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

i.s.m.

1

Nog enige oude bewijsplaatsen uit Kiliaans kanttekeningen
Als vervolg op mijn artikel in Ts. XC, 1974, pp. 183-189 bespreek ik hier een tweede
reeks woorden die Kiliaan als kanttekeningen bijgeschreven heeft in een exemplaar
van zijn Etymologicum Teutonicae linguae. Voor de meeste van de hier volgende,
voor Kiliaan nieuwe, woorden vinden we in deze kanttekeningen een oudere
bewijsplaats dan in het W.N.T.; andere zijn volgens de etymologische
woordenboeken van Franck-Van Wijk en J. de Vries pas ‘na Kiliaan’ in gebruik
gekomen. We wijzen er nog op dat Kiliaans kanttekeningen gedateerd moeten
worden tussen het verschijnen van zijn Etymologicum in 1599 en zijn dood, op
paasdag 1607.

briefpapier
K i l i a a n : brief-papier. sax. sic. i. schrijf-papier. Charta epistolaris, augusta.
Voor briefpapier, in Van Dale nu nog als een germanisme beschouwd, geeft het
W.N.T. i.v. brief (deel II, 1902) slechts twee voorbeelden, nl. uit G. Kuyper (1861)
en uit Ten Brink (1885). Kiliaan beschouwde het blijkbaar ook niet als een gewoon
woord, aangezien hij het sax. sic. noemt en erbij verwijst naar schrijfpapier. Zijn
vermoedelijke bron voor deze kanttekening was de Nomenclator Latinosaxonicus
van N. Chytraeus, waaruit heel wat van Kiliaans sax.-woorden komen (cf. Ts.
LXXXVII, 1971, pp. 21-24) en waarin we lezen: Charta epistolaris, augusta, Plin.
linde breff papyr (uitg. Hamburg, 1594, kol. 161).

dispuut
K i l i a a n : Dispute, disputatie. Contestatio, disceptatio, disputatio. (uit de
kanttekeningen achteraan bij de lijst van bastaardwoorden).
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In het W.N.T. komt de oudste bewijsplaats voor dispuut uit de Bijdragen en
Mededeelingen van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht (1617); het
onuitgegeven materiaal van het W.N.T. vermeldt echter een oudere plaats uit Duyck,
van 1596. De vorm disputatie stond reeds in Kiliaans Etymologicum en heeft in het
W.N.T. trouwens ook een oudere bewijsplaats uit 1592 (Groot Placaatboek).

familiariteit
K i l i a a n : familiariteyt. Consuetudo, familiaritas. (uit de kanttekeningen achteraan
bij de lijst van bastaardwoorden).
De oudste bewijsplaats voor familiariteit in het W.N.T. komt uit Heerman (1642).
Weliswaar wordt het adjectief familiaar reeds vroeger aangetroffen, nl. bij Van
Vaernewijck (1566-68), maar familiariteit is een nieuwe, rechtstreekse ontlening van
het Franse familiarité. Zeer waarschijnlijk was Kiliaans bron het Dictionnaire
Francoislatin (1564) van J. Thierry, waarin we lezen: Familiarité, Consuetudo.
Familiarité qu'on a les uns auec les autres, Familiaritas. Een nog oudere bewijsplaats
voor familiariteyt vinden we in het Dictionarium Tetraglotton (1562), waarin eveneens
Franse invloed waarschijnlijk is.

horizon
K i l i a a n : Horison. Horizon, finitor, terminator. (uit de kanttekeningen achteraan bij
de lijst van bastaardwoorden).
Franck-Van Wijk en J. de Vries schrijven dat het woord horizon in het Nederlands
‘sedert de 17. eeuw’ gebruikelijk is. Toch komt de oudste bewijsplaats ervoor in het
W.N.T. uit O.-I. en W.-I. Voyagien (1598) en in het onuitgegeven materiaal uit Der
Mallen Reden-kavel (1596).

rantsoen (portie)
K i l i a a n : ransoen, rantsoen. vet. holl. fris. Diurnum, cibarium diurnum: sportula.
Volgens Franck-Van Wijk kwam rantsoen met de ‘bet. “portie” nog niet bij Kil.’ voor;
toch dateert de oudste bewijsplaats ervoor in het
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W.N.T. uit 1598 (O.-I. en W.-I. Voyagien). Eigenaardig genoeg noemt Kiliaan deze
nieuwe betekenis ‘verouderd’ (vet.) en ook holl. fris.; hieruit kunnen we wel opmaken
dat hij ze in zijn persoonlijk spraakgebruik niet kende. Een mogelijke bron ervoor is
het Dictionaire ou Promptuaire Flameng-Francoys van de Fries E.E.L. Mellema,
waarin we lezen: Rantsoen, Rençon, m. (uitg. Antwerpen, 1589); al is de
overeenkomst hiermee op zichzelf niet overtuigend, toch kan ze steun vinden in het
feit dat ik verscheidene andere woorden die Kiliaan in 1599 holl. fris. noemt, in deze
eerste uitgave van Mellema's woordenboek heb gevonden.

reddeloos
K i l i a a n : redde-loos. Qui iuuari aut liberari non potest.
Volgens het Supplement op Franck-Van Wijk kwam reddeloos nog ‘niet bij Kil.’ voor.
Toch vinden we er in het W.N.T. reeds een bewijsplaats voor uit O.-I. en W.-I.
Voyagien (1598).

regendag
K i l i a a n : reghen-dagh. Dies pluuialis.
In het W.N.T. komt de oudste bewijsplaats voor regendag uit S. Hoefnagel (1624).

ruggemerg
K i l i a a n : rug-march. Medulla dorsi.
De oudste bewijsplaats voor ruggemerg in het W.N.T. komt uit J. van Beverwijck
(1642).

sabel (znw. wapen)
K i l i a a n : Sabel. Gladius Turcicus, ensis falcatus, harpe: acinaces, gladius Persicus.
(uit de kanttekeningen achteraan bij de lijst van bastaardwoorden; in het
woordenboek zelf heeft Kiliaan geschreven: sabel, opnemen uit Appendix)
Volgens Franck-Van Wijk kwam sabel in deze betekenis ‘nog niet bij Kil.’ voor, maar
J. de Vries schrijft dat het ‘sedert 1595’ gebruike-
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lijk is. Waarop hij hiervoor steunt, is niet duidelijk; het kan komen door een verkeerde
datering van de oudste bewijsplaats ervoor in het W.N.T., uit O.-I. en W.-I. Voyagien,
waarvan dit gedeelte echter van 1602 dateert.

smuk (znw.)
K i l i a a n : smucke. sax. i. blancketsel. Fucus. sax. schmucke.
De oudste bewijsplaats voor het substantief smuk in het W.N.T. komt uit Hooft (ca.
1635); volgens Franck-Van Wijk komt dit woord ‘nog niet bij Kil.’ voor. De vermelding
sax. in Kiliaans kanttekeningen kan doen denken aan de Nomenclator van Chytraeus;
hierin vinden we echter alleen: Inauris, Plin. Ohren gesmucke (Hamburg, 1594, kol.
232), wat ons geen bewijs voor ontlening kan geven.

spatten
K i l i a a n : spatten. holl. i. spuyten. Tubo iaculari.
Volgens het W.N.T. is spatten ‘waarschijnlijk een betrekkelijk jong woord’; de oudste
bewijsplaats ervoor komt uit Handv. v. Amst. (1624). Voor de samenstelling bespatten
vinden we in het M.W.B. echter reeds een bewijsplaats uit de Haagsche Bijbel
(1360), een Vlaamse tekst met een verhollandste spelling. Volgens Franck-Van Wijk
staat spatten ‘niet bij Kil.’; J. de Vries noemt het woord verwant met spuiten, waarnaar
ook Kiliaan verwijst. Dat deze het ‘Holl.’ noemt, wijst erop dat het geen Brabants
woord was; dit kan ook de reden zijn waarom het pas laat in de geschreven taal
gevonden wordt.

tegenpruttelen
K i l i a a n : teghen-protelen. Oppedere, obloquj.
Voor dit woord, in de vorm tegenpreutelen, komt de oudste bewijsplaats in het W.N.T.
uit A. van Zuylen van Nieuvelt (1603). Het enkelvoudige pruttelen wordt volgens het
M.W.B. reeds in de 15de eeuw aangetroffen.
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traagzaam
K i l i a a n : traegh-saem. Lentus.
Het woord traagzaam, dat volgens Van Dale tot de ‘literaire taal’ behoort, heeft als
oudste bewijsplaats in het W.N.T. een tekst uit 1621 van P. Hondius (uit Vlissingen).

trawant
K i l i a a n : Trawant. i. trouwant. (in het Etymologicum stond reeds: Trouwant.
Satelles...sax. drauant.)
Volgens Franck-Van Wijk komt trawant ‘nog niet bij Kil.’ voor en volgens J. de Vries
‘eerst na Kiliaen’. Het M.W.B. vermeldt truwant, trouwant enkel met de betekenis
van bedelaar, landloper; voor trawant, dienaar van een vorst vinden we in het W.N.T.
toch reeds een bewijsplaats uit 1596.
Vermoedelijk is Kiliaans bron voor sax. drauant de Nomenclator van Chytraeus,
die schrijft: Satelles, stipator, Cicer. ein Drauante (Hamburg, 1594, kol. 118).

