onderzoek uit te gaan van een tekst waarin de
plaats van Lied 8 overeenkomt met die in de hss. C en D, en de Liederen 7 en 23
wat hun verzen-, c.q. strofenaantal betreft overeenstemmen met de hss. A en B.
Gaan we nu bij een zodanig gereconstrueerde tekst de verstotalen van de
29)
onderstelde reeksen tellen, zoals we die vinden in hs. C , dan komen wij tot een
hoogst merkwaardig resultaat. De Liederen 1 tot en met 12 tellen dan n.l. samen
929 verzen en de Liederen 13 tot en met 45 samen 2629. Beide totalen zijn
ondeelbaar en eindigen op 29. Toeval kan dit nauwelijks zijn. Het geval staat n.l.
niet op zich zelf, maar vindt een parallel in de Divina Comedia van Dante. Dit uit
een oogpunt van getallensymboliek wellicht meest volmaakte werk dat ooit is
30)
31)
geschreven , tevens de afsluiting en het hoogtepunt van een lange ontwikkeling
waarbij de in de Middeleeuwen veelvuldig

28)
29)
30)
31)

Idem, 144. Het tweede door Van Mierlo aangevoerde argument is niet geheel juist. Vgl. Lied
26, 51.
Vgl. Strophische Gedichten I, ed. J. van Mierlo en Strofische Gedichten, ed. E. Rombauts en
N. de Paepe, Klassieken uit de Nederlandse Letterkunde, Zwolle, 1961.
G. Quarnström, a.w., 33.
E.R. Curtius, a.w., 498.
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geciteerde tekst uit het Liber Sapiëntiae (11, 21): ‘omnia in mensura et numero et
32)
pondere disposuisti’ een grote rol heeft gespeeld , is, in overeenstemming met het
sterven van Christus op 33-jarige leeftijd, in zijn 34e levensjaar, verdeeld in drie
33)
Boeken van resp. 34, 33 en 33 canto's en telt in totaal 14.233 verzen: een
34)
ondeelbaar getal, eindigend op 33 .
Dat het getal 29 een louter toevallige rol zou spelen in de verstotalen van de altijd
nog onderstelde gedichtenreeksen, lijkt uitgesloten wanneer wij nu ook de telling
verrichten geheel volgens hs. C, met een vers minder in Lied 7 en een gehele strofe
van 10 regels meer in Lied 23. De Liederen 1 tot en met 12 tellen dan samen 928
5

verzen, d.i. 32 × 29 of 2 × 29; en de Liederen 13 tot en met 45 samen 2639 verzen,
d.i. 7 × 13 × 29. Bovendien hebben nú de 9 Liederen die uit 10-regelige strofen
bestaan (de nos. 9, 12, 16, 23, 24, 25, 27, 28 en 29; overeenstemming met de 9
35)
psalmen die in de Vulgata uit 10 verzen bestaan? ) samen 841 i.p.v. 831 verzen,
d.i. 29 × 29.
We mogen nu toch wel aannemen dat de onregelmatigheden in de Liederen 25
en 43 welbewúst door de dichteres zijn aangebracht, en de codicologische verschillen
in de Liederen 7 en 23, hetzij door Hadewijch zelf in een latere levensfase, hetzij
(wat waarschijnlijker lijkt) door een latere ‘bewerker’-copiïst, evenzeer. Waarbij wij
dan in het oog houden, dat een jonger handschrift kan teruggaan op een oudere
36)
tekst .
Dat Hadewijch in totaal 45 Strofische Gedichten heeft samengevoegd, kan ook
nog een diepere betekenis hebben gehad. Het getal 45 is immers gelijk aan de som
van de getallen 1 tot en met 9 en als zodanig een driehoeksgetal, in dit geval
37)
symbolisch ident met het getal 9, het kwadraat van het getal der drie-eenheid . Dat
zij hier zelf aan gedacht kan hebben, blijkt uit de volgende berekening. Het getal 45
als laatste term van de driehoeksgetallen vanaf 1, besluit de reeks 1, 3, 6, 10, 15,
21, 28, 36 en 45. Tellen we nu de verstotalen op van

32)
33)
34)
35)
36)
37)

Id., 493.
V.F. Hopper, a.w., 148.
G. Quarnström, a.w., 33.
E.R. Curtius, a.w., 497.
De hss. A en B zijn jonger dan hs. C en ouder dan hs. D. Zie N. de Paepe, Grondige studie,
7, noten 13 en 14.
G. Quarnström, a.w., 82 (n.a.v. het getal 153).
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de met deze getallen corresponderende Liederen, dan vinden wij het getal 754, d.i.
2 × 13 × 29. Merkwaardig is opnieuw het product van 29 en voorts de combinatie
van de getallen 2, 13 en 29. De nummers 10 en 15 uit de hss. C en D die hierbij
zijn gevolgd, zijn in A en B 9 en 14: een aanwijzing achteraf dat de Liederen 8 en
20 in C en D op de juiste plaats zullen staan.
De meerwaarde van het getal 29 in de bundel Strofische Gedichten lijkt mij na al
deze overwegingen evident. De onderstelde reeksen van 12 en 33 gedichten hebben
een getalsmatig reëel bestaan en helpen als zodanig het 29e Lied als kernlied
kenbaar maken. Het Maria-lied staat centraal.
Wij komen nu tot de vraag naar de oorsprong van het latijnse refrein van het eerste
Lied: Vale vale milies Si dixero non satis est.
Dat bij een zo hecht gestructureerde bundel het eerste en het laatste gedicht een
bijzondere plaats kunnen innemen, spreekt als van zelf. Ook mag men onderstellen
dat indien het 29e Lied als min of meer verhuld kernlied fungeert, deze beide uiterste
gedichten, zij het op eveneens verhulde wijze, hierop dan wel eens betrokken zouden
kunnen zijn.
In het oog springend is het macaronisch karakter van beide liederen. Nu wij enig
inzicht hebben gekregen in de compositie van de bundel, doen de in het latijn
gestelde regels licht denken aan liturgische gezangen. Dat zelfs Van Mierlo daar
38)
moeite mee heeft gehad, vóór-dien , toont opnieuw hoe hachelijk het kan zijn,
ondanks vèrgaande affiniteit, de ‘Erwartungshorizont’ te benaderen van een
39)
kunstwerk dat zeven eeuwen geleden is geconcipieerd . Achteraf lijkt het simpel,
woorden als sacramentum en Redemptori in hun aan de Strofische Gedichten toch
zo verwante geestelijke context te plaatsen. Maar zelfs nadat pater Truyen de latijnse
slotverzen van de verschillende strofen van het in coblas doblas geschreven 45e
Lied alle woordelijk gelijk en

38)
39)

Strophische Gedichten I, ed. J. van Mierlo, 284. Vgl. Strofische Gedichten, ed. E. Rombauts
en N. de Paepe, 311n.
Vgl. H.R. Jauss, Literaturgeschichte als Provokation, Frankfurt a/M, 1970, 144-207. En J.
Bosch, Reinaert-perspectief, Kampen, 1972, 34.
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40)

in (nagenoeg ) dezelfde orde had thuisgebracht in een contemporaine
Mariasequens, heeft Van Mierlo daar niet het profijt uit getrokken dat hij, gezien zijn
juiste visie op het 29e Lied als sleutelgedicht voor de interpretatie, en zelfs op de
vermoedelijke oplossing inzake het refrein van het eerste Lied, had kunnen doen.
Hij constateert als in het voorbijgaan dat ‘de vreemde refreinwoorden van het eerste
41)
lied ook wel uit een of ander latijns lied zullen zijn ontleend’ , en laat het daarbij.
Wie na hem kwamen zochten in die richting evenmin, zodat de verlegenheid met
de cruciale regels bleef geprolongeerd.
Die verlegenheid is van tweeërlei aard. Wat is hun plaats in de enkele strofe?
Wat in het lied als geheel? En daarbij: wat behelzen ze: een afscheidsgroet of een
heilwens?
De aansluitende middelnederlandse regels vormen steeds een geheel. De latijnse
regels zullen dus ook ten nauwste samenhangen. Si dixero zal dus niet op iets
onbepaalds slaan, op de mystieke ervaring van het ‘ineffabile’, zoals mejuffrouw
42)
Snellen min of meer suggereerde . Ook zal het niet onmiddellijk verbonden mogen
worden met de inhoud van genoemde middelnederlandse regels, of de laatste
daarvan, zoals mejuffrouw Van der Zeyde dat voorstelt in haar dissertatie, daarbij
43)
haar toevlucht nemend tot dubbelbetekenis en gedachtensprong . Porion, in zijn
Franse vertaling, interpreteert juister: ‘Salut salut mille fois...(Mille fois) le dire, ne
44)
saurait suffire...’ . Maar de vraag: heilwens of afscheidsgroet, weet ook hij niet te
beantwoorden. Een bijzondere moeilijkheid was daarbij ook voor hem, dat in de
vijfde strofe, voor één keer, de haters van God die de ware minne niet kennen,
schijnen te worden toegesproken. Maar is dat wel zo zeker? Schottmann wijst er
op dat z.i. Hadewijch in het refrein van elke strofe de van de ware minne afvallig
45)
geworden hoorderessen, zowel de vriende als de vremde, aanspreekt . Me dunkt,
dit vindt steun in haar eigen woorden: ‘minne maect den vremden

40)
41)
42)
43)
44)
45)

Blijkens de collatie in de Analecta Hymnica Medii Aevi, 54, 392 komt ook de volkomen gelijke
volgorde in de hss. voor.
J. van Mierlo, Hadewijchiana, 183.
J. Snellen, Liederen van Hadewijch. Naar de drie bekende hss. kritisch uitgegeven met een
inleiding en woordenlijst, Amsterdam, 1907, 1.
A.w., 187-191.
A.w., 62n.
A.w., 34.
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nagheboer’ en zelfs ‘den vremden (te aller noet) ghereder dan ane sijns selfs
46)
bekinnen’ . Haar groet of heilwens geldt allen zonder onderscheid. Zegt zij het
anders dan de moderne dichter het verwoordt: ‘Wien Gij Uw vrede zegt is vijand
47)
vriend gelijk’ ?
Om verder te komen zullen wij de oorsprong van de refreinregels dienen op te
sporen. Klaarblijkelijk hebben Van Mierlo en Porion beiden in het zeer tijdrovend
karakter van het onderzoek een grond gevonden om de zaak verder te laten rusten,
ofschoon toch ook de laatste de regels zonder twijfel ontleend acht ‘à quelque chant
48)
connu des milieux auxquelles s'adresse Hadewijch’ . Nu intussen ook Weevers
heeft geconstateerd dat van de zeer verscheiden versvormen van de Strofische
Gedichten er een behoorlijk aantal zo goed als zeker ontleend zijn aan de sequensen
49)
der Kerk , leek verder zoeken dringend geboden. Een uitgebreid speurwerk in de
50)
Analecta Hymnica Medii Aevi bleef niet onbeloond. Ook al werden de beide regels
als zodanig niet teruggevonden, ze bleken wel in tal van liederen in diverse gradaties
als het ware voorbereid en dan vrijwel uitsluitend in liederen ter ere van Maria.
Voor de eerste: Vale vale milies zij gewezen op de volgende reeks groepsgewijs
geordende citaten:
Vale virgo virginum (45, 107)
Ave, salve, vale, spes mea, virgo Maria (15, 64)
Ergo vale milies Regina caelorum (40, 91)
Ave virgo te saluto...vale mille milies (37, 142)
Virgo mater, semper vale (34, 112)
Salve, mater illibata, ave millies optata (32, 176)
Suave Verbum Ave, Favens millene (42, 65)
Ave, pura virgo mater, ave mille vicibus (50, 635)

46)
47)
48)
49)
50)

Lied 28, 39; Lied 9, 37v.
4

Gerrit Achterberg, Verzamelde Gedichten, Amsterdam, 1972 , 606.
A.w., 62n.
Th. Weevers, Poetry of the Netherlands in its European Context 1170-1931, London, 1960,
33.
Analecta Hymnica Medii Aevi, hrsg. von Guido Maria Dreves und Clemens Blume, Leipzig,
1886-1922, 55dln. De gegevens van dit onderzoek dank ik aan de heer R.M.Th. Zemel.
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Beata es millesies (32, 31)
Amor tuus...plus millies gratius (1, 2)
Maria...plus benedicta milies (32, 129)
Plus millies gratissima (36, 168)
Amanda Sion filia Tu vales super milia (36, 95)
Salve saluta facies Centena mille per vices...(45B, 119)
Te saluto in die centies...Benedicta sis mille milies (32, 65)
Ook de tweede refreinregel geeft een in de sequensen veelvuldig voorkomende
gedachte weer, in enkele gevallen onmiddellijk gekoppeld aan de reeds genoemde:
Amor tuus dulcissimus Plus millies gratius Quam dicere sufficimus (1, 2)
Beata es millesies Plus quam dici valeat (32, 31)
Maria...Plus milies gratissima Quam dicere sufficimus (36, 168)
Pia Maria...Sanctissima plus milies Quam dicere sufficiam (32, 133)
Te...laudare non sufficeret (15, 110)
Ave mater pietatis Quam laudare nemo satis Vel potest vel potuit (32, 63)

Nulla potest lingua satis Christi laudes explicari (30, 68)
...Quam laus nulla propriae Satis laudat proprie (20, 173)
Sed quibus te laudibus efferam, ignoro (45B, 84)
Si haberem linguarum milia...Non canerem digne...o virgo regia (32, 206)
Ave, quae in salutari Sic exsultas, ut effari Omnis lingua nequeat (36, 72)
Ave, rosa, spes lugentum Mihi si sint linguae centum Nihil tamen tibi digne
Decantare potero (35, 133)
Een toppunt van aemulatio met voorgangers die tot hoger getallen voert, verbonden
met een non-satis-topiek die de onvolprezenheid op andere wijze poneert, geeft
tenslotte nog dit citaat:

Centenis centies millenis, Millenis milies centenis, Minutae quot sunt in
arenis, Tot etsi fruar lingulis, Si linguis loquar angelorum, Arteque canam
musicorum Et mores noscam ethicorum Sed etsi fungar singulis / his
sacris dotibus perfecte Nequaquam adhuc quibo recte Reginae caeli
praeelectae Virtutem laudes pangere (29, 187)
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Het is duidelijk dat de beide refreinregels van Hadewijch, waarvan de componenten
- vale milies, si dixero en non satis - elk voor zich en vaak ook ten dele gekoppeld
in de gegeven citaten zijn terug te vinden, evenals de latijnse slotregels van het 45e
Lied, op contemporaine Mariasequensen teruggaan. Het lied waaraan de woorden
vale milies letterlijk ontleend kúnnnen zijn (40, 91) en de sequens waaraan Lied 45
zijn eindverzen te danken heeft hebben de woorden sacramentum, condimentum,
51)
odor, lilium en rosa (waarvan de eerste drie in Lied 45 zijn overgenomen) gemeen .
Hoe dit verder zij, de eerste regel van het refrein zal letterlijk zijn ontleend, de tweede
kan in overeenstemming met tal van gelijksoortige topos-achtige wendingen door
Hadewijch zelf zijn toegevoegd. Het is ook zonder meer duidelijk dat beide, evenals
de aansluitende middelnederlandse regels, één geheel vormen, en wel een heilwens.
Een heilwens, aan de Minne gericht. Hun plaats in de enkele strofe is daarbij van
minder gewicht dan die in het lied als geheel. In de enkele strofe - ook in de vijfde,
zoals we hebben gezien - voegen zij zich storeloos in de dichterlijke overpeinzingen.
Dat ze eenmaal een gebed onderbreken - wederom in de vijfde strofe - vindt zijn
parallel in de taal van de Psalmen. In Psalm 18 b.v. wordt afwisselend over en tot
God gesproken. Dat het refrein echter niet toegevoegd is aan, maar als het ware
verstrengeld met de ‘queue’ van elke strofe, moet zijn bedoeling hebben voor het
gehele gedicht. Wanneer Porion opmerkt: ‘Il n'est guère nécessaire d'expliquer à
un lecteur moderne le caractère purement poétique de cette formule
récurrente...Mêler quelques paroles d'une autre langue à une composition lyrique
permet de faire jouer la puissance mystérieuse des mots comme tels, et le passage
52)
d'un registre à l'autre est une surprise d'ou peuvent résulter d'heureux accords’ ,
dan raakt hij, hoe juist gevoeld deze algemene karakterisering ook is, m.i. niet het
specifieke van dit refrein. Dat grijpt n.l. dieper dan het muzikale, het raakt de hartslag
van dit gedicht en van de gehele bundel. Door de verstrengeling met de dietse
slotregels is het enerzijds veel inniger verbonden met de enkele strofen en fungeert
het anderzijds te sterker

51)
52)

Zie de bijlagen.
A.w., 62n.
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als strofenbindend signaal van de dieptestructuur. Een voorbeeld van een dergelijk
verstrengeld refrein vinden wij ook in Psalm 107: het 6e en 8e vers keren daar terug
53)
in het 13e en 15e, daarna in het 19e en 21e, en tenslotte nog in het 28e en 31e .
Het zou interessant zijn, na te gaan of er bij Hadewijch ook invloed kan zijn geweest
van het schriftuurlijk lied van het Europese Jodendom, dat op zijn beurt bepaalde
54)
aspecten ontleend schijnt te hebben aan de arabische poëzie en aan de Trouvères .
De voor de tijdgenoot stellig niet verborgen antecipatie van het eerste op het laatste
lied - in de gemeenschappelijke ontlening van latijnse verzen uit bekende
Mariasequensen - klinkt nog na in die van het twéede op het laatste:
L. 2

r. 8

Die minne es Joncfrouwe
ende coninghinne

r. 19

Maer daeromme es si
minne ende vrouwe
Dat si es moeder van alre
doghet

L. 45

r. 23

Want ghi sijt moeder alre
doghet
Vrouwe ende regina

De betrokkenheid van deze drie liederen op Lied 29, het getalsmatig kernlied,
toont de correlatie tussen de getalscomponent van de bundel en het grondmotief
van deze poëzie.
Gezien deze correlatie en de gegeven structuur zullen wij in het waarlijk verheven
slot van Lied 12
r. 61 God geve hen allen die minne begheren
Dat si der minnen also ghereden
Dat si al op hare rike teren
Dat si minne in hare moghen minne gheleden
So en mach hen bi den vremden wreden
Nemmer messchien sine leven so vri

53)
54)

Vgl. De Psalmen. Uit het Hebreeuws vertaald door Ida G.M. Gerhardt en Marie H. van der
Zeyde, Katholieke Bijbelstichting (en) Nederlands Bijbelgenootschap, 1972, 237vv.
Chaim Storosum, De ontwikkeling van het bijbelse lied in de synagoge (Nedl. vert. van W.K.
Post), in: In de Waagschaal van 13 jan. 1973, 5vv. Vgl. ook Hadewijch Lettres spirituelles.
Béatrice de Nazareth Sept degrés d'amour. Traduction du moyen-néerlandais par J.B. P(orion),
Genève, 1972, 297vv., Annexe C: Le mouvement extatique chez les juifs contemporains.
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Alse ic al minnen ende minne al mi
Wat mach hen dan meer werren
Want in hare ghenaden staen si
Die sonne die mane die sterren

- waarin hare in de voorlaatste regel op minne zal terugslaan, en niet op die minne
55)
begheren in r. 61 - een heenwijzing mogen zien naar de ‘mulier amicta sole’, de
56)
‘apocalyptische vrouw’ uit Openbaring 12 .
Met deze interpretatie hebben wij echter het bestek van de beschrijving van de
getalsverhoudingen en het aantonen van correlatie daarvan met het thema van de
57)
bundel verlaten .
Ten aanzien van de vraag, wat Hadewijch er toe gebracht kan hebben, aan het
getal 29 de symbolische betekenis toe te kennen die het in haar werk blijkt te bezitten,
kunnen we ons slechts wagen aan een speculatie.
Plassmann opperde in de aantekeningen bij zijn Duitse vertaling van Hadewijch's
Brieven en Visioenen, van 1923, de mogelijkheid dat het getal 29 in het 13e Visioen
zou berusten op ‘Vermehrung einer gegebenen Zahl mit mystischer Bedeutung um
1’, waarvan hij verschillende andere voorbeelden bij Hadewijch had aangetroffen.
Maria zou als 29e dan de 28 volmaakten in de hemel aanvoeren als even zovele
58)
vertegenwoordigsters van de 28 stadia van de maancyclus . Van Mierlo verwierp
deze suggestie, vooral op grond van de pan-baby-

55)

56)

57)
58)

Zo ook M.H. van der Zeyde, a.w., 100 en J. van Mierlo, Hadewijch. Een bloemlezing uit hare
werken, Bibliotheek der Nederlandse Letteren, Amsterdam - Brussel, 1950, 219 ann. (‘in haar
macht. tot haar wil’).
Zie E. Kirschbaum e.a., Lexikon der christlichen Ikonographie I, Rom enz., 1968, i.v.
Apokalyptisches Weib (146-150). E.M. Vetter, Mulier amicta sole und mater salvatoris, in:
Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst, Dritte Folge Band IX/X (1958-1959), 32-71. S.
Bernardi Opera V, Sermones II, ed. J. Leclercq en H. Rochais, Romae, 1968, 262-274:
Dominica infra Octavam Assumptionis.
Vgl. G. Quarnström, a.w., 15. Op de interpretatie hopen we t.z.t. breder in te gaan.
J.O. Plassmann, Die Werke der Hadewijch, Hagen i/W, (II) 1923, 147-148.
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59)

lonische achtergrond van Plassmann's beschouwingen . Hadewijch zou echter die
vermeerdering van een getal met 1 zeer goed ontleend kunnen hebben aan de
getallenleer van Hugo van St. Victor, gezien de invloed die de Victorijnen op haar
60)
denken en voelen hebben gehad . Een van de 9 manieren waarop men volgens
Hugo de symbolische betekenis van een bepaald getal kan achterhalen is n.l. die
van de uitbreiding, de ‘modus porrectionis’. Hij zelf geeft daarbij als voorbeeld:
61)
‘octonarius ultra septenarium (significat) aeternitatem post mutabilitatem’ . Chr.
Butler, in zijn Number Symbolism, voegt daaraan toe: ‘This in accord with the doctrine
of the eighth age after Judgment, when we shall be with God in eternity after our
62)
stay on earth, which was subject to the planetary 7-day week’ . Nu gold het getal
63)
28 reeds in de Pythagoreïsche getalstheorie als symbool voor de maancyclus .
Als zinnebeeld van mutabiliteit was de maan de middeleeuwse christen bovendien
vertrouwd uit de Heilige Schrift: ‘Homo sanctus in sapientia manet sicut sol; Nam
64)
stultus sicut luna mutatur’ . Tegelijk was hem de maan echter symbool van Maria
65)
en 28 het getal van Maria . Zoals de maan haar licht ontleent aan de zon, zo Maria
aan God. Ook is zij schoon als de maan, naar de mariologische exegese van het
66)
Canticum Canticorum (‘pulchra ut luna’) zoals we die b.v. aantreffen in de preken
67)
68)
van Bernard van Clairvaux en wederom Hugo van St. Victor . Het getal 28 vond
zijn oorsprong echter in de veránderlijkheid van de maan (28 stadia); het lijkt daarom
mogelijk dat Hadewijch voor de visionair geschouwde

59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)

Hadewijch, Visioenen, ed. J. van Mierlo, II. Inleiding, Leuvense Studiën en Tekstuitgaven,
Leuven, 1925, 90 (88vv).
N. de Paepe, a.w., 44-47.
Hugonis de St. Victore Opera Omnia, Tomus Primus, Exegetica I In S. Scripturam, cap. XV:
De numeris mystics sacrae Scripturae, P.L. Migne 175, 22,
C. Butler, a.w., 29.
V.F. Hopper, a.w., 45.
Eccl. 27: 12. Vgl. S. Bernardi Opera V, Sermones II, 264.
gen Neue Folge Band 27, Tübingen, 1969; B. aeger, Zahlensymbolik bei Hraban,
J.A. Huisman, a.w., 53-65. Vgl. F. Tschirch, a.w., 30-53 (32-35).
Caput 9: 6.
S. Bernardi Opera V, Sermones II, 238, 281, 283.
De assumptione beatae Mariae. Sermo, P.L. Migne. 177, 1210-1222.
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Moeder van God in de hemel het traditionele getal, dat b.v. ook Walther von der
69)
Vogelweide als component aanwendde in zijn Mariënleich , met 1 heeft vermeerderd
naar de (derde) regel van Hugo en haar daarom in de reflexie op het visioen 28
volmaakten van de hoogste orde heeft toegevoegd. Meer dan een speculatie is dit
echter niet; zeker, zolang ons de andere getallen voor de volmaakten geen enkel
70)
aanknopingspunt bieden .
Hoe dit zij, het feit dat de handschriften A en B van de Strofische Gedichten in
prozavorm zijn afgeschreven, bewijst wel dat niet iedere geïnteresseerde de
getalscompositie van de bundel heeft onderkend of althans van belang heeft
71)
geacht . De kringen voor wie de liederen allereerst waren bestemd, zullen dit voor
een goed verstaan ook niet nodig hebben gehad. Er zal ongetwijfeld waarheid
schuilen in de mening van Tschirch, dat de middeleeuwse auteurs de mystieke
getallen in hun dichterlijke scheppingen verwerkten voor de ogen van de eeuwige
72)
73)
God . Toch is deze bewering begrijpelijkerwijs ook bestreden . De bewust gewilde
verschuiving in de getalsverhoudingen die wij constateerden in de tot ons gekomen
handschriften van de Strofische Gedichten, wijst eerder op een kern van lezers die
van deze dingen weet had.
Belangrijker voor ons is dat wij door deze compositie verzekerd kunnen zijn van
de authenticiteit van alle 45 Strofische Gedichten; van hun aantal niet alleen, ook
van hun vorm (met uitzondering uiteraard van de codicologische verschillen), zelfs
74)
van de volgorde . Wat de vorm betreft, vallen ook de onregelmatigheden in het
aantal verzen

69)
70)

71)
72)
73)
74)

J.A. Huisman, t.a.p.
St. Axters is van mening dat ze in dezelfde geest begrepen moeten worden als de getallen
uit het boek Apocalypsis voor degenen die het Lam volgen. Zie zijn Geschiedenis van de
vroomheid in de Nederlanden. I De vroomheid tot rond het jaar 1300, Antwerpen, 1950, 362.
Zo ontbreken in het (jongste) hs. D in Lied 2 de vss. 22 en 102 en in Lied 14 de gehele tweede
strofe.
A.w., 45-46.
B. Taeger, a.w., 216-218.
Vgl. M.H. van der Zeyde, a.w., 109-111. Strophische Gedichten II, ed. J. van Mierlo, 16-18.
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75)

van bepaalde strofen buiten kijf , evenals de ‘weesverzen’ in de Liederen 9 en 28,
76)
die Van Mierlo problematisch achtte . De kwestie van de al of niet chronologische
77)
orde tenslotte blijkt ingewikkelder dan tot nu toe is vermoed .
Twee vragen lijken de overweging waard. Heeft Hadewijch de 14 Visioenen - die
78)
niet alle als zelfstandige visioenen herkenbaar zijn - en de 31 Brieven - die niet
79)
alle brieven zijn - bewust tot het totaal van 45 opgevoerd? En zijn misschien ook
de zo heterogene Mengeldichten in een deel van de ons overgeleverde handschriften
80)
bewust tot het getal 29 samengevoegd?
Amstelveen
J. BOSCH

Bijlage A
De Beata Maria V.
1a. Mirae iubar pietatis,
Micans sidus honestatis,
Lux decora caritatis
Est virgo Maria.
1b. Virtus vera castitatis,
Tollens zima vetustatis
Ut ignara novitatis
Innovetur via.
2a. Igne rubi praedicata,
Virga lesse figurata,
Gedeonis est signata
Velleris in rore.
2b. Flatu patris obumbrata,
Verbo Dei fecundata,
Patrem parit nati nata
Casto cum tenore.

75)
76)
77)

78)
79)

80)

In de Liederen 25 en 43.
Strophische Gedichten II, ed. J. van Mierlo, 66-67.
Vgl. M.H. van der Zeyde, a.w., 111-115; Strophische Gedichten II, ed. J. van Mierlo, 18-23;
T.M. Guest, Hadewijch and Minne, in: European Context. Studies in the history and literature
of the Netherlands presented to Theodoor Weevers, edited by P.K. King and P.F. Vincent,
Cambridge, 1971, 20-21.
N. de Paepe, a.w., 151-159.
Hadewijch, Brieven, ed. J. van Mierlo, II. Inleiding, Leuvense Studiën en Tekstuitgaven,
Antwerpen - Brussel - Gent - Leuven, 1947, 9: ‘Het getal een en dertig brieven is dus
willekeurig; sommige brieven behooren samen, andere bestaan uit meer dan één brief.’ [curs.
van Van Mierlo]
Hadewijch, Mengeldichten, ed. J. van Mierlo, Leuvense Studiën en Tekstuitgaven, Antwerpen
- Brussel - Gent - Leuven, 1952, V en XXVII.
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3a. Rubus igne canduit
Nulla re cremata,
Virga Iesse floruit
Nunquam radicata.
3b. Vellus rore maduit
Area siccata,
Virgo natum habuit
Incontaminata.
4a. Hic est modus geniturae,
Quem non capit vis naturae,
Lex stupescit novo iure
Miraque potentia.
4b. Nam creator creaturae
Adunatur, ut facturae
Conditoris pariturae
Iubilent in gloria.
5a. Geniturae sacramentum
Novum habet indumentum,
Nec est nobis argumentum
Nisi Dei gratia.
5b. Per hoc dulce condimentum
Resecatur fel cruentum
Atque [vetus] detrimentum
Veniente Messia.
6a. Invida se minuit
Iudaca repente
Et versuta viluit
Excaecata mente.
6b. Flos Hebraeus aruit
Illuminata gente,
Synagoga marcuit
Ecclesia vigente.
7a. Per te virgo caelitus
Caeli roraverunt,
Gloriam divinitus
Dei narraverunt.
7b. Hinc inferni funditus
Claustra corruerunt
Et caelorum aditus
Lapsis patuerunt.
8a. Ergo vale milies,
Regina caelorum,
Cuius est progenies
Princeps angelorum.
8b. Ave, digna series
Et modesta morum,
Virtutum congeries,
Mater orphanorum
9a. Tu vernale lilium
Et spineti rosa
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Virens viridarium,
Myrtus speciosa.
9b. Odorum fragantium.
Nardus generosa,
Salutis remedium,
Virgo gloriosa.
10a. Stella maris
Singularis,
In caeli privato,
Iucundaris
Adoraris
Turis adorato.
10b. Dominaris
Tuis caris
Natis tuo nato,
Iucundaris
Et laudaris
Pneumate sacrato.
11a. Tuum natum
Nobis gratum
Fac, ut ad caelestia.
11b. Sublevemur
Et laetemur
In caelesti gloria.
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Bijlage B
De Beata Maria V.
1. Mariae praeconio
Serviat cum gaudio
Fervens desiderio
Verus amor.
2. Amoris suffragio
Praesentetur filio
Matris in obsequio
Cordis clamor.
3. Ave, salus hominum,
Virgo, decus virginum,
Te decet post Dominum
Laus et honor.
4. Tu rosa, tu lilium,
Cuius Dei filium
Carnis ad conubium
Traxit odor.
5. Ave, manans satie,
Fons misericordiae,
Vera mentis sauciae
Medicina;
6. Tu pincerna veniae,
Tu lucerna gratiae,
Tu superna gloriae
Es regina.
7. Ave, carens carie,
Speculum munditiae,
Venustans ecclesiae
Sacramentum;
8. Tu finis miseriae,
Tu ver es laetitiae,
Pacis et concordiae
Condimentum.
9. O felix puerpera,
Nostra pians scelera,
Iure matris impera
Redemptori;
10. Da fidei foedera,
Da salutis opera,
Da in vitae vespera
Bene mori.

Naschrift
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Een vroeg voorbeeld van navolging in de volkstaal van de uit de Analecta Hymnica
geciteerde non-satis-topiek treffen wij aan in de volgende strofe van de Arnsteiner
Mariënleich:
Hed ich dusent munde
envollen des wunderis
iz nemogen alle zungen
frowe, diner eren
gesagen ich niene kunde
daz von dir gescriven is
gesagen noch gesingen
noch dines loves envollen

(bij F. Maurer, Die religiösen Dichtungen des 11 und 12 Jahrhunderts, I, Tüb. 1964,
443).
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Nieuwe woorden of oude bewijsplaatsen bij Kiliaan
Onder de kanttekeningen van Kiliaan bij zijn Etymologicum Teutonicae linguae (cf.
Ts. LXXXVII (1971), pp. 1-28) zijn een aantal nieuwe Nederlandse trefwoorden;
voor verscheidene hiervan, die sindsdien algemeen gebruikelijk zijn geworden,
geven deze kanttekeningen ons een oudere bewijsplaats dan het W.N.T. of de
etymologische woordenboeken van Franck-Van Wijk of J. de Vries. Hierbij moeten
we er rekening mee houden dat Kiliaan deze kanttekeningen heeft neergeschreven
tussen het verschijnen van zijn Etymologicum in 1599 en zijn dood op paasdag
1607.

aambei
Kiliaan:

Aen-beye. hol. fris. i. spene.
aen-bey-vloed. i. spenen-vloed.

De oudste bewijsplaats in het W.N.T. is van J. van Beverwijck (1642); volgens
Franck-Van Wijk is het woord ‘sedert de 17de eeuw bekend’ en J. de Vries schrijft:
‘de oudste vormen anbei, aenbei stammen eerst uit de 17de eeuw’. Kiliaan
beschouwde aen-beye als een Hollands-Fries equivalent voor het Vlaams-Brabantse
spene.

armvol
Kiliaan:

arm-vol. Manipulus. ger. armvol.

De oudste bewijsplaats in het W.N.T.-supplement komt uit de Nomenclator van
Junius (1567): Manipulus foeni...Een arm vol hoys, greep hoys. Blijkens de
toevoeging ger. was Kiliaans bron vermoedelijk echter een Duits woordenboek (cf.
Ts. LXXXVII (1971), pp. 24-25); Maaler, die hiervoor in aanmerking komt, schrijft in
zijn Die Teütsch Spraach (1561): Armvoll. Manipulus.

bandiet
Kiliaan:

bandit. ger. Exul, extorris.

De oudste bewijsplaats in het W.N.T. is van A. Valentijn (1678);
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het supplementmateriaal van het W.N.T. vermeldt nog een plaats uit Dutch Corantos
(1621). Franck-Van Wijk schrijft: ‘nog niet bij Kil. Wsch. direct en niet via fr. bandit
uit it. bandito ospr. “verbannene”, dan “roover”; in het Supplement voegt Van
Haeringen hieraan toe: “sedert de 17e eeuw”. Kiliaans bron is blijkens de vermelding
ger. wel een Duits woordenboek; bij Maaler vinden we: Bandit (der) Vertribner, der
insz ellend verschickt ist. Exul, Extorris, Deportatus, Apolis.

benepen
benepen. Arctus, contractus.

Kiliaan:

Be-nijpen. Arcte constringere, arctare.
De oudste bewijsplaats in het W.N.T. komt uit de Gedichten van Hooft (1621);
het supplementmateriaal van het W.N.T. vermeldt oudere plaatsen in het
Geuzenliedboek (1581), O.-I. e. W.-I.-Voyagien (1598) en Bredero (1616). Van
Haeringen schrijft in het Supplement op Franck-Van Wijk: “niet bij Kil., wel 17e eeuw,
oorspr. verl. deelw. van het eveneens bij Kil. ontbrekende en in de 17e eeuw
voorkomende ww. benijpen “beknellen, benauwen””.

beoorlogen
be-or-loghen. i. bestrijden.

Kiliaan:

De oudste bewijsplaats in het W.N.T. komt uit de Brieven van Hooft (1609).

beschroomd, onbeschroomd
Kiliaan:

be-schroomen. Perterrere.
be-schroomt. Perterritus.
on-be-schroomt. Imperterritus,
impauidus.

Voor beschroomd komt de oudste bewijsplaats in het W.N.T. uit de Nederlandsche
Historiën (1642) van Hooft en voor onbeschroomd uit Vondel (1626); het
supplementmateriaal van het W.N.T. vermeldt voor beschroomd oudere plaatsen
uit Coornhert (1561), Valcooch (1597) en Coster (1618), en voor onbeschroomd uit
Bredero (1616). De etymologische woordenboeken vermelden enkel het grondwoord
schroom, dat “sedert Kil.” voorkomt.
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bulken
bulcken. i. bolcken. belcken. Mugire.

Kiliaan:

In het W.N.T. komen de oudste bewijsplaatsen uit P. Baardt en uit Vondel, beide
uit 1645. Bij Franck-Van Wijk lezen we i.v. Balken: “Bulken “schreeuwen, brullen,
loeien”, nog niet bij Kil., kan in sommige streken klankwettig uit belken ontstaan zijn,
het kan evenwel ook een ablautformatie zijn”; de vorm belken is reeds in het Mnl.
gebruikelijk en komt samen met balken voor in de Teuthonista: “balken, belken,
loeien”. Het is niet uitgesloten dat de Teuthonista Kiliaans bron geweest is voor
belcken; Bolcken, dat reeds in het Etymologicum staat, noemt hij daar sax. fris.
sicamb.

deftig
Deftigh. holland. eersaem, wys ende
deftigh borghemeester.

Kiliaan:

Voor dit woord geeft het W.N.T. een dertigtal bewijsplaatsen uit de eerste helft
van de zeventiende eeuw, o.a. uit Cats (14), Vondel (3), Hooft (3) en Bredero (1);
de oudste plaats komt uit de Gedichten von Hooft (1605). Franck-Van Wijk schrijft:
“nog niet bij Kil.”, en J. de Vries: “komt eerst in de 17de eeuw op”. Toch heeft Kiliaan
het woord uit een oudere Hollandse bron overgenomen, nl. de Twe-spraack vande
Nederduitsche Letterkunst (Leiden, 1584), die hij vermoedelijk in zijn Etymologicum
bij de 99 namen van geraadpleegde auteurs reeds vermeldt als Amsterodam. Rhet.
o

Rhyth. Teuton. Colleg. De aanhef van deze Twe-spraack (f AIV) luidt:
Toe-eyghenbrief. Den cerzamen wyzen ende deftighen Burghermeesteren en Raden
des Stads Amstelredam’.

dek (van een schip)
Kiliaan:

decke van t'schip. Puppis. ang. decke.

Voor deze betekenis van dek komt de oudste bewijsplaats in het W.N.T. uit N.
Witsen (1671). Franck-Van Wijk schrijft: ‘nog niet mnl.’, en J. de Vries: ‘het ne. deck
komt vroeger (sedert 1513) voor dan het nl. dek’. Uit welke Engelse bron Kiliaan
deze kanttekening gehaald heeft, heb ik nog niet kunnen vinden.
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deuvik
Kiliaan:

Doeuick. sax. sic. i. tap. Spina in dolio.

De oudste bewijsplaats in het W.N.T. komt uit Bredero (1612); Franck-Van Wijk
schrijft: ‘niet uit het Mnl. en Kil. bekend’, en J. de Vries: ‘eerst na Kiliaen bekend’.
De bron voor Kiliaans kanttekening is de Nomenclator Latino-Saxonicus van
Chytraeus, waaruit Kiliaan heel wat sax.-woorden heeft gehaald (cf. Ts. LXXXVII
(1971), pp. 21-24); in Chytraeus' uitgave uit 1594 (Hamburg) lezen we: Spina, ein
Tappe edder Doeuicke (kol. 374). Het is niet duidelijk of Kiliaan voor de vermelding
sic. nog op een tweede bron steunde.

dikzak
Kiliaan:

dick-sack. Homo corpulentus:
ventricosus, ventriosus. dick-sack. i.
drij-buyck.

In het W.N.T. is de oudste bewijsplaats van P. de Vynck (1645); Franck-Van Wijk
en J. de Vries schrijven: ‘eerst nnl.’.

duf
Kiliaan:

Duf. i. ver-duft.
In zijn Etymologicum verwijst Kiliaan van
ver-duft naar ver-doft en dan weer naar
ver-dooft, waar we lezen: ver-dooft,
ver-doft. Surdus, situm redolens:
sordidus situ.

De oudste bewijsplaats in het W.N.T. is van P. Meulewels (1636); Franck-Van
Wijk schrijft (i.v. dof): ‘nog niet bij Kil.’.

duur (znw.)
Kiliaan:

Duer. Duratio, duramen.

De oudste bewijsplaats in het W.N.T. komt uit de Brieven van Hooft (1627);
Franck-Van Wijk schrijft: ‘znw. nog niet bij Kil.’, en J. de Vries: ‘eerst na Kiliaen
overgeleverd’.
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enteren
Kilaan:

Enteren. sax. sic. Harpagare, enteren het
schip. i. klampen. Harpagare nauem.

De oudste bewijsplaats in het W.N.T. komt uit de Nederlandsche
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Historiën (1642) van Hooft; Franck-Van Wijk schrijft: ‘nog niet bij Kil.’, en J. de Vries:
‘eerst na Kiliaen’. De vermoedelijke bron voor Kiliaans kanttekening is weer de
Saksische Nomenclator van Chytraeus: Harpagare, Entern (kol. 211).

flikkeren
flickeren. Volitare. sax. flicken.

Kiliaan:

De oudste bewijsplaats in het W.N.T. komt uit Cats (1618); de vorm vlickeren
stond reeds in Kiliaans Etymologicum en ook in het Dictionarium Triglotton (1545)
van Servilius. Franck-Van Wijk schrijft: ‘nog niet bij Kil.’, en J. de Vries: ‘sedert begin
17de eeuw’. Kiliaans bron voor deze kanttekening heb ik niet kunnen vinden, ook
niet in de Nomenclator van Chytraeus.

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

Kiliaan:

De oudste bewijsplaats in het W.N.T. komt uit E. Wolff-Bekker (1787-1789);
Franck-Van Wijk schrijft: ‘nog niet bij Kil.’, en J. de Vries: ‘eerst 17de eeuw’. Zoals
ik in mijn vorige artikel (Ts. LXXXVII (1971), p. 23) reeds geschreven heb, is
Chytraeus een waarschijnlijke bron voor Kiliaans kanttekening: Popina. Cic.
thermopolium. ein Garkoken (kol. 241); op deze bron slaat blijkbaar de vermelding
sax. De vermeldingen fris. en sic. kunnen echter nog op andere bronnen wijzen;
Kiliaan had het woord gaer-koken trouwens reeds als kanttekening geschreven bij
het Dictionarium Tetraglotton van 1562.

huisduif (figuurlijke betekenis)
Kiliaan:

huys-duyfken. muliercula siue
adolescentula domi se continens & rem
domesticam sedulo curans.

In het Mnl.W. heeft dit woord alleen nog de betekenis van ‘tamme duif’; in het
W.N.T. komt de oudste bewijsplaats voor de figuurlijke betekenis uit J.B. Onraet
(1721).

kast
Kiliaan:

Kaste. ger. sic. i. sax. kiste. Cista.

Het W.N.T. schrijft: ‘mnl. caste beteekent alleen korenschuur of
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(zout)pakhuis en is maar een paar maal aangetroffen (in Zeeuwsche en Utrechtsche
stukken), en uit de 15de en de 16de eeuw is kast in 't Nederlandsch niet bekend’;
de oudste bewijsplaats komt uit Comenius (1648). Bij Franck-Van Wijk lezen we:
‘niet bij Kil....In de bet. ‘kast’ een ontl. uit het Du.’ Kiliaans bron voor zijn kanttekening
was inderdaad een Duits woordenboek; Maaler schrijft: Kast (der) Kasten, Kisten.
Arca, Cista, Capsa. De verwijzing naar sax. kiste slaat vermoedelijk op Chytraeus,
bij wie we vinden: Capsa, Plinius. arca, cista. Cicero. Eine Kiste (kol. 372).

knellen
Kiliaan:

knellen. holl. Premere, urgere. i. perssen.

Volgens het W.N.T. is dit ‘een vrij jong woord, omtrent welks oorsprong niets
bekend is’; de oudste bewijsplaats komt uit O.-I. en W.-I.-Voyagien (1598).
Franck-Van Wijk schrijft: ‘nog niet bij Kil....Wsch. een jonge formatie’, en J. de Vries:
‘eerst na Kiliaen’.

knikker
Kiliaan:

knicker / knickert. holl. i. boncket.
Globulus eburneus.

De oudste bewijsplaats in het W.N.T. komt uit Holl. Mercurius (1654); volgens
Franck-Van Wijk en J. de Vries komt het woord eerst na Kiliaan voor.

leergierig
Kiliaan:

leer-ghierigh. Auidus discendi.

De oudste bewijsplaats in het W.N.T. komt uit Vondel (1645).

omtrek
Kiliaan:

om-treck. fland. Extremus margo.

De oudste bewijsplaatsen in het W.N.T., uit J. de Brune en uit Vondel, zijn van
1658. In het Supplement op Franck-Van Wijk schrijft Van Haeringen: ‘Wsch. gevormd
door Simon Stevin († 1620) als vertaling van gr.-lat. peripheria: K.W. de Groot N.T.
13, 173’. Stevin vermeldt inderdaad in De Beghinselen der Weeghconst (Plantijn,
Leiden, 1586) op p. 7: Circumferentia. Omtreck. Indien Stevin Kiliaans

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 90

189
bron is geweest, kan de toevoeging fland. op de Vlaamse (nl. Brugse) afkomst van
Stevin wijzen; toch is dit niet zo zeker, want Kiliaan geeft een ander Latijns equivalent
en tussen de kanttekeningen en Stevins Beghinselen heb ik verder geen
overeenkomst gevonden.

o-nding
Kiliaan:

On-dinck, on-dingh. Enormitas. ger.
unding.

De oudste bewijsplaats in het W.N.T. komt uit A. Loosjes (1806-07). Kiliaans bron
was blijkbaar een Duits woordenboek; Maaler schrijft: Unding, unmasz. Enormitas,
Immoderatio, Effraenatio, Immodestia.
Leuven
F. CLAES, S.J.
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De bezweringsscène in Nu Noch, V. 148-175
Onder de schaarse middeleeuwse toneelstukken, die ons zijn overgeleverd, heeft
1)
de ‘clute’ Nu Noch terecht grote bekendheid verworven. De idee, het aan de kaak
stellen van de pantoffelheld, heeft in een strakke handeling gestalte gekregen; de
anticlimax aan het einde toont aan, dat de hulp van de slimme buurman slechts
tijdelijk uitkomst kan bieden: de dialoog is zeer levendig en goed geproportioneerd.
Als de man, op raad van de buurman, steeds ‘Nu Noch’ antwoordt, wàt zijn vrouw
ook doet of zegt, raadt deze buurman haar aan, ‘den pape’ erbij te halen (het
gebeuren is kennelijk gesitueerd in een éénmansparochie). De buurman verklaart:
(V. 140) Dus mach hij wel zijn bezeten; ook de vrouw deelt die mening: (V. 149) Ic
zegghe, den man es claer beseten. Van de priester wordt verwacht, dat hij de boze
geest, die bezit van de man genomen heeft, zal kunnen uitbannen, hij heeft immers
2)
de wijding als exorcist ontvangen. De geestelijke heeft dan ook zijn stool, zijn boek
en zijn wijwaterskwast bij zich. Hij begint vol moed en vertrouwen: In nomine patris
3)
et filii....(V. 148). Maar voor hij het bezwerende kruisteken heeft kunnen afmaken
met de woorden et spiritus sancti valt de man hem in de rede en zegt ‘Nu Noch’.
De pape vindt het blijkbaar vreemd, dat de boze geest zomaar door het kruisteken
heenpraat. Hoe dit ook zij, hij verandert van taktiek. Hij ziet af van het ritueel
exorcisme, bestaande uit een aantal nauwkeurig voorgeschreven Latijnse gebeden
en gebaren. Hij

1)
2)

3)

Hoort wat men u spelen zal. Toneelstukken uit de middeleeuwen, uitg. door Dr. M.C.A. van
der Heijden, Utrecht-Antwerpen 1968. Spectrum van de Nederl. Letterkunde 5, p. 157-178.
Het bock speelt een grote rol bij de bezwering; bij de wijding (de ordinatio exorcistae) ontvingen
de wijdelingen uit de handen van de bisschop libellum, in quo scripti sunt exorcismi.
(Dictionnaire d'Archéologie Chrétienne et de Liturgie. Ed. F. Cabrol et H. Leclercq, Tome 15,
1, Paris 1922, col. 973.
Volgens de kerkvader Athanasius is een eenvoudig kruisteken reeds voldoende om alle
bedriegerijen van de demonen af te weren. (Athanasius, De incarnatione Verbi, xlvii, Migne,
PG XXV, kolom 180). Het was in de middeleeuwen communis opinio, dat ook de leek met
een kruisteken in de volkstaal de duivel kon verdrijven: zie Mariken van Nieumeghen, v.
292-294 en 609-611; Esbatement van den Appelboom v. 427-428.
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onderbreekt de reeds begonnen bezwering, die door het noemen van namen van
God en allerlei heiligen en de verwijzing naar hun grote macht de boze geest schrik
moet aanjagen, en hem zo bang maken, dat hij de vlucht neemt. In plaats daarvan
gaat hij de man zelf intimideren, om hem te dwingen de waarheid te zeggen.
Weliswaar tevergeefs, zoals blijkt uit V. 175. Dit bangmaken gebeurt door het
opnoemen van - en het verwijzen naar de macht van alle mogelijke soorten demonen,
kornuiten van de eventuele boze geest, voor wie deze laatste zelf natuurlijk helemaal
niet bang is. De opsomming van demonen geeft ons een onverwachte kijk op het
middeleeuwse volksgeloof: de schrijver van de klucht veronderstelt de gebruikte
nomenclatuur bij zijn publiek als bekend. Zo levert Nu Noch een bijdrage tot de
kennis van de Germaanse godsdienstgeschiedenis; van haar kant kan deze
wetenschap, zoals wij zullen zien, behulpzaam zijn bij de tekstkritiek en de
interpretatie van het middeleeuwse toneelstuk.
De pape vermaant de ‘bezeten’ man de waarheid te zeggen, bij ‘al dat u mach
deren’, bij alles wat hem kwaad kan doen. Voor de meeste van de geconvoceerde
4)
kategorieën biedt het Middelnederlandsch Woordenboek voldoende informatie .
V. 157 Bij nach rudders: s.v. nachtridder ‘in het volksgeloof eene soort van
luchtgeesten, welke des nachts reden, nachtrijders of nachtrijdsters, eene soort van
bovennatuurlijke wezens’; avond troncken: avonttronc ‘kaboutermannetje, alf, nikker,
huiselijke plaaggeest’;
V. 159 cocketoijsen. Dit moet zeker met Moltzer in cocketrijsen ‘basilisken’ worden
5)
verbeterd. Cocketoysen zijn verder niet bekend . Het Mnl. W. verwijst s.v. cocketoys
naar cokentrijs ‘basilisk’. Basilisken passen goed in het ongure pandemonium; bij
de officiële duiveluitdrijving en in navolging daarvan in veel ‘volkse’ bezweringen
wordt Ps. 90, 13 naar de Vulgaat geciteerd: Super aspidem et basiliscum ambulabis:
6)
et conculcabis leonem et draconem ;

4)
5)
6)

E. Verwijs en J. Verdam, Middelnederlandsch Woordenboek. 's-Gravenhage 1885 e.v.
P. Leendertz jr., Middelnederlandsche dramatische poëzie. Leiden 1907, p. 548. Zo ook MnlW
III, 1688.
De exorcizandis obsessis a daemonio, Rituale Romanum. Tornaci 1878. p. 324 e.v.
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V. 159 neckers: nicker ‘waterelf, watergeest, kabouter’; maren: mare ‘nachtspook,
nachtgeest, kwelgeest’ (die de nachtmerrie, oorspr. nachtmare veroorzaakt);
V 161 Ende bij den drollen int weer weghen
Zo gelezen is dit een onbegrijpelijk vers. Mnl. drolle, drol betekent ‘alf,
kaboutermannetje’ en past dus uitstekend in de opsomming. Maar het laatste stuk
van het vers? De uitgever zet stevig het mes erin en schrijft in het voetspoor van
Verwijs: uit Noorwegen. Dit is duidelijk een noodsprong. Verwijs is op het idee
gekomen door de ‘noertsch drol’ in het Spel van den Heilighen Sacramente. Maar
hier hoeft ‘noertsch’ niet ‘skandinavisch’ te betekenen; veel beter kan het met
7)
Leendertz en Asselbergs en Huysmans als ‘guur, onstuimig, duivels’ worden
opgevat. Reeds lang voor de mystieke duiding van het Noorden als bron van de
verkeerde neigingen van de mens en van ‘alle stride ende alle quaet’ (Ruusbroec)
vermeldt Hrabanus Maurus, in Fulda schrijvend,: Lucifer...in gelida aquilonis parte
ponens sibi tribunal. Onze heidense voorouders baden met het gezicht naar het
8)
Noorden gekeerd; hun goden werden in de christelijke era tot duivels gedegradeerd .
Enige steun voor Noorse drollen in Nu Noch is hier dus nauwelijks te vinden.
Leendertz wijst Verwijs' ‘drollen uyt noerwegen’ eveneens af; hij probeert de
overgeleverde tekst integraal te redden door ‘weer als “onweer” op te vatten en dan
te spreken van geesten “die in het onweer heen en weer trekken”’. Hiertegen is aan
te voeren, dat dan het relativum die ontbreekt; voorts is van in het onweer heen en
weer trekkende geesten niets bekend; de Wilde Jacht pleegt rechtlijnig voorbij te
stormen.

7)
8)

P. Leendertz, o.c., p. 560; Het Spel van den Heilighen Sacramente van der Nyeuwervaert,
ing. en toeg. door W.J.M.A. Asselbergs en A.P. Huysmans, Zwolle 1955, p. 186.
Zie over het Noorden als verblijfplaats voor doden, geesten en duivels en als bron van kwaad
J. Verdam, ‘Int Noort (Noorden) staan’. TNTL 19 (1901), p. 150-153; MnlW IV, 2542-43; 2545;
J.A. Huisman, De Hel-namen in Nederland. Groningen 1953, p. 11-12. De zaal aan het
dodenstrand (in de Völuspá) heeft de poort aan de noordzijde; het noordelijk deel van de
keizerstad in Peking is het ‘onhemelse deel’; het concilie van Trente verbiedt oriëntatie van
kerken op het noorden; voor Friesland wees J.H. Halbertsma op de bijgelovige voorkeur voor
de zuidkant van het kerkhof: zie H.T.J. Miedema, NTg 62 (1969), p. 475.
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Er is echter een betere oplossing, die noch formele noch inhoudelijke moeilijkheden
oplevert. Als wij, zonder één letter te veranderen, de spaties verschuiven, krijgen
wij een taalkundig korrekte en zinvolle tekst:
V 161 Ende bij den drollen in tweerweghen
9)

*Tweerwegh is een variant van mnl. tweewegh, mnd. twiwegh ‘tweesprong’ . Kiliaan
10)
vermeldt tweewegh ‘bivium’ als Hollands .
Over de wisseling tweer-/twee- in samenstellingen geeft het MnlW uitsluitsel naar
aanleiding van tweersinnes/tweesinnes: evenals tweerside berust tweersinnes op
‘versmelting’; als de oorspronkelijke vorm wordt tweesinnes opgegeven. De vorm
twere ‘tweemaal’ komt volgens het MnlW alleen in het Limburgs voor; dit sluit aan
11)
bij het Hoogduits zwier, Middelduits zwer met dezelfde betekenis . Het is niet
duidelijk of het MnlW bij tweerside invloed van dit twere aanneemt; er is slechts
sprake van ‘de eenigszins vreemde vorm der uitdrukking’. Waarschijnlijker lijkt
analogiewerking van de genitief tweer, die volgens Franck vermoedelijk nieuw
12)
gevormd is uit twee . Een genitief zou in de woordvorming van deze groep zeer
wel passen, vgl. nnl. tweeërlei, tweeërhande.
Formeel is er dus geen enkel bezwaar tegen de overgeleverde tekst. Wij moeten
nog onderzoeken, of de betekenis van de versregel zinvol is en of hij past in het
geheel van de opsomming der kwade geesten. Wat hebben kwade geesten bij
tweesprongen te maken? Hier geven godsdienstgeschiedenis en volkskunde ons
antwoord.
Splitsingen en kruisingen van wegen zijn plaatsen, waar het niet pluis is. Het
spookt hier, geesten van overledenen waren daar rond, heksen komen daar samen,
er gebeuren allerlei dingen, die ook op galgebergen, prehistorische grafheuvels,
kerkhoven en andere ‘ongure’ plaatsen plegen te geschieden.

9)
10)
11)

Deze twee laatste vormen in: MnlW., deel 8, 1916, s.v. tweewegh.
Etymologicum teutonicae linguae Cornelii Kiliani Dufflaei. Utrecht 1777, s.v.
Deutsches Wörterbuch. ed. J. Grimm und W. Grimm, Bd. XVI, 1, Sp. 1159. Ook het Duits
kent vormen met en zonder r: Zwierkampf (tweekamp) naast zwie-rede, zwieback.

12)

J. Franck, Mittelniederländische Grammatik. Leipzig 1910 , p. 192.

2

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 90

194
De terminologie betreffende deze plaatsen geeft nogal aanleiding tot verwarring. In
het Latijn bestaat duidelijkheid: bivium resp. trivium en quadruvium duiden
ontmoetingspunten van wegen met drie, vier enz. toeleidende wegen aan. Het
Nederlands heeft in driesprong, viersprong, vijfsprong, een unieke ad libitum
uitbreidbare reeks; de tweesprong is, evenals in het Latijn, synoniem met driesprong.
Het Duits heeft slechts Wegescheide (3-sprong) en Kreuzweg, het Engels crossroad,
hetgeen letterlijk ‘viersprong’ betekent, maar ook voor driesprongen gebruikt wordt
en voor kruispunten met meer dan 4 armen; daarnaast bestaat de algemene term
13)
intersection .
De driesprong is een belangrijk gegeven in de kunst, vooral in de emblematiek.
Zowel het klassieke gegeven van Hercules in bivio als het christelijk thema van de
mens, die moet kiezen tussen de brede weg naar de hel en de smalle weg naar de
14)
hemel hebben talloze kunstenaars geïnspireerd .
Dit staat echter los van de overlevering van de drie- en meersprong als
15)
geestenverblijfplaats . Ter verklaring van deze opvatting kan

13)

14)
15)

De International Traffic Engeneering Vocabulary. ed. Permanent Association of Road
Congresses, 1957, dat de vaktermen op verkeersgebied in het
Duits-Spaans-Engels-Frans-Italiaans-Nederlands naast elkaar zet, poogt hier duidelijkheid
te scheppen; driesprongen worden hier (naar de door de takken gevormde hoeken)
onderscheiden in T- en Y-aansluitingen.
W. Harms, Homo viator in bivio. Studien zur Bildlichkeit des Weges. München 1970.
De weg der slechtheid (kakia) is echter vaak gestoffeerd met ‘onreine’ dieren als egel, aap
of hond, vos of wolf, of met een duivel (Harms, o.c., p. 70, resp. 68). Deze laatste slaat een
brug naar het geestengeloof. Sommige nemen klassieke oorsprong van de driesprong-magie
aan; vgl. J. Schrijnen, De H. Nikolaas in het folklore, Roermond 1898, p. 16. Daartegen:
Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. Hrsg. M. Bächtold-Stäubli, Bd. V. Berlin u.
Leipzig 1932-33, Sp. 517. Een vage verwantschap vertoont de Griekse, oorspronkelijk
Kleinaziatische godin Hekate, die op driesprongen vereerd werd; de verbinding van haar
cultus met de driesprong schijnt echter een Griekse toevoeging te zijn; vgl. Th. Kraus, Hekate.
Heidelberg 1960, p. 160. Men hoeft voor klassieke invloeden op Germaanse voorstellingen
niet uitsluitend aan de oudheid te denken; ook duivels in middeleeuwse Franse spelen hebben
vaak klassiek-mythologische namen als Proserpina (voor Lucifers moeder); zie E.J.
Haslinghuis, De duivel in het drama der Middeleeuwen. Leiden 1912, p. 153. Nog Boëtius a
Bolswert laat in de 17e eeuw een heks zwarte magie plegen om de ‘slangenkoppighe Hekate’
met haar volgelingen te laten verschijnen; zie W. Braekman, ‘Magische experimenten en
toverpraktijken uit een middeleeuws handschrift’. Verslagen en Meded. v.d. Kon. Vlaamse
Ac. v. Taal- en Letterk., Gent 1966, p. 53-118, p. 67-68.
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wellicht worden aangevoerd, dat bij oude verzamelpunten vaak meer dan drie wegen
16)
samenkomen; bij deze verzamelpunten verrezen tempels of kerken en werden
doden verbrand of begraven. Als de gebouwen verdwenen zijn, blijft alleen de
begraafplaats over of de herinnering daaraan. Een goed voorbeeld is het oude
17)
kerkhof bij de zevensprong halverwege Hilversum en Laren, waarheen de jaarlijkse
processie vanuit Laren trekt..
Verder is op te merken, dat kruispunten van wegen geliefde plaatsen waren voor
18)
struikrovers; in de Amadisroman wordt de zwerchweg als zodanig genoemd .
Begrijpelijk: er is meer kans op uit te plunderen voorbijgangers en de mogelijkheid
tot ontsnapping is groter, naarmate het kruispunt meer ontmoetende wegen telt.
Nog in de dertiende eeuw werden gehangen rovers in Beieren bij een Wegescheide
19)
begraven , ofwel omdat de misdaad daar plaats had gehad, of om meer
20)
voorbijgangers van het afschrikwekkende voorbeeld te laten profiteren .
J.G. Frazer vermeldt uit Korea, Saksen, Thüringen en het Engelse graafschap
Suffolk gevallen van ziektebrengende demonen, die op het kruispunt worden
21)
vastgenageld of -geplugd . Bij de Germanen was het kruispunt een sacrale plaats,
waar men kaarsen of fakkels ontstak, de toekomst voorspelde, brood offerde aan
de geesten, geloften aflegde (met de geesten als getuigen!) en tovenarij bedreef.
Talrijk

16)
17)

18)
19)

20)

21)

Reallexicon der germanischen Altertumskunde. ed. J. Hoops, Strassburg 1913-1915, Bd. II,
p. 482.
J. Kuyper, Gemeente-atlas van Nederland. dl. 4, Groningen 1866, kaart Gem. Laren. Van de
wegen, die hier samenkomen, heten er twee Doodweg, een Kerkpad, een (doodlopend) Oude
Postweg.
Amadis, 1. Buch. Hrsg. A. von Keller, Stuttgart 1857 (anast. Neudruck Darmstadt 1963), Sp.
128.
3

Werner der Gartenaere, Meier Helmbrecht. Hrsg. F. Panzer, Halle a.S. 1911 , V. 1304-1305;
vgl. de noot bij Werner der Gärtner, Meier Helmbrecht, übersetzt von J. Ninck, Stuttgart 1957,
p. 40.
Een andere rationalistische verklaring geeft Wuttke: ‘...ist durch das unheimliche Gefühl der
Ratlosigkeit zu erklären, das den nächtlichen Wanderer an einem Kreuzweg befällt.’
Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens V, Sp. 158.
3

J.G. Frazer, The Golden Bough. Part VI, 1955 , p. 61-62 en 68; Part VII, Vol. I, p. 160, noot.
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zijn de kerkelijke bronnen vanaf de vroege middeleeuwen, die bewijzen, dat men
steeds weer probeerde de gelovigen van de heidense gebruiken op de bivia vel
22)
trivia af te brengen . Vaak werd het sinistere oord gezuiverd door er een kruis of
23)
een kapel te plaatsen .
Ook in Nederland zijn de sporen van deze aloude opvatting duidelijk. De volgende
boektitel spreekt boekdelen: S. van Rustingh, De gehoornde duvel met
boks-poten...Daar by De hel bankrott, en de duvels op een hont: vertonende een
duvels geroesemoes op een driesprong. Amsterdam 1704. In Ruinen durfde men
een eeuw geleden op vrijdagavond niet over een kruisstraat te gaan, uit vrees de
24)
duivel daar te ontmoeten . Een prachtig voorbeeld van uit Nederland overgeplant
25)
volksgeloof levert het Afrikaanse gedicht van D.F. Malherbe Jakob Ontong . Saartjie
heeft Jakob ‘op die kruispad’ trouw beloofd. Nu zij een ander trouwt, gaat Jakob
met zijn oude gitaar naar het kruispunt, waar bij de klokslag van 12 uur de geest
Damoen, driemaal zo groot als een mens, als een witte pilaar verschijnt, om hem
les te geven, in ruil voor zijn ziel. Jakob speelt op de bruiloft tot middernacht en
spreekt dan zijn vloek over Saartjie uit: Damoen zal haar iedere nacht zwaar kwellen,
totdat zij om de dood zal smeken. Het geliefde paar had gedaan, wat reeds de
heilige Eligius († 659) in een preek verboden had: ‘nullus Christianus....per
26)
trivia....vota reddere praesumat’ .
Uit het godsdiensthistorisch materiaal wordt ook duidelijk, dat de lezing van het
handschrift een voortreffelijke aansluiting geeft bij de volgende verzen:
+

Ende bij den drollen in tweerweghen
bij catten die te dansen pleghen
Tswomsdaeghs, ende bij varende vrauwen.

22)
23)

+

V 161

Reallexikon der germanischen Altertumskunde. Hrsg. J. Hoops, Strassburg 1913-1915, Bd.
II, s.v. Kreuzweg.
Reeds Burchard van Worms († 1024) geeft een decreet, waarin het wordt verboden
hoofdwindsels (van zieken) te bevestigen aan kruisen, die bij driesprongen geplaatst worden.
4

24)
25)
26)

(J. Grimm, Deutsche Myth. III, Basel 1953 , p. 407).
J.R.W. Sinninghe, Drentsch Sagenboek. Bussum 1944, p. 82.
2

Groot Verseboek. Ed. D.J. Opperman, Kaapstad enz. 1955 , p. 36-37. Op dit gedicht werd
ik opmerkzaam gemaakt door de heer C.J. Conradie.
4

J. Grimm, Deutsche Mythologie. III, Basel 1953 , p. 402.
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27)

Van de tweerwegen is bekend, dat daar door heksen gedanst wordt . Heksen
kunnen zich in dieren veranderen, het meest geliefde dier daarvoor is de kat. Zeer
verspreid zijn verhalen, waarin iemand 's nachts een op schadelijke activiteiten
betrapte kat een flinke slag toebrengt: de volgende dag loopt er dan een gewonde
oude vrouw door het dorp, bv. met een doek om het hoofd, of er sterft kort daarna
28)
een verdachte vrouw en men weet dan zeker wie de heks is . In de Kempen dragen
prehistorische heuvels vaak de naam Heksenberg of Kattenberg; hierbij hoort ook
29)
de in Nederland veelvuldig voorkomende naam Kattekerkhof . In de Nederlandse
en Duitse sagen worden vaak late wandelaars door katten nagelopen of zelfs
30)
aangevallen; later blijken het heksen te zijn geweest . De duivel wordt soms helse
31)
kater genoemd . Dat de catten hier inderdaad heksen zijn, blijkt uit het feit dat zij
op woensdag dansen. Ook op dit punt is de aansluiting perfect: blijkens het in
Engeland ontstane geschrift De falsis diis werd op kruispunten aan Mercurius/Wodan
32)
geofferd ; volgens de eveneens Engelse monnik Aelfric was Mercurius/Wodan de
33)
leider van de geesten, die daar huisden . Geen wonder, dat in Nu Noch catten op
de dies Mercurii/Woensdag dansen. Een verdere bevestiging hiervan vinden wij in
het bovenvermelde bijgeloof in Ruinen, waar men een driesprong niet op Vrijdag
durfde te passeren: de Vrijdag is de dag van Wodans vrouw Frîja, die ongetwijfeld
ook van de partij is,

27)

Deutsche Sagen. Ed. W.E. Peuckert, II, Berlin 1962, p. 97; Frazer The Golden Bough. Part
3

28)

29)

30)
31)

VI, 1953 , p. 162.
W.E. Peuckert, o.c., II, p. 109; E. Gewin, Nederlandsch Volksgeloof. Zutphen 1925, p. 75,
76; G. Schambach und W. Müller (hrsg.) Niedersächsische Sagen und Märchen. Göttingen
1855, p. 180-181.
P. Hessmann, Die Flurnamen des nördlichen und östlichen Kreiscs Rotenburg (Wümme).
Rotenburg (Wümme) 1972, p. 269. De katten, die om de Hillige Steen in Dwingelo dansen
(J.R.W. Sinninghe, o.c., p. 49) zijn zeker ook heksen.
P. Kemp, Limburgs Sagenboek. Maastricht z.j., p. 213.
helsch catere, Sacr. v.d. Nieuwervaart 1269. De voorstelling van de duivel als kater kon zelfs
tot volks-etymologische vervorming en herinterpretatie leiden; zo fr. deux-fois-quatre >
duvekater > de Diefkater schall di holn ‘de duivel zal je halen!’; zie K. Eichwald, Niederdeutsche
3

Sprichwörter. Bremen 1868 , p. 40.
32)
33)

2

E. Jung, Germanische Götter und Helden in christlicher Zeit. Berlin 1939 , p. 347.
Reallexikon der germanischen Altertumskunde. Hrsg. J. Hoops, Strassburg 1913-1915, II,
kol. 482.
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als er gedanst wordt. Ook past hierbij het volksgeloof, dat de Wilde Jacht onder
Wodans aanvoering speciaal bij driesprongen onder schrikwekkend geraas door
de wolken trekt. En de varende vrouwen, waarmee de pape zijn eerste serie
aanroepingen afsluit, hebben heel wat toverkunst bewaard, zij het vaak in
34)
gekerstende vorm . Het Mnl.W. geeft voor varende vrouw o.a. ‘bosgodin, lichtekooi,
toverheks’; de rondtrekkende landloopster stond al gauw onder verdenking aan
zwarte kunst te doen.
Als de ‘bezwering’ van de oudvaderlandse demonen geen succes oplevert, wendt
de pape zich ten einde raad tot de duistere machten van de Orient:
+

Bij den zonnen boom en bij der manen
+

V. 169

Een vreemde constructie voor de arbor solis en de arbor lunae van de
35)
36)
Alexandersage . Maar hier is het handschrift verkeerd gelezen. Er staat :
+

Bij der zonnen boom en bij der manen
+

V. 169

Dat is korrekt: boom is apo koinou gekonstrueerd. Jacob van Maerlant vermeldt de
37)
bomen samen als volgt :
+

Wi sullen toghen di twee bome
Deen es der manen, dander der sonnen.
+
Der sonnen boom hi can wel bede,
Dier manen boom beghint gherede

+

Alex. X, 562

+

X, 691

Deze bomen vormen het object van de volgende zin:
+

Die Allexander verfierde in wanen
+

V. 170

Hier maakt de uitgever, ondanks de enkelvoudsvorm verfierde, de

34)

Caesarius van Heisterbach vertelt, dat een mulier vaga geadviseerd had een hostie in stukjes
te verdelen en tussen de groente te zaaien, als middel tegen de rupsen. (Dialogus miraculorum
2

35)
36)
37)

IX, 9; zie C.G.N. de Vooys, Middelnedcrlandse Legenden en Exempelen. Groningen 1926 ,
p. 240).
Handwörterbuch der Sage. Hrsg. W.E. Peuckert, I. Göttingen 1961 ff., kol. 326.
Hs. 901, Univ.bibl. Gent, fol. 22, microfilm in het Instituut ‘De Vooys’ der R.U. te Utrecht.
Jacob van Maerlant, Alexanders Geesten, ed. J. Franck, Groningen 1882.
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bomen tot onderwerp en verklaart: ‘trots maakten in ijdele hoop’. Maar Alexander
wordt helemaal niet trots. Hij is zeer gedeprimeerd over de voorspelling, dat hij over
20 maanden in Babylon vergiftigd zal worden, en hij beveelt zijn gezellen dit aan
niemand te zeggen. Hij irriteert de bomen door te veel inlichtingen te vragen, wat
hem een vrij botte weigering oplevert, en door zijn luid gelamenteer:
+

Die pape sprac ‘u hantgheslach
Ende u wenen al dien dach
Doet de bome belghen sere
Rume die borch, coninc here!’