trek (in het aangezicht)
K i l i a a n : treck des aen-sichts. Filum, lineamentum faciei: physionomia vel tractus
faciei. gal. traict.
Deze betekenis van trek staat nog niet in het M.W.B. en de oudste bewijsplaats
ervoor in het W.N.T. komt uit Huygens (1633). Het is mogelijk dat Kiliaans
kanttekening onder invloed staat van het Dictionnaire van Thierry: Le traict du visage,
Ductus oris, Lineamentum; hierop kan de toevoeging gal. traict wel wijzen.

verzadigen
K i l i a a n : ver-saedighen. Satiare. ger. ersettigen.
Het M.W.B. vermeldt enkel de vormen versaden en (later-mnl.) sadigen; in het nog
niet uitgegeven materiaal van het W.N.T. komt de oudste bewijsplaats voor
versadighen uit Lansbergen (1604). Bij Franck-Van Wijk vinden we over deze vorm:
‘nog niet bij Kil.’
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De verwijzing van Kiliaan naar ger. ersettigen kan komen van Maaler, die in zijn
Teutsch Spraach (1561) schrijft: Ersettigen, Erfüllen. Farcire, Satietatem afferre,
Satiare, Exatiare. De vorm verzadigen kan echter niet door dit Duitse voorbeeld
verklaard worden, zodat Kiliaan hem blijkbaar zelf gekend zal hebben.

walrus
K i l i a a n : wal-russche. Monstrum marinum cuius dentes eminentes eboris siue
dentium elephantini dentis loco sunt.
Volgens Franck-Van Wijk kwam het woord walrus ‘nog niet bij Kil.’ voor en volgens
J. de Vries is het ‘eerst nnl.’. In het onuitgegeven materiaal van het W.N.T. komt de
oudste bewijsplaats echter uit De Veer (1594).

wolkbreuk
K i l i a a n : wolcken-brocke. Cataracta. ger. wulckenbruch: sax. wolckenbruck.
In het materiaal voor het W.N.T. vinden we als oudste vindplaats voor wolkbreuk
een tekst van Van Musschenbroek (1736). Kiliaan had voor dit woord blijkbaar een
Hoogduitse en een Saksische bron: waarschijnlijk is de eerste Maaler, die schrijft:
Wulckenbruch (der) Nubes allisa, Nimbus, Cataracta; bij Chytraeus heb ik
wolckenbruck echter niet kunnen vinden.

zelfstandigheid
K i l i a a n : self-standichheyd. vet. Substantia.
Volgens Franck-Van Wijk kwam zelfstandig ‘nog niet bij Kil.’ voor; toch vinden we
in het materiaal van het W.N.T. verscheidene bewijsplaatsen voor zelfstandig(heid)
uit de Twe-spraeck (1584/85). Vermoedelijk noemt Kiliaan selfstandichheyd
(eigenaardig genoeg) vet. (verouderd) alleen maar omdat hij het in zijn persoonlijk
taalgebruik niet kende. Het is mogelijk dat de Twe-spraeck, die hij zeker gebruikt
heeft (cf. Ts. XC, 1974, p. 185), zijn bron voor dit woord was.
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zwoegen
K i l i a a n : swoeghen. holl. i. hijghen. het swoeghen der borst. Asthma.
Volgens Franck-Van Wijk komt het woord zwoegen ‘niet bij Kil.’ voor, maar was het
‘reeds mnl. blijkens mnl. ghesoech (ghesouch; gh) o., “het hijgen, geraas” en de
samenstelling be-swoeghen, “flauw vallen”’; J. de Vries schrijft: ‘in het mnl. alleen
ghesoech, ghesouch’. In het materiaal van het W.N.T. komt de oudste bewijsplaats
voor zwoegen uit de Nomenclator (1567) van H. Junius, die schrijft: Difficultas
spirandi...B. Benautheyt van adem, oft borsts swoeghen...Asthma...B. Kich...(uitg.
1583, p. 299). Het is mogelijk dat deze plaats uit de Nomenclator de bron voor
Kiliaans kanttekening was.
Leuven, november 1974
F. CLAES S.J.
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1)

Enkele bronnen van Leopolds Cheops

De richting van dit onderzoek rondom Cheops is geweest: van buiten de tekst naar
binnen toe. Dat komt er op neer dat ik me naar aanleiding van de onderzochte
mogelijke bronnen van Cheops concentreer op enkele lijnen in Cheops waarvan ik
veronderstel dat het hoofdlijnen zijn, die na vanuit het brononderzoek aangereikt te
zijn ook binnen de tekst van Cheops als zodanig zichtbaar gemaakt kunnen worden.
Het betekent dat ik vele vragen die ten opzichte van de door mij aangegeven
hoofdlijnen detailvragen zijn, vooralsnog onbeantwoord moet laten.

Egyptologisch
De tekst van Cheops biedt althans één onmiskenbare aanwijzing betreffende de
wereld waarin we moeten zoeken bij onze interpretatie. Verschillende onderzoekers
2)
van Cheops zijn op deze invitatie vanuit de tekst uitvoerig ingegaan .

1)

2)

Dit artikel bevat de op sommige plaatsen gewijzigde tekst van een voordracht, gehouden in
het kader van de post-akademiale cursus aan de subfaculteit nederlands van de Vrije
Universiteit te Amsterdam op 9 maart 1974.
Het bevat enkele voorlopige conclusies van een onderzoek waarvan het resultaat uiteindelijk
vorm moet krijgen in een dissertatie. Hierin zal uitvoeriger dan in dit artikel het geval is, worden
ingegaan op de klassieke achtergronden van Cheops. Tevens zal daar getracht worden de
dichterlijke werkwijze in Cheops en de maximen die in dit gedicht vervat zijn te zien in het
grotere verband van Leopolds oeuvre. Een punt van onderzoek zal verder zijn de mate waarin
Cheops gezien moet worden tegen de achtergronden van 19e-eeuwse en begin 20e-eeuwse
tradities in de literatuur in Nederland en daarbuiten.
De voornaamste beschouwingen waarin aandacht wordt besteed aan Cheops zijn:
A. Roland Holst, Over den dichter Leopold, Asd. 1927, p. 40-53 (Eerder: De Gids 1919)
P.N. van Eyck, J.H. Leopold. V.W. IV p. 316-369 (Eerder: De Gids 1924)
P.N. van Eyck, J.H. Leopold I-V. V.W. IV p. 526-586 (Eerder: Groot-Nederland 1927)
W. Kramer, Leopold's ‘Cheops’ (een stilistische interpretatie). N.Tg. 1952, p. 325-331
P. Minderaa, Leopolds Cheops. In: Opstellen en voordrachten uit mijn hoogleraarstijd. Zwolle
1964, p. 220-240
N.A. Donkersloot, J.H. Leopold. Lotgevallen van een dichterschap. Asd. 1965, p. 22-36 (n.a.v.
Van Eyck en Roland Holst)
Martien J.G. de Jong, Leopolds ‘Cheops’. Een interpreterend essay met tekstuitgave. Leiden
1966
R.F. Lissens, Nogmaals ‘Cheops’. Sp. d. Lett. 1969-70, p. 284-292.
Karel Meeuwesse, De slotverzen van ‘Cheops’. VMKVA 1970, nr. 3, p. 543-552.
Afgezien van Van Eyck en Roland Holst besteden allen aandacht aan de ‘egyptische’ kant
van Cheops.
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Hoofdpersoon van het gedicht is de egyptische farao Cheops, koning uit de vierde
dynastie, levend vermoedelijk ca. 2900 voor Christus en bouwer van de grootste
piramide bij Gizeh. Gezien het feit dat een meer dan zeer globale interpretatie van
Cheops zich allesbehalve gemakkelijk laat realiseren, lijkt het gerechtvaardigd van
deze aanwijzing gebruik te maken en te zien of kennis van deze farao en van het
wereldbeeld waarin hij z'n glorieuze plaats had, een bijdrage kan leveren tot de
ontraadseling van Cheops.
Uit wat er geschreven is over de wijze waarop Cheops zich verhoudt tot de voor
Cheops toepasselijke gegevens die de egyptologie verschaft, kan men één algemene
konklusie trekken: op sommige punten lijkt Cheops gefundeerd in de egyptologie,
op andere punten in het geheel niet. Zo lijkt de vogelvormige Ba-ziel die in de dag
uitgaat om de zon te zien en tevens de mogelijkheid heeft ad libitum bij het lijk in
de grafkamer te vertoeven, een beweging te maken die wel enigszins korrespondeert
met de beweging van universum naar grafkamer zoals ‘de ziel des ouden Pharaoh's’
in Cheops die uitvoert. Ter illustratie van de mogelijkheden die de egyptische religie
3)
toekende aan de Ba-ziel, citeer ik H.O. Lange , die, na vastgesteld te hebben dat
de gedachten over de Ba-ziel al vroeg beïnvloed werden door de voorstelling die
men had van de Ka (de onzichtbare dubbelganger), over de Ba-ziel het volgende
zegt: ‘Der Ba wurde ursprünglich als ein Vogel gedacht, und schon hierin liegt ein
Wink über die Bestimmung der Seele nach dem Tode des Menschen: sie war nicht
ans Grab ge-

3)