+

Alex. X, 827

Transitief ‘verfieren’ moet hier dus betekenen ‘met te weinig égards behandelen,
38)
bruskeren’ .
+

Ende bij alle dode papen.
+

V. 171

Leendertz vat dit op als ‘spottende uitbreiding van alle heiligen’; van der Heijden
evenzo: ‘spottende variant van Alle Heiligen’. Hier rijzen wel enige twijfels. De heiligen
waren slechts voor een deel priester, de vrouwen waren en zijn bij voorbaat
uitgesloten en een groot deel van de mannelijke heiligen hebben evenmin de
priesterwijding ontvangen. Verder is het niet waarschijnlijk, dat de pape hier spot;
hij is niet ingewijd in het bedrog van de buurman en doet zijn werk in alle ernst.
Bovendien zal hij niet licht met de heiligen spotten, want in de middeleeuwen besefte
39)
men zeer wel, dat sot es de pape, die sijn heylichdom laket . Wat moeten trouwens
deze heiligen in de fabelwereld van Alexanders Indiëtocht? Papen kan hier beter
opgevat worden als ‘heidense + christelijke priesters’. Maerlant noemt de priester
van de zonne- en de maanboom ook pape. De aanroeping van de ‘dode papen’ kan
zeer serieus bedoeld zijn: de priester behoudt zijn bezwerende macht ook na zijn
dood. In het christelijk ritueel van de priesterwijding wordt tot de wijdeling gezegd:
Tu es

38)
39)

Het dichtst hierbij komt de in het MnlW. opgegeven betekenis ‘Op eene trotsche wijze
behandelen, laag op iemand neerzien’.
Zie: Seer schoone spreeckwoorden oft prouerbia. Uitg. door G.G. Kloeke Assen 1962, p. 15.
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40)

sacerdos in aeternum, secundum ordinem Melchisedech . De priester ontvangt in
de formulering van de oude katechismus, een ‘eeuwigdurend merkteken in zijn ziel’.
Zelfs in geval van excommunicatie kan hem de uitoefening van zijn macht wel
verboden, maar niet ontnomen worden: als hij een priesterlijke handeling verricht,
is deze weliswaar ongeoorloofd, maar wel geldig. Ongetwijfeld had men over de
heidense priesters analoge ideeën. Het mana van de dode moest in de overleden
priester wel bijzonder sterk worden geacht. Tegen de interpretatie als ‘spottende
uitbreiding’ pleit verder de volkomen neutrale betekenis van mnl. dode papen- =
overleden priesters'; noch het woord dood, noch paap had statusverlies geleden,
dat gepaard is gegaan met niveau-verlaging van de betekenis en partiële verdringing
door de synoniemen overleden en priester. Mede gezien de kontekst lijkt het dus 't
best, alle dode papen op te vatten als ‘alle overleden priesters, zowel heidense als
christelijke’. Een enorm magisch potentieel, waarbinnen de grenzen moeilijk te
trekken waren. Er is een uitgebreide theologische discussie ontstaan over de vraag,
of door de zonne- en de maanboom God sprak of de duivel (Maerlant gelooft het
eerste, maar sluit een andere mening niet uit; de christen priester beschikte naast
41)
zijn officiële ritueel ook over allerlei verdachte toverspreuken ; de Germaanse
bezweringsformules zijn doorgaans overgeleverd mèt bijbehorende Latijnse gebeden:
doppelt genäht hält besser.
De pape besluit zijn mobilisatie van Oosterse hulpkrachten met:
+

Ende ic bemane u bij alle die gheselschapen
Dat te Babeloniën leijt up tcasteel.

Met Babylonien kan in de middeleeuwse literatuur zowel Babylon als Kairo bedoeld
zijn. Ofschoon men in Egypte op het punt van toveren ook van wanten wist - Aaron
had er de handen vol aan -, is het

40)

41)

Op de feestdagen van heilige bisschoppen wordt ditzelfde vers gezongen in de sext en de
noon van het koorgebed, zie Liber usualis Missae et officii. Parisiis, Tornaci, Romae 1932,
p. 1003.
Zelfs de brave oom Gijsbrecht in Mariken van Nieumeghen houdt een boek met nigremansie
achter de hand (V. 232). Wat daaronder te verstaan was, blijkt wel uit de reactie van de
bisschop van Antwerpen, die op 16 april 1621 Mariken van Nieumeghen verbood, omdat het
een boek was, ‘ubi necromantia docetur’.
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toch beter, gezien de vermelding van Alexander, mèt de uitgevers aan Babylon te
denken. De voorspelling van de bomen hield immers in, dat hij de wereldheerschappij
zou verkrijgen, maar dan over een jaar en acht maanden zou sterven. Volgens de
Saksenspiegel is de wereldheerschappij door de Romeinse verovering van de stad
42)
rechtens overgegaan op Rome . Aangezien Babylon verwoest werd en niet meer
opgebouwd, en de dichter de tegenwoordige tijd (leyt) gebruikt, moet het hier ook
gaan over dode gezelschappen, congregaties van geesten, en wel met een zeer
onguur karakter. Het best komt deze voorstelling tot uiting in Johannes' Apocalyps
18, 2:
Hij riep met machtige stem, en hij sprak:
Gevallen, gevallen het grote Babylon!
Het is een woonplaats van duivels geworden
Een schuiloord van onreine geesten,
43)
Een toevlucht van allerlei onreine, afschuwelijke vogels .

Het mocht allemaal niet baten. Voor als na klinkt het Nu Noch! van de
pseudo-bezetene. De pape gaat dan ook grif in op het voorstel van de buurman: of
men hem teten gave? Deze methode sorteert onmiddellijk effect, waaruit men kan
leren, dat één vla in de maag beter is dan tien heksen in de lucht.
Platolaan 16, Zeist
J.A. HUISMAN

42)

43)

Der Harffer Sachsenspiegel vom Jahre 1295. ed. M.Å. Holmberg, Lund 1957, p. 182. Speciaal
in Nedersaksisch gebied komt Babylon nogal eens voor. Zoals de Franken hun herkomst van
de Trojanen afleidden, die de Rijn zouden zijn opgevaren naar Xanten (daarmee stonden ze
op één lijn met de Romeinen!), beweerden de Saksen, dat zij afstamden van een groep uit
Alexanders gevolg, die na diens dood Babylon verliet en naar Duitsland trok (Kaiserchronik,
hrsg. E. Schröder, Berlin 1895, p. 86). In de uit Nederduitschland afkomstige Thidrekssaga
komt een jarl Elsung van Babilonia voor (Die Geschichte Thidreks von Bern, übertragen von
F. Erichsen. Thule XXII, Jena 1924, p. 419-423). De mogelijkheid bij Babilon aan Egypte te
denken, is echter niet geheel uit te sluiten. In de kerkelijke duivelbezwering wordt tweemaal
gezegd, dat de duivel in Pharao woonde, de eerste maal, toen deze Israel niet wilde laten
vertrekken, de tweede maal, toen hij met zijn leger verdronk in de Rode Zee (Rituale Romanum,
Romae, Tornaci, Parissiis, 1952, p. 855 en 864). In de Reynaert (V. 23) staat Babiloniën voor
een verre grote stad, waarvan de inwoners de dichter totaal onbekend zijn.
De Heilige Schrift, uitg. Ver. Petrus Canisius, Utrecht/Brussel 1948, p. 324-325.
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Religieuze achtergronden in Aarnout Drost's Hermingard van de
eikenterpen
‘Kwijnend teert de Bataafse stamdochter uit tot de praerafaëlitiese nonnengestalte,
die smachtend de Goddelike Bruidegom zoekt’. Deze karakteristiek geeft J.
Koopmans van de op dat moment in het verhaal ongeveer 23-jarige Hermingard in
1)
zijn opstel over Aarnout Drost in De Beweging van 1907 . Gelukkig kan men deze
vergelijking niet noemen. Met meer recht dan aan de aesthetisch-geraffineerde
kunst van de Praerafaëlieten uit het derde kwart van de vorige eeuw had hij kunnen
herinneren aan sommige werkstukken van de ingetogen Duitse Nazareners, oudere
tijdgenoten van Drost, die zich in 1809 te Wenen hadden verenigd tot de ‘Lukasbund’
om met de voorbeelden van Rafaël en Dürer voor ogen te proberen de religieuze
schilderkunst in Duitsland te vernieuwen. Hun onderwerpen ontleenden zij vaak
aan de bijbel en de legendenliteratuur.
Maar meer nog heb ik indertijd bij het lezen van sommige idyllische, typisch
2)
Biedermeierachtige genretaferelen in Drost's roman, dichter bij huis blijvend,
gedacht aan een schilder als Cornelis Kruseman. En vooral aan de in die tijd te
Parijs en in ons land zo beroemde Nederlander Ary Scheffer, ‘geroepen uitbeelder
van de domineesliteratuur’, om met Gerard Brom te spreken, al had ook Potgieter
gravures naar zijn schilderijen aan de wand hangen en al werd hij evenzeer
3)
gewaardeerd door Alberdingk Thijm, Allard Pierson en Carel Vosmaer .

1)
2)

3)

De Beweging, 3, 1907, 183-210, herdrukt in zijn Letterkundige Studiën over de negentiende
eeuw, Amsterdam, 1931; zie p. 265.
Hermingard, 146 (waar de verteller zelf een aantal personen ziet ‘in zoo bevallig eene groep
vereenigd’), 159, 200-201. Deze en alle volgende verwijzingen hebben, tenzij anders is
vermeld, betrekking op de eerste druk [A. Drost], Hermingard van de Eikenterpen. Een oud
vaderlandsch verhaal, Haarlem, 1832. Zie voor het genrebeeld in de Duitse literatuur van die
periode Friedrich Sengle, Biedermeierzeit. Deutsche Literatur im Spannungsfeld zwischen
Restauration und Revolution 1815-1848, II, Stuttgart, 1972, 794-800.
G. Brom, Hollandse schilders en schrijvers in de vorige eeuw, Rotterdam, 1927, 21-24. Petrus
Hofstede de Groot, de voorman van de Groninger richting, publiceerde een van grote
bewondering getuigend boek Ary Scheffer, Groningen, 1872; het is een omwerking van een
eerder in zijn tijdschrift Waarheid in liefde verschenen artikel.
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Aan hun werken gaven deze schilders meermalen titels die verband leggen met de
4)
bijbel of met godsdienstige onderwerpen, zoals ‘Monica en haar zoon Augustinus’ ,
5)
‘Christus bij Maria en Martha’ , e.d. Het zijn Rafaël-achtige, harmonische composities,
waarin vrouwen, in bevallige standen geschikt, de ogen vol gevoel ten hemel slaan
of in vrome aandacht luisteren naar de woorden van de door God gezonden Leraar.
Maar beter dan verder te gaan met dit soort ‘wechselseitige Erhellung der Künste’,
6)
die trouwens na de oorlog in Duitsland nog al in discrediet is geraakt , lijkt het mij
enkele voor ons onderzoek meer ter zake dienende aspecten van Drost's roman
naar voren te halen om iets te weten te komen over de religieuze achtergronden
daarin. Wel is dat zowel door Koopmans als door Van Eyck ook al gedaan, maar
naar het mij voorkomt op een weinig bevredigende manier en met evenmin
bevredigende resultaten. Zij hebben geen pogingen gedaan de idee van dit boek
in de context van zijn tijd te begrijpen, al bevatten vooral Van Eyck's opstellen over
enkele punten opmerkingen van wezenlijk belang.
Koopmans wilde Hermingard onder dak brengen ‘bij de een of andere vrije
7)
Evangeliese gemeente’ . Van Eyck, in navolging van vele voorafgaande
literatuurhistorici, achtte haar evangelisch christendom verwant aan het Réveil,
meende zelfs, dat Drost deel had aan deze beweging en verbond hieraan een even
knap geconstrueerd als aan-

4)
5)

6)

7)

Schilderij van Ary Scheffer, zie Brom, a.w., plaat I.
Schilderij van Corn. Kruseman, zie G.H. Marius, De Hollandsche schilderkunst in de
negentiende eeuw, 's-Gravenhage, 1920, 2de dr., plaat 11. Verg. het genretafereel waarin
Hermingard en Marcella aan de voeten van Caelestius door hem worden onderwezen; de
verteller maakt daarbij een vergelijking met het verhaal van Maria en Martha in Joh. 11 (Herm.,
159).
Jost Hermand, Literalurwissenschaft und Kunstwissenschaft, Stuttgart, 1971, 2de dr., 55 vlg.
Echter meende Helmut Hatzfeld onlangs in zijn The Rococo, eroticism, wit and elegance in
European literature, New York, 1972, p. XIII, dat een nauw contact met de beeldende kunst
volstrekt noodzakelijk is voor de literatuurhistoricus.
J. Koopmans, Lett. Stud., 270.
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vechtbaar betoog om ‘het in de wezenlijkste zin romantische van de Hermingard’
8)
te bewijzen . Dat Drost geen contact met het Réveil heeft gehad en zelfs een critische
houding daartegenover aannam, heb ik indertijd geprobeerd aan te tonen in mijn
opstel Aarnout Drost en het Réveil. Dit had overigens nog geen verwantschap van
de religieuze aspecten van de Hermingardfiguur met deze beweging behoeven uit
te sluiten. Want men mag nu eenmaal een auteur niet identificeren met zijn
romanfiguren. Dat dit echter wèl het geval is, zal naar ik hoop uit het volgende blijken.
Men kan de vraag stellen: waardoor werd de aandacht van Drost gevestigd op
de stof voor zijn roman? hoe kwam hij er toe voor zijn verhaal het thema te kiezen
van de strijd tussen het christendom en het heidendom in een vroeg-christelijk
tijdperk? Van zijn bewonderde leermeester aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam,
David Jacob van Lennep, heeft hij waarschijnlijk geen suggestie in deze richting
gekregen, al maakte deze op zijn colleges hem wel vertrouwd met de Germaanse
wereld, gezien door de bril van Tacitus. Van Lennep's Verhandeling over het
belangrijke van Hollands grond en oudheden voor gevoel en verbeelding (1826) gaf
volgens Potgieter de stoot tot een nieuwe bezinning op het eigen volksverleden en
is voor vele auteurs een aansporing geweest tot het schrijven van historische
9)
romans . Maar Drost's verhaal speelt niet in Holland, d.w.z. de tegenwoordige
provincies van die naam, en zelfs niet of nauwelijks binnen de toenmalige grenzen
van Nederland. Bovendien niet in de zevende eeuw, waarin volgens de wat vage
10)
aanduiding van Van Lennep de eerste christenleraars in Holland optraden , maar
in de vierde. Later onderzoek heeft uitgewezen, dat deze datering, door Drost
verdedigd in zijn artikel De vestiging van het christendom in ons vaderland, althans

8)

9)
10)

Hermingard van de Eikenterpen, ed. P.N. van Eyck, Amsterdam, 1939, p. XV (ook in P.N.
van Eyck, Verz. Werk, Amsterdam, 6, 1962, 543); J.J.M. Westenbroek, Lief en leed in het
aards prieel, Ts 86, 1970, 261 vlg. Voor de voorafgaande literatuurhistorici over de vermeende
invloed van het Réveil zie mijn Aarnout Drost en het Réveil in NTg 52, 1959, 2-3.
E.J. Potgieter in zijn inleiding bij de uitgave van Drost's Schetsen en verhalen, Amsterdam,
1835/1836, p. X.
David Jacob van Lennep, Verhandeling en Hollandsche duinzang, ed. G. Stuiveling, Zwolle,
1966, 49.
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11)

voor wat betreft het zuidoostelijke deel van Nederland, inderdaad juist is .
Nu is het een opvallend feit, dat er in de eerste decenniën van de 19de eeuw juist
voor die tijd, nl. de periode van het zich in Europa verbreidende christendom en het
terugdringen van het heidendom, een grote belangstelling bestond, niet alleen in
12)
ons land . Ongetwijfeld werd deze mede gevoed door Edward Gibbon's toen
algemeen bekende werk History of the decline and fall of the Roman Empire
13)
(1766-1788) . Dit moet wel hebben behoord tot de ‘geschiedkundige bronnen’,
waarvan Drost in het slot van zijn voorwoord meende, dat hij ze niet behoefde aan
14)
te wijzen, omdat ze ‘in ieders handen’ waren .
Een werkelijke stimulans echter moet voor hem het in 1809 verschenen
epos-in-proza Les Martyrs van Chateaubriand zijn geweest. Het was J. Prinsen, die
heeft gewezen op overeenkomsten tussen dit boek en de Hermingard en J. te
Winkel, die bevestigde, dat deze Franse schrijver Drost zijn onderwerp en vele
15)
motieven aan de hand heeft gedaan . Daartegenover hadden Jacoba M. de Waal
al eerder en Van Eyck in zijn studies over Drost naderhand geprobeerd het bestaan
van deze invloeden zo veel mogelijk naar de achtergrond te dringen, te verkleinen
en voor een aantal détails te ontkennen om vooral te wijzen op de eigenheid van
16)
Drost's roman .

11)
12)

13)

14)
15)
16)

De vriend des vaderlands, 7, 1833, 801-809, ondertekend ‘L[eiden] 1833. P.X.’ (= Pax Christi?).
Zie Alg. Gesch. der Nederlanden, I, Utrecht, 1949, 176 vlg.
Het boek van Sebastina Obergasser, Das Frühchristentum im englischen und Deutschen
Roman des 19. Jahrhunderts, 1928 (diss. Innsbruck), heb ik niet in handen kunnen krijgen
(niet in de Centr. Cat. en bij navraag door de K.B. ook niet in de openbare bibliotheken te
Innsbruck en Wenen). Voor ons land kan men o.a. denken aan Jacob van Lennep's Adegild
in zijn Nederlandsche legenden, 1828, dat als onderwerp heeft de strijd tussen de gekerstende
Franken en de heidense Friezen, en voorts aan H.H. Klijn (zie noot 17).
Een Nederlandse vertaling door N. Messchaert, Geschiedenis van het verval en de ondergang
des Romeinschen rijks, 2 dln., Amsterdam, 1810/1811, gaat niet verder dan het 14de
hoofdstuk, dus tot het jaar 324.
Herm., p. VI.
J. Prinsen J. Lzn, De oude en de nieuwe historische roman in Nederland, Leiden, 1919, 78-79;
J. te Winkel, Ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde, VI, Haarlem, 1925, 533 vlg.
Jacoba M. de Waal, Aernout Drost, Utrecht, 1918 (diss. Utrecht), 113-118; P.N. van Eyck,
a.w., p. XIX-XXIII, L-LIII.
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Het ligt voor de hand, dat bepaalde overeenkomsten in stof en motieven door de
toenmalige geschiedschrijving zelf gegeven zijn. Ik geloof, dat beide groepen auteurs
de kwestie eenzijdig hebben toegespitst, de eerste om de afhankelijkheid van Drost,
de tweede om zijn oorspronkelijkheid te bewijzen. Maar het lijkt mij bijzonder duidelijk,
dat verschillende thema's en motieven in de Hermingard wel degelijk reminiscenties
aan Les Martyrs zijn. Ik denk nu niet in de eerste plaats aan de strijd tussen het
christendom en het heidendom in het algemeen. Dit thema ligt b.v. ook ten grondslag
aan de bij ons in 1815/1816 vertaalde roman-in-brieven Agathokles - in 1827
verscheen van deze vertaling een 2de druk - van de Weense schrijfster Caroline
Pichlervon Greiner, een verhaal, dat voor het grootste gedeelte speelt in de hogere
17)
kringen van het oostelijk deel van het Romeinse rijk gedurende de periode 300-305 .
Maar eerder lijkt mij voor de relatie tussen de Hermingard en Les Martyrs een aantal
motieven en verhaaldétails relevant. Ik noem het optreden van twee gelieven,
waarvan de een een christen is, de ander een heiden, in Chateaubriand's epos
Eudore en Cymodocée, in Drost's roman Hermingard en Siegbert; en voorts de
18)
huwelijkssluiting van beide paren volgens een christelijke èn een heidense rite ,
het optreden van een heidense priesteres of wichelares,

17)

18)

Caroline Pichler-von Greiner, Agathokles, 3 dln, Groningen, 1815/1816. Het is een roman in
126 brieven. Het origineel verscheen in 1808 te Wenen, enkele maanden vóór Les Martyrs
(1809). Voor Caroline Pichler zie Alg. D. Biographie, 26, 1888, 106 vlgg. en Lena Jansen,
Karoline Pichlers Schaffen und Weltanschauung im Rahmen ihrer Zeit (diss. Nijmegen), Graz,
1936. Zij noemt de Agathokles ‘eine einzig grosze Verteidigungsschrift der christlichen
Religion’, gericht tegen Gibbon die de christenen de schuld gaf van de ondergang van het
Romeinse rijk (229). Caroline Pichler was een in Nederland veel gelezen schrijfster; blijkens
[J. de Jong,] Alphabetische naamlijst van boeken, welke zedert het jaar 1790 tot en met het
jaar 1831, in Noord-Nederland zijn uitgekomen, [...], 's-Gravenhage en Amsterdam, 1832, en
id., supplement tot en met 1832, 1835, waren vóór 1833 veertien titels van haar werk hier
vertaald. In hetzelfde jaar, waarin de Hermingard verscheen, kwam te Amsterdam van Hendrik
Harmen Klijn het treurspel Agathocles uit, geschreven in Frans-classicistische trant. Blijkens
de voorrede daarvan, waarin hij ook een aantal toen gangbare kerkgeschiedenissen m.b.t.
de periode van Constantijn de Grote noemt, waren de hoofdpersonen ontleend aan de roman
van Pichler. Klijn beschouwde Constantijn als een christenheld (114) en een vredevorst (115).
Herm., 349, 353; Mart., XIV, 334. Het romeinse cijfer geeft het nummer van het boek aan van
Les Martyrs, het arabische cijfer de bladzijde in Chateaubriand, OEuvres romanesques et
voyages, II, texte établi, présenté et annoté par Maurice Regard, Bibliothèque de la Pléiade,
Paris, 1969.
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19)

het door Velléda en door Witte Gertrud geëiste mensenoffer , de beschrijving van
20)
een veldslag tussen Romeinen en Franken samen met Germanen , het motief van
21)
22)
de op het slagveld dood gewaande krijger , een scène in de arena , de
begunstiging door Constantijn van Eudore en van Paulinus, beide officier, de
langdurige afwezigheid van Eudore en van Siegbert, het zelfverwijt van Eudore en
van Caelestius (na de verleiding van een meisje) dat zij als een Kaïn de onschuld
23)
hebben vermoord , het toeristisch bewonderen van bekende gebouwen in Rome
24)
25)
door Eudore en door Paulinus , de verwijzing naar de droom van Scipio , het
26)
vertoeven van Eudore en van Caelestius bij Antonius, de ‘Thebaïsche woestijnier’ ,
27)
en de doop in de beek van Cymodocée en van Hermingard . Zoals uit deze
opsomming blijkt, die niet pretendeert volledig te zijn, kunnen er nog wel wat meer
overeenkomstige motieven en verhaaldétails worden aangewezen dan De Waal,
Prinsen, Te Winkel en Van Eyck hebben vermeld. Zelfs zal men het motto uit Vondel
op het titelblad van de Hermingard ‘Zoo groeit de lelie onder doornen’ in het 14de
boek van Les Martyrs terug te vinden, maar dan in de oorspronkelijke context ‘Tel
est le lis entre les épines, telle est ma bien-aimée entre les vierges’ etc., door
Chateaubriand gebruikt als een kerkelijke bruiloftszang naar het Hooglied van
Salomo (II, 2) bij de huwelijkssluiting van Eudore en Cymodocée. Dit laatste is er
een voorbeeld van, hoe allerlei motieven en verhaaldétails in Les Martyrs door Drost
op een geheel andere wijze zijn verwerkt. Men kan b.v. niet zeggen, dat hij trekken
van de figuur van Eudore eenvoudig heeft overgebracht in die van Paulinus of van
Caelestius, al

19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

Herm., 54; Mart., IX, 257.
Herm., 127 vlg.; Mart., VI, 197 vlgg.
Herm., 131, 329; Mart., VI, 210 vlg.
Herm., 334 vlg.; Mart., XXIV, 485 vlg.
Herm., 303; Mart., IV, 171.
Herm., 331; Mart., IV, 160.
Herm., 111, zie ook hierna noot 69; Mart., V, 180.
Herm., 299; Mart., XI, 293.
Herm., 185; Mart., XIX, 414.
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vindt men veel van Eudore's gedrag en eigenschappen terug in de
levensgeschiedenis van de laatste die zich afspeelt vóór het verhaal begint; evenals
deze is hij een christen-met-vallen-en-opstaan. Als Van Eyck wil aantonen, dat de
figuur van de wichelares Gertrude niet aan Velléda uit Les Martyrs (IX en X) is
ontleend, maar aan Velaeda uit Tacitus, min of meer via Zeghemond in Hooft's
Baeto, en (kan men er aan toevoegen) met herinneringen aan Vondel's
28)
Leeuwendalers en Batavische Gebroeders , dan heeft hij in zover gelijk, dat Drost
hierbij uit Tacitus historische bijzonderheden heeft geput die niet voorkomen bij
Chateaubriand, b.v. haar verblijfplaats in de Lippetoren. Maar dat sluit niet uit, dat
Drost een zodanige figuur in een zodanig verhaal kan hebben geplaatst met het
voorbeeld van Chateaubriand's epos voor ogen. In het algemeen kan men dit zeggen:
wanneer enkele van deze motieven en détails in Les Martyrs ook zouden zijn
voorgekomen in de Hermingard, zou dat een toevalligheid kunnen zijn. Maar wanneer
een zo groot aantal, zij het anders geschikt en vaak met een ander soort personen
en omstandigheden in verband gebracht, wordt aangetroffen in twee werken, waarvan
de algemene thematiek nauw verwant is, kan een relatie moeilijk worden ontkend.
Dit geldt nog te meer, als men op bepaalde vormverschijnselen let. Men ontkomt
niet helemaal aan de indruk, dat Drost aanvankelijk evenals Chateaubriand een
epos-in-proza had willen schrijven. Het is bekend, dat er voor het minst één vroegere
versie van de Hermingard moet hebben bestaan. In november 1831 was hij bezig
met een omwerking van zijn tekst, naar zijn vriend Bakhuizen van den Brink
29)
meedeelt . In zijn roman, zoals die in oktober 1832 verscheen, kan men enkele
duidelijke kenmerken van het epos aantreffen, zoals epi-

28)

29)

Van Eyck, a.w., p.L.; Tacitus, Hist., IV, 61, 65 en V, 22, 24; Germ., 8. Zie ook het motto van
het vierde hoofdstuk (Herm., 50), een variant op vs. 1507-1508 van Vondel's Leeuwendalers.
Daarbij kan ook worden genoemd Jacob van Lennep's Adegild (in Nederlandsche legenden,
1828), door Drost met belangstelling gelezen (Bakhuizen in Drost's Schetsen en verhalen,
p. XI); daarin komt een Friese wichelares, Tjetscke, voor. Zie Te Winkel, Ontwikkelingsgang,
VI, 521 en 534.
Brief d.d. 12.11.1831 van R.C. Bakhuizen van den Brink aan J. van Geuns in L. Brummel,
De studietijd van R.C. Bakhuizen van den Brink door brieven toegelicht, Achter het boek,
's-Gravenhage, 1969, 90.
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30)

31)

32)

soden , voorspellende dromen , de beschrijving van een veldslag en zelfs iets,
dat sterk doet denken aan ‘le merveilleux chrétien’, zij het dan in de vorm van een
droom van Hermingard; daarin wordt de ondergang aangeduid van de Germaanse
33)
godenwereld en de overwinning van de hemelingen . Voor Chateaubriand, die er
een ruim maar naar het oordeel van tijdgenoten en nageslacht niet zeer overtuigend
gebruik van heeft gemaakt, was het wonderbare blijkens zijn ‘Préface’ een wezenlijk
element van zijn epos. Hij had dit er juist welbewust in gebracht bij de omwerking
van zijn eerder geschreven poëtische roman Les Martyrs de Dioclétien en wilde
daarmee bewijzen, met het voorbeeld van Milton's epen voor ogen, dat de christelijke
godsdienst het, wat ‘le merveilleux’ betreft, gerust kon opnemen tegen de heidense
34)
mythologie .
Men zou bij de genoemde kenmerken van het epos die ook in de Hermingard
voorkomen nog kunnen denken aan de reeds in de 18de eeuw door
literatuur-theoretici geconstateerde verwantschap tussen het epos en de roman.
Voor Schiller was de laatste immers de ‘Halbbruder’ van de eerste. En Chateaubriand
35)
zelf had er geen bezwaar tegen, dat zijn epos als een roman werd gelezen . Maar
dan valt voor Drost's boek bovendien nog te wijzen op het opvallende feit, dat dit

30)
31)
32)
33)
34)

35)

Herm., 203-208, het levensverhaal van Welf, en 255-260, de legende van Johannes en
Theagenes.
Herm., 38-39, Thiedric's droom en 194 vlg., de droom van Hermingard.
Herm., 127-129.
Herm., 196-198.
B. d'Andlau, Le merveilleux chrétien dans ‘Les Martyrs’ in Revue d'histoire littéraire de la
France, Paris, 1968, 934-941, en id. Chateaubriand et les Martyrs, naissance d'une epopée,
Paris, 1952, 17 vlgg. Voor de tegenwoordige beoordeling zie Cardinal Georges Grente,
Dictionnaire des lettres françaises, Le dix-neuvième siècle, I, Paris, 1971, 233 (tekst van Jean
Gaulmier) en A. Adam, G. Lerminier, E. Morot-Six, Littérature, II, Paris, 1968, 27 (tekst van
Pierre Moreau).
Zie b.v. Fr. von Blanckenburg, Versuch über den Roman (1774) en Schiller in een brief aan
Goethe d.d. 8.7.1796: ‘Der Roman [...] nähert sich in mehreren Stücken der Epopee’, beide
geciteerd in E. Lämmert, H. Eggert u.a., Romantheorie, Dokumentation ihrer Geschichte in
Deutschland 1620-1880, Köln, Berlin, 1971, 144 vlg., 174 en 182. Voorts werd verwantschap
èn onderscheid geconstateerd o.a. door Jean Paul (1804), W. Grimm (1810) en Karl
Morgenstern (1819); zie Lämmert, Eggert u.a., a.w., 221, 238 en 255 vlgg. Voor Chateaubriand
op dit punt zie diens Examen des Martyrs in OEuvres romanesques et voyages, II, 92.
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24 hoofdstukken telt (zoals een epos 24 boeken heeft) plus een laatste, dat als enig
hoofdstuk een titel heeft, nl. ‘Besluit’, en meer een soort aanhangsel of nabericht
36)
is .
Gezien deze inhoudelijke en formele trekken van overeenkomst mist Van Eyck's
afwijzing van de invloed van Les Martyrs op de Hermingard klemmende argumenten.
Zonder Chateaubriand's epos zou Drost zijn roman zeker anders hebben geschreven.
Maar diens navolging-in-reactie is wel een duidelijk voorbeeld van een creatieve
imitatio.
Ongetwijfeld heeft Van Eyck dan ook gelijk, als hij betoogt, dat de geest, het
centrale levensgevoel en de centrale idee van Drost's roman geheel anders zijn
dan die van Les Martyrs. Wordt de eerste bepaald door een evangelisch, meer
innerlijk beleefd christendom, Chateaubriand prijst de ‘Heerlijkheid der Kerke’,
verbonden aan de wereldlijke macht, het christendom als staatsgodsdienst, tot stand
gekomen met het keizerschap van Constantijn. In Drost's roman daarentegen vindt
men veel critiek op het karakter en het optreden van deze vorst, ook uit nationale
37)
motieven (zijn moordpartijen onder Franken en Germanen in 306) . De verteller
ziet juist met hem het verval en het bederf van het christendom toenemen. Het
verdient aandacht, dat de keuze door elk van de beide schrijvers van het tijdperk
waarin hun verhaal speelt in dit verband van betekenis is. Chateaubriand plaatst
zijn

36)

37)

Om misverstand te voorkomen wijs ik er op, dat in de oorspronkelijke uitgave van de
Hermingard de aanduiding van het achtste hoofdstuk luidt ‘Negende hoofdstuk’, waarna dan
weer regelmatig verder wordt geteld zodat het op het eerste gezicht lijkt, of de roman 25
hoofdstukken heeft plus een ‘Besluit’. Dit is in de loop der jaren slechts door twee besprekers
opgemerkt. Een zekere S. (= Vincent Loosjes?) constateert dit in de Algemeene Konst- en
Letterbode, 1833, I, nr. 8, 5 jan., 127, maar meent, dat er geen hoofdstuk mankeert, ‘daar
het verhaal goed doorloopt’; het is ‘enkel een feil in het nommer’. Albert Verwey maakt bij
een gedeeltelijke herdruk van de roman in De Beweging, 3, 1917, 63 noot 1, een opmerking
van dezelfde strekking. Vreemd is het, dat Van Eyck's editie zonder enig commentaar wel de
aanduiding ‘Achtste hoofdstuk’ en die van de volgende capita correct vermeldt; maar i.p.v.
‘Vierentwintigste hoofdstuk’ leest men daar ‘Vijfentwintigste hoofdstuk’, zodat ook deze uitgave
ogenschijnlijk 25 hoofdstukken heeft plus een ‘Besluit’. De Duitse vertaling Hermingard von
Eikenterpen, Aus dem Holländischen von J.D. Bétaz, Rinteln und Leipzig, 1840, heeft een
correcte hoofdstukkentelling.
Herm., 4 en noot bij p. 3 op p. 365; voorts Constantijn's moord op Licinus en op zijn zoon
Crispus (333, 334).
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verhaal in de tijd van Diocletianus en Galerius, de tijd van de christenvervolgingen
dus; het eindigt, voordat Constantijn caesar van het westen wordt (306). Drost's
verhaal speelt in de periode van 320 tot 327, toen Constantijn als caesar augustus,
in het bezit van de macht over het hele Romeinse rijk, een prachtlievende, decadente
38)
tyran met de allures van een oosters vorst was geworden . ‘Zijn zegepraal was
39)
geenszins die des Christens’, is het oordeel van Caelestius’ .
Van Eyck noemt de Hermingard ‘een welbewuste afrekening met de centrale idee
40)
van Les Martyrs’, een anti-Martyrs zelfs , wat toch, om nog even terug te komen
op de kwestie van de invloed, voor het minst de diepe indruk vooronderstelt die het
epos door zijn dichterlijke kwaliteiten op Drost moet hebben gemaakt. In zijn
voorwoord ontkent deze de bedoeling te hebben gehad in zijn roman ‘den strijd met
de Katholieke kerk te bepleiten’. En inderdaad is zijn boek niet een verkapte polemiek
geworden tegen de Rooms-Katholieke kerk van zijn eigen tijd. Maar juist daarom
kan worden vermoed, dat het hier om meer ging dan om een persoonlijke opvatting
van de auteur, zoals Van Eyck schijnt te suggereren.
De juistheid van dit vermoeden is gemakkelijk aan te tonen. Drost's leermeester,
de Leidse hoogleraar in de hermeneutiek en exegese W.A. van Hengel, deed in
41)
1831 te Amsterdam het eerste deel verschijnen van een nogal wijdlopig boek
Geschiedenis der zedelijke en godsdienstige beschaving van het hedendaagsche
Europa (4 dln). Onder de intekenaren komt de naam voor van ‘Drost, (A.) Theol.
Stud. te Leiden’. In dit boek leest men op p. 324: ‘Zeker zal ieder onpartijdig
beoordelaar der geschiedenis gereedelijk toestemmen, dat de Christenheid
langzamerhand, en vooral sedert de regering van Konstantijn den Groote, niet weinig
bedorven is geworden’. Van Hengel spreekt voorts van ‘een jammerlijke verbastering’
en meent, dat het christendom wel on-

38)
39)
40)
41)

Edw. Gibbon, The history of the decline and fall of the Roman empire, ed. J.B. Bury, II, London,
1897, Ch. XVIII, 202-205; Herm., 335-336.
Herm., 174.
Van Eyck, a.w., p. LIII.
Chr. Sepp, Proeve eener pragmatische geschiedenis der theologie in Nederland van
1787-1858, Amsterdam, 1868, 3e dr., 472.
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42)

derscheiden dient te worden van de kerk, vooral sedert Constantijn . Een andere
Leidse hoogleraar, bij wie Drost college liep, was de kerkhistoricus N.C. Kist. In
1808 was hij te Utrecht bij professor Philip Willem van Heusde gepromoveerd op
een dissertatie De commutatione, quam, Constantino M. [agno] auctore, societas
subiit christiana. Daarin laakt hij (p. 62) de gedurende Constantijn's regering
heersende grote pracht van de godsdienstige cultus, die gepaard ging met een
verbastering en verduistering van het ware geloof.
Beiden wijzen met deze opvatting terug naar Herder, die evenals Gibbon in hun
werken meermalen wordt geciteerd. In zijn Ideen zur Philosophie der Geschichte
der Menschheit (1784-1791) noemt Herder (XVII) Constantijn's christelijke staat een
‘zweiköpfig Ungeheuer’; diens regering leidde tot despotisme. Over de barbaarse
pracht van Constantinopel, dat een verzamelplaats van alle ondeugd werd, zouden,
43)
naar hij meent, zelfs de oude Romeinen het hoofd hebben geschud . Voor de lezer
van Drost's Hermingard zijn dit geen onbekende geluiden.
Ook de wijze, waarop Les Martyrs in ons land werd ontvangen, kan het geestelijk
klimaat verduidelijken, waarin Drost in het begin van de dertiger jaren der vorige
eeuw zijn roman schreef. Maar tevens kan daaruit blijken, hoe hij zich distantiëerde
van de actuele godsdienstige tegenstellingen.
Een vertaling van Les Martyrs door M.A. van Steenwijk, pastoor te Zoetermeer
en Zegwaard, verscheen in Leiden (3 dln., 1823-1826) onder de titel De martelaren
of de zegepraal van den christelijken godsdienst. Te Rotterdam kwam in 1830, het
jaar waarin Drost met het schrijven van zijn roman begon, een titelherdruk van dit
boek uit. De vertaler gaf in zijn voorbericht een scherpe critiek op N.G. van Kampen.
Deze had een overzetting doen verschijnen van Chateaubriand's Itinéraire de Paris
à Jerusalem (1811) onder de titel Reizen van Parijs naar Jeruzalem (1812, 3 dln.),
maar ‘door den overdraagzamen

42)
43)

Van Hengel, a.w., I, 53.
J.G. Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. Mit einem Vorwort von
Gerhart Schmidt. Textausgabe, Darmstadt, 1966, 458 vlg.; E.J.F. Smits, Herder's
humaniteitsphilosophie (diss., Groningen), Assen, 1939, 67.
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geest van zijn kerkgenootschap voortgezweept’ het boek te Rooms gevonden om
een complete en onbewerkte vertaling te geven. Van Kampen had in 1831 de 2de
druk het licht doen zien van Schoonheden des christendoms of zedelijke en
dichterlijke voortreffelijkheden van den christelijken godsdienst, een omwerking en
bekorting van Le génie du Christianisme. Die omwerking achtte hij, ondanks ‘een
menigte uitmuntende trekken, schoone, treffende gedachten, rijke beelden,
schilderachtige tafereelen en zeer vele plaatsen, welke den echten dichter
kenschetsen’, noodzakelijk wegens ‘de gedurig stootende verwarring van
44)
Christendom en Catholicisme, zeer veele valsche redeneringen’, e.d. . Tegenover
de eerste druk (1810) van dit boek was een bloemlezing uit Le Génie du
Christianisme verschenen, getiteld Schoonheden van den Roomsch-Katholieken
Godsdienst (1827, 2de dr.), van de hand van dezelfde pastoor Van Steenwijk.
45)
Deze ‘wedstrijd in vertalingen’, zoals Gerard Brom het heeft genoemd , laat zien,
hoezeer deze boeken van de Franse schrijver voor en tijdens Drost's werk aan zijn
roman de gemoederen in ons land bezig hielden. De tijd leek voorbij, waarin de
vader van ds. C.E. van Koetsveld (Van Koetsveld was geboren in 1807) lid kon zijn
van het Delftse genootschap Christo Sacrum, dat - een typisch 18de eeuwse
46)
gedachte - de vereniging van alle christenen in één broederschap voorstond . Des
te meer valt het op, dat Drost zich met zijn verhaal niet in deze strijd heeft gemengd.
Hiervoor behoort, zoals hij in zijn voorwoord zegt, niet ‘het gewaad des romans’ te
worden gekozen.
Zag Van Eyck in de Hermingard een anti-Martyrs, Gerard Brom meende wat de
idee van het boek betreft te kunnen volstaan met op te merken, dat Drost met deze
roman Les Martyrs ‘zoveel mogelijk verdominede’. Beide auteurs zijn nog al aan de
oppervlakte gebleven in

44)

45)
46)

Dezelfde opvattingen vindt men in toenmalige Nederlandse tijdschriften als De boekzaal der
geleerde wereld, 1826, I, 284-289, een bespreking van De martelaren, of de zegepraal der
christelijke godsdienst, I, en De recensent ook der recensenten, 26, 1833, 114-118.
G. Brom, Romantiek en katholicisme in Nederland, I, Kunst, Groningen-Den Haag, 1926, 96.
J. ten Brink, Gesch. der Noord-Ned. letteren in de XIXe eeuw, [...] grootendeels herzien [...]
door Taco H. de Beer, I, Rotterdam [z.j.] 2e dr., 220.
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het onderzoek naar de idee van het boek. Want er zijn, om het in de stijl van Brom
te zeggen, nu eenmaal dominees in soorten. En Van Eyck's formulering van de
centrale idee van de Hermingard is tamelijk algemeen en vaag. Zijn omschrijving
daarvan luidt: het ‘Evangelisch geloof als het, voor alle mensen, in alle tijden, onder
alle omstandigheden enig-waar en enig-heilbrengend Christendom’. Maar deze
omschrijving kan men moeilijk exclusief in verband brengen met de religieuze
47)
gedachtenwereld van het Réveil .
Om een duidelijker inzicht te krijgen in de godsdienstige opvattingen, die de idee
van de Hermingard nader kunnen bepalen, zal men zich moeten afvragen: hoe
wordt ons de figuur van Hermingard gepresenteerd? wat voor soort bekering wordt
in haar verbeeld? wat zijn de wezenlijke trekken van het christendom, dat Caelestius
haar leerde?
Drost had aan zijn roman, zoals hiervoor al werd opgemerkt, als motto een
versregel van Vondel meegegeven: ‘Zoo groeit de lelie onder doornen’. Het is een
citaat uit de rei aan het einde van het vierde bedrijf van Vondel's Maeghden (vs.
1344). Het ligt voor de hand aan te nemen, dat de auteur daarmee iets van de
centrale idee van zijn verhaal heeft willen aangeven.
Als bronnen voor zijn martelaarsdrama Maeghden had Vondel zowel van een
48)
legende als van de historie gebruik gemaakt, zoals W.A.P. Smit vermeldt . De
dichter eert in dit treurspel niet ‘een geëxal-

47)

48)

Van Eyck, a.w., p. XVI, aldaar gecursiveerd. Van Eyck heeft de term ‘evangelisch’ nog al
argeloos gebruikt. De Groninger richting claimde deze naam. Zie P. Hofstede de Groot, De
Groninger godgeleerden in hunne eigenaardigheid, Groningen, 1855, 29; Th.L. Haitjema in
Enc. van het christendom, Amsterdam-Brussel, I, 1955, 343, s.v. evangelischen. Maar deze
school werd juist door de mannen van het Réveil krachtig bestreden, o.a. door l. da Costa,
Eenige opmerkingen omtrent het onderscheidend karakter der Groningsche godgeleerde
school, Amsterdam, 1847, en door Groen van Prinsterer en Koenen; zie J. Zwaan, Groen
van Prinsterer en de klassieke oudheid (diss. V.U.), Amsterdam, 1973, 13-14, 87 noot 180,
123-134. Over deze controverse ook M. Elisabeth Kluit, Het prot. Réveil in Nederland en
daarbuiten, 1815-1865, Amsterdam, 1970, 260-269. In diezelfde tijd hebben echter ook diverse
groeperingen in het middenveld tussen orthodoxie en modernisme zich onder de naam
‘evangelisch’ gepresenteerd; zie A.J. Onstenk, ‘Ik behoor bij mezelf’. Cornelis Elisa van
Koetsveld, 1807-1893, Assen, 1973, 176, noot 45.
W.A.P. Smit, Van Pascha tot Noah, I, Zwolle, 1956, 242, noot 1.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 90

215
teerd doodsverlangen’, merkt Smit op, maar hij ‘verheerlijkt de volstrekte en
vreugdevolle onderwerping aan de wil van God, ook als Deze het hoogste offer
vraagt’. ‘De zinvolheid van het Godsbestuur [wordt] onvoorwaardelijk aanvaard’. Dit
is het grondmotief van Maeghden. Daardoor krijgt dit stuk een emblematisch karakter
met exemplarische betekenis. Smit constateert tenslotte dan nog, dat Vondel in dit
treurspel geen eenheid heeft bereikt. Het tekort ervan ziet hij in het uiteen vallen in
49)
twee afzonderlijke gedeelten: de legende en de historie .
De lezer van de Hermingard stelt vast, dat het verhaal in een bepaalde historische
tijd is gesitueerd en dat bij de beschrijving van een aantal personen, hun woningen,
kleding, wapens, zeden en gebruiken is gestreefd naar de suggestie van een
historische werkelijkheid. Voor dit laatste zijn, naar uit de noten achterin blijkt, o.a.
de daarvoor in aanmerking komende passages bij Tacitus, Wagenaar, Eusebius
50)
en Lactantius bestudeerd . Maar anderzijds is in de figuur van de titelheldin een
voor de verhaalde periode weinig reële, een ideale, aan een personage uit een
legende herinnerende gestalte geschapen, al is daarvoor dan ook geen rechtstreeks
voorbeeld in de bestaande legendenlitetuur aanwijsbaar. Hoogstens zou men kunnen
denken aan onschuldig lijdende, maar in deugd en godsdienstzin standvastige
legendarische vrouwenfiguren, zoals b.v. Genoveva, door de verteller in een ander
51)
verband in dit verhaal genoemd .
De discrepantie tussen de beschrijving van een aantal figuren en die van de
historische, of althans verondersteld historische werkelijk-

49)
50)

51)

Smit, a.w., 261-262.
In zijn hiervoor (noot 11) genoemd opstel noemt Drost nog Simon van Leeuwen, Batavia
illustrata [ofte verhandelinge vanden oorspronk, voortgank eere, staat en godsdienst van Oud
Batavien, mitsgaders van den adel en regeringe van Hollandl, 's-Gravenhage, 1685].
Herm., 145. Voor de in Nederland, Duitsland en elders verspreide legende van Genoveva en
bewerkingen daarvan in volksboeken zie Albert Schneider, La légende de Geneviève de
Brabant dans la littérature allemande, Paris, [s.d.]. Drost kan het verhaal in zijn jeugd hebben
gelezen in een bewerking van Chr. von Schmid, Genovefa. Eine der schönsten und rührendsten
Geschichten des Althertums neu erzählt für alle guten Menschen besonders für Mütter und
Kinder, Augsburg 1825, 4de dr.
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heid werd al onmiddellijk na het verschijnen van het boek door Drost's vriend Jan
Pieter Heije als een bezwaar gevoeld. ‘Het karakter van Hermingard is ons echter
wat te Idealisch, het heeft, onzes inziens, te weinig de kleur des tijds, en vooral der
landstreek en landaard, waartoe zij behoorde’, schrijft hij in zijn recensie. Zijn critiek
in dit opzicht treft ook de figuur van de prediker Caelestius en de karakters van
Siegbert en de Romeinse knaap Paulinus. Hij acht ze op een paar plaatsen
mistekend: ‘dat dweepachtig weekelijke, waartoe onze Romandichter soms schijnt
52)
over te hellen, behoort geheel niet tot dien tijd’ . Dit oordeel is begrijpelijk, gezien
van het realisme uit, dat, voor een deel althans, sedert de dertiger jaren van de 19de
eeuw binnen het kader van de z.g. historische romantiek opkwam.
Maar het is niet waarschijnlijk, dat Drost op dat ogenblik dit bezwaar heeft erkend.
Hij heeft Hermingard welbewust niet als een in de historische context reële figuur
willen zien, maar als iemand, die ‘zich ten allen tijde boven het geslacht van hare
tijdgenoten onderscheidde’. In het 14de (= 13de) hoofdstuk wordt zij op de Paasdag,
onderweg naar Caelestius die haar zal dopen, aldus getekend: ‘Die idealische
reinheid, die onbeschrijfelijke heiligheid, welke men, in de afbeeldsels der Heiligen,
gedwongen wordt te bewonderen [...] veredelde ook op dien dag het gelaat der
53)
edele maagd’ .
Het herleven van de belangstelling voor de heiligenlegende is in die tijd niet
ongewoon. Met name in Duitsland niet. De Duitse literatuur en semi-literatuur van
de Biedermeiertijd zijn voor Drost van grote betekenis geweest, zoals blijkt uit zijn
jeugdlectuur (o.a. Friedrich Strauss' Glockentöne) en uit zijn vertalingen naar
kinderboeken van Christoph von Schmid, al vijf jaar voor het verschijnen van de
54)
Hermingard begonnen . In laatstgenoemde verhalen overweegt, vanzelfsprekend
voor die tijd en voor dat doel, het paradigmatische van de deugdzame en
godsdienstige meisjesfiguren die de hoofdpersonen er van zijn en veel lijden moeten
verduren.
De legende als ‘christliche Zweckform’ (ik ben nog geen Neder-

52)
53)
54)

De vriend des vaderlands, 6, Amsterdam, 1832, 837-838.
Herm., 135, 183-184.
Kamphuis, a.w., 4-6.
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landse vertaling van dit woord tegengekomen) was toen in Duitsland een geliefd
55)
genre, zoals men in Friedrich Sengle's Biedermeierzeit kan lezen . Het is Herder
geweest, die in verweer tegen Voltaire de legende, algemeen christelijk van geest
en idyllisch-didactisch van toon, weer erkende als een legitieme dichtsoort en
Bouterwek, die in 1819 als gezaghebbend literair-theoreticus daaraan zijn sanctie
gaf. ‘Die Anhänger’, schrijft Sengle, ‘eines überkonfessionellen Christentums, die
in der Restaurationsepoche groszen Einflusz besaszen, knüpften ausdrücklich bei
56)
ihm [Herder, K.] und seine Schule an’ . In Drost's roman komt trouwens, bij wijze
van een episodisch verhaal, ook een toen bekende legende voor met een verwijzing
57)
in een noot naar Herder, nl. naar diens Der gerettete Jüngling .
Evenals de idee van de Hermingard de auteur tot een ander tijdsbestek heeft
gebracht dan dat van Les Martyrs heeft die hem ook een andere ruimte, of liever,
andere ruimtelijke verhoudingen doen kiezen. Men kan in het verhaal, globaal
genomen, drie ruimten onderscheiden. Ten eerste die van de toenmaals bekende
wereld gedurende het derde decennium van de vierde eeuw; daarin was de strijd
tussen christendom en heidendom voornamelijk nog gaande in de buitengewesten
van het Romeinse rijk. Deze wereld vormt de ruimtelijk-historische achtergrond van
het eigenlijke verhaal en is daarmee door verschillende draden verbonden. Ten
tweede de streek langs de Rijn zo ongeveer tussen de tegenwoordige plaatsen
Hoog Elten en Wezel aan de Lippe, waarin de hoofdhandeling zich afspeelt. En ten
derde, als weer een kleinere kring daarbinnen, de lieflijke plek in het bos nabij de
Eikenterpen, een ware

55)
56)
57)

Sengle, a.w., II, 139.
Sengle, a.w., II, 141; Helmut Rosenfeld, Legende, Stuttgart, 1964, 2de dr., 72 vlgg. Novalis
stelde legenden en evangeliën op een lijn (Rosenfeld, a.w., 75).
Herm., 255-260 en noot daarbij op p. 367. Het is het verhaal van Johannes en Theagenes,
door Bernard ter Haar te Arnhem in 1838 als ‘eene legende uit de apostolische eeuw’ in
dichtvorm uitgegeven met in de aantekeningen (p. 74) een herinnering aan Drost die van plan
was geweest ‘deze Legende in het gewaad van een Romantisch verhaal te kleeden’. Drost
had het verhaal ook bij Eusebius gelezen. Het komt eveneens voor in een boekje van A.F.
Krummacher dat Drost na de voltooiing van zijn Hermingard vertaalde en uitgaf onder de titel
Joannes, de discipel des Heeren, Haarlem, 1833.
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locus amoenus, waar de oude prediker Caelestius Hermingard en haar Romeinse
vriendin Marcella onderricht in het christelijk geloof, bekeert en doopt en met hen
het avondmaal viert.
Zowel in Les Martyrs als in Agathokles wordt door de hoofdpersonen veel gereisd
over grote afstanden door het gehele Romeinse rijk. Barthélemy's Voyage du jeune
Anacharsis en Grèce (1788) zal hieraan wel niet vreemd zijn geweest. Maar voor
zover dat in de Hermingard gebeurt, hebben deze reizen plaats in de periferie van
het verhaal en niet door de titelheldin. De verteller bericht ons erover, rechtstreeks
of via sommige personen, die hun vroegere ervaringen meedelen: Caelestius,
Marcella, Paulinus en Siegbert. Deze eerstgenoemde ruimte is in het
handelingsverloop van de roman dan ook min of meer marginaal. Het is de grote,
in naam christelijke, maar door macht, weelde en corruptie boze wereld die nauwelijks
kan doordringen in de Bataafse van de als tweede genoemde ruimte. In deze laatste
spelen zich woeste tonelen af, zoals het offerfeest bij maanlicht onder leiding van
een uit Ossian ontleende figuur, nl. de heidense priester Welf. Maar ook vindt men
58)
er de idyllisch geziene huiselijkheid van nobele Bataafse families , een duidelijke
idealisering van het voorgeslacht in de geest van oudere tijdgenoten als Helmers.
De als derde genoemde ruimte ligt geheel en uitsluitend in de sfeer van de
idyllische legende, die, in het algemeen gesproken, kan worden gezien als een
59)
kerstening van de classicistische idylle à la Salomon Gessner . Het is de open plek
in het bos, waar Caelestius verblijft. Een beekje stroomt er langs ‘tusschen frisch
vergeetmijniet en prachtige waterleliën’, de bodem is er bedekt met mollig gras en
donzig mos, op een stukje grond wordt koren verbouwd, er staat fraai geboomte ‘in
oorspronkelijke vorm en schoonheid’ en Caelestius' sobere hut, waar bij de ingang
een houten kruis staat opgericht, is voorzien van een

58)
59)

Herm., 288, 201.
Over de relatie tussen religie en idylle zie Sengle, a.w., II, 752, 769, 867. Een verbinding van
evangelieverhaal en idylle vindt men bij Adriaan Loosjes, Semida en Cidli of de hope der
opstandling, 1804. Drost kende en waardeerde dit verhaal blijkens een noot op p. 7 van zijn
vertaling naar Chr. von Schmid's kinderboek Rosa van Tannenburg. Een verhaal voor
jongelieden, Haarlem, 1827. Voor Loosjes' navolging van Klopstock zie Maria H. de Haan,
Adriaan Loosjes, Utrecht, 1934, 85. Met werk van Gessner was Drost bekend blijkens Herm.,
318.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 90

219
zodenbank en eenvoudig vaatwerk. Aan de voeten van de blinde grijsaard, ‘die de
priester van dit heiligdom der natuur scheen te zijn’, ligt een ree en de verteller laat
niet na te herinneren aan de legende van Genoveva: door de goddelijke
voorzienigheid had zij een ree ter beschikking om haar en haar kind van melk te
voorzien. Het geheel ademt vrede en stilte die uitnodigen tot vrome bespiegelingen
en godsdienstigwijsgerige overpeinzingen.
Hermingard kan deze plaats slechts met moeite bereiken na een afmattende tocht
door moerassen en donkere bossen met verwilderde en omgevallen bomen en met
dichte doornstruiken die haar verwonden. De symboliek in dit alles behoeft, geloof
ik, nauwelijks toelichting. De vermelding van leliën en doornen wijst er op, dat het
motto uit Vondel's Maeghden in eerste instantie deze derde ruimte als het centrum,
het hart van de roman aanduidt. In deze locus amoenus, dit ideale landschap met
60)
alle kenmerken van deze oude topos , kennelijk bedoeld als een christelijke
tegenhanger zowel van de eerder beschreven Germaanse offerplaats, als van het
61)
Griekse Tempe-dal waar Marcella een gelukkige jeugd heeft gehad , kan tijdens
een eenvoudige godsdienstoefening na de doop in het levende water van de beek
het avondmaal worden gevierd. Daarbij speelt de natuur - het onweer en de stilte
daarna - een belangrijke rol: ‘Godsdienstige huivering, als omzweefde hen de
62)
Godheid, vervulde aller boezem’ .
De natuur dient, hier als elders in deze roman, als sympathetische uitdrukking
63)
van de gemoedsbeweging der personen . Maar ook in andere zin en op andere
wijze is zij van betekenis. Dat blijkt uit het

60)
61)
62)

63)

E.R. Curtius, Europäische Literatur und Lateinisches Mittelalter, Bern/München, 1969, 7de
dr., 202-206, Herm., 144-153.
Herm., 30, 107-108.
Herm., 186. Deze numineuze huivering in het ideale landschap had ook Marcella vervuld in
haar jeugd in het Thessalische Tempe-dal (Herm., 108). Zie Curtius, a.w., 199, die er echter
op wijst, dat de numineuze huivering bij Vergilius wordt ervaren in het wilde bos (Aen. VI, 179
vlgg.), vóór het betreden van de loens amoenus, hier het verblijf der zaligen (Aen. VI, 638
vlgg.).
Voor de landschapssymboliek in de Biedermeiertijd (o.a. bij Chr. von Schmid) zie Sengle,
a.w., I, Stuttgart, 1971, 318 vlg., en in de 18de eeuw J.C. Brandt Corstius, Idylle en realiteit,
Amsterdam, 1955, 63, en id., Verschijnselen in onze literatuur aan het einde van de 18de
eeuw in verband met veranderende opvattingen omtrent geloof en natuur, NTg 44, 1951, 249
vlg.
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vierde hoofdstuk, waarin men de eerste meer uitvoerige mededeling vindt omtrent
het godsdienstige gevoelsleven van Hermingard. Witte Gertrud heeft als de wil der
goden verkondigd, dat om de ondergang van de Germaanse stam af te wenden bij
volle maan een mensenoffer moet worden gebracht. De priester Welf bestemt
daarvoor Paulinus, het zoontje van Marcella. Hermingard brengt de onheilstijding
aan de moeder over en beiden zijn door droefheid overmand. Hermingard staart
door een vensteropening naar de maan en wordt dan kalmer. ‘Zij gevoelde het, dat
zachte hemellichaam kon geen wreede godheid zijn’. ‘Indien die zilveren lichtvlakte
een God was, gewis, hij moest goedertierend en liefdevol zijn; was het een
Godenwerk [...], het was dat van een' algoeden en menschlievenden Schepper’. En
dan, verder peinzend, ‘zweefde haar eene voorbijgaande gedachte voor den geest:
zou een ongekende God dat werkstuk gewrocht hebben? “Ach, Hij moest enkel
liefde en barmhartigheid zijn!”’.
Het zijn omstandigheden en overwegingen, die allerlei facetten in de herinnering
brengen van de 18de eeuwse maancultus van Young tot en met Van Alphen, Feith
en Elisabeth Maria Post.
Young vraagt in het negende boek van zijn Night-Thoughts (1742-1745), wanneer
hij opziet naar de nachtelijke hemel:
What read we there? - Th'existence of God?
- Yes: and of other beings, man above.

Hij spreekt van de ‘moral influence’ van de maan in verband met de zuiverende
werking van eb en vloed, en roept uit: ‘Nor Faith alone,/ Virtue grows here’. En elders
in dit negende boek heet het:
One sun by day, by night ten thousand shine,
64)
And light us deep into the Deity’ .