Lehrbuch der Religionsgeschichte, herausg. unter red. von P.D. Chantepie de la Saussaye.
In zwei Bändern, dritte volst. neu bearbeitete Aufl. Erster Band. Tübingen 1905, p. 219/220
(hfdst. Egypte door H.O. Lange).
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bunden, sie konnte sich entfernen, sich auf Flügeln gen Himmel aufschwingen und
unter den Göttern wohnen. Wir finden den Ba im Grabe bei der Mumie auf Besuch;
er weilt auf Erden und geniesst alle irdischen Glückseligkeiten; im Gegensatze zu
dem Ka kann die Seele sich frei bewegen. Nach den Pyramidentexten fliegt der
Verstorbene in der Gestalt eines Vogels zum Himmel, er kann auch die Gestalt einer
Heuschrecke annehmen - die Heuschrecke ist nach ägyptischer Betrachtungsweise
ein Vogel - und so den Himmel erreichen; oder er kann auf der Rauchsäule des
Weihrauches gen Himmel fahren. Da wird er ein Echu, “ein Glänzender”, und kann
sich der Gesellschaft der Götter erfreuen.’
Enkele aantekeningen hierbij mogen duidelijk maken dat de gelijkenis tussen de
beweging van de Ba-ziel en die van de ziel van Cheops maar zeer gedeeltelijk is.
In de eerste plaats lijkt er voor Cheops na zijn terugkeer in de grafkamer sprake te
zijn van een point of no return, wat in tegenspraak is met het zich vrijmachtig
ophouden waar hij wil van de Ba-ziel. In de tweede plaats is de inschakeling van
de ziel van Cheops in een verband dat gekenmerkt wordt door afhankelijkheid en
dienstverrichting volstrekt in strijd met de voorstelling die men in het oude Egypte
had van de wijze waarop de Ba-ziel zich in de hogere regionen ophield. (Men zie
het slot van het bovengegeven citaat; het samenzijn van de glanzende Ba-ziel met
de goden wordt hier gekenmerkt door een afwezigheid van distantie, waar die
4)
distantie in Cheops juist een belangrijke rol speelt). A. Moret wijst erop dat de
doktrine van de Ba-ziel juist speciaal ten behoeve van de Farao werd gecreëerd
om hem in staat te stellen zich ook in het hiernamaals op de hem passende wijze
te onderscheiden van ‘les gens du commun’. (Overigens verschijnt het fenomeen
van de Ba-ziel pas in de vijfde Dynastie, dus nog niet die van Cheops). Daarentegen
verschaft de Ba-ziel aan de gestorven vorst de mogelijkheid de hem toekomende
plaats onder de hoogste goden in te nemen.
Ook op het punt van een ommegang van Goden door de kosmos lijkt de
egyptologie maar zeer ten dele toereikend te zijn. Wel kent de

4)

A. Moret, Rois et Dieux d'Égypte. Paris, 1911, p. 126-127.
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egyptische religie de voorstelling van de gelukkige zielen van de doden die als
sterren in het gevolg van de zonnegod, de heer des hemels, een gelukzalige
wandeling volvoeren. Hoewel hier wel een oppervlakkige overeenkomst te
constateren is met de voorstelling gegeven in de eerste strofe van Cheops, lijken
de verschillen minstens zo veelzeggend. Het ongenaakbare van de Hoge Heerschers
in Cheops is niet terug te vinden in deze egyptische voorstelling. Verder gaat het in
deze voorstelling om een ommegang van zielen van gestorvenen waaraan iedere
gestorvene deel heeft, maar de gestorven farao nu juist niet. De farao schikt zich
niet in enig verband, vriendelijk of niet, hij streeft integendeel steeds verder en
verslaat alles wat hij op zijn weg tegenkomt, goden inbegrepen. ‘Wohl begegnet er
allerlei Göttern und Sternen, die seinen Weg hindern könnten, aber keiner vermag
ihn aufzuhalten: es gibt keinen Gott, der ihn festhielte, es gibt keinen Widersacher,
5)
der sich ihm auf seinem Wege widersetzte.’
Dit beeld van de farao die na zijn dood boven de goden uitstreeft, gecombineerd
met de voorstelling van de Ba-ziel die als gelijkberechtigde in het gezelschap van
de hoogste goden verkeert, kan leiden tot de conclusie dat de egyptologie ons op
het punt van de wijze waarop de gestorven farao zich in het hiernamaals ophoudt,
inlichtingen verstrekt die tegengesteld zijn aan de ondergeschikte wijze waarop
onze Cheops zich in zijn hiernamaals moet gedragen.
De piramide van Cheops in Cheops lijkt op het eerste gezicht, van buiten en
vervolgens van binnen, aan alle eisen te voldoen. Men ziet de afbeeldingen uit
Zadoks-Josephus Jitta voor zich: de mathematisch-zuiver uitgevoerde kolos, de
rituele voorstellingen op de wanden van de grafkamers, figuren uitgevoerd in reliëf
(‘het zijdelingsche aangezicht’). Echter, verschillende malen is al vastgesteld: juist
de piramide van Cheops heeft geen versierde wanden. Evenmin heeft hij marmeren
buitenwanden, wel een kalkstenen deklaag. Men kan zeggen: de dichter heeft hier
6)
z'n eigen piramide van Cheops ingericht .

5)
6)

Adolf Erman, Die Aegyptische Religion. Zweite umgearb. Aufl., Berlin 1909, p. 105.
Zoals Leopold ook zijn eigen middeleeuwse kerstliedjes schreef (Christusverzen, Verzen
1897) en in Albumblad (V.W. I, 1951, p. 48) het thema ‘bruidje-moederschap’ vorm gaf met
behulp van achtereenvolgens iets dat erg veel op een literaire variant van Matthijs Maris lijkt
en van een primitieve madonna in goudbrokaat met kind, waarvan alle elementen te herkennen
zijn als afkomstig van de vlaamse primitieven, maar waarvan het samenstel als zodanig niet
terug te vinden is in de Madonna-ikonologie.
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Dat overigens de beschrijving van het inwendige van de piramide egyptologisch wel
verantwoord is (afgezien dan van het feit dat hij juist niet op die van Cheops van
toepassing is), daarop is in verschillende beschouwingen al gewezen. Meeuwesse
wijst op de magische hoedanigheden die de egyptenaren toekenden aan de tekens
en voorstellingen in de piramide. Op kracht van hun symbool-zijn werd aan deze
‘aan de individuele verschijningsvorm onttrokken begrippen van de dingen’ ‘meer
7)
werkelijkheid dan de concrete dingen zelf’ toegekend . Wanneer de gestorven farao
terugkeerde naar zijn piramide kon hij middels deze symbolen onmiddellijk de realiteit
van zijn koningschap vervolgen. - Het lijkt erop dat de oud-egyptische religie op dit
punt wel correlaties heeft met de voorstelling aan het slot van Cheops. Wat de aard
van deze samenhang is, en of men, voortbouwend op de door Meeuwesse verstrekte
egyptologische gegevens, nu ook mag vaststellen dat Cheops aan het einde van
zijn tocht de realiteit van zijn koningschap vervolgt, is een tweede. Op dit punt kom
ik in het vervolg van dit artikel terug.
Men ziet dat - afgezien mogelijk van het magische karakter van de tekens en
beelden in de grafkamer - de oogst aan voor Cheops ondubbelzinnig toepasselijke
gegevens, ontleend aan de egyptologie, nogal pover is. Sommige aspecten van
wat zich rond Cheops voltrekt, komen wel gedeeltelijk overeen met wat de
egyptologie meedeelt, maar nooit volstrekt. Waarbij dan nog komt dat ik nergens
enig gegeven heb gevonden dat er op wijst dat de hemelfysica, zoals die aan Cheops
wordt gepresenteerd op zijn tocht door het universum, in grote lijnen overeen zou
komen met oud-egyptische gedachten hieromtrent. Dat de egyptische farao Cheops
een universum te zien krijgt dat ruim na zijn tijd in Griekenland bijeengedacht is,
hoop ik straks aannemelijk te maken.
Tot nu toe ben ik niet ingegaan op Cheops als historisch persoon. De enige min
of meer serieuze historische gegevens over deze farao

7)

Meeuwesse, gecit. art., p. 547.
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zijn te vinden bij de griekse geschiedschrijver Herodotus. In het tweede boek van
zijn Historiën, cap. 124-128, beschrijft hij Cheops als een machtswellusteling, die
onder dwang de religie afschafte en tiranniek zijn volk dwong om te werken aan de
bouw van de hem en zijn koningschap verheerlijkende piramide. Op deze passage
in Herodotus is in verschillende beschouwingen over Cheops al gewezen. Het door
Herodotus opgeroepen beeld lijkt wel te corresponderen met de voorstelling die in
de zesde strofe gegeven wordt van Cheops: ook hier is hij een despoot die zijn volk
afbeult bij het werk aan ‘dit koninklijk gloriestuk’. (Bij deze vergelijking van Leopolds
Cheops met die van Herodotus past het vaak vermelde gegeven dat de eerste
conceptie van Cheops ontstaan zou zijn tijdens een Herodotus-les, gegeven door
8)
de leraar oude talen Leopold) .
In de loop van de geschiedenis werd echter het beeld van Cheops als goddeloze
despoot uitgewist. In plaats daarvan kwam het beeld van de machtige wijze die een
heilig boek geschreven zou hebben. Ik ontleen deze wetenschap aan het in de tijd
van Leopolds leraarschap gangbare commentaar van Alfred Wiedemann op het
9)
tweede boek van Herodotus . Er van uitgaande dat Leopold deze commentaar
gekend zal hebben, concludeer ik dat Leopold op de hoogte moet zijn geweest van
beide Cheopsen: de despoot en de wijze met zijn heilig boek. Aan het slot van mijn
beschouwing wil ik nagaan of deze notie zinvol is bij de interpretatie van Cheops.
Waar Leopolds voorstelling in strofe VI niet los zal staan van Herodotus, lijkt
Leopold om zich nader te informeren over Cheops ook het werk van Diodorus
Siculus, navolger van Herodotus en veelgesmaad compilator, er op na geslagen te
hebben. Voor de interpretatie van Cheops levert kennis van Diodorus geen nieuwe
gezichtspunten. Wel lijkt het erop dat we door te lezen wat Diodorus over Cheops
geschreven heeft, de dichter Leopold even aan het werk kunnen zien. Het gaat hier
om niet meer dan een klein terzijde in mijn betoog.

8)
9)

J.C. Kamerbeek, Leopold en de Oudheid. De Nieuwe Stem, jg. XI (1956), p. 99.
Herodots zweites Buch mit sachlichen Erläuterungen herausgegeben von Alfred Wiedemann.
Leipzig (Teubner) 1890, p. 463.
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10)

Diodorus dan schrijft over de piramide van Cheops het volgende :
‘Sie besteht ganz und gar aus hartem Stein, der zwar sehr schwer zu
bearbeiten, aber auch von ewiger Dauer ist. Denn nicht weniger als
tausend Jahre, wie man sagt, sind bis auf unsere Tage seitdem verflossen,
wie aber einige schreiben, sogar mehr als 3400 Jahre, und doch verharren
die Steine noch jetzt in ihrer anfänglichen Zusammenfügung und haben
den ganzen Bau unversehrt erhalten. Es wird erzählt, der Stein sei aus
Arabien aus weiter Entfernung herbeigeführt worden, und der Bau
vermittelts Dämmen geschehen, weil um jene Zeiten Maschinen noch
nicht erfunden waren. Und was das wunderbarste ist: obgleich hier Werke
von solcher Grösze erbaut wurden und die umliegende Gegend nur aus
Sand besteht, ist doch wieder eine Spur von einem Damme noch vom
Behauen der Steine übriggeblieben, sodasz es den Eindruck macht als
sei das Werk nicht allmählich durch Menschenhände entstanden, sondern
auf einmal wie von einem Gotte fertig in die Sandwüste hineingestellt
worden. Zwar versuchen es einige Ägypter, hiervon wunderbare
Erklärungen zu geben, als hätten nämlich die Dämme aus Salz und
Salpeter bestanden, und der hierher geleitete Flusz hätte sie dann
aufgelöst und gänzlich ohne weitere Menschenarbeit vernichtet’.
Het lijkt er even op dat Leopold, intuïtief herschikkend, voor zijn tekst gebruik
heeft gemaakt van enkele ingrediënten die hij bij Diodorus aantrof. Naast de
fabuleuze ouderdom waarover beiden spreken, wil ik wijzen op de overeenkomst
tussen ‘...als sei das nicht allmählich durch Menschenhände entstanden, sondern
auf einmal wie von einem Gotte fertig in die Sandwüste hineingestellt worden...’ en
Cheops r. 123-125 ‘...of zij ontstond/uit ééne oorzaak, dat zij leek ontsprongen/uit
ééne spanning...’, waarbij ook het ‘fertig in die Sandwüste hineingestellt’-zijn een
zekere overeenkomst vertoont met ‘dat het daar veilig op de vlakte zat’ (126). Een
ander punt in Cheops, waarin iets van Diodorus lijkt terechtgekomen, is: ‘als een
kristal, een zout, dat afgezet/op dezen bodem werd’ (127-128). Men vergelijke
daarmee het bij Diodorus gegeven verhaal dat sommigen

10)

Diodors von Sizilien Geschichtsbibliothek, uebersetzt von Prof. Dr. Adolf Wahrmund. Erstes
Buch, zweite Auflage, besorgt von Prof. Dr. Otto Güthling. Berlin. z.j. Cap. 63.
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menen dat bij het bouwen van de piramide gebruik is gemaakt van uit zout en
salpeter bestaande dammen, die daarna door de stroom zijn opgelost. Het grote
verschil is - indien men althans het verband dat ik hier leg, accepteert - dat Leopold
het beeld van het zoutkristal toepast op de piramide zelf in plaats van op de dam.
Men kan verder stellen dat waar bij Diodorus expliciet een ‘Flusz’ aanwezig is, deze
in Cheops impliciet ook aanwezig is; anders had het zout niet ‘afgezet’ kunnen
11)
worden .

11)

Ik ben mij er van bewust dat een dergelijke veronderstelling over Leopolds werkwijze
speculatief van aard is. Er zijn echter meer plaatsen in het werk van Leopold waar men kan
vermoeden dat er sprake is van woorden, beelden, enz., afkomstig uit enigerlei lectuur, die
bij Leopold in een nieuw verband zijn ondergebracht. Zo lijkt Leopold in Cheops strofe 2 en
3 sommige beelden, die waarschijnlijk afkomstig zijn van Epicurus, een nieuwe zetting gegeven
te hebben. (Zie hiervoor verder in mijn artikel). Het gedicht ‘Wiegelend hoofd, zoet
vrouwenhoofd’ (In Gedempten Toon II) lijkt mede geïnspireerd op Oscar Wilde's Salomé met
alle verschillen uiteraard die er tussen beide teksten zijn. Deze overeenkomst betreft niet
alleen het beeld bij Leopold van een te kussen hoofd in een gouden schaal van handen, dat
men kan vergelijken met het hoofd van Jokanaan, door Salomé aangevat op een zilveren
schaal en tenslotte - Salomé's coup de théâtre - door haar gekust. De gelijkenis betreft in
veel opzichten ook de woordkeus. Leopold noemt het hoofd ‘een zuivere vrucht, een reinblank
ooft’; bij Wilde vergelijkt Salomé de mond van Jokanaan met een vrucht (‘a pomegranate’
vanzelfsprekend) en zegt: ‘I will bite it with my teeth as one bites a ripe fruit’. Voeg hieraan
weer toe Leopolds ‘dat mijne mond het proeven moge’. Bij zoveel overeenkomst kan men
zich dan wel afvragen of het ‘rijpe’ van de ‘ripe fruit’ misschien is terechtgekomen in Leopolds
r. 6: ‘het rustgezicht, rijp overtogen’. Vergelijk ook Leopolds ‘neergestreken koele oogleden’
met de toespraak van Salomé tot het koude hoofd van Iokanaän: ‘But wherefore dost thou
not look at me, Jokanaan? Thine eyes (...) are shut now (...). Lift up thine eyelids, Jokanaan!’
Wanneer men op grond van de boven aangegeven overkomsten het waarschijnlijk acht dat
Leopold hier ontleend heeft aan Wilde - bewust of onbewust -, dan is het volgende citaat
curieus. Het is een fragment uit een stukje van de parijse correspondent van de N.R.Ct. (een
krant die de Rotterdammer Leopold ongetwijfeld las en waaraan hij ook incidenteel meewerkte)
over de première van Salomé (13.II.1896; in de loop van 1896 werd ook In Gedempten Toon
gepubliceerd): ‘...als zij dat hoofd eindelijk voor zich heeft, het kozend met haar vingers, het
bewonderende woorden toesprekende en dan haar zwellende lippen drukt op de bloedelooze
mond van den doode, toont Lina Munte zich een toneelspeelster van veel talent...’. Komen
hier de ‘lippen’ vandaan die in de tekst van Leopold ‘zwellend openbreken’? Als we hier weer
zo'n kernwoord hebben dat door Leopold op de een of andere manier werd opgenomen in
het voor hem bruikbare complex ‘Salomé’, zien we tegelijk weer een omzetting: Lina Munte
kust met zwellende lippen, in In Gedempten Toon horen de zwellende lippen bij het gezicht
dat gekust wòrdt.
De vermoedens over een aspect van de werkwijze van Leopold die op waarnemingen als
deze berusten, blijven per geconstateerd geval natuurlijk speculatief. Wel lijkt het mij dat ze
een grotere mate van waarschijnlijkheid krijgen, wanneer de bevindingen in de verschillende
gevallen in dezelfde richting wijzen. Men kan daaraan nog toevoegen dat ook de Fragmenten
in veel gevallen een dergelijke constructie doen vermoeden: kernwoorden die staan te wachten
om opgenomen te worden in het verband van een nog onbekende kontekst.
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Het motto
Naast de egyptische farao Cheops met z'n ‘groot monument’ is er in de tekst van
Cheops nog een expliciete verwijzing te vinden die ons klaarblijkelijk buiten het
directe aanbod van de tekst wil voeren. Ik bedoel het motto ‘et inexpugnabile seclum’,
dat voor de tekst van de Zilverdistel-editie van Cheops in 1916 stond. Velen hebben
zich beziggehouden met de betekenis van dit motto; niemand heeft het kunnen
thuisbrengen, zodat de verwijskracht tot nu toe nihil is. Tracht men het men het
motto te vertalen, dan stuit men op het probleem dat seclum (de gecontraheerde
vorm van saeculum) minstens drie dingen kan betekenen: 1) tijd waarin een generatie
leeft; 2) wereld; 3) eeuwigheid. Men ziet dat de mogelijkheden nogal uiteenlopen;
een keus kan men niet maken omdat men tijd noch plaats kent waarin de tekst
waaraan het motto ontleend zou kunnen zijn, gesitueerd moet worden. Wanneer
Leopold zelf de maker van het motto is, verdwijnen de problemen niet, want alle
drie betekenissen (waarbij tijd en eeuwigheid elkaar duidelijk uitsluiten) kan men in
het kader van een mogelijke interpretatie van Cheops wel enige zin toekennen. De
ene mogelijke interpretatie van het motto lijkt niet waarschijnlijker of onwaarschijnlijker
dan de andere. Op grond hiervan laat ik het probleem van het motto verder buiten
beschouwing. Misschien had ik het niet eens mogen aanroeren: het schijnt dat
Leopold zelf het motto later weer geschrapt heeft. Eén conclusie: wanneer men het
legitiem vindt om het motto er wel bij te betrekken zonder overigens in staat te zijn
de betekenis ervan ondubbelzinnig vast te stellen, staat het in elk geval vast dat het
verwijst naar de grieks-romeinse Oudheid. We verlaten daarmee Egypte.
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Grieks-romeins
12)