Elisabeth Maria Post schrijft in haar lied ‘Aan de maan’
Ook mij, mij geeft gij zagte kalmte,
65)
Na onrust, woeling en verdriet ;

64)

65)

Young's Night-Thoughts, with life, critical dissertation and explanatory notes by Rev. George
Gilfillan, Edinburgh, 1853, Night Ninth, vss. 657-658, 1204, 748-749. Een 19de eeuwse
vertaling verscheen van de hand van A.C. Schenk, Nachtgedachten, gevolgd naar het Engelsch
van Edward Young, Den Haag, 4 dln., 1805-1821.
E.M. Post, Gezangen der liefde, Amsterdam, 1794, 27. Voor een beschouwing van maan en
sterren tijdens een nachtwandeling zie ook haar prozabundel Het Land, Amsterdam, 1787,
4de dr., 220.
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En Rhijnvis Feith ervaart in het ‘Aan de maan’ getitelde hoofdstuk van zijn Julia
(1783) dit hemellichaam niet alleen als een troosteres in verdriet, maar bekent ook:
66)
‘het licht der maan werd voor mij de straalen eener tegenwoordige Godheid’ .
Deze enkele voorbeelden uit vele mogen volstaan om te laten zien, hoe in het
vierde hoofdstuk van de Hermingard de preromantische maancultus, die men reeds
67)
kan vinden in Duitse piëtistische kringen in de eerste helft van de 18de eeuw , op
een bepaalde manier voortleeft. Maar het is bij Drost niet een zwelgen in een
erotisch-kosmischreligieus sentiment zoals meer dan eens bij de jonge Feith. Het
beperkt zich ook niet tot een min of meer vaag-religieuze gevoeligheid als bij
Elisabeth Maria Post en nog minder is er sprake van de ervaring van een deïstisch
godsbegrip, zoals bij Voltaire, die in de bekende passage van zijn artikel ‘Religion’
68)
in Questions sur l'Encyclopédie (1771) de nachtelijke hemel aanschouwt . In de
Hermingard gaat het, om zo de zeggen, om een toegepaste maancultus. De verteller
maakt er gebruik van om een fase weer te geven in de ontwikkeling van het in
Hermingard aanwezige natuurlijke godsdienstige gevoel, een fase in haar zoeken
naar een geopenbaarde godsdienst. In een soort voorgevoel verlangt zij Caelestius
die zij vluchtig heeft ontmoet, weer te zien om van hem het antwoord te krijgen op
haar vragen, om te komen tot ‘helderder begrippen en zuiverder inzichten’.
Marcella, de Romeinse vriendin, die haar zoontje naar goed klassieke traditie
gevoel voor het schone en goede had bijgebracht, is opgevoed met de leer van de
Stoa en wil in het noodlot berusten in de overtuiging van een weerzien na de dood
‘in dien hemel [...], in welken het nach-

66)
67)

68)

Rhijnvis Feith, Julia, Amsterdam, 1786, 112; dit is de 3de dr. volgens Wa. R.D. van Oostrum
en M. Hoschscheid-Mabesoone, Julia(-)drukken in Spektator, 3, 1973-1974, 523, 525.
Aus Joh. Salomo Semlers Lebensbeschreibung von ihm selbst abgefaszt (2 dln., 1781, 1782)
in Marianne Beyer-Fröhlich, Pietismus und Rationalismus, Leipzig, 1933, 239. De theoloog
J.S. Semler (1725-1791) was hoogleraar in Halle; zie Realencyckl. für Prot. Theologie und
Kirche, 18, 1906, s.v. Semler. Volgens Brandt Corstius, Idylle en realiteit, 43, hielden deze
pietisten de in de autobiografie genoemde godsdienstige bijeenkomsten in de bossen bij
maanlicht omstreeks 1738 en later weer in 1775.
Geciteerd in Paul Hazard, La pensée européenne au XVIIIème siècle de Montesquieu à
Lessing, I, Paris, 1946, 156.
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69)

telijk droomgezicht Scipio den Afrikaner optrok’ . Want de ziel gaat, wanneer men
op aarde recht en plicht heeft beoefend, naar zijn eeuwige woning.
Men mag in deze en dergelijke passages in de Hermingard een sinds Herder veel
voorkomende nieuwe confrontatie zien van de christelijke voortijd met de heidense
70)
antieken, zoals men die ook in de Agathokles aantreft . Hiermee wordt tevens de
functie in het verhaal duidelijk van Marcella in het geheel der tegenstellingen en
verbanden binnen deze confrontatie.
Hermingard echter zoekt naar gronden voor een gelukkige toekomst na de dood.
Zij wil de onbekende God kennen en dienen, ‘de Godheid, die de natuur vormde’,
waarmee zij zich zo innig verbonden voelt. Zelfs knielt zij op een gegeven ogenblik
neer, ‘door haar gevoel vermeesterd’, en smeekt zij de ‘goede onbekende
natuurgeest’ zich te openbaren die ‘ons lot op aarde bestuurt en ons voor eene
71)
betere toekomst bestemt’ .
Bij haar nu volgende ontmoetingen met Caelestius knoopt deze in zijn onderwijs
aan bij haar natuurlijke godsdienstigheid om haar door de kennis van de persoon
en de leer van Jesus de God te openbaren die zij zoekt. Voor Plato, zegt hij, was
het aanschouwen van de Godheid de hoogste gelukzaligheid. Maar deze kon die
God niet noemen. Het Nieuwe Testament echter, waarin God ons zijn openbaring
heeft gegeven, ‘leert ons den zin der natuur begrijpen, zijne voorzienigheid loven’
72)
en ‘de genade en liefde aanbidden’ van ‘de eeuwige Almagt’ . Zo kon hij de
‘schichtige denkbeelden van natuurlijke gods-

69)

70)

71)
72)

Herm., 111. Scipio's droom in Cicero, De re publica, VI; zie Pauly-Wissowa, Real-Encycl. der
classischen Altertumswissenschaft, 13, Stuttgart, 1939, 1115-1117, s.v. Tullius. In deze droom
van Scipio, aan wie Scipio Africanus Maior verschijnt, betoogt Cicero, dat mannen die zich
voor het vaderland verdienstelijk hebben gemaakt, daarvoor na hun dood in een hoger leven
worden beloond.
Sengle, a.w., II, 142. Lena Jansen, a.w., 121, 186. Over Agathokles ook Sengle, a.w., II, 998;
deze spreekt van dit boek als een (behoudens het politieke element in de relatie van de
hoofdpersoon tot keizer en rijk) ‘Legende in der Form eines Briefromans’: Agathokles is een
bovenmenselijke, christelijke held en het boek een weerlegging van de antieken, geheel in
de geest van het tijdperk van de Restauratie.
Herm., 113.
Herm., 158.
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dienst’ van Hermingard ‘door wijsgerige overtuiging [...] bezegeld’, wijzigen en
regelen.
Het proces dat hier wordt weergegeven is, kort gezegd, de in de 18de eeuw tot
een nieuwe ontwikkeling gekomen gedachte omtrent de in de mens aanwezige
kiemen van een natuurlijk godsdienstig gevoel, vanwaar hij tot God komt door het
voorbeeld en de leer van Jezus te aanvaarden. Of, zoals Van Alphen het al enige
decenniën eerder had geformuleerd: ‘De geopenbaarde [godsdienst] behoort tot
den natuurlijken, of als eene aanvulling (complementum) zonder welke de eerste
73)
niet volledig is, en maakt dus na deze zamenvoeging eerst één geheel uit’ . De
daarin tot uitdrukking komende ‘Harmoniebedürfnis’ moet in de Biedermeiertijd, naar
Sengle meent, niet als een epigonisme worden gezien, maar als een voortzetting
74)
van de 18de eeuwse opvattingen . Zij die van het harmoniemodel uitgingen moesten
wel, zo meent hij, onrealistisch zijn en zo komen tot de een of andere vorm van
ontwereldlijking, o.a. in de idylle. Voor wie meende, dat de natuur haar volle
verwerkelijking kan vinden in het bovennatuurlijke, wordt bovendien de humaniteit
75)
(der klassieken) de basis van het christendom .
76)
En hiermee zijn we bij bepaalde aspecten van Herder's humaniteitsfilosofie . In
Nederland vindt men de invloed daarvan vooral bij de in Drost's tijd zo gevierde
‘praeceptor Hollandiae’, Philip Willem van Heusde, die in 1803 hoogleraar in Utrecht
77)
was geworden . Zijn be-

73)

74)

75)

76)
77)

H. van Alphen, Nagelaten schriften, gevonden in de papieren van -, uitgegeven door zijnen
zoon D.F. van Alphen, Utrecht, 1813, 49; P.J. Buijnsters, Hieronymus van Alphen (1746-1803),
Assen, 1973, 313.
Sengle, a.w., I, 79-80. Voor dit streven naar een harmoniserende humaniteit als ideaal valt
ook te wijzen op de door Drost bewonderde Leidse professor Van der Palm; zie A. de Groot,
Leven en arbeid van J.H. van der Palm, Wageningen, [z.j.], 168, 246.
Zie b.v. D.J. van Lennep, De Grieksche wijsbegeerte als voorbereiding tot het christendom
beschouwd in Magazijn voor wetenschappen, kunsten en letteren, 2, 1823, 295-330. Daarin
betoogt hij met een beroep op Clemens Alexandrinus' platoniserend-christelijke
beschouwingen, dat de wijsbegeerte ‘de opvoeding leidende tot Christus’ is. Zie J. Zwaan,
a.w., 129.
E.J.F. Smits, a.w., 63-66.
A.J. Lakke, Ph.W. van Heusde (1778-1839), (diss. V.U.) Leiden, 1908, 190, 245 vlg., 255.
Van Heusde werd de geestelijke vader van de Groninger school.
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tekenis kan voor deze periode moeilijk worden onderschat. Het is goed zich in dit
verband een uitspraak van Huizinga te herinneren: ‘In elke geschiedenis van het
geestelijk leven in Nederland in de eerste helft van de 19de eeuw zal de figuur van
78)
Philip Willem van Heusde haar deel komen eischen’ . Van Heusde probeerde de
Platonische wijsheid te verbinden met de geopenbaarde godsdienst. Daarom noemde
hij zich evenals Van Alphen ‘christenwijsgeer’, al zocht de laatste het uiteindelijk
toch meer bij een bijbels christendom dan bij een op platonische ideeën geënte
79)
‘common-sense’-filosofie . Dat de geest van Van Heusde ‘zeer weinig heeft gewerkt
te Leiden’, zoals Huizinga zegt, lijkt mij voor bestrijding vatbaar. Hiervóór werd reeds
opgemerkt, dat de Leidse professor N.C. Kist zijn leerling was. En Van Hengel sluit
o.a. in dit opzicht bij hem aan, dat naar zijn overtuiging de beschaving alleen kan
voortschrijden, wanneer de klassieke ideeën van het ware, schone en goede, naar
welke de mens gevormd moet worden, haar begeleiden. Daarbij ziet hij de godsdienst
als de moeder der beschaving. En dan bedoelt hij uitdrukkelijk niet de natuurlijke,
80)
maar de stellige godsdienst, nl. het christendom . Hoezeer de verteller in de roman
Hermingard van de Eikenterpen - en zijn ideeën zijn hier wel bijna geheel identiek
met die van Drost - hiermee instemde, blijkt aan het eind van zijn verhaal, als hij
over het Germaanse meisje Gisela, met Paulinus naar zijn vaderland vertrokken,
opmerkt: ‘derzelver karakter ontwikkelde zich door zedelijke beschaving en
Christelijken godsdienstzin

78)

79)

80)

J. Huizinga, Uit de geschiedenis der universiteit te Groningen. De Groninger richting in De
Gids, 1914, III, 166; ook in Gedenkboek ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der
universiteit van Groningen, 1914.
Lakke, a.w., 29. Zie daartegenover F. Sassen, Wijsgerig leven in Nederland in de eerste helft
van de negentiende eeuw, Med. der Kon. Ned. Akad. van Wetenschappen, afd. Lett., N.R.,
dl. 17, nr. 10, Amsterdam, 1954, 31-35. Sassen meent, dat Van Heusde dichter bij het Réveil
stond dan Lakke beweert. In het ‘verzet tegen het eenzijdig verstandelijke der orthodoxie gaat
hij [Van Heusde, K.] met het Réveil hand in hand’. Zijn wijsbegeerte van het gezonde verstand
‘was doorlicht en verwarmd door den gloed van een min of meer romantische Christelijke
overtuiging’. (Sassen, 32). Ik kan op dit verschil in beoordeling hier niet nader ingaan en
verwijs voor de toch wel degelijk bestaande scherpe tegenstelling tussen Van Heusde's
christelijk humanisme en de opvattingen van het Réveil naar noot 47 en noot 91.
Van Hengel, a.w., 14, 45-46.
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81)

tot een eerbiedwaardig toonbeeld van vrouwelijke deugden’ . In één zin heeft men
hier enkele kernwoorden van deze denkwereld bij elkaar.
Voor Hermingard verliep het anders. Na haar bekering wordt zij gevangen gezet
en probeert Witte Gertrud haar met allerlei dwangmiddelen, maar tevergeefs, terug
te brengen tot het heidendom. Door haar standvastigheid wordt exemplarisch
verbeeld, hoe deugd en lijden samengaan. Nu is zij ten volle ‘een lelie onder
doornen’. Dit herinnert aan een reeds door Rhijnvis Feith uitgesproken gedachte,
als hij in Het Graf (1792) spreekt over ‘De keten, die de deugd aan d'onspoed houdt
gestrengeld’. Ik kan niet nalaten de commentaar van Buijnsters in zijn uitgave van
dit gedicht hierbij te vermelden, omdat deze geheel toepasselijk is op de visie van
de verteller omtrent het lot van Hermingard: ‘Lijden en deugd vormen [...] de
componenten van de ene opgaande beweging, die een voorlopig eindpunt nastreeft
82)
dat zielrust heet, om uiteindelijk te resulteren in de eeuwige zaligheid’ .
Om de godsdienstige opvattingen van Caelestius nog op een paar daarvoor
karakteristieke punten te belichten wil ik in het kort daarop nader ingaan.
Zoals hiervoor al bleek is, evenals bij Van Alphen, Feith en zovele preromantici,
ook in de Hermingard een belangrijk gespreksthema: het leven na de dood en het
weerzien van geliefden en vrienden. Tot twee maal toe wordt dit onderwerp
83)
aangeroerd . Als Marcella aan Caelestius vraagt, of zij ook als christen de haren
in de hemel zal weerzien, komt de verteller ertussen - en hij kon moeilijk anders om
niet in een anachronisme te vervallen - met de opmerking, dat ‘de Vriesche vorst’
(Radbod) het verkeerde antwoord kreeg. Caelestius antwoordt, dat ook de heidenen
deugdzaam kunnen zijn. ‘God zal hen niet eeuwiglijk verwerpen’, want Hij is een
God van liefde. En aan het eind van het verhaal verzekert Hermingard aan Siegbert,
als deze aarzelt met zijn bekering bij de gedachte zijn vader in het hiernamaals niet
te zullen weer-

81)
82)
83)

Herm., 362.
P.J.A.M. Buijnsters, Rhijnvis Feith, Het Graf, Zwolle, 1964, 25, daarin Het Graf, III, vs. 401.
Herm., 163-164 en 351. Zie ook Sengle, a.w., I, 74.
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zien: ‘God is algoed, God is Vader. Aan geene zijde des grafs zult gij den dierbaren
Thiedric wedervinden’.
De hier verdedigde opvatting doet denken aan de zg. Socratische oorlog die
veroorzaakt was door Marmontel met zijn ideeënroman Bélisaire (1767). In ons land
had die tot veel twistgeschrijf over de vraag, of deugdzame heidenen zalig konden
84)
worden, aanleiding gegeven . Maar het in de Hermingard gegeven antwoord is
vrijzinniger dan dat van Hieronymus van Alphen. Die meende, dat ‘deze dingen
liggen buiten den kring onzer zedelijke gewaarwording; en dus ook van onze
beoordeeling’. In een vroeger geschrift, speciaal aan deze kwestie gewijd, had hij
85)
zelfs een strenger, geheel orthodox standpunt ingenomen . Meer in
overeenstemming met Caelestius' overtuiging in deze was de in Drost's laatste
levensjaren opkomende Groninger school. Wijzend op Gods liefde en barmhartigheid
meende haar voorman Petrus Hofstede de Groot, dat er alleen sprake kan zijn van
86)
uitverkiezing, niet van verwerping .
Een ander characteristicum van Caelestius' leer vindt men in de mededeling van
de verteller: ‘het leven, karakter en de leer van den Heiland strekte ten hoofdgrond
voor zijn betoog’. ‘Zijn onderwijs [...] was geenszins op die wijze ingerigt, waarop te
dien tijde het Christendom doorgaans verkondigd werd: want [niet] door het
aanvoeren der voorzeggingen van Israëls Profeten, in het beuzelachtige op den
Zaligmaker toegepast [...] trachtte de eerwaardige man haar de waarheid zijner
godsdienst te betogen’. Het lijkt er veel op, of men hier een vertegenwoordiger van
de Groninger school, christocentrisch en zich uitsluitend beroepend op de Evangeliën,
87)
zich polemisch hoort richten tot de orthodoxie van die tijd .

84)
85)

86)
87)

Te Winkel, Ontwikkelingsgang, V, 421-423, Buijnsters, Hier. van Alphen, 68-69.
H. van Alphen, Predikt het Euangelium aan alle creaturen, 1801, 319, en id., Eenige
leerstukken van den protestantschen godsdienst, in eene beoordeeling der gronden, op
welken de zaligheid der heidenen door den heer Eberhard wordt toegewezen, verdedigd door
-, Utrecht, 1775, 471 en 530. Voor het hierbij aansluitende standpunt van het Réveil zie J.
Zwaan, a.w., 87 noot 181.
Hofstede de Groot, a.w., 179.
Herm., 171-172, waar de voorzeggingen van de profeten en de ‘ondergeschovene godspraken
van gewaande Sibyllen’ in dit verband op één lijn schijnen te worden gesteld. Hofstede de
Groot, a.w., 61.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 90

227
Tenslotte noem ik nog een voor ons gevoel eigenaardig geschiedfilosofisch détail
van Caelestius' leer door te wijzen op de bijzondere betekenis die hij aan de
Germanen toekent, als hij Gods werk in het historisch proces van de voortschrijdende
humaniteit vermeldt. Sommige christelijke deugden, zo betoogt hij, heeft Gods liefde
reeds in hun hart gelegd. Men vindt bij hen geen echtbreuk, kwade trouw,
oneerlijkheid, beeldendienst en jacht naar rijkdom; maar wel liefde tot de ouders en
gastvrijheid. Het is een gedachte die kennelijk steunt op de idealisering van de
Germanen door Tacitus en die trouwens ook niet los gezien kan worden van
Rousseau's ideeën omtrent de oorspronkelijke zuiverheid der natuurvolken. Zij komt
overeen met een passage in het eerdergenoemde boek van Van Hengel. Deze
meende, dat de zedelijke en godsdienstige beschaving na het verval van het
Romeinse rijk een goede voedingsbodem had gevonden in de deugdzame Germanen
en zich zo later in het protestantse West-Europa kon manifesteren. Want in het
protestantisme was het christendom ‘zooveel mogelijk in deszelfs oorspronkelijke
88)
eenvoudigheid’ terug gebracht .
Met deze gedachte ging hij, alweer, terug op Herder en op Van Heusde. In hun
beschouwingen van de historie meenden zij, dat God zich op een doorgaande wijze
in de geschiedenis openbaart, waarbij dan aan de Germanen wegens hun
deugdzaamheid een verhevener mensenen volkskarakter wordt toegekend dan aan
89)
de zuidelijke volken . Om te laten zien, hoe diep bij de laatsten de christelijke
beschaving was gezonken, citeert Van Hengel zelfs Stendhal. Deze had in zijn
Rome, Naples et Florence en 1817 (1817) opgemerkt, dat het landvolk van Italië
90)
voornamelijk uit schelmen bestaat .

88)
89)

90)

Herm., 160. Van Hengel a.w., 177, 179, 243.
Lakke, a.w., 251-252. Het is een onderdeel van Van Heusde's betoog, dat de verwerkelijking
van de humaniteit zich manifesteert in de ontwikkeling van het mensdom ‘als van een levend,
van een zedelijk en in zedelijken groei en bloei steeds voortgaand wezen’, dit overeenkomstig
Herder's geschiedfilosofie (Lakke, a.w., 245 vlg.). Iets dergelijks in Herm., 177, waar wordt
gesproken over een voortdurende ontwikkeling van de menselijke geest.
Van Hengel, a.w., 209-210; ook bij de Romeinen en Napolitanen had Stendhal volgens Van
Hengel een lage zedelijke en godsdienstige toestand aangetroffen.
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Het zal na het voorafgaande niet verwonderen, dat de naam van Drost en van zijn
Hermingard niet is te vinden in het Réveilorgaan Nederlandsche Stemmen over
Godsdienst, Staat-, Geschied- en Letterkunde, noch in de papieren van Willem de
Clercq en, voor zover mij bekend, evenmin in de correspondentie van Da Costa.
Want er is in de bekering van Hermingard niet sprake van schuld en verzoening,
91)
zonde en verlossing , maar van het vinden van de waarheid in de geest van het
ondogmatische christelijk-humanisme van Van Heusde, een waarheid waarvan de
kiem in het binnenste van de mens sluimert, die gegrond is in een natuurlijk
godsdienstig gevoel, in de klassieke filosofie is benaderd en voorbereid en tot een
volledige ontwikkeling kan worden gebracht door wat in het evangelie omtrent de
woorden en het voorbeeld van Jezus is te leren. De ‘opvoeding door God’ valt hierin
samen met de openbaring, die antiek-wijsgerig wordt uitgelegd. Of om het met
Hofstede de Groot te zeggen: ‘Wat Plato in zijne Republiek gevoelde, dat moest
geschieden door een staat, de vorming, opvoeding en opleiding der burgers tot
wijsheid, deugd en gelijkvormigheid met God: dit was eene gissing, een voorgevoel,
eene aanduiding van 't geen oneindig volmaakter werkelijk geschiedt door de Kerk
92)
van Christus’ .
Als men derhalve wil proberen de godsdienstige opvattingen van Caelestius te
situeren in Drost's eigen tijd - en daartoe is zeker evenveel reden als Heije zag voor
zijn opmerking over het anachronisme in de karakters van sommige hoofdpersonen
- dan zal men die een plaats moeten geven tussen die van Van Alphen en Van
Heusde of, in de terminologie van de op deze beide voormannen steunende
richtingen welke in het begin van de dertiger jaren opkwamen binnen de Her-

91)

92)

B. Holl in Encycl. van. het Christendom, I, Amsterdam-Brussel, 1955, 391, s.v. Groninger
richting. In het leven van Caelestius, dat zich voor het grootste deel afspeelt voor het verhaal
begint, komen schuld en boete (‘vier boetegraden’, Herm., 303) wèl ter sprake, maar deze
beroept zich daarbij niet op een verzoening door Christus' lijden en dood; dit komt slechts
eenmaal en terloops voor in zijn onderwijs aan Hermingard (Herm., 158). Voor de mensen
van het Réveil was dit juist een essentieel geloofspunt. Huizinga stelt dan ook vast (a.w.,
175): ‘Bij de Groningers verflauwden de begrippen bekering en wedergeboorte tot opvoeding
en ontwikkeling’.
Hofstede de Groot, a.w., 43.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 90

229
vormde kerk, tussen de ethisch-irenische en de Groninger richting, maar dichter bij
de laatste dan bij de eerste.
Samenvattend zou ik nu de centrale idee van Drost's Hermingard, gezien de
presentatie van de hoofdpersoon, de aard van haar bekering en de wezenlijke
trekken van het door Caelestius geleerde christendom, zo willen formuleren: de
‘opleiding door God’ van de mens, d.w.z. zijn opvoeding, uitgaande van de natuurlijke
godsdienst en voorbereid door filosofische denkbeelden van Plato en de Stoa tot
de in de persoon van Jezus geopenbaarde godsdienst van het christendom, een
proces, waarin deugd en lijden samengaan totdat hij uiteindelijk wordt ‘ontbonden
93)
om met Christus te zijn’ . En daarmee kan het boek worden gekarakteriseerd als
een soort religieuze ‘Bildungsroman’, naar de idee een voortzetting van 18de eeuwse
godsdienstig-wijsgerige opvattingen, naar de litteraire middelen waarmee de auteur
werkt in een aantal opzichten de kenmerken dragend van de historische romantiek
van de Biedermeiertijd. Dit komt geheel overeen met wat Drost, naar hij ons in zijn
voorwoord meedeelt, zichzelf als doel had gesteld: ‘De historie zij slechts het tooneel,
waarop godsdienst en zedelijkheid zich ontwikkelen’.
Den Haag, april 1974
G. KAMPHUIS

93)

Herm., 320.
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De ‘(Theseus en) Ariadne’ van P.C. Hooft in historisch perspectief
Hoewel men Hooft de eer geeft de schepper van het Nederlandse klassieke toneel
te zijn en erkent, dat zijn toneelspelen vele schone passages bevatten, is toch de
waardering voor dit dramatisch werk als geheel niet zo groot als men van een
uitzonderlijk dichter zou verwachten. Men vond de karaktertekening van de
hoofdpersonen vaak onbevredigend en in verband daarmee de structuur van de
meeste stukken zwak. A. Kluyver, die men stellig niet van een geringe waardering
van Hooft mag verdenken, heeft het in het slot van zijn artikel ‘Over twee koren in
Geeraerdt van Velsen’ zelfs over ‘het gemak waarmede hij sommige personen
afkeurenswaardige handelingen laat verrichten, met hun karakter in strijd: ik herinner
aan Polyxena en Daifilo. Dat is een fout tegen de kunst, misschien ook een gevolg
1)
van een zekere zwakheid in het zedelijke’ .
In het bijzonder heeft (Theseus en) Ariadne naast waardering ook scherpe kritiek
ondervonden. Jonckbloet schrijft b.v., nadat hij vermeld heeft dat Hooft zijn Achilles
en Polyxena in later dagen verloochende: ‘Hetzelfde deed hij met Theseus en
Ariadne met niet minder recht. Ofschoon de verzen vloeiender zijn, staat dit stuk in
aanleg nog beneden het voorgaande: het hangt nog losser ineen. Theseus vergeet
zijn Aegle voor Ariadne, die zich hem naar het hoofd werpt, om haar even loszinnig
weer te verlaten, wanneer zijne eerste geliefde hem, gelijk hij meent, in een droom
2)
verschenen is. En Ariadne laat zich terstond naar hartelust door Bacchus troosten’ .
En even verder vindt hij het de vraag, of voor ‘den modernen, Christelijken
toeschouwer’ de gramschap van Venus, die verantwoordelijk is voor alle misère
van Ariadne, ‘ook maar in de verste verte eene natuurlijke verklaring geeft van de
lichtzinnige karakterloosheid van de beide

1)
2)

Ts. XXXV.
4

Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, 3e deel (herzien en bijgewerkt door C. Honigh),
blz. 207.
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hoofdpersonages’. Dit in het geding brengen van ‘den modernen, Christelijken
toeschouwer’ maakt duidelijk, op welk standpunt Jonckbloet staat. Blijkbaar wil hij
wel aannemen, dat het verhaal voor een op klassieke mythen verlekkerd,
renaissancistisch publiek zijn bekoring gehad kan hebben, maar in zijn tijd dacht
men anders en vanuit die toen moderne visie verwierp hij het stuk.
Kalff gaat in zijn Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde niet op bouw en
karaktertekening van de Ariadne in. Hij gebruikt algemene termen als ‘een betere
bouw’ (d.w.z. in vergelijking met Achilles en Polyxena), ‘inniger samenhang’,
3)
‘scherper karaktereristiek’ en dergelijke, zonder dit in bijzonderheden aan te tonen .
Veel meer hebben we aan de bespreking van Te Winkel in zijn Ontwikkelingsgang
4)
der Nederlandsche Letterkunde , waar hij zich kennelijk opstelt tegenover Jonckbloet
en diens oordeel vanuit het standpunt van de moderne, christelijke toeschouwer.
Hij vindt het tweede stuk beter dan Hooft's eersteling, o.a. doordat het ‘meer uit 's
dichters eigen denken en gevoelen is voortgekomen, zoodat dáár, in eene zóó bij
ons nog nooit gehoorde poëtische taal, een hartstocht aan het woord is, die in eene
vroegere periode onzer letterkunde te vergeefs zal worden gezocht’. Vervolgens
geeft hij een uitvoerig overzicht van de inhoud en de gedachtengang, waarbij hij
geen oordeel uitspreekt. Dit komt hierna. Als hij opgemerkt heeft, dat het stuk geheel
van Seneca's geest doortrokken is, schrijft hij: ‘Het meedoogenloos fatalisme, dat
uit Seneca's treurspelen spreekt, verloochent zich ook hier niet, ondanks het slot,
dat de Ariadne tot een “bly-eindend spel” maakt; en het Stoicisme van den
wijsgeer-dichter vindt ook in Hooft hier blijkbaar zijn aanhanger. Schaamte en
ingetogenheid behooren de gezellinnen der liefde te zijn: deze idee heeft Hooft in
zijn treurspel willen dramatiseeren. Het drama der zeventiende eeuw is idealistisch
in merg en been: dat mogen wij, die aan het uiterste realisme gewend zijn, niet
vergeten. Wie in stukken zooals van Hooft en Vondel in de eerste plaats of zelfs
wel uitsluitend handelingen van menschen wil zien, wier karakterontwikkeling aan
alle eischen der ziel-

3)
4)

Speciaal in het vierde deel, blz. 208.
Deel III, blz. 127 vlgg.
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kunde voldoet, kan deze stukken niet begrijpen en dus ook niet genieten; want niet
om de enkele menschen, maar om de hoogere, de menschenwereld besturende
idee is het te doen’. Te Winkel werkt deze gedachte verder uit door overeenkomst
en verschil met de sinnespelen der rederijkers te laten zien. De hervorming van dit
laatste toneel ‘had men aan de Renaissance te danken, en bewondering mag het
voorzeker wekken, dat het een een-en-twintigjarige jongeling was, die bij ons met
een stuk als de Ariadne die hervorming kon invoeren en de nieuwe kunst tot
heerschappij brengen’.
In deze opvatting, die uitmunt door objectiviteit en wijdheid van visie, was geen
plaats voor een kritische bespreking van de karakters en van enkele, hun in de
mond gelegde karakteriserende uitspraken. Of Hooft in zijn spel heeft willen
uitdrukken, dat schaamte en ingetogenheid de gezellinnen der liefde behoren te
zijn, waag ik overigens te betwijfelen, evenals de meedogenloosheid van het
fatalisme. Ik kom daar nog op terug.
Min of meer op hetzelfde niveau staat de bespreking door Overdiep in het vierde
deel van de Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden onder redactie van
5)
F. Baur e.a. . Hoewel hij in de beknopte inhoudsopgave vermeldt, dat Theseus
Ariadne ‘snoodelijk’ verlaat, is zijn beschouwing eerder toelichtend, verhelderend
dan oordelend, om van veroordelend maar niet te spreken. Ook hij ziet een zeker
fatalisme in het stuk. Hooft heeft in deze tragedie het einde van de fatale vervloeking
door Venus ‘van het Kretensische vorstenhuis gedramatiseerd. Ariadne, gezondigd
hebbende tegen den eisch der kuische ingetogenheid, moet boeten voor haar
hartstocht, vooral omdat zij den door Aegle uitverkoren Theseus heeft verleid. Haar
liefde èn haar smart ontroeren echter Venus dermate, dat de vloek over haar geslacht
een einde neemt, gelijk door Hooft in “het Inhoudt” nadrukkelijk wordt gezegd’.
6)
Van Tricht geeft in zijn biografie geen analyse van het spel, maar maakt wel
enige waardevolle opmerkingen. Niet alleen stelt hij, zoals de meesten, het hoger
dan Achilles en Polyxena, ook zegt hij:

5)
6)

Blz. 352 vlgg.
Dr. H.W. van Tricht, P.C. Hooft, Arnhem 1951, blz. 23/4.
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‘legt men Hooft's Theseus naast Seneca's Theseus en zijn Ariadne naast Seneca's
Phaedra, die soortgelijke hartstocht uitboezemt, dan is hier, bij de twintigjarige Hooft,
reeds die bondigheid, die beheerstheid, die smaakvolle maat en oratorische statigheid
te bewonderen, die zijn beste werk zal kenmerken’. Na de lof komt echter ook bij
Van Tricht de kritiek: ‘Maar wat in deze drama's....het meest stoort is de zwakke
karaktertekening. Hooft verdreef de allegorische personen, die geen dramatis
personae waren, van het toneel, maar gaf er geen mensen voor in de plaats’. Even
verder schrijft hij: ‘Theseus kent geen trouw’. En dan, blijkbaar tegen Overdiep
opponerend: ‘En de moraal der gebeurtenissen? Van een oorzakelijk verband tussen
schuld en straf is geen sprake. Tegen Ariadne's optreden worden utilistische
bezwaren geopperd en zij met hemelvaart getroost over hetgeen zij zichzelf op de
hals gehaald heeft. Theseus, de trouweloze egoïst, vergeet weliswaar zijn zeilen te
veranderen, wat zijn vaders zelfmoord veroorzaakt, maar dit komt in het stuk niet
meer voor’. Bij het woord egoïst plaatst schrijver een noot: ‘Cf. vs. 1092’. Dit vers,
gesproken door Theseus als hij Ariadne gaat verlaten, luidt:
Beter ellendich haer als jck in tegenspoet.

In zekere zin is dit een terugkeer naar het standpunt van Jonckbloet; zonder zich
af te vragen, of omstreeks 1600 een andere levensbeschouwing misschien ook
andere eisen aan het drama stelde, beoordeelt hij het stuk louter als een modern
mens.
7)
Nog sterker doet dit Dr. A.J.J. de Witte in zijn uitgave van het spel . In diens
beoordeling blijft er niet veel meer van over. Hij schrijft o.a.: ‘Er zijn grote fouten wat
betreft de karaktertekening en de handelingsvoortgang....Theseus in ons stuk is in
het begin een voortreffelijk Prins, een heros, terwijl hij vanaf de Naxosperiode een
onverklaarbare zwakkeling is en het prinsenmotief ook geen enkele rol meer speelt.
Als Alecto in de gedaante van Aegle Theseus komt verwijten (vs. 1049-1092) dat
hij haar (Aegle) ontrouw is (hij heeft bij zijn eer gezworen dat Aegle altijd de enige
zal blijven (vs. 1063, 1064), vervloekt hij zonder enige aarzeling zijn verhouding met
Ariadne,

7)

P.C. Hooft's spel Theseus en Ariadne, Zutphen z.j. (1971?)
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heeft groot berouw over zijn ontrouw tegenover Aegle en bekommert zich niet verder
om Ariadne (aan wie hij in vs. 767-801 toch ook al zo'n eindeloze trouw had beloofd)
met een motief om van te griezelen: Beter ellendich haer als jck in tegenspoet (vs.
1092). Nu wordt de grootmoedige Prins en heros ineens een prutsvent zonder
ruggegraat. Hooft heeft deze toestand wel erg onnozel opgelost. Bij de liefde tot
Ariadne wordt Aegle niet genoemd. Er is geen tragische spanning of hij Aegle wel
in de steek mag laten terwille van Ariadne....Hooft had best in de liefdestonelen met
Ariadne het probleem Aegle te berde kunnen brengen en bij de komst van Alecto
(= Aegle) morele bezwaren in Theseus' beslissing kunnen laten gelden. Vs.
1069-1092 en vooral 1092 zijn een regelrechte flop. Men kan ook geen beroep doen
op de invloed van de godin Aegle. De goden spelen hun spel met de mensen, maar
die mensen handelen alsof ze zelf handelen’.
Hooft kan het hiermee doen. De vraag rijst echter: als het stuk zo slecht gebouwd
is, de karakters zo schetsmatig en toch nog tegenstrijdig getekend zijn en de
moraliteit verre te zoeken is, waarom het spel dan nog uitgegeven en van een
uitvoerige inleiding voorzien? Het aanwijzen van enkele belangrijke ideeën en enige
reeksen van fraaie verzen, overigens zonder duidelijk te maken waarom die zo fraai
8)
zijn , rechtvaardigt toch allerminst de slotconclusie, dat het een stuk voor onze tijd
is. De Witte's mededeling: ‘De verlaten Ariadne is een archetype voor alle tijden’,
en: ‘Ook de heros Theseus heeft ons veel te zeggen’ hebben niets te maken met
het spel van Hooft zoals deze uitgever het ziet, maar alleen met zijn eigen opvatting
van de mythe. Deze kan hier echter gevoeglijk buiten beschouwing blijven.
Een belangrijk punt in de beschouwingen van De Witte en Van Tricht is het
gewraakte vers: ‘Beter ellendich haer als jck in tegenspoet’. Egoïstischer, hartelozer
kan het niet, zou men zo denken. Maar juist daarom vraag ik mij af: hoe is het
mogelijk, dat een dichter die zo precies allerlei gevoelsschakeringen vermocht weer
te geven, tot zo'n grofheid in staat is geweest. Het lijkt ondenkbaar, dat hij het
immorele

8)

Ik ga daar nu niet op in, heb er indertijd in mijn proefschrift ‘Het vers van Hooft’, Assen 1932,
dat Dr. De Witte blijkbaar onbekend is, dacht ik zinniger dingen over gezegd.
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er zelf niet van gevoeld zou hebben. En als die overweging juist is, dan moet die
regel een bepaalde functie in het stuk hebben, een functie zelfs van scharnierpunt,
waarvan men de werking moet kennen voor het sluiten van het op die plaats nog
open stuk. De volgende vraag wordt dus: wat is de functie van vs. 1092?
Om hierop een antwoord te kunnen geven zal men een andere waardering moeten
hebben dan De Witte voor wat hij als spokerij betitelt. Op blz. 16 van zijn inleiding
zegt hij: ‘We zitten hier middenin de Senecaanse spokerij. Men moet zulke scènes
waarschijnlijk als een amusant griezelig tussenspel zien, zoiets als komische
duivelscènes’. Hij ziet het optreden van Aegle en Alecto dus niet als essentieel voor
het drama; anders kon hij het niet als een tussenspel zien. Ik heb bij het lezen van
studies over klassieke invloeden op Hooft en andere dichters van zijn tijd meer dan
eens de indruk gekregen dat men zozeer geboeid was door het aantoonbare feit
van de navolging, dat men aan de diepere invloed en aan de verwerking daarvan
dikwijls niet of niet voldoende toekwam. De vraag is zelden of nooit gesteld, waarom
betoveringsscènes zo in de smaak van het toenmalige publiek vielen. Het kan niet
anders, of daar moet een gemakkelijk in beroering komende resonantiebodem voor
geweest zijn.
Het valt niet moeilijk die aan te wijzen. Speciaal de laatste jaren zijn er heel wat
werken verschenen over het geloof aan bovennatuurlijke krachten, vooral in de
zestiende en zeventiende eeuw, en de veronderstelde mogelijkheid voor mensen
om die te beheersen. Ik hoef maar te wijzen op de studies van D.P. Walker, Spiritual
9)
and demonic magic from Ficino to Campanella , van Kurt Baschwitz, Hexen und
10)
Hexenprozesse en op het pas in 1972 uitgekomen boek van Wayne Shumaker,
11)
The occult sciences in the Renaissance , dat als hoofdstukken heeft: Astrology,
Witchcraft, White Magic, Alchemy, Hermes Trismegistus. Voor ons onderwerp is
daarbij niet zonder belang Robert R. Reed Jr., The occult on the Tudor and Stuart
12)
stage ,

9)
10)
11)
12)

London, 1958.
München, 1963.
Berkeley, Los Angeles, London.
Boston, 1965.
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omdat het over meer dan zeventig (Engelse) stukken gaat, geschreven door
Shakespeare en zijn tijdgenoten, waarin tovenaars, heksen en demonen een min
of meer belangrijke rol vervullen. Niet alleen de onontwikkelde grote massa, maar
ook vele belangrijke figuren op maatschappelijk, wetenschappelijk en kunstzinnig
gebied hebben in de 16e en 17e eeuw geloofd in het bestaan van demonen en de
mogelijkheid, speciaal van tovenaars en tot op zekere hoogte ook van heksen, om
deze bepaalde diensten voor hen te laten verrichten. Vooral Shumaker heeft de
diverse verschijningsvormen van dit geloof uitvoerig behandeld en laten zien, dat
de denkwijze waardoor dit alles mogelijk was, geenszins berustte op exacte
waarnemingen en experimenten, maar op het voetstoots aanvaarden van wat oudere
auteurs over de zaak hadden geschreven, waarbij steeds op de eerbiedwaardigheid
van duizenden jaren oude tradities werd gewezen; en verder op de meest
vreemdsoortige analogieredeneringen, waarmee men de diverse stellingen trachtte
te bewijzen. In een dergelijk klimaat kon het geloof aan demonen en heksen welig
tieren, te meer, doordat in Exodus 22:18 hun bestaan als vast werd aangenomen:
maleficos non patieris vivere; de tooveressen en sult gy niet laten leven. Het is
instructief in dit verband te citeren uit de Hymne des Daimons van Ronsard, die een
goed beeld geeft van wat een man van eruditie in de zestiende eeuw in dit opzicht
geloofde.
59 Quand l'ETERNEL bastit la grand'maison du monde,
Il peupla de poissons les abysmes de l'Onde,
D'hommes la Terre, et l'air de Daimons, et les Cieux
D'Anges, à-celle-fin qu'il n'y eut point de lieux
13)
Vagues dans l'Univers .

Deze demonen kunnen allerlei vormen aannemen, plotseling en al naar het hun
behaagt. Verder zijn ze ‘plains de science’.
384 Quant au reste, impudens, et plains d'outrecuidance.
Sans aucun jugement, ilz sont folletz, menteurs,
Volages, inconstans, traistres, et decepteurs,

13)

Ik citeer uit Hymnc des Daimons, édition critique et commentaire par Alberta-Maria Schmidt.
(Albin Michel z.j.). Hierin is de eerste druk van 1555 weergegeven.
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Mutins, impaciens, qui jamais n'apparoissent
A ceux qui leur nature, et leurs abus congnoissent:
Mais s'ilz voyent quelcun abandonné d'espoir.
Errer seul dans un bois, le viendront decevoir,
Ou tromperont les coeurs des simplettes bergeres
Qui gardent les brebis, et les feront sorcieres.
Aussi tost qu'elles ont les coeurs deçeus et pris
Par des illusions de ces meschantz espritz,
Elles font de grans cas, ell'arrestent les nües,
Et les rivieres sont par elles retenües,
Elles tirent la Lune, et les espicz crestez
Sont par elles d'un champ dans un autre arrestez.
Et par elles souvent la foudre est retardée.
Telles furent jadis Circe, Thrace, Medée,
Urgande, Melusine, et mille dont le nom
Par effectz merveilleux s'est acquis du renom.
Ilz sont si fatz, et sotz, et si badins qu'ilz craignent
Les charmeurs importuns qui, maistres, les contraingnent
De leur faire service, et les tiennent fermez,
Ou dedans des mirouers, ou des anneaux charmez.

Dat Ronsard dit alles geenszins als alleen maar een klassiek verhaaltje schreef
waarover men kon denken zoals men wilde, blijkt o.a. enkele regels verderop:
Mais si quelcun les tente au nom du TRES PUISSANT,
Ilz vont hurlant, criant, tremblant en fremissant,
Et forcez, sont contrainctz d'abandonner la place:
Tant le sainct Nom de DIEU leur est grande menace.

De heksenvervolgingen zijn in de middeleeuwen niet het allerhevigst geweest. Dat
werden ze tijdens de renaissance, nadat paus Innocentius VIII in 1484 zijn bul
Summis considerantes affectibus had uitgevaardigd en daarbij een beroep gedaan
op Kerk en wereldlijke overheden om de inquisitie bij te staan in het uitroeien van
de hekserij. Ook werden in diezelfde bul als inquisiteurs voor de heksenpraktijken
benoemd Jacob Sprenger en Heinrich Kramer, die beroemd-berucht zouden worden
als auteurs van de Malleus maleficorum, de Heksenhamer. De vervolgingen hadden
vooral in de zestiende eeuw plaats, maar gingen in de zeventiende door om daarna
sporadisch te worden.
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De schattingen van het aantal slachtoffers in de jaren 1484 tot 1700 liggen tussen
14)
200000 en 300000 . En deze vielen niet alleen in rooms-katholieke landen, zoals
men misschien op grond van de pauselijke bul zou denken. Ook in Engeland, de
noordelijke Nederlanden en protestantse Duitse staten zijn er talloze zogenaamde
heksen een gruwelijke dood gestorven, meestal na nog gruwelijker gemarteld te
zijn.
Ons interesseert nu in het bijzonder, wat er in Noord-Nederland gebeurd is. Ik
kan en hoef maar enkele feiten te vermelden. Het blijkt, dat in 1595, slechts weinig
jaren voordat Hooft zijn (Theseus en) Ariadne schreef, voor het Hof van Utrecht nog
een massaproces gevoerd is, waarbij enige mensen tot de brandstapel veroordeeld
werden. Opmerkelijk is daarbij, dat de vijf raadsheren die het vonnis velden,
aanzienlijke burgers waren, die bij andere processen verstandige en rechtschapen
15)
rechters bleken te zijn .
Verheugend is overigens, dat, hoewel in de zeventiende eeuw nog wel enkele
heksenprocessen in Holland hebben plaats gevonden, er nooit meer iemand is
veroordeeld. Daarbij is een sterke invloed ten goede uitgegaan van de universiteit
van Leiden, in het bijzonder door toedoen van Professor Tuining, die daar van 1599
16)
tot 1610 hoogleraar was . Dit wil echter geenszins zeggen, dat men niet meer aan
heksen geloofde. Dat Calvijn van het bestaan van hekserij overtuigd was, had in
ons land natuurlijk grote gevolgen. Trouwens, de reeds genoemde bijbeltekst Exodus
22:18 scheen voor de trouwe gelovigen de waarheid heid ervan onomstotelijk vast
te leggen. Als Balthasar Bekker in 1691 het eerste deel van zijn De betooverde
Wereld uitgeeft, neemt hij stelling tegen de meeste theologen, die de duivel op aarde
een macht toeschreven die hij niet bezitten kon, omdat God hem deze niet verleend
had. De Amsterdamse kerkeraad vond het een goddeloos boek en de Synode te
Alkmaar zette hem af als predikant.
Dit moge voldoende zijn om aan te tonen, dat omstreeks 1600 het geloof in hekserij
vrij algemeen was. Ik weet niet, of Hooft aan heksen

14)
15)
16)

Vgl. Shumaker, t.a.p. blz. 60-61.
Vgl. Baschwitz, t.a.p. blz. 343/4.
Baschwitz, t.a.p. blz. 345/7.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 90

239
en tovenaars geloofde, maar mogelijk lijkt me dat wel, tenminste in zijn jonge tijd.
Maar zelfs als hij tijdens het schrijven van zijn Ariadne er niet aan geloofd zou
hebben, dan nog moet men erkennen, dat het stuk geschreven is alsof ze wèl
bestonden. Dan is het ermee als een sprookje, dat wij bij lezing aanvaarden zoals
het is, zij het voor de duur van het lezen en alleen geldig in de fantasiewereld waarin
het verhaal speelt. Maar voor het toneelpubliek in de tijd van Hooft was het
werkelijkheid. En daarom maakt men het zichzelf onmogelijk het stuk goed te
verstaan door de bezweringsscène als een amusant griezelig tussenspel te
beschouwen.
Met de kennis van deze feitelijkheden gewapend gaan we het spel wel heel anders
zien. Als Hooft Theseus bij het verlaten van Ariadne laat zeggen: ‘Beter ellendich
haer als jck in tegenspoet’, dan is dit stellig wel een motief om van te griezelen,
maar om een totaal andere reden dan De Witte meent. De auteur heeft deze grofheid
zich niet achteloos laten ontvallen, maar die in deze situatie en op dit ogenblik
bepaald zo gewild. Zó, en niet anders, waren deze woorden de uitdrukking van het
afschuwelijke wat er met Theseus was gebeurd. Hij, de edelmoedige held die zijn
leven ervoor over had gehad om een groep jonge Atheners te redden en zijn
vaderstad van een jaarlijks terugkerende vreselijke plaag te verlossen, was behekst
en daardoor kon hij niet meer zichzelf zijn. Juist de geciteerde woorden, die niet bij
zijn karakter passen, maken dit feilloos duidelijk. Ze zijn een gevolg van het fatalisme,
waarvan Te Winkel sprak. Als Theseus op het moment dat hij Ariadne verliet, morele
scrupules had getoond, zoals De Witte dat wil, en haar toch had verlaten, zoals de
mythe het wil, was hij ongetwijfeld wèl de gewraakte slappe figuur geworden. Nu is
dat echter niet eens in het geding. Theseus, in de ban van bovennatuurlijke krachten,
kan niet anders. Het had niet duidelijker kunnen blijken.
Maar blijft De Witte's argument niet van kracht, dat het een zwak punt in de intrige
is, dat Theseus bij de ontmoeting met Ariadne niets laat blijken van de verhouding
17)
die hij met Aegle heeft ? Het is de moeite waard, dit oordeel op zijn merities na te
gaan.
In de eerste plaats zou ik willen opmerken, dat voor de toeschouwer

17)

T.a.p. blz. 85, noot bij vs. 902.
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deze kwestie pas aan de orde komt, als Aegle verschijnt. Niet eerder. Natuurlijk kan
men zeggen, dat Theseus dan toch reeds bij de beginnende liefdesaffaire met
Ariadne een slappe figuur is door zonder scrupules die nieuwe liefdesverhouding
aan te knopen. Dat is overigens niet zozeer een kwestie van intrige als wel van
karakter. Maar dit terzijde. Belangrijk lijkt me in dit verband de vraag, of het wel
noodzakelijk was, dat Theseus bij zijn ontluikende liefde voor Ariadne in een hevige
tweestrijd kwam, waarvan hij het publiek beslist deelgenoot moest maken. Laten
we zien wie Aegle was, omdat dit de situatie kan verhelderen.
We moeten daarbij een scherp onderscheid maken tussen wat mythologische
bronnen ons over haar vertellen aan de ene kant, en aan de andere kant wat Hooft
18)
van haar heeft gemaakt. Robert Graves zegt in zijn The Greek Myths over de
ontvluchting o.a. het volgende: ‘Een dag of wat later, na ontscheept te zijn op het
eiland dat toen Dia heette maar nu bekend staat als Naxos, liet Theseus Ariadne
slapend op het strand achter, en zeilde weg. Waarom hij zo handelde, moet een
mysterie blijven. Sommigen zeggen dat hij haar verliet ten gunste van een nieuwe
geliefde, Aegle, dochter van Panopeus; anderen, dat hij, terwijl hij door tegenwind
op Dia vastgehouden werd, over het schandaal nadacht dat Ariadne's aankomst in
Athene zou veroorzaken. Anderen weer, dat Dionysus, Theseus in een droom
verschijnend, met bedreigingen Ariadne voor zichzelf opeiste, en dat Theseus, toen
hij wakker wordend Dionysus' vloot op Dia af zag komen, het anker lichtte in een
plotselinge paniek; Dionysus had hem nl. betoverd, waardoor hij zijn belofte aan
Ariadne vergat en zelfs haar hele bestaan’. Nu wordt hier vrijwel niets over Aegle
19)
gezegd. Ook Pauly-Wissowa doet dat niet . Er worden een zestal mythologische
figuren van die naam genoemd: 1 een der Hesperiden; 2 een Najade, gemalin van
Helios, moeder van de Chariten; 3 een Heliade, dochter van Helios en Klymene,
die met haar zusters, na de dood van haar broer Phaeton die zij overmatig
beklaagden, in een populier veranderd werd; 4 de

18)
19)

Edinburgh, Penguin Books, in de ‘reprint with amendments’ van 1957, blz. 339/40.
Deel I, kol. 975.
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moeder van Apollo's zoon Asklepios, een dochter van Phlegyas en Kleophema; 5
dochter van Panopeus, geliefde en gemalin van Theseus, die terwille van haar
Ariadne verliet; 6 een Bacchante.
Hooft heeft kennelijk de mythe een eigen versie gegeven. De Bacchusvariant kon
hij niet gebruiken, omdat Theseus daarbij te zeer aan heldhaftig aanzien inboet,
immers op de vlucht slaand, zij het ook voor een god. Aan de andere kant kon hij
Bacchus weer niet missen voor een blij-eindend spel. Dus Aegle. De Witte noemt
20)
haar een lieflijke veldgodin , maar ik weet niet waarop die uitspraak steunt. In elk
geval niet op de voorstelling van Hooft, en daar hebben wij tenslotte mee te maken.
Want nadat zij in het vierde bedrijf is opgekomen met een mooi liedje over haar
ongelukkige liefde, zonder hier overigens Theseus' naam te noemen, houdt ze een
lange monoloog, waaruit blijkt dat zij een godin is en een tovenares die alle werkingen
van de natuur kan omkeren. Zo b.v. in vss. 881-884:
Indien jck door de cracht en const van toverijen,
Het lopend' jaer heb doen vergissen sijn getijen,
En t'Aertrijck ongesien begraven in de sneeu,
Als de naebije Son versocht den heten leeuw,....

Zij heeft ‘alles wtgerecht, wat datter schijnt te wesen Tegen de vaste wet van de
natuir’. Nu roept ze de drievuldige Hecate aan:
Drievuldig' Hecate betoont mijn uwe jonste;
Indien jck oijt naer eisch van de vervloeckte conste,
Met warrem menschen bloet gelijck mij was geleert,
En mager beesten swert u outars heb vereert;
Heb jck u oijt met roock van doode menschen leden,
En met het storten van afgrijslike gebeden,
Met grouwelijcke dienst nae de manier versaet,
Soo comt mij nu ter tijt in mijn opstel te baet.

Het klinkt allemaal nogal naar en maakt op zichzelf al wel aannemelijk, dat Theseus
nu niet bepaald weg was van deze geliefde. Het blijft hier echter niet bij. Zij heeft
nl. meer van dit soort argumenten en wel van zwaarder kaliber:

20)

Dat zij een veldgodin was, is buiten kijf; Hooft laat dit Alecto in vs. 1052 meedelen. Maar
‘lieflijk’ is iets anders en daar gaat het hier juist om. En wat Theseus zegt in vs. 1069/92, zegt
hij als behekste.
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Hecate dits u crans gevlecht van negen slangen.
Dits eeners lever die sich sellef had verhangen.
Van een driejarich draeck is dit geronnen bloet.
En dits een nachtwls gal die dickwils wonder doet.
En van een swerte kat sijn allebeij des' oogen,
Die jck haer levendich heb wt het hooft getogen.
Een hongerigen hont heeft aen dit been geknaecht,
21)
En op sijn meeste lust heb jck het hem ontjaecht .
Dees baert heb ick een wolf al slapend' afgesneên.
En dese keersen sijn van merch wt mensche been.

Woorden en daden van een lieflijke veldgodin? Ik krijg bij het lezen van de geciteerde
verzen eerder de indruk van een walgelijke sadiste. In elk geval lijkt het me na deze
introductie van Aegle allesbehalve vreemd, dat Theseus geen gewetensconflicten
heeft als hij op de liefdesbetuigingen van Ariadne ingaat. Het zou moreel gesproken
allicht fraaier geweest zijn, als hij eerst naar Athene terug was gegaan om de
verhouding met Aegle te verbreken, maar daar was in de gegeven situatie helemaal
geen gelegenheid voor. Hij mocht op dat ogenblik veilig aannemen, dat hij die
kwestie later wel zou oplossen. Maar Theseus dergelijke overwegingen vooraf te
laten uiten, zou het stuk bepaald zwakker hebben gemaakt.
Tot een goed begrip van de situatie is het evenzeer gewenst na te gaan, wat voor
een meisje Ariadne is. M.i. is zij door de meeste critici verkeerd beoordeeld, waardoor
de zin van het spel, als men daar tenminste van mag spreken, ook onjuist gezien
werd. Bij de beoordeling van de Kretensische prinses werden gewoonlijk twee
passages in het spel als argument aangevoerd, t.w. 1 Ariadne's monoloog in het
begin van het tweede bedrijf en haar samenspraak met Corcyne daarna, en 2 de
koorzang die hierop volgt. In zijn samenvatting van de inhoud zegt De Witte over
Ariadne o.a.: ‘Zij wil met Theseus spreken over haar min, maar volgens de slavernij
die de vrouwen is opgelegd, mag

21)

Naast de reeds bekende ontleningen aan Seneca (J. Worp, De invloed van Seneca's
Treurspelen op ons toneel, Amsterdam 1892) en aan Lucanus (F. Veenstra, Bijdrage tot de
kennis van de invloeden op Hooft, Assen 1946) zou ik voor deze laatste twee regels willen
wijzen op Horatius, Epod. 5, vs. 23: et ossa ab ora rapta ieiuniae canis.
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een vrouw haar liefde niet bekennen aan een man (De Dolle Mina's zijn niet alleen
van vandaag, ze zijn ook van gisteren)’. En iets verder luidt het: ‘Het Choor-2
(443-498) zegt onaardige dingen over de opvoeding van de prinsenkinderen aan
een vorstelijk hof. Zij worden zo verwend dat ze aan rare grillen toegeven, terwijl
ze niet krachtig genoeg zijn om de gevolgen ervan te verdragen. Dat is nu ook aan
de hand met Ariadne en die liefde van haar voor Theseus’. En nog weer even verder
is er sprake van ‘de minnegril van het verwende prinsenkind Ariadne’. Hier nu, zoals
trouwens ook wel bij anderen, worden verbanden gelegd die Hooft m.i. stellig zo
nooit bedoeld heeft en zoals ze bij goed lezen ook niet uit de context te halen zijn.
Laten we beginnen met te constateren, dat de verliefdheid van Ariadne zonder
meer zeker geen rare gril is. Dat is een heel natuurlijke zaak. Zij geeft echter als
een Dolle Mina, zegt De Witte, toe aan een minnegril, wat dan hierin bestaat, dat
zij zelf haar liefde aan Theseus openbaart en niet wacht tot hij het doet. Waarom is
dat een gril en wat heeft dat met de Dolle Mina's te maken? Het is waar, dat in de
moderne vrijage het initiatief dikwijls evenzeer of misschien zelfs grotendeels van
het meisje uitgaat, maar genoemde dames hebben wel andere pretenties. Juist de
vrijheid van liefdesuiting was voor Hooft een serieus probleem, dat hem vaker heeft
beziggehouden. Ook Granida laat hij het initiatief nemen; in een monoloog zegt zij
(vss. 1065b-1071):
Nu dan, dat swackheit van gemoe
U niet het minst gegrondt in reden kiesen doe,
Siet dapperlijcken toe,
Dat ingesoghen waen, die 't merch en 't hart soo naer ‘leyt,
Door dien van kintsheit af sij ons wort ingeplant,
Niet met haer nevel deck de claere naeckte waerheit,
Die de Natuire prent in 't redelijck verstandt.

Waarom nu aan Ariadne verweten wat niemand ooit in Granida heeft afgekeurd?
Weliswaar ontwikkelt Hooft in de Granida het verhaal met veel fijner raffinement
dan in de Ariadne: het meisje weet het daar zo te beleiden, dat Daifilo haar na enige
tegemoetkoming harerzijds zelf zijn liefde verklaart, maar dat neemt niet weg, dat
het initiatief
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duidelijk van haar uitgaat, en in dit opzicht is er geen principieel verschil tussen
Granida en Ariadne. We moeten dan ook aannemen, dat Hooft het met de
gedachtengang van de laatste eens is, als hij haar laat zeggen (vss. 376-384):
Indien ick............
......int verwerde net der minnen blijve steken,
Waervan t mij niet en voecht den eelman aentespreken.
Ach altewrede schaemt wat swaere slavernij,
Legt ghij den vrouwen op! en sijn wij niet soo vrij
Gebooren als de mans? Jae; maer wij moeten duicken,
Onder het juck van dees, en ander wree gebruicken,
Waer door dat onse lust strengelijck wert gesnoert,
Die sij door lange tijt vast hebben ingevoert.

Het gaat hier om een facet van de vrouwenemancipatie, die tijdens de renaissance
de geesten veelvuldig heeft beziggehouden. Velen wilden voor meisjes dezelfde
opvoeding als voor jongens, en voor mannen en vrouwen dezelfde rechten in het
maatschappelijk verkeer. In Italië werden toen man en vrouw in wezen gelijk geacht.
Door hun ontwikkeling ontstond bij de dames uit hogere stand even goed een
uitgesproken individualisme als bij de mannen. De grootste roem die men hun geven
kon, was, dat zij een manlijke geest en een manlijk gemoed hadden. De betiteling
‘virago’, thans een twijfelachtig compliment, kwam toen voort uit een onvermengde
bewondering. Vrouwen als Catarina Sforza en Isabella d'Este waren voor geen
kleintje vervaard en speelden op hun tijd een sterke, manlijke rol. Hippolita Fioramenti
voerde het bevel over de troepen van de hertog van Milaan en leidde gedurende
het beleg van Pavia een compagnie van hoge dames naar de vestingwerken. Ik
noem maar enkele voorbeelden. Dat er verscheidene uitmuntende dichteressen
22)
waren, hoeft in dit verband niet eens vermelding . Waar het op aankomt is, dat bij
zulke uitgesproken persoonlijkheden het initiatief in liefdesaffaires niet zo vreemd
is als

22)

Ik heb dit uitvoeriger behandeld in De vergoddelijking van de vrouw in de Renaissance in Het
beeld van de vrouw in de literatuur, Den Haag 1967. Ook opgenomen in Keuze uit het werk
van Dr. G. Kazemier, Wassenaar 1972. Het voorbeeld van Hippolita Fioramente ontleen ik
Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, I, blz. 172. Paris 1949.
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de meeste beoordelaars van de figuur van Hooft's Ariadne hebben gedacht. Wie
niet ziet, dat de dichter op haar hand is en haar op de besproken plaats zijn eigen
gedachten laat uitspreken, zal ook het vervolg niet begrijpen en bij de verlating door
haar geliefde denken aan eigen schuld, omdat zij zich Theseus zomaar om de hals
had geworpen.
Maar, zal men misschien tegen mij aanvoeren, er is toch altijd nog de koorzang
na de samenspraak van Ariadne en Corcyne, en daarin staat, volgens De Witte,
over prinsenkinderen: ‘Zij worden zo verwend dat ze aan rare grillen toegeven,
terwijl ze niet krachtig genoeg zijn om de gevolgen ervan te dragen. Dat is nu ook
aan de hand met Ariadne en die liefde van haar voor Theseus’. Ik heb reeds eerder
gezegd, dat ik niet kan inzien, waarom deze liefde van twee vorstenkinderen een
rare gril zou zijn. Een dergelijke kwalificatie past m.i. ook helemaal niet in de
gedachtenwereld van Hooft. Het zal nodig zijn, dat we precies nagaan, wat het
Choor zegt.
Het begint met te constateren, dat ‘het welich hof’ voortdurend tracht zijn ‘blinde
lust’ te bevredigen, of die nu goed is of kwaad. Daardoor ondervindt het in zijn lust
meer tegenzin dan een gewone man in zijn werk. Vorstenkinderen worden in lusten
opgevoed, die als dagelijks brood worden. Daarom zoeken zij dikwijls ongewone,
nieuwe lusten, maar die brengen hen in de narigheid. Wie vorstenkinderen in alle
lust opvoedt, maakt dat ze geen lust meer kunnen ondervinden. Wie van jongs af
op lust is ingesteld en niet van goed en kwaad weet, is weekhartig en niet tegen
verdriet opgewassen. Na deze algemene beschouwingen volgen twee conclusies.
De eerste betreft het hof in zijn geheel:
Het dertel hof en is dan inder daet soo welich
Noch wenschelijcken niet, gelijckt van buiten schijnt,
Indien men vol van twist, van haet en nijt crackelich,
Sijn schadelijcke vreucht, en valsch behagen vijnt.

De tweede betreft de vorstenkinderen:
Der Princen kindren sijn soo welich niet van leven,
Gelijck als menich man haer oordeelt onvoordacht,
Soo s'haer om vreemde lust dick in perijkel geven,
En soo gemeene lust van haer niet wordt geacht.
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Dit is het eerste deel van de koorzang, een algemene beschouwing, waarvan nu
de praktische uitwerking volgt. Deze begint met een strofe, aan Ariadne gewijd:
In Ariadne sien wij veel veranderingen,
Van verwe, van manier, van wesen, en van sin,
En t'arrichdenckent hof mompelt geen ander dingen,
Als dat sij heeft geleijt op Theseus hare min.

Is dit in concreto wat het Choor over najagen van lust heeft betoogd? Het lijkt er
niet op. Er wordt over Ariadne niets anders meegedeeld dan dat zij in haar doen en
laten veranderingen toont, wat voor de goede verstaander, in dit geval het
‘arrichdenkent hof’, duidelijk maakt dat zij verliefd is. Dit nu kan moeilijk als een
overmaat van onnatuurlijk lustzoeken worden aangemerkt. Maar het hof noemt de
geliefde bij de naam. Daar steekt op zichzelf nog niets verkeerds in. Op het allerlaatst
zinspeelt het Choor er echter op, welk bezwaar in deze liefde ligt, als het tot de
godinnen Venus en Cuisheit bidt:
En wilt het eedel huis geen meerder straf toevoegen,
Door Ariadnes min, op haer wtheemsche Lief.

Blijkbaar is dat ‘wtheemsche’ in de hele liefdeshistorie een belangrijk punt; ook
Corcyne had er reeds op gezinspeeld: ‘Een wufte vreemdeling hebdij tot lief
vercoren?’ (vs. 405) Men mag aannemen, dat het publiek in die tijd minder
internationaal voelde dan wij in onze wereld met zijn oneindig veel intensiever
verkeer. Men zal de vrijage om deze reden mogelijk wel riskant hebben gevonden,
zoals dat nu in dorpen nog soms zo gevoeld wordt. Ik kom hier nog op terug. Maar
23)
het Choor, kennelijk de gevoelens van Hooft vertolkend, denkt er anders over .
Zes strofen na de geciteerde vier verzen over Ariadne wendt het zich tot het hof en
raadt het aan te zwijgen:
Ontdecksters van de Min, beschaemsters van de Cuisheit,
.................................betoomt u wufte tong,
En neemt eens naerstich acht, watter tot uwent thuis leyt,
Soo mocht het, dat de grofst van u, de fijnste song.

23)

Men kan zich afvragen - meer dan een vraag is het niet - of Hooft tijdens zijn buitenlandse
reis van huis afwijzende reacties op een ernstige verliefdheid kreeg in termen als ‘wufte
vreemdelingen’. Of werd hij zelf in Frankrijk of Italië als zodanig aangemerkt?
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Het lijkt me duidelijk, dat de inleidende algemene beschouwing van het Choor
geenszins op Ariadne doelde. Waar het wel om ging, was het verhaal van Pasiphae,
de moeder van Ariadne, die in overspel met een stier, inderdaad een vreemde lust,
de Minotaurus baarde. Tot dit overspel was zij gekomen door invloed (betovering?)
van de godinnen Venus en Cuisheit, die wraak wilden nemen op de Zon, de
stamvader van het Minoïsche koningshuis, omdat die het overspel van Venus met
Mars aan het licht had gebracht. Cuisheit voelde zich hierdoor evenzeer als Venus
gechoqueerd, omdat kuisheidshalve deze historie verborgen had dienen te blijven!
Een vreemd geval, allicht, maar het mythologische verhaal is nu eenmaal in
hoofdzaak zo. (De figuur van Cuisheit wèl buiten beschouwing gelaten!) En Hooft
had het Pasiphaeverhaal voor het begrip van wat er volgt, nodig.
Dit alles overwegende meen ik te mogen zeggen, dat deze koorzang zeker niet
uitmunt door een gedachtenontwikkeling die logisch van schakel tot volgende schakel
gaat, maar dat de bedoeling ervan toch wel duidelijk is. De beschouwelijke inleiding
geeft algemene ideeën over hovelingen en vorstenkinderen, die vooral betrekking
hebben op Pasiphae en nauwelijks op Ariadne. De hovelingen wordt verzocht over
haar liefde te zwijgen en niet toe te geven aan de neiging tot roddelen. Men kan in
de laatste woorden van het Choor de suggestie van een aanmerking op Ariadne's
gedrag zien, maar deze is in 't geheel niet van dien aard, dat we hier met een najagen
van lusten te maken zouden hebben, wat toch het inleidende thema van de zang
was.
Op grond van het bovenstaande vind ik, dat de Ariadne een goed gebouwd stuk
is met duidelijke karakters. Theseus is de menselijk en sociaal bewogen, heldhaftige
prins, die sterk onder de indruk komt van Ariadne, een modern voelend en denkend,
zich emanciperend meisje, dat, heel schrander, het middel vindt waardoor hij het
labyrinth kan verlaten en aan een wisse dood ontkomt. Men kan zich afvragen,
waarom hij haar na de goede afloop van de strijd met de Minotaurus schaakte en
niet bij Minos, die hem toch hoffelijk ontvangen had, om haar hand vroeg. Het is
natuurlijk niet afdoende, te antwoorden dat het verhaal nu eenmaal zo luidde en dat
Hooft zich daaraan had te houden, vooral ook, omdat anders de hele voortgang van
de historie
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onmogelijk werd. Is hij zich van dit probleem bewust geweest? Ik denk van wel. De
mededeling van het Choor, dat Theseus een ‘wtheemsche Lief’ was, zou erop
kunnen wijzen, dat hij Ariadne toch niet zo gauw ten huwelijk zou hebben gekregen.
Ik heb er al op gewezen, dat dit woord voor het publiek van toen vermoedelijk een
veel zwaarder gewicht had dan het voor ons heeft. Het zou dan een voldoende
verklaring voor de schaking geweest kunnen zijn. Niettemin meen ik dat dit kardinale
punt in het stuk meer voorbereiding had vereist, b.v. door koning Minos met meer
reserve tot de ‘vreemdeling’ Theseus te laten spreken. - Verder maakt het
Medea-achtige karakter van Aegle duidelijk, waarom Theseus haar zo gemakkelijk
liet schieten. Dat hij daarna Ariadne in de steek liet, was een gevolg van de beheksing
door Alecto-Aegle, waaraan hij niet kon ontkomen. Is het nu echter niet een zwakke
afsluiting, dat Ariadne zomaar van de liefde voor Theseus in die voor Bacchus
overgaat? Ik moet erkennen, dat ik dit slot niet het beste deel van het stuk vind.
Toch is het een goed doordachte coup de théatre. Ariadne wist van de beheksing
van Theseus niets af. Voor haar was hij een trouweloze figuur geworden, die haar
in de grootste wanhoop op een eenzaam eiland achterliet. Had Hooft haar nu evenals
Theseus moeten laten betoveren? Dat zou een smakeloze herhaling geweest zijn
en een anticlimax. In een godenwereld als waarin deze historie zich afspeelt, mocht
men evenwel aannemen, dat de wil van twee grote goden, Bacchus en Venus,
voldoende was om een hulpeloos mensenkind in een geheel andere
gemoedstoestand te brengen. Voor ons moderne, tot scepticisme neigende lezers
blijft dat allemaal wat vreemd. Voor een renaissancepubliek, verzot op alles wat met
mythologie te maken had, is dat slot vermoedelijk even fascinerend geweest als
voor onze kinderen, en dikwijls ook nog wel voor onszelf, de vertelling of opvoering
van een sprookje.
Blijft nog de vraag: heeft het spel een strekking? Hooft heeft er wel enige filosofieën
in verwerkt, maar het stuk als geheel is daardoor nog niet de uitbeelding van een
bepaalde idee. Ik heb reeds betoogd, dat hetgeen men er dikwijls in heeft willen
zien, onhoudbaar is. Heeft Hooft dan niet anders gedaan dan een boeiend
mythologisch verhaal, waarin heel veel gebeurde, op het toneel te brengen?
Misschien wel,
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waarom niet? Er zijn echter meer boeiende mythen. Waarom dan juist dit
merkwaardige verhaal? Het is niet te bewijzen, maar ik waag de volgende
veronderstelling. Hooft had een licht ontvlambaar hart. Niet zonder zin vertaalt hij
in deze tijd de regel van Dante: ‘Amor ch'al cor gentil ratto s'apprende’, ‘De min die
ras het edel hart ontfonckt’. Maar dat lijkt een mooi woord voor snel wisselende
24)
verliefdheden. W.A.P. Smit heeft in verband met Ariadne gewezen op een in
dezelfde tijd geschreven gedicht, beginnend met de woorden: ‘Deianira', ick kent,
u wesen Trotst des hemels goden hooch’, waaronder staat:
Voor. Julietta
Tegens. Deianira.
Blijkbaar heeft zich juist toen zo'n wisseling voorgedaan. Ik kan me voorstellen,
dat de dichter zich wel eens afgevraagd heeft, hoe een dergelijke min of meer snelle
verandering mogelijk was, misschien ook met de naklank van trouweloosheid in de
oren. Het is denkbaar, dat hij zich om dat laatste niet zo druk maakte, zo lang hij
niet getrouwd was. Maar het feit van de steeds veranderende verliefdheden bleef.
Dat was rationeel niet te vatten. Hier zouden we kunnen denken aan het
meedogenloos fatalisme, waar Te Winkel het over heeft. Dit lijkt me echter een veel
te zware term, vooral omdat het niet om een fatalisme in algemene zin gaat, maar
slechts om schijnbaar niet door mensen bestuurde verliefdheden. In de
opgetogenheid van een beginnende verliefdheid was echter aan iets te denken als
een dichterlijke inspiratie, een ‘inblazing’ van bovenaf. En dan zijn we wel bij Theseus
en Ariadne beland, de eerste door een lagere geest behekst, de tweede door een
god ten hemel gevoerd; maar beiden buiten hun wil door buitenmenselijke krachten
gedreven. Dit laatste is toch in wezen wat in het stuk gebeurt en het zou de
mythologische uitdrukking kunnen zijn van wat de dichter psychologisch ervoer.
Scheveningen
G. KAZEMIER

24)

NTg XL, blz. 97-100.
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Het Bredero-citaat onder Stommelen A, 2 in het WNT
Wie zich verdiept in Bredero's sonnet ‘Ick twyfel lieve Lief wat my eerst mocht
1)
vercrachten’ en het WNT ter hand neemt om nauwkeurig vast te stellen wat
‘stommelen’ in deze tekst betekent, komt bedrogen uit. Knuttel neemt nl. in deel XV,
1883 het citaat ‘O stribblighe gedachten Hoe stoot en stommel dy Garbrande inde
vreucht’ uit bovenvermeld sonnet ten onrechte op onder Stommelen A, 2: ‘Met
stooten, rukken, porren enz. op of van een bepaalde plaats brengen’. Aan dit citaat
had vooraf moeten gaan ‘O soete straffe strijt!’, omdat deze uitroep of verzuchting
nevengeschikt is aan ‘o stribblighe gedachten’ en omdat ‘dy’ op deze nevengeschikte
gedeelten betrekking heeft.
Volgens de interpretatie van Knuttel stoten de elkaar bestrijdende gedachten (t.w.
de vier mogelijke antwoorden op elk van de twee vragen die in het eerste kwatrijn
2)
worden gesteld ) Garbrand in de vreugde. Onder dit ‘in de vreugde’ moeten we
volgens Knuttel ‘op (...) een bepaalde plaats’ verstaan. Garbrand kómt volgens zijn
interpretatie in een vreugdevolle toestand. Dit is echter onjuist, want Garbrand
verkeert al in de vreugde. In de strijd om de voorrang van de juiste antwoorden is
nl. de vreugde aanwezig. Er is immers sprake van ‘soete straffe strijt’. (curs. van
mij, v.L.) M.i. is ‘in de vreucht’ een predicatieve toevoeging bij ‘Garbrande’ en geen
resultatieve adverbiale bepaling, waar Knuttels interpretatie op neer komt. Het
Brederocitaat hoort dan ook thuis onder Stommelen, A, 1: ‘Met stooten en rukken
heen en weer bewegen; roeren; omwoelen’.
Den Haag
J.A. VAN LEUVENSTEIJN

1)
2)

Boertigh, Amoreus en Aendachtigh Groot Lied-Boeck van G.A. Brederode; t'Amstelredam
1622, Hierin: De groote bron der Minnen, blz. 87.
De vragen zijn: A) Wat kan mij het eerst de weerstand hebben ontnomen? B) Wat moet ik
als het edelste van deze (genoemde) dingen beschouwen? De mogelijke antwoorden voor
elke vraag zijn: a) de schoonheid van uw ziel. b) de schoonheid van uw rijpe jeugd. c) uw
helder verstand. d) uw volmaakte deugdzaamheid. In ander verband ging ik uitgebreider op
het sonnet in. (‘Gestommel met Bredero’, Levende Talen apr. 1972, p. 200 e.v.).
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*)

Opmerkingen bij ‘Een taalstatistisch onderzoek’

In een vorige aflevering van dit tijdschrift (deel 88, 1972, 284-306) verscheen een
vrij uitvoerige bespreking (23 pp.) van mijn boek ‘Analyse van een vocabularium
met behulp van een computer’ (Brussel, AIMAV, 1970, 219 pp.) onder de titel ‘Een
taalstatistisch onderzoek’. Een dergelijke uitgebreide reactie kon mij in principe
slechts verheugen: naast de talrijke (bij mijn weten een tiental) reeds verschenen
kortere recensies, die alle het werk positief beoordeelden, zou een ruimere
voorstelling de linguïst en literatuurwetenschapper een duidelijk beeld kunnen
bijbrengen niet alleen van het werk zelf, maar ook van de kwantitatieve taalkunde
in het algemeen.
Het bleek echter vrij spoedig dat het de schrijvers van het artikel helemaal niet
om duidelijke en brede informatie te doen was. Meer zelfs, als lezer kon men geen
staat maken op de feiten zoals de recensenten die voorstelden. Ik achtte het dan
ook een primair recht én een primaire plicht deze foutieve voorstellingen te
weerleggen, a fortiori daar het ging om critici die zich als competent in het vakgebied
voorstelden. Wat volgt zijn derhalve een aantal kritische opmerkingen bij het door
M. Van 't Hof en F. Jansen geschreven review-artikel. Hierbij worden, gezien het
plaatsgebrek, slechts de voornaamste punten behandeld. Deze lijken mij echter
voldoende representatief voor het gehele stuk. Voor een ruimere, meer gedetailleerde
en vollediger uiteenzetting verwijs ik naar een interne publikatie (paper) van het
1)
Departement Linguïstiek, Leuven .

*)

1)

Ik ben Prof. Dr. F.G. Droste, Prof. Dr. L.K. Engels, Drs. W. Smedts (linguïsten) en Prof. Dr.
F. Loosen (statisticus) van harte dankbaar voor hun waardevolle suggesties en opmerkingen
bij een eerste versie van dit artikel.
W. Martin, Commentaar bij een taalstatistisch onderzoek, gestencild paper, publikatie
Departement Linguïstiek, Leuven, 1974, 30 pp. Geïnteresseerden kunnen op eenvoudige
aanvraag een gratis exemplaar verkrijgen bij de auteur.
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1. In de eerste paragraaf stippen V. en J. zeer summier de opzet van mijn werk aan
en vragen zich daarbij 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 taalgebruik nog zoveel maatschappelijk
2)
veel belangrijker onderzoek te doen is’ (Ts., 284) .
V. en J. menen immers dat het hier om een maatschappelijk weinig relevant object
gaat, maar eerder om ‘luxueuze problemen’ (Ts., 305). Het is dan ook hoogst
bevreemdend te merken dat mensen die zich zo diep bewust zijn van de geringe
maatschappelijke relevantie van mijn ‘Analyse’, zo veel tijd en mankracht besteden
aan de bespreking ervan. Even merkwaardig is trouwens dat V. en J. zich blijkbaar
zelf met dergelijke ‘luxueuze problemen’ actief hebben ingelaten, als we tenminste
de twee verwijzingen naar (hun) werk in een ‘Projektgroep kwantitatieve benadering
van moderne poëzie’ in die zin mogen interpreteren (Ts., 288 en 294). Dergelijke
inconsequenties in houding en argumentering zullen we bij deze recensenten vaker
aantreffen. Dit neemt nochtans niet weg dat de vraag naar de maatschappelijke
relevantie van mijn boek een zinnige vraag blijft die een antwoord verdient. Ik zou
daarom kort het volgende willen stellen: bij hun denigrerende uitlatingen omtrent
de maatschappelijke relevantie van mijn boek hebben V. en J. twee belangrijke
zaken over het hoofd gezien. Allereerst miskennen zij de rol van de cultuur, en meer
speciaal van de literatuur in de maatschappij: het maatschappelijk-relevante wordt
bij hen beperkt tot het eng-sociaal utilitaire. Vervolgens vergeten zij dat een gericht
wetenschapsonderzoek (i.c. stijlonderzoek) toch altijd stoelt op een vrij,
wetenschappelijk onderzoek (i.c. een kwantitatieve taaltheorie: inzichten omtrent
kwantitatieve aspecten van taal en taalgebruik) en van daaruit weer andere richtingen
kan uitgaan. In die optiek is de z.g. kloof tussen de ‘luxueuze’ (literaire) problemen
en de meer ‘urgente problemen betreffende taalvaardigheid, taaldidactiek,
klassebepaald taalgebruik, e.d.’ (Ts., 305) helemaal niet zo

2)

De citaten uit het artikel van V. en J. en mijn boek worden aangeduid door Ts. resp. Analyse
en paginaverwijzing.
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groot als V. en J. het voorstellen. Zo kunnen modellen (zoals b.v. het reductiemodel)
die ik heb voorgesteld en gebruikt ter verklaring van literaire problemen (i.c. ter
bepaling van de relatieve omvang van vocabularia van romans met verschillende
lengte), evengoed van nut zijn bij meer sociaal-linguïstisch gericht onderzoek (b.v.
ter vergelijking van de grootte van de woordvoorraad bij subjecten of groepen
afkomstig uit verschillende sociale milieus).
2. Een der voornaamste vragen die wij ons bij ons onderzoek stelden was deze
naar de relatieve omvang of grootte van een literair werk: hoe kan men de grootte
van het vocabularium, het aantal verschillende gebruikte woorden (= V), uit
verschillende teksten bepalen?
Wij gingen hierbij uit van woordvormen of grafische eenheden waarbij één string
van grafemen gelijkgesteld werd aan één woord. Omtrent deze werkhypothese
maken V. en J. heel wat misbaar: deze definitie zou onder het opzicht van de
betekenis volkomen inadequaat zijn; het verschil tussen grote en groot zou op
dezelfde wijze verwerkt worden als het verschil tussen grote en werkte; anderzijds
zou er geen verschil gemaakt worden tussen trap (ladder), trap (schop: zelf-standig
naamwoord) en trap (schop: werkwoord) (Ts., 287). Dat onze werkhypothese
ondanks dit misbaar toch juist was en de gebruikte woorddefinitie derhalve
operationeel adequaat was, kan met een eenvoudig kwantitatief proefje gemakkelijk
gedemonstreerd worden. Hieruit blijkt dat de verhouding woordvorm-lemma (waarbij
met alle bovengenoemde verschillen wel rekening wordt gehouden) constant is (als
men een voldoende hoeveelheid tekst beschouwt). Deze constante impliceert dan
meteen dat, als men b.v. de omvang van het vocabularium van verschillende werken
met elkaar vergelijkt, hetzelfde resultaat wordt bekomen of men nu met woordvormen
dan wel met lemmata werkt. Zo vindt men in Alfa 3.800, in Afscheid 4.641
verschillende woordvormen. In Alfa waren er 2.919 verschillende lemmata (hun
aantal bekomt men door de frequentielijsten op pp. 143-193 van mijn ‘Analyse’ te
raadplegen), in Afscheid 3.614. Welnu, de verhouding woordvormen-lemmata blijkt
voor beide werken constant te zijn, nl.
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Tekst
Alfa

lemmata (l)
2.919

woordvormen (w) l/w-proportie
3.800
0,77

Afscheid

3.614

4.641

0,78

Dit wil dus zeggen dat de relatieve omvang van het vocabularium in Alfa en
Afscheid dezelfde blijft of men die nu meet via woordvormen (die minder rekening
houden met de betekenis) dan wel via lemmata (waar betekenisonderscheidingen
wel worden gemaakt). Het is dus helemaal niet ongeoorloofd zoals V. en J. beweren,
conclusies i.v.m. de grootte van de woordenschat (en m.m. met de groei) te maken
aan de hand van woordvormen. Daarenboven menen we dat, daar het gebleken is
dat deze hypothese niet alleen bij deze twee werken opgaat, maar ook voor andere
werken empirisch bevestigd kan worden, hiermee zowel voor de theorie als voor
3)
de praktijk van de lexicale statistiek een fundamenteel gegeven gedetecteerd is .
3. Het uitgangspunt bij de discussie omtrent ‘statistiek en taal’ vormt een citaat uit
mijn boek op p. 15: ‘(Anders geformuleerd): individueel gezien bestaat de “parole”
uit linguïstische 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 resultaat van een tirage
aléatoire uit dit geheel’. Volgens V. en J. gaat het mij hier om het ‘onderscheid tussen
taalsysteem en taalgebruik’ (Ts., 289). Alleen een oppervlakkige lectuur, die enkel
rekening houdt met de termen langue-parole (en dan nog in Saussuriaanse zin),
kan tot een dergelijke conclusie leiden. In feite moet men dit citaat in zijn
oorspronkelijke context lezen. Het gaat hier om een deel van een parafrase van het
4)
citaat van Muller dat onmiddellijk voorafgaat , nl.:

3)

4)

Na ons onderzoekje kwam ons het werk van J.-M. Cotteret en R. Moreau, Le Vocabulaire du
Général De Gaulle, (Paris, Colin, 1969), onder ogen. Daarin werd o.m. de relatie nombre de
formes/nombre de mots voor tien redevoeringen van De Gaulle (van ± dezelfde tekstlengte)
vastgesteld. Ook hier bleek de verhouding constant te zijn (o.c., pp. 16-17).
Zie ook Ch. Muller, Essai de statistique lexicale, Paris, Klincksieck, 1964, 113.
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‘Essayer les méthodes statistiques sur le vocabulaire d'un texte, c'est avouer une
croyance ou tout au moins ne pas refuser une hypothèse: celle d'après laquelle le
choix des mots, dans l'exercice du langage relève des lois du hasard et peut être
assimilé à un tirage aléatoire. Cela tout au moins quand on considère une étendue
suffisante de texte, et qu'on l'envisage comme une masse en faisant abstraction de
l'ordre d'apparition de ses éléments’ (Analyse, 14-15). Ik heb de uitdrukking ‘exercice
du langage’ opzettelijk gecursiveerd om duidelijk te maken dat de dichotomie waarvan
sprake er niet een is tussen taalsysteem en taalgebruik. Wel wordt hier, binnen het
taalgebruik zelf, de tegenstelling tussen populatie (globaal, geheel) en sample
(individueel, onderdeel) weergegeven.
M.a.w., daar de frequentie van sommige taalobjecten stabiel blijkt te zijn binnen
verschillende samples of steekproeven, wordt aangenomen dat dit taalgebruik kan
voorgesteld worden als afkomstig uit een groter overkoepelend geheel, een populatie,
een verzameling (finiet of infiniet) van taalgebruik, en wel als een blinde
toevalstrekking uit die populatie (cf. het beeld van de urne in de statistiek). Dat hierbij
voor de term ‘sample’ in de kwantitatieve taalkunde ‘parole’ gebruikt wordt, zal niet
zoveel verwondering baren. Daarentegen is de term ‘langue’ voor ‘populatie’ voor
niet-geïnitieerden misschien nieuw, maar dit zou de twee recensenten toch moeten
bekend zijn. Daar dit niet het geval blijkt te zijn mogen we hen misschien dan ook
het boek van Muller ‘Initiation à la statistique linguistique’ (Paris, Larousse, 1968,
248 pp.) aanbevelen en speciaal p. 91 en vlg. waar hij het heeft over ‘la langue d'un
texte, (...) la population parente dont ce texte est un échantillon, et dont on ne connait
les caractères qu'à travers ce texte’.
Op het vlak van de lexemen wordt de tegenstelling populatie-sample in mijn boek
dan ook verder doorgetrokken in de termen lexicon-vocabularium. V. en J. lezen
wel dat ik lexicon definieer als ‘de potentiële woordvoorraad of anders geformuleerd
de woordvoorraad die de schrijver ter beschikking staat’ (Analyse, 48), maar weigeren
dit te interpreteren als de taalgebruikspopulatie, het gaat hier volgens hen ‘om de
middelen die de taalgebruiker ter beschikking staan: (dus) het taalsysteem’ (Ts.,
290.) Dat alle groten van de hedendaagse lexicale
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statistiek (zoals G.U. Yule, P. Guiraud, G. Herdan en Ch. Muller) de tegenstelling
lexicon-vocabularium wel als een tegenstelling tussen populatie en sample op het
5)
vlak van het woordgebruik interpreteren blijkt ten overvloede uit hun werk . Het gaat
hier trouwens niet om een secundair, maar om een basisgegeven van de
kwantitatieve taalkunde. Als woorden niet als random variabelen kunnen worden
aangezien d.i. als variabelen die op een populatie teruggaan en derhalve een vaste
probabiliteit hebben, bestaat er ook geen lexicale probabiliteitsstructuur en verliest
de lexicale statistiek derhalve haar studieobject. Het feit dat V. en J. van deze voor
de taalstatistiek zo fundamentele notie geen weet hebben, getuigt dan ook allerminst
voor de degelijkheid van hun taalstatistische inzichten.
4. Daar het in mijn Analyse om de vergelijking van twee vocabularia van ongelijke
lengte gaat, en de meeste lexico-statistische grootheden afhankelijk zijn van de
tekstlengte, is een essentieel punt in mijn betoog de reductie van vocabularia tot
gelijke lengte, i.c. de reductie van de lengte van Afscheid (ruim 42.000 tokens) tot
die van Alfa (ruim 33.000 tokens). De methode (reduceren van een vocabularium
6)
op basis van een binomiaal model) werd uitvoerig door mezelf toegelicht. De
recensenten proberen nu o.m. de onjuistheid van de formule te bewijzen aan de
hand van ‘een eenvoudig na te rekenen voorbeeld’ (Ts., 293). Dit blijkt echter alras
een karikatuur van elke primaire statistische bewijsvoering te zijn. Immers, dat de
gebruikte formule onjuist is, concluderen V. en J. uit het feit dat er in een tekst (Wie
is wie) bestaande uit 3 tokens en 2 types en te reduceren tot 1 token volgens

5)

6)

Zie o.m. P. Guiraud, Problèmes et méthodes de la statistique linguistique, Dordrecht, Reidel,
1959, passim en p. 84: ‘Le vocabulaire d'un texte est le reflet du lexique mental d'où il est
tiré, de l'ensemble des mots dont l'auteur dispose pour la composition du texte, mots dont
chacun est affecté d'une probabiiité’ en Ch. Muller: Etude de statistique lexicale, Paris,
Larousse, 1967, waarin een paragraaf voorkomt getiteld ‘Lexique et Vocabulaire’. Hierin wordt
eveneens het vocabularium als steekproef uit een populatie (lexicon) geïnterpreteerd: ‘Le
vocabulaire du texte suppose l'existence d'un lexique dont il n'est qu'un échantillon’ (p. 15).
Op diezelfde bladzijde vinden wij in voetnoot verwijzingen naar het werk van G. Yule en G.
Herdan waar dezelfde idee wordt ontwikkeld.
Analyse, p. 38 en vlg.
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het gebruikte model 8/9 types verwacht worden, terwijl er uiteraard bij een tekst van
1 token, 1 type wordt waargenomen. Daar de verwachting (8/9) niet overeenstemt
met het resultaat (9/9) is de gebruikte formule fout volgens V. en J. Dit is echter
helemaal niet het geval. Wat V. en J. constateren is een verschil tussen
geobserveerde en geëxpecteerde (op het model gebaseerde) waarden. Het is echter
niet omdat er een verschil is dat we daarom concluderen dat het model niet deugt:
we moeten alleen te weten komen of het hier al dan niet om een significant verschil
gaat; in dit laatste geval is het verschil tussen model en observatie niet langer door
het toeval te verklaren.
Welnu in het bovenstaande voorbeeld is het geobserveerde verschil gelijk aan
0,11 (9/9-8/9). De standaarddeviatie is gelijk aan 0,70 (volgens de formule

z is derhalve gelijk aan 0,11/0,70 = 0,157.
De kans om door het toeval alleen een dergelijke z-waarde en dus een dergelijk
verschil tussen observatie en model te bereiken en te overtreffen = 88%. Significante
verschillen worden meestal slechts voor z-waarden met een probabiliteit ≤ 5%
aangenomen. Het is dus duidelijk dat het voorgestelde model in het voorbeeld
helemaal niet in tegenspraak is met het geobserveerde resultaat. Dat blijken V. en
J. even verder ook wel in te zien - hoe sterk dit dan ook in tegenspraak moge zijn
met hun zoëven geformuleerde uitlatingen - als ze uiteindelijk toegeven dat de
resultaten van de reductie bij Afscheid ‘wel goed zullen zijn’ (Ts., 294).
5. Op pp. 295-296 van hun artikel brengen V. en J. een tabel waarin een aantal
statistische grootheden van Alfa en Afscheid-R (gereduceerd) worden samengebracht
en gecommentarieerd. Zij komen voornamelijk tot de slotsom dat de conclusies die
ik uit deze getallen trek subjectief en tegenstrijdig zijn (Ts., 296). Hoewel ik, gezien
de gebrekkige argumentatie van V. en J. (zoals verder zal blijken) voor dit punt
beslist
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geen uitvoerige discussie nodig acht, wil ik toch op beide facetten even ingaan:
a) Het wordt mij kwalijk genomen dat ik bij de vergelijking van diverse grootheden
7)
(o.m. , v, C en R) de waarden ‘verbaliseer’: d.w.z. dat ik ze als ‘groter’ in Alfa dan
in Afscheid - of omgekeerd - bestempel. Ik ben mij niet bewust hierdoor in
subjectiviteit te vervallen: de cijfers blijven de primaire data. Daar het om secundaire
(b.v. , C en R zijn een parafrase van V) of voor ons onderzoek minder relevante
grootheden gaat (b.v. v) zie ik mij niet genoodzaakt hier telkens significantietoetsen
te gebruiken.
b) V. en J. wijzen erop dat ik tegenstrijdige opmerkingen zou maken, daar ‘op p.
48 gesproken wordt van een aanzienlijke inkrimping van V, terwijl op p. 57 gesteld
wordt, dat N en V globaal gelijk zijn voor beide werken’ (Ts., 296). De recensenten
zouden er toch maar beter aan doen de tekst eerst aandachtig te lezen alvorens
op ketterjacht te gaan: op p. 48 gaat het om N en V van het totale werk, op p. 57
om N en V van drie frequentieschijven (A, B, C samen: woorden met f ≥ 100).
(Analyse, p. 57, pt. 2).
6. In de volgende paragraaf wordt de gevolgde methode (z-waarden) bij het
onderzoek naar de groei van het vocabularium aangevochten. V. en J. beweren dat
de door ons gebruikte z-waarden bedrieglijk zijn omdat ze ‘onderling afhankelijk
zijn’ (Ts., 297). De bewijsvoering die V. en J. hierbij volgen, doet echter niet ter zake.
Ten eerste steunen zij op fictieve voorbeelden die teksten uit twee verschillende
talen met elkaar amalgameren, hoewel het model waaraan gerefereerd wordt duidelijk
de tekst als één homogene monoliet behandelt. Ten tweede is het gegeven voorbeeld
oncontroleerbaar (de frequentiestructuur van de ‘vreemde tekst’ is niet gegeven,
de theoretische groei van het gehele

7)

staat voor gemiddelde frequentie der woorden; v is de variatiecoëfficiënt ( / sd) van de
woordfrequentiedistributie; C en R zijn door Guiraud in zijn Les caractères statistiques du
vocabulaire, Paris, P.U.F., 1954, ingevoerde statistische grootheden die een maat voor de
concentratie der woordfrequentie resp. de uitgebreidheid (richesse) van het vocabularium
willen weergeven (cf. Analyse, p. 50 en vlg.).
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werk kan derhalve niet worden berekend). Ten derde is de mogelijke afhankelijkheid
van z-waarden op een veel eenvoudiger manier te verduidelijken. Immers het is
klaar dat wanneer een geobserveerde frequentie (fo) t.o.v. een geëxpecteerde
frequentie (fe) een grote afwijking vertoont, dit zijn repercussie kan hebben op de
fo uit andere fragmenten. Stel dat een fragment een surplus aan V vertoonde t.o.v.
fe, dan zou het volgende fragment dit normalerwijze met een deficit van fo t.o.v. fe
moeten compenseren. Er kwamen immers meer nieuwe woorden voor dan verwacht;
er is dus minder kans dat het volgende fragment nieuwe woorden oplevert. Daar
de z-waarden berekend worden als fo-fe / sd is het ook zonder oncontroleerbare
fictieve voorbeelden gemakkelijk duidelijk te maken dat de z-waarden afhankelijk
van elkaar kunnen zijn. Dat wij ze toch gebruiken, had een dubbele reden:
- de observaties (fo) konden zo dicht bij de expectaties (fe) liggen, dat de
afhankelijkheid te verwaarlozen was (cf. Afscheid);
- de onmiddellijke afhankelijkheid van geobserveerde frequenties zou normaal
voor een afwisseling voor surplussen en deficits van fo tgo. fe zorgen, als dit
niet het geval zou zijn, dan zouden we tot clusters van surplussen en deficits
komen die op hun beurt op een speciaal en uitzonderlijk fenomeen zouden
wijzen.

Juist die twee fenomenen hebben zich voorgedaan: Afscheid vertoonde geen
clustering van significante afwijkingen, wel een regelmatig verloop. Alfa daarentegen
vertoonde deze clustering wel. Eén van deze clusters kon o.i. op een zinnige manier
worden verklaard, vandaar de conclusie dat in Alfa vermoedelijk het ontbreken van
een klassiek exposé zijn repercussie had op het deficitaire groei-begin van V. Wij
schreven vermoeden omdat wij Alfa enkel met Afscheid konden vergelijken. Hadden
V. en J. zinvol werk willen doen, dan hadden zij b.v. dit vermoeden kunnen verifiëren.
Wij hebben het inmiddels gedaan voor Mei van Gorter. Net zoals in Afscheid ontbrak
hier een clustering van significant-negatieve z-waarden. Wij vonden immers de
volgende distributie:
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Mei (tekst in geobserveerdgeëxpecteerdverschil
aant.
aant. nieuwe aant. nieuwe
woorden)
woorden
woorden
1-2000
794
840
- 46

sd

z

26,74

- 1,48

2001-4000

550

542

+8

22,14

+ 0,36

4001-6000

477

456

+ 21

20,47

+ 1,02

Bij α = 0,05 vindt men enkel vanaf z ≥ 1,96 significantie. Voortgaande op werken
als Afscheid en Mei waar het verhaal door een klassiek exposé op gang wordt
gebracht, en waar de groei van het vocabularium in de beginsegmenten niet
significant deficitair verloopt, kunnen wij derhalve de hypothese dat het significant
deficitaire verloop in de beginsegmenten van Alfa op het ontbreken van dit exposé
teruggaat, nu nog sterker affirmeren.
7. V. en J. vinden dat ik het mij bij mijn berekening van de plaats der frequentste
woorden nodeloos moeilijk maak en stellen een eenvoudiger formule voor. Misschien
is mijn methode inderdaad omslachtig maar ze heeft het voordeel dat zij niet verkeerd
kan geïnterpreteerd worden, wat niet gezegd kan worden van de formule die V. en
f

f

J. voorstellen. Als q = (1-g/N) (Ts., 300) de kans moet voorstellen dat een woord
met een frequentie f niet bij de eerste g woorden voorkomt, dan is het uit de formule
niet duidelijk of het gaat om 1 - g / N of om 1- g / N. Daar de laatste interpretatie in
f

f

dit geval de enig juiste is, moet de formule herschreven worden als q = (1 - g / N)
f

f

f

f

of als q = (N - g / N) of als q = (1 - (g/N)) .
8. Een der vragen die wij ons in het begin van dit werk stelden was deze naar het
kwantitatieve gebruik van grammaticale categorieën in een tekst (Analyse, 81-94).
Bij de discussie daaromtrent spannen V. en J. zich erg in om duidelijk te maken dat
1

het zinloos zou zijn voor iedere woordcategorie V (het aantal hapaxen) als
afspiegeling van L (grootte van het lexicon van deze categorie) te beschouwen:
men zou toch ‘voor iedere categorie afzonderlijk moeten onderzoeken of het
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aantal gebruikte woorden daarin nadert tot de grootte van het “lexicon” van deze
categorie’ (Ts., 301). Dit zou inderdaad nodig zijn bij woordcategorieën waar L vrij
1

klein is en er dus kans bestaat dat V = L. In zo'n geval zou V geen betrouwbare
parameter voor de grootte van L meer kunnen zijn omdat er in een dergelijke
woordcategorie geen nieuwe V's meer zouden kunnen komen, wat uiteindelijk tot
1

het verdwijnen van de V -klasse voor deze categorie zou kunnen leiden. Bij ons
onderzoek doet zich echter deze moeilijkheid niet voor, daar wij voor dit gedeelte
van het onderzoek enkel werkten met z.g. open of infiniete (of door hun uitgebreidheid
als infiniet voorkomende) woordklassen, nl. adjectieven, substantieven, werkwoorden
en bijwoorden. Het voorbeeld met de lidwoorden dat de recensenten opgeven
(waarbij de grootte van L tot 3 woorden is beperkt in het Nederlands) is dus volledig
naast de kwestie.
9. Bij de behandeling van plus- en minuswoorden wilden wij die woorden opsporen
‘die qua frequentie een significante afwijking vertoonden in het werk van de auteur
in vergelijking met het gemiddelde literair taalgebruik’ (Analyse, 95). Om dit
gemiddelde literair taalgebruik te benaderen, gebruikten we een corpus van 20
fragmenten uit moderne Nederlandse romans, elk bestaande uit 12.500 tokens.
Daar elk subsample uit evenveel tokens bestond, en de afzonderlijke frequentie per
subsample voor elk woord bekend was konden wij voor elk woord i.p.v. zijn totale
frequentie (som der frequenties der subsamples) een gecorrigeerde frequentie
berekenen(U(sage)-waarde) die rekening hield met de verdeling (spreiding) der
frequenties over het aantal bronnen. Achteraf echter werd voor berekening van de
8)
eventuele deviaties (ER-waarden) van Alfa resp. Afscheid t.o.v. dit
basisvocabularium voor geschreven fictie niet op deze gecorrigeerde frequenties,
maar op de oorspronkelijke een beroep gedaan. Dit vinden V. en J. inconsequent.
Zij stellen het daarbij voor alsof men de gecorrigeerde frequenties uit het
basisvocabularium zou mogen vergelijken met de ongecorrigeerde frequenties uit
Alfa resp. Afscheid.

8)

Berekend als (fo - fe) / √fe, waarbij fo de geobserveerde frequentie voorstelt, fe de
geëxpecteerde (berekend met behulp van het basisvocabularium).
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Zo wordt bij hen het woord hoofd met U-waarde 193 in het basisvocabularium
vergeleken met de f-waarde van hetzelfde woord in Alfa (f = 45). Er wordt
geconstateerd dat de ER-waarde in dit geval niet significant is (ER = -0.15). Welnu,
dit is een oncontroleerbare uitspraak. Immers, twee incompatibele waarden worden
met elkaar vergeleken. Of om het anders te formuleren: de bovenstaande uitkomst
kan slechts juist zijn indien de f-waarde in Alfa samenvalt met de U-waarde van
ditzelfde woord in Alfa. Dit zou dus de meer dan onwaarschijnlijke hypothese
inhouden dat de frequentie van hoofd in de desbetreffende roman volledig homogeen
(want pas dan is d (dispersie) = 1 en U wordt berekend als f × d waarbij d varieert
van o naar l, van totale ongelijke naar totale evenredige spreiding der frequenties)
over het gehele boek zou gespreid zijn. V. en J. vervallen op die manier in
oncontroleerbare en inconsequente uitspraken. Als men de U-waarden wil gebruiken,
is het duidelijk dat men dat voor beide te vergelijken teksten moet doen (zowel voor
het basisvocabularium als voor de te onderzoeken tekst). Dat wij van de U-waarden
hebben afgezien en enkel f-waarden met elkaar hebben vergeleken, heeft dan ook
niets met inconsequentie te maken, wel met het feit dat men om de U-waarden te
berekenen moet vertrekken van fragmenten van dezelfde grootte: deze waren voor
het basisvocabularium, bij een vroeger onderzoek aan het ITL, op 12.500 tokens
vastgesteld. Daar noch de tekstlengte van Alfa (33.489 tokens), noch deze van
Afscheid (42.865 tokens) een veelvoud van 12.500 uitmaakten konden wij noch
voor Alfa noch voor Afscheid tot U-waarden komen die compatibel zouden zijn met
9)
de U-waarden van het basisvocabularium . Het leek ons dan ook veiliger, i.p.v. in
controleerbare uitspraken te vervallen, f-waarden boven U-waarden te verkiezen
voor de vergelijking tussen tekst en basisvocabularium.
10. Tot slot nog een woord over de auteurs van dit artikel. Een harde kritiek is beter
dan geen kritiek. Wie een kritek schrijft, moet

9)

Een verdeling van Alfa en Afscheid in fragmenten van gelijke grootte is natuurlijk wel mogelijk,
maar de grootte van deze fragmenten zal dan nog steeds verschillend zijn van de grootte der
fragmenten uit het basiscorpus.
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echter berekend zijn op zijn taak, een coup d'essai is hier niet gepermitteerd. Ik
meen dat het uit mijn opmerkingen ten overvloede is gebleken dat deze coups
d'essai bij V. en J. zo vaak voorkwamen en daarbij zo dikwijls misslagen bleken te
zijn dat het inderdaad begrijpelijk is dat de door hen bedreven ‘taalstatistiek een
frustrerende bezigheid’ (Ts., 304) zal geweest zijn.
Instituut voor Toegepaste Linguïstiek
K.U. Leuven
W. MARTIN
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Nederlandse dialekten
Definities en realiteiten
Eine Einstufung des Baskischen als spanischen resp. französischen
Dialekts wäre in linguistischer Sicht schlicht eine Absurdität, aber eine
Einstufung etwa des Katalanischen als spanischen resp. französischen
resp. italienischen Dialekts wäre im Prinzip nicht minder abwegig.
Klaus Heger, ‘Sprache’ und ‘Dialekt’ als linguistisches und
soziolinguistisches Problem 66 (Folia Linguistica 3 (1969)).
In deel 88, p. 45 e.v. van het Leidse tijdschrift (1972) heeft J. Goossens een artikel
gepubliceerd onder de titel ‘De definitie van Nederlandse Dialecten’. Zijn bijdrage
is een reaktie op kritiek uitgebracht naar aanleiding van zijn brochure Wat zijn
Nederlandse Dialecten? (1968). Daarin had hij twee oplossingen voorgesteld, één
waarbij de dialekten van Frans-Vlaanderen wel, een andere waarbij deze niet als
Nederlandse dialekten werden beschouwd. Dit betekende dat Goossens met twee
criteria moest opereren: 1. het aanwezig zijn van het Nederlands als kultuurtaal; 2.
de verwantschap en de geografische verbondenheid (in casu met Vlaanderen).
In het Van-Haeringen nummer van De Nieuwe Taalgids p. 158-159 (1970) heeft
Weijnen daartegen bezwaren geopperd. Dit heeft tot gevolg gehad dat Goossens
overstag is gegaan, en de Nederl. dialekten is gaan definiëren 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’ (p. 47). Dit
betekent, dat Goossens de dialekten van Frans-Vlaanderen niet langer als
Nederlandse dialekten beschouwt. Zijn in het Leidse tijdschrift verdedigde opvatting
heeft hij herhaald in zijn Inleiding tot de Nederlandse Dialectologie (1972).
Tegen de manier waarop Goossens thans het gestelde probleem benadert, heb
ik ernstige bezwaren.
Mijn bezwaar geldt allereerst zijn methode. Hij gaat uit van een begrip Nederlands
dat ‘meer omvat dan een welbepaald communicatie-
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systeem’, en dat hij daarnaast ziet ‘als een diasysteem..., d.w.z. als een verzameling
van een aantal taalsystemen die op elkaar gelijken’ (Inleiding p. 10 (1972)). Zijn
hele constructie van dialekten als diasysteem kan niet historisch zijn bedoeld, omdat
het Nederlands als kultuurtaal allesbehalve de grootste gemene deler is van de
Nederlandse dialekten. Zijn diasysteem is alleen synchronisch te rechtvaardigen
als een constructie, een formule waarbij min of meer op elkaar lijkende dialekten
overkoepeld worden door één en dezelfde kultuurtaal. Zo zou men synchronisch
en sociologisch de dialekten van Neder-Duitsland terecht kunnen beschouwen als
Hoogduitse dialekten, terwijl een dergelijke opvatting diachronisch baarlijke onzin
zou zijn.
Met behulp van het principe van de kultuurtaal als superstraat is het bijzonder
eenvoudig naar het oosten toe de Nederlandse dialekten te begrenzen. Tot zover
gaat alles goed. Maar als datzelfde principe, waardoor historisch niet-Nederlandse,
immers Nederduitse, dialekten in Nederland synchronisch als Nederlandse dialekten
te beschouwen zijn, wordt getransponeerd naar onze zuidelijke taalgrens, is het
duidelijk dat de werkelijkheid geweld zal worden aangedaan. Een historisch
authentiek Nederlands dialekt, dat van Frans-Vlaanderen, zal daarbij synchronisch
uit de boot vallen. Het is weliswaar een taalsysteem dat op dat van West-Vlaanderen
gelijkt als de ene druppel water op de andere, maar van een communiceren van
dat dialekt met de Nederlandse kultuurtaal is, dank zij vier eeuwen gedwongen
denationalisatie, niet veel overgebleven. Er zijn weliswaar Frans-Vlamingen die in
mindere of meerdere mate het Nederlands als kultuurtaal hanteren, maar ze zijn
een ‘uiterst geringe minderheid’.
In naam van een methode die aangewezen was voor de oostgrens, mag, volgens
Goossens, een authentiek Vlaams dialekt niet langer als een Nederlands dialekt
worden beschouwd. In het zuiden mag een oude, duidelijke, strakke grens, die de
op het Nederlands gelijkende dialekten afscheidt van totaal ongelijkende dialekten,
geen rol meer spelen. ‘De geografische begrenzing van een dialectsysteem is het
gemakkelijkst wanneer een niet al te grote groep verwante dialecten omringd wordt
door systemen die tot andere taalfamilies behoren, zoals b.v. het geval is bij het
Baskisch of het Hongaars’, schrijft hij in
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1968 (p. 4). Hij zal toch niet willen beweren, dat in Frankrijk de grens tussen Frans
en Nederlands minder duidelijk is dan die tussen Frans en Baskisch? Maar volgens
hem primeert blijkbaar de oostgrens; het zuiden moet zich maar aan zijn oostelijke
criteria zien te conformeren!
Wanneer nu Goossens, als een moderne Prokrustes, de Nederlandse dialekten
pasklaar heeft gehakt voor het martelbed van zijn definitie, dan zegt hij weliswaar,
dat de dialekten van Frans-Vlaanderen g e e n Nederlandse dialekten zijn, maar
wat ze dan wél zijn, is blijkbaar zijn zaak niet. De lezer die de vraag stelt, wat voor
dialekten die van de Westhoek dan zijn, krijgt geen antwoord op zijn vraag. Als ‘de
dialecten van de Voerstreek...niet Frans (zijn), omdat het Frans niet tot hetzelfde
diasysteem kan behoren’ (Inleiding p. 20 (1972)), dan moet het antwoord voor
Frans-Vlaanderen eveneens negatief luiden. In zijn Arnhemse voordracht van 1968
heeft Goossens de vraag wel gesteld en beantwoord. De dialekten van
Frans-Vlaanderen maken deel uit van ‘een groter diasysteem’, als b.v. ‘het
Germaans, het Continentaalwestgermaans’ (p. 20). Maar hoe kan men het dialekt
van Frans-Vlaanderen Continentaalwestgermaans noemen? Immers, bij mijn weten
bestaat er geen Continentaalwestgermaanse kultuurtaal en
Continentaalwestgermaans is bovendien geen zuiver synchronisch begrip. Goossens
raakt m.a.w. verstrikt in zijn eigen voor de oostgrens opgestelde criteria.
Als men verder de manier waarop Goossens tot zijn socio-linguïstische definitie
van de Nederlandse dialekten komt, kritisch bekijkt, dan krijgt men het gevoel dat
Goossens de zaken hier en daar nogal simplistisch benadert, en anderzijds zijn
eigen methode niet consequent hanteert.
De rijksgrens tussen Nederland en België b.v., die toch waarachtig een niet te
verwaarlozen socio-linguïstische factor is, bleef in zijn artikel in het Leidse tijdschrift
geheel buiten beschouwing. Was Goossens er wel zo zeker van, dat de dialekten
in de noordelijke helft van België door het oog van zijn strenge definitienaald konden?
Is het Nederlands in de noordelijke helft van België wel de kultuurtaal? Ik zou niet
graag de Nederlanders de kost geven die deze vraag in nega-
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tieve zin zullen beantwoorden, en Goossens zullen verwijten dat hij zich schuldig
maakt aan ‘taalpolitieke wensdromen’.
Uit zijn Arnhemse lezing en zijn Inleiding blijkt echter dat Goossens zich er wel
degelijk van bewust is dat hier een probleem ligt. Erkennend ‘dat de rijksgrens tussen
Nederland en België tot op zekere hoogte een taalgrens is’ (Inleiding p. 23), meent
hij de dialekten in Noord-België toch als Nederlandse dialekten te kunnen
beschouwen, aangezien ‘er geen Vlaamse cultuurtaal bestaat’ en de officiële taal
er het Nederlands is. Is de combinatie van het eerste met de papieren realiteit van
het tweede een voldoende steun voor zijn stelling? ‘Dat slechts een uiterst geringe
minderheid van Vlaamse intellectuelen de Nederlandse cultuurtaal werkelijk beheerst’
(p. 23), is blijkbaar geen bezwaar. ‘De deugdelijkheid van het Nederlands in
Vlaanderen zal in de toekomst ongetwijfeld groeien, dank zij de inspanningen van
de Vereniging voor Beschaafde Omgangstaal en van heel wat verdienstelijke
onderwijsmensen’ (p. 24). Met de rijkdom van de komende gouden eeuw
compenseert Goossens de tegenwoordige armoe. Maar een kind weet toch zo
langzamerhand, dat èn de ‘Vereniging’ èn de onderwijsmensen alleen aan
symptomen kureren. Wie de gouden toekomst van Goossens waar wil maken, zal
heus tot ingrijpender middelen zijn toevlucht moeten nemen.
In de Voerstreek, zo verklaart Goossens, is ‘het Nederlands...naast het Frans de
cultuurtaal’ (Inleiding p. 20). Maar hoe zit het met het Frans als kultuurtaal in de rest
van Noord-België? Is het sociale en kulturele prestige van het Frans in Vlaanderen
verdwenen? Is in zijn eigen universiteitsstad Leuven het Frans soms niet de
kultuurtaal naast het Nederlands? Is de ‘Université catholique de Louvain’ geen
kulturele instelling? Antwerpen heeft weliswaar geen ‘université catholique’ maar
het kon anno 1973 nog gebeuren, dat een deelnemer aan een Vlaams
Filologencongres verplicht was zijn biertje in het Frans te bestellen! Ook hier opereert
hij liever met een officiële mythe dan met de naakte werkelijkheid, ‘ook al is die
misschien onprettig’. De ‘Belgen’ zullen m.i. nog even moeten wachten, vooraleer
ze, steunend op de reine leer van Goossens, tegen de mensen ‘over de strepe’
mogen zeggen: ‘ons dialekt is een Nederlands dialekt, dat van jullie
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niet!’ Bij een stringente toepassing der door Goossens gehanteerde criteria zou
immers niet alleen Frans-Vlaanderen maar ook Noord-België afgestoten moeten
worden.
Toetst men verder de socio-linguïstische benadering bij Goossens aan de situatie
in Friesland, dan komt men voor een merkwaardig gebrek aan consequentie te
staan. In zijn artikel in het Leidse tijdschrift gaat Goossens op deze ‘Friese kwestie’
niet in. Maar het is ook dit keer duidelijk zijn bedoeling geweest, de ‘Friese’ dialekten
in Friesland te onttrekken aan het superstraat van de Nederlandse kultuurtaal. In
zijn in 1968 gehouden voordracht voor de Gelderse leergangen heeft Goossens
gemeend de ‘Friese kwestie’ op de volgende manier te mogen oplossen: die dialekten
van de provincie die meer op het Fries dan op het Nederlands lijken, worden als
Friese dialekten beschouwd (p. 18). In zijn Inleiding p. 22 (1972) schrijft hij: ‘Wanneer
in een gebied twee met de dialecten en dus ook onderling verwante cultuurtalen
gebruikt worden, lijkt het logisch de dialecten van dat gebied samen met de meest
verwante cultuurtaal als een diasysteem te beschouwen. Wij noemen dus de
dialecten van de eerste groep Fries’. Logisch inderdaad, van zuiver taalkundig
standpunt, maar onlogisch krachtens het elders door Goossens gehanteerde principe.
In Friesland immers wordt het socio-linguïstische criterium, dat Goossens in 1972
consequent als enig criterium wenst te aanvaarden losgelaten! Meer verwant zijn
met, is immers een taalkundig, geen socio-linguïstisch criterium. Als Goossens
consequent had willen blijven, dan had hij voor Friesland ook voor de ‘meer op het
Fries’ lijkende dialekten aan zijn criterium van het communiceren met een kultuurtaal
moeten vasthouden. Als ik een onbevooroordeeld kenner van het Fries mag
1)
geloven , als men mag stellen dat voor de grote meerderheid der Frie-

1)

Das Friesische scheint somit nach aussen eine stärkere Position zu haben als je zuvor; in
Wirklichkeit ist seine Stellung jedoch ernstlich bedroht...Es ist...kaum verwunderlich, dass die
Umgangssprache des Durchschnittsfriesen dermassen mit nichtfriesischen Bestandteilen
durchsetzt ist, dass ihre Eigenständigkeit in Frage gestellt werden inuss; gegenüber dieser
Umgangssprache erfüllt das ndl. Algemeen Beschaafd in vieler Hinsicht die Funktionen einer
Hochsprache....Zusammenfassend lässt sich also die gegenwärtige Lage des
Neuwestfriesischen folgendermassen charakterisieren: es fungiert auf zwei Ebenen: erstens
als Hoch- und Literatursprache, in welcher Eigenschaft es von ein paar hundert Intellektuellen
gepflegt wird, jedoch sehr vom Ndl. unterwandert ist; zweitens als Umgangssprache: in dieser
Funktion droht es, durch die Integration der Friesen in die ndl. Gesellschaft zu einer ndl.-fries.
Mischmda. herabzusinken, Bo Sjölin, Einführung in das Friesische 59-61 (1969).
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zen niet het Fries maar het Nederlands als de kultuurtaal fungeert, dan moet de
socio-linguïst bereid zijn daar de voor de hand liggende conclusies uit te trekken.
Dan zouden namelijk de dialekten van de grote meerderheid van hen die ‘meer op
het Fries’ lijkende dialekten spreken, als Nederlandse dialekten te beschouwen zijn.
Maar voor de dialekten in Friesland houdt Goossens, in 1968 en 1972, op grond
van zuiver taalkundig-comparatistische overwegingen, een achterdeurtje open, dat
hij in 1972 met een klap voor de neus der Frans-Vlamingen dichtslaat. De Limburger
Goossens laat de Friezen van een taalkundige voorkeursbehandeling genieten, die
hij de Vlamingen uit de Westhoek ontzegt. Dat hiermee in zijn vermeende waterdichte
definitie der Nederlandse dialekten toch nog een logische fout is blijven zitten, dat
hij voor Friesland zijn tweede criterium van 1968, t.w. de verwantschap en
geografische verbondenheid, blijft hanteren, heeft Goossens blijkbaar niet gemerkt.
Volgens dezelfde socio-linguïstiek van Goossens zou men overigens tot de
merkwaardige conclusie kunnen komen dat er eigenlijk geen Lapse (Samische)
dialekten bestaan; ze communiceren immers niet met een niet-bestaande Lapse
2)
(Samische) kultuurtaal . Heger heeft erop gewezen, dat het hanteren van het
criterium kultuurtaal als absoluut criterium bij het onderscheiden van taal en dialekt,
tot absurde consequenties moet leiden, niet alleen in de romanistiek, maar ook in
3)
talrijke gebieden buiten Europa . Ook Van den Berg was, bij de bespreking van
Goossens' brochure Was ist Deutsch und wie verhält es sich zum Niederländischen
(1972), de mening toegedaan dat het ‘criterium van een overkoepelende cultuurtaal
voor toewijzing van dialecten’ geforceerd aandoet (N.Tg. 65, 66 (1972)). Goossens
had zelfs nog een stap verder kunnen gaan en een zuiver sociologische

2)
3)

Zie A.D. Kylstra, in Wetenschappelijke Tijdingen 32, 2-14 (1973).
K. Heger, ‘Sprache’ und ‘Dialekt’ als linguistisches und sozio-linguistisches Problem 47 (Folia
Linguistica 3, 46-67 (1969)).
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definitie van Nederlandse dialekten kunnen opstellen. Dan had hij, zonder schroom,
de dialekten van Frans-Vlaanderen tot Franse dialekten kunnen promoveren.
Om zijn definitie, stoelend op de twee polen diasysteem en kultuurtaal, sluitend
te maken, wordt een brok Vlaams dialekt maar een niemandsland in gestuurd. Voor
Goossens is m.a.w. niet het definiendum primair, maar zijn definitie. Vivat definitio,
4)
pereat realitas! Als Willemijns verklaart ‘verbijsterd te zijn bij de stelling dat men
“op goede gronden” kan aannemen...dat de Frans-Vlaamse dialekten’ geen
Nederlandse dialekten zouden zijn, kan Goossens slechts antwoorden dat hij geen
andere mogelijkheid ziet, het begrip ‘Nederlandse dialecten’ sluitend te definiëren,
‘ook al is dat misschien onprettig’ (Ts. 88, p. 47 (1972)). En in zijn brochure van
1972 herhaalt hij: ‘Wat Frans-Vlaanderen betreft, de uitstervende dialecten van dit
gebiedje kunnen niet als Nederlands beschouwd worden, omdat het niet mogelijk
is, onze definitie zo te modificeren dat zij sluitend blijft en tegelijk de Frans-Vlaamse
dialecten omvat’ (p. 25). In 1968 had hij trouwens al geponeerd, dat de dialekten
van Frans-Vlaanderen ‘onze begrenzing van de Nederlandse dialecten langs de
oostkant’ niet ‘opnieuw in het gedrang’ mochten brengen (p. 21). Voor Goossens
blijft zijn definitie centraal staan, niet het te definiëren en voor iedereen, indien ergens
dan toch in het zuiden, duidelijke object. Dit is een vreemd soort van logica; het lijkt
meer ‘Prinzipienreiterei’.
Eén ding schijnt Goossens niet te weten, namelijk, dat het niet alleen in de
taalkunde, maar ook in andere takken van wetenschap soms grote moeite kost om
tot sluitende definities te komen. De záák is primair en men tracht daaraan een zo
sluitend mogelijke definitie op te hangen. In de biologie b.v. zijn strikte definities niet
altijd te geven. Men probere maar een sluitend antwoord te geven op de vraag ‘wat
is een plant, wat is een dier?’ De illusie dat men daarbij van één kenmerk moet
uitgaan, zal men spoedig opgeven. Men kan niet buiten een kombinatie van
kenmerken en men houdt met vaak en meestal nog

4)

R. Willemijns, Dialektologische grensgeschillen 131 (Tijdschrift van de vrije Universiteit van
Brussel 11, 121-132 (1968-'69)).
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5)

een stel stevige slagen om de arm . Er zijn grensgebieden en grensgevallen die de
neiging vertonen een loopje te nemen met elke definitie.
Gezien het essentiële taalkundige verschil in karakter tussen de Nederlandse
dialektgrens in het oosten en die in het zuiden, ligt het voor de hand dat men ook
bij het beantwoorden van de vraag ‘wat zijn Nederlandse dialekten?’, niet van één
criterium zal kunnen uitgaan. Het stond van tevoren vast dat Goossens, uitgaand
van zijn ‘oosters’ recept diasysteem plus kultuurtaal, tot een taalkundig absurde
conclusie moest komen. Als hij bij het stellen van de vraag ‘wat zijn Nederlandse
dialekten?’ nu niet van het oosten maar van het zuiden was uitgegaan, dan had hij
daar een duidelijke grens ontdekt die zonder sociologische hulpmiddelen bijzonder
simpel te definiëren was. Dat de criteria die aan deze grens ten grondslag liggen
niet bruikbaar zijn voor het oosten, spreekt vanzelf. Wat voor het oosten bruikbaar
is, is anderzijds niet per se voor het zuiden te gebruiken. Men zou dus de volgende
praktische, tevens wetenschappelijk verantwoorde definitie kunnen opstellen: de
Nederlandse dialekten zijn de dialekten die begrensd worden door de
Germaans-Romaanse dialektgrens in het zuiden en door de Duits-Nederlandse
kultuurtaalgrens in het oosten; de Friese dialekten vormen een enclave in het
Nederlands gebied.
Goossens geeft toe dat zijn definitie niet zuiver linguïstisch is, maar eerder
socio-linguïstisch (Ts. 88, 46 (1972)). Maar wie zegt dat zijn definitie de enig juiste
en enig zaligmakende is? Wat voor de socioloog relevant is, hoeft dat nog niet ipso
facto voor de taalkundige te zijn. Voor de socioloog is relevant dat het dialekt in
Frans-Vlaanderen leeft onder het superstraat van de Franse kultuurtaal. Dit laatste
is voor de dialektoloog die studie maakt van Nederlandse dialekten niet zonder
belang, maar het is niet relevant, d.w.z. het kan hem als neerlandicus niet in
allereerste instantie interesseren. Hem boeit daarentegen in de eerste plaats het
feit dat Frans-Vlaanderen een stukje afgesneden Westvlaams gebied is, waarvan
het dialekt tal van interessante Nederlandse relicten en fossielen heeft bewaard.
Als het dialekt van Frans-Vlaanderen geen Nederlands dialekt is,

5)

Ik dank dr. S.J. van Ooststroom te Oegstgeest voor deze toelichting.
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dan volgt daar logischerwijze uit dat het geen object van studie kan zijn voor de
neerlandicus-dialektoloog. Wie moet er dan wel studie van maken? De
romanist-dialektoloog? Maar voor hem is dat dialekt een boek met zeven sloten!
De realiteit vertoont ons intussen een geheel ander beeld. Het zijn steeds
Nederlandse dialektologen geweest die studie hebben gemaakt van het dialekt van
Frans-Vlaanderen. Dit feit stemt ons al skeptisch ten opzichte van de taalkundige
bruikbaarheid van de sociologische benadering door Goossens. Nu wil de ironie
van het geval, dat Goossens zijn eigen stelling logenstraft, door in zijn boekje tal
van kaarten op te nemen waarop de dialekten van Frans-Vlaanderen als Nederlandse
dialekten zijn gehonoreerd. Hij schrikt er zelfs niet voor terug, onder de Nederlandse
dialektgrammatica's die van D. Carnel over het dialekt van Belle en omgeving op
te nemen. Een duidelijker bewijs van de taalkundige onhoudbaarheid van zijn
verkrampte sociologische constructie kon moeilijk geleverd worden. Wie de mening
is toegedaan, dat de bestudering van het dialekt van de Westhoek een onderdeel
is van de Nederlandse dialektologie, kan alleen maar logisch concluderen dat dit
dialekt, ongeacht de sociologische of politieke situatie, taalkundig gezien, een
Nederlands dialekt is.
juni 1973
F. DE TOLLENAERE
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Het Nederlands na de Tweede Wereldoorlog
Inleiding
Wanneer de taalbeschouwer, zelf staande temidden van de merkbare en onmerkbare
veranderingen in zijn eigen taal, een poging onderneemt de geschiedenis van het
twintigste-eeuwse Nederlands te schrijven, ziet hij zich om te beginnen
geconfronteerd met de vraag naar de periodisering binnen de drie-kwart eeuw
taalgeschiedenis die nu te overzien valt. Het is zonder meer duidelijk dat het
grensjaar tussen de negentiende eeuw en de onze geen natuurlijke cesuur te zien
geeft; eerder kan dat gezegd worden van 1914 of 1918, toen met een wereldoorlog
definitief een eind gemaakt werd aan een eeuw die zichzelf duidelijk overleefd had.
Een opvallende cesuur, althans voor Nederland, vormt echter de periode 1940 tot
1945: na de Tweede Wereldoorlog, waarin ook ons land werd meegesleept, ontstond
een wijziging in het leven en het gedragspatroon van de gehele Nederlandse
bevolking. Sociaal, economisch en cultureel kwam ons land in een stroomversnelling,
waarvan tot op de huidige dag het einde niet te zien valt. Men zou verwachten dat
de historische beschouwer de gebeurtenissen uit vroeger tijd getelescopeerd ziet
en ze daardoor ervaart als sneller te hebben plaatsgevonden dan in werkelijkheid
het geval is geweest; de tijd waarin men leeft daarentegen, kan iemand statischer
voorkomen, doordat men te dicht met z'n neus op de veranderende toestand gedrukt
wordt om de grote lijnen te zien. Voor wat de taal betreft is dat zeker niet het geval:
zelden kan men van zo nabij getuige zijn van taalveranderingen die binnen een kort
tijdsbestek hun beslag krijgen. De oorzaken daarvan zijn voor een groot deel
aanwijsbaar.
De beschouwing van het Nederlands uit de eerste helft van deze eeuw moet
noodgedwongen beperkt blijven tot het onderzoek van geschreven taal. Daarbij
blijkt dat zeker tot aan de Eerste Wereldoorlog in geschreven teksten geen
opmerkelijke taalverandering te bespeuren is. In de literatuur blijft de invloed van
de Tachtigers zich voortzetten,
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waarbij de weergave van gesproken taal in realistische romans een duidelijker beeld
van deze taal biedt dan in de vorige eeuw het geval was. De tendens naar een
natuurlijker taalgebruik zet zich voort, waarbij het werk van de Forum-generatie in
de dertiger jaren een hoogtepunt vormt. Inmiddels echter is door de voortschrijdende
techniek de telecommunicatie tot ontwikkeling gebracht: radio en telefoon worden
gemeengoed en wat met hun komst verloren gaat: de kunst van het brievenschrijven,
wordt op andere wijze vergoed: de menselijke stem kan bewaard worden op band
en plaat. Stellig is door deze technische verworvenheden de schrijftaal een gevoelige
knak toegebracht: waar de geschiedenis van De Nieuwe Gids uit de bewaard
gebleven correspondentie gereconstrueerd kon worden en de briefwisseling Ter
Braak-Du Perron een beeld geeft van het wel en wee van Forum, is de geschiedenis
van moderne tijdschriften nauwelijks nog te achterhalen doordat men tegenwoordig
telefoneert waar men vroeger schreef. Maar zoals gezegd staat daar de winst
tegenover dat het menselijk stemgeluid geconserveerd kan worden. Stemmen van
ontelbare Nederlanders zijn vanaf de jaren dertig bewaard gebleven op
grammofoonplaten, geluidsbanden en filmfragmenten en het is verwonderlijk te
merken hoe snel de gesproken taal verandert: niet alleen de stijl van het spreken
en de voordracht, maar ook de uitspraak, de woordkeuze en het stemgebruik blijken
aan verandering onderhevig; en dit laatste is niet alleen het geval bij de zangkunst,
maar ook bij het normale spreken.
Wanneer na de Tweede Wereldoorlog de bandrecorder binnen ieders bereik komt
en de televisie in vrijwel elk Nederlands huisgezin is doorgedrongen, wordt deze
ontwikkeling alleen nog maar versneld. Door de telecommunicatie worden minieme
veranderingen in de taal op massale wijze uiterst snel verbreid; dat kan variëren
van uitspraakeigenaardigheden tot de plotselinge verbreiding van modewoorden
en daarbij worden alle lagen der bevolking bestreken, van het schoolkind tot de
bejaarde, van de strokartonarbeider uit Groningen tot de direkteur van een groot
bedrijf uit de Randstad. De weerslag daarvan is dan ook merkbaar in kamerdebatten
en vergaderingen, op scholen en universiteiten, in kranten en in de literatuur waarin
de invloed van de
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gesproken taal groter is geworden dan ooit voordien het geval was.
De oorzaak van deze steeds sneller voortgaande ontwikkeling is sociolinguïstisch
te begrijpen; de naam van het bedoelde verschijnsel is: democratisering. Zeker kon
Nederland in de eerste helft van deze eeuw een democratie heten, maar de
standsverschillen waren legio. Tot 1940 toe kan men op oude foto's de talloze met
petten getooide mannen zien, die de arbeidende stand vertegenwoordigden; na
1945 zijn die petten verdwenen - ook veel hoeden trouwens, eens het prerogatief
van de gegoede burger - en de ‘werkman’ van vroeger is via een klassebewust
‘arbeider’ tot een georganiseerd ‘werknemer’ geworden. Deze ontwikkeling is
typerend voor de toenemende neutralisering van sociale verschillen; niet alleen de
arbeider werd werknemer, de boer evolueerde tot agrariër, het dienstmeisje tot hulp
in de huishouding en de bedeling moest via maatschappelijk hulpbetoon plaatsmaken
voor sociale zaken. In deze weinige terminologische veranderingen steekt een stuk
‘history of ideas’ dat boekdelen spreekt: de taal vormt hier de weerspiegeling van
een sociale ontwikkeling.
Deze ontwikkeling wordt - we zeiden het al - gekenmerkt door het vervloeien van
sociale verschillen. Niet alleen wordt dat duidelijk door het toenemend gebruik van
het beleefdheidspronomen u in zgn. secundaire relaties (in het contact met
‘vreemden’), waar men vroeger onbekommerd jij en jou gebruikte wanneer het een
sociaal lagergeplaatste gold (‘de mindere man’). Maar bovendien zien we de
groeiende democratisering weerspiegeld in de toenemende verbreiding van een
standaardtaal, die in Nederland met de omstreden term ABN wordt aangeduid
(Algemeen Beschaafd Nederlands of kortweg AB). Het algemene aspect van deze
standaardtaal correspondeert met de nationale integratie die in ons land plaats vindt:
veel sterker dan een eeuw geleden is voor de meeste inwoners Nederland een
maatschappelijke realiteit geworden. De unificerende functie van een standaardtaal
voorziet daardoor in een behoefte. Naast het algemene aspect verdient het
beschaafdheidsaspect aandacht; Kloekes kritiek op de term ‘beschaafd’ (Kloeke
1951) is begrijpelijk maar niet geheel gerechtvaardigd: bij sociale waardering valt
discriminatie niet altijd te vermijden en men dient ervan doordrongen te zijn dat de
herkomst van onze
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standaardtaal - het dialect van de provincie Holland - nu eenmaal op een
prestigefunctie wijst. Deze prestigefunctie was door Kloeke een kwart eeuw eerder
wel degelijk onderkend (Kloeke 1927): men richt zich in zijn gedrag naar de sociaal
en cultureel hogerstaande medemens en neemt graag zijn taal als norm. De naleving
van deze norm wordt algemeen erkend als teken van beschaving. Een typisch
beschavingsverschijnsel nu is de algemene tendens tot rationalisering en
disciplinering (Goudsblom 1964) en in het ABN vinden we deze zelfde tendens: de
uitspraak van het ABN vertoont tegenover de dialekten een reductie van fonetische
realisaties (Hellinga 1938, 110) en de woordkeus van de beschaafde spreker is
erop gericht algemene verstaanbaarheid na te streven, onder meer door het
vermijden van gewestelijke woorden. Zo zien we hoe nationale integratie en
toenemende civilisatie factoren zijn bij de verbreiding van een standaardtaal. Ook
zonder dat een functionele noodzaak aanwijsbaar is, gaat men op den duur steeds
meer van deze standaardtaal gebruik maken (Goudsblom 1964); het ABN zal
daardoor z'n specifieke functie van communicatiemedium voor secundaire relaties
verliezen, de prestigefunctie zal in gelijke mate afnemen, maar de unificatie zal
steeds voortschrijden. Met de sociale nivellering gaat de linguïstische nivellering
hand in hand. Dialektonderzoekers moeten zich haasten om nog autochtone
dialektsprekers te vinden en wat eeuwenlang een linguïstisch gevestigde orde
scheen, is sinds de laatste halve eeuw in een voordien nimmer zo duidelijk waar te
nemen stroomversnelling opgenomen.
Tegen deze achtergrond lijkt het het meest zinvol de geschiedenis van het
twintigste-eeuwse Nederlands in twee perioden te splitsen: de eerste laten we tot
de jaren '40-'45 lopen, de tweede rekenen we vanaf 1945. In die tweede periode
zien we zich versneld voortzetten wat in de eerste periode tot ontwikkeling begon
te komen. Het is over deze tweede periode dat we hier een aantal opmerkingen
willen maken.