Minderaa stelt dat het egyptologisch fond van Cheops maar smal is en dat - om
Minderaa's gedachtengang globaal weer te geven - dus de rest uit Leopold zelf
voortkomt, zelfuitbeelding is. Dit betekent voor Minderaa dat, gezien het geringe
aantal objectief-historische gegevens in Cheops, Cheops voor Leopold niet een
erudiet spel met historische gegevens geweest kan zijn, maar integendeel een
hoogst ernstige persoonlijke uiting. Behalve dat men zich kan afvragen of in de
poëzie het gehalte aan persoonlijke betrokkenheid van een uiting omgekeerd
evenredig is met de mate van onpersoonlijkheid van de verwerkte gegevens, kan
men ook de vraag stellen of de conclusie wel juist is dat, met aftrek van het als
egyptisch herkende, de rest door Leopold zelf is ‘bedacht’. Men zou even zo goed
het tegendeel kunnen verdedigen: dat, waar het door de tekst zelf opgeroepen
zoeken in eerste instantie een miniem resultaat heeft, dit hermetische geheel
(hermetisch ook in die zin dat het duidelijke reminiscenties lijkt te hebben aan
elementen uit de antieke mysterieleren) juist inviteert tot verder zoeken. Dat te meer
omdat het veld van onderzoek in ruime mate wordt uitgebreid als men het latijnse
motto er bij betrekt.
Wat nu volgt is een poging om na te gaan of het bij de interpretatie betrekken van
bepaalde wereldbeelden, aangehangen in de grieks-romeinse oudheid, zinvol is.
Daarbij is het in feite enigszins arbitrair om - wat ik boven gedaan heb - het
onderscheid te maken tussen expliciete verwijzingen (koning Cheops, het motto)
en verwijzingen die de tekst achteraf blijkt te bevatten. Wat een duidelijke verwijzing
is, is afhankelijk van het wereldbeeld van de lezer en zijn kennis van andere
wereldbeelden dan het eigene. Om een voorbeeld te geven: de piramide wordt o.a.
gekenschetst met de begrippen ‘samenhang en innerlijk verband’ (122-123) en
‘spanning’ (125). Voor de ene lezer zal het samengaan van deze termen het signaal
bevatten dat de leer van de Stoa hiermee mogelijk iets van doen heeft; immers,
συμπάθεια en τόνος zijn begrippen die tot de kern van deze leer behoren. Een
andere lezer zal pas achteraf, als de door de eerste lezer vermoede

12)

Minderaa, op. cit., p. 221.
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samenhang met de Stoa blijkt uitgewerkt te kunnen worden tot een zinvolle
hypothese, constateren dat er inderdaad een verwijzing was.

Leopolds werk als classicus i.v.m. Cheops
Bij het zoeken naar mogelijke bronnen van Cheops heb ik mede gebruik gemaakt
van enkele publikaties van de hand van Leopold zelf. Dat zijn om te beginnen zijn
onder de titel Stoïsche Wijsheid in het tweede deel van het Verzameld Werk
opgenomen vertalingen van de boeken V, IX en XI van Marcus Aurelius ‘Tot
zichzelven’. In 1904 werden deze vertalingen voor de eerste maal in boekvorm
gepubliceerd. Verder zijn vertalingen van een aantal geschriften van Epicurus,
Lucretius, en van andere schrijvers die enig licht werpen op de leer van Epicurus,
in 1910 gepubliceerd onder de titel Uit den tuin van Epicurus, eveneens opgenomen
in V.W. II. In de tijdschriften Mnemosyne en Museum schreef Leopold een aantal
artikelen, merendeels van filologische aard. De artikelen in Mnemosyne zijn vooral
gericht op Marcus Aurelius en Epicurus. Van de artikelen in Museum noem ik een
recensie uit 1912 van A. Bonhöffer, Epiktet und das Neue Testament (handelend
over het raakvlak van Stoa en vroeg christendom). Uit 1914 stamt het artikel over
E. Norden, Agnostos Theos, Untersuchungen zur Formengeschichte religiöser Rede
- dit werk van Norden een nog steeds geraadpleegde studie, waarin eveneens het
conglomeraat van vroeg christendom, stoïsche leer en oosterse geheimleren aan
13)
de orde wordt gesteld .

De piramide, opnieuw
14)

De Jong wijst op een oud-egyptisch scheppingsverhaal waarin de vorm der
piramiden in verband werd gebracht met een kegelvormige oerheuvel die zich bij
het begin van de wereld verhief boven de chaos.

13)

14)

Een overzicht van de publikaties in boekvorm, waaronder ook de wetenschappelijke, kan
men vinden in de door J.B.W. Polak samengestelde bibliografie in: J.H. Leopold, V.W. II,
Brusse/Van Oorschot 1952, p. 689-692.
Een overzicht van Leopolds publikaties in tijdschriften - waarin eveneens zijn wetenschappelijke
bijdragen zijn verwerkt - in: Dr. J.M. Jalink, J.H. Leopold. Bijdrage tot een levensbeschrijving.
Asd. z.j., p. 137-139.
De Jong, op. cit., p. 48.
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Zo zou de piramide het symbool geworden zijn van de kosmische orde tegenover
de eindeloze verwarring.
Men kan hieraan toevoegen dat men de piramide met deze symboolfunctie ook
in tal van griekse teksten beschreven vindt. In de min of meer syncretistische
geheimleren zoals die overal opduiken aan het begin van onze jaartelling - vaak
een mengsel van egyptische gnostiek, Hermesleer, stoïsche elementen en
vroeg-christendom met een scheut neo-platonisme (waarbij we dan weer in Egypte
zijn terechtgekomen) - komt de piramide herhaaldelijk voor, en wel als symbool van
de samenhang en geordendheid van al het zijnde. Leopold moet uitvoerig stil gestaan
hebben bij de denkwijzen waarin deze symbolische piramide gehanteerd werd. Zijn
publikaties over Bonhöffer en Norden in ‘Museum’ houden zich nu juist bezig met
het boven geschetste syncretisme.
Eén kenmerkend citaat waarin de piramide als symbool van de kosmische orde
gebruikt wordt, een uitspraak van Cyrillus van Alexandrië: ‘de piramide, zegt Hermes,
ligt aan de basis van de natuur en de onzienlijke wereld. Aan de top van de piramide
bevindt zich de scheppende Logos, die uitgaat van het eerste beginsel dat heerst
over het universum’. Dit citaat is o.a. te vinden in het werk van Joseph Kroll, Die
Lehren des Hermes Trismegistos, waarin o.a. de wederzijdse inwerking van Stoa
15)
en Hermesleer aan de orde wordt gesteld . Hier dus de piramide als symbool van
de welgeordendheid van de wereld, door één eerste beginsel bijeengehouden, en
betrekking hebbend zowel op de zienlijke als op de onzienlijke wereld. Het begrip
van de scheppende Logos stamt vermoedelijk uit de stoïsche leer. De Logos is daar
de wereldziel die het zijnde in de wereld ordent en bijeenhoudt.
16)
Overigens wijst De Jong er op dat in de 19e eeuw aan de piramide en wel met
name aan de grootste piramide, die van Cheops, allerlei mysterieuze eigenschappen
werden toegeschreven. Samengevat: de piramide zou de schrijn zijn waarin de
geheimen van de kosmos in de

15)
16)