De periode na 1945
De bevolkingstoename na 1945 heeft het sociografisch gezicht van Nederland
veranderd. Met name de westelijke agglomeratie, die onder
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de naam Randstad bekend is geworden, bleek sociaal en cultureel nog steeds in
gewicht toe te nemen, zodat met recht gezegd kan worden dat iemand ABN spreekt,
wanneer aan hem te horen is dat hij uit het westen komt (Huisman 1965). Daarbij
is dan wel steeds meer sprake van een ABN, waarbij vooral oudere Nederlanders
vraagtekens willen plaatsen bij de B van Beschaafd. Stellig is er een soort
Randstad-koine ontstaan, maar de tolerantie tegenover uitspraak en woordgebruik
is daarbij veel ruimer geworden dan voor de oorlog het geval was. Dat kan variëren
van onjuist geachte accentuering in een woord als catalògus (Michels 1946) - een
uitspraak die langzamerhand door steeds meer intellectuelen geaccepteerd wordt
- tot het gebruik van ruwe woorden. Typerend is dat vloeken en schelden in de
dialekten niet zelden via het Hollands geschiedt (Naarding 1952). Vooral door de
massamedia radio en televisie, met steeds meer interviews met informanten uit alle
bevolkingslagen, wordt een uitspraaknivellering in de hand gewerkt die sneller om
zich heen grijpt dan voor 1945 het geval kon zijn. Niet alleen is dat merkbaar bij
spellinguitspraak en intonatiefouten (Zandvoort 1959), maar ook ingrijpende
veranderingen in het foneemsysteem komen zo tot stand. We denken hierbij aan
de ontfonologisering van de v en de f, en de z en de s. Voor zeer veel Nederlanders
is geen hoorbaar verschil meer aanwezig tussen vel en fel, en dat suiker met een
s, zoet met een z wordt geschreven, is alleen nog maar een kwestie van spelling.
De fricatieve velaar was hierbij al voorgegaan: de beginklanken van gas en van
chaos waren al langer weinig gedifferentieerd, terwijl deze fonemen in eindpositie
eveneens weinig functionele belasting kenden (bijv. in gelag/gelach). Maar zelfs als
het onderscheid tussen stemloze en stemhebbende fricatieven volledig zou
verdwijnen, dan nog is te verwachten dat het in de spelling nog lange tijd
gehandhaafd blijft.
Op het gebied van de morfologie zetten dezelfde tendensen zich voort, die voor
de oorlog al werkzaam waren. Bij de pronomina blijkt dat zelfs bij plechtige
toespraken en in gebeden gij het moet afleggen tegen het veel alledaagsere u
(Paardekooper 1967), terwijl ook de objectsvorm van de derde persoon meervoud
veld wint als subjectsvorm (Paardekooper 1966): hoewel de woordgroep hun hebben
anno 1973
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door de meeste Nederlanders die het voor het zeggen hebben, niet als beschaafd
gewaardeerd zal worden, is onmiskenbaar dat dit gebruik van hun aanzienlijk
toeneemt, ook in de mond van sprekers, waarvan men dat op grond van hun
opleiding niet zou verwachten. Zeker zal echter de schrijftaal een conserverende
werking blijven uitoefenen en is ze en zij nog een lang leven beschoren; wel neemt
de mogelijkheid tot hypercorrect gebruik toe. Dit laatste blijkt ook uit de zgn.
haar-cultuur: het onjuist gebruik van het possessief pronomen haar bij verwijzing
naar onzijdige abstracta, bijv.: het bestuur en haar besluiten. Tussen levend
taalgebruik en de schrijftaal bestaat bij de voornaamwoordelijke aanduiding nu
eenmaal een kloof (Van Haeringen 1954); wanneer een Nederlander wil spreken
alsof het gedrukt staat, vervalt hij in fouten.
De neiging tot verkorting blijft aanhouden, niet alleen bij ingekorte samenstellingen
als badstof < badhanddoekenstof en een hoogst merkwaardige inkorting als
contraceptie < contraconceptie (Van Haeringen 1967), maar ook bij affixen die als
woord gaan optreden: van dit laatste vormt schap < bedrijfschap een fraai voorbeeld.
(Michels 1957) Het streven lange samenstellingen te vermijden ligt vermoedelijk
ten grondslag aan het niet-aaneenschrijven van onmiskenbare composita. Ook op
officiële aankondigingsborden treft men steeds meer spellingen als perron kaart,
uitrit zand auto's, enz. Dit losschrijven van de samenstellende componenten wordt
in de hand gewerkt door de letterwoorden: RDM betekent immers Rotterdamse
Droogdok Maatschappij. Bovendien blijken sommige substantieven blijkens hun
accentuering als attributieve bepalingen opgevat te worden: luxe appartemènten,
minimum léeftijdsgrens. Tenslotte kan men het losschrijven prefereren om bepaalde
monstra te vermijden, zoals Hoenson safe air centrale verwarming (Van Roey 1966).
Door de commercie verbreid zijn ook sommige suffixen, bijv. -ette, dat sinds de
zestiger jaren in opmars is, niet alleen in merknamen als Mobylette, Isolette, maar
ook in soortnamen als wasserette, superette, maisonette, modinette. (Oudkerk Pool
1960; Bakker 1961; Oudkerk Pool 1961; Ter Horst 1972). In deze sfeer past ook de
uitgang -orama in formaties als Aviorama, Vendorama e.v.a. die wel ontstaan moeten
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zijn op basis van niet-etymologische segmentering van panorama. Op soortgelijke
wijze heeft analyse van cafetaria aanleiding gegeven tot het ontstaan van een niet
nader doorgrond morfeem -taria, dat voorkomt in ijstaria. Een geleerde formatie
daarentegen bieden de adjectiva op -esk, die sinds de zestiger jaren in bepaalde
kringen handig bleken om afleidingen van eigennamen te maken, zoals chaplinesk,
césannesk (Van den Toorn 1968; De Vriendt 1970; Geerts 1970; Welschen 1970).
Commercieel tenslotte is weer het gebruik van het prefix Euro-, dat een zekere
status van moderniteit schijnt te moeten verlenen aan namen van firma's en
instellingen, soms ook aan soortnamen, zoals Eurokleuren, Eurokeukens. Bij deze
tendens past ook de voorkeur voor het woord centrum om handelszaken aan te
duiden: wat men vroeger onbekommerd met de benaming olieboer aanduidde, heet
nu warmtecentrum, het vroegere lampenpaleis heet nu lampencentrum of
lichtcentrum. Ook de samenstellingen en woordspelingen met boetiek vallen hier
te vermelden.
Syntactische wijzigingen zijn moeilijk vast te stellen. Terwijl de schrijftaal
syntactisch goed verzorgd mag heten, ja zelfs een voorkeur schijnt te bezitten voor
lange zinnen (Blok 1967), is de gesproken taal vol ontsporingen, herhalingen,
versprekingen en anakoloeten, zoals de radio, het bandopname-apparaat en vooral
de televisie op de meest genadeloze wijze tonen. Het is natuurlijk mogelijk dat men
ook vroeger sprak zoals nu iedere avond in miljoenen huiskamers waar te nemen
is, maar pas in de laatste twintig tot dertig jaar is dat dan pas manifest geworden.
Opvallend bij veel sprekers is de voorliefde voor de uitstelverschaffende
gespreksopening Het is dus zo, dat...of Nu is het zo, dat...In plaats van Ik ben van
mening gebruikt men Ik dacht, dat klaarblijkelijk een grotere modale kracht bezit
(Droste 1972) en ook verder worden steeds meer stereotypieën en clichés in de
gesproken taal aangewend, zoals: problemen in ons midden leggen, dit speelt op
een ander vlak, dit is politiek niet haalbaar, de spreker stelde...., als ik hierop mag
inhaken, dat stelt niets voor, niet om over naar huis te schrijven, en ga zo maar
door, enz. (De Boer 1967). Van recenter datum zijn: dat gaat de mist in, ik zie het
niet zitten, dat kan je niet maken, het zit er niet in, ze zoeken het maar uit, de dialoog
moet nog
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op gang komen. Door de massacommunicatie geschiedt de verbreiding van zulke
clichés bijzonder snel en intensief. De uit een radio-amusementsprogramma van
voor de oorlog stammende uitdrukking Laat-ie fijn zijn behoort ook lang na de oorlog
nog tot het passieve taalbezit van boven-dertigjarigen. In de vijftiger jaren verbreidde
zich ook al via de radio de uitdrukking Niet op reageren, Lena, een uitlating van de
als Willem Parel optredende cabarettier Wim Sonneveld. Een andere cabarettier,
Wim Kan, zorgde voor kassie kijken ‘televisie kijken’, naar men aanneemt (De Ligt
1959, Van Nierop 1964).
Sommige van deze uitdrukkingen blijken een hardnekkig leven te leiden, andere
zijn gauw verdwenen. Invloed op de syntaxis in engere zin hebben ze niet. Dit laatste
is wel het geval bij een ander modern verschijnsel: de plaatsing van een - gewoonlijk
modale - bepaling na een voorzetsel, terwijl in ouder Nederlands deze bepaling vóór
het voorzetsel zou hebben gestaan. In plaats van waarschijnlijk voor veel mensen
lezen en horen we nu voor waarschijnlijk veel mensen; op dezelfde wijze
geconstrueerd is: van alleen de plaats van handeling, een ontwikkeling op tenminste
h.b.s.-niveau en soortgelijke woordgroepen, waarvoor Zaalberg onze aandacht heeft
gevraagd. Tevens wees hij op het lidwoordloos gebruik van beroepenaanduidende
substantiva die toch geen aansprekingen zijn: trompettist Janse, commissionair in
effecten Pieterse. (Zaalberg 1964). Zulke innovaties kunnen zeer goed onder invloed
van het taalgebruik in de Anglo-amerikaanse pers tot stand zijn gekomen, maar
bewijsbaar is dat niet.
De meest opvallende veranderingen doen zich echter weer voor op het gebied
van het woordgebruik; voor de periode na 1945 is dat nog veel duidelijker het geval
dan voor de periode voor de oorlog. Van oorlogswinst van de Nederlandse taal is
- in weerwil van Maks artikel onder deze titel - slechts in geringe mate sprake. Met
nieuwe begrippen ontstaan nieuwe woorden, maar als het gaat om samenstellingen
van reeds bestaande Nederlandse woorden, is hun functie nauwelijks opvallend.
Dat geldt voor stoottroepen, vergeldingswapen, tankval, pantservuist,
vlammenwerper, landingsboot, spergebied, sluipschutter, eenmanstorpedo,
koppelverkoop, arbeidsdienst, winterhulp, arbeidsinzet (een germanisme!) en de
ontelbare samenstellingen met distributie-,
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oorlogs-, nood-, surrogaat-, bon- e.d. (Mak 1945). Origineler waren de
woordvormingen, waarbij volkshumor een rol speelde: Rommelasperges ‘in de
weilanden opgerichte boomstammen ter voorkoming van vijandelijke luchtlandingen,
zo genoemd naar de Duitse veldheer Rommel’, bukshag ‘tabak verkregen door het
oprapen van weggegooide sigarettepeuken’, knijpkat ‘zaklantaarn met handdynamo,
tijdens de verduistering in gebruik’, moffenzeef ‘draaibare radio-antenne in gebruik
om het effect te verminderen van Duitse stoorzenders die het beluisteren van de
Engelse zender trachtten te verhinderen’. De lange omschrijvingen tonen aan hoe
trefzeker deze nieuwe samenstellingen waren. Met de oorlog is echter ook hun
bekendheid verdwenen.
Niet verdwenen, integendeel nog steeds toenemend, is de Engelse invloed. Echte
anglicismen komen daarbij betrekkelijk weinig voor: gedood worden (< to be killed)
voor ‘omkomen’ is een voorbeeld dat in de krant nogal eens voorkomt. Leenwoorden
daarentegen zijn letterlijk ontelbaar. De oorzaken van deze Engelse infiltratie zijn
o
volgens J.A. van Ek vierderlei: 1 Engeland en vooral Amerika hadden en hebben
o
na 1945 een grote economische voorsprong; 2 de geografische positie van
Nederland als klein land tussen grote buurlanden maakte het geschikt tot adaptatie
o
van vreemde elementen; het lezen van vreemde talen was een dwingende eis; 3
sociologisch beschouwd wordt de Nederlandse situatie gekenmerkt door
verdwijnende klassen, waardoor een snelle doorstroming van allerlei Engelse
o
modewoorden mogelijk wordt; 4 politiek en militair maakt Nederland deel uit van
de NAVO en bevindt zich daarmee in een Anglo-amerikaanse beïnvloedingssfeer.
(Zandvoort 1964, blz. IX). Deze beïnvloeding komt duidelijk tot uiting in bepaalde
taalkringen: op het gebied van luchtvaart, industrie, scheepvaart, sport, popmuziek
en mode. In het Westen van Nederland blijkt deze invloed het grootst en naar
leeftijdsklassen onderzocht blijkt de jongere generatie sterker aan deze Engelse
infiltratie onderhevig te zijn dan de oudere. Door Zandvoort zijn ruim 800 woorden
met hun vindplaatsen verzameld, maar deze vormen slechts een toevallige
momentopname; het totale aantal is niet te schatten. Een teken van diepgaande
invloed is te zien in de aanpassing aan de Nederlandse morfologie: checken, fixen,
relaxen, geplanned, gesettled, gesponsored, en in
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de creatie van ‘Continental English’, Engelse woorden die men in Engeland zelf niet
in de hier gebruikelijke betekenis kent: dancing in plaats van dance hall, camping
in plaats van camping-site, smoking in plaats van dinner jacket, en het in België
gebruikelijke parking in plaats van parking-site (Zandvoort 1964).
Duitse invloed is sinds 1945 om begrijpelijke redenen minimaal, terwijl ook Franse
ontleningen niet opvallen; wat er op dit gebied in het Nederlands bestaat, moet van
aanzienlijk vroegere datum zijn. Merkwaardigerwijs zijn er wel leenwoorden aan te
wijzen die in recente tijd uit het Indonesisch doorgedrongen zijn. Voor de oorlog
bleef deze invloed beperkt tot enkele woorden als soesa ‘moeite, last’ en senang
‘gezellig’, die in typisch-koloniale sfeer voorkwamen. Na de soevereiniteitsoverdracht,
de terugkeer van duizenden militairen die Indië hadden leren kennen, de repatriëring
van ‘koloniale’ en Indische Nederlanders en de vestiging van spijtoptanten en
Zuid-Molukkers kwam ook de Indonesische eetcultuur in Nederland en zo gingen
bami, nassi goreng, sambal oelek, de pisang, de loempia en de saté (ten onrechte
met eindaccent gesproken!) tot de taalschat van vrijwel alle Nederlanders behoren
(Van den Toorn 1957).
Internationaal is het gebruik van letterwoorden; na 1945 zette de expansie van
deze formaties zich voort. Terwijl voor de oorlog deze letterwoorden vooral in de
commerciële sfeer tot bloei kwamen, bij namen van maatschappijen, verenigingen
en stichtingen, gaan ze nu ook in het officiële taalgebruik van de overheid een rol
spelen. We kennen ministeries van O en W (vroeger O, K en W) en CRM, terwijl
het ministerie van buitenlandse zaken in de wandeling BZ heet. De marine nam
Marva's in dienst en de BVD waakt over onze veiligheid. De Nederlander kent AOW
en BTW, een PBO (publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie) en een CAO (collectieve
arbeidsovereenkomst). Iedere grote gemeente heeft een GGD (of zelfs een GG en
GD, d.w.z. gemeentelijke geneeskundige en gezondheidsdienst) en een GEB, en
Nederland maakt deel uit van de NAVO, de EEG en de Benelux. De kweekschool
kreeg meer status door de benaming Pedagogische Akademie, maar in de
omgangstaal is men van P.A. gaan spreken.
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De voornaamste tendens in het woordgebruik van na de oorlog is echter het evidente
streven naar vlotheid, gewoonheid, en het vermijden van alles wat deftig of plechtig
kan schijnen. Als deftig gevoelde taalvormen kunnen alleen nog voor de grap
dienstdoen, zoals het werk van humoristen als Godfried Bomans en Carmiggelt
bewijst. De verbreiding van vormelijke woorden als recentelijk en bepaaldelijk (het
laatste is vooral in de mode gekomen door oud-minister Luns) is dan ook alleen
maar te verklaren doordat zulke adverbia als grappige woorden dienst doen.
Vermijding van dikdoenerij en liefde voor het gewone woord is kenmerkend voor
de na-oorlogse letterkunde. De Vijftigers experimenteerden niet alleen met de vorm
van hun poëzie, maar ook met de taal, nadat Achterberg al had getoond dat de
meest alledaagse woorden poëtisch kunnen functioneren. De literatuur bracht
trouwens nog een vernieuwing: in de gerenommeerde letterkunde werden allerlei
taaltaboes doorbroken. De schuttingwoorden deden hun intrede in de volwassen
literatuur. Nadat W.F. Hermans en Van het Reve op dit gebied het sein hadden
gegeven, volgden in de jaren zestig Wolkers en Jan Cremer, Hugo Raes en Jef
Geeraerts om er slechts enkelen te noemen. Het aanstootgevende van
schuttingwoorden is voor veel Nederlanders dan ook verdwenen; men vindt hen
vooral onder de jongere generatie, liefst in enigszins artistiek en/of intellectueel
milieu. Het verschijnsel dat we hier waarnemen, is het omgekeerde van het befaamde
‘gesunkenes Kulturgut’ (Huisman 1962). Hier is geen sprake van daling, maar van
sociale stijging van taal. Ten dele kan dat op rekening worden geschreven van de
algemene nivellering en het verdwijnen van gevestigde waarden, ten dele is hier
ook een modezucht en een koketteren met volkstaal in het geding.
De eerste faktor - verandering van normbesef, ook op het gebied van de taal ligt ten grondslag aan het gemakkelijke gebruik van ruwe woorden, d.w.z. woorden
die eens als ruw golden. Wat vroeger rommel heette, wordt thans rotzooi genoemd
en een man is kortweg een vent. Zeker heeft de oorlog veel gevestigde waarden,
fatsoen en stijl, omvergeworpen, maar pas betrekkelijk laat - zeker pas na 1965 gaan steeds meer ruwe taalvormen in druk verschijnen. De Amsterdamse wethouder
Koets zegt dat hij zich grotelijks belazerd voelt en

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 90

284
zijn woorden halen de voorpagina's van de landelijke pers. De vrouw van
burgemeester Thomassen vindt haar man niet bekakt (NRC 2-12-1972) en een
raadslid van Rotterdam beweert dat we ergens geen donder mee opschieten (NRC
13-12-1972). Ton Koot wil ons land niet zien verpesten (NRC 8-1-1973) en woorden
als lullig en zakkig behoren tot de gedrukte woordvoorraad van achtenswaardige
kranten.
De tweede faktor - koketterie en streven naar originaliteit - vormt de basis voor
het gebruik van geweldig veel slang, dat steeds meer tot de normaal-Nederlandse
woordenschat doordringt. We kunnen daarbij onderscheid maken tussen jeugdtaal
en meer algemene taal; bij deze algemene taal vinden we resten van Bargoens
(Endt 1969), militair slang, algemeen erkende ‘grappige’ woorden, en clichés die
door hogere ironie vaak weer als grappig woord moeten dienen. Als typische
jeugdtaal uit de jaren zestig zijn door Endt onder meer geregistreerd blitskikker
‘iemand die zich opvallend modern kleedt’, dienstfiets ‘bril met ronde glazen’, het
einde, eindeloos als term van waardering, hip ‘conform de jeugdmode’, leip ‘mal’,
link ‘gevaarlijk’, maf ‘gek, suf’, 't helemaal maken ‘in een opzet slagen’, natel ‘meisje’,
spetter ‘mooie vrouw’, de toer maken ‘een publieke prestatie leveren’, vogel
‘jongeman’ (Endt 1972). Aantoonbaar afkomstig uit militair slang zijn organiseren
‘zich toeëigenen’ (reeds uit de oorlogsjaren bekend), versieren ‘iets klaar spelen’
(met ongunstige betekenis), hap ‘groep’ en balen ‘een afkeer hebben’. De oorsprong
van deze woorden is ten dele achterhaald (Kostelijk 1959; Van der Goor 1970; Mak
1971); ze worden door de jongere en de oudere generatie gebruikt. Gestegen
volkstaal is o.a. afgaan ‘een figuur slaan’, belazeren, bietsen, geheid ‘stellig’ ibbel,
‘akelig’, kachel ‘dronken’, kak, met iets kappen, miskleunen, uit de kunst als
uitdrukking van waardering, ontiegelijk, pet ‘iets waardeloos’, schnabbel
‘bijverdienste’, dat zit wel snor, op iemand vallen ‘verliefd worden’ (Endt 1972).
Tot de ‘grappige’ uitdrukkingen behoren apehaar ‘shagtabak’, gemeentepils ‘water’,
koppie koppie ‘verstand’, plotsklaps, portemeniks, suczeven ‘succes’, stinkstok
‘sigaar’. Doorzichtige verwisseling van klanken levert op: zeeteefjc ‘theezeefje’, piest
presas ‘past precies’,
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verkante keer ‘verkeerde kant’, scheetje beef ‘beetje scheef’. Met quasigeleerde
suffixen kennen we aanstelleritis, bibberatie, kletsica, soortement, zielement (Mak
1967). Veel van deze woorden zijn opgetekend in een niet-systematische verzameling
van Piet Grijs; nogal wat van zijn vondsten betreffen quasi-dialekt: eerpels
‘aardappelen’, helegaar ‘helemaal’, belnee ‘welnee’, pampier ‘papier’, piepers
‘aardappelen’, tachentig ‘tachtig’. Maar ook clichés bevinden zich in deze lijst zoals
beeldbuis, bewindsman, gevederde vrienden, ons kikkerlandje, (Grijs 1972).
Afgezaagd slang was in de periode 1950-1960 hallo! als uitroep van grappige
verbazing (Kostelijk 1962; De Deugd 1962; De Jong 1962), terwijl ook het modewoord
ergens ‘op de een of andere wijze’ in die tijd opkwam en de pennen van taalkundigen
in beweging bracht (Japin 1956; Van Eeten 1968). Ook ontstond in dezelfde periode
het gebruik van dus zonder dat daardoor een causale relatie tot uitdrukking werd
gebracht.
Het is geen wonder dat temidden van de nivellering der standen, zoals die in het
taalgebruik tot uiting komt, tegenkrachten ontstaan die zich in uiterst subtiele
distincties gaan uiten. In bepaalde kringen streeft men naar distinctie door woorden
als kostuum en pantalon te gebruiken, terwijl andere kringen zich daarvan
nadrukkelijk distanciëren door van pak en broek te spreken. Over en weer kan men
elkaar ervan betichten niet te weten ‘hoe het hoort’. In Engeland is deze polarisering
in het taalgebruik bekend geworden door de karakteriseringen u en non-u (u = upper
class). In het tijdschrift Onze Taal (juni, juli 1962; nov. 1962; sept. 1963) zijn onder
de wat gewildgrappige benaming ‘Joe en Nonjoe’ lijsten van woordparen verschenen,
die typerend materiaal bevatten. Zonder dat we zeggen wat u en wat non-u is, citeren
we: iets blieven - van iets houden, de kleine - het kind, dame - mevrouw,
ondergetekende - ik, een borreltje - een ouwe, een jonge, verkering hebben - een
vriendje/vriendinnetje hebben, visite - bezoek, gebakje - taartje, veel centen - veel
geld, wagen - auto, meester - onderwijzer, op kantoor - op de zaak, uitstekend prima, prakkezeren - (be)denken, een jong stel - een jong paar, e.v.a. De waardering
van u en non-u is aan schommelingen onderhevig; bovendien verdwijnen bepaalde
woorden doordat één van
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de leden van zo'n paar het wint. Het interessante van dit alles is, dat volledige
democratisering ook door mensen die zulks met de mond belijden, toch nooit bereikt
wordt. Distinctiedrift blijft er altijd, ook al moet ze zich min of meer verhuld uiten.
Een moeilijkheid bij het onderzoek is dat de ‘standsverschillen’ in dit taalgebruik niet
meetbaar zijn. Voldoende gegevens omtrent de sociale stratificatie ontbreken te
enen male en de lijsten uit Onze Taal zijn interessant, maar voor verantwoorde
sociolinguïstische interpretatie vooralsnog niet geschikt.
Minder moeilijkheden geeft de registratie van nieuwe woorden waaraan geen
sociale lading kleeft. Alleen hun jaar van ontstaan is belangwekkend en soms precies
na te gaan. We noemen er hier enige die op basis van bestaand Nederlands
woordmateriaal gevormd zijn en waarvan we zeker weten dat ze na 1945 pas in
gebruik zijn gekomen: aardgas, kleurentelevisie, stereoplaat, maanschot, bulderbaan,
contactlenzen, aardsatelliet, geluidshinder, spuitbus, flatneurose, diepvries,
oploskoffie, booreiland, kneedbom, kijkgeld, viltstift, wandmeubel, ponstypiste,
doorkijkbloes, betaalpas, gastarbeider, spijtoptant, tiener. De belangstelling voor
dergelijke woorden is, ook van de kant van leken, vrij groot. In de NRC (van
11-12-1971) is een keer een grote lijst gepubliceerd, terwijl in de Winkler
Prins-jaarboeken van 1958, 1959, 1960, 1962, 1966 en 1969 een zeer verzorgde
registratie van nieuwe woorden plaats vond (zie ook Uitman 1958). Alleen het
wegverkeer van na 1945 leverde o.m. de volgende nieuwe woorden op: autogordel,
gevarendriehoek, ademtest, haaietanden ‘driehoekige wegmarkeringen bij de kruising
van een voorrangsweg’, insteekhaven, klaverblad, invoegen, voorsorteren,
parkeerhalte, zwaailicht, praatpaal, zebrapad, knipperbol, bermtoerisme, filevorming,
witte benzine, klaar-over, verkeersbrigadiertje. Door de commercie zijn niet zelden
nieuwe adjectieven bedacht - ter aanprijzing van te koop geboden waren - die soms
algemeen verbreid zijn geraakt: tandschoon, okselfris, vriesvers, kakelvers,
figuurbewust, motorvreemd (Veering 1966, 144).
Wat we in het bovenstaande overzicht hebben kunnen geven is fragmentarisch en
het draagt het karakter van een verkenning. De beste aanknopingspunten biedt de
woordvoorraad; hier worden innovaties
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snel opgemerkt en hun registratie komt wel tot stand. Moeilijker te grijpen zijn
fonetische, morfologische en syntactische veranderingen; hiervoor zijn
momentopnamen gedurende een lange tijdsspanne nodig, die zorgvuldig vergeleken
moeten worden. De registratie van gesproken Nederlands is echter ongeveer sinds
1930 mogelijk geworden en archieven van de omroepverenigingen alsmede oude
filmjournaals zullen belangrijk materiaal kunnen leveren.
De verklaring van de waargenomen verschijnselen is echter het allermoeilijkst.
Meermalen hebben we die verklaring trachten te vinden in sociaal-economische
oorzaken. Wat dat aangaat bevinden we ons in het gezelschap van de beste
sociolinguïst die we in Nederland gehad hebben: G.G. Kloeke. Daar moet dadelijk
aan toegevoegd worden dat Kloeke een sociolinguïst avant la lettre was; de term
zelf bestond in zijn dagen nog niet, maar het werk dat hij deed, was wel degelijk
sociolinguïstiek. Voor zijn interpretaties moest hij werken met allerlei gegevens die
op hun best alleen maar waarschijnlijk mochten heten; bewijsbaar was er weinig
door gebrek aan exacte cijfers en statistieken. Helaas is er op dit gebied sinds
Kloekes dagen weinig veranderd: ook nu ontbreken de noodzakelijke voorstudies.
We hebben behoefte aan correlatieve sociolinguïstiek, waarbij als hypothese wordt
gesteld dat bepaalde linguïstische verschijnselen (over een langere periode ook
veranderingen) correleren met het taalgebruik van duidelijk afgebakende
sociaal-economische bevolkingsgroepen, waarna vervolgens die hypothese aan de
hand van nieuw onderzoek getoetst wordt. Voorbeelden van zulk werk bieden de
studies van Labov in Amerika (Labov 1964, Labov 1971).
Voor Nederland moet bij zulk onderzoek zeker aandacht besteed worden aan
verschijnselen die we hiervoor konden aanwijzen zonder over strikte bewijzen te
beschikken: steeds snellere sociale nivellering, tegenkrachten die zich uiten in
distinctiedrift, en het ontstaan van nieuwe groeperingen met een eigen taalgebruik
per leeftijdsgroep. Duidelijk is dit laatste het geval bij de zgn. jeugdtaal, die sinds
de zestiger jaren normaal is. Onder de jeugd is een eigen cultuur ontstaan, soms
ook subcultuur genoemd wanneer men denkt aan popmuziek, druggebruik, sexuele
tolerantie, Provo, damslapers en wat dies meer
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zij. Zo'n cultuur kan ontstaan wanneer de daarvoor noodzakelijke voorwaarden
vervuld zijn: in dit geval moeten de bestaanszekerheid van de betrokken categorie
en het bereikte onderwijsniveau van de gehele groep niet te sterk uiteenlopen (Van
Daalen 1970, 91). We wijzen er hier nog eens uitdrukkelijk op dat we hierbij denken
aan een nieuw fenomeen: het ontstaan van een cultuurpatroon, niet het ‘gesunkenes
Kulturgut’, dat we van vroeger kennen. In hoeverre smaak- en modeverschijnselen
hun opkomst te danken hebben aan bepaalde tiener-idolen (Beatles c.a.) of aan de
commercie, die de jeugd als consument ontdekt heeft, doet er voor ons niet toe.
Het belangrijkste is de wijziging in een cultuurpatroon, die we voor onze ogen
waarnemen. Zoals we in het begin zeiden: deze wijzigingen vinden zo snel plaats,
dat ze ons opvallen. Het zou jammer zijn als sociologen en linguïsten sámen van
deze unieke gelegenheid tot onderzoek geen gebruik zouden maken.
M.C. VAN DEN TOORN
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New Middle Netherlandic lexical data from ms. Archabbey Beuron
1)
No. 39
Ms. Archabbey Beuron No. 39, a Late East Middle Netherlandic version of the Rule
of St. Benedict (end of the fifteenth century, in all likelihood from Diepenveen by
Deventer), has brought to light a number of words which are recorded neither in the
Middelnederlandsch woordenboek, nor in the revised Middelnederlandsch
handwoordenboek. These words appear here as they do in the text; only a few
morphological forms, which might conceivably be ambiguous outside their syntactic
context, have been cited in parentheses. I have identified each word's grammatical
category, have supplied the meaning suggested by the Latin Rule, and have cited
the folio, side (recto, verso), and column in which the word occurs.
BESLOTENHEIT feminine noun ‘claustra (monasterii)’ [7va]
BESMEKINGE, BESMEKYNGE feminine noun ‘blandimentum’ [4vb; 5rb]
DOOTSIECLIK(EN) adjective ‘morbidus’ [4ra]
GHEPROEFTHEIT feminine noun ‘probatio’ [3rb]
CLEDERHUUS neuter noun ‘vestiarium’ [29va; 31va]
COKER(S) masculine noun ‘coquinae hebdomadarius’ [22va]
LOUESALMEN masculine plural noun ‘laudes’ [14ra]
OLTACHTICH adjective ‘vetustus’ [29rb]
ONGHESATICHEIT feminine noun onghesaticheit of onstuericheit = improbitas
[28ra]
ONTFRUCHTELIC adjective ‘metuendus’ [1rb]
ROEPICH adjective ‘clamosus’ [11vb]
STERCMAKINGHE feminine noun ‘reparatio’ [21vb]
VERBUNDINGHE feminine noun ‘sponsio’ [14rb]
VERDRACHSAMHEIT feminine noun ‘tolerantia’ [23ra]

1)

The substance of this article first appeared in my 1972 Bryn Mawr College doctoral dissertation,
Ms. Archabbey Beuron No. 39: A Late East Middle Netherlandic Version of the Benedictine
Rule: Edited with Philological and Textual-Critical Commentary (Ann Arbor, Michigan: University
Microfilms No. 73-5902), prepared under Prof. Nancy C. Dorian. Addenda are available from
the author.
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VERSACHTENISSE feminine noun ‘pavor’ [3ra]
WALLEUENDE(R) adjective ‘bene vivens’ [38vb]

To the above list may be added three special groups of words.
First, there are a number of words of Latin or Romance origin which have been
vested with Netherlandic morphological and/or orthographic forms. No doubt many
of these words do in fact occur elsewhere, but were not cited in the dictionaries
because of too great a similarity to the Latin or Romance source.
APOCALISIS feminine noun ‘Apocalipsis’ (i.e., the book of the Bible) [13vb]
DISSIMILEREN transitive verb ‘dissimulare’ [5ra]
DONACIE feminine noun ‘donatio’ [32ra]
CAPITAEL neuter noun ‘capitale’ (i.e., ‘pillow’) [29vb]
CONMUNIE, CONMŮNIE feminine noun ‘communio’ (i.e., the sacrament) [22ra;
22rb; 33vb]
NOCTURNEN feminine plural noun ‘nocturnae’ [13ra (x2) and passim]
SCRUPELHEIT (-HEIDEN) feminine noun ‘scrupulositas’ [23ra]
SUSPICIOES adjective ‘suspiciosus’ [35ra]
TURBULENT adjective ‘turbulentus’ [19rb; 35ra]

In addition, there is a small group of words, unattested in the Middle Netherlandic
dictionaries, whose cognates are nevertheless known to occur in Middle Low German.
(I would, however, refer my reader to articles in the Woordenboek der Nederlandsche
taal on the three words which appear here with asterisks.)
*DRIJSTELICK adverb ‘procaciter’ [5vb]
*KIJFACHTICHEIT femine noun ‘contentio’ [7rb]
KNECHTHEIT femine noun ‘servitus’ [4va]
*LACHLIK(E) adjective ‘risui aptus’ [7ra]
LERICH adjective ‘capax’ [4rb]

Finally, three words which are already attested lexical units appear in our text in a
new category of grammatical usage: BETEMELIKE appears as an adverb ‘disposite’
[13rb]; AFHOLDEN (+ van)
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[27rb] and CONFORMIEREN [5rb] are used as reflexive verbs, quite conceivably
under the influence of their respective Latin equivalents, se temperare (a) and se
conformare.
Widener College
PHILIP E. WEBBER
Chester, Pennsylvania, U.S.A.
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Wille over Van Alphen en Van Goens
In de nalatenschap van de in 1964 overleden Jacobus Wille, eertijds hoogleraar
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, bevond zich het omvangrijk manuscript van
zijn boek De literator R.M. van Goens en zijn kring, Studiën over de achttiende eeuw,
*)
waarvan in 1937 deel I verschenen was. Het handschrift is vervat in 107 schriften,
waarvan nr. 1-55 (tot ongeveer halverwege) verwerkt zijn in Van Goens I. De
resterende schriften omvatten de (geschreven) pp. 903-1912, zo op het oog dus
ruim duizend bladzijden. Dit aantal is echter nog veel groter doordat bij menige
pagina weer bundels losse bijlagen zijn gevoegd, die soms wel weer meer dan
twintig geschreven velletjes behelzen.
Het manuscript is zonder enige twijfel als copij voor een boek bedoeld. Dat
betekent echter bepaald niet dat het persklare copij zou zijn. Dit tweede deel van
het handschrift is in de loop van zeer vele jaren steeds weer door Wille gebruikt en
herzien, hetgeen de leesbaarheid ervan uiteraard niet ten goede is gekomen. Mijn
voorlopige indruk is dat ‘het boek’ daarbij niet op de voorgrond heeft gestaan, maar
eerder ‘het college’.
Wille's indeling van de hoofdstukken was nog niet helemaal definitief. Ze ziet er
als volgt uit:
I. Op den katheder (p. 903). Dit omvat Van Goens' activiteiten als hoogleraar te
Utrecht. Wille heeft geaarzeld waar dit hoofdstuk moest eindigen, maar waarschijnlijk
begint op p. 1034 een nieuw gedeelte:
II. Literatuur en literatuurstudie in den vreemde en bij ons, nader gepreciseerd op
p. 1040: ‘een samenvattende schets (...) van de literaire toestanden buiten en binnen
onze grenzen, in het bijzonder van de literaire theorie, kritiek en geschiedschrijving’.
Dit deel kan gesplitst worden in:
A. Buitenland (p. 1040-1147)
B. Binnenland (p. 1148-1298)
III. Van Goens' werkzaamheid als modern literator voor Nederland (p. 1299-1683).

*)

Reeds vermeld in Jaarboek Mij Ltk. 1966-67 (1968), p. 134.
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IV. Het conflict (p. 1684-1793)
V. Van Goens' invloed op de Nederlandse letteren (p. 1794-1912).
In de afgelopen periode ben ik ongeveer een jaar bezig geweest met dit manuscript
wegens een regeringsopdracht tot het voor uitgave persklaar maken ervan. Van
deze opdracht ben ik op mijn verzoek in juli jl. ontslagen. Sindsdien behoort het
handschrift thuis op het ‘Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands
Protestantisme gedurende de laatste twee eeuwen’ (Vrije Universiteit, Hoofdgebouw),
waaraan de schriftelijke nalatenschap van Wille sedert kort is toevertrouwd. Mijn
verdere bemoeienis met het manuscript - dat nog enige tijd te mijnen huize heeft
berust - was dus niet meer officieel maar vloeide voort uit wetenschappelijke
nieuwsgierigheid, gewekt door de passage in Buijnsters' meesterlijke biografie van
Van Alphen waarin hij de mogelijke invloed van Van Goens op Van Alphens
literair-theoretische geschriften onderzoekt en tot de slotsom komt dat die invloed
niet als belangrijk te kwalificeren valt. Benieuwd hoe Wille - die immers vanuit een
andere gezichtshoek werkte - over deze kwestie oordeelde, zocht ik het betreffende
gedeelte op in hoofdstuk V, Van Goens' invloed op de Nederlandse letteren. Mij
bleek dat Wille inderdaad de relatie Van Goens-Van Alphen in dit opzicht anders
taxeerde, dit mede op grond van een door hem gevonden zeer interessante brief
van Van Goens waarin deze opmerkingen maakt over de hem door zijn zwager in
handschrift voorgelegde Inleiding op diens vertaling van Riedels Theorie. Deze brief
was met nog een andere in het Van Goens-archief geheel verkeerd opgeborgen en
heeft daardoor aan Buijnsters' aandacht kunnen ontsnappen. Het leek me belangrijk,
nu de discussie over Van Alphen dankzij de nieuwe biografie weer op gang kan
komen, ook de bijdrage van Wille hieraan bekend te maken. Temeer omdat deze
zeer kleine proeve van zijn werk zo als hommage kan dienen aan deze eminente
kenner van onze achttiende-eeuwse literatuur, nu het ernaar uitziet dat uitgave van
het tweede deel van zijn grote boek althans op korte termijn wel niet te verwachten
is.
Een enkele noot waarin Wille naar een eerdere bladzijde van zijn manuscript
verwees, is door mij op grond van de daar gevonden gegevens zelfstandig
geredigeerd. De tekst is ongewijzigd overgenomen
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- op verzoek van de redactie van dit tijdschrift is ook Wille's spelling behouden
gebleven - maar wel heb ik enkele verwijzingen en aanhalingen verbeterd. Het
hieronder afgedrukte fragment bevat de pp. 1833-1851.
MARIA A. SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN

Van Goens' invloed op Van Alphens bewerking van Riedels theorie
De eenige in wiens werk eigenlijk begrip en waardeering voor Van Goens' streven
tot uiting komt, is Van Alphen. Maar duidelijk wordt dit slechts voor wie tot den
achtergrond zijner theorie kan doordringen. Aan de oppervlakte blijkt er niet heel
1)
veel van. De aanhaling van Moonen naar den Philosophie sans fard bewijst althans
dat V.A. zijn opstellen raadpleegde; later vinden we nog verwijzingen daarheen
betreffende de romance, en het verkeerd gebruik van ‘gelijkenissen en uitgezogte
2)
tegenstellingen in aandoenlijke passages’ en het gebruik van de mythologie . Over
het onderscheid in de manier van werken van het servum pecus imitatorum en den
kunstenaar van genie raadt hij aan de ‘aanmerkingen van den Hr.xxx op Volkmans
3)
Reisboek’ te lezen ; ook de vertaling van Mendelssohn's Verhandeling over het
Verhevene en Naïve, en de aanteekeningen en nieuwe voorbeelden daarbij haalt
4)
hij meermalen aan , eenmaal met de bijvoeging: ‘Over het geheel moet men de
gemelde verhandeling hier geduurig vergelijken; ik heb de schoone voorbeelden,
die men daar in vindt, niet aangehaald, omdat die verhandeling thands in elks handen
5)
is’ .
6)
Maar er is meer. Het hoofdstuk ‘Over de Genie en den Smaak’ volgt getrouw
Riedel die spoedig overstapt op de genie (das Genie), die ‘durch Phantasie, Witz
und Geschmack zum Artisten bestimmt ist’ en ‘schöner Geist’ heet; daarvan dan
het enthusiasmus aankwekend,

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

Inl. 11.
Deel I 153, 154, 313.
id. 37.
I, 73, 77, 147, 148, 154.
id. 82. Dat hij de vertaling bedoelt, blijkt uit 't voorafgaande en uit vergelijking met 153.
Deel II 274-292.
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veel oefenend en beschavend, staag modellen en Aristarchen raadplegend, en
smaak verfijnend ideaal teekent; met den raad voor den ‘aankomenden kunstenaar’
die zich hieraan metend begrijpt een slecht kunstenaar te blijven, zich dan liever tot
een goed kunstrichter te vormen. Behalve een ontkenning van de voorwaarde
‘gematigde lugtstreek’, met het oog op Ossian en een paar verwijzingen naar
verhandelingen van hemzelven, van Macquet en van Herder, vinden we slechts
twee toegevoegde noten van eenig belang. De eene zegt: vonken van genie maken
iets nog niet tot een werk van genie; en slechts hij die aan al zijn werken dat karakter
geeft, mag zelf genie heeten. Die gedachte valt hier vreemd; we vonden ze ook bij
7)
Van Goens en daar paste ze volkomen in de voorstelling. Zij zal aan hem ontleend
zijn. Verder voegde V.A. aan Riedel's literatuuropgaven een reeks van werken toe:
het zijn juist dezelfde die Van Goens in zijn opstel Du Génie noteerde, met nog een
paar, die hij in 1771 nog niet kon vermelden. ‘Men ziet uit het getal der aangetogen
Schrijvers’, zegt V.A., ‘hoe veel er over dit stuk zou kunnen gezegd worden.’ Wij
meenen daarenboven te zien, dat hij met zijn zwagers kalf ploegt.
8)
Nog duidelijker blijkt ons dat in het hoofdstuk ‘Over den Luim’ . ‘Riedels
behandeling van dit stuk was aan menigvuldige bedenkingen onderhevig’...zegt
V.A., ‘zo dat ik (...) verkoos, hier niet te vertalen maar zelf optestellen, en van zijne
bouwstoffen slegts dat te gebruiken wat ik oordeelde timmerhout te zijn.’ Inderdaad
heeft Van Alphen nogal wat van Riedel behouden; hij heeft dezelfde citaten uit
Congreve, Kaimes, Gerard als deze; ook hij geeft Kaimes' onderscheiding van humor
in karakters en humor in geschriften; evenals hij haalt hij voorbeelden uit Tristram
Shandy aan; ook hij stelt Hogarth naast Butler; Riedels ‘eigenzinnig’, ‘bizar’,
‘onvoeglijk’ heeft hij behouden, met hem komt hij ook op tegen Home's ‘lessens the
man in our esteem’ waartegen hij ook nog Campbell in het gelid brengt. Maar stijver
dan deze staat hij op de voorwaarde ‘lachwekkend’: ernstige humor vindt hij
onbestaanbaar. Home's ‘nothing just or proper’ neemt

7)
8)

[In een opstel Du Génie, als voordracht gehouden voor een literair-esthetische club op 12
oktober 1771.]
Deel I 165-179.
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hij met instemming over. Hij bestrijdt Riedel ten opzichte van het ‘attisch zout’ en
de ‘urbanitas’ en den ‘genius seculi’; uit Garve's door Riedel minachtend vermelde,
maar toch niet geheel ongebruikt gelaten verhandeling doet hij verscheidene
9)
aanhalingen maar de toevoeging ‘in zo ver zij doen lagchen’ ontneemt de beteekenis
aan het feit.
In dit alles is reeds veel, dat verband met Van Goens' opstel ‘Über Humour und
Laune’ waarschijnlijk maakt. Dat er ook verschillen zich bij voordoen, spreekt daar
niet tegen. Ze zijn er nog wel meer. Van Alphen nam niet slaafsch maar zelfstandig
over. Tegen Van Goens' meening in verkiest hij het woord luim; zijn bezwaar tegen
snakerij en snaak geldt misschien ook dezen, die ze althans voor den lageren humor
had gebruikt. De aanwijzing: er is ‘geen wijze van schrijven geschikter om nuttige
zaken op eene amuzante en leerzame wijze voortestellen, dan de luimige; vooral
kleine gebreken, die niet wigtig genoeg voor den hekelschrijver zijn’, zal men bij
Van Goens niet aantreffen.
10)
Van Van Goens is ongetwijfeld de bladzijde over Quin , letterlijk van hem
overgenomen is de passage, beginnend met Kaimes' woorden: ‘Niets, dat verheven
11)
is’, enz. enz....over de H. Schrift; en den dood van Clarence ; van hem kan ook de
12)
onderscheiding tusschen onbewusten en opzettelijken humor , en zal het
13)
14)
opgemerkte over Frankrijk , en over de geschiedenis van het woord en het begrip
zijn. Troost als luimig schilder, Rustingh, Focquenbroch, C. Weyerman, Doedijn
enz. ‘schoon die veeltijds in het platte en lage vervallen’ verschijnen hier op dezelfde
15)
plaats, en in dezelfde orde als daar .

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Riedel, le Hd. uitg. 94-95 dunkt mij onder Garve's invloed. - Riedel-Van Alphen I, 168, 170,
171-2.
blz. 174.
blz. 175.
blz. 176.
blz. 176-177.
blz. 176-177.
blz. 178-179. [Het opstel Over Humour en Laune is als bijlage gepubliceerd in de diss. van
P.J.C. de Boer, Rijklof Michael van Goens (1748-1810) en zijn verhouding tot de Literatuur
van West-Europa, Amst. 1938, p. 167-180].
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Ook in de andere hoofdstukken bracht Van Alphen zijn wijzigingen aan, soms in
den tekst, maar meestal in de noten daaronder; hij heeft Riedel's werk met omtrent
de helft vermeerderd. Aanvullende en uitbreidende citaten zijn daarbij de hoofdzaak;
de voornaamste leverancier is Sulzer, voor wiens gezag Riedel ook herhaaldelijk
wijken moet. Anderen, die Van Alphen zelfstandig blijkt geraadpleegd te hebben,
16)
zijn Kaimes en Priestley , beiden velen malen aangehaald, J. Warton (On Pope),
17)
Wood, Lady Montague (On Shakespeare), Gerard, Hurd, Campbell , Reynolds
(dezen slechts naar den Rhapsodist), Breitinger, Meier, J.A. Schlegel, Mendelssohn,
18)
Winckelmann, Abbt, Eberhard, Herder, M. Herz (als anonymus) , Bouhours,
Fontenelle, Dubos, André, Batteux, Watelet, Falconet; Hemsterhuis. In de Neue
Bibliothek der schönen Wissenschaften hebben ook hem de ‘Gedanken über das
Interessierende’ van Garve getroffen: hij citeert ze herhaaldelijk. Ook Lessing noemt
hij meermalen; maar met zijn Laocoon kan hij het niet altijd eens zijn. Zoomin als
Van Goens gevoelt hij bezwaar om voor het aesthetische en litteraire zich te
beroepen op Hume, Voltaire en Diderot. Onafhankelijk van Riedel citeert hij niet
alleen Horatius, Corneille, Racine, Boileau, Pope, Swift, Von Haller, maar ook
Aeschylus, Tasso, ja Camoens, ja Dante - den laatsten meer dan eens, en in zijn
eigen taal. Shakespeare brengt hij maar een enkele maal ter sprake. Milton vaker;
hij stelt hem boven Vondel; maar met dezen beneden Klopstock. Klopstock is voor
Van Alphen een der allergrootste dichters van alle tijden; aan geen anderen moderne
19)
bewijst hij zoo eerbiedige bewondering . Young en Ossian staan echter ook in zijn
gunst, evenals Richardson.
Al kan men bij dit alles zelden met den vinger aanwijzen: dit of dat moet hij van
Van Goens hebben, toch valt het in het oog hoe gestaag Van Alphen dezelfde wegen
gaat als hij. Van de theoretici die hij raadpleegde, ontbraken er ook geen bij Van
Goens, dan die na

16)
17)
18)
19)

Lectures on Criticism, 1777.
Philosophy of Rhetoric 1777.
Versuch über den Geschmach und die Ursachen seiner Verschiedenheit, 1776.
Bijv. I, 8: ‘Zal de Abraham,..., de Henriade...de David...het uithouden tegen de Ilias, de Aeneis,
de Gierusalemme Liberata, den Messias?’
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1776 eerst optraden. Zou het toevallig zijn, dat we tot de Saggio sopra la bellezza
- van Spalletti - bij Van Alphen weervinden? Bestrijdt Van Alphen Riedel's uitlegging
van een plaats bij Aelianus met de meening van een zijner vrienden dan ben ik
geneigd in dezen den Graecus Van Goens te vermoeden. Maar als hij een fragment
afschrijft van ‘een onuitgegeven, doch (hem) medegedeelde ode van een der eerste
20)
Fransche genies’, en ik daarin een ‘Chant Lyrique’ van Diderot herken , dan is het
een uitgemaakte zaak, dat het Van Goens was, die het hem mededeelde; want de
copie bevindt zich nog onder zijn nagelaten papieren.
Met deze gegevens vragen we ons af: Zou er in Van Alphen's toevoegsels niet
meer, mogelijk veel meer schuilen van Van Goens? In de aesthetica van zijn tijd
was deze zeker nog wel zoo thuis als die, en in kennis der buitenlandsche literaturen
was hij ver zijn meerdere. Andersom is de verhouding echter ten opzichte van de
Nederlandsche letteren: deze kende Van Alphen veel beter dan Van Goens.
Huygens, dien Van Alphen gaarne en veel citeert, werd, als wij weten, ook door Van
Goens gekend en gewaardeerd; overigens vinden we hier geen overeenkomsten
dan in dit éene, voornaamste punt, dat zij beiden evenzeer overtuigd zijn van de
achterlijkheid en minderwaardigheid onzer literaire kunst, en daarvoor openhartig
en onbeschroomd uitkomen. De afkeurende kritiek is overvloedig, de goedkeurende
zeer schaarsch: Natuur-nabootsende poëzie hebben we genoeg, in stroomen
hofdichten, scheppende zeer weinig: Vondel was zekerlijk een schepper in zijn
Lucifer, Hoogvliet en F. de Haes mislukte het pogen deerlijk. - De kunstenaarsoogen
zijn zeldzaam: Hooft heeft ze, Vondel, Poot, ‘mijn waardige vriend Voet’; mochten
zij, die ze niet hebben, zich maar niet verbeelden, dat zij ze hadden. De voorbeelden
van droge behandeling der schoonste onderwerpen of pronken met eens anders
veeren zijn dan ook al te talrijk. - Gebrek aan verscheidenheid bewijst ‘armoede der
genie’, soms van een heele natie; waar geen oorspronkelijke kunstenaars worden
gevonden, maar men enkel elkander navolgt. In de 17de eeuw hadden Hooft, Vondel,
Poot, Brandt

20)

Vgl. Oeuvres ed. Assezat 9, 36 vlg.
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en Vollenhove elk hun origineel onderscheid; thans vindt men dat veel minder. - Bij
geen onzer naburen vindt men zulk een aantal geboorte-, lijk-, huwelijksverzen enz.
als bij Vondel, Poot, Hoogvliet, Wellekens, Smits e.a. Waarom deze niet meest ten
vure gedoemd? Thans moet men aurum in stercore zoeken. - Onze historische, of
helden-dichten: hun dichters ‘zien doorgaans slegts dat, wat een ander reeds lang
gezien heeft; hun denkbeelden verstaan ze zelf niet altijd; het βάθος zien ze veelal
voor het ware verhevene aan...de stand der Nederlandsche digtkunst is
tegenswoordig - dan laat mij thands hierover zwijgen...’ - Het zijn slechts enkele
trekken die ik samenlas. Lof heeft hij, naast kritiek, vooral voor Hooft, Vondel, Poot,
Voet en Van Merken; en Huygens, schoon menigmaal te ‘laag’ en te grof en soms
kinderachtig; Hoogvliet wordt niet ledig heengezonden, maar hoog kan Van Alphen
hem blijkbaar niet stellen; op De Marre's Batavia en soortgelijke dichtstukken als
we er bij dozijnen hebben past hij Boileau's gezegde toe: ‘Je saute vingt feuillets
pour en trouver la fin’. ‘Onnatuurlijke gezegdens’ treft hij in menigte aan bij onze
dichters, - tot zijn leedwezen, zegt hij, want hij zou ze gaarne verschoonen, maar
intusschen voert hij vele voorbeelden aan van het werk van tijdgenooten.
Duizendmaal bederven onze dichters door een verkeerd woord den indruk van hun
werk. Dat zulke opmerkingen eenigermate tot vernedering strekken van zijn
landgenooten, weerhoudt hem niet: zij dienen ‘teffens tot onderrichting’. Als hij in
zijn Besluit in enkele trekken ‘den goeden kunstrigter’ schetst, hoort daartoe ook:
‘moet hij somtijds zijne natie dingen zeggen, waar tegen sommigen opstuiven, hij
verkiest dit boven eene al te groote toegevendheid...’.
In andere dingen lijkt ons Van Alphen hier, evenals in de Inleiding, niet zoo
volkomen te spreken in den geest van Van Goens. Dat de ‘kunstrigter zig stellen
moet in de plaats en den tijd van den kunstenaar’ klinkt tamelijk modern, maar de
motiveering komt op het bekende toegeven aan ruwer eeuw weer uit. Dat de
hedendaagsche kunstenaar veel meer gelegenheid tot theoretische oefening heeft,
maakt zijn verantwoordelijkheid zooveel te zwaarder, en eischt veel strenger
beoordeeling. - Aan de uitputting der stoffen, als een nadeel voor de mo-
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dernen, gelooft Van Alphen wel eenigszins: in Vondel's en Hooft's tijd was 't vinden
van nieuwe gedachten toch gemakkelijker, meent hij. - Het onderrichten en opleiden
van ‘den jongen kunstenaar’, ‘den aankomenden heldendichter’, enz. is en blijft ook
bij Van Alphen, als bij Macquet, Perponcher en Van Engelen, het hoofdbedoelen
ook der nieuwe ‘aesthetische’ theorie der dichtkunst, zooals de kunstrichter den
genieën den weg wijzen moet en den brekebeenen den moed ontnemen. De
kunstenaar moet...moet...moet..., daarvan is zijn ‘Besluit’ dan ook vol. Maar wij
hebben zooiets als een proef op onze som aangaande Van Goens' invloed op Van
Alphen's Theorie: een merkwaardige brief van Van Goens aan zijn zwager over de
21)
hem in manuscript ter lezing gegeven Inleiding .
‘De cette heure je viens de lire d'un bout à l'autre votre Introduction, M.C.F., et
c'est avec bien de la satisfaction que je vous fais mon compliment de ce morceau.
Il repond entièrement à l'Ideal que je m'en étais formé: et je n'ai rien lu de vous dont
je fusse plus satisfait à tous égards. Je ne parle encor que de l'execution. Pour les
idées elles mêmes, je n'ai pas besoin de vous dire qu'elles sont entièrement d'accord
avec les miennes [ondanks de gulle verzekering blijven wij op een enkel punt verschil
zien]. Et je ne veux pas dissimuler qu'après en avoir achevé la lecture, je n'ai pas
pu resister pour un moment à un mouvement d'egoïsme, quand je me suis rapelé,
que j'avais été le premier dans ce païs ci, qui s'est hazardé à aporter et vanter la
semence de ce fruit inconnu, que vous allez cultiver, et qui prendra peutetre avec
le tems parmi nous, et fertilisera notre sol aride. On ne m'avait elevé qu'avec Homere,
et Virgile. J'ai fait je ne sçais comment la connoissance du Tasse, de Klopstock, de
Shakespeare et de Voltaire, et je les ai nommés à coté des anciens, au grand
scandale de tous nos sçavans, et comme il a paru depuis, au scandale bien plus
serieux encor, de nos saints. J'ai fait plus encor. J'ai osé revoquer en

21)

[Zonder adres of datum, en daarom evenals een andere (Van Goens over Van Alphens
kindergedichtjes) bij de inventarisering der papieren V.G. ter Kon. Bibl. verkeerd benoemd
en gedateerd, nl. in Pf. 130 D 14 als ‘R.M. v. Goens aan een zijner broeders over literatuur.
c. 1766’. De brieven dienen als nummer 70 bis en ter in Buijnsters' opgave van de
briefwisseling-Van Alphen ingevoegd te worden.]
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doute la superiorité de nos Vondel, de nos Poot, et enfin de toute notre Literature.
J'étois un enfant, j'ai dit tout haut mon avis, comme les enfans disent tout haut leurs
pensées, on m'a blamé, decrié, persecuté même- Et tout cela pourtant va prendre
à la longue, tôt ou tard on y reviendra, sans me faire la justice de se retracter des
torts qu'on a eus avec moi, sans se rapeller seulement que c'est moi qui a excité le
premier orage et dont le martire meme a produit une feste. Et des hommes font se
faire une occupation serieuse des délassements d'un enfant, qu'ils meprisoient et
blamoient si fort dans ce tems là, du haut de leur savantasserie. Si vous aviez vécu
avec nous à Leide, ou entendu dans ce tems là les discours des connaisseurs
d'Amsterdam [of La Haye? Wille aarzelt] quand le Philosophe sans fard parut de
tems en tems dans les Bijdragen vous sçauriez vous en faire une idée. Il n'y avoit
que le bon Lelyveld qui osât douter, s'il n'y avait peutetre pas quelque merite à cela,
et qui m'encourageoit à poursuivre. Tout ce que les autres pensoient, a eclaté au
grand jour dans mon histoire avec les Roterdamois. Le cri de ces gens-là sur mon
mepris de la Literature nationale, sur mon estime pour des etrangers et des
misérables comme un Voltaire, un Gerard, un Montesquieu etc. avoit longstems été
de la plus grande partie de la nation et m'avoit causé cette haine, que je ne suis
parvenu qu'un peu à confondre par une reponse adroite autant que vive et animée.
Mais je passe à quelques remarques de peu de consequences que j'ai faites pendant
la lecture de votre morceau’ De opmerkingen zijn inderdaad voor 't meerendeel niet van overgroot belang:
een mededeeling aangaande Gr[avina] verbetert Van Goens; over degenen die bij
Homerus te diepe wijsheid zochten, stelt hij een andere formuleering voor, met
weglating van Casaubonus, een paar zinnen veroordeelt hij als ‘phrase platte, trop
commune’, of ‘basse, qu'il faut raier’, een onwaarschijnlijke ‘paar duizend’ brengt
hij terug tot een ‘paar dozijn’ (Dutzend!), tegen een ‘altoos’, maakt hij, ongegrond
22)
bezwaar. Van Alphen volgt in dit alles, uitgezonderd 't laatste, zijn aanwijzingen .

22)

Vgl. Inl. 35, 42, 65, 94, 74, 59.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 90

304
Bij de van Kaimes overgenomen bladzijden over de veelzijdige gunstige werking
van de wijsgeerige theorie der kunst op verstand en hart, wijst Van Goens op: The
man, that hath no musick in himself...; en op Hotspur's afschuw van muziek en
poëzie: ‘je me suis rapellé ici un passage de Shakespear...vous pourriez mettre ceci
23)
en note’. Van Alphen deed het: ‘Ik herinner mij bij gelegenheid van deze plaats’... .
Al het overige handelt op een of andere wijze over de verhouding van het genie tot
de theorie. Bij zijn verklaring van Homerus' kunst, niet louter uit zijn genie maar
mede uit onderricht, voorbeelden, klimaat, land, volk, zeden, godsdienst en
bereisdheid, haalt V.A. Wood aan dien men om recht te kunnen beoordeelen over
24)
Homerus, dient gelezen te hebben . ‘Connaissez-vous l'Essai de Wood par
vous-même?’ vraagt V.G. ‘Je crois que c'est moi qui vous l'a nommé, et que vous
vous en formez une idée fausse’ - Genieën zonder theorie worden buitensporig,
beweerde V.A. En hij wees, zooals gebruikelijk was, op Ariosto. Noemt liever een
ander als Ariosto, raadt V.G. Die is zoo onregelmatig niet, op verre na niet. ‘C'est
son sujet qui l'est, si vous voulez. Mais la marche de son poëme ne l'est gueres.’
25)
En Ariosto verdwijnt uit den tekst . - De regelen kunnen, misbruikt, de genie dooven;
gebrek van genie kan door kennis der regelen niet worden vergoed, geeft V.A. toe:
La Motte's ‘kundigheid van de regelen der Fabelen was waarschijnlijk groter dan
die welke La Fontaine bezat’. Mààr - een heele reeks van lange ‘maren’ volgt ten
gunste van de theorie. Van Goens daarentegen wilde dat geval van La Fontaine in
wat klaarder licht zetten. ‘A propos de La Fontaine il m'est venu ici une reflexion.
C'est qu'un genie, qui se sent porté à creér lui même un genre nouveau, fait pourtant
- dat “pourtant” is sprekend - mieux de se livrer à ce genre, que de replier son genie
sur des genres déjà connus, et ou il trouve des regles etablies à observer. La
Fontaine ne brille proprement que dans ses Contes, genre absolument nouveau,
et dans celles de ses Fables, qui s'aprochent le plus de ce genre. Et il n'a pas reussi
du tout dans les pieces de Thea-

23)
24)
25)

Merch. of Ven. V, 1; Henry IV, First Part, III, 1; Inl. Riedel-V.A. 79-80.
Inl. 45. Of V.A. in zijn noot iets gewijzigd heeft, is niet uit te maken: de woorden laten echter
ruimte genoeg.
Vgl. Inl. 52-57.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 90

305
26).

tre’...Deze opmerking paste V.A. niet; we zoeken ze vergeefs
Homerus had ook zijn school doorloopen; met Ossian was het waarschijnlijk
evenzoo gelegen, had Van Alphen betoogd. Shakespeare heeft grooter gebreken
dan die beiden en levert een krachtig voorbeeld op van de buitensporigheid, waartoe
een genie vervallen kan die zichzelf tot regel is in een tijd waarin de smaak bedorven
is en de modellen averechts wijzen. Zoo wilde hij aantoonen ‘dat het juist zoo
uitgemaakt niet is, dat de grootste geniën zig zelf altoos gevormd hebben, en dat
het zeer bedenkelijk [= denkbaar] is, dat zelfs de besten, de origineelsten onder
hen, aan den tijd, waarin zij leefden, de tooneelen, die zij zagen, en diergelijke
omstandigheden, dat alles te danken hebben, wat men in andere tijdperken beter
uit boeken leeren kan; vooral wanneer men er, zo ver de gelegenheid daartoe is,
de studie der natuur en van goede modellen bijvoegt.’ Hoe de omstandigheden van
den tijd den smaak kunnen vormen of bederven, kan men lezen bij Herder, Ursachen
des gesunknen Geschmachs, enz.
Wat gij hier zegt, is niet bedenkelijk - aldus V.G., maar zoo volstrekt zeker, dat
het tegendeel onmogelijk is, t.w. van de omstandigheden, etc. De vraag was eerst,
of zij in 't geheel gene voorgangers gehad hebben. En ook dit is waarschijnlijk. Doch
het andere, gelijk ik zeg, volstrekt zeker. Van Alphen schrapte ‘bedenkelijk’ en zette
27)
‘zeer zeker’ . Met groote gerustheid, nu Van Goens, anders op dit punt van het
genie niet eenstemmig met hem, zelf het ried. Het moet hem een onverwachte
concessie hebben geleken van Van Goens. Op het scherp begrenzende te weten
lette hij te weinig; dat hij zijn eigen standpunt verzwakte, gevoelde hij niet. Het
‘waarschijnlijk geen voorgangers’ nam hij natuurlijk niet op; ‘juist zoo uitgemaakt
28)
niet’ bleef staan .
Dat het genie den invloed van de ‘omstandigheden’ ondergaat, Van Goens zal
het nooit anders hebben ingezien. Dat daaronder de nationale beschaving en daarbij
ook weer de beschouwing der kunst, veel

26).
27)
28)

Vgl. Inl. 60-64. 't Heeft er echter allen schijn van dat Van Alphen een vrij gebruik maakte van
de opmerking, in zijn Dichtk. Verhh. blz. 92.
Inl. 47.
Een andere interpretatie zouden Van Goens' woorden wel toelaten, maar het verband van
tekst en ideeën m.i. niet.
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gewicht in de schaal werpen, betoogt hij zelf nog op het slot van zijn brief: ‘Du reste
il y a encor une observation à faire sur l'influence de la culture du gout et de la
theorie des B.B. Arts, sur les hommes de genie même. Il est sûr d'un coté que ce
sont les gens de génie qui forment une nation, et lui donnent le ton. Mais ces génies
là sont formés vice versa par le ton, le caractère etc. de leur nation et de leur siècle.
C'est la même chose comme de l'influence reciproque du caractere different des
deux sexes l'un sur l'autre...Un homme de genie n'est jamais parfaitement isolé. Il
a vecu avec ses contemporains, avec ses compatriotes. Aussi il a pris
necessairement une teinte...de leur façon de penser, de leurs manieres, etc. Il a
envie d'ecrire, de peindre, etc. Il se propose du moins de montrer à quelques uns
ce qu'il aura ecrit etc., aussi, il se propose de leur plaire...La consequence est aisée
a tirer. Dans un païs ou le gout sera repandu parmi ceux qui n'ont que le talent
necessaire pour juger des productions du genie, sans en avoir eux mêmes, les gens
de genie s'en ressentiront reciproquement.’
Van Goens gaf hiermee wezenlijk niets op van het spontane en autonome karakter,
dat hij meer dan Van Alphen aan het genie placht toe te kennen; anderzijds vulde
deze gaarne met het opgemerkte zijn betoog over de nuttigheid der theorie nog
aan. Hij neemt het echter niet zoo over als het er ligt, maar schikt en kleurt het naar
eigen smaak: ‘niets is derhalven voor jonge vernuften en aankomende geniën
voordeeliger’ - dan ‘heeft men alleen op volkomene voortbrengselen te hopen’
‘zonder deze samenloop...zelden voortbrengselen...die ook voor volgende geslagten
modellen zijn’. Wat Van Goens ten besluite tot ontschuldiging van Shakespeare
zeide: ‘Le bas burlesque que Shakespeare mêle à ses pieces, il est très probable
qu'il l'a fait malgré lui, pour plaire au peuple. C'est decidément le cas de Molière’ geeft hij daarom ook een geheel andere wending: ‘heeft men niet zo zeer te wijten
aan Sh's bedorven smaak, als wel aan dien van de Engelsche natie in dien tijd’...Zoo
29)
was het minder strijdig met de vroegere voorstelling van Sh. en tevens een
illustratie, hoe ‘de verbasterde

29)

Inl. 83-84.
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smaak van een volk zeer veel kan toebrengen, om goede geniën meer of min te
bederven.’
Over het geheel waren Van Alphen's denkbeelden die van Van Goens: dat dit
niet toevallig is, bleek ons thans wel duidelijk: zooals vroeger over de Kleine
Gedichten voor Kinderen, en jaren later over de Mengelingen, vroeg Van Alphen
thans ook over zijn Theorie het oordeel van zijn zwager. Dat we over den tekst
zelven geen adviezen vinden, doet ons in het minst niet twijfelen, of ook daarover
is Van Goens geraadpleegd: op verscheidene plaatsen trouwens konden we zijn
invloed bewijzen. De opmerking over Wood, de toon der kritiek als van welwillenden
meester tegenover verdienstelijken leerling; dat Van Goens zich vooraf een ideaal
had gevormd van Van Alphen's Inleiding, dat hij het overbodig vindt hun volledige
overeenstemming van denkbeelden te constateeren: het wijst er alles op dat Van
Alphen wien Van Goens' werk in 1765-67 zonder indruk te maken voorbijgegaan
schijnt te zijn, in de laatste jaren veel met zijn zwager over deze dingen heeft
gesproken, en veel van hem heeft geleerd. De vriendschap aan het sterfbed van
mevrouw Van Alphen in 1775 hechter geworden, schijnt althans tot 1780 ongestoord
te zijn gebleven want in het tweede deel van Riedel merkten we Van Goens nog
op. Daarom dunkt het ons a priori waarschijnlijk, dat hij ook over de twee
‘Dichtkundige Verhandelingen’ is geraadpleegd.
J. WILLE†
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Boekbeoordelingen
Jaarboek 1969-1970 van de Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van
Retorica ‘De Fonteine’ te Gent. XIX-XX (verkrijgbaar bij de administratie,
Bromeliastraat 20, Sint-Amandsberg, à 250 BF).
Dit dubbele jaarboek van De Fonteine is het omvangrijkste dat sinds het begin van
de reeks in 1943 verschenen is, en zekere ook een van de belangrijkste. De inhoud
valt in drie afdelingen uiteen, waarvan de middelste, ongeveer 140 blz., geheel
gewijd is aan Eduard de Dene. De eerste afdeling bevat twee belangrijke thematische
studies: een van A.M. Musschoot over het Judith-thema, en een van D. Coigneau
over de refreinen en het zotte in de bundel van Van Stijevoort. Het Judith-thema is
sinds het midden van de 16de eeuw populair geworden door een behandeling,
samen met de geschiedenis van Tobias, in een volksboek. Er zijn twee spelen over:
een van Lawet, en een van de Hasseltse kamer De Roode Roos. In de lyriek, de
refreinen, is Judith een vast exempel met typologische betekenis. Luther heeft de
historiciteit van het verhaal ontkend, maar het samen met Tobias aanbevolen om
zijn opbouwende waarde; het Concilie van Trente beschouwde het als een historisch
bericht met canonieke waarde. ‘Dit betekende voor het boek Judith dat het in de
tweede helft van de 16de eeuw niet alleen zijn aantrekkingskracht bewaarde voor
alle religieuze richtingen, maar ook...een doxologisch hoogtepunt bereikte, daar het
oorlogsgebeuren en de strijd voor het geloof in de 16de en nog in de 17de eeuw
een zeer actuele waarde bezat en gemakkelijk aanleiding was tot identificatie met
de eigen bevindingen’.
In zijn studie over de refreinen in het zotte wijst D. Coigneau, na een korte inleiding
over het Stijevoort-handschrift, op de moeilijkheid de rubriek ‘in het zotte’ precies
af te grenzen, zowel van die in het amoureuze als van die in het vroede, wegens
het vaak ten dele komische karakter van zowel de parodie op het conventioneel
hoofse genre, als van de maatschappelijke satire. Hij behandelt daarna de refreinen
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volgens de door Van Elslander aangegeven verdeling in maatschappelijke, obscene
en scatologische, en leugenrefreinen. Bij de laatste bespreekt hij ook die waarin de
zotheid als zodanig het motief is.
Een korte schets van L. Roose over ‘De Antwerpse hervormingsgezinde rederijker
Frans Fraet’ dient als aankondiging tot een ‘uitgave van zijn volledig werk...als 't
God belieft’.
De middenmoot wordt gevormd door vijf artikelen over De Dene en zijn Testament
Rhetoricael van 1561, sinds lang befaamd, en waarvan de uitgave, door voorproefjes
van de tekst, door verschillende handen bekend gemaakt, langzamerhand een
wensdroom geworden is voor alle neerlandici. Wie nu verwacht de realisering van
die droom in uitzicht gesteld te krijgen, wordt wel enigszins teleurgesteld: professor
Van Elslander laat zich in zijn Inleiding daaromtrent zeer voorzichtig en terughoudend
uit. De hele tekst van 450 foliobladen is in porties van 50 bladen verdeeld en door
9 studenten als licentiaatsverhandeling bewerkt. ‘De onderscheiden transcripties,
zorgvuldig door Werner Waterschoot met het origineel vergeleken, vormden een
voortreffelijk uitgangspunt voor een gedetailleerde inhoudsopgave, een eerste stap
in de richting van een complete edìtie’. Meer dan die eerste stap wordt vooralsnog
niet in het vooruitzicht gesteld. Men moet het nog doen met de ‘gedetailleerde
inhoudsopgave’, die de bladzijden 131-211 van dit jaarboek vult, en verzorgd is
door D. Coigneau. Het belang van de tekst wordt er nog eens driedubbel door
onderstreept en men kan slechts wensen dat de al sinds decenniën slepende zaak
van de uitgave dan toch tenslotte eens tot een goed einde gebracht zal worden.
Na de inhoudsopgave volgt nog een vrij uitvoerige beschouwing van D. Coigneau
over De Denes psalmberijmingen en een korte van dezelfde over de vraag ‘De
Dene, katholiek of hervormd?’ Dit laatste is, zeker in deze formulering, eenvoudig
geen vraag. Het overzicht van de inhoud met de talrijke gedichten op de kerken en
de heiligen, de broeders en zusters, de sacramenten enz., is al ruimschoots
voldoende om te kunnen concluderen dat De Dene een goed en oprecht katholiek
was. De schr. karakteriseert hem dan ook terecht als ‘een trouw maar verdraagzaam
katholiek, die openstond voor die “nieuwe” ideeën en praktijken (bijbellectuur,
psalmzingen) die zijn katholicisme konden verdiepen en verruimen’.
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De laatste 50 bladzijden worden ingenomen door gelegenheids-artikelen, een
verkenning van prof. Van Elslanden over ‘De stand van het onderzoek van onze
laatmiddeleeuwse en Renaissanceliteratuur’ en twee herdenkingsartikelen.
Leiden, December 1972
C. KRUYSKAMP

Aurel Sercu. Het dialect van Oostduinkerke en omgeving. Een
synchronisch en diachronisch onderzoek van het fonologisch systeem
van het Oostduinkerks en een klankgeografisch onderzoek van de
omliggende gemeenten. Uitg. van de Kon. Vla. Academie voor Taal- en
Letterkunde Gent 1972.
In het eerste deel van deze studie wordt de foneeminventaris van het dialeet van
Oostduinkerke opgesteld en besproken. In het tweede wordt de relatie van ieder
vocaalfoneem tot het westgermaans nagegaan en een poging gewaagd om de
successieve foneemsystemen te reconstrueren. Het derde deel behelst een
klankgeografisch onderzoek in de omliggende gemeenten.
Voor alles past ons een woord van dank aan de schrijver, en aan de Academie,
dat wij voor het westvlaams, waarvan eigenlijk geen enkel dialect tot op heden
uitvoerig monografisch in druk behandeld was, nu eindelijk in dit opzicht althans
voor zijn zuidwesthoek betrouwbaar geïnformeerd zijn. Natuurlijk kwamen veel
trekken van deze dialecten - de ontwikkeling van ald en old tot [ud], het
niet-diftongeren van î en û, de ontwikkeling van [y:r] tot [ø:r], de h-apocope, enz. in ieder dialectoverzicht voor, maar de studie van Aurel Sercu heeft ons toch heel
wat nieuws medegedeeld.
Duidelijk ligt er nu vast, dat in deze dialecten [E], [A], [O], [E], vervangen zijn door
respectievelijk [ɛ], (zie pag. 11), [oe] (blz. 28, 29), [Ɔ] (blz. 214), [ae] (blz. 13). Voorts
zien we een algemene rekking van korte vocalen voor l + labiaal of velaar tegelijk
met wegval van de l zelf; zie bv. blz. 15.
Ook de van elders bekende consonantverkortingen voor dubbele cons. blijken
hier voor te komen bv. in slapt ‘slaapt’, smakt ‘smaakt’ (blz. 16), stokt ‘stookt’ (blz.
19). Overigens geschiedt dit niet alleen
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voor dubbele occlusief, zoals schrijver het formuleert (p. 16 en 19), maar gezien
zijn eigen voorbeelden: [ratsl] ‘raadsel’, [hrƆst] ‘grootst’, enz. ook in andere
combinaties. Voor allerlei palataliseringen van achtermondvocalen volsta ik met te
verwijzen naar blz. 27, 28 en 29 met bv. [boek] ‘bok’, [toenə] ‘ton’. Verder noteerde
ik als interessant: overgang van vocaal + n in pauze tot genasaleerde vocaal, bv.
in [aedɔ̃:] ‘gedaan’ (blz. 19).
Als een correctie op onze huidige opvattingen geeft schrijver dat in woorden als
bakken na de a geen stembandploffer optreedt maar wel degelijk een k. ‘Het
articulatorisch verschil tussen de [k] van kat en de [k] van bakken is echter, dat bij
de uitspraak van [k] in dit laatste geval geen gewone explosie optreedt. Daarmee
wordt bedoeld dat het achterste gedeelte van de tong zich niet met een ploffend
geluid verwijdert van het velum, maar dat de explosiefunctie overgenomen wordt
door velum en keelwand. Deze occlusie volgt onmiddellijk op de explosie en tenue
van de [k]’ (blz. 59). Hetzelfde vertelt schrijver dan ook ten aanzien van andere
ploffers vóór sonantische nasaal. Maar tenslotte relativeert hij de mededeling door
te zeggen dat dit alles eigenlijk alleen pauze-gevallen geldt en dat in doorlopend
taalgebruik de t en k voor sonantische nasaal wel stembandocclusieven worden,
echter met behoud van bij elk iets van de eigen articulatie, zodat er tussen de
dialectische representanten van reken en reten toch verschil van tongstand blijft
(blz. 59-60). Op blz. 92 worden twee aan het frans ontleende werkwoorden op ieren
vermeld (bougieren en voyagieren), wat op oude ontlening wijst. Op blz. 93 wordt
medegedeeld dat scherp- en zachtlange ee onderscheiden worden. Blijkens blz.
147 komt die scherplange ee hier ook in het imperf. sing. en door analogie ook in
het mv. van de sterke werkwoorden van de eerste klasse voor. Van heel bijzondere
aard is het op blz. 126-128 gesignaleerde verschijnsel dat oe en oude u en o in
open lettergreep voor labiaal, velaar en l tot [o:] worden, voor andere consonanten
en voor j tot [o oe] (zgn. scherplange oo). Heel opvallend is daarbij dat in de verleden
tijd van de sterke ww. van deze tweede klasse heel de groep, ongeacht de volgende
consonant, in enkelv. én mv. de scherplange oo heeft (blz. 151). Op blz. 115 zien
wij dat zowel wgm. als a in open lettergreep zich voor
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labiaal, velaar en l ontwikkelen tot [a:], en in de andere gevallen en voor j tot [ɔ:].
Op blz. 129 wordt erop gewezen dat bij de ontwikkeling van de ogerm ô de j en de
l zich andersom gedragen dan in de zojuist genoemde gevallen. Blz. 148 geeft een
opsomming van gevallen van umlaut op lange vocalen.
Voorts vermeld ik nog een inderdaad merkwaardige nasaal in [sʒ: sə] ‘saus’ (blz.
263), waarbij ik zou willen verwijzen naar mijn artikel: Opmerkelijke nasale elementen
in Westelijk-Noord-Brabant, Oudh. Kring De Ghulden Roos IV (1944) blz. 11-12.
Ten aanzien van de ontwikkeling van oude sk wijst schrijver er blz. 233-234 op dat
er eigenlijk in zijn gebied nergens š zonder meer ontstaat. Voorts kan men op zijn
kaartje 3 een verbetering van de door mij getrokken isoglosse treffen.
Uit een oogpunt van verklaring trof mij dat Sercu de overgang van i tot e (niet ɛ)
in bv. let ‘(lid)’, rebbe ‘(rib)’ wil verklaren uit ‘dissimilerende werking van de
voorafgaande liquida’.
Ten aanzien van de syncope van de d treft ons p. 176 de constatering dat in het
oostduinkerks de overgangsklank slechts heel zelden wordt aangetroffen. Blijkens
vormen als sjcha en spa voor ‘schade’ en ‘spade’ is er dus sterke overeenkomst
met de ontwikkeling in het Hollands.
Of schrijver er op blz. 257 goed aan doet de vorm ja:mrs klankwettig te noemen,
betwijfel ik. Mijns inziens is de verkortende invloed van m zeker normaal. Voor een
verdere achtergrond van de diftongering in schije (blz. 258) zou ik willen verwijzen
naar mijn artikel IJ in Album Edgard Blancquaert 1958. Een anthropomorfisme als
‘Het is in zekere mate begrijpelijk dat zij dan ook gaarne (sic!) voorafgegaan worden
door vocalen die deze neusluchtstroom bevorderen’ zal wel niet letterlijk bedoeld
zijn. Wel moet ik van schrijver geloven dat hij werkelijk meent dat korte [u] voor
labiaal en velaar in ieder geval beter in de mond ligt dan [u:] (blz. 210). Maar die
mening kan ik niet delen. Dat gaat in ieder geval voor andere talen en dialecten niet
op. De door schrijver blz. 120 r 2-4 geformuleerde vraag is toch eigenlijk allang
beantwoord. De [ɔ] van brocht is door verkorting uit [ɔ:] ontstaan.
Op blz. 214 stelt schrijver zich de vraag: ‘Welke duidelijk uitgesproken tendenzen
kan in de ontwikkelingsgang van het oostd. foneem-
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systeem vaststellen, waarbij het zich onderscheidt van andere niet-wvl. dialecten?’
Schrijver geeft vier punten. Bij twee ervan past evenwel een kanttekening. In de
eerste plaats spreekt Sercu van een neiging tot medialisatie. Of daarmee de
ontwikkeling van [ :] tot [ɔ:] goed gekarakteriseerd is, laat ik in het midden, maar
alle andere hier bedoelde ontwikkelingen karakteriseert schrijver meteen als het
verkrijgen van een groter openingsgraad en dat lijkt mij veel juister. In de tweede
plaats wordt de palatalisatie genoemd (in bv. bus ‘bos’ en veugel ‘vogel’, maar dat
is eigenlijk toch een kunstverschijnsel in het algemeen.
Op dezelfde bladzijde doet schrijver ook aan een toekomstvoorspelling: ‘Voor
zover ik zie zullen er in de nabije toekomst geen nieuwe vocalen bijkomen.’ En hij
geeft als verklaring: ‘Er is immers ook een plaatsgebrek’. Als ik aan voorspellingen
zou doen, zou ik zeggen: ‘Ook dit dialect zal steeds meer onder invloed komen van
het ABN, of op z'n minst zullen er t.g.v. import van buiten vervlakkingsverschijnselen
optreden. Want dit is normaal bij ‘languages in contact’.
Met bijzonder veel belangstelling heb ik ook de schets bestudeerd van de
opeenvolging van de diverse systemen in de tijd. Tot mijn genoegen zie ik dat de
vocalendriehoek weer eens met de punt naar beneden getekend wordt, een
voorstelling waarvan de fonologen in hun eerste tijd zich zo welbewust
distancieerden. Een ernstig theoretisch tekort in de schets lijkt mij echter het luchtig
heengaan over de overgang van driehoek op vierkant. Daarnaast heb ik er erg veel
moeite mee, de ô tot de sterkst gesloten vocalen te rekenen, wat pag. 209 r. 12 v.o.
geschiedt. Schrijver lijkt mij hier de feiten te verwringen om maar tot een mooie
tekening te komen. Maar met dit al wordt het dan weinig overtuigend. Regels 1-3
van blz. 209 vertellen ons verder dat de lange vocalen die ontstaan door
compensatierekking buiten beschouwing zijn gelaten. Maar daardoor is de
ontwikkeling dan toch ook niet volledig geschetst. In het klankgeografische gedeelte
zegt schrijver (blz. 220), amper tot een interprctatie van de isoglossen te zijn
toegekomen. Zijn gebied telt trouwens slechts 22 gemeenten met amper 42000
2

inwoners en is slechts 220 km groot. Het is een volslagen agrarisch gebied, waar
bv. vier aan elkaar palende gemeenten slechts één enkele bakkerij en geen enkele
slagerij tellen. Heel belangrijk vind ik zijn mededeling
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op p. 227, dat slechts zelden man en vrouw van dezelfde gemeente afkomstig zijn.
Het lijkt mij echter niet uitgesloten dat er toch in de huwelijkspatronen mogelijk nog
wel enige tekening te bespeuren is die met isoglossen in verband kan worden
gebracht. Overigens vermeldt Sercu, ‘dat veruit de meeste grenzen parallel aan en
links van de IJzer lopen’ (blz. 268); hij spreekt (blz. 272) dan ook van twee
krachtvelden, één links van de IJzer en één rechts, waarbij de van rechts komende
invloed gesteund wordt door de straling van de bekende westvlaamse centra: Brugge,
Oostende, Roeselare en Torhout. Het is dan ook niet onbegrijpelijk dat de grens
westelijk van de IJzer ligt. We zouden daar nog aan toe kunnen voegen dat het
westelijk aansluitende Frans-Vlaams tgv. de politieke omstandigheden wel bij uitstek
een passief taallandschap is en het hele beeld hiermee overeenstemt. Trouwens
kaartjes als krt. 2, 3 en 20 tonen in het bestudeerde gebied de verst voortgeschreden
dialectische ‘Sonderentwicklungen’ aan de linkerkant, met name de overgang van
lange vocaal + n in genasaleerde vocaal, een expressieve verkorting in berrewulf
‘weerwolf’ (zie hierover ook blz. 253) en de ontwikkeling van oude sk > šḥ.
Voegen wij hier nog aan toe de taalgeografische vermelding dat Nieuwpoort-Stad
een fonologisch eiland, nl. zonder diftongering, blijkt te zijn (blz. 231) en dat schrijver
een zwakke straling vanuit Diksmuide aanneemt (blz. 262). Dialectgeografisch is
overigens zeker ook nog interessant het bewaard gebleven zijn van de oude a in
flasche (blz. 259), de naar het Engels verwijzende ronding in wos (lat. erat; blz.
241), het ingweoonse stiem ‘stoom’ (blz. 258) en het woord kɔ:k (etym. kalk) voor
‘krijt’ (blz. 258).
A. WEIJNEN

Marius F. Valkhoff New Light on Afrikaans and ‘Malayo-Portuguese’.
Leuven, Editions Peeters, Imprimerie Orientaliste, 1972. X + 125 blz.
Het vorige boek van prof. Valkhoff is in Ts. 86, 245-250 beoordeeld, voorzover het
betrekking had op Nederlands en Afrikaans. De strekking van de recensie was, dat
de Schr. gelijk had in zijn opkomen voor
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Hesseling en in zijn verklaring van bepaalde taalveranderingen uit
gemeenschappelijke tendenties van botsende talen; betreurd werd zijn onvoldoende
vertrouwdheid met de Nederlandse taalgeschiedenis. Over zijn nieuwe boek kan
hetzelfde gezegd worden.
Het is een verzameling van vier opstellen. Alleen de eerste twee, samen ⅘ van
de omvang, zijn van Valkhoffs hand.
Het uitvoerige eerste vertoog, ‘Afrikaans, “Malayo-Portuguese” and Miscegenation’,
voert verdere versterkingen aan voor de linguafrancatheorie ter verklaring van het
ontstaan van het Afrikaans, een theorie die geënt is op die van Hesseling. Dezes
bestrijders, geleerden van het kaliber van Smith, Bosman, Boshoff en Du P. Scholtz,
worden met eerbied en takt en met een onuitputtelijk geduld en onuitputtelijke
argumenten weersproken. Ook zijn eigen critici beantwoordt Valkhoff met grote
hoffelijkheid. Zelfs iemand die met een kant noch wal rakende machtsspreuk de
hele ‘Creole theory’ afwijst als ‘untenable in general linguistics’, krijgt alleen maar
een uitroepteken en een bedaard spotzinnetje (32-33).
Helaas geeft de Schr., romanist en creolist van naam, door zijn vergissingen op
het terrein der germanistiek zijn tegenstanders een weliswaar stomp, maar in deze
polemiek doeltreffend wapen in handen. De klankwisseling in goose / geese wordt
‘ablaut’ genoemd (13), met de ‘very few auxiliary verbs which have remained strong’
(35) worden ongetwijfeld kunnen, moeten, willen en zullen bedoeld (cfr. 13). Op blz.
25 wordt een genitiefgroep de boerin's rok als Nederlands beschouwd, daarentegen
op blz. 28 paaiement als een anglicisme (het Mnl. W. besteedt twee kolommen aan
dit woord, het W.N.T. een; indien het niet in de betekenis ‘afbetalingstermijn’, maar
in die van ‘betaling’ gebezigd is, moet men het natuurlijk wel een anglicisme noemen,
ondanks zijn verleden, evenals ten onzent b.v. item). Dat het meervoud neefs ook
in Nederland niet ongebruikelijk is (29), de diepe stuwdam onbegrijpelijk (29), ou
(attributief, onderscheiden van predikatief oud) geen gelukkig voorbeeld van een
onverbogen vorm (29), is slechts een keus uit de muggezifterijen waartoe de heer
Valkhoff een onwelwillend beoordelaar aanleiding kan geven. Erger is, dat hij zich
soms een onnauwkeurig lezer betoont. Hesseling zou
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stukken hebben geraadpleegd ‘in the Leyden State Archives’ (62): een zonderlinge
vervorming van wat hij, in de voorrede van Het Afrikaans, werkelijk zegt. Als een
reiziger in het begin van de 19de eeuw de Hottentotse uitdrukkingen, na het Hollands,
Portugees en Maleis, ‘das vierte ingrediens’ van de door hem aangetroffen ‘mengtaal’
(Gemisch, 16) noemt, vat Valkhoff ‘vierte’ op als ‘kwart’ (14-15). Het duistere daer
in de krukkige zin uit het journaal van de kommissaris-generaal Van Rheede (40)
zal evenmin door as (41) moeten worden weergegeven als door although (de thans
teruggenomen vertaling in Valkhoffs vorige boek): het betekent, niet alleen naar
mijn mening, ‘terwijl’. Hier staat tegenover, dat de onmiddellijk volgende
participiumkonstruktie, waar het ter plaatse, in een polemiek met J. du P. Scholtz,
juist om gaat, zeer aanvaardbaar wordt opgevat.
Het tweede opstel is een vertaling van Valkhoffs bijdrage aan de feestbundel voor
N.P. van Wyk Louw van 1966, nu getiteld ‘Catholics and Portuguese at the Cape
in 1685’; het derde woord betekent niet ‘Portugezen’ maar ‘Portugees’. Hoofdbron
voor gegevens is het reisverslag van een Jezuïet, die in het gevolg van een Frans
ambassadeur op weg naar Siam enige dagen aan de Kaap heeft doorgebracht.
Gelovigen van allerlei pluimage komen de patres bezoeken, knielen voor ze, kussen
hun handen. Hoeveel gelovigen, wordt blijkbaar niet vermeld. Valkhoff zet uiteen,
waarom men vermoeden kan dat het er veel waren. Dat het verslag gekleurd is,
neemt hij niet aan, hoezeer hij ook vertrouwd is met het begrip ‘officiële waarheid’
(91, in verband met een memorie van Jan van Riebeeck). Hem interesseert uiteraard
vooral wat er in het reisverslag is te vinden over het taalgebuik. Aan boord van het
Franse schip hield hoog en laag zich bezig met Portugees te leren (89). De
Kapenaars converseren met de bezoekers door tussenkomst van een
Portugees-Franse tolk, de schrijver van het reisverhaal zelf; in de gesprekken met
de G.-G. Simon van der Stel en met Van Rheede spreekt hij zowel Frans als
Portugees (87). Aan deze en andere getuigenissen voegt de Schr. er nog enige uit
andere bronnen toe, b.v. voor de kennis van het Portugees bij Hottentotse tolken.
Een belangrijk en in hoofdzaak overtuigend betoog, al zet men wel eens vraagtekens.
Ik kan onse Nederduytse en portugaise taale (het

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 90

317
door Hesseling vermelde oorspronkelijk van blz. 97, r. 3) niet vertalen als ‘our Dutch
and Portuguese languages’, alleen als ‘onze Nederlandse en de Portugese taal’.
Volgt het derde bestanddeel: de vertaling van een artikel uit Zeitschrift für
Rassenkunde van 1938, nu getiteld ‘Miscegenation in South Africa in the Seventeenth
and Eighteenth Centuries’. De auteur, J. Hoge, was verbonden aan de universiteit
van Stellenbosch; een ander artikel van hem wordt door Kloeke ‘welgefundeerd’
genoemd (Herkomst en groei van het Afrikaans, 234). Beide malen toonde Hoge
op grond van archiefonderzoek onjuistheden aan in Colenbranders De afkomst der
Boeren; in het door Valkhoff aangeboden stuk worden 130 ‘blanke stammoeders’
uit de lijsten van Colenbrander aangemerkt als van gemengden bloede, en Valkhoff
heeft bij controle bevonden dat Hoge hier gelijk heeft. In het desbetreffende register
van de Gereformeerde kerk in Kaapstad staan tot het eind van de 17de eeuw 22
gemengde huwelijken vermeld (111) en ‘In the 18th century such marriages increased
markedly.’ Bovendien moet men rekening houden met soms zeer bestendige
onwettige samenwoning van meester met slavin of vrijgelatene. Hoe moeilijk het
velen ook vallen zal, tegen het sociale argument voor de kreolizeringstheorie zal
men het verzet wel moeten staken.
Het boek besluit met een ‘appendix’: de recensie door C.B. van Haeringen van
de Taalhistoriese Opstelle van J. du P. Scholtz, de Nederlandse tekst zoals die in
Kriterium in 1964 verschenen is. Opgenomen, natuurlijk, omdat Van Haeringen de
geleidelijke, intern-Hollandse groei van het Afrikaans relativeert: bij alle prijzende
woorden voor methode en resultaten van prof. Scholtz is de recensie toch
grotendeels een fluwelen bestrijding, of zo men dit woord te sterk vindt,
waarschuwing. Een welkome herdruk, ook omdat het opstel Van Haeringen in zijn
bijzondere kracht laat zien: wijs, bescheiden, taktvol, en superieur vakkundig.
Zo staat dan Valkhoffs publikatie in dienst van de handhaving van Hesselings
theorie, door hem gekorrigeerd toen hij tot het inzicht was gekomen dat men niet
van Maleis-Portugees dient te spreken, maar van gekreolizeerd Portugees. Verdere
publikaties kondigt hij aan, en
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die zullen voorlopig meer ongeloof dan bijval vinden. De diskussie over de wording
van het Afrikaans zal levendig blijven; moge nimmer vergeten worden dat dr. Valkhoff
ervan overtuigd is dat de theorie het gelijk van anderen veronderstelt! Zijn polemische
geschriften zouden als motto kunnen dragen wat Kloeke op blz. XIII van dat
magistrale boek Herkomst en groei van het Afrikaans zegt: ‘Sommigen moeten
blijkbaar nog leren, dat er in linguisticis doorgaans meer sprake is van èn....èn, dan
van òf....òf.’
C.A. ZAALBERG

Verzoek
Prof. dr. R. Hiersche vraagt aan de lezers van ons Tijdschrift om bibliografische
verwijzingen of overdrukken t.b.v. de nieuwe druk van Friedrich Kluge's
Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache.
Materiaal kan aan hem gezonden worden op het adres van het Seminar für
vergleichende Sprachwissenschaft, Rathenaustrasse 27 G, D-63 Giessen.
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Met deze aflevering is de 90ste jaargang van het Tijdschrift voor Nederlandse Taalen Letterkunde nog niet voltooid. Door een extrasubsidie van ZWO zijn wij in staat
onze lezers een grotere omvang voor dit jaar te kunnen bieden.
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Bredero en ‘de neghen’.
Een onverklaarde passage in Moortje
(vv. 1718-19)
In Moortje, het welbekende kluchtspel waarin G.A. Bredero ‘Terentii Eunuchum
heeft nae-ghevolght’, komt een uitdrukking voor die tot nu toe geen afdoende
verklaring heeft gevonden. Daar de inhoud van het stuk in grote trekken voldoende
bekend is, kan het hier volstaan de passage in kwestie in zijn engere kontekst te
situeren.
In het ‘eerste uytkomen’ van het vierde deel houdt Klaartje Klonters, het
dienstmeisje van de Amsterdamse snol Moy-aal, een emotioneel sterk geladen
monoloog. Opgewonden geeft ze uiting aan haar vrees dat de pocherige zeekapitein
en hopman Roemert herrie zal schoppen op het komende banket, omdat Frederik,
de welgestelde broer van het mooie meisje, dat Roemert aan Moy-aal bezorgd heeft,
nu plots is komen opdagen.
Het meisje vreest het ergste:
...Hopman Roemer is ghesteurt, maer al te dapper!
1)
Die seyt vast binnens monts gants lijden ; ik kapper
En hacker lichtelijck op. O bloedt! hy wiert soo gram
Met dat daer Frederijck des Magets Broeder quam
By men Vrouw / Hy gaf haer een gesicht / die de neghen
2)
Een doot-slach souden doen /......

De bezorgers van moderne tekstuitgaven van Moortje hebben met deze ‘neghen’
geen blijf geweten. G. Kalff beperkt er sich toe deze ‘neghen’ te verklaren als ‘er
3)
negen’ . Aan de vraag waarom er precies negen moeten zijn en waarom juist aan
hen een ‘doot-slach...doen’ een bewijs zou zijn van bijzondere krijgslust en
verbolgenheid, wordt stilzwijgend voorbijgegaan. Trouwens, ‘er negen’ is nu niet
precies

1)
2)
3)

gants lijden: bastaardvloek, vervorming van (bij) Gods lijden.
De spelling is die van de editie van 1638 van Bredero's Volledige Werken. De cursivering is
van mij. Dit citaat komt overeen met vv. 1714-19 in de moderne uitgaven van dit stuk.
G. Kalff, De Werken van G.A. Bredero (Amsterdam, 1890), II, p. 74.
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hetzelfde als ‘dé negen’. Men heeft toch duidelijk de indruk dat Bredero over een
bepaalde groep van negen, ‘die negen, weet je wel’ sprak, niet over een zomaar
lukraak of uit de rijmnood gekozen aantal personen.
In zijn verzorgde uitgave van het stuk heeft F.A. Stoett zich wel degelijk deze
moeilijkheid gerealiseerd. Na ‘de negen’ als ‘negen mannen’ verklaard te hebben,
haalt hij enkele voorbeelden aan van een telwoord voorafgegaan door het bepaalde
lidwoord. Over de woorden ‘een gesicht die de neghen / Een doot-slach souden
doen’ beperkt hij zich tot de uitleg: ‘een zeer boos gezicht’ en besluit met de woorden:
4)
‘de uitdrukking is mij niet duidelijk’ . Hierin volgde hij het WNT, waar men s.v. negen
leest: ‘In de volgende plaats (d.i. het citaat uit Bredero) wordt gewag gemaakt van
het doden van negen personen te gelijk; op welk geval dit ook een toespeling moge
5)
zijn, het schijnt dat de naam negendoder er mede in verband staat’ .
De negen, waarnaar het dienstmeisje in de passage uit Moortje verwijst, waren
in Bredero's tijd blijkbaar zo goed bekend dat enige verdere precisering overbodig
werd geacht. De woorden ‘de negen’ riepen zonder twijfel bij de toehoorders
onmiddellijk een beeld op van negen verwoede vechters, beroemde heldhaftige en
kloeke strijders. Als Klaartje als haar mening te kennen geeft dat de aanblik van
Roemert zo schrikaanjagend is dat hij eruit ziet alsof hij zelfs ‘de negen’ zou kunnen
doden, is deze verwijzing duidelijk bedoeld als het toppunt van vechtlust en
manhaftigheid.
Deze negen beroemde helden zijn de negen ‘ridders’ die zich sinds het begin van
de veertiende eeuw in Westeuropa in een grote bekendheid mochten verheugen.
In Hennen van Merchtenens vijftiende-eeuwse Cornike van Brabant wordt ernaar
6)
verwezen , en niet minder

4)
5)

6)

F.A. Stoett, G.A. Bredero's Moortje (Zutphen, 1931), p. 177, aantekening bij v. 1718.
Het verband met negendoder is wel niet gerechtvaardigd. Een negendoder is een naam die
wel eens aan de grauwe klauwier of de klapekster gegeven wordt. De ‘negen’ in deze naam
betekent alleen dat deze vogels zeer moorddadig zijn voor andere vogels. Cf. Grimms
Deutsches Wörterbuch: ‘ein neuntödter wirt er geheiszen, dasz er alle tag neun vögel tödten
sol’.
N. de Pauw, Middelnederlandsche Gedichten en Fragmenten (Gent, 1893), I, p. 596.
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dan vier versies van een Mnl. gedicht getiteld ‘Van den IX Besten’, zijn uit de late
middeleeuwen tot ons gekomen:
1. Een uitvoerige versie, onvolledig op het einde (vv. 709) komt voor in de
7)
Koninklijke Bibliotheek te Brussel, Hs. 837-845, fols. 170 v.-183 v. .
2. Een fragment van 44 vv. (alleen de inleiding) werd uit een Hs. in zijn bezit door
8)
M. De Vries gedrukt. Het komt overeen met de Brusselse versie .
3. Een korte versie in een Hs. van het toenmalige Kon. Ned. Instituut te Amsterdam
9)
(72 vv.) , thans de Kon. Ned. Acad. der Wetenschappen.
4. Een gewijzigde bewerking komt ook voor in het Comburgse Hs. te Stuttgart
(fols. 268c-271a), die, zonder inleiding, onmiddellijk aanvangt met de eerste
10)
van de negen ‘ridders’ (vv. 584) .

Onder de andere verwijzingen naar de ‘negen besten’, die in de Middelnederlandse
11)
letteren worden aangetroffen , vermelden we ‘een exempel van heren’ door Willem
12)
van Hildegaersberch . Verder is er de volgende passage bij Boëthius, De
Consolatione philosophiae: ‘ghelijc men van de neghen besten ende andren leest,
die overmits haren manlijken daden ende ghewerken met eewigher vermaertheit
13)
leven sullen’ .
De negen dapperen zijn volgens deze traditie gegroepeerd in drie groepen van
drie:

7)
8)

9)
10)
11)
12)
13)

N. De Pauw, Op. cit., pp. 602-634.
e

M. De Vries, ‘Fragment eener Berijmde Zamenspraak uit de XIII Eeuw, benevens Eenige
oude Spreuken en het Begin van een Gedicht, getiteld “Van neghen den besten”’, Nieuwe
Werken van de Mij. der Ned. Letterk. te Leiden VI (1844), 124-186. Het gedicht staat op pp.
154-156.
N. De Pauw, Op. cit., pp. 599-601.
E. von Kausler, Altniederländische Gedichte (Leipzig, 1886), II, pp. 141-161.
Men vgl. Middelned. Wdb. IV, 2304 s.v. negen(e).
W. Bisschop en E. Verwijs, Gedichten van Willem van Hildegaersberch ('s-Gravenhage,
1870), p. 149.
De Consolatione philosophiae (Gent, 1485), fol. 285 r.
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Ende om dat die bible es so claer,
Hebbicker drie in prise geset,
Die waren in die Joetsche wet;
Ende drie int Heidensce leven,
Die de auctore hebben verheven;
Ende drie die na die coemste ons heren,
Kerstine ridders waren met eeren,
Die tgeloeve metten swerde
14)
Hilden met edelre hoverde .

Drie helden zijn Joden, drie zijn heidenen en de laatste groep bestaat uit drie ‘kerstine
ridders’.
De Joodse dapperen zijn Josue die ‘die van Amelec verwan / Ende oec den coninc
15)
van Basan’ , David ‘stout ende vrome in elken strijt’, die vijfduizend man sterk was:
m

‘was gherekent in zine weere / Goet voer V man’, en Judas Makabeus, ‘noint ne
hadde dese rudder vaer’!
De heidenen zijn vertegenwoordigd met Hector, ‘so coenen ende so stout ten
zwaerde’, Alexander de Grote die was ‘so vromen metter hant’ dat hij zijns gelijke
‘noint en vant’, en natuurlijk ook Julius Caesar, de ‘stoutste metten zwaerde, / die
men vant in zinen tijt’.
De ‘kerstine ridders’, ten slotte, zijn ‘Artur van Bertaengen’, Koning Arthur, die de
reus Richoen in een tweegevecht ‘slouch...doot’, Karel de Grote, ‘vrome bouen al
zine ghenoete’, en ‘Godeueert van Bulgoen’, Godfried van Bouillon, ‘die therte
drouch van een lyoen’ en ‘slouch...teenen slaghe / eenen ruese ontwee, sonder
zaghe’.
Deze indrukwekkende prestaties van de negen helden brengen er de dichter van
het Comburgse handschrift toe zijn lezers tot besluit uit te dagen:
Die betere rudders wille prisen
Dan dese IX ofte wijsen,
Dan si waren in haren tijt,
Die wilse nomen sonder respijt!

14)
15)

M. De Vries, Op. cit., p. 155, vv. 30-38.
Dit citaat - en ook de volgende - zijn overgenomen uit de Comburgse versie van het gedicht.
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Roemert moet er inderdaad wel zeer schrikwekkend uitgezien hebben om Klaartje
de indruk te geven dat hij het zelfs tegen deze beroemde vechtjassen met succes
zou kunnen opnemen.
De idee van de negen homines fortes, opgevat als even zoveel soorten van
kloekmoedigheid, komt in verscheidene vormen ook in de Franse literatuur van de
latere middeleeuwen voor. In een kavalkade die te Atrecht in 1336 plaats had en
waarvan de beschrijving door een ooggetuige, een burger van Valenciennes, tot
ons is gekomen, blijken de negen reeds van de partij te zijn: ‘Sy y eult dedens .iij.
16)
crestyens, .iij. Sarazins et .iij. juifz’ . De personen die ze uitbeelden dragen ook
reeds hun wapenschilden, die men trouwens ook in latere heraldische traktaten
17)
beschreven vindt .
Sinds de vermelding van de ‘neuf preux’ in de Prise d'Alexandrie (1370) van
Guillaume de Machaut, wijzen verscheidene getuigenissen erop dat deze negen
mannen, weldra gevolgd door een analoge reeks van negen vrouwelijke helden,
een van de onderwerpen zijn geweest, die bijzonder veel op de tapijten uit de
18)
veertiende en vijftiende eeuw werden uitgebeeld .
De oudste, bijzonder fraaie volksprent, waarop enkele van de ‘neuf preux’, gekleed
als middeleeuwse ridders met zwaard of lans en wapenschild, staan afgebeeld, is
19)
uit Picardië afkomstig. Ze dateert uit de tweede helft van de vijftiende eeuw .
Jammer genoeg is geen Nederlandse volksprent bekend waarop deze helden worden
voorgesteld.
Er is evenmin een Nederlands volksboek over de ‘negen besten’ bewaard
gebleven. Toch moet er een dergelijk werk wel in omloop zijn geweest. Dit wordt
bewezen door het feit dat, wellicht als gevolg van

16)
17)
18)

P. Meyer, ‘Les neuf Preux’, Bulletin de la Soc. des Anciens Textes français IX (1883), 47.
M. Van der Straten-Ponthoz, Les neuf Preux, gravure sur bois du commencement du quinzième
siècle. Fragments de l'Hôtel de Ville de Metz (Paris, 1864), pp. 51-53.
J.J. Guiffrey, ‘Note sur une tapisserie représentant Godefroy de Bouillon et sur les
e

19)

représentations des preux et des preuses au XV siècle’, Mémoires de la Soc. des Antiquaires
de France XL (1879), 97-110.
Een kleurenreproductie vindt men in J. Adhémar, Imagerie populaire française (Electa, Milaan,
1968), p. 49.
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het succes van dit werk, bij ons ook een analoge serie van Der .ix. Quaesten
ontstond. Van dit werk is een enkel exemplaar bewaard gebleven in de
Universiteitsbibliotheek te Gent. Het werd te Antwerpen door Jan van Doesborch
20)
gedrukt in 1528 .
Deze ‘slechtsten’ zijn stuk voor stuk bedoeld als tegenhangers van de ‘negen
besten’. Ze zijn op gelijkwaardige wijze in drie groepen van drie ingedeeld: de Joden
Jerobas, Achab en Joran; de heidenen Caïn, Nero en Pilatus; de ‘Christenen’ Judas
Iskarioth, Machamet (d.i. Mohammed) en Julianus Apostata.
Ook in Engeland waren de negen helden van oudsher bekend. Richard Lloyd in
21)
22)
1584 en Thomas Heywood (1640) beschreven uitvoerig de levens en heuglijke
daden van de negen. De eerstgenoemde handelt over de mannelijke helden, de
tweede heeft het over de analoge reeks vrouwelijke heldenfiguren.
Deze beroemde lui moeten in Engeland zo sterk op de verbeelding hebben
ingewerkt dat ook hier - zoals in de Nederlanden - gelijkaardige reeksen van negen
personen het voorwerp van allerhande drukwerkjes uitmaakten. Dit is o.m. het geval
23)
met Robert Fletchers The nine English Worthies (1606) , R. Johnsons The nine
24)
worthies of London (1592) en Robert Vaughans The pourtraitures of nine moderne
25)
worthies (1622) .
Vooraleer deze bijdrage te besluiten, kan er nog even op gewezen worden dat
ook op speelkaarten de namen van de ‘preux’ en de ‘preuses’ dikwijls voorkomen.
Rond het einde van de zestiende eeuw werden op de figuren van de Franse
speelkaarten de namen toegevoegd van David (op schoppenheer), Alexander (op
klaverenheer), Julius Caesar (op ruitenheer), enz. Ook de vrouwelijke helden (Ju-

21)

Een afbeelding van de titelpagina bij L. Debaene, De Nederlandse Volksboeken (Antwerpen,
1951), p. 261.
R. Lloyd, A Briefe discourse of the actes and conquests of the Nine Worthies (London, 1584);

22)

STC n 16634.
Th. Heywood, The exemplary lives and memorable acts of nine worthy women of the world

20)

o

o

(London, 1640); STC n 13316.
23)

STC, n 11087.

24)

STC, n 14686.

25)

STC, n 24602.

o
o
o

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 90

327
dith, Pallas, Rachel, enz.) komen op de kaarten voor. Nog in een recent werk wordt
beweerd dat ‘nul ne sait comment fut choisi cet étrange assortiment de noms’ en
26)
dat ‘personne n'a hasardé à ce sujet la moindre hypothèse’ . Het lijdt geen twijfel
dat de namen werden gekozen uit de bekende reeks van negen populaire mannelijke
en vrouwelijke helden. De identifikatie wordt trouwens op een van de kaarten van
een dergelijk Frans spel uit de achttiende eeuw zelf aangegeven: tussen de voeten
van klaverenboer staan de letters SPREUX, d.i. (LE)S PREUX.
Het zou ongetwijfeld mogelijk zijn de bewijzen voor de eeuwenlange populariteit
van de ‘negen besten’ nog te vervolledigen. Uit het voorgaande is echter reeds meer
dan duidelijk geworden dat in Bredero's tijd de herinnering aan deze helden nog bij
het Amsterdamse theaterpubliek levendig kan gebleven zijn. Dat dit inderdaad ook
het geval was, blijkt uit de passage uit Moortje die in de voorgaande bladzijden onze
aandacht heeft gehad.
UFSAL, Brussel
W.L. BRAEKMAN

26)

R. Tilley, Cartes à Jouer et Tarots (Paris, 1967), p. 64.
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*Snade en swade in het Middelnederlandsch Woordenboek
In het Middelnederlandsch Woordenboek (MnlW) zal men vergeefs zoeken naar
benamingen van het type snaad. De vermelding *snade in deel VII, kolom 1383,
geeft echter de plaats aan waar we moeten zoeken. Het MnlW zegt daar ‘Verkeerde
lezing voor s w a d e (s u a d e ), naam van het kromme hout aan eene zeis; ook
zeis’. In kol. 2464 van dit deel geeft het MnlW dan bij swade een vijftal attestaties
1)
uit De Cameraars-rekeningen van Deventer . Voor een goed begrip en vooral
vanwege de tussen haakjes voorgestelde lezingen van Verdam citeer ik ze hier:
1. Pro quibusdam instrumentis dictis snaden (l. suaden, d.i. swaden) ad metendum.
Deel I, blz. 94 anno 1340.
2. Frederico pastori insule pro curvis lignis snaden (l. swaden) ad instrumenta
dicta siichte habitis. Deel II, blz. 57 anno 1348. / Merk op dat dit citaat onvolledig
is: tussen lignis en snaden heeft het origineel dictis.
3. Eidem S. pro instrumentis dictis snaden (l. swaden). Deel II, blz. 294 anno
1355. / De afkorting S. staat voor de persoonsnaam Speet.
4. Den zelven knapen vor eyne snade (l. swade), die (hi) an eyne zichte hadde
doen maken. Deel III-1, blz. 508 anno 1365.
5. (Den) zelven meyers vor eynre snaten (l. swaden). Deel III-1, blz. 346 anno
1364.

De lezer zal, naar ik aanneem, bij de eerste lezing van deze citaten wel even vreemd
opkijken: het mag dan wel niet zo ongewoon zijn dat een n als u gelezen moet
2)
worden (Verdam heeft daar zelf op gewezen) , zeker wél vreemd is het dat die
‘foutieve’ n juist alléén

1)
2)

Uitgegeven door J.I. VAN DOORNINCK. Deventer 1885-1914.
‘Middelnederlandsche varia IV. Misvattingen veroorzaakt door de schrijfwijze su voor sw’, in
Ts. (Nieuwe reeks) 23 (1912) blz. 284-289. Ook de u/n verwisseling komt daar aan de orde,
bijv. snerne = suerne = swerne of andersom svare = suare = snare.
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in de woorden snaden (3×), snade en snaten voorkomt. Ik zou me (met moeite) de
interpretatie van Verdam kunnen voorstellen als het woord snaad in onze taal volledig
ontbrak, maar omdat dat niet het geval is, wat verderop zal blijken, moet ik wel
veronderstellen dat Verdam het woord niet gekend heeft.
De benaming van het type snaad komt in de streek waar Deventer ligt heden ten
3)
dage voor ter aanduiding van de steel van de zicht : Deventer heeft snoad en snoard
en in de onmiddellijke omgeving komt voor snoa en snoar(e). Snaad en varianten
vinden we in Van Vessems Oogstgerei-benamingen verder nog voor de steel van
de zeis, maar uitsluitend onder de grote rivieren, hoewel ze het op blz. 161 toch wel
mogelijk acht dat snaad als benaming voor de zeissteel ‘oudtijds wel eens een meer
noordelijke uitbreiding gehad zou kunnen hebben dan het kaartbeeld voor het heden
vertoont’.
Uit deze moderne gegevens volgt dat men hier te maken krijgt met de vraag of
4)
er zeisen dan wel zichten in het geding zijn. De kontekst van de 5 citaten nu geeft
nadere informatie over het gewas dat gemaaid werd. Bij citaat 1 treffen we aan de
posten Jtem messoribus portantibus ramos ad aquam en Jtem duobus messoribus
metentibus ramos post Epyphanie, bij citaat 3 Jtem eodem die seruis metentibus
virgas apud Bozelswalle (...). Wat onder ramos en virgas verstaan moet worden
blijkt uit de kontekst van citaat 4 Egberte Du(m)me Fennen swagher Egberte sinen
swagher ende eynen anderen knapen vor xxvj vymen rijs die sy ghemeyt hadden
die vp die Wellen gheleghet worden (...) en 5 Egberte van Hengelo mit drien anderen
knapen die die rijs meyden die men in den herueste vp die Welle leghe-

3)
4)

A.H. VAN VESSEM: Oogstgerei-benamingen. Assen 1956, blz. 109-114 met bijbehorende kaart.
De citaten 3, 4 en 5 staan in de rubriek Openbare werken (Ad structuram of Van
Tijmmeringhen) waaronder ook kosten aan de stadsweide besteed opgevoerd werden. Zie
de Cameraars-rekeningen Deel I, blz. LX-LXI en ook het voorwoord van W. JAPPE ALBERTS
in De stadsrekeningen van Deventer (Teksten en documenten VII), deel I. Groningen 1968,
blz. XXXVI-XXXVIII. De eerste twee citaten staan in de rubriek Expositum (...) hincinde, waarin
diverse uitgaven opgenomen werden.
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5)

de (...). Ramos (‘takken’) en virgas (‘twijgen’) staan dus voor rijs(-hout) . Daarmee
staat vast dat onmogelijk de (langstelige) zeis bedoeld kan zijn, maar het blijft toch
nog problematisch om zonder meer aan te nemen dat de (kortstelige) zicht in zijn
huidige vorm geschikt is voor het winnen van rijshout. De zicht zou eventueel wel
bruikbaar zijn voor het maaien van riet, maar in dezelfde rekeningen (Deel III-2, blz.
29) staat in 1367 de post Philips den Roden vor eyne zichte dat Herman Pape
hebben zolde den doern ende ander ding vp den Mersche mede te meyen wat
bepaald op steviger gewassen wijst.
In de tegenwoordige tijd wordt rijshout afgesneden met een rijshaak op een wijze
6)
die grote overeenkomst vertoont met de manier waarop men met de zicht werkt .
Afbeeldingen van griendwerkersgereedschap geeft H. Noorlander bij zijn artikel
7)
Goed gereedschap is het halve werk: het te maken is een heel werk en speciaal
de daar afgebeelde riethaak (ook gebruikt voor ‘ruigte als braam en distels’) lijkt met
zijn (korte) gebogen steel een tussenvorm van de sikkel en de zicht en lijkt me
bovendien ook geschikt voor werkzaamheden als in de citaten uit de
Cameraars-rekeningen omschreven. Nu heeft Maurits de Meyer in zijn opstel Sikkel,
8)
zichte, zeis en pik op grond van oude afbeeldingen kunnen konkluderen dat de
sikkel (voor de korenoogst) in de eerste helft van de veertiende eeuw in Vlaamse
miniaturen geleidelijk tot zicht wordt en kennelijk heeft men in de
Cameraarsrekeningen te maken met zo een tussenvorm, die men vanwege de
karakteristieke gebogen steel niet meer sikkel maar zicht zou moeten noemen.
Gesteund door de hedendaagse benaming snaad in het Deventers voor de steel
van de zicht kunnen we nu vaststellen dat er in citaat 2

5)
6)
7)
8)

Zie ook nog de latere rekeningen in deel III-2, blz. 81 en IV, blz. 361. Op laatstgenoemde
plaats staat zelfs twe nye rijszichten.
Zie blz. 50 van Biesbosch: Stroomversnellingen in een stilstaand getij. (Almkerk 1972).
Bijdragen en Mededelingen van het Rijksmuseum voor Volkskunde ‘Het Nederlands
Openluchtmuseum’ jg. 31 (1968), nr. 1 blz. 11 e.v.
In: Volkskunde. Verzamelde opstellen van Maurits de Meyer uitgegeven naar aanleiding van
zijn zeventigste verjaardag. Antwerpen/Brussel/Gent/Leuven/Kortrijk 1966, blz. 166-176.
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en 4 zonder twijfel sprake is van de (gebogen houten) steel van de zicht, genaamd
snaden (mv.) en snade (ev.). Citaat 5 is voor dezelfde uitleg vatbaar: snaten (ev.).
In het eerste en derde citaat, resp. Pro quibusdam instrumentis dictis snaden ad
metendum en (...) pro instrumentis dictis snaden lijkt het erop dat het mv. snaden
de zicht als geheel benoemt. Misschien heeft deze mogelijkheid Verdam ertoe
verleid om de lezing swade voor te stellen, maar ook dit motief lijkt niet juist omdat
dit benamingstype slechts voor de zeis als geheel en niet voor de zicht wordt
opgegeven door Van Vessem, a.w., namelijk zwao(g) in Groningen en N. Drente,
zwaa in de Achterhoek en ten N. en O. van Hengelo.
Dat in citaat 3 óók de steel van de zicht bedoeld is volgt intussen uit het feit dat
citaat 2 en 3 beide van de hand van Heer Ghenchard komen, die van 1345 tot 1360
9)
sekretaris van Deventer was . De parallelle formulering van citaat 1 leidt vervolgens
tot de konklusie dat ook daar snaden staat voor de steel van de zicht.
HAR BROK

9)

Cameraars-rekeningen, deel I, blz. XXX.
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Periosta
1)

Op Sa'd, d.i. zaterdag, 13 augustus 1605 begint P.C. Hooft een SANG aan Electra,
zijn Vrouw, met deze spraakwending:
Periosta die met traege // stroomen // glijt
Door d' ackers vet, en 't immergroene veldt,
Die spiegel voor de laege // boomen // sijt,
Wel dicht op u begraesde cant gestelt,
Ach stond' jck oock op uwen oever groen,
2)
Soo groeyd' ick mee gelijck u Elsen doen!

Het eerste woord uit deze ode bergt meer dan ene moeilijkheid: hoe is de uitspraak?
wat is de betekenis? waartoe de cryptiek?
Het gangbare antwoord op de eerste vraag ligt vertolkt in de aanduiding bij J.C.
3)
Arens : ‘de...schuilnaam met de smijdig vallende vierklank’. Juister dunkt mij een
ontleding in drie lettergrepen: Per-jos-ta; zo glijdt de klankstroom trager voort dan
met een huppelend Pe-ri-ós-; oplossing van lange thesis in twee korte morae treffen
we noch elders in dit gedicht van Hooft noch bij de volgers, die zich van den toon
Periosta bedienen:
4)

O snelle beeck, ô Kristalijne vliet ;
5)
Ha! vyandin, die lust in 't moorden schept ;
6)
Grucella, die gekroonde teepels tooght ;

1)

2)

3)
4)
5)
6)

F.A. Stoett, Gedichten van P.C. Hooft. Volledige uitgave. Tweede geheel herziene, opnieuw
bewerkte en vermeerderde druk van de uitgave van P. Leendertz Wz. Eerste deel. Amsterdam
1899 (voortaan geciteerd als L.-St. I), p. 44.
Het Rijmkladboek I heeft in den tekst mee, in de linkermarge oock, beide onderstreept. Bij
Hooft blijft later mee, evenals in het emblema Twee Narcissebloemen op een stam de
tekstversie Vrouwe bood in v. 1 niet wijkt voor de marginale variant leven gaf of schanck; vgl.
W.A.P. Smit, Hooft en Dia, Amsterdam 1968, p. 138 en 143-144.
J.C. Arens, Periosta (de Vecht?) en t' Ia (het IJ), NTg 60 (1967), p. 259-260.
10

Anonymus in 't Amsteldams Minne-beeckje. t' Amsterdam 1658 , p. 207.
J.H. Krul, Minnelycke Sangh-rympies, t' Amstelredam 1634, p. 34.
J.H. Krul, p. 100.
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7)

Cathryn die met Diaen ten reye gaet ;
8)
Her, her! legh af, besmeerden Nazareen! ;
9)
Ter middernacht, by soete somertijt ;
10)
Let ynne juwn (de Sinn' oone' oore' ig Duyn .

De lezer zal wellicht met mij begeren, deze mijn opvatting te toetsen aan het verloop
11)
der melodie, op onzen tekst gecomponeerd, maar noch Bredero noch Luyken
12)
noch wie dan ook hebben het nodig gevonden de muziek ons uit te schrijven; ook
13)
14)
bij F. van Duyse en bij H. Geraedts en G. Kazemier heb ik haar tevergeefs
gezocht.
15)
Verklarende uitleggingen ken ik maar twee. Van P. Leendertz Wz. stamt het
‘vermoeden misschien de Amstel’, dat steunt op het verslag van een latere
16)
spelevaart en op een vraag: lag aan den Amstel de buitenplaats van Electra's
17)
vader ? Hem volgen F.A.

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

17)

I.V. Vondel, Wyckzangk (uit 1625), WB II 497.
I.S.V.W. (= Jan Baptist Stalpart van der Wiele), Gulde-Iaers Feestdagen of den Schat der
geestelycke Lof-sangen, tot Antwerpen 1635, II p. 784.
Joan Luykens Duytse Lier, dragende veel van de Nieuwste, deftige, en dartelende toonen, t'
Amsterdam 1671, herdruk Arnhem 1921, p. 35, Vierde Verdeeling.
2

Gysbert Japix, Friesche Rymerlye, te Leuward 1681 , p. 19.
<G.A. Bredero>, Apollo of Ghesangh der Musen, t' Amsterdam 1615, p. 9.
Zie de bronnen, opgesomd L.-St. I p. 341 en 410.
F. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied (3 delen), 's Gravenhage-Antwerpen 1903-1907,
Reprint Hilversum 1965.
H. Geraedts en G. Kazemier, P.C. Hooft, Liederen. Volledige tekst met de oude wijzen, in
hedendaagse toonzetting overgebracht, bewerkt en toegelicht. Utrecht-Brussel 1947.
P. Leendertz Wz., Gedichten van P. Cz. Hooft. Eerste volledige uitgave gedeeltelijk naar des
dichters eigen handschrift, met aanteekeningen. Eerste Deel, Amsterdam 1871, p. 50.
V. 5 uit het sonnet Met smalle kiele van donderdag 1 september 1605 (L.-St. I p. 46; P.
Tuynman, P.C. Hooft, Sonnetten..., Amsterdam 1971, p. 15): Den Aemstel kemt sijn vloên;
vgl. v. 1 mijn Vrouw; v. 14 v Electraes oogen.
J. ten Brink, Brechtje Spieghels. Eene novelle..., Amsterdam z.j., weet in 1898 met meerder
zekerheid (p. 180), dat Laurens Jansz. Spieghel in 1597 een zomerwoning, Meerhuyzen II,
heeft betrokken aan den Amsteldijk bij het Spieghelspad (vgl. nog p. 165, aanm. 1:
‘Tegenwoordig Hoedemakerspad’); Laurens was van Anna niet de vader (dat was Jan
Laurensz. Spieghel, † 1590), maar de broeder.
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18)

19)

Stoett en C.A. Zaalberg , met gelijke behoedzaamheid, met groter stelligheid
20)
21)
C.C. van Slooten en W.A. Ornée , maar allen zonder ons te verhelderen, waarom
toch voor een vers, waarin niets tot schuilevinkje spelen dringt, Hooft niet in eenvoud
schreef:
Aemstelle, die met traege stroomen glijt.
22)

J.C. Arens zoekt in ‘de grieks of italiaans klinkende schuilnaam’ een kleinen
letterkeer: ‘per Ostia, dat is door Muiden’. Ook Arens bespreekt niet, met welk
oogmerk Hooft hier voor den Vecht zo omslachtig een verdraaid Latijn zou bezigen,
iets in den geest van
Doremuiden die met traege stroomen glijt.

Houdbaar in zijn gevoelen acht ik slechts, dat we hier met een anagram van doen
hebben en dat de schuilnaam een grieksen klank heeft.
Hooft geeft hiermede uiteraard een aanwijzing: waarop wij ons moeten gaan
spitsen, is het zoeken naar een sleutelwoord, dat g r i e k s is. Wij stellen ons nu
praealabel de vraag: onder welke omstandigheid bedrijft Hooft verstelling van
letteren? Hij bedrijft die dan, wanneer hij de identiteit van een bezongen vrouwe
althans aanvankelijk enigermate wil verhullen. Lang niet altijd, maar wel meermalen
behoudt hij daarbij de vocalen in de oorspronkelijke orde en werpt alleen de
23)
consonanten dooreen. Zo wordt IDA (Quekel) tot DIA , (Joffr: Susanne van) BAERLE
24)
25)
tot ARBELE , (Marie van der) STRAETE tot ASTTRÉE . Leerrijk is in dit verband
26)
de onvrede bij de verstelling van CHRISTINA VAN ERP op 2 januari 1610.

18)
19)

L.-St. I p. 44 en 341: ‘Wellicht de Amstel’.
C.A. Zaalberg, Uit Hoofts Lyriek, Zwolle 1963 (Klassieken uit de Ned. Letterk. 23), p. 36 =
2

20)
21)

22)
23)
24)
25)
26)

1967 , p. 36: ‘de Amstel kan bedoeld zijn’.
C.C. van Slooten, Erotische Gedichten van P. Cz. Hooft, Zutphen z.j. [1902], p. 46, aanm. 3:
‘Een door Hooft verzonnen riviernaam, waarmee hij ongetwijfeld den Amstel bedoelt’.
W.A. Ornée, Erotische Gedichten van P. Cz. Hooft. Ingeleid en toegelicht door C.C. van
Slooten, 3de, herziene druk. Zutphen 1956 (Klassiek Letterk. Pantheon 135-136), p. 52,
aanm., 3: ‘ongetwijfeld de Amstel’.
J.C. Arens, p. 259.
L.-St. I p. 30 en elders.
L.-St. I p. 237 en elders.
L.-St. I p. 246.
L.-St. I p. 92; P. Tuynman, p. 23 (men zie ook p. 82).
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Hooft komt ten slotte uit op HARTENVANC PRIIS; alle 15 letters zijn verwerkt. Toch
voegt hij nog toe:
RIIC VAN HARTEN. S P schieten over.
RIIP VAN HARTEN. S C schieten over.
PRIIS VAN HARTEN. C schiet over.
Waarom laat Hooft nu deze drie misluksels, waarbij letters overschieten, toch
staan en beperkt hij zich niet tot zijn vondst: vw PRIIS is HARTENVANC (v. 9)?
Omdat, zo komt mij voor, hij in één opzicht over zijn uiteindelijke keuze minder
voldaan was: anders dan in de drie was daarin losgelaten de klinkerorde i-i-a-a-e.
Het trisyllabische PERIOSTA is omgezet uit, drielettergrepig, EISOPTRA, d.i.
‘Spiegels’, ‘Ghy spieghelende beeckjes’, en het verhult twee gezusters. Wanneer
Hooft de meisjes Brechje en later Anna, Brechjes spiegeling en Erve, heeft leren
kennen, ziet hij, verwarrt met al sijn sin, in de natuur nog enkel spiegels en gaat
spiegelende verzen schrijven:
EISOPTRA die met traege // stroomen // glijt
.....'.........,..'.................,
Die spiegel voor de laege // boomen // sijt.

Zoals, elk dicht gesteld aan den anderen cant van den tussenstromenden regel,
zich glijt gereflecteerd ziet in sijt, stroomen in boomen, traege in laege, zo kaatsen
onder ietwat anderen vorm εἴσοπτπα en spiegel.
Den volgenden dag, 14 augustus, kan de bereyde slaaf van Anna nog aan het
alluderen op haar familienaam zich niet onttrekken (v. 13-16):
Maer om dat ghij mijn Vrouw te // stade // staat,
Als sij haer spieglend' in u loome vloedt
Sorchvuldelijck met jouw te // raede // gaet,
Hoe dat haer past een stroôn of rosenhoedt.

Voor ons is het verrassend, hier in v. 15 achteraf te zien, dat jouw zich op een
meervoud betrekt niet anders dan ergens jou in Brederoods Spaanschen
27)
Brabander . Verrast nog meer zou onze dichter

27)

V. 302 Loopt schelmen, dat ghy jou beschijt.
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zijn, dat in een lied voor Anna S p i e g e l , waarvan de verzen 3 en 14 reeds speelden
met haar naam, de zin van Periosta zó lang ons heeft kunnen ontgaan.
Amsterdam
D. KUIJPER FZN.
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Hadewijch. Een interpretatie van de br. I, II, XXVIII, XXIX als
dokumenten over de strijd rond de wezensmystiek
Br. I: :41-45:

Om dies dit god es daer omme salmenne sijns selues laten ghebruken
in al sinen werken van siere claerheit Sicut in celo et in terra Altoes met
1)
woerden ende met werken te segghene: Fiat voluntas tua .
De belijdenis en de praxis van de godgewijde mens op aarde dient niet anders
te zijn dan de belijdenis en de praxis in de hemel. De godgewijde moet zich in al
sinen werken laten ghebruken door de claerheit van God zelf. Deze opvatting kan
ook aldus geformuleerd worden:...verclaert v wesen ende chiert v met doechden
ende met gherechten werken (Br. I: :51-52).
Een lieue kint (Br. I: 46, 56) heeft Hadewijch de aanleiding bezorgd om dit te
schrijven. Zij moet Hadewijch goed gekend hebben, want Hadewijch heeft maar
heel weinig woorden nodig om haar te herinneren aan iets wat haar is overkomen:
alse ghi een deel wel weet (Br. I: 72). Dat deel heeft betrekking op het feit dat God
aan Hadewijch het ghebrukene van gherechter minnen (Br. 1: 70-71) ontnomen
heeft. Zo toont deze brief ons de schijnbaar paradoxale situatie dat Hadewijch,
persoonlijk verladen met minnen onghebruken (Br. I: 66) het lieue kint deze raad
geeft: ordineert v ziele ten groten ghebrukene der al gheweldegher minnen ons alte
suets gods (Br. 1: 54-55). De paradox is slechts schijn, want Hadewijch heeft de
minne gepeild in haar relatie met het wezen van God: Dat hi es dat verteert hi selue
in siere sueter ghebrukenissen Ende laet mi dus dolen buten dien ghebrukene (Br.
I: 63-65).

1)

Alle citaten uit de Brieven zijn ontleend aan J. Van Mierlo, S.J., Hadewijch. Brieven.
(Leuvense Studiën en Tekstuitgaven) 2 delen. Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven 1947.
Verder wordt deze uitgave aangeduid met M.H.B.
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Anderen, die wel niet thuishoren onder al sinen vrienden ende sinen naesten
gheminden (Br. I: 6-7), hebben dezelfde gegevens anders beoordeeld: Hadewijch
heeft God laten varen; zij is niet die grote geestelijke leidster waarvoor sommigen
haar houden! Nu is dat wel het laatste wat Hadewijch zich laat zeggen. Laten die
anderen kort en goed dit weten: si en consten mi nie benemen hem te minnene,
Noch nieman dien hi mi beual te vorderne (Br. I: 60-62). Eén misstap van haar - zij
eyschede hem luttel vordere dan hi selue woude (Br. I: 73-74) - moet door anderen
niet aangegrepen worden om Hadewijch, haar minne en haar geestelijk gezag, af
te schrijven.
Hun oordeel is verkeerd. Het pand van ghebrukene van gherechter minnen (Br.
I: 70-71) heeft God haar ontnomen, niet omdat zij Hem niet meer als here erkende,
maar omdat zij tegen (het gebod en verbod van) het ghebrukene van gherechter
minnen in, eyschede hem luttel vordere dan hi selue woude (Br. I: 73-74). God heeft
haar echter niet verloochend. Wel is haar het ghebruken ontnomen. Graag zou zij
dat pand dat hi mi boet (vgl. Br. I: 74-75 en 69) opnieuw ontvangen. Maar zij is
voorzichtig geworden. Zij heeft het initiatief aan God gelaten omdat ze niet opnieuw
teveel wou vragen. Ja, zij is te voorzichtig geworden, en daarom speelt God nu zijn
wrede, louterende spel met haar. Maar het blijft Gods spel. Ook mint zij Hem nog,
en haar rol als geestelijke leidster is niet aangetast. Het ghebrukene der al
gheweldegher minnen ons alte suets gods (Br. I: 54-55) is haar nu, in de huidige
situatie, ouer oncont (Br. I: 57), maar is evengoed de wensch van miere herten
gebleven (Br. I: 57-58). Ja, Hadewijch durft zelfs zeggen dat het doghen zelf haar
suete geweest is (Br. I: 58-59).
Deze manier om de minne-situatie te peilen, is ook van elders bekend.
Str. Ged. XXV: III:
Mi wondert vander sueter minnen
Dat hare suetheit alle dinc verwint,
Ende si mi dus verdoet van binnen
Ende miere herten noet so clene bekint.
Si hevet mi so int wee bewent:
Dies ic ghevoele in caent gheloeven.
Die verhoelne weghe die minne mi sent,
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Die sijnt die mi van mi al roeven.
Dat gherochte, dat hoghe prosent
Der nederre stillen, doet mi verdoven.

XXXV: VIII:
Soe soete natuere als minne si,
Waer machsi nemen vremden nijt
Dien si alle uren sticht op mi,
Ende miere herten gront met storme doresnijt?
Ic dole in deemsterheit sonder claer,
Buten vrien troeste, in vremden vaer;
Gheeft, minne, der edelen fieren minne
2)
Ende voldoet in mi al uwe beghinne .

Over dit alles heeft het lieue kint vroeger reeds een en ander, een deel, vernomen.
Behoorde zij misschien tot diegenen die hi mi beual te vorderne (Br. I: 62)? Hebben
haar misschien nieuwe geruchten bereikt over de situatie van Hadewijch? Werd dat
luttel vordere opgeschroefd tot een zondige grensoverschrijding in de naastenliefde?
Dat die geruchten (en de daarmee verbonden nare consequenties voor de relatie
tussen Hadewijch en haar omgeving) betrekking hadden op iemand die zij als een
gezagvolle en begenadigde leidster in het geestelijk leven beschouwde, heeft onrust
gezaaid in haar geest. Zij is onzeker geworden. Tot wie zal ik mij wenden? Kun jij
voor mij genadevol bemiddelen? Mag ik me nog wel richten op het ghebruken? Wat
zijn de eisen en de grenzen van de naastenliefde? Wat mag ik aan God vragen?
Uit deze omschrijving van de onzekerheid der geadresseerde blijkt wel dat ik de
tweede brief opvat als één geheel uitmakend met de eerste. Voor de duidelijkheid
citeer ik verder toch volgens de indeling bij J. Van Mierlo.
Hadewijch heeft dit alles belangrijk genoeg gevonden om er een van haar
uitvoerigste brieven aan te besteden. In die brief bespeelt zij voornamelijk drie
thema's hoe God inderdaad de clare minne is, hoe claerheit in het godgewijde leven
roept om beleving der rechter caritaten in

2)

Citaten uit E. Rombauts en N. De Paepe, Hadewijch. Strofische Gedichten. (Klassieken uit
de Nederlandse Letterkunde). Zwolle 1961.
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ordenen (Br. II: 173), hoe de persoonlijke situatie van Hadewijch geen afbreuk doet
aan de waarde van deze ontledingen.
Indien deze nog maar summiere interpretatie van de Sitz im Leben juist is - m.i.
worden de eerste en de tweede brief daardoor een geheel dat coherent is tot in de
details - dan duikt hier een situatie op die goed vergelijkbaar is met de handelwijze
3)
van Hadewijch in Br. XVII-XVIII . Bij het tot stand komen van deze intrigerende
teksten hebben meer mensen een rol gespeeld dan alleen maar Hadewijch en de
geadresseerden. Het grijpen naar de Brief als middel tot communicatie was wellicht
een eis der omstandigheden. De Brieven zijn dokumenten over de extatische fase
in de Brabantse minne-mystiek.
De aanhef van de eerste brief is verrassend fraai en thematisch. De clare minne
(Br. I: 1) is de mensen geopenbaard in de doghet (Br. I: 2) van God. Daarom is alle
doghet (I: 2), alle deugdactiviteit, getekend door Gods claerheit der minnen (Br. I:
3). Dezelfde claerheit waarmee God zichzelf kent, openbaart Hem tevens voor zijn
vrienden en beminden. Hadewijch rekent de geadresseerde tot deze vrienden en
beminden: zij wenst haar de claerheit van God zelf toe (Br. I: 1-7). Dat God hier,
4)
zoals J. Van Mierlo aantekent zomaar Jezus Christus betekent, geloof ik niet. Deze
God is dezelfde als in Br. I: 25-32: de mysterievolle triniteit in het perspektief van
de wezensmystiek! Wel verwijst J. Van Mierlo terecht naar Str. Ged. XXIX als een
tekst die thuishoort in de thematiek van deze brief.
Het schijnbare gemak waarmee Hadewijch zich hier bedient van woorden als
claer (Br. I: 1, 4, 5), claerheit (Br. I: 3, 5), verclaeren (Br. I: 2, 4), betekent niet dat
zij zomaar wat vroom woordmateriaal rondstrooit voor het genoegen van de lezer.
Zeer zeker speelt zij hier met de mogelijkheden van haar dietsch. Maar elders belijdt
zij onomwonden: hier toe en weet ic gheen dietsch (Br. XVII: 117-118). Deze taalnood
houdt ook in dat zij elders, waar zij wél dietsch heeft voor haar thematiek, preciese
bedoelingen heeft. Dit lieue kint zal zij een brief

3)
4)

Cfr. A. Brounts, Hadewijchs eerste ontwerp van de wezensmystiek (Br. XVII). In: Handelingen
XXVI (1972) der Kon. Zuidned. Mij. voor T.L.G., p. 6-61.
M.H.B., dl. I, p. 16.
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schrijven, niet zomaar over de minne, maar over de clare minne. En die fundamentele
precisering zal Hadewijch van meetaf aan en overduidelijk aanbrengen. Echt mooi
worden deze openingsregels pas wanneer men de betekenis van claer, claerheit,
verclaren (en verder ook nog claerlike: Br. I: 23) achterhaald heeft. Pas dan komt
dit spel in de traductio-stijl tot zijn recht.
Hadewijchs wens dat de claerheit van God het lieu kint moge verclaren, mag niet
in figuurlijke zin verstaan worden. Deze wens zal werkelijkheid worden indien zij
gode ghewerden late met siere claerheit (Br. I: 13-14). Dan komt de goetheit van
de minne tot haar recht: zij gééft met gherechticheden in claerheyden (Br. L: 6-17).
Dan is de godgewijde mens in staat tot ghewaricheit in ieghenwordeghen werken
van gherechtichede (Br. I: 9-10) en van allen wesene waerheit te pleghene (Br. I:
10-11).
Minne, claerheit, gherechticheit: grondwoorden uit Hadewijchs taal worden in
stelling gebracht. Weldra zal zij daar nog aan toevoegen: ghebrukeleke (Br. I: 38),
toenleke (Br. I: 38), in een zin waarin het hoge taalspel ten top gevoerd wordt: werken
in hem in siere claerheit ghebrukeleke in glorilecheiden ende toenleke in claerheiden
alle dinc Te verlichtene Ende te demsterne na hare wesen (Br. I: 37-40).
In een vierledig gezagscrescendo (bidic v, mane v, hete v, ghebiede v van uwen
gheminden) formuleert Hadewijch een bevel: Dat ghi ontpluuct die oghen uwer
herten claerlike ende besiet v in gode heilichleke (Br. I: 18-24). Dit crescendo en de
verdieping van het eigen gezag met het hoogste gezag staat m.i. in nauw verband
met de Sitz im Leben van deze brief. Er moeten redenen zijn om het gezag achter
het bevel zo expliciet te formuleren.
In het beeld van die oghen uwer herten verwijst Hadewijch m.i. beknopt naar de
bekende leer van Br. XVIII. Overigens zal het zinsdeel, Alse brudegom ghebiedet
siere liever bruyt (Br. I: 21-22) ons om nog andere redenen de geschriften van Willem
5)
van St.-Thierry voor ogen brengen . Hadewijch schrijft hier waarachtig niet aan een
beginneling. Maar dat moet ik nog duidelijk maken.

5)

J. Van Mierlo, Hadewijch en Willem van St.-Thierry. In: OGE 3 (1929), p. 45-59.
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Samen met de bewust thematische aanhef van de brief contrasteert deze grote
nadruk van Hadewijch op het gezag achter haar bevel wel heel fel met de uiterste
beknoptheid van de nu volgende informatie (Br. I: 25-40). Men zou die beknoptheid
kunnen laten voor wat zij is, indien daarin niet zoveel belangrijke trefwoorden uit de
taal van Hadewijch, echte sleutelwoorden, verwerkt waren. Ondanks de kloof van
meer dan zeven eeuwen, durf ik zeggen dat het lieue kint de brief niet kon
begrijpen...tenzij zij over een uitgebreide voorkennis beschikte. Indien zij reeds
geïnitieerd was in de thematiek, dan mocht Hadewijch zich beperken tot een aantal
niet mis te verstane signalen. Ook J. Van Mierlo moet toegeven dat een aantal
plaatsen voor hem duister zijn gebleven, al voelt hij tevens aan dat dit een heel
6)
bijzondere brief is, ‘als de grondslag van geheel het ascetisch-mystieke leven’ .
Daar komt bij dat J. Van Mierlo deze brief zoals de overige brieven vooral op zgn.
‘leerstukken’ heeft gelezen. Indien hij deze tekst àls brief had gelezen, waarbij men
er dient van uit te gaan dat de geadresseerde in staat geacht wordt te begrijpen wat
er staat en dat er bovendien redenen moeten zijn om haar precies déze informatie
te verstrekken, dan had hij wellicht nog meer moeilijke plaatsen overgehouden.
Zonder voorkennis, kennis van elders, kon het lieue kint net zo min als wij verstaan
wat Hadewijch bedoelt in Br. I: 1-55. En met name de mededeling in Br. I: 35-40
zou voor haar hermetisch duister geweest zijn. Want dat is taal voor ingewijden,
voor grondig geïnitiëerden.
Maar dan is dit lieue kint iemand die van elders voorkennis heeft van de
persoonlijke situatie waaraan Hadewijch refereert in het autobiografisch gekleurde
deel van deze brief, en van Hadewijchs claerheitsthematiek. Zou de beknoptheid
van de behandeling daarmee te maken hebben? En hoe kan dan de uitvoerigheid
in de beschrijving van rechter karitaten in ordenen (Br. II: 173) daar mee
samenhangen? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, dienen wij te kunnen
beschikken over de voorkennis van het lieue kint! Wij dienen te weten wat zij wist
over de persoonlijke lotgevallen van Hadewijch en over de betekenis van de claerheit.
Veel kansen om dit te achterhalen hebben wij niet...