Joseph Kroll, Die Lehren des Hermes Trismegistos. Münster i.W. 1914. Het Cyrillus-citaat op
p. 55-56.
De Jong, op. cit., p. 48.
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voortijd zijn neergelegd; elk onderdeel van de piramide corresponderend met een
onderdeel van het grote heelal, de piramide in zijn geheel symbool van de eenheid
en de samenhang van het heelal. - Van deze fantastische gedachtengangen rondom
de piramide zal Leopold op de hoogte geweest zijn; de al genoemde commentaar
van Alfred Wiedemann op het 2e boek van Herodotus besteedt er vrij uitvoerig
aandacht aan. - Ook in de meer kanonieke literatuur van de vorige eeuw zijn
dergelijke mysterie-piramides wel te vinden, zo b.v. in de Voyage en Orient van
Gérard de Nerval, waarin de inwijding van een neophiet in de piramide van Cheops
17)
wordt beschreven in termen die sterk doen denken aan de Mysteriën van Eleusis .
Ik wijs tenslotte op een voor Cheops mogelijk zeer belangrijke plaats in de
klassieke literatuur, waar de piramide - zij het veel meer terloops dan in het vorige
voorbeeld - eveneens gebruikt wordt als symbool van de eenheid en de samenhang
in het heelal. Het gaat om boek V cap. 8 van Marcus Aurelius ‘tot zichzelven’; de
18)
vertaling is in dit geval van Leopold zelf .
‘...En zoo zeggen wij ook, dat dit of dat ons overkomt, zooals de
werklieden, dat de vierkante steenen in de muren of pyramiden aansluiten,
als zij samenpassen aan elkander in de bedoelde bijeenplaatsing. Want
er is in 't geheel slechts ééne harmonie en gelijk uit alle lichamen het
heelal tot zulk een lichaam is saamgesteld, zoo ook is uit al de oorzaken
het noodlot tot zulk een oorzaak saamgesteld. (...) Derhalve volgens twee
redeneeringen moet gij genoegen nemen met het u ten deel vallende,
vooreerst, omdat het ú geschiedde en ú werd voorgeschreven en op ú
op de een of andere wijze betrekking had, als van het begin af aan uit de
oudste oorzaken saamgeweven; en ten anderen, omdat voor dat, wat het
heelal bestuurt, ook het aan elk in 't bijzonder overkomende oorzaak is
van zijn regelmatigen voortgang en zijn volmaking, ja waarlijk van zijn
bestand zelf. Want het geheel wordt verminkt, als gij het ook maar het
geringste doorsnijdt van den samenhang en het verband, zoowel van de
deelen als van de werkingen. En gij snijdt die door, zoover u betreft, door
ontevreden te zijn en gij vernietigt die als het ware’.

17)
18)

Gérard de Nerval, OEuvres, tome II (Pléiade 117), p. 225-229. (Zie ook: Aristide Marie, Gérard
de Nerval, le poète et l'homme, 1955, p. 192-193).
J.H. Leopold, V.W. II, 1952, p. 495-496.
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In dit Marcus Aurelius-citaat is het beeld van de piramide slechts bijkomstig; niettemin
drukt het dezelfde gedachte uit als de bovengenoemde piramide van Hermes: de
bijeenplaatsing van de elementen in (b.v.) een piramide correspondeert op het
zienlijke vlak met de opbouw-in-eenheid van alle lichamen tot één wereld, en, op
het onzienlijke vlak, van alle oorzaken tot één oorzaak. Het valt verder op dat in dit
door Leopold vertaalde caput naast de harmonie symboliserende piramide enkele
begrippen voorkomen die ook in Cheops een rol spelen. Ik noem ‘samenhang en
verband’ (r. 57, 122-123), ‘bestand’ (r. 60), ‘ééne oorzaak’ (r. 124). Ik kom op deze
passage later terug.

Epicurus
In 1903, 1904, 1907 en 1917 publiceert Leopold studies over Marcus Aurelius; in
1908 verzorgt hij een teksteditie van M. Antoninus Imperator ad se ipsum in de
‘Scriptorum classicorum bibliotheca Oxoniensis’. In 1909, 1910 en 1915 publiceert
hij studies over Epicurus.
Men kan globaal vaststellen dat in de wetenschappelijke belangstelling van Leopold
Epicurus de opvolger is geweest van Marcus Aurelius; alleen een korte recensie
van een nieuwe Marcus Aurelius-editie in 1917 valt uit deze regelmaat.
Op grond hiervan heb ik me aan het begin van het bron-onderzoek de vraag
gesteld of Cheops, waarvan de publicatie ongeveer samenvalt met het laatste artikel
in de reeks over Epicurus, de sporen draagt van Leopolds omgang met de geschriften
19)
van Epicurus. Deze vraag werd scherper toen een onderzoek van Sötemann
duidelijk maakte dat Οἶνου ἑνά σταλαγμόν, het laatste grote gedicht voor Cheops,
daterend uit 1910, mede verbeelding is van een aantal kernbegrippen uit de leer
van de Stoa.
Een van de kernpunten van de leer van Epicurus is, dat hij de fysica tot taak geeft
te laten zien dat de wereld volkomen uit de natuurlijke loop der dingen te verklaren
valt. De conclusie van deze les moet zijn dat er slechts twee dingen reëel zijn: leegte
en atomen. Dat betekent dat de goden de wereld noch geschapen hebben noch in
de ontwikke-

19)

A.L. Sötemann, Leopold en Chrysippus. N.Tg. jg. 60 (1967), p. 158-164.
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ling van die wereld ingrijpen. (Hier ligt een groot verschil met de leer van de Stoa,
die ook sterk mechanisch is ingesteld, maar waarin de Godheid, de νοῦς, de λόγος,
de wereldziel, hoe men het noemen mag, een allesoverheersende rol speelt. Bij
een vertegenwoordiger van de late Stoa als Marcus Aurelius kan deze wereldziel
zelfs weer het gezicht krijgen van alles regelende goden). Volgens Epicurus bevrijdt
het inzicht dat er niet een godheid is die alles in de wereld regelt, de mensheid van
vrees. Het feit dat de leer van Epicurus afziet van een werkzame eenheid die alles
omvat, maakt uiteraard ook de band die de mensen onderling verbindt losser, wat
ten gevolge heeft dat de leer van Epicurus, sterker dan die van de Stoa, tendeert
naar een uitgesproken individualisme.
Wat de Epicureër rest na de uitschakeling van vreesaanjagende bovenaardse
machten, is de situatie van smarteloosheid die daardoor kan ontstaan, te benutten.
Hij doet dat door te genieten van schoonheid en vriendschap, waarbij overigens in tegenstelling tot het gangbare denkbeeld - de askese een belangrijke rol speelt.
Hij bereikt daarmee een toestand van rust (ataraxie: gemoedsrust, onverstoordheid);
het bereiken van deze toestand is het eigenlijk doel van het menselijk leven.
In het door Cheops geziene universum zullen we heel wat elementen aantreffen
die een centrale plaats innemen in de van goden ontdane fysica van Epicurus.
Enkele punten wil ik hier naar voren brengen, ontleend aan de fragmenten van
20)
Epicurus en van diens romeinse vertolker Lucretius .
Een hoofdveronderstelling van Epicurus (en van Lucretius) is dat het principe van
het Al wordt uitgemaakt door slechts twee zaken: er zijn lichamen (σῶματα, atomen),
en er is leegte (ϰενόν). In Cheops constateert de farao een werveling van
hemellichamen en van werelden;

20)

Titus Lucretius Carus (eerste helft eerste eeuw voor Chr.) zette in zijn werk De Rerum Natura
de leer van Epicurus uiteen. Aangezien van de geschriften van Epicurus slechts enkele brieven
en spreukenverzamelingen bewaard zijn gebleven moet men zich tot Lucretius wenden om
een volledig overzicht van de leer van Epicurus te krijgen.
De vertaling die ik hier gebruik is van A. Rutgers van der Loeff (T. Lucretius Carus, Atomen
tegen Goden, Hilv./Antw. 1966).
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de beschrijving daarvan begint in r. 41 en stopt omstreeks r. 103. In r. 54 is expliciet
sprake van ‘glanzende lichamen’; de hemelverschijnselen in strofe 3, de werelden
in strofe 4 worden beschreven als betrof het (menselijke) lichamen. Naast het
onoverzichtelijk bewegen van deze ‘hemellichamen’, concludeert de farao aan het
einde van zijn tocht door het universum tot een tweede wezenstrek van wat hij
gezien heeft: ‘barre ledigheid’ (r. 104). Hetzelfde begrippenpaar ledigheid-lichamen
vinden we in strofe 2, waar achtereenvolgens sprake is van ‘leege hoven’ (r. 35) en
van ‘wereldstof’ dat via een proces van transformatie tenslotte wordt tot ‘glanzende
lichamen’ (r. 54).
Lucretius vertaalt het ϰενόν van Epicurus door ‘inane’; meestal voegt hij aan dit
‘inane’ het adjectief ‘profundum’ toe. Ik citeer uit boek II de regels 89 vv:
90 Tot beter inzicht, hoe de kiemen van de stof
aldoor bewegen, moet men zich herinneren
dat nergens in 't heelal een bodem is, en dat
er dus geen rustplaats voor de kiemen kan bestaan,
daar 'k heb bewezen in een lang en sterk betoog,
dat zich de ruimte oneindig uitstrekt overal.
95 Natuurlijk hebben, daar dit vaststaat, kiemen nooit
respijt bij 't stuiven door der ruimte ledig diep,
maar, door steeds wisselende krachten voortgestuwd,
drijft deels hen botsing verder van elkander weg,
terwijl zij elders dichter staan opeen gedromd.
100 Die meer verenigd in een dicht en druk gedrang
bij botsing zich niet ver verwijdren van elkaar,
belemmerd door 't veelvormig onderling verband,
die zijn de stof van hard gesteente, wreed metaal
en wat er verder van dien aard nog wezen mag.
105 Een kleine rest, die door de lege ruimte vliegt,
springt heel ver van elkander af en weer terug.
Daaruit zien wij het ijle van de lucht ontstaan
en 't vurig glanzen van het stralend zonnelicht.