6)

M.H.B., dl. I, p. 14.
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tenzij deze gegevens elders in de Brieven (of de overige geschriften) van Hadewijch
bewaard zijn.
Nu meen ik dat deze informatie ons voor beide aspekten is bewaard gebleven.
Hadewijch heeft reeds vroeger met dit lieue kint (en wellicht ook met haar
gezellinnen) gecorrespondeerd. In de Br. XXVIII-XXIX staat daarover heel wat te
lezen. Bovendien komt hierdoor de reeds bekende of vermoede samenhang tussen
sommige brieven in een scherper licht te staan. Dat Br. XXVIII een aantal
briefkenmerken mist, acht ik onbelangrijk. Dat is immers slechts waar indien men
een schoolse, formalistische omschrijving van het briefgenre hanteert. Zo'n
omschrijving moet niet noodzakelijk een rol spelen bij de schriftelijke communicatie
tussen extatische godgewijden in de dertiende eeuw!
Indien Br. XXIX inderdaad de voorkennis van het lieue kint over de persoonlijke
lotgevallen van Hadewijch bevat, dan zou die informatie ons in staat moeten stellen
het beknopte, autobiografische gedeelte van Br. I beter te begrijpen. Zeker is m.i.
wel dat Br. XXIX een aantal kenmerken vertoont waardoor hij méér dan de overige
brieven verbonden lijkt met Br. I.
Zo opent Hadewijch Br. XXIX met een wens aan een soete kint (Br. XXIX: 4),
waarvan de struktuur een opvallende overeenkomst vertoont met die van de wens
uit de aanhef van Br. I. God...gheue v troest metten ghewareghen troeste sijns
selues, Daer hi hem seluen ghenoech met es, Ende alle creaturen na hare wesen
ende na hare ghetamen (Br. XXIX: 1-4). Men vergelijke hiermee: God moet
v...verclaren metter claerre claerheit daer hi hem seluen claer met es ende al sinen
vrienden ende sinen naesten gheminden (Br. I: 1-7). In de formulering van deze
wensen van troest en claerheit stelt Hadewijch de troest en de claerheit telkens voor
als deelname aan het leven in God zelf. Men kan van deze voorstelling niet zeggen
dat zij conventioneel is in de aanhef van Hadewijchs brieven. Slechts de aanhef
van Br. XXX is op dezelfde wijze gestruktureerd, al is die aanhef geen wens, maar
veeleer een belijdenis. Verder laat nog het begin van Br. V zich hiermee ten dele
vergelijken.
Het feit van deze overeenkomst tussen Br. I en Br. XXIX komt in een bijzonder
licht te staan doordat Br. XXIX een gebod bevat dat
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woordelijk herinnert aan het gezagscrescendo in Br. I. Hadewijch schrijft:...dies
biddic ouer sere Ende mane ende rade Ende ghebiede alse moeder haren lieuen
kinde...dat ghi v om mi bedroeft, soe ghi minst moghet (Br. XXIX: 4-11). Het
onderscheid is echter dat Hadewijch er in Br. I nog dit aan toevoegt: (Ende ghebiede
v) van uwen gheminden Alse brudegom ghebiedet siere lieuer bruyt (Br. I: 21-22).
Dat is dan een duidelijke climax t.a.v. het gezagscrescendo in Br. XXIX, maar het
gebod in Br. I betreft de claerheit, en dat is fundamenteler dan troest.
De verschillen tussen beide brieven zijn uiteraard van grote betekenis, maar eerst
moeten een aantal overeenkomsten aantonen dat het gerechtvaardigd is om deze
brieven zo nauw met elkaar te verbinden. En precies op het autobiografisch niveau
bevatten beide brieven een duidelijke overeenkomst. Br. XXIX: 20-26:...dat merct
selue:...dat ic van gode ghemint ben, Ende hi sine werke werct in mi stille endc
openbare...Ende datten vreemden wonderen moet van mi ende eysen. Dat zijn de
drie aspekten van de autobiografische mededeling in Br. I: 60-62: Want si en consten
mi nie benemen hem te minnene, Noch nieman dien hi mi beual te vorderne.
Bij het schrijven van Br. I heeft Hadewijch bewust strukturele, verbale en
inhoudelijke reminiscenties aan Br. XXIX gebruikt. Vroeger, zo insinueert Hadewijch,
heb ik je met gezag geïnformeerd over mijn persoonlijke situatie. Sindsdien ben ik
mezelf gebleven, al wil ik mijn situatie nog even preciseren. Daarom zal ik je nu met
gezag bevestigen in een aantal fundamenten van het godgewijde leven in onze
kring.
Hadewijch tekent in Br. XXIX inderdaad een uitermate intrigerend profiel van
zichzelf. Dit profiel hebben we nodig om de autoritaire toon in Br. I goed te verstaan.
Hadewijch leeft in beroerde sociale omstandigheden. Veel ruimte is haar niet
gelaten: doelne achter lande (Br. XXIX: 12) of gheuancnesse (Br. XXIX: 13). J. Van
Mierlo leest dit liefst met een korreltje zout: ‘Dit moet niet noodzakelijk zo opgevat
worden, alsof ze werkelijk met gevangenisstraf gedreigd was: Hadewijch maakt
7)
slechts een veronderstelling’ . Maar dan moet die veronderstelling wel ernstig
genomen

7)

M.H.B., dl. I, p. 241.
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worden. Uitdrukkingen als Hoe soet met mi gaet...hoet sijn sal (Br. XXIX: 11-13)
verraden zeker grote onzekerheid over de uiterlijke levensomstandigheden.
Hadewijch houdt rekening met de mogelijkheid van voortvluchtigheid of verbanning,
van opsluiting zelfs. En eerlijkheidshalve moet ik daar aan toevoegen dat zoiets me
helemaal niet verwondert. Wie het profiel, dat Hadewijch in deze brief van zichzelf
tekent, leest uit het standpunt van de vreemden (Br. XXIX: 25), zal wel kunnen
begrijpen dat hen wonderen moet van mi ende eysen (Br. XXIX: 25-26), en dat zij
daar praktische consequenties aan verbonden hebben! Het is wel bekend dat wij
8)
de stellingen van Albertus Magnus over de beweging van de Vrije Geest met heel
veel korreltjes zout moeten nemen, maar dat impliceert tevens dat wij Hadewijchs
afstraffing van de vreemden ook van het standpunt der vreemden uit moeten
lezen...Misschien wordt hun agressiviteit tegen Hadewijch dan toch erg aannemelijk!
Welnu, Hadewijch stelt dat de vreemden geen benul hebben van de minne: si en
connen aldaer niet werken daer Minne gheet. Want sine kinnen niet hare comen
noch hare gaen (Br. XXIX: 26-28). Het verschil tussen Hadewijch en de vreemden
is niet gradueel: het is absoluut. Van de minne begrijpen zij niets. Zo'n stellingname
doet de deur dicht voor iedere vorm van toenadering.
Dat heeft Hadewijch ook zichtbaar gemaakt: ic hebbe noch ouerlettel metten
menschen harre seden gheploghen (Br. XXIX: 28-30). Alle maatschappelijke
conventies over eten, drinken, slapen, mode, uiterlijk vertoon heeft zij doorbroken.
Ook hun bliscap (Br. XXIX: 33) heeft zij zich ontzegd. Ik heb de indruk dat Hadewijch
hier nog de oorspronkelijke inspiratie van de armoedebewegingen uitspreekt. Zij
tekent zichzelf als een strenge, ascetische àndere, en zij zet dit beeld af tegen haar
milieu.
Daar staat tegenover dat haar herte soms de korstondige vren van gheuoelne
van Minnen heeft ervaren, die alle bliscap te boven gaan. Hadewijch kent de ervaring
van de vreugde in de H. Geest, silentium in coelo, de kortstondige extase, sed hora
est dimidia vel quasi dimi-

8)

A. Brounts, Hadewijch en de Ketterij naar het vijfde Visioen. In: Handelingen XXII (1968) der
Kon. Zuidned. Mij. voor T.L.G., p. 44-45.
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9)

dia . Dat Hadewijch hier de extatische bliscap stelt tegenover de bliscap der
vreemden geeft te denken. Heeft zij deze gunst niet slechts gezien als een
bevestiging van Gods liefde voor haar, maar tevens ook als een terechtwijzing van
de vreemden? Heeft zij van haar extatische begunstiging een gezagsargument
gemaakt? Dit lijkt me geenszins uitgesloten, gezien het vervolg van de brief. Maar
dat moet dan voor de vreemden een vervelend argument geweest zijn.
Bliscap en rouwe hebben voor Hadewijch een ander referentiekader dan voor de
vreemden. Het leven speelt zich voor haar af tussen de openbaring van de stat,
daer ic mijns lieues na werdicheit van door gane een ghebruken soude (Br. XXIX:
31-33) en de onghebrukeleke begherte...om ghebruken te hare (Br. XXIX: 52-53).
De extatisch verworven zekerheid over de eindbestemming, - In dese bliscap en
mach niet werden gheminghet de vremde (Br. XVIII: 103-104) - impliceert dat
Hadewijch is vercoren inder Minnen enecheit Ende noch daer toe niet volwassen
(Br. XVIII: 126-127); en dàt wordt ervaren als onghebrukeleke begherte (Br. XXIX:
52). Dit referentiekader voor bliscap en rouwe onderscheidt Hadewijch van de
vreemden. Ik meen dat Br. XVIII van het grootste belang is voor de interpretatie van
Br. XXIX: 35-60. Vroeger heb ik de mening uitgesproken dat de geadresseerde van
Br. I kennis had van de opvattingen in Br. XVIII. Ik kom hier verder nog op terug.
Dat Hadewijch door de extatische openbaring van het ghebruken én door het
lijden onder de onghebrukeleke begherte een ander levensperspektief heeft dan
de vreemden, impliceert geenszins dat zij de mensen de rug heeft toegekeerd. Zij
heeft gepoogd haar begunstiging in naastenliefde te vertalen. Hadewijch is niet
verzand in de illusies van de ervaring der bliscap. Zij heeft metten menschen
gheleuet...te al haren behoeuene (Br. XXIX: 61-64). Deze onomwonden bevestiging
van de persoonlijke werken der naastenliefde, wordt afgerond met een merkwaardige
kanttekening: Dat te onrechte es openbare (Br. XXIX: 64). J. Van Mierlo veronderstelt
10)
dat Hadewijch hier zinspeelt op wonderwerken . Dat moet niet uitgesloten worden,
al staat die kantteke-

9)
10)

E. Gilson, La Théologie mystique de Saint Bernard. (Etudes de Philosophie Médiévale XX).
Paris 1934, p. 34, 128, 225.
M.H.B., dl. I, p. 244.
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ning dan wel geïsoleerd in de kontekst. Omwille van de daarop volgende informatie,
waarbij niet mag vergeten worden dat Hadewijch zichzelf hier profileert tegenover
de vreemden, zou ik een heel andere interpretatie willen voorstellen. Ik meen dat
Hadewijch de duidelijke bevestiging van haar naastenliefde meteen relativeert! Ik
lees openbare als bijwoord, met de betekenis van: zonder twijfel, zeer zeker. Te
onrechte vat ik op als: op een onrechtvaardige wijze, tegen recht en billijkheid, tegen
gestelde verordeningen. Met deze kanttekening leidt Hadewijch het hoogtepunt van
haar profilering in! Die overgave aan de werken der naastenliefde is stellig in strijd
met de verordeningen van de volmaakte minne. En Hadewijch voegt daar aan toe:
Ic hebbe oec in allen met hen gheweest (Br. XXIX: 65). Dat in allen is niet duidelijk.
M.i. dient dit verstaan te worden i.v.m. de daarop volgende mededeling: sint mi god
eerst met gheheelheiden van Minnen ghereen, soe gheuoelde ic elcs menschen
noet, na dat hi was (Br. XXIX: 65-67). Dat in allen is een wijze van omgaan met de
mensen nadat men geraakt is door de gheheelheiden van Minnen. Niet meer de
inzichten van het ik zijn dan doorslaggevend, maar de caritate, de wijsheit, de
hoecheit van God (Br. XXIX: 68-77). Dan wordt minne gheuen en nemen (Br. XXIX:
73). Hadewijch voegt daar onomwonden aan toe: Ende daer op gauic oyt seder met
gode alle gherechte doemsele na den gront siere waerheit op ons allen, soe wie wi
waren (Br. XXIX: 77-79). In Gods wezen heeft zij de mesdaet ervaren van sommigen,
en daarover heeft zij alle gherechte doemsele uitgesproken! De schijnbare paradox
van Gods ghenadicheit en waerheit heeft zij in de gheheelheiden van Minnen ervaren,
en dat hield in dat de dienste soms doemsele werden. Kan iemand er zich over
verwonderen dat de vreemden haar het leven zuur maakten?
Hadewijch vat nu samen hoe haar minne-situatie is. Zij kent de verlorenheit van
ghebrukene in Minnen - de corte vren -, de passien van ghebrekenne Dies
ghebrukens - de onghebrukeleke begherte -, en de concrete beleving van deze
spanning: gherechter Minnen weghe in allen Ende hare seden in gode Ende in allen
menschen (Br. XXIX: 79-84). Deze beleving is een louterend sterven tot aan de
eeuwige eenwording: ic ben die mensche die met christo toter doet doghen moet
in
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Minnen (Br. XXIX: 90-91). De louterende weg moet zij met Christus gaan, ten einde
toe.
Het soete kint had zich zorgen gemaakt over de penibele levensomstandigheden
van Hadewijch. Het antwoord van Hadewijch verheelt de bedreiging van haar persoon
niet, maar plaatst deze bedreigingen in een heel bijzonder referentiekader: de minne.
Zij spreekt over haar ascetische levenswijze, haar extatische ervaringen, de afstand
tussen zekerheid over de eindbestemming en de voltooiing daarvan, haar groei in
de wezensmystiek, haar louterend bestaan met Christus. Al deze elementen, ook
haar aanvankelijke aandacht voor de werken der naastenliefde, worden evenwichtig
gedoseerd. Br. XXIX is een harmonische, gestruktureerde weergave van Hadewijchs
leven als mystica. Het lieue kint uit Br. I kent de inhoud van Br. XXIX. Zij kon dus
weten dat Hadewijch was verladen met minnen onghebruken (Br. I: 66). Zij weet
daarvan een deel (Br. I: 72). Dat betekent dan dat zij meer wist en minder. Zij wist
meer, want Hadewijch situeert in Br. XXIX het onghebruken in de totaliteit van haar
leven als mystica. Daardoor blijft de pijnlijke realiteit daarvan wat op de achtergrond.
In Br. I haalt Hadewijch alleen maar dit aspekt naarvoor. Het lieue kint weet er te
weinig van. Haar ellende heeft niets te maken met de agressiviteit van de vreemden.
Die ellende is helemaal het werk van God. Zo loutert hij zijn vrienden. Zij is de
speelbal van God. Het godgewijde leven zonder onghebruken is een illusie. Dat
stond reeds in Br. XXIX, maar het lijkt Hadewijch geen overbodige herhaling. Wat
meer is, indien er naast God een oorzaak moet genoemd worden van dit
onghebruken, dan kan dat nooit het werk van de vreemden zijn, maar een misstap
van Hadewijch zelf. Zij, de begenadigde mystica uit Br. XXIX, wordt door God zo
ongenadig aangepakt omdat zij eyschede hem luttel vordere dan hi selue woude
(Br. I: 73-74). M.i. verschijnt hier het autobiografisch gedeelte van Br. I in zijn juist
perspektief. De vreemden hebben geen uitstaans met Hadewijchs ellende. Die is
door God zelf veroorzaakt: dat had het lieue kint moeten weten. Zij is door God
bestendigd tot een ongenadig spel, omdat zij, toch dezelfde Hadewijch als in Br.
XXIX, Hem met haar vragen nog te ver ging. Maar nu zegt Hadewijch dit niet om
het kint te troosten. Zij zegt dit na haar autoritaire aansporing tot claerheit en vóór
haar analyse van rechter caritaten in ordenen.
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Dit lieue kint moet ook voorkennis gehad hebben over de betekenis van claerheit.
Die voorkennis kàn zij gehad hebben uit Br. XXVIII. Omdat de welhaast woordelijke
reminiscenties aan Br. XXVIII zo duidelijk aanwezig zijn in Br. I, acht ik het
gerechtvaardigd dit lieue kint (en eventueel haar gezellinnen) te beschouwen als
de geadresseerde van Br. XXVIII.
Men vergelijke daartoe Br. I: 25-28 met Br. XXVIII: 38-43, en Br. I: 37-39 met Br.
XXVIII: 35-36, 82-87. Indien het gerechtvaardigd lijkt Br. I op basis van deze verbale
reminiscenties rechtstreeks te relateren aan Br. XXVIII, dan zou dat steun verlenen
aan mijn redenering om Br. I tevens op Br. XXIX te betrekken: in beide gevallen
blijkt de relatie uit duidelijke reminiscenties.
Dat Hadewijch in haar brief aan dit lieue kint zoveel nadruk legt op het perspektief
van de wezensmystiek én op het dolen, is niet toevallig. In Br. II: 77-85 schrijft zij
namelijk: Ende al quaemdi oec in rasten in enighe dinc die men ware dan die selue
god namelike die uwe wesen sal in ghebrukene, in welken dat dat si, seldi gherne
dolen tot dien male dat v god met dien wesene verlicht Ende moghentheit gheuet
der minnen the pleghene Ende te ghebrukene in haren wesene daer si haer seluen
minne ende ghenoech met es.
Alvorens echter de Sitz im Leben van Br. II te onderzoeken, moeten wij eerst,
met de hulp van Br. XXVIII proberen te begrijpen wat Hadewijch in Br. I schrijft over
de claerheit.
De lezer van Br. XXVIII wordt geconfronteerd met een overstelpende hoeveelheid
abstracta. De openingsregels zijn daarvan reeds een goed voorbeeld: In de rijcheit
der claerheit des heilichs gheests, Daer inne maket de salighe ziele verweende
feeste (Br. XXVIII: 1-3). In zijn omschrijving hiervan behoudt J. Van Mierlo de
begrippen rijcheit en claerheit onveranderd. Zoals vele andere abstracte begrippen
acht hij hen vaag, weinig thomistisch, weinig scholastisch, en zo misschien een
11)
aanduiding voor de tijd waarin Hadewijch nog zal geschreven hebben . In verband
met dit verschijnsel heeft R. Vanneste zich in een jongere bijdrage aangesloten bij
de mening van K. Ruh, dat de

11)

M.H.B., dl. I, p. 229.
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woordenschat der mystiek eerder ‘schwankend’ is in vergelijking met die der
12)
scholastiek , al veronderstelt hij bij Hadewijch toch een diepgaande kennis der
13)
theologie . Daarmee bedoelt hij dan misschien niet de systematische theologie.
Hadewijch zit toch niet te sleutelen aan de verwoording van het dogma? Haar
mededelingen over de Triniteit in wezensperspektief vragen m.i. niet om een
benadering vanuit de systematische theologie. De werken van Hadewijch zijn geen
voer voor theologen, en de neerlandistiek dient er over te waken dat Hadewijch
haar niet ontnomen wordt. De geschriften van Hadewijch zitten vast aan haar leven
als mystica en aan de spiritualiteit waaraan zij zich gevoed heeft.
Toch heeft Hadewijch rijcheit en claerheit gehanteerd als sleutelbegrippen van
14)
Br. XXVIII. Zij komen samen liefst 32 keer voor . De tekst van de eerste regel is
erg belangrijk: hij duidt kort aan over welk aspekt van de mystiek Br. XXVIII handelt.
De rr. 1-9 bevatten een kernachtige samenvatting van de hele brief: een techniek
die ook Beatrijs van Nazareth toepast bij de redaktie van iedere maniere. Dat houdt
in dat rijcheit en claerheit hier fungeren als signalen voor het leesperspektief, terwijl
wij niet mogen verwachten dat zij ons in deze samenvattende kontekst duidelijk
worden.
Toch dienen wij van meetaf aan zoveel mogelijk informatie in te winnen. De zalige
ziel viert verweende feeste in de rijcheit en claerheit des heilichs gheests! Beide
begrippen lijken eigenschappen van de H. Geest aan te duiden...waarin de ziel
feesten viert. Helemaal nieuw is dat niet. In Br. XXII: 274-278 schreef Hadewijch:
De heyleghe gheest goet vte sinen name in groeter claerheit sijns gheests ende
sijns lichts. De associatie tussen claerheit en Geest is niet zo verrassend: dat gebeurt
elders bij Hadewijch ook.
Die feeste blijken heileghe woerde te zijn. Die woerde zijn dan ook iets bijzonders.
De ziel die hen naturlike versteet ontvangt dan vier

12)
13)
14)

R. Vanneste, Over de betekenis van enkele abstracta in de taal van Hadewijch. In: Studia
Germanica I (1959), p. 21.
R. Vanneste, a.a., p. 24.
Rijcheit: 1, 25, 29, 42, 46, 56, 62, 76, 79, 90, 95, 117, 118, 151, 168, 170, 179, 182, 190, 191,
194, 223, 242.
Claerheit: 1, 11, 22, 35, 133, 155, 209, 244.
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gaven: gheuoelicheit, soetheit, bliscap, verweentheit, en ieder van hen met volre
heilicheit en in ghewarigher gheestelijcheit. Tegen de achtergrond van Hadewijchs
opvattingen over bliscap in Br. XXIX begint het leesperspektief voor Br. XXVIII zich
reeds af te tekenen.
De heilicheit als kenmerk van deze vier gaven herinnert me aan het bevel in Br.
I, mede omwille van het kontekstuele verband met de claerheit: Dat ghi ontpluuct
die oghen uwer herten claerlike ende besiet v in gode heilichleke (Br. I: 22-24). Zou
wat in Br. XXVIII beschreven wordt in Br. I bevolen worden? Nu is ons uit Br. XVIII
bekend dat deze ogen in staat zijn tot een ouer groet werc dat en mach nieman
leren sonder met gheuoelne (Br. XVIII: 98-99). Is dat misschien de gheuoelicheit
uit Br. XXVIII: 7? Dat werc wordt ook nog genoemd: suetlicheiden van salicheiden
(Br. XVIII: 92-93), bliscap (Br. XVIII: 103, 106), verweentheit (Br. XVIII: 106). Maar
dat zijn nu juist de gaven van de heileghe woerde in Br. XXVIII! Het bevel uit Br. I
zou het lieue kint dan bevelen zich te richten op iets wat in Br. XVIII kort, in Br.
XXVIII uitvoerig beschreven wordt...
Het tweede deel van het bevel in Br. I, besiet v in gode heilichleke, heeft voorlopig
met Br. XXVIII zoveel te maken dat de inleidende samenvatting vaak heilegh en
heilicheit vermeldt (Br. XXVIII: 3, 4, 7).
Het gebod in Br. I stond expliciet in het perspektief van de bruidsmystiek: Alse
brudegom ghebiedet siere lieuer bruyt (Br. I: 21-22). Hier doet zich de situatie voor
dat wij Br. XXVIII nodig hebben om Br. I te begrijpen, terwijl dit ene zinnetje uit Br.
I ons wellicht de sleutel tot Br. XXVIII bezorgt. Dat zal voor het lieue kint wel niet zo
geweest zijn. Het perspektief van de bruidsmystiek kenmerkt het bevel in Br. I. Dat
bevel kunnen wij niet begrijpen zonder de inhoud van Br. XXVIII. Maar dan geldt
het perspektief van de bruidsmystiek misschien ook voor Br. XXVIII! Dan zijn rijcheit
en claerheit wellicht signalen voor een dimensie van de bruidsmystiek, zoals die
door Willem van St.-Thierry prachtig werd uitgewerkt in zijn Expositio super Cantica
Canticorum. Zo zou een onverstaanbare brief ons de sleutel leveren voor de vaagheid
van een andere brief.
Nuptiale mystieke geschriften hebben hun eigen manier van zeggen, aangepast
aan hun onderwerp. Dat betekent dat een verduidelijking
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van Br. XXVIII als nuptiaal mystiek geschrift nooit kan of mag uitlopen op een reduktie
tot een traktaat uit de systematische theologie. Nemo tamen potest cantare nisi
15)
amans et vere amans . De lyrische dimensie is van meetaf aan gegeven en is als
dusdanig geen criterium om Hadewijch prescholastisch te noemen. Ook Willem van
St.-Thierry zou niet in staat zijn een glasheldere, rationele betekenisinhoud te noemen
van een reeks begrippen uit het volgende citaat. Numquid, o Spiritus scrutans omnia
et scientiam habens omnis vocis, aliud in hoc querit cor servi tui, aliud pauperis tui
parturit intentio, quam ut videndo claritatem tuam, sentiendo caritatem tuam,
illuminetur in te conscientia mea...? Sed cum veneris in divitiis plenitudinis tue, et
deliciis bonitatis tue in pauperem tuum et ostendere ceperis ei certa experientia in
conscientia sua quam vere Deus caritas est; quamque sit unum Deus et amor suus,
gaudium in Spiritu sancto et Spiritus sanctus, suavitas amandi et initium fruendi,
amor ipse et intellectus ejus,...a puero tuo in cantico tuo sacrificium laudis
16)
honorificabit te...
Wat de abt van Signy in dit prachtige gebed afsmeekt, verlicht te worden door de
claritas van de Geest, wat hij in het vooruitzicht stelt, de genietende beschouwing
te ontvangen uit de divitiae plenitudinis tue, wordt door Hadewijch als aanwezig
voorgesteld. De ziel hoort de woerde van Hem die Willem noemt scientiam habens
omnis vocis. Wat Hadewijch aanduidt in gheuoelicheit, soetheit, bliscap, verweentheit
heet bij Willem certa experientia, suavitas amandi, gaudium, initium fruendi.
Overigens overtreft dit gebeuren de ziel en de Geest: het betreft woerde gheuoeghet
in heilicheden metter heilicheit ons heren (Br. XXVIII: 3-4): unum Deus et amor suus.
Hadewijch probeert nu geleidelijk de inhoud van deze ervaring der claerheit mee
te delen: Soe wanneer god der zalegher zielen gheuet die claerheit, dat sine besien
mach in siere godheit...In Br. I:22-25 herinnert Hadewijch aan deze tekst: ontpluuct
die oghen uwer herten claerlike...Leert te besiene wat god es...Dit besien (elders in

15)

16)

M.-M. Davy, Guillaume de Saint-Thierry. Commentaire sur le Cantique des Cantiques.
(Bibliothèque des Textes Philosophiques). Paris 1958, p. 148. Verder wordt deze uitgave
aangeduid met Davy.
Davy, p. 148-150.
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Br. XXVIII sien, bescouwinge), d.w.z. God beminnen met de claerheit van God zelf
(de wens van Br. I), wordt geconcretiseerd in een reeks van zeven paren van
eigenschappen: ewelecheit-godheit, groetheit gheweldicheit, wijsheit-verweentheit,
edelheit-claerheit, ieghenwordicheit-soetheit, vloyelecheit-rijcheit,
gheheelheit-weldicheit (Br. XXVIII:10-26). In zijn commentaar rept J. Van Mierlo met
geen woord over deze zeven paren van eigenschappen. In een algemene opmerking
zegt hij: ‘Vele eigenschappen worden opgesomd, die in de scholastieke theologie
niet voorkomen: de gehele uiteenzetting is ook meer lyrisch-affectief dan
17)
theologisch’ . Toch heeft Hadewijch hier met overleg gewerkt. De laatste drie paren
zullen verder respektievelijk aan de Zoon, de Geest, en de Vader toegekend worden.
Dat Hadewijch hen hier reeds in dezelfde volgorde bij elkaar plaatst, wijst op bewuste
ordening. Zit er misschien een bedoeling achter de eerste vier paren? Zeven is ook
vier + drie. In een commentaar bij Ef. 3:18 schrijft Willem van St.-Thierry: In
sublimitate nota potentiam, in profundo sapientiam, in latitudine caritatem, in
18)
longitudine aeternitatem sive veritatem; et haec est crux Christi . De eerste vier
paren kunnen goed op deze wijze geordend worden: potentia-groetheit-ghweldicheit
/ sapientia-wijsheit-verweentheit / caritas-edelheit-claerheit /
aeternitas-ewelicheit-godheit. J. Van Mierlo verwondert zich m.i. ten onrechte over
het samengaan van wijsheit en verweentheit, van edelheit en claerheit. In de ervaring
van amor ipse intellectus kan dit zeer wel.
Deze eigenschappen die, in analogie met de waarneembare werkelijkheid, aan
God worden toegekend, worden nu de rijcheit van God genoemd; maar tevens
worden zij beschouwd als natuerlek (Br. XXVIII: 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26), volmaakt
in de goddelijke natuur, in gode in enen persoen, in de Vader als grond van de
goddelijke natuur.
Mede omdat Hadewijch het begin van Br. XXVIII aldus plaatst in het perspektief
van de claerheit van de Geest, en het verlossingswerk van de Zoon, mag de
(historisch beladen) uitdrukking gode in enen

17)
18)

M.H.B., dl. I, p. 228.
P. Robert Thomas, Guillaume de S. Thierry. Nature et Dignité de l'amour. (Pain de Citeaux,
o

n 3) 1965, p. 124.
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persoen geïnterpreteerd worden als de Vader, grond van de goddelijke natuur. Dat
stemt overeen met de voorstelling in Br. XVII.
Verlicht door de gevoelige liefde van de Geest, bemint de ziel God in de rijkdom
van zijn verlossingswerk, in de trinitarische liefde der personen, in de eenheid van
de goddelijke natuur. In een volgende fase beschrijft Hadewijch hoe deze liefde
terugslaat op de ziel. Hier komt een tekst voor die belangrijk is voor de interpretatie
van Br. I:35-40. Het betreft Br. XXVIII: 34-36: Ende hare here heuet verclaert hare
herte; Ende in die claerheit esse comen in gheheelleker ghetoenlecheit. Ik meen
dat deze tekst kan begrepen worden in de zin van het volgende citaat.
Sic et Sponsam tuam animam tibi devotam, quecumque illa est, cum introducitur
in secretum Sponsi, ancilla in gaudium Domini sui, sentieendo de te in bonitate,
secundum exemplar tue bonitatis totam eam ordinat, sibique conformat gaudium
ipsum caritatis tue...Amplexus iste circa hominem agitur, sed supra hominem est.
Amplexus etenim hic Spiritus sanctus est. Qui enim Patris et Filii Dei communio,
19)
qui caritas, qui amicitia, qui amplexus est .
De claerheit waarin de ziel kon besien, is gheheelleke ghetoenlecheit geworden
waarin de ziel sprect van feesten. De gheheelleke ghetoenlecheit vat ik op als:
secundum exemplar tue bonitatis totam eam ordinat, sibique conformat gaudium
ipsum caritatis tue. De beschouwende wordt geraakt door het beschouwde en op
de wijze der genade omgevormd tot gelijkenis van het beschouwde dat zij nu in
extatische euforie ervaart. De ziel ervaart in zich de ieghenwerdechleke soetheiden
van de Zoon, de vloyeleke rijcheiden van de Geest, de gheheelleke verweentheiden
van de Vader, omdat zij in de ghetoenlecheit der claerheit de gelijkenis met haar
20)
trinitarisch oerbeeld heeft ontvangen. Hic autem donum gracie : si kint alre hande
gracie (Br. XXVIII: 59-60).
Deze gracie wordt in haar karakter van verweentheit (Br. XXVIII: 61-62) beschreven
door aan de drie bovengenoemde eigenschappen telkens drie andere toe te voegen:
ieghenwordicheit-gheuoellicheit-

19)
20)

Davy, p. 138.
Davy, p. 138.
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soetheit-groetheit, vloyelecheit-Minne-verweentheit-edelheit,
gheheelheit-rijcheit-bliscap-weeldecheit (Br. XVIII:48-64). Willem verwoordt hetzelfde
veel soberder: Hoc autem cum consummatum fuerit super Sponsam tuam, amicam
tuam, formosam tuam, signatur, Domine, lumen vultus tui, et letitia sua in anima pia
21)
ordinatur . Net zo min als men Willem moet vragen naar een rationele
inhoudsbeschrijving van begrippen als lumen en letitia, net zo min moet Hadewijch
gevraagd worden naar het distinktieve element in al deze eigenschappen. In de
verrukking van de liefde is de liefde voor de geliefde de band tussen alle namen die
men Hem geeft. Omdat deze liefde in genade omgevormd is in de trinitarische
geliefde worden telkens drie eigenschappen toegevoegd aan de eerste drie.
Van claerheit naar ghetoenlecheit van de ziel. De volgende ‘stap’ voert van deze
ghetoenlecheit naar de ghetoenlecheit van God zelf: Br. XXVIII: 80-92). In de
ghetoenlecheit van de ziel breekt de ghetoenlecheit van God zelf door.
Hadewijch leidt deze beschrijving in met een laatste opsomming van
eigenschappen van God: drie reeksen van telkens drie eigenschappen, die ieder
afzonderlijk nog door een adjektief versterkt worden: groetheit
(hoechleke)-gheweldicheit (volcomen)-wijsheit (verweent), goetheit
(wonder)-ieghenwerdicheit (gheheelek)-soetheit (bliscap), subtijlheit
(ghewarich)-edelheit (weldich)-weeldicheit (oueruloedich): (Br. XXVIII: 65-74). Zoals
Hadewijch zelf zegt: Aldus es god in drie persone met hem seluen in menichfuldegher
godleker rijcheit (Br. XXVIII: 74-76): over die rijcheit gaat het hier. Hoe men deze
opsomming ook probeert te ordenen met de hulp van andere vindplaatsen in de
22)
tekst, het is volstrekt onmogelijk om deze drie groepen van eigenschappen te
‘verdelen’ over de drie Personen. Iedere poging in die richting stoot op contradicties.
Maar zo'n poging is hier niet op haar plaats! Van deze eigenschappen wordt nl. het
volgende gezegd. Dit sijn woerde die met verweentheiden comen wallende vter
fijnheit gods. Ende welc es die fijnheit gods? Dat es wesen der godheit in enichei-

21)
22)

Davy, pp. 138.
Vgl. M.H.B., dl. I, p. 224-225.
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den...in gheheelheiden...in ghetoenlecheiden...in glorilecheiden...in
ghebrukelecheiden...in ewelecheiden...Die hier toe iet spreken wilt, hi behoeuet
metter zielen te sprekene (Br. 28: 80-92). Niet Hadewijch spreekt hier, maar de
fijnheit gods manifesteert zich aldus in de ziele. Vox domini est,...michi vero dilecte
sue in extasi mentis; revelantis condensa mysteriorum et sacramentorum
suorum...Vox tamen potius dicitur quam verbum, quia non distinguitur syllabis, non
lingua formatur, sed puro fit affectu in illuminato intellectu...et totum rei negotium
sancto Spiritu operante in sensu amoris...et fit indissimiliter, quia quecumque facit
23)
Deus Pater, hoc et Filius facit similiter .
De condensa mysteriorum worden door Hadewijch expliciet genoemd: de ziele,
die hi gheleidet heuet in de heimelijcheit sijns vader (Br. XXVIII: 119-120). Zo ook
het indissimiliter dat heel deze passage kenmerkt: God werct metten vader
gheweldichleke; ende metten sone bekinneleke; Ende metten heileghen gheest
subtyleke (Br. XXVIII: 112-113). Hadewijch kent wel de grondslagen van de
systematische trinitarische theologie. Maar in Br. XXVIII spreekt zij expliciet uit de
rijcheit der claerheit des heilichs gheests (r.l.), in ghewarigher gheestelijcheit (r.9),
uit ene gheestelike caritate (r. 122), als die ziele, die gheestelec es alse god bouen
alle gheestelecheit (rr. 144-145). De referentie naar wat bij Willem van St.-Thierry
de status spiritualis genoemd wordt, is m.i. overduidelijk.
Vanaf Br. XXVIII: 121 verandert de brief van stijl.
Die verandering is m.i. erg ingrijpend. Br. XXVIII: 1-120 was een poging om op
dynamische wijze de extatische ontplooiing van de status spiritualis te beschrijven.
De rest van de brief probeert de voltooiing uit te drukken én de consequenties die
Hadewijch er in verband met haar persoonlijke levensomstandigheden aan verbonden
heeft.
Hadewijch noemt de voltooiing onomwonden: de zaleghe ziele die god worden
es met gode (Br. XXVIII: 121-122). Maar dat is een uitspraak van dezelfde strekking
als die stellingen uit de Determinatio de novo spiritu die de mogelijkheid van een
24)
echte God-wording van de mens voorstaan . Ik bedoel dit: uit haar kontekst gelicht
zou deze

23)
24)

Davy, p. 146.
Vgl. A. Brounts, Hadewijch en de Ketterij..., p. 46.
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uitspraak belastend materiaal zijn in de ogen van de Inquisitie. En precies hiermee
opent Hadewijch het tweede deel van de Brief. Deze uitspraak staat in het centrum
van haar tekst. Dat verklaart ook waarom in de kontekst van deze uitspraak de
sleutelbegrippen (of stamvewanten) uit de samenvattende aanhef van deze Brief
(Br. XXVIII: 1-9) hier terugkeren. Aldus: rijcheit (151), claerheit (133, 155),
verweentheit (142, 154, 162, 163), woerde (142, 154), gheuoelicheit (125, 129, 139),
soetheit (131, 132, 160), bliscap (132, 133, 156), ghewarech (132, 133, 138),
gheestelijcheit (122, 123, 138, 143, 145, 158). Bovendien wordt nu duidelijker wat
Hadewijch bedoelde met heileghe woerde gheuoeghet in heilicheden metter heilicheit
ons heren (Br. XXVIII: 3-4). Dat is een samenvattende formulering van een hele
reeks affirmaties van dezelfde aard in Br. XXVIII: 121-164: die ziele, die gheestelec
es alse god bouen alle gheestelecheit (144-145); de herte miere herten es ene rike
rijcheit, die god ende here es in siere ewicheit (151-152); beuaen met enen soeten
toeuerlate, Dat god selue es in ghewaregher waerheit (160-161); verweent met
alsoe selker verweentheit Alse god es in siere godheit (162-164). De feeste waren
woerde, de woerde waren gaven, de gaven zijn de eenheid van mens en God in
gheestelike caritate. In die gheestelike caritate schuilt voor Hadewijch de ontsnapping
aan ketterij. Maar in historisch perspektief kunnen de vreemden daar anders over
gedacht hebben.
En m.i. is dat ook gebeurd. Hadewijch licht een aspekt van deze gheestelike
caritate uitvoerig toe: si gheuoelt in hare, hoe hare god vrient es vore alle vernoye
ende in allen vernoye Ende bouen allen vernoye tote inde trouwe sijns vader (Br.
XXVIII: 125-128). Deze gheuoeleke vrienscap wordt een hoghe toeuerlaet (Br.
XXVIII: 129-130). Ende alle mine ieghenwerdeghe bedinghen sijns altoes beuaen
met enen soeten toeuerlate (Br. XXVIII: 159-160). Het feit van vrienscap als
toeuerlaet hoeft geen verwondering te wekken. Ook bij Willem van St.-Thierry krijgt
dit aspekt van de status spiritualis een duidelijk accent. Et unus spiritus homo cum
Deo efficitur. Hic filiorum Sponsi a persecutionibus et pressuris unicum est refugium
in erumpnis vite hujus, requies unica laborum, et consolatio dolorum, speculum
25)
vite .

25)

Davy, p. 108.
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Het verschil tussen Hadewijch en Willem zou kunnen zitten in de interpretatie die
beide zouden geven aan begrippen als persecutio, pressura, dolor...Het is niet
toevallig dat het begrip vernoye verder in deze brief nog een rol speelt. Hadewijch
is zo expliciet over vrienscap en toeuerlaet omdat deze ervaringen haar overeind
hielden in haar moeilijke sociale omstandigheden.
Verder meen ik in deze beschrijving van de voltooiing Hadewijchs opvatting over
26)
de dialektische struktuur van het minne-leven in God en in de ziel te herkennen .
Si siet ene properlike, een vloyeleke, ene gheheeleke werheit, die god selue es
inewelecheiden (Br. XXVIII: 134-136). J. Van Mierlo meent dat de drie adjektieven
enerzijds passen bij de drie personen - al is properlike voor de Zoon niet evident in
het taalgebruik van Hadewijch -, terwijl zij anderzijds bedoeld zijn als passend op
27)
God in de eenheid . Misschien betekenen de adjektieven dit: de ziel bemint God
als drie Personen (properlike), uitvloeiend naar de schepping (vloyeleke: vgl.
165-182), genietend van de eenheid in de goddelijke natuur (gheheeleke). Zo is
god selue...in ewelecheiden (Br. XXVIII: 136). Nu zegt een mensche in gode
(Hadewijch zelf): Mine ziele si es al gescoert metter cracht der ewelecheit: de ziel
wordt geschraagd door de dialektische liefde in God; zij is versmolten metter
vrientscap der vaderlecheit: zij deelt in het genietend moment van de liefde in de
goddelijke natuur; Ende si es al gheuloyt metter groetheit gods: de uitstromende
Godsliefde stroomt ook in de ziel (Br. XXVIII: 146-150).
Leven op het dialektische ritme van de liefde in God Triniteit, behoed voor alle
vernoye op aarde, en meer nog: in-staat om heel de aarde in dit perspektief te zien:
Om dat dit god es, daer omme sijn alle sine kindere verweent (Br. XXVIII: 184-186;
vgl. 165-187). De gheestelike caritate is voor Hadewijch een alomvattende speculum
vite geworden: ook haar omgeving ziet zij in het licht van deze ervaring. Overigens
is dit geen garantie voor een rustig leven. Integendeel.
De ziel spreekt gheesteleke wijsheit, zij spreekt hogheleke en moghen-

26)
27)

Vgl. A. Brounts, Hadewijchs eerste ontwerp..., p. 22-35.
M.H.B., p. 236-237.
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deleke, zij ontvangt Minne, waerheit, rijcheit (Br. XXVIII: 188-195). Met J. Van Mierlo
28)
geloof ik dat deze tekst de drie Personen veronderstelt als in de grond der Godheid .
Maar er is meer. Hadewijch sprect en God gheuet: dat is opnieuw het aktieve en
het receptieve (genietende) moment. Het aktieve moment wordt aangeduid met
woorden als wijsheit, hogheleke, moghendeleke, het passieve met Minne, waerheit,
rijcheit. Van deze reeksen zal Hadewijch er verder duidelijk twee overhouden: minne
en wijsheit! En daar zal zij dan verweentheit aan toevoegen.
Die verweentheit wordt duidelijk aangekondigd in de paragraaf over de gheesteleke
dronckenscap (Br. XXVIII: 196-206), waarin nieman en begrijpt op hare. Deze
gedachte wordt ook door Willem van St.-Thierry geformuleerd: In sapientia que est
29)
cella vinaria, amor et intellectus...Nichil ibi agunt conturbationes hominum .
De sleutelzin van Br. XXVIII: 120-270 is m.i. deze: Die ghene die soe verre comen
es met gode, dat hi Minne heuet Ende wijsheit werkende es in godleker waerheit,
Hi es dicste wile verweent met alsoe selker verweentheit alse god es (Br. XXVIII:
214-218): Hadewijch heeft het standpunt bereikt waarop minne en wijsheit elkaars
complementen zijn, een dialektiek die verweentheit is.
J. Van Mierlo leest heel wat paragrafen uit het tweede deel van deze brief in
christologisch perspektief. Ik meen dat hij hierin veel te ver gaat. Heel deze tekst
wordt zinvol indien men de wijsheit hier opvat zoals in Br. XXII: 86, Br. XXIX: 70.
Dat es ene affectie daer vele scaden bi ghesciet. Die eerste scade es: wijsheit wert
daer bi vergheten. Wijsheit gaat verloren door Minne...bi ongherechticheden (Br.
XXII: 76-86). In Br. XXIX: 65-79 ervaart Hadewijch in wijsheit dat gheuen van gode
Ende dat weder nemen; met zijn hoecheit komt zij tot gherechte doemsele! Ik meen
dat wijsheit in Br. XXVIII: 120-270 Hadewijchs praxis van de gherechticheit vertolkt.
In de gheestelike caritate is Hadewijch zo een geworden met God, dat zij deelt in
zijn dialektische liefde als minne en wijsheit (gherechticheit).

28)
29)

M.H.B., p. 237.
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Daarom lijkt zij voor de mensen (die - zoals Hadewijch weet - eigenlijk godlek zijn)
ongodelec: zij slikken het profetisch-kritisch optreden van Hadewijch niet. Zij lijkt
onghestadich omwille van ghestadicheiden: ontrouw aan de mensen omwille van
haar trouw aan God. Zij lijkt onconstich omwille van consticheiden: dwaas voor de
mensen omwille van haar inzicht in de liefde van God.
Nu kan zij verzuchten: ik heb God gepeild en de mens en de afstand daartussen;
maar tevens zag ik de menselijkheid van God en de goddelijkheid van de mens, en
toen begreep ik de verweentheit: lijden van Godswege verzoent deze paradoxen;
God neemt menselijk inzicht weg en geeft goddelijk inzicht. Sindsdien, zo belijdt
Hadewijch troeste ic mi met gode in alle vernoye (Br. XXVIII: 231-241).
Nu volgen nog twee paragrafen: 242-261 en 262-270. De kern daarvan schuilt
m.i. in de mededeling: Dat seide ene ziele inde vriheit gods (Br. XXVIII: 262).
God worden met gode, wijsheit en minne, vriheit gods: de sfeer van de Vrije
Geest-beweging. Ook de verdenking van sympathie daarmee. Want Hadewijch
zegt: Soe swighe dan ende ruste mi met gode tote dien tide, dat mi god spreken
hetet. Dat swighen is rusten, en daarom is dat spreken handelen! Het swighen is
ook dit: doen lietic sinen ambachteren sijn rike achterwaren (Br. XXVIII: 265-266:
vgl. Br. XXIII: 13-50). Maar het is geen quiëtisme! Er is een nuance: tote dien tide,
dat mi god spreken hetet! Haar bescedelecheit heeft zij gheheelect: haar
verdeeldheid tussen praxis en rust heeft zij overwonnen naar het model van de
dialektische liefde in God; haar gheelheit heeft zij gheproperlect: deze synthese
heeft zij gemodeleerd naar de werking der drie Personen; haar properleecheit heeft
zij ghehouden ghedaen in gode: haar praxis naar het model der drie Personen heeft
zij in harmonie gebracht met het rustmoment in de goddelijke liefde.
En dat zal Hadewijch volhouden tote in dien tide dat yemant comt met alsoe selker
onderscedecheit, zo een schrandere, verlichte heer van de Inquisitie-kringen, die
van dat alles het fijne wil weten: wat dat precies betekent, dat gheuoelen met gode
in gode, en wat dat inhoudt dat zij van God zou afdwalen door te spreken, d.i. door
praxis zonder rust. Inhaken op zo'n vragen zou juist spreken zijn: Ende hier omme
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swighic sachte: met inzicht in de zin van vernoye zal Hadewijch gelaten volharden
in het haar door God opgedragen ‘quiëtisme’. De vriheit gods heeft zij bereikt, en
nu reikhalst zij slechts nog naar de glorie sonder ende (Br. XXVIII: 269-270).
Alvorens te besluiten moeten wij nog kennis nemen van de inhoud van Br. II, die
eigenlijk het vervolg is van Br. I. Wat Hadewijch daar schrijft, biedt ons de kans een
nauwkeuriger beeld te verkrijgen van het lieue kint en van de Sitz im Leben van de
hele brief.
Tegenover uitspraken als gode ghewerden laten (Br. I:13), sijns selues ghebruken
laten (Br. I:42), Soe sijn heilighe wille bat in v gesciet (Br. I: 47-48) staat nu dit harde
woord van Hadewijch: dat de geadresseerde ghedoelt heeft met eenwille, Met
droefheiden sonder noet (Br. II: 2-3). Die overbodige droefheid werd veroorzaakt
door de afwijzing van het doghen (Br. II: 8), terwijl Hadewijch van zichzelf gezegd
had Dat mi doghen suete heuet gheweest (Br. I: 58). De vergissing van eenwille
was wellicht het langhen na raste (Br. II: 9), in tegenstelling staand tot de raad: Soe
en spaert dan niet sueter rasten te daruene omme die grote gheheelheit gods (Br.
I: 49-51). Dat rasten van het lieue kint zou nl. kunnen zijn een rasten in enighe dinc
die men ware dan die selue god die uwe wesen sal in ghebrukene (Br. II: 79-80);
daardoor zou dit indruisen tegen de raad van Hadewijch: ordineert v ziele ten groten
ghebrukene der al gheweldegher minnen ons alte suets gods (Br. I: 54-55). Dit dolen
buiten rasten dient zij vol te houden tot dien male dat v god met dien wesene verlicht
Ende moghentheit gheuet der minnen te pleghene Ende te ghebrukene in haren
wesene daer si haer seluen minne ende ghenoech met es (Br. II: 81-85). Dan zal
immers gebeurd zijn wat Hadewijch tevoren schreef: Daer in werct minne hem
seluen Ende allen creaturen elken na sijn recht Dat hem sine goetheit gheorconden
mach te gheuene met gherechticheden in claerheyden (Br. I: 14-17). Voor het lieue
kint kan er geen sprake van zijn dat haar huidig rasten hetzelfde zou zijn als
Hadewijchs swighen uit Br. XXVIII. De grondslag van dat swighen is immers de
gherechticheit, niet de eenwille!
Wat geldt voor het rasten, geldt evenzeer voor het werken. Doet te allen dinghen
wel...daer es vele waerheiden in, en doe dat alles
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enich inden gheeste buten allen creaturen (Br. II: 14-29). Ik lees hierin het thema
30)
van de caritas veritatis, veritas caritatis . Caritatieve praxis kenmerkt de ware liefde.
Werken voor de minne moet zij belangrijker achten dan het willen gheuoelen van
de minne (Br. II: 66-85). Dit is des te meer zo omdat oec gheuoelt uwe herte wel bi
wilen dat ghi vercoren sijt (Br. II: 86-89), en dat ghijt ghenadechleke goet doen
hebbet wildijt bekinnen (Br. II: 45-46). Zeker zal zij tekort schieten in de werken der
liefde: die menscheit moet dicke sneuen (Br. II: 30-31), maar de goetheit gods (Br.
II: 7, 31) overtreft het menselijk falen, en alle ellende aangenaam in die ghehele
nature gods (Br. II: 51-65). Overigens moet één vorm van vrese haar blijven leiden:
datmen der minnen te luttel es in dienste na hare werdicheit (Br. II: 106-117). Dit
laatste kon een samenvatting zijn van de derde maniere bij Beatrijs van Nazareth.
De aandacht voor werken en arbeit krijgt een zeer grote nadruk. Het is m.i. de
uitwerking van dit: chiert v met doechden ende met gherechten werken (Br. I: 51-52).
De meest persoonlijke raadgeving aan het adres van het lieue kint staat m.i. in
Br. II: 37-38: Met nauwen ondersoekene van peinsinghen v seluen te kinnen in al.
Zij hééft ervaringen van zoetheid die haar de zekerheid geven van haar uitverkiezing;
eveneens hééft zij zich toegelegd op de werken der liefde. Maar zij is ziende blind
en mist het juiste inzicht in beide aspekten van het mystieke leven: claerheit en
gherechticheit dienen haar perspektieven te zijn. Daartoe is zij geroepen. Maar haar
nederheit (Br. II:162), haar valse bescheidenheid staan deze ontwikkeling in de
weg. Zij beschouwt zichzelf als een grote zondares. Zij dacht dat Hadewijch zichzelf
het ghebruken zou willen ontzeggen om haar te redden van onthopen (Br. II:
122-132). Maar Hadewijch kan zichzelf het ghebruken niet ontzeggen...Dat heeft
God zelf gedaan. Zelfs dacht zij een van die sondaren te zijn die fiere natueren
hebben van hoghen wesene, Ende die hem seluen bedoruen hebben ende soe
ghequetst dat si en gheen vercoeueren en hebben selue ieghen gode (Br. II:
141-145). Nu is het wel zo, zegt Hadewijch, dat

30)
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God zijn begenadigden soms toestaat deze verdoelden in zijn naam te onderstaen,
maar dusghedaen onderstaen en hebdi niet te doene (Br. II: 150). God zal v selue
wel gheleiden te sinen wesene (Br. II: 152). Wat Hadewijch in Br. I over zichzelf
verteld heeft, moge haar tot inspiratie dienen...
Haar opdracht is dan ook duidelijk: alle dinghen van ertrike ende van hemelrike
te voedene ghelijc datter rechter caritaten behoert in ordenen (Br. II: 171-173).

Besluit
De lezing van Br. I-II bracht ons er toe twee andere Brieven in het onderzoek te
betrekken: niet alleen omdat zij belangrijke informatie bevatten over de hoofdthema's
van Br. I-II, maar ook omdat de geadresseerde niet kon begrijpen wat Hadewijch
daar schrijft tenzij zij beschikte over een aanzienlijke voorkennis terzake. Uit de
kennis van Br. XXVIII kon zij de bondige informatie van Br. I over de claerheit
begrijpen, uit Br. XXIX had zij kunnen weten hoe zij het onghebruken van Hadewijch
diende te beoordelen. De relatie tussen deze Brieven is niet slechts van thematische
aard: zij wordt tevens gesuggereerd door enkele duidelijke tekstuele reminiscenties.
De ontleding van deze Brieven bracht ons op het spoor van een identieke sociale
kontekst. In Br. I-II verklaart Hadewijch uitdrukkelijk dat ‘si’ haar nooit konden
afbrengen van de liefde tot God noch van haar taak als geestelijke leidster. In Br.
XXVIII formuleert zij welhaast ironisch haar voornemen om te volharden in het
swighen ondanks de tegenkanting van yemant...met alsoe selker onderscedicheit.
In Br. XXIX schetst zij een duidelijk profiel van zichzelf, waarin zij verschijnt als de
antipode van de vreemden. Er zijn hier redenen genoeg om deze vreemden te
beschouwen als gevaarlijke tegenstanders van (bepaalde aspekten van) Hadewijchs
wezensmystiek.
Deze sociale kontekst maakt het mogelijk een drietal houdingen van Hadewijch
in deze Brieven te verstaan: hoe zij haar inzichten in de wezensmystiek bevestigt,
hoe zij dit doet in bewuste konfrontatie met de vreemden, hoe zij haar
geadresseerde(n) de evenwichtige weg naar de wezensmystiek probeert te leren.
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Waarom had de geadresseerde van Br. I-II echter niet genoeg aan de informatie
uit de Br. XXVIII-XXIX (én wellicht de Br. XVII-XVIII)? Welke aanleiding heeft zij
Hadewijch bezorgd om in Br. I-II vroeger verstrekte informatie te herhalen...en aan
te vullen? Het antwoord hierop kan best gespreid worden over de verschillende
aspekten van Br. I-II.

De clare minne
De interpretatie van Br. XXVIII door vergelijking met teksten uit de Expositio super
Cantica Canticorum van Willem van St.-Thierry maakt duidelijk dat claerheit
uitdrukking kan zijn van deelname aan de dialektische liefde in God. De liefde van
de Geest laat de ziel toe God te beminnen in de trinitarische liefde der Personen
en in de eenheid van Gods natuur. Daar wordt zij in genade omgevormd tot gelijkenis
met haar Geliefde waarvan zij nu de volmaakte liefde ervaart, en wel de twee
dialektische momenten daarvan: het genietend moment en de liefde voor de
schepping. Deze ervaring van de status spiritualis wordt door Hadewijch in aansluiting
bij haar leer uit de Br. XVII-XVIII zo geïnterpreteerd dat zij niet meer zelf bepaalt
hoe zij de dosering van genieting en aktiviteit zal aanbrengen. Zij heeft de vriheit
gods bereikt en heeft zich overgeleverd aan de dialektiek van de Godsliefde in haar.
Op het ogenblik dat zij Br. XXVIII schrijft, lijkt zij gebonden aan het genietend
moment, het swighen, het opschorten van de werken der liefde. Dat houdt echter
in dat zij zich opnieuw aan de werken zal overleveren zodra het uitstromende moment
van de Godsliefde in haar aktief wordt. Wie het eerste aspekt isoleert, kan haar
beschuldigen van quiëtisme. Maar aan zo'n beschuldiging zal Hadewijch zich niet
gelegen laten. M.i. beschrijft Br. XXVIII Hadewijchs ontwerp van de wezensmystiek
in Br. XVII-XVIII opnieuw, niet leerstellig maar als ervaring.
In Br. I nu beveelt Hadewijch de geadresseerde om zich te richten op deze ervaring
van claerheit. Wat zij uit ervaring kent, beveelt zij in Gods naam aan de
geadresseerde. T.a.v. Br. XVII-XVIII houdt dit m.i. een herhaling én een intensivering
van het bevel in: dat is het perspektief van de mystiek,...en niets anders. Hadewijch
doet dit zo
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nadrukkelijk omdat alleen dit referentiekader toelaat evenwichtig (d.i. orthodox) te
spreken over rasten, swighen, gezond quiëtisme! Br. I is aldus een dokument over
de strijd van Hadewijch om haar inzichten in de wezensmystiek te verspreiden en
op de juiste wijze te doen verstaan, ondanks en tevens omwille van de dreigende
beschuldiging van ketterij.

Gherechte caritate in ordenen
Binnen het referentiekader van de claerheit kan Hadewijch de geadresseerde nu
duidelijk maken hoe haar verlangen naar rasten een gevolg is van eenwille, en
derhalve geen uitstaans heeft met het swighen als een moment van de gheestelike
caritate. Zij waarschuwt de geadresseerde voor vals quiëtisme, al herkent zij in haar
een geroepene tot de volle claerheit. Om dezelfde reden beveelt zij haar de werken
van de minne aan. Zij is er nog niet aan toe de eigen aktiviteit te koppelen aan het
ontwaken in haar van de dynamische kant der claerheit. Het swighen en sprecken
van Hadewijch is niet het rasten en dienen van de geadresseerde. Maar beide
hebben hetzelfde doel: de omvormende ervaring van de wezensmystiek. Dàt durft
Hadewijch haar verzekeren. Haar zelfkennis zou zo groot moeten zijn, dat zij dit zelf
wist. Maar valse bescheidenheid vertroebelt haar introspektie.

Minnen onghebruken
Uit Br. XXIX kon de geadresseerde geweten hebben dat het onghebruken van
Hadewijch het werk van de minne was, ja, samen met bliscap inherent is aan het
mystieke leven. Dit inzicht formuleert Hadewijch in Br. I-II opnieuw, om de
geadresseerde aan te moedigen op de lange weg naar het ghebruken. Haar
persoonlijk onghebruken beschrijft zij in harde woorden, en hoe haar doghen suete
heuet gheweest om sine minne. De geadresseerde staat niet alleen in haar gemis.
Maar deze autobiografische paragrafen bevatten tevens een ernstige
waarschuwing. Hadewijch hàd het pand van het ghebruken ontvangen, en nu is het
haar ontnomen, nu blijft het haar ontzegd in een wreed, louterend spel: omdat zij
eyschede hem luttel vordere dan hi selue woude. Hadewijch toont de gevolgen van
eenwille voor hen die het
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begenadigde swighen ooit hebben ervaren. Gode ghewerden laten is altijd en voor
iedereen opperste eis.
In de Br. I-II, XXVIII, XXIX verdedigt Hadewijch haar inzichten in de wezensmystiek
tegen de kritiek van de vreemden. Tevens zien wij haar werken om anderen te
geleiden naar een evenwichtige navolging. Verdere studie van dit aspekt opent
perspektieven voor een hedendaagse waardering voor Hadewijch als geëngageerde
sociaal-religieuse auteur.
H.W.J. VEKEMAN
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Boekbeoordelingen
Anne Marie Musschoot, Het Judith-thema in de Nederlandse letterkunde.
Bekroond door de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde. Gent, Secretariaat van de Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1972. 275 p. [VIe Reeks - Nr 103].
In 1970 zond mevrouw Musschoot een antwoord in op een prijsvraag uitgeschreven
door de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, met een
omschrijving gelijkluidend aan de bovengenoemde titel. Het onderhavige werk is
een proefschrift bewerkt onder leiding van prof. dr. A. van Elslander, en te
beschouwen als een verbeterde versie van het (bekroonde) antwoord op de
prijsvraag, vermeerderd met een inleidend hoofdstuk over de theoretische
grondslagen van het thematologisch onderzoek (blz. 7). Op dit hoofdstuk volgen er
zeven: Judith als thema (I), Judith en de christelijke symboliek van de Middeleeuwen
(II), in de rederijkersperiode (III), in de spiegel van humanisme en renaissance (IV),
na de vernieuwende visie van de renaissance (V), Judith en een door Hebbel
vernieuwde traditie (VI), en De Poort van Ishtar (VII), het laatste een analyse (in het
licht van de thematologische ontwikkeling) van Schmidt Degeners drama, gemeten
aan de persoonlijke interesse van de schrijfster een hoogtepunt van deze studie:
zij deelt mee dat het proefschrift gegroeid is uit haar belangstelling voor het literaire
werk van F. Schmidt Degener (blz. 8). Op de genoemde hoofdstukken volgen nog
een samenvatting (Besluit), een bibliografie, die gezien de noot op blz. 235 niet
geheel volledig is, maar van grote belezenheid getuigt, een tweetal bijlagen (een
chronologisch overzicht van de literaire bewerkingen van het Judith-thema in de
12

Nederlanden, een editie van Brussel K.B. II 26166 (een Jezuïetendrama uit 1707)),
een inhoudsopgave en een register van personen en personages, daarbij niet
inbegrepen namen van auteurs van literair-wetenschappelijke literatuur en de
persoonsnamen uit het boek Judith en de literaire bewerkingen ervan.
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Voorzover ik kan beoordelen heeft de schrijfster een grote hoeveelheid degelijk
speurwerk verzet en het resultaat ervan is in een overzichtelijk, goed leesbaar
verslag vastgelegd. De betekenis daarvan is in eerste instantie, dat haar werk een
goed uitgangspunt biedt voor gedetailleerder studies op dit gebied; in tweede
instantie, dat de kennis van diverse literaire werken er door wordt uitgebreid, en ten
slotte, dat de lezer een eerste schets krijgt van de invloed van de diverse geestelijke
stromingen op de bewerking van het thema. Juist ten aanzien van het laatste punt
zijn de uitvoerige referenties van inhoud en opzet van diverse werken belangrijk.
In mijn formulering van de voorafgaande alinea heb ik echter laten uitkomen, dat
het boek van mevrouw Musschoot niet alle wensen op het door haar bestreken
gebied vervult. Het is niet aan mij, die geen literatuurhistoricus ben, te beoordelen,
of de conclusie hieruit moet zijn, dat haar proefschrift dus te wensen zou overlaten;
als mijn persoonlijke mening formuleer ik liever, dat ik het boek met veel
belangstelling heb gelezen en dat de opmerkingen en desiderata die ik hieronder
laat volgen, al zijn ze deels kritisch, in eerste instantie ten doel hebben van die
belangstelling te getuigen.
In haar inleiding schetst de schrijfster de discussie omtrent het bestaansrecht van
de bestudering van thema's als zelfstandig onderzoeksobject. Zij verdeelt haar
schets in een weergave van de standpunten van niet-Nederlandstalige auteurs en
wat zij noemt ‘het Nederlandse standpunt’ (blz. 23). Ik meen dat zij niet duidelijk
maakt waarom deze verdeling wetenschappelijk relevant is; noch in Kalff's, noch in
Baur's of Gielen's standpunt bijvoorbeeld zie ik wezenlijke, typisch ‘Nederlandse’
verschillen met wat niet-‘Nederlandse’ auteurs leren. Eén opmerking van Baur, de
opvatting van thematologie als ‘leemteloze inventaris van archetypons’ (verg. blz.
28) intrigeert mij, niet zozeer vanwege haar ‘Nederlands’ karakter, maar wel omdat
de lezer zich daarbij kan afvragen, of met het woord ‘archetypons’ archetypen
bedoeld zijn in de zin van C.G. Jung. De schrijfster vermeldt dit niet. De zaak is niet
onbelangrijk, omdat een antwoord op die vraag van grote betekenis kan zijn voor
de definitie van ‘thema’, omtrent welke notie, blijkens schrijfsters relaas, een niet
alleen terminologische, maar ook begripsmatige verwarring heerst.
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Ik heb niet kunnen ontdekken, wat nu het standpunt van de schrijfster in deze
discussie precies is. Ik wil mijn moeilijkheden op dit punt illustreren aan de hand
van enkele opmerkingen over schrijfsters hoofdstuk II. Het Judith-thema wordt door
diverse middeleeuwse auteurs telkens anders belicht; in de Tafereelen (verg. blz.
62) wordt de geschiedenis gezien als een prefiguratie van de lijdensgeschiedenis;
in beide gevallen looft Israël God, vergeet of verguist Hem later en gaat als straf
daarvoor in ballingschap. In het Mistère du vieil Testament (verg. blz. 64) is Judiths
vroomheid en dapperheid, die tot een gelukkige afloop leiden, prefiguratie ‘du doulx
Jésus et de sa passion’; in het exempel is Judith een voorbeeld van ingetogen
weduwschap, in een ander is Holofernes' lot een voorbeeld van wat de overdadige
slaper kan overkomen (blz. 67); bij Brugman is Judith een beeld van de christenziel,
die de duivel bevecht. Om het verwijt van ‘Stoffhuberei’ (blz. 13), d.w.z. opsomming
van niet in een duidelijke samenhang gerangschikte feiten, afdoende te pareren,
zou men naar mijn indruk een beroep moeten doen op een gedetailleerde
geschiedenis van de Middeleeuwse allegorese. Maar ook dan geldt, dat alleen via
deze historie de diverse Judith-bewerkingen met elkaar in verband staan; een
rechtstreeks verband zullen zij slechts incidenteel vertonen. Deze laatste
omstandigheid roept de vraag op, of aan het Judith-thema, als object van onderzoek,
ooit een relevante historische of systematische consistentie kan worden ontlokt.
Met dankbaarheid constateer ik dat mevrouw Musschoot zich veel moeite heeft
gegeven de verschillende themabewerkingen literairhistorisch en ook
cultuurhistorisch, ‘geistesgeschichtlich’ te plaatsen, maar naar het mij voorkomt zijn
de diverse bewerkingen in dat geval niet meer dan in principe toevallige illustraties
van deze samenhangen. Ten overvloede merk ik op, dat ik allerminst mevrouw
Musschoot van ‘Stoffhuberei’ wil beschuldigen; dat lijkt mij ‘Prinzipienreiterei’. Wel
wil ik er op wijzen, dat haar proefschrift om bovenvermelde redenen naar mijn mening
geen voldingend bewijs is voor het goed recht van thematologie als deelwetenschap
met een zelfstandig object.
Hier komt nog een andere reden bij. Terecht merkte de schrijfster op, dat haar
studie niet meer levert dan voorbereidend werk voor de be-
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schrijving van het thema in het verband der Westeuropese literatuur (blz. 9).
Anderzijds heeft zij ook aandacht geschonken aan de relaties tussen de Nederlandse
en de overige Westeuropese werken, zij heeft literair-historische verbanden
aangewezen. Nochtans zal zij als eerste toegeven dat haar studie op dit punt
exhaustief noch representatief is en dat zij het verwijt ‘une fausse thematologie’
geboden te hebben, niet geheel en al kan ontgaan (blz. 8, 9). Door haar beperking
tot in hoofdzaak Nederlandse werken ontstaat namelijk geen duidelijk beeld van de
totale Westeuropese ontwikkeling, tegen de achtergrond waarvan de Nederlandse
ontwikkelingen toch moeten worden verklaard. Ook hierdoor krijg ik het gevoel, alsof
het gevaar van opsomming door de schrijfster niet decisief vermeden is. Het is
trouwens de vraag of het prijsvraagonderwerp wel ooit had kunnen worden
uitgebouwd tot meer dan een inventaris met in principe slechts incidenteel
aangeduide samenhangen.
Hoe dit ook zij, men kan van mevrouw Musschoots werk veel interessants leren.
Voortdurend wordt de nieuwsgierigheid van de lezer geprikkeld; vanwaar het (soms
platte) realisme in de rederijkersliteratuur en hoe werkt dit precies uit in de visie op
de hoofdpersoon, wat voor invloed heeft een (bewuste) vermenging van fictieve en
reële wereld (blz. 82) op de themabewerking, vanwaar het zware accent op
Nebukadnezars als-God-willen-zijn, het zijn vragen die de lezing van dit boek oproept.
Soms kan ik niet meegaan in schrijfsters vaststellingen; zo meen ik dat in 't spel van
Judith (blz. 86 vgg.) de figuur van Judith niet in onbijbels licht komt te staan (blz.
91); zij misleidt Holofernes met een benadering volgens de regelen van de hoofse
code die in de tijd van de auteur in zwang waren. Evenmin meen ik de schrijfster te
kunnen volgen, waar zij zegt: ‘(in de Miroir des Vefves (1595) van Peeter Heyns)
wordt voor het eerst in de geschiedenis van het thema, en wel om pedagogische
reden, verantwoording gezocht voor Judiths plan’ (blz. 113; het gaat hier om de
wettiging van Judiths bedrog). Een dergelijke verantwoording vinden we in het
proefschrift zelf (blz. 98): ‘Niet sy holophernen bedroghen heeft’, een regel uit een
referein van Jan van Styevoort (1524). Bovendien is de vraag of Judiths bedrog
zedelijk te verdedigen
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valt, veel ouder. Dubarle (1966) 166 vgg. noemt Thomas van Aquino, Summa theol.
II-II, q. 110, a 3, 3 m. Deze acht, in tegenstelling tot Peeter Heyns (verg. blz. 113
onderaan) Judiths woorden geen leugens maar ambiguïteiten (Dubarle (1966),
ibid.).
In hoofdstuk VI mis ik een stelselmatige vergelijking van de themabewerkingen
op hun essentiële momenten. Zo had ik graag van alle geciteerde en behandelde
werken willen weten, of Holofernes' liefde voor Judith als pure lust dan wel als ware
liefde wordt beschreven, of Holofernes slechts een incarnatie van het kwaad is, dan
wel als een in wezen goed mens wordt weergegeven. Ook had ik in alle gevallen
willen weten of Judith Holofernes al dan niet liefheeft, en bovendien, of zij met hem
al dan niet lichamelijk verenigd is geweest. Tenslotte, of zij uitsluitend krachtens
religieuze opdracht handelt, dan wel (tevens) uit persoonlijke motieven. Met name
ten aanzien van Giacometti, Uyldert, Giraudoux en De Prez blijft de lezer met vragen
dienaangaande zitten.
Wat de samenhang betreft van wat ik zoëven ‘essentiële momenten’ van het
thema noemde, hierin zou de schrijfster m.i. nog iets duidelijker hebben kunnen
aangeven, hoe deze onderling op elkaar betrokken zijn. Het Middeleeuwse verhaal
kent: (a) een in vurige lust ontbrande Holofernes (b) van restloos slechte inborst;
(c) een slechts liefde veinzende Judith, die (d) geen geslachtelijke vereniging met
hem aangaat, daar (e) zij immers handelt volgens Goddelijke inspraak. Hebbel
(1840) wijzigt de momenten (c) en (d); Judith gaat van Holofernes houden en verenigt
zich met hem. De Goddelijke opdracht (e) wijkt naar de achtergrond. Alleen al de
introductie van Judiths liefde voor Holofernes opent de mogelijkheid voor een extra
moment: Judiths wroeging over haar daad. Hetzelfde zien we bij Jeanne Reyneke
van Stuwe (zelfmoord) en bij Roose, Gerritsen, Bernstein, Schmidt Degener.
Assumptie van een in wezen goede Holofernes (omkering van moment (b))
compliceert het verhaal eens te meer; en ik zou het zeer geapprecieerd hebben
indien de schrijfster een systematische ontwikkeling gegeven had van de
momentconstellaties der onderscheiden themabewerkingen, waarbij naar alle
waarschijnlijkheid een verschil zou kunnen worden gemaakt tussen constellaties
die het gevolg zijn van
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een poging tot ‘reconstructie’ van het ‘eigenlijke’ Judith-verhaal en de benutting van
elementen van het verhaal als kapstok voor wat in wezen een heel ander verhaal
is, zoals bijvoorbeeld dat van Roose (blz. 193 vgg.).
Terzake van hoofdstuk VII wil ik tenslotte een tweetal opmerkingen maken waaruit
blijkt dat mijn interpretatie van De Poort van Ishtar essentieel verschilt van die van
mevrouw Musschoot.
Allereerst wijs ik erop, dat in Schmidt-Degeners voorstelling Judith met Holofernes
geslachtelijk verenigd is geweest. Mevrouw Musschoot suggereert het
tegenovergestelde: ‘Ishtar had (Judith) geconfronteerd met de nuchtere werkelijkheid,
die de mogelijkheid (ik cursiveer) inhield dat ze Holofernes' soldatenliefje was
geworden’, schrijft zij op blz. 213, en, op blz. 217: muziek en droom drijven echter
de poëtische stemming op en brengen de mogelijkheid (ik cursiveer) van eenwording
tot stand.’. In het ‘hooglied’, dat zij met Holofernes reciteert, zegt Judith echter:
....gij sleurt mij mede, onnaspeurlijke.
Het onbekende, diep gekende, schreeuwt en dreigt,
het dreigt, dat het zijn aanschijn tonen zal,
het smeekt en wringt, lokt en gebiedt
de wet te volgen van 't geschapene.

Schm. Deg. blz. 354, (cursivering van mij)
Vergelijk ook:
HOLOFERNES.
En alle maagden....
JUDITH.
glimlachend....zijn van vrees verlost.
(ibid.)

Zijn deze aanwijzingen in al hun discreetheid reeds significant, daar komt bij dat
Judith ‘slaapwandelend’ van achter het gordijn verschijnt; Ishtar, die hierop Judith
toespreekt, is kennelijk tevreden: via de mystiek, die, zoals deze demon Judith doet
opmerken, nauw verwant is met zinnelijkheid, heeft zij de laatste tot overgave (ook
lichamelijk) aan Holofernes gebracht.
Op een woedende reactie van Judith zegt Ishtar:
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Waarom zo grof? Berouwt het, mijn genot?
Nog zwoegt uw tors, uw ogen schitteren.
Preuts, na de hitte van die legerstee?
UDITH.
Zo zijt gij dus, van Babylon de grote....
ISHTAR.
Snel. Zeg, Bruid der Godheid, zie eerst naar u zelf

(Schm. Deg. blz. 358-359)
Het woord dat Judith wil uitspreken is ongetwijfeld hoer. Ishtar wil dit verachtelijke
woord niet horen; hoe schaamteloos ze ook is, op dàt moment van de historie wil
ze althans nog niet zo heten, lijkt het wel. Ze zet Judith schaakmat: deze heeft zich
zelf als een hoer gedragen.
Dit vast te stellen, is belangrijk voor de verdere ontwikkeling in het stuk. Judith
die de vereniging met Holofernes in haar religieuze fantasiewereld (Eufraat en
Judea) goed kon verantwoorden, ziet nu wat ze gedaan heeft: aan de man die ze
moest overwinnen, heeft ze zich volledig overgegeven. Ze is in de macht van Ishtar
geraakt; deze zegt terecht tot haar:
mijn dochtertje, dat zijt gij onmiskenbaar.

(Schm. Deg. blz. 358)
Judith wil haar wel wurgen, maar Ishtar is onaantastbaar. Dan, door een speels
gebaar van Ishtar, valt het vaandel, dat de Joodse tempelluchter, oorlogsbuit van
Holofernes, verborg. Dat moment geeft Judith kracht om, uit tweeërlei motief,
Holofernes te onthoofden; egoïstisch woedend op de man, door wie ze de macht
over zichzelf is kwijtgeraakt, past ze haar razernij in haar religieuze roeping en
voltrekt de afschuwelijke daad. Dat is precies waarop de mannenhaatster Ishtar
heeft gemikt. Zij lijkt nu overwinnaar op alle fronten. Maar Ishtar blijkt verkeerd
gemikt te hebben.
Zo kom ik op mijn tweede opmerking. Hoewel Judith zich op het oog in niets
onderscheidt van alle andere door Ishtar beheerste vrouwen, wie het te doen is om
de ondergang van de man aan wie ze zich hebben overgegeven (hoe speelt hier
de bijbelse ethiek van de Spreuken!), zij verschilt van hen op tenminste twee
essentiële punten. Ten eerste wordt ze na haar daad letterlijk verteerd van wroeging,
omdat ze de man gedood heeft van wie ze is gaan houden. Ten tweede heeft ze,
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haars ondanks, een daad vervuld die óók verklaard moet worden uit de
geheimzinnige macht van de Luchter. Zij voltrekt, in volslagen verwarring over haar
motieven, het raadsplan Gods (tussen licht en duister, van wie de daad?). God is
niet in de eerste plaats tegen Holofernes gekant omdat deze in dienst staat van de
mannelijke demon, maar omdat hij zich aan de Allerhoogste denkt te kunnen
vergrijpen. Ishtar heeft al zien aankomen dat Holofernes ten onder zal gaan: zij zegt
in het begin van het stuk tegen Mardoek:
Pas op. Den Wonderlijke nadert gij
onder wiens greep de Leviathan spartelt

(Schm. Deg. 265).
Binnen het door haar voorvoelde raadsplan heeft zij de kans ontwaard, door met
de Wonderlijke ‘samen te werken’, haar slag te slaan. Triomfantelijk zegt zij dan
ook tot Mardoek:
....ondankbare.
Als mijn woord het niet leert, leer dan van Hem.
Hij leert het u hardhandig. (ibid.)

Maar het gaat mis. Judith, in wie Ishtar had willen triomferen, sterft van wroeging;
haar liefde voor Holofernes, haar schending van de heiligheid van de Luchter door
de contaminatie van haar religieuze ijverzucht en haar persoonlijke gevoelens, zijn
haar teveel geweest. Ishtar vindt het (terecht) oneerlijk, dat, nu Judith door de
Wonderlijke als instrument is gebruikt, deze zijn (en ten diepste niet Ishtars) dienares
zou laten sterven als een dier, en haar daardoor in elk opzicht een verheerlijking
zou laten ontgaan als Ishtar voor haar ‘oogappel’ had weggelegd. Ishtar ‘beurt’ dan
ook ‘het gelaat van de stervende Judith naar het hoofd van Holofernes, maakt met
de rechter (hand) een bevelend-vertoornd gebaar, als tegen een onbekende.’ (Schm.
Deg. 375). Wat er nu gebeurt is bepaald niet, zoals mevrouw Musschoot meent,
‘zelfbedrog’ van Judith; ook is het visioen niet van Ishtar afkomstig, maar van de
Wonderlijke: Ishtar moet erom smeken:
Zijt gij zó koud, gij Hogere Gedachte,
dat Ik u bidden en bevelen moet?

(Schm. Deg. 375)

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 90

375
Het visioen is dan ook treffend: ‘Boven de poort-opening’ stralen, als (ik cursiveer)
in een plotseling gehoorzamen (n.l. door de Wonderlijke), de zeven vlammen van
de Luchter. In de hartsvlam het gelaat van Holofernes mild en vol majesteit’. Zou
men het in Oudtestamentische taal willen uitdrukken, dan kan men zeggen dat Judith
ondanks alles heeft voldaan aan de hoofdsom van de Wet: God liefhebben boven
alles en de naaste als zichzelf. De ‘Hogere Gedachte’, zoals de woedende domme
Ishtar God smalend noemt, is allerminst ‘koud’, maar hij mist inderdaad wèl Ishtars
‘warmte’.
Zo gezien is de Wonderlijke, die door mevrouw Musschoot merkwaardigerwijze
in haar analyse met geen enkel woord wordt genoemd, de uiteindelijke winnaar.
Ishtar zegt dan ook tot Mardoek:
Wij werkten beiden voor een derden man.
Tevreden is hij. Streelt de Leviathan
en krauwt de rugvin van die glibberromp.

(Schm. Deg. 377).
Ishtars macht is dus allerminst ‘eeuwig’ zoals mevrouw Musschoot zegt (blz. 215);
zelfs de liefde die Holofernes Judith kan inboezemen, perkt haar macht in; ze zegt
tegen Holofernes:
Gij hebt een paradijs aan mij onttrokken.

(Schm. Deg. 378).
Bovenstaande interpretatie, hoe schetsmatig en daardoor onvolledig ze moge zijn,
impliceert reeds dat ik ook op vele andere punten niet met mevrouw Musschoots
opvatting van het stuk kan meegaan; in die van Smit (1950) kan ik mij veel beter
vinden. Ik meen dan ook dat zij de strekking ervan niet juist heeft weergegeven. Er
is echter één punt dat in het voordeel van mevrouw Musschoot en in mijn eigen
nadeel lijkt te werken. In mijn opvatting lijkt De Poort van Ishtar een hecht
doortimmerde theologie. Dat is het ook. Is het dan nog wel ‘een (esthetisch) spel’,
zoals mevr. Musschoot met recht benadrukt? Ik meen van wel. Tegenover de
verborgen waarheid blijft elke verbeelding een zoeken en tasten, een gebrekkige
weergave wemelend van misvattingen; in zoverre zal ook Schmidt Degeners
verbeelding voor
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hemzelf contingent geweest zijn. In tweeërlei zin: als ‘Mardoek’ en ‘Ishtar’, en de
‘Luchter’ inderdaad verwijzen naar demonische en goddelijke krachten, blijft de
veelzinnigheid van elk der symbolen èn hun verwisselbaarheid met andere ter
aanduiding van dezelfde krachten; en, ten tweede, het is de vraag, of ons kennen
zóver reikt, dat we achter de veelheid van buitendien veelzinnige symbolen een
veelheid als deze met enige waarschijnlijkheid kunnen bevroeden. Naar mijn mening
is het dit agnosticisme (mevrouw Musschoot gebruikt ten onrechte het woord
‘nihilisme’, p. 227), hetwelk de volstrekte verhevenheid van het Goddelijke, althans
onkenbare, boven elk menselijk kennen naar behoren zoekt te huldigen, dat de
schrijver in zijn inleiding bijna raillerend (laatste relativering!) onder woorden brengt.
Ten derde is De Poort van Ishtar een ‘spel’, omdat alle erin optredende personen
hun vaste rol vervullen in het werelddrama van de Wonderlijke.
Bij deze kanttekeningen wil ik het laten. Ik meen voldoende aangetoond te hebben
dat, ondanks de genoemde kleinere en grotere bezwaren, mevrouw Musschoots
proefschrift belangstelling verdient en dat het inhoudrijk genoeg is om te stimuleren
tot verder significant onderzoek.
Amsterdam
Vrije Universiteit
D.M. BAKKER
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Pieter Breuker, J.H. Halbertsma, Gysbert Japixz en de Fryske dialekten.
In pear opmerkingen oer Halbertsma syn filologyske wurksumheden
tusken 1822-1827. Fryske Akademy - Ljouwert / Leeuwarden - 1973. gr.
o
8 , 54 blz. Prijs ƒ 9.90.
De inhoud van dit derde deeltje van de Rige Fryske Dialektstúdzjes
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bestaat in hoofdzaak uit twee korte studies, waarin aangetoond wordt, dat Halbertsma
in de twintiger jaren van de 19de eeuw van plan was het werk van de 17de-eeuwse
dichter Gysbert Japiks filologisch en etymologisch te verklaren met behulp van de
Friese dialecten. Zonder grondige kennis van die dialecten, zoals die in Halbertsma's
tijd nog bestonden, oordeelde hij het onmogelijk voldoende door te dringen in de
taalkundige problemen die de Bolswarder dichter de onderzoeker stelde.
Dat Halbertsma zoveel mogelijk ook het verleden der dialecten wilde kennen,
toont schr. aan in zijn eerste studie: Twa Hynljipper wurdlisten fan J.H. Halbertsma.
Breuker bespreekt twee geannoteerde lijsten van woorden door Halbertsma uit een
17de-eeuws almanakje in de taal van Hindeloopen getrokken. Hij beschrijft en
dateert de lijsten zorgvuldig en tracht de samenstelling van het verloren gegane
almanakje te reconstrueren. De veronderstelling dat Halbertsma de aanduiding ‘Het
o

formaat is 8 ’ anders zou hebben bedoeld dan schr. omslachtig aantoont, lijkt mij
eigenlijk al bij voorbaat bij een man als Halbertsma onaannemelijk. Ook doet de
paragraaf over het auteurschap van het almanakje onnodig wijdlopig aan, zonder
iets nieuws op te leveren. Jammer dat Breuker deze bladzijden niet heeft benut om
het volledig overzicht met verantwoording van 19de-eeuws Hindeloopens, dat in de
twee besproken handschriften voorhanden moet zijn, aan de lezer mee te delen;
volgens noot 14 moet deze lijst van twee bladzijden machineschrift op het Instituut
voor Oudgermaanse, Friese en Skandinavische Taal- en Letterkunde aan de
Rijksuniversiteit te Utrecht aanwezig zijn.
Op bladzijde 13 en 14 gaat Breuker uitvoerig na, hoe Halbertsma blijkens de
aantekeningen in de beide onderhavige handschriften, zijn Hindelooper
Almanak-teksten in 1827 uitgegeven heeft in z'n Hulde aan Gysbert Japiks. Tweede
Stuk. Voor onze kennis van Halbertsma's filologische werkwijze levert hij hier
interessante gegevens. Wel kan men zich afvragen, of sommige afwijkingen in de
spelling ten opzichte van de bron niet verklaard zouden moeten worden uit de
letterkast van de drukker (kóòmen is koomen geworden, zonder de accenten). Onder
de voorbeelden van het doorzichtig maken van enclitica noemt Breuker
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op blz. 14 o.a. het woord enorm, dat in Hulde II, blz. 192 in en orm veranderd zou
zijn (noot 37). In mijn exemplaar van Hulde II echter staat het oorspronkelijke enorm!
Hebben we hier te maken met een vergissing van de schrijver, of heeft Halbertsma
tijdens het afdrukken van zijn Hulde II nog op de pers verbeterd?
Halbertsma's eerbied voor de teksten wordt in noot 41 geplaatst tegenover de
manier waarop Epkema bij de uitgave van de Friesche Rijmlerye van Gysbert Japiks
in 1821 te werk ging. Geheel terecht is dat niet, daar het doel dat Epkema zich
uitdrukkelijk bij die uitgave had gesteld, verder ging dan het bezorgen van een
herdruk. (Vgl. mijn artikel In Fryske Siegenbeek in Flecht op 'e koai. Stúdzjes
oanbean oan Prof. dr. W.J. Buma. Grins 1970. Pag. 232-240).
In de tweede studie, Joast Hiddes Halbertsma en Gysbert Japicx, vermeldt Breuker
interessante bijzonderheden over Halbertsma's ongunstig oordeel over de
Gysbert-filologen tot op zijn tijd. Dat over Epkema lijkt mij niet geheel gespeend van
jalousie de métier (blz. 23-24; noot 107), en het ‘onvriendelijk’ verwijt van Breuker
in dit verband aan het adres van Ten Broecke Hoekstra in noot 64 is evenmin
verdiend. In 1813 kon deze kwalijk inzicht hebben in klankwetten die o.a. Rask en
Grimm nog niet geformuleerd hadden.
De verdienste van deze tweede studie is, dat schr. duidelijk maakt, dat Halbertsma
ervan overtuigd was, dat de taal van Gysbert Japiks elementen bevatte uit
verschillende dialecten, zodat het voor een juiste filologisch-etymologische
interpretatie van die taal noodzakelijk is die dialecten grondig te kennen. Vandaar
Halbertsma's aantekeningen, overgeleverd in de beide handschriften met Hindelooper
woorden en de uitgave van dialectteksten in zijn Hulde II.
In een afzonderlijke paragraaf (blz. 30-31) formuleert Breuker in verband met zijn
beide studies enkele open gebleven vragen. Een ervan kan ik hier en passant in
het kort beantwoorden. P.C. Scheltema's vertaling van Gysbert Japiks in ‘onrijm
ynne tjinwurdige taal’ bevindt zich in de bibliotheek van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde te Leiden. Hs. 106 (Catalogus Compendarius, pars IV.
1937) is een eigenhandig net afschrift van 295 bladzijden, gevolgd door een register.
Het bevat op de linker bladzijden de Friese tekst
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volgens de Leeuwarder uitgave van 1681, met op de ernaast liggende bladzijden
de vertaling in proza. Eveneens treft men aldus Paris forlittende Enone aan, maar
de Psalmen met de verbindende gedichten ontbreken, alsmede de Friese brieven
die Gabbema in 1681 in zijn uitgave van Gysberts Friesche Rymlerye publiceerde.
In hs. 460 bezit dezelfde bibliotheek Scheltema's Nederlandse vertaling van de
beide grote prozastukken, die Gysbert uit het Frans vertaalde en die Gabbema
eveneens in zijn editie van 1681 opnam. De titels bij Scheltema luiden (de stukken
in deze volgorde in het hs.): Verhandeling over het Leven en den Dood van Philippus
van Mornaij in 't fransch beschreven en door Gysbert Japiks forfriescht. En:
Geschiedenis van Dorilles en Cleonice ten tyde van Cupido onder het bestuur van
Jupiter. Door Gysbert Japiks uit het Fransch forfriescht. Dit handschrift is een
geschenk van het Fries Genootschap, door bemiddeling van mr. J. Dirks in 1854
aangeboden.
Hilversum
E.G.A. GALAMA

Josef Brecht, Die pseudothomasischen Opuscula ‘De divinis moribus’
und ‘De beatitudine’. Texte und Untersuchungen zu mittelhochdeutschen
und mittelniederländischen Übertragungen. (Münchener Texte und
Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters...Band 40).
München, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1973.
Op het einde van de 13de eeuw werden door een onbekende Dominikaan uit het
Noorden twee werken geschreven: De divinis moribus (M) en De beatitudine (B),
die meestal samen en in deze volgorde voorkomen; het eerste is meer scholastiek
en ascetisch getint, het tweede eerder affektief en mystiek.
Tot deze konklusies kwam Pater Meersseman O.P. in Revue Thomiste 35, 1930,
1)
560-570 . In een voetnoot op p. 570 wees hij ook

1)

Deze studie volgt hoofdzakelijk de ‘historische inleiding’ van dezelfde auteur tot een
Nederlandse vertaling van De beatitudine door een Vlaamse ordesgenoot: Jac. vande Vyvere.
De gelukzaligheid des hemels. Uit de kleinere geschriften van S. Thomas van Aquino - 56e
Verhandeling -. Antwerpen, 1929.
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terloops op het bestaan van een middelnederlandse vertaling in een Haags
handschrift (KB. 76 J 11) en ontsloot aldus een nieuwe weg van onderzoek voor
nederlandisten. Pater Axters heeft deze basis verbreed door in zijn Scholastiek
Lexicon p. 49*-51* een paar excerpten te publiceren naar een Berlijns handschrift
o

(Staatsbibl. germ. 4 1337 [Geldern, klooster Nazareth, c. 1489]), K. Ruh tenslotte
(Bonaventura deutsch p. 258) haalde een derde handschrift (Kopenhagen, KB. Th
o

8 31) binnen onze gezichtskring.
Deze twee teksten, die eigenlijk ten onrechte nog met de naam van de Aquinaat
worden verbonden, heeft Josef Brecht genomen als onderwerp van het proefschrift,
waarop hij in 1969 onder leiding van Prof. K. Ruh (Würzburg) promoveerde. Zijn
werk, dat thans gedrukt voor ons ligt, bestaat uit vier delen. Het eerste handelt over
de twee in de titel genoemde traktaten in het oorspronkelijk Latijn en in een
middelnederlandse vertaling, het tweede over hoogduitse omzettingen, alleen van
‘De beatitudine’ (1. Ludwig Moser, O. Carth. [Basel, 1507]; 2. Thomas Finck O.S.B.
ii

[Elchingen, 1489]; 3. een fragment uit Mainz [XV ]); het derde deel bevat
bemerkingen over de opvattingen van pseudo-Thomas met betrekking tot zaligheid
en volkomenheid, het vierde tenslotte geeft een glossarium. We zullen ons in deze
bespreking uiteraard vooral met de middelnederlandse vertaling bezighouden, in
de eerste plaats (A) met de handschriften, vervolgens (B) met het glossarium en
tenslotte (C) met de tekstuitgave zelf.
A. Wat het onderzoek der middelnederlandse handschriften betreft heeft Brecht
genoegen genomen met de boven geschetste stand van zaken, niet bevroedend
dat hem aldus bijna de helft van de tekstoverlevering ontging. Men voege het
volgende toe:
4. Leiden UB, Letterkunde 1031, fol. 1: sanctus thomaes boeck van Aquinen
vanden godliken manieren ofte seden. - Inc. WEst volcoemen als oec v
hemelsche vader volcoemen is. Inder hilliger scriften wort ons niet onmoeghelix
gheraden of gheboeden...; eindigend met een plustekst: Ende hoe dat die
ewighe vroude alle
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5.

6.

7.

8.

verganclicheit achter te setten puerlick ghesocht wort . alsoe vele is dat werck
vruchtbaerre ende der hilligher drieuoldicheit loueliker Amen hier eyndet sanctus
thomaes boeck van Aquinen vanden godliken manieren ofte seden . Op fol.
18: Hier beghint een boeck vander kennisse godes mynne ghebruken enynge
lof danc ende medeurolicheit der saliger gheeste - Inc. SAlich sin sie O here
die in dinen huuse woenen. Dat huus godes is die ewighe salicheit . die elck
mensche natuerlick begheert als sanctus Augustinus secht. welke salicheit
gheleghen is in die kennysse godes . mynne ende ghebrueken...
Amsterdam UB, V J 10, fol. 125 b:...vanden godliken seden [waarschijnlijk
Holland, c. 1430]. Zie J.J. Lub, Sinte Augustijns Hantboec. Assen, 1962, I, p.
22-24.
Een Utrechtse postinkunabel uit 1535 (NK nr. 718, tweede stuk, blz. 18a en
volgende), die o.a. bevat een ‘boecxken dwelc sinte Thomas heeft ghemaect
van der godlijcker manieren’ (= M).
Drie hoofdstukken uit De beatitudine vindt men ook in het goed verzorgde
handschrift Londen B.M., Add. 39643 [XVde e.]; ze werden niet herkend door
R. Priebsch, Deutsche Handschriften in England. Erlangen 1901, II, p. 307-308,
nr. 317, noch door J.J. Lub, Sinte Augustijns Hantboec. Assen 1962, I, p. 46-48.
Deze excerpten korresponderen aldus met de editie Beck: fol. 190V-192 R:
editie p. 115, r. 385-116 r. 418; f. 192 R-194 R: p. 128, r. 860-129 r. 896; f. 194
R-196 R: p. 129 r. 897-131 r. 943.
Volledigheidshalve kan hier nog aan toegevoegd worden een vermelding in
de biblioteekcatalogus uit c. 1475 van St. Barbara te Delft: nr. 90. Thomas van
Aquien (!) boec van Gods kennisse (zie ed. W. Moll in Kerkhistorisch Archief
4, 1866, p. 259). Hier wordt duidelijk De Beatitudine bedoeld. Waar dit
handschrift thans berust is me niet bekend. Ook in Frenswegen bij Noordhorn
(kongregatie van Windesheim) bevond zich nog in 1850 tweemaal hetzelfde
werk (Zie K.O. Meinsma, Middeleeuwsche Bibliotheken. Zutphen, 1903, p. 256
nrs 63 en 67).

De verspreiding van deze traktaten blijkt dus aanzienlijk groter dan Brecht
vermoedde: voor De Moribus twee handschriften en één postinkunabel; voor De
Beatitudine één handschrift, plus enkele excerpten, plus drie thans verdwenen
handschriften.
Als legger heeft Brecht handschrift B, het Berlijnse handschrift uit Geldern,
gekozen, ‘weil diese Abschrift die wenigsten individuellen Abweichungen von der
lateinischen Vorlage aufweist (p. 10)’. We
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zullen straks zien wat die Latijnse versie waard is, maar reeds hier moeten wij ons
erover verwonderen dat noch herkomst noch tijd een rol spelen. Toch vertoont de
taal van B geen dialektische eenheid en staan meer oostelijke tegenover meer
westelijke vormen: hi woste / hi wiste; hi sachte / hi seide; voersacht / voer(ge)seget.
Voortgezet onderzoek zal moeten uitmaken welke laag de originele is en of wij de
vertaler niet westelijker moeten zoeken dan de hier afgedrukte tekst uit Geldern.
Voor de bestudering van de middelnederlandse tekst is het noodzakelijk de Latijnse
versie te vinden, die de vertaler heeft gebruikt of althans een die daarvan zo weinig
mogelijk afwijkt. Brecht drukt ter vergelijking een lukraak gekozen Latijnse tekst af
uit de naar zijn eigen zeggen barslechte editie Parma 1885, verbeterd evenwel voor
M naar twee ‘willkürlich gewählten’ handschriften uit Trier, voor B naar een Keulse
inkunabel (die toevallig in Würzburg ligt). Mijns inziens heeft hij weinig kans in het
Italië van de late 19de eeuw te vinden wat hij zoekt. Hij had op zijn minst toch
2)
steekproeven moeten nemen met in de Nederlanden geschreven handschriften .
Ik denk vooral aan Utrecht UB 4 G 14 (cat. nr. 297), dat in de 15de eeuw werd
vervaardigd door frater Bruno van Amsterdam en toebehoorde aan de Utrechtse
kartuizers. Of indien Brecht niet zover wilde gaan, had hij de Utrechtse inkunabel
uit 1474 (Campbell 1669) kunnen gebruiken, een editio princeps waarvoor het
genoemde handschrift als drukkerskopij heeft gediend (Zie Hellinga, in De
vijfhonderdste verjaring van de boekdrukkunst in de Nederlanden. Catalogus. Brussel
1973, p. 98-100).
B. Een Latijns-middelnederlands (of / en middelhoogduits) glossarium, ingedeeld
volgens de woordsoorten (substantieven, adjektieven en adverbia, werkwoorden)
vult de laatste 50 blz. Te betreuren is het dat de middelnederlandse woorden slechts
via een Latijns lemma en daardoor uiterst moeilijk te bereiken zijn. Zo blijven een
aantal in-

2)

De Moribus treft men ook aan in de hss. Den Haag KB, 73 G 21 (Catalogus Codicum
o

Manuscriptorum Bibliothecae Regiae. I. nr. 670) f. 71v-91 [a 1469] en ibidem Akademie, II
fol. 170-181 [XVde e.].
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teressante woorden in de tekst verscholen; van sommige geeft het MNW maar één
voorbeeld (p. 20 doersichticheit ‘perspicacitas’; 19 ripicheit ‘maturitas’), andere
komen niet in de hier gebruikte betekenis voor (p. 20 bevelinge ‘affectio’; 31
genogesamheit ‘placabilitas’); een aantal, dat ik toevalligerwijze noteerde, ontbreekt
geheel bij Verdam: p. 116 andeylinge ‘communicatio’; 148 medeblide; 149
medevrolicheit ‘congratulatio’; 36 nietmakinge ‘detestatio’; 20 onbestadicheit
‘inconstantia’; 20 onbetroulicheit ‘infidelitas’; 52 turbacie ‘turbatio’; 144 verbilidinge
3)
‘successio’ (temporis); 35 volbeteringe .
Bij de lektuur van de middelnederlandse tekst bleek me ook spoedig dat in dit
glossarium bepaalde woorden niet werden opgenomen. Zo miste ik: p. 46 acceptor:
wtnemer; 116 amicus: vrend; 116 aurum: rycheit; 138 funis: reep; 55 intemperies:
ongetempertheit; 55 penuria fructuum: duer tyt en gebrec van coern; 55 temperies:
saticheit van weeder; 105 unio: geeninge. Zoekt men naar de reden van deze
omissies, dan vinden we op p. 237: ‘Das folgende Glossar soll nicht nur als Wortindex
gewertet werden. Es ist als erster Schritt zur Analyse der Übersetzerleistungen in
den edierten Texten gedacht...’ Daarvoor is volledigheid niet nodig, vindt Brecht en
hij neemt dan ook genoegen met ‘ein repräsentativer Gesamteindruck’. Vragen we
hem welk criterium deze keuze bepaalt, dan geeft hij volstrekt geen duidelijk
antwoord: ‘Die Lemmata sind nach dem im synoptischen Vergleich der
Interpretamente zu erwartenden Gewinn für die Wort- und Sprachgeschichte
ausgewählt.’ Met vage bewoordingen als ‘erster Schritt’, ‘nach dem zu erwartenden
Gewinn’ en dergelijke kan men natuurlijk alle kanten uit. Aangezien we met zijn
‘grundsätzliche Bemerkungen’ niet veel verder komen, lijkt het me dan ook meer
aangewezen zijn werkwijze aan de hand van een willekeurig gekozen steekproef
(resp. p. 74, r. 338- en 116, 423) te demonstreren.
Et quanto sincerius amat Deum

Ende woe dat si god puerliker
ende meer mynnet

propter innatam sibi bonitatem,

om synre weselicker goetheit willen,
die hem in gebaren is,

3)

Ook ziet de auteur in het meervoudig substantief p. 55 sterften (= pestilentia) ten onrechte
een gesubstantiveerde infinitief.
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et non propter participationem

ende niet omdes willen, dat si
an synre goetheit delachtich is,

beatitudinis ipsius, tanto beatior

woe dat die ziel seliger is,

est anima; licet communicatio

al ist, dat die andeylinge

beatitudinis divinae nequaquam

synre godliker goetheit

ipsam movet ad illam sinceritatem

hoer tot die puerheit der

amoris. Eja...

mynnen niet en beweget. Ay,...

Het ‘klein grut’ onder de woordsoorten (voegwoorden, voorzetsels,
voornaamwoorden, telwoorden enz.) ontbreekt, zoals gezegd, net alsof deze van
geen enkel belang zijn voor de vertaaltechniek. De woorden deus, innatus (innasci
en nasci) en movere werden helemaal niet opgenomen; bij anima, amor, bonitas,
beatus, divinus, amare noemt hij alleen andere plaatsen of vergenoegt hij zich met
een passim. Voor beatitudo geeft hij alleen selikeit (passim), terwijl hier tweemaal
door goetheit wordt vertaald. Bij sincerius amare volstaat hij met puerliker mynnen,
hoewel strikt genomen ende meer daar ook bij hoort. Participatio (andeylinge) - niet
als substantief in het MNW - en com municatio beatitudinis (delachtich syn an d.
godheit - in de tekst staat evenwel goetheit! -) heeft hij onderling verwisseld; er moet
staan participatio beatitudinis ipsius (an synre goetheit delachtich syn) en
communicatio beatitudinis divinae (die andeylinge synre godliker goetheit). Alleen
sinceritas geeft eigenlijk volledige voldoening.
C. Rest tenslotte nog de teksteditie zelf. Ik ben niet in de gelegenheid geweest deze
gedrukte tekst met het Berlijnse handschrift te kollationeren, maar nergens wordt
het vertrouwen in Brechts akribie geschokt. Wel zou het me verbazen indien alle
drie de handschriften op de volgende plaatsen een verkeerde lezing geven: p. 58,
r. 576 hat, lees: het; 61, 631 on, lees: ons; 116, 408 in vreuden, lees: in vrenden
(Latijn: in amicis; het bovengenoemd Londense excerpt heeft in vrienden); 135,
1116 mit mit, lees: mit; 147, 1537 in lernige, lees: in leringe (Latijn: doctrinis). Vreemd
vind ik ook de spellingen 33, 232 die hem crysten ‘crucifixores’ en 37, 285 die si
hebn ‘habentis’, maar dezelfde vormen komen ook voor respektievelijk 57, 572 en
56, 551. Ook p. 12 gebendie (lees: gebenedie of gebedinge?) en p. 14 gescheuen,
lees: geschenen (apparuit) lijken me niet in de haak. Maar dit zijn allemaal van die
kleine feilen, waaraan niemand ontsnapt.
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Samenvattend kunnen we zeggen dat Brecht enerzijds niet de noodzakelijke
codicologische grondslagen voor zijn tekstuitgave heeft gelegd en anderzijds niet
veel uit zijn tekst heeft gehaald en hem niet zo goed als mogelijk in tijd en ruimte
heeft verankerd. Tot welke groep behoort deze uitstekende vertaling, in welk milieu
ontstond ze? Hoe kan men de bekwame vertaler karakteriseren, welke techniek
paste hij toe, welke nieuwe woorden smeedde hij, waarin onderscheidt hij zich van
andere vertalers? Deze en vele andere vragen worden nergens beantwoord, zelfs
niet gesteld.
Hoezeer een tekstuitgave ook ontgoochelt, zij bezit steeds de onmiskenbare
waarde dat zij een tekst gemakkelijker toegankelijk maakt. Is die tekst bovendien
betrouwbaar, zoals hier mijns inziens het geval is, dan mogen we tegenwoordig niet
al te zeer brommen over onbenutte mogelijkheden.
Korbeek-Lo
R. LIEVENS

Frans Debrabandere, Studie van de persoonsnamen in de kasselrij
Kortrijk 1350-1400. Handzame, Familia et Patria. 1970. (558 blzn.; 900
fr.).
Opnieuw is een onomastische studie uit de Leuvense school, door de Kon. Vlaamse
academie voor taal- en letterkunde bekroond, in druk verschenen. Maar terwijl de
meeste van deze verhandelingen op het terrein der toponymie lagen behandelt de
studie van Dr. Frans Debrabandere een anthroponymisch onderwerp, zoals men
op grond van eerder verschenen werk van hem mocht verwachten. Zijn
licentiaats-verhandeling over Kortrijkse persoonsnamen omstreeks 1400 (1958)
verscheen indertijd in de Werken van de Kon. Commissie voor toponymie en
dialectologie. Het boek dat we hier aankondigen, het grootste deel van zijn doctoraal
proefschrift, bevat de materiaalverzameling met de naamsverklaringen. Enkele
aspecten die in het tweede deel van
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dit proefschrift zijn besproken zullen in afzonderlijke bijdragen worden behandeld.
De kasselrij van Kortrijk, het gebied rondom de stad gelegen dat administratief
en juridisch een eenheid vormde, omvat Kortrijk zelf niet, maar terecht zijn niettemin
ook de Kortrijkse persoonsnamen in dit onderzoek betrokken. Het gebied vormde
in taalkundig opzicht geen eenheid; er werd zowel west- en oostvlaams als frans
gesproken. Het materiaal bevat voor- en toenamen; het begrip familienamen heeft
Debrabandere niet gebruikt hoewel dat in vele gevallen gerechtvaardigd zou zijn
geweest. Oorspronkelijk was het zijn bedoeling de persoonsnamen van ± 1200 tot
1400 te behandelen, maar dit bleek ondoenlijk vanwege hun grote aantal. Daarom
zijn alleen die uit de tweede helft van de 14de eeuw bewerkt, toch altijd nog 2324
toenamen en 269 voornamen. In deze halve eeuw hebben de christelijke voornamen
met 62½% de overhand op de germaanse met 37½%. Bij de vrouwenamen vormen
de germaanse zelfs een heel kleine minderheid met nog geen 5%. In de steden
blijkt het percentage germaanse namen in 't algemeen hoger te liggen dan op het
platteland.
Opnieuw blijkt uit deze studie hoezeer het onderzoek van de persoonsnamen
belang heeft voor de lexicografie van het mnl.; zo kunnen dank zij dit glossarium
een aantal woorden aan het Middelnederl. woordenboek worden toegevoegd die
tot dusver alleen uit jongere bronnen of uit de dialecten bekend waren.
Met betrekking tot de verklaring van de toenamen worden enkele
behartenswaardige opmerkingen gemaakt. Zo verzet Debrabandere zich m.i. terecht
tegen de neiging, ontlening van een germ. voornaam a priori uit te schakelen. De
voornamen uit Förstemanns Altdeutsches Namenbuch zijn nog altijd een onschatbare
bron voor de verklaring van toenamen uit veel latere perioden, ook wanneer de
Diplomata Belgica in gebreke blijven daarbij als steunpunt te fungeren; ‘de
voornamentraditie is heel wat ouder dan de erfelijkheid van de toenamen, zodat
een voornaam die misschien in de 13de eeuw toenaam en zelfs familienaam
geworden is, heel gemakkelijk op een voornamentraditie kan teruggaan die b.v. tot
de elfde eeuw of hoger opklimt. Het is in zo een geval goed mogelijk dat we voor
die patronymische toenaam geen
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voorbeelden van voornamen meer vinden in de 13de of 14de eeuw; dit neemt
evenwel niet weg dat de voornaam bij ons kan hebben bestaan’ (blz. 20). Ik ben
het daarmee volkomen eens.
In overeenstemming met de Leuvense traditie worden bij de niet of minder
doorzichtige namen de mogelijke verklaringen alle opgesomd
(‘Deutungskreuzungen’), waarbij de schr. zich in vele gevallen van een eigen oordeel
onthoudt. Bij een aantal namen zou ik toch nog aan een andere mogelijkheid willen
denken. Zo kan men een persoonsnaam veronderstellen in de nos. 22, Aes (een
nog wel voorkomende vleinaam van Adrianus); 111, Best (Sebastianus: vgl. no.
113: Bastin); 206, Bliec (Bliec de Stavenesse 1262; Blijc f. Jonghe Simons 1344;
zie mijn Zeeuwse familienamen, blz. 38); 211, Bloc (Bloc Janssone 1342/3; t.a.p.);
588, (de) Goem (Gompert, Gumbertus); 675, Harinc (t.a.p., blz. 42, Van der Schaar,
Woordenb. van voornamen i.v. Hare, maar ook het hier besproken boek, blz. 20!);
866, Caes en 868, Caesman (Nicasius); 1526, De Pau (Paulus); 1750, Sabbe
(Sabine; vgl. no. 1751 ?); 2099, Valke en 2136, Vinke zijn bekende van germaanse
stammen afkomstige voornamen. Huisnamen kunnen schuilen in de nos. 206, (De)
Bliek; 663, De Hane; 683, De Havec en 1401, Nachtegale (m.i. waarschijnlijker dan
een goed zanger, die vaak 's avonds zingt). Bij nr. 1806, Schuet, kan gedacht worden
aan de pln. Scheut bij Brussel, gem. Anderlecht. Aan een ander toponiem bij de
nos. 324, Van den Bruele (breul: laag stuk grond, met houtgewas begroeid (of heeft
de schr. dit toponiem bedoeld?); 1513, Pancouke (Schönfeld, Veldnamen, blz. 132).
No. 99, Bant, kan een verkorting zijn van de beroepsnaam Bantezeel (no. 100).
Waarom acht de schr. een verklaring uit een germ. bandanaam minder waarschijnlijk?
No. 162, (De) Bert, brengt hij in verband met de zeevis bart, bert, maar hij schrijft
het in zijn materiaal maar één maal voorkomende lidwoord bij deze naam aan de
onkunde van de kopiïst toe en denkt daarom liever aan een brecht-naam. Aangezien
de naam mét het lidwoord in Zeeland vrij frequent voorkwam en -komt lijkt mij dit
toch wel twijfelachtig. Moet bij no. 840, Jakemine, niet aan fr. Jacquemin worden
gedacht? Bij 1018, De Coeman, komt ook de bet. koeiekoopman in aanmerking, al
houd ik de co(o)-
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man-vormen met de schr. voor geassimileerde vormen van coopman. Waarom kan
no. 1683, Du rieu, niet identiek zijn met de fr. fn. Durieu, die Dauzat (Dict. des noms
de famille) van ruisseau afleidt? Kan no. 1824, Scotte, hier alleen als de volksnaam
verklaard, ook niet in verband worden gebracht met de in no. 1825 genoemde
plaatsnaam en het in no. 1826 genoemde schot: afgeperkte ruimte voor het houden
van dieren? Bij no. 1878, Van der Sluus, behoeft niet alleen aan de stad Sluis, maar
kan ook aan een willekeurige sluis worden gedacht. Een afleiding van mnl. snicke,
naam van een licht vaartuig, ligt bij no. 1889, Snic, meer voor de hand dan een van
snic: snik, snikken of naar adem hijgen. Bij no. 2186, De Vriese, is de verklaring:
Fries, inwoner van Friesland, wat aan de enge kant.
Dit zijn zo enkele kanttekeningen die ik maakte bij het lezen van deze ongemeen
rijke verzameling die met grote zorg bewerkt is. Een aantal van de door Dr.
Debrabandere ontdekte namen hebben licht gebracht in voor mij tot dusver
onverklaarbare Noordnederlandse. In de 3de jg. van het tijdschrift Naamkunde
(1971, blz. 55-162) heeft hij intussen de voorafgaande halve eeuw Persoonsnamen
in het Kortrijks 1300-1350 gepubliceerd, ten getale van 630, waaronder een aantal
die in het hier besproken boek niet meer voorkomen. We zien het nog resterende
materiaal met grote belangstelling tegemoet.
P.J. MEERTENS

G.A. Bredero: Griane. Ingeleid en toegelicht door Fokke Veenstra. Met
fragmenten uit het volksboek van Palmerijn. Tjeenk Willink-Noorduijn,
Culemborg, 1973. In de reeks: De werken van Gerbrand Adriaensz.
Bredero.
Door middel van een brede, cultuur-historische inleiding, getiteld ‘Bredero en de
situatie van de mens’, geeft Veenstra een analyse van dit in het verleden meestal
niet gunstig beoordeelde toneelspel. ‘Wat
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wordt gezegd, waarom wordt het gezegd en hoe wordt het gezegd’, dat zijn vragen
waarop de editeur een antwoord wil geven. En deze vragen mogen niet zo nieuw
klinken, de antwoorden die Veenstra offreert, zijn soms verrassend en verhelderend.
Uitgangspunt voor het betoog is steeds de tekst van Bredero's stuk. Mede daarom
is het te betreuren dat Veenstra's gedetailleerde verantwoording van de keuze van
zijn tekst, nl. die van 1616, de eerste druk, tevens de enige die bij Bredero's leven
verschenen is, niet in deze uitgave is opgenomen, maar gezocht dient te worden
in Spektator II, 1972-73, p. 225-242 en p. 333-348.
Met een paar voorbeelden wil ik toelichten hoezeer Veenstra's benadering tot
een beter verstaan van de Griane heeft bijgedragen. Direct al de eerste scène van
het stuk heeft bij hem een ander aanzien gekregen. Vroegere editeurs van het stuk
kwamen er niet helemaal uit, meenden dat Bouwen Lang-lijf zich wellicht met het
publiek onderhield, zonder dat de zin daarvan erg duidelijk was. Veenstra heeft nu,
uitgaande van de betekenis van de uitdrukking ‘de dóót dancksen’ aannemelijk
gemaakt dat men zich moet voorstellen dat op het toneel een bruiloftsstoet met veel
toegelopen volk passeert. Daarmee is dan gelijk een belangrijk thema van het stuk
gegeven: de problematiek rond liefde, sex, trouw.
Veenstra zelf noemt dit overigens niet hèt thema. Dat formuleert hij als volgt: ‘de
grootheid van de mens gecontrasteerd met zijn eeuwig tekortschieten’ (p. 12). Hij
ziet dit gedemonstreerd aan Florendus, die al in zijn eerste claus ideaal en
werkelijkheid tegenover elkaar stelt: door zijn liefde voor Griane schiet hij tekort ten
aanzien van zijn waardigheid als vorstenzoon. Voor Griane geldt mutatis mutandis
hetzelfde: haar niet door de rede beteugelde hartstocht voor Florendus brengt haar
in conflict met haar positie als dochter van de keizer. De gelieven samen komen
door hun optreden in opstand tegen het gevestigd gezag en brengen daardoor
allerlei onheil teweeg. Het merkwaardige is dat in de commentaar die de ‘Chooren’
geven, Griane veel meer schuld toegewezen krijgt dan Florendus. Ook daarvoor
geeft Veenstra een verklaring door een betoog over de visie die men had op de
vrouw als uitermate wispelturig en redeloos wezen.
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Boeiend is ook de relatie die Veenstra legt tussen Bouwen Lang-lijf en zijn sinnelycke
Nel enerzijds en Florendus en Griane anderzijds. In het boerenpaar is ongeremd
zichtbaar wat enigermate versluierd in feite net zo voor de vorstenkinderen geldt.
Nu is het helaas wel zo dat de nieuwe antwoorden ook weer nieuwe vragen
oproepen. Zolang men in de veronderstelling leefde dat Bredero meedeed aan de
heersende modezucht en zonder veel nadenken een populair novellistisch gegeven
op het toneel bracht, had het weinig zin zich te bekommeren om allerlei te signaleren
inconsistenties. Nu Veenstra echter aantoont dat de dichter bewust vanuit een
bepaalde visie op het menselijk bestaan heeft gewerkt, worden die innerlijke
tegenstrijdigheden soms hinderlijk. Om een enkel voorbeeld te noemen: vanuit de
door de inleider geschetste visie op de man is Florendus' hartstocht voor Griane en
zijn toegeven daaraan als natuurlijk en niet zo erg afkeurenswaardig te beschouwen,
zij het afbreuk doend aan zijn grootheid als mens. Een heel andere zaak echter lijkt
me het daarop volgend bedriegen van de keizer, dat toch ook volgens de normen
van toen niet meer honorabel geacht kon worden. Moeilijk te verteren vind ik
eveneens zijn optreden tegenover medeminnaar Tarisius. Deze gedraagt zich in
het stuk geheel fatsoenlijk - hij vraagt clementie voor de gelieven, laat Griane op
het kritieke moment volkomen vrij -, maar Florendus doodt hem met de uitroep:
‘Tarisius betaalt / 't Gheen over twintigh iaar ghy t'onrecht hebt ghehaalt!’, een
onbillijk verwijt dat echter door het koor wordt overgenomen. Hiermee strijdt dan
weer de houding van de keizer, die in zijn toespraak (vs. 2418 vv.) Florendus bepaald
niet van alle schuld vrijpleit maar meer genade voor recht doet gelden.
Ook ten aanzien van Griane lijkt me Bredero's gedachtengang niet helemaal
helder. In haar grote monoloog aan het begin van het stuk verdedigt Griane haar
verliefdheid op Florendus met het argument dat ze hem had moeten troosten toen
hij gewond lag als gevolg van zijn hulp bij de verdediging van de stad. Hun
liefdesvereniging heeft echter pas daarnà plaats als Florendus al weer helemaal
gezond is en in staat om over de muur naar Grianes huis te klimmen. Aan het eind
van het stuk legt Griane aan haar weergevonden zoon verantwoording af over
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het gebeurde. Zelfs op dit moment van de waarheid is haar voorstelling van zaken
zeer tendentieus: ‘De gunste die myn hart FLORENDUS ging betóónen, / Niet uyt
wel-lust, maar om zyn leven te verschóónen,’ etc. Nu, wie zich het begin van het
stuk herinnert, heeft het moeilijk met die ontkenning van de ‘wellust’.
Voor de verklaring van deze en dergelijke onduidelijkheden kan vergelijking met
Bredero's bron dienstig zijn, een vergelijking die ons gemakkelijk gemaakt wordt
doordat het volksboek van Palmerijn, voorzover van belang, in de uitgave is afgedrukt
- een groot pluspunt van deze reeks.
Veenstra heeft dit aspect buiten beschouwing gelaten met de motivering dat hij
Bredero's stuk onbevangen tegemoet wilde treden. Helemaal begrijpen doe ik dat
niet: voor de interpretatie van het stuk kan het toch van belang zijn te vermelden
wat Bredero met zijn bron heeft gedaan? Hij heeft zich in elk geval enkele bewuste
afwijkingen veroorloofd. Zo heeft hij de volgorde in het verhaal op een belangrijk
moment omgekeerd. In het volksboek gaat Florendus eerst naar de keizer om hem
de hand van Griane te vragen. Na het voor hem zo teleurstellende antwoord wordt
hij ziek van liefde, temeer omdat de keizerin het hem onmogelijk maakt Griane te
zien. Als Griane van zijn dodelijkernstige toestand hoort, stuurt ze hem een ring als
blijk van liefde. Florendus knapt daar zo van op dat hij al na drie dagen een
ontmoeting met Griane kan hebben, een ontmoeting die voor hem uitloopt op ‘de
geheele possessie vant Casteel’. Bredero's wijziging - pas nà hun liefdesvereniging
gaat Florendus aan de keizer toestemming vragen - stelt de handelingen der
geliefden als minder overwogen, spontaner en daardoor wellicht minder schuldig
voor. In elk geval is vanuit de interferentie van de versie van het volksboek met die
van het toneelstuk de onduidelijkheid van Grianes verklaringen wel te begrijpen.
Ook wordt dan duidelijk waarom Palmerijn aan het eind als hij nog eens
samenvattend verslag uitbrengt aan de keizer niet vertelt wat er in feite in het stuk
gebeurd is, maar de versie van het volksboek volgt - zo gaf het ter plekke de bron.
Ook het optreden van Florendus tegenover Tarisius is vanuit het volksboek beter
te begrijpen. Daarin immers treedt Tarisius om Griane
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te krijgen als een listige intrigant op, samen met de keizerin die haar man tegen
Florendus ompraat, geprononceerder dan in het stuk. Vanuit die gezichtshoek is
dan ook het bedrog dat het minnend paar pleegt, verklaarbaar.
De wijze waarop Bredero met zijn bron omgaat, is dus niet feilloos. Ook kleinere
onhandigheden zijn aan te wijzen. De vss. 142-45 zijn zonder het volksboek moeilijk
te begrijpen; dat geldt ook voor de vss. 459-63 en nog sterker voor de dialoog als
Florendus en Palmerijn elkaar ontmoeten en elkaar blijken te kennen. Dit wordt in
het stuk alleen voorbereid door één regel in de lange monoloog van ‘De Tydt’. Alles
bijeengenomen geloof ik dat Veenstra's inleiding een aantal essentiële zaken
betreffende de Griane zeer heeft verhelderd, maar dat het stuk toch niet zo hecht
in elkaar zit als de inleider impliciet lijkt te betogen.
Tenslotte nog iets over de aantekeningen. Ten opzichte van vorige edities laten
die kwalitatief en kwantitatief een enorme vooruitgang zien. Het spijt me alleen dat
Veenstra niet altijd een verantwoording van zijn verklaringen geeft. Zo zou ik graag
weten hoe hij aan zijn, in de context erg aantrekkelijke weergave van lues (vs. 166):
lossing (van een pand) komt. Het WNT verklaart dit woord als wachtwoord; ook de
betekenis ‘afgesproken teken’ zou te overwegen zijn. Van de door Veenstra gekozen
betekenis wordt niet gerept. Die is wel s.v. los te vinden, maar hoe helpt dat voor
lues?
Voor een aantal andere plaatsen wil ik enkele aanvullende of andere voorstellen
ter verklaring doen:
21-22. Het kauwen van de ‘spiritus’ gaat me wat ver. Kunnen de gelieven elkaar
geen vruchten of noten toewerpen en die voorkauwen?
126. u ghesicht: niet de ‘spiritus’ maar de uit uw ogen toegezonden pijlen.
210. met versaken: met verzaking van mezelf (want veel liever zou ze het
toegeven).
738. Anbrengers: verklikkers(?) of zoiets als ‘aan de gang brengers’?
821-22. Help Tarisius wiens hoofd is opengehouwen door het volk (van) Florendus.
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947. Ik begrijp de hier gesignaleerde duidelijke dubbelzinnigheid niet. M.i. doelt
Griane op de knecht die het eerst alarm sloeg en zo de strijd ontketende.
1145-6. Hoe verwijzen Lely en Parel naar min en liefde? Beiden zijn toch symbolen
van zuiverheid?
1257-60. Een andere ordening van deze regels is denkbaar: Voorts stuit me tegen
de borst (...) dat ik niet voldoende van hem zal houden door onze vroegere omgang
met elkaar. Door dat familiare contact dunkt me ook, vader, dat ik hem nooit genoeg
zal kunnen eren. Stouwt beschouw ik dus als adjectief (komt vaker voor bv. vs. 703);
de weergave familiaar komt uit de proza-tekst. De punt na vs. 1257 pleit hier niet
definitief tegen: punten staan wel meer op voor ons vreemde plaatsen (zie bijv. vs.
2189; maar vgl. Spektator 2, p. 339 waar Veenstra zijn lezing verdedigt).
1241: bruyt: eerder betiteling van de vrouw vóór de eerste huwelijksnacht. Dan
zit er climax in de regel. Cf. voor de betekenis van bruid het sonnet van Hooft met
de aanhef ‘Vrouw brujdt’ (LSt. I, p. 156).
1331. overmorghen: zou geen analogie mogelijk zijn met het woord ‘overjarig’ dat
immers betekent van meer dan een jaar geleden?
1507. Onvruchtbare/tegendraadse Nel, kom maar hier en zeg maar dag met je
handje (want): Hèb je niks gekregen (nl. geen kind), zo zàl je ook niks krijgen (nl.
het ‘ghenieten van de suycker-stock’).
1682-83. De droefheid (hoewel als mist en nevel aanwezig) doet toch geen afbreuk
aan uw schoonheid en het blinkend-gladde traantje geeft hoger glans aan uw huid.
1825. kouraal: contaminatie van kraal of koraal (zie voor beiden WNT s.v.) en
cour.
2014. Met u gebreck: met wat u (van nature) ontbreekt, nl. een pels.
2134-34. De bron van dit verhaal is Plutarchus' Leven van Alexander (vert. S.L.
Radt, Een jongeling verovert de wereld. Zeist 1965, p. 59).
Heemstede
MARIA A. SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN
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Claes, F., s.j., 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). Belgisch Interuniversitair Centrum voor Neerlandistiek, 1970,
414 blz., gebonden.
In zijn Proeve eener critiek op het woordenboek van Kiliaan (1884) meende Kluyver
dat alleen de Nomenclator (1567) van H. Junius een bron van Kiliaan was geweest
(p. 15). Aannemend dat hem geen bronnen waren ontgaan, kwam hij tot de conclusie
dat Kiliaan ‘de levende taal uit den mond des volks’ had opgevangen en verder ook
wel woorden had verzameld ‘door op de eene of andere manier boeken te
excerpeeren’ (p. 27). Gezien de voor het Etymologicum van 1599 toegevoegde lijst
van geleerden wier werken Kiliaan had geraadpleegd was aan deze laatste conclusie
niet te ontkomen. Maar, zegt Kluyver: ‘Het ligt niet op mijn' weg te onderzoeken,
wat hij aan ieder in 't bijzonder heeft ontleend...Het zou m.i. de moeite niet loonen
overal met moeite na te sporen, op welke bladzijde van welk deel het oorspronkelijke
is te vinden’ (p. 28).
Als Claes over het probleem der bronnen even luchthartig had geoordeeld, dan
was zijn boek stellig ongeschreven gebleven. Hij heeft het zich intussen heel wat
minder gemakkelijk gemaakt dan Kluyver en het resultaat is dan ook van een andere
kwaliteit. Billijkheidshalve moet hier natuurlijk toch worden vermeld dat Claes, in
tegenstelling tot Kluyver, wegbereiders heeft gehad zoals Verdeyen, Heeroma en
De Smet. En al was de basis van Verdeyens onderzoek telkens weer te smal, wat
leidde tot het overschatten van de invloed van oudere Nederlandse woordenboeken
op de Thesaurus en Kiliaan, hij heeft toch eindelijk bij het bronnenonderzoek de
juiste richting aangewezen. De artikelen van Heeroma en De Smet over het
onderwerp zijn beter tegen kritiek bestand gebleken. Door zijn werk aan het WNT
bestond voor Heeroma trouwens de mogelijkheid elke dag weer artikelen van Kiliaan
te vergelijken met werk van diens voorgangers. Toch is de gezamenlijke bijdrage
van dit driemanschap in de verste verte niet te
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vergelijken met de resultaten waartoe Claes in dit kloeke boek is gekomen.
Claes onderscheidt zich in drie opzichten van zijn voorgangers: (1) hij heeft het
archiefonderzoek van Rooses overgedaan, (2) zijn onderwerp beslaat niet één maar
liefst drie woordenboeken, (3) hij baseert zich bij zijn speurtocht op een zo groot
mogelijk lexicografisch vergelijkingsmateriaal.
Hierdoor kon hij de door Rooses in 1880 in het leven geroepen mythe ontzenuwen,
t.w. dat het Dictionarium (1574) Kiliaans aandeel aan de Thesaurus (1573) van
Plantijn zou zijn geweest. Nog in 1914 had Storme in zijn Proeve eener Critiek op
den Thesaurus Theutonicae linguae (hs.) ongeveer dezelfde mening verkondigd.
Een kenner als Willem de Vreese noemde in zijn verslag dit antwoord op een
prijsvraag van de Vlaamse Academie al te oppervlakkig. Uit het werk van Claes
blijkt herhaaldelijk dat dit oordeel nog aan de milde kant was. Gelukkig maar dat
deze pyramide van onjuistheden nooit aan de drukpers werd prijsgegeven. Een
tweede mythe wordt door Claes uit de wereld geholpen, t.w. dat Kiliaan de
woordenschat van zijn boek uit de mond des volks zou hebben opgetekend
(Halbertsma, Spanoghe, Kluyver, Sabbe). Volgens Halbertsma had Kiliaan zelfs in
‘deze of gene estaminet...zijn glas bier’ drinkend, zijn dialectische woorden opgedaan!
Claes komt m.b.t. de drie onderzochte woordenboeken uit de drukkerij van Plantijn
tot de volgende resultaten: het Tetraglotton is waarschijnlijk door Kiliaan bewerkt
naar G. Morel, Verborum latinorum cum graecis gallisque coniunctorum Commentarij
(Parijs, 1558), met behulp van I. Frisius, Nouum Dictionariolum puerorum
latinogermanicum (Zürich, 1556) en enige oudere Nederlandse woordenboeken.
De bewerker van de Thesaurus was de Brusselaar A. Madoets. Voor dit slecht
afgewerkte boek waren de voornaamste bronnen J. Maaler, Die Teütsch Spraach
(Zürich, 1561) en J. Thierry, Dictionaire Francoislatin (Parijs, 1564). Het Dictionarium
heeft Kiliaan, onafhankelijk van Tetraglotton en Thesaurus, zelfstandig geexcerpeerd
met als basis het Nouum Dictionariolum puerorum germanicolatinum (1556). Hierbij
werd ook een en ander overgenomen
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uit Thierry, uit de woordenboeken van I. Berckelaer, en P. Dasypodius (1556), uit
het Naembouck van J. Lambrecht (1546) en incidenteel ook uit de Teuthonista van
Gerardus van der Schueren (1475-'77), het Tetraglotton en de Thesaurus.
Over Madoets, die bij Rooses een schimmige figuur was gebleven, heeft Claes
op blz. 42-43 enkele biografische bijzonderheden bij elkaar gebracht. Maar
vergeleken bij Kiliaan was Madoets een prutser. De door Kluyver voor het voetlicht
gehaalde Junius is, volgens Claes, waarschijnlijk nog geen bron geweest voor het
Dictionarium. Heeroma had dit laatste werk al duidelijk gezien als iets nieuws. Niet
de dienstbaarheid aan de school of het vertalen staat centraal, maar de belangstelling
voor de vaderlandse taal zoals dat bij de Zwitser Maaler het geval was in diens Die
Teütsch Spraach. Daar kwam nog bij de passie voor de taalwetenschap, d.w.z. voor
de taalvergelijking en de etymologie.
De ironie van het lot heeft echter gewild dat Kiliaans liefde voor de moedertaal
en de taalzuiverheid zou leiden tot het binnensluipen in zijn woordenboek, en vandaar
ook bij zijn navolgers, van een massa Duitse woorden ‘in nostram linguam Belgicam
translatae’; vele ervan zijn in onze taal aanvaard, andere zijn misbaksels gebleven.
Dank zij Claes zijn er nu gaten geslagen in het Kiliaanse ijzeren taalgordijn (‘sinds
Kiliaan’) van onze etymologische woordenboeken. Voor tal van woorden zijn nu
vroegere dateringen mogelijk. Zijn register van uit oude werken aangehaalde woorden
(op blz. 388-414) is voor dit doel onontbeerlijk; het is een goudmijn voor lexicografen.
Het boek van Claes werpt tevens een dam op tegen de in het MNW, en in mindere
mate ook in het WNT, uitentreuren geëtaleerde lichtgelovigheid en gebrek aan
kritische zin tegenover allerlei rariteiten in de lexica van Plantijn en Kiliaan. ‘Bij
woordenboeken die door vertaling zijn onstaan’, schrijft Claes, ‘(moeten we) altijd
rekening houden met mogelijke invloed van een vreemde taal, eer we besluiten dat
een woord in het Nederlands van die tijd gebruikt werd’ (blz. 123). Maar Verdam
heeft in dit opzicht van de prins nooit kwaad geweten, waar hij woorden die hij bij
Plantijn of Kiliaan aantreft zonder blikken of blozen tot Middelnederlands promoveert,
en Stoett in het sluitstuk van het MNW doet het hem na.
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Zo heeft het MNW IX, 1625 (i.v. W a l ) en 1837 (i.v. W a t e r w a l ), op gezag van de
Thesaurus en Kiliaan, een op grond van hd. wasser Wällen in Frisius' Dictionariolum
(1556) geconstrueerd Waterwalle ‘onstuimige golf’ (niet te verwarren met een
authentiek mnl. waterwal dat wat anders betekent) opgenomen. Wijngewas
‘wijngaard, wijnberg’ promoveert Stoett (IX, 2491) tot Middelnederlands op grond
van het Etymologicum (1599); het woord is door Kiliaan voor het eerst in zijn
kanttekeningen bij zijn handexemplaar van het Tetraglotton gefabriceerd naar het
model van ‘Vinetum Weyngwächsz’ bij Frisius. Dat ook het WNT niet geheel vrijuit
o

gaat, blijkt b.v. uit Dl. VII, 3182 (afl. 24, a . 1929), waar A. Beets de vraag stelt, of
‘het hoogduitsche woord kittel, kiel (kleedingstuk)’...‘hier eenigszins gewoon’ was?
‘Waarom anders is het een artikel bij Kiliaan?’ Op gezag van Kiliaan en Desroches
is tenslotte zelfs een naar wolhabend (Frisius) in het Dictionarium gefabriceerd
welhebbende door C.H. Peeters gepromoveerd tot Zuidnederlandse volkstaal!
Het is m.a.w. nu toch wel zonneklaar dat een kritiekloos verwijzen naar Plantijn
of Kiliaan zonder zich af te vragen wat de bron kan zijn geweest, na het
standaardwerk van Claes echt niet langer verantwoord is. Het kan echter, vrees ik,
nog een poosje duren eer dit inzicht gemeengoed zal zijn geworden.
De Vooys heeft beweerd dat Kiliaan de Teuthonista niet heeft gekend; hij heeft
ook betwijfeld, of de bewerkers van de Thesaurus Van der Schuerens Teuthonista
tot hun beschikking hebben gehad. Claes komt echter tot de conclusie dat ontlening
van enige artikelen aan de Teuthonista wel degelijk mogelijk is. Het aandeel van
de Teuthonista aan het Dictionarium schat hij op 2,6%. Als medewerker van het
WNT heb ik destijds de onjuistheid van de bewering van De Vooys enkele malen
kunnen constateren. Ik wijs b.v. op de volgende overeenstemmingen:

Teuthonista (1477)
D u n n y n g . dunegge. Tympus

V e m e . Judicium vetitum.

D u n n e , d u n n i n g h e . sax. sicamb.
holl. j. slaep oft slagh des hooofts.
Tempora. sic dicta quòd cauentur &
attenuentur longa temporis diuturnitate,
Kiliaan, Etymologicum (1599)
V e e m e . vetus sicambr. westphal.
Iudicium occultum. Kiliaan, Dictionarium
(1588).
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Waar Claes naar een van de vele uitgaven van een woordenboek van I. Frisius
verwijst, had hij het de lezer wel iets makkelijker mogen maken. Zo spreekt hij op
pag. 123 van het ‘Latijns-Duitse Dictionariolum puerorum van Frisius’ als de bron
van het Tetraglotton; men moet pag. 83 nog in zijn hoofd hebben om te weten dat
het werk van 1556 wordt bedoeld. Op p. 345 heet hetzelfde werk ‘het Dictionariolum
Latinogermanicum van Frisius’. Waarom niet in beide gevallen uniform geciteerd?
b.v. Dictionariolum puerorum latinogermanicum (1556)? Men vergelijke trouwens
op p. 297 een ondubbelzinnige aanduiding als Dictionariolum puerorum
Germanicolatinum (1556). Maar op p. 305 heet dit laatste werk Dictionariolum
Germanicolatinum, op p. 342 echter Dictionariolum puerorum Germanicolatinum,
resp. het Dictionariolum. De auteur weet natuurlijk zelf wel wat hij met zijn bonte,
speelse wisseling bedoelt, maar de lezer raakt echt de draad kwijt. Dat schr. van
het laatstgenoemde werk, blijkens de noot op p. 336, alleen de uitgave van 1596
heeft gebruikt, acht ik niet verantwoord.
Op p. 24, 107, 322 en 342 heet de auteur van de Teuthonista Van der Schuren,
wat o.m., blijkens de vette letters op p. 322, meer is dan een drukfout. Op p. 83,
184, 242, 278, 360 en 387 vindt men echter de grafie Van der Schueren. In plaats
van ‘de Latijnse woorden of zinnetjes’ op p. 27, r. 12 was de ‘Latijnse vertalingen
der Franse woorden of zinnetjes’ duidelijker geweest. Wallen (p. 299, r. 1) bij Kiliaan
betekent niet ‘opbruisend water, onstuimige golf’ maar ‘fluctuare’; het MNW IX, 1625,
i.v. W a l , Aanm. verwijst alleen maar naar het werkwoord wallen om een vermeende
betekenis ‘opbruisend water, onstuimige golf’ van wal aannemelijk te maken.
In de bibliografie der Nederlandse vertaal- en woordenboeken treft men het
Vocabulare van N. van Berlaimont aan in een Antwerpse uitgave van Wouter Mosbir
van ca. 1553. Hiervan zou het WNT een fotokopie bezitten, maar dat is niet geheel
juist; deze is eigendom van de U.B., het WNT heeft ze slechts in bruikleen. Wel
bezit het WNT fotokopieën van de edities 1536 en 1540, zoals in de bronnenlijsten
van het WNT vermeld is. Deze oude edities ontbreken echter in de bibliografie van
Claes, maar dat is blijkbaar met opzet ge-
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beurd. Daar staat tegenover dat de ed. ca. 1553 in de bronnenlijsten van het WNT
verstek laat gaan. Op p. 30 schrijft hij dat Berlaimont, een ‘walsch schoolmeester’
te Antwerpen, ‘vermoedelijk afkomstig was uit Frans-Vlaanderen’. Dit is m.i. onjuist;
ik meen dat de familie afkomstig was uit Henegouwen.
Waarom bedient schr. zich van fractuurkomma's bij het transcriberen van citaten
uit 16de-eeuwse woordenboeken? Natuurlijk staan die in de originelen, maar als
de auteur consequent was geweest, had hij insgelijks de fractuur l e t t e r s moeten
handhaven. Volgens de bibliografie, waarin men, volgens goede frankofone manier,
De Vooys op de D en Van Haeringen op de V moet zoeken, zouden van het
Nederlands Etymologisch Woordenboek van Jan de Vries sinds 1963 niet minder
dan ‘6 vol.’ verschenen zijn, terwijl het in werkelijkheid slechts om 6 afleveringen
gaat.
Tenslotte enkele opmerkingen over een viertal door Claes besproken woorden.
K n o p l o o k : volgens Claes (p. 120-121) ‘(geeft) het W.N.T. drie bewijsplaatsen
voor de vorm knoplook, die het aan volksetymologie toeschrijft; hiervoor citeert het
ook de Thesaurus van Plantin en Kiliaan. Zou Duitse invloed hier niet waarschijnlijker
zijn?’. Als ik goed zie, heeft het WNT niet minder dan vier bewijsplaatsen en vier
vermeldingen van deze vorm. Er is dus stellig meer aan de hand dan Duitse invloed,
die uiteraard in het Tetraglotton en het woordenboek van Plantijn voor de hand ligt.
Het WNT verwijst voor knoplook trouwens niet naar Kiliaan, wèl echter voor
knooplook, de enige vorm in alle drukken.
K o t s e n : Claes schrijft (p. 121): ‘Volgens het W.N.T., J. de Vries en Franck-Van
Wijk komt het woord kotsen in het Nederlands pas voor sedert Kiliaan, die het in
zijn derde druk Germ. Sax. Sicamb. noemt; in zijn eerste druk heeft Kiliaan dit woord
waarschijnlijk aan Maaler ontleend’. De oudste plaats in het WNT is inderdaad die
van Kiliaan (het Tetraglotton blijkt het woord al eerder te hebben), maar dat is in dit
verband niet relevant, wèl het feit dat het WNT kotsen eigenlijk geen recht laat
wedervaren waar het met geen woord rept over het evidente feit dat het woord in
onze taal aan het Duits ont-
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leend werd, terwijl Van Wijk dat wel degelijk schijnt te hebben beseft. Maar het WNT
neemt uit Van Wijk alleen over de onomatopoëtische oorsprong, die voor de directe
etymologie van geen belang is.
V e n d e l i j n : op p. 298 bespreekt schr. het lemma B a n i e r e , V e n d e l i j n in
het Dictionarium. Nu zou men verwachten dat hij iets gaat vertellen over vendelijn,
nota bene een apart artikel in het WNT. Maar neen, in plaats daarvan schrijft hij:
‘Volgens het W.N.T. was de vorm vendel nog niet gebruikelijk in het Middelnederlands
en is hij overgenomen uit het Middelhoogduits; Franck-Van Wijk en J. de Vries
schrijven dat vendel “sedert Kiliaan” voorkomt’. Maar als de oudste plaats van vendel
in het WNT al van 1556 dateert, wat heeft het dan voor zin Van Wijks datering van
1912 te vermelden? Die is toch door de in 1956 verschenen veertiende aflevering
van deel XVIII van het Leidse Woordenboek achterhaald.
V e r g e u e r s s e (p. 244): waar de Thesaurus het vergeuersche van de
Teuthonista ontleent als vergeuersse, hebben we te maken met een geval van
suffixsubstitutie door de Brusselaar Madoets.
Het wordt tijd deze bespreking te besluiten. Het is zonder meer duidelijk dat Claes
thans de beste kenner is van onze 16de-eeuwse lexicografie. Zijn conclusies zijn
gebouwd op de stevige grond van een breed en zorgvuldig onderzocht materiaal.
Belangrijk is ook zijn bibliografie der Nederlandse woordenboeken (p. 360-366).
Deze beknopt gehouden lijst geeft ons een voorproefje van de door de auteur op
p. 373 aangekondigde ‘List of Dutch Vocabulaires and Dictionaries printed before
1600’. Deze lijst is intussen verschenen, echter niet, zoals aangekondigd, in het
tijdschrift Quaerendo, maar in De Gulden Passer 49ste jaargang (1971).
Het werk over de bronnen van Kiliaans Etymologicum van 1599 is er nog niet.
Wie anders dan de auteur der Bronnen van drie woordenboeken uit de drukkerij
van Plantin zou zulk een boek met het nodige gezag en de vereiste deskundigheid
vermogen te schrijven?
F. DE TOLLENAERE

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 90