Wat in deze vertaling genoemd wordt ‘der ruimte ledig diep’ (r. 96), is in de
oorspronkelijke tekst het ‘inane profundum’. Waar de ruimte bij Lucretius ledig en
diep is, wordt in Cheops vlak voor de ‘wending’
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de hemel gekenmerkt door eveneens ‘diepte’ (r. 102) en ‘ledigheid’ (r. 104).
Epicurus duidt de leegte aan als een ἐρημίαν σῶματος, d.w.z. als een verlatenheid
van lichamen. Maar ἔρημος, het bij ἐρημία behorende adjektief, betekent tevens
‘woestijn’, ‘woestenij’. In dit verband lijkt ‘woestenij en barre ledigheid’ (r. 104) bijna
een hendiadys, waarin het begrip ‘verlaten van’ is verzelfstandigd tot ‘woestenij’.
In het bovengegeven citaat uit Lucretius staat voor ‘nooit respijt’ (r. 95-96) in de
oorspronkelijke tekst ‘nulla quies’. Het lijkt mij dat na de al genoemde
overeenkomsten het verband tussen ‘nulla quies’ en ‘alom bevonden onrust’ (r.
102-103) overtuigend aanwezig geacht kan worden.
Om nog even bij het bovengegeven Lucretius-citaat te blijven: r. 91 geeft te kennen
dat ‘nergens in het heelal een bodem is’ (imum nil esse); de leegte, het inane (in de
vertaling, r. 94, ‘ruimte’ geworden) strekt zich eindeloos uit; door deze verlatenheid
stuiven de lichamen. Wanneer in Cheops (r. 87) de meteoorsteen gaat ‘boren door
het bodemlooze’, lijkt Cheops opnieuw iets te zien vanuit de optiek van
Epicurus-Lucretius.
Ik stel vast dat de conclusie die Cheops in de r. 102-104 trekt aangaande al het
door hem geziene, in het oog lopende overeenkomsten vertoont met belangrijke
elementen uit het wereldbeeld van Epicurus-Lucretius. Het lijkt mij dat deze
veronderstelling in ruime mate wordt ondersteund door het feit dat niet alleen de
conclusie van Cheops overeenkomt met die van Epicurus-Lucretius, maar dat ook
de schildering van wat hij ziet op veel punten direct geïnspireerd lijkt door hun fysica:
In strofe 2 van Cheops is sprake van ‘leege hoven’ (r. 35) en daarna van donkerten
waarin wereldstof uitgestrooid is (r. 40-42). Om de parallellie van deze voorstelling
met gedachtengangen van Epicurus duidelijk te maken, citeer ik uit de brief van
21)
Epicurus aan Herodotus, par. 40, in de vertaling van A. Kochalsky . Epicurus zegt
daar: ‘Wenn aber kein Raum da wäre, den wir auch das Leere und das In-

21)

Das Leben und die Lehre Epikurs, uebersetzt von A. Kochalsky. Leipzig (Teubner) 1914. Leopold schreef zijn filologisch artikel Ad Epicurum (Mnemosyne, jg. 43, 1915, p. 268-285)
naar aanleiding van deze vertaling.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 91

25
sich-Fassende und die unbetastbare Natur nennen, so gäbe es nichts, worin sich
die Körper befinden und durch das hin sie sich bewegen könnten, wie sie sich doch
zu bewegen scheinen’. De leegte heeft als functie de beweging van stof, van
lichamen, mogelijk te maken. Adolf Brieger stelt in zijn artikel Epikurs Lehre von
22)
Raum naar aanleiding van deze leegte: ‘Die wesentlichste von seinen
Eigenschaften ist die, welche der eben angeführte Ausdruck bezeichnet, die
Unberührbarkeit’. Lucretius gebruikt voor deze ‘Unberührbarkeit’ het adjectief
‘intactus’. Men vergelijke hiermee de roerloosheid die in Cheops (r. 36) wordt
toegeschreven aan de ‘leege hoven’.
Wat gebeurt er nu in de visie van Epicurus-Lucretius met de stof in deze leegte?
23)
Lucretius zegt ervan : ‘Sunt ergo corpora certa, quae spatium pleno possint
distinguere inane’: er zijn bepaalde lichamen die het lege door het volle kunnen
24)
onderbreken. In de door Brieger geciteerde Lucretius-commentaar van Bernays
wordt dit als volgt verklaard: ‘vacuum spatium interspargitur corporibus plenis’; de
lege ruimte wordt doorstrooid met volle lichamen. Men vergelijke hiermee aan het
begin van het proces van de wording van een wereld de uitstrooiing van het
wereldstof in de donkerten (Cheops r. 41 v.). Bij deze overeenkomst is het verschil
overigens dat bij Epicurus het stof gestrooid wordt in de leegte; in Cheops zijn er
eerst leege hoven, dan donkerten, en pas hierin wordt het stof uitgestrooid.
Wat in de gedachtengang van Epicurus na de uitstrooiing van het wereldstof nu
verder gebeurt met dit wereldstof, kunnen we b.v. vinden in de brief van Epicurus
25)
aan Herodotus, § 43 vv.
(par. 43) Und die Atome bewegen sich ununterbrochen durch alle
Ewigkeit, die einen, indem sie in weitem Abstande vom einander senkrecht
herabfallen, während anderen hinwiederum der Schwung eigen ist, wenn
sie in der Verflechtung sich in geneigter Lage befinden oder von solchen,
die sich zur Verflechtung eignen, bedeckt werden.

22)

23)
24)
25)

Adolf Brieger, Epikurs Lehre von Raum, vom Leeren und vom All und die Lucrezischen
Beweise für die Unendlichkeit des Alls, des Raumes und des Stoffes. Philologus, Bd. LX,
1901, p. 510-540. Het citaat op p. 516.
Lucretius boek I r. 526.
Brieger, noot 22, p. 525.
Vertaling Kochalsky.
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(par. 44) Denn jenes bewirkt die Natur des Leeren, die ein jedes einzelne
Atom vom andern trennt, da sie nicht imstande ist, einen Stützpunkt zu
bieten, und auf der anderen Seite erzeugt die ihnen innewohnende Härte
beim Zusammenstosz den Abprall, solange die Verflechtung die Rückkehr
in den alten Zustand nach den Zusammenprall zuläszt. Hierfür aber gibt
es keinen Anfang, denn ursachlos sind die Atome und der leere Raum.
(par. 45) Mit der Erwähnung all dieser Dinge legt das Gesagte für die
Gedanken über das Wesen des Seienden einen hinreichenden Grund.
Der Welten sind unzählige, sowohl derer, die der unsrigen ähnlich sind,
als derer, die ihr unähnlich sind. Denn die Atome, die, wie eben gezeigt
wurde, zahllos sind, fliegen auch in weiteste Fernen. Sind doch die Atome,
aus denen eine Welt entstehen oder von denen eine geschaffen werden
könnte, noch nicht aufgebraucht weder für eine noch für ihrer Zahl nach
begrenzte Welten, noch für solche, die ebenso sind wie jene eine, noch
zu solchen, die von diesen verschieden sind. Es steht also der
Zahllosigkeit der Welten nichts im Wege.
Samengevat voor zover deze voorstelling van belang kan zijn voor de tweede
strofe van Cheops: door hun gewicht vallen de atomen in eeuwigheid naar beneden
in de lege ruimte. Aangezien ze allemaal even snel vallen (en ook om vast in zijn
fysica het leerstuk van de vrije wil voor te bereiden) nam Epicurus aan dat ze uit
zichzelf (sponte) en zonder oorzaak soms minimaal van de neerwaartse loodrechte
lijn afwijken. Dat levert botsingen op, waaruit de wervelbewegingen voortkomen die
in de meest verscheidene uithoeken van de oneindige ruimte werelden voortbrengen.
(Al deze werelden zijn in de tijd ontstaan en moeten met de tijd ook weer ondergaan;
ziehier een van de gedachtengangen waaraan het raadselachtige ‘inexpugnabile
seclum’ te koppelen valt). Val - afbuigen van de baan - botsing - bijeenlopen: het
lijkt er op of Leopold deze achtereenvolgende fasen aaneen heeft gecontamineerd
in ‘door plotseling bezinken schoksgewijs/bijeen liep’ (r. 44-45) en in ‘en ging vloeien
in gebogen/bedding’ (r. 45-46) (vergelijk de ‘geneigter Lage’ Epic. par. 43), waarbij
Leopold overigens niet exact de volgorde van Epicurus aanhoudt.
De volgende fase van de wording van een wereld - na het bovenbeschreven
samenstoten van van hun baan afwijkende deeltjes - wordt
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door Epicurus beschreven in zijn brief aan Pythokles. Ik citeer opnieuw in de aan
Leopold ten tijde van de publikatie van Cheops bekende vertaling van Kochalsky.
Het betreft par. 89, tweede helft:
Die Entstehung (nl. ‘derartiger Welten’) aber vollzieht sich so, dasz
geeignete Samen von einer Welt oder Zwischenwelt oder auch von
mehreren abströmen, die allmählich zunehmen, sich gliedern und, wenn
sich's so trifft, ihren Ort verändern, sich von denen unter ihnen, die dazu
geeignet sind, bis zur Vollendung befruchten lassen und so lange
beharren, als das darunter befindliche Fundament sie aufzunehmen
vermag.
Hier geeft Epicurus het beeld van kiemen, die gaan vloeien, zich geleden en
toenemen, waarop iets als een bevruchting volgt en een ontwikkeling die zo lang
doorgaat als het fundament onder hen toelaat. Beide elementen uit deze voorstelling,
het ‘Abströmen’ en het beeld van de bevruchting, vinden we in de tweede strofe
van Cheops terug. Het ‘vloeien’ (r. 45) wordt nader uitgewerkt in een reeks
waterbeelden (bedding, kolk, boezem, kom ten boorde), het bevruchtingselement,
misschien al voorbereid in ‘boezem’, komt duidelijk naar voren in ‘volle moederschoot’
(r. 49) en ‘geboorten’ (r. 53). Zowel in Cheops (r. 52) als in het vervolg van Epicurus
(par. 90) gaat dit proces gepaard met een ‘werveling’. Men kan daarbij de
kanttekening plaatsen dat voor ‘werveling’ in de oorspronkelijke tekst van Epicurus
het woord δίνη gebruikt wordt; dit woord kan tevens ‘draaikolk’ betekenen (cf. Cheops
r. 46).
Het hele hierboven aangegeven proces leidt in de gedachtengang van Epicurus
tot de vorming van een ‘wereld’. Wat Epicurus onder een ‘wereld’ (ϰόσμος) verstaat,
kan men b.v. vinden in zijn brief aan Pythokles, par. 88. Ik citeer in de vertaling van
Kochalsky:
Die Welt ist gewiszermaszen eine Kapsel des Himmelgewölbes, die
Sterne und alle Erscheinungen in sich begreift, die einen Ausschnitt aus
der Unendlichkeit (a) inne hat und in einem im Kreise Herumbewegten
oder Stillstehenden, das einen runden oder dreieckigen oder sonstwie
beschaffenen Umrisz hat, aufgeht (b). Denn all diese Fälle sind möglich.
In unserer Welt nämlich, in der kein räumliches Aufhören zu erkennen
ist, widerspricht dem keine der Erscheinungen’.
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Kochalsky geeft vervolgens in een voetnoot de vertaling van twee additamenta bij
de eerste zin:
(a) und endigend in einer lockeren oder dichten Begrenzung,
(b) und bei dessen Auflösung alles in ihm Enthaltene seinen Untergang
finden wird.
Samengevat: een kosmos is een omhullend segment van het hemelgewelf, waarin
sterren en aarde en alle andere hemelverschijnselen aanwezig zijn; als de omhulling
wegvalt vindt alles in deze kosmos de ondergang.
Wat er in de visie van Epicurus nu precies gebeurt in de periode tussen de
‘werveling’ na het samenlopen van de deeltjes, en het geschapen zijn van een
wereld volgens bovenstaande definitie, daarover geeft Lucretius nadere informatie.
Ik citeer boek V, r. 449 vv. in de vertaling van Rutgers van der Loeff:
Van de aarde kwamen eerst de atomen, daar zij zwaar
450 en dichtverstrengeld waren, in het midden saam
en namen daar de laagste plaatsen in bezit:
hoe meer zij zich verklampten aan elkander vast,
te meer verstieten zij de kiemen van de zee,
van sterren, zon en maan, en 't uitspansel omhoog.
455 Want aldie zijn uit gladdere, veel kleinere
en rondere elementen opgebouwd dan de aarde.
Daarom heeft door de pories van het aardmassief
de vurige aether eerst zich naar omhoog gewerkt
en, licht, veel warmtebronnen met zich mee gevoerd,
(...................)
Zo heeft dus toen de lichte en ijle hemellucht,
verdicht en tot een bol gebogen overal,
in wijden omtrek zich verspreid en allerzijds
470 het andre vast omsloten in een giergen greep.
Daarop is het begin van zon en maan gevolgd
wier klompen tussen beiden draaien door de lucht...

Op de laagste plaatsen van een te vormen wereld, in het midden der aarde, komen
de zwaarste atomen bijeen; vanuit die laagste plaatsen (r. 451, bij Lucretius ‘imas
sedes’) worden de lichtere atomen opgestoten, zon en maan vormend, en nog
verder, want nog lichter, de vurige aether. Mag men bij deze voorstelling van zaken
denken aan
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het ontspringen van de jonge ‘glanzende lichamen’ in r. 53-54 van Cheops? De
‘glans’ komt overeen met het lichte, vurige karakter van deze fijnere deeltjes, het
‘sprankelend ontdaan/van alle hulselen’ met de bevrijding van deze vurige deeltjes
uit het samenstel van zwaardere atomen op de laagste plaatsen. Het is frappant
dat in Cheops deze glanzende lichamen ontspringen van een ‘gestoelte’ (r. 56),
waar ze bij Lucretius ontspringen van de ‘imas sedes’, de laagste plaatsen of de
laagste zetels. Tenslotte, waar de vertaling in r. 458 ‘licht’ heeft, staat bij Lucretius
‘levis’, wat ‘licht’ kan betekenen en ook ‘lichtzinnig’. Zijn de glanzende lichamen in
26)
r. 56 daarom zo ‘dartel’? .
Strofe 3 van Cheops opent met het termenpaar ‘samenhang en verband’, op de
een of andere wijze van toepassing op de zojuist geschapen wereld. Volgens de
gangbare Cheops-interpretatie gaat het hier om de samenhang en het verband van
de kosmos, te groot voor Cheops, en waarin hij zich blijkens het vervolg niet thuis
voelt, zich liever terugtrekkend in de vertrouwdere, door samenhang en verband op
27)
kleinere schaal getekende piramide .
Geen enkel commentaar op Cheops staat lang stil bij de vraag wat in dit verband
‘door’ (r. 57) precies betekent, en evenmin bij de vraag wat het betekent dat in dit
verband gesproken wordt van een ‘onontkomen dwang’ die al snel om het
geschapene gelegd wordt.
De filosofie van Epicurus-Lucretius lijkt op beide vragen een antwoord te kunnen
bieden. Ik wil daarbij eerst ingaan op de tweede vraag: waarom is dit om het
geschapene gelegde verband een ‘dwang’ (r. 58)? Men zie hiervoor het
bovengegeven citaat uit het vijfde boek

26)
27)

Voor een soortgelijke gedachtengang zie ook Epic. ad Pyth. par. 90.
Zo Van Eyck (bij wie de kosmische samenhang vooral gezien wordt onder het aspect van
‘gemeenschap’), Minderaa (kosmisch albeleven waarin de persoonlijkheid verdwijnt tgo.
beperkt, persoonlijk leven in de piramide), De Jong (de samenhang, de wetmatigheid in de
kosmos wordt door Cheops verstandelijk wel erkend, maar hij is onmachtig om deze kosmische
samenhang ook gevoelsmatig te beleven, in tegenstelling met de wetmatigheid van de
piramide), Lissens (Cheops erkent de ordening van het heelal, maar besluit in een koel
denkproces dat hij de voorkeur geeft aan de vertrouwde aardse dimensie), Meeuwesse
(kosmos en piramide zijn beide gekenmerkt door samenhang en verband, maar de piramide
levert Cheops het vertrouwdere verband, het kosmisch verband blijft hem vreemd).
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van Lucretius (r. 467-470). Wanneer in de visie van Lucretius de wording van een
wereld z'n voltooiing is genaderd, legt zich een vurige ring beschermend om die
wereld, omsluit al het geschapene ‘in een giergen greep’. Het gaat hier om hetzelfde
wat in r. 454 van het citaat het ‘uitspansel’ genoemd wordt, in de oorspronkelijke
tekst van Lucretius ‘magna moenia mundi’, de grote wereldmuren.
Een samenvattende beschrijving van de functie die deze wereldmuren hebben
in de fysica van Lucretius kan men vinden in de grote Lucretius-commentaar van
28)
Cyril Bailey . (Anders dan het geval is bij de overige door mij gebruikte citaten kan
Leopold deze tekst niet gekend hebben, maar uiteraard wel de plaatsen bij Lucretius
waarop Bailey zich baseert. Ik citeer juist Bailey omdat zijn samenvatting zo
kernachtig weergeeft wat ook in het begin van Cheops, strofe 3, aan de hand lijkt
te zijn).
‘The idea of the “strife of opposites”, dry and moist (earth and sea), hot and cold
(fire and air), goes right back to Anaximenes (...). Lucretius uses the notion in his
own way. There is an unending contest between these four “elements” going on,
and the world is preserved by the evenness of their strife; for a time one or another
element may threaten to overcome the others, but the balance is retrieved and
equilibria (ἰσονομία) restored; fire is kept in check by water, water by air and fire
(wind and sun). But one day one of the elements will gain control and, if it is not
checked, will put an end to the world, which can only persist by the existence of all
four and their mutual equilibrium’.
Bij Lucretius woedt dus binnen de moenia mundi een permanente strijd tussen
de elementen. Heel deze constructie in beroering wordt slechts bijeen gehouden
door de moenia mundi (de ‘dwang’, de ‘giergen greep’). Wanneer het evenwicht
tussen de elementen verbroken wordt, dan is het met deze wereld gedaan. (Men
kan er aan toevoegen: maar er komt wel weer eens een andere, bij een nieuwe
spontane samenloop van atomen, ergens). In de r. 59-64 van Cheops is een

28)

Titi Lucreti Cari, De Rerum Natura, Libri Sex, Edited with prolegomena, critical apparatus,
translation and commentary by Cyril Bailey. 3 vol., Oxford 1947, p. 1375 vv. (komm. op Lucr.
V, 380-415).
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duidelijke overeenkomst met deze voorstelling op te merken. Ook in de pas
geschapen wereld waarmee Cheops gekonfronteerd wordt, is sprake van een
‘balans’ (r. 60), een equilibrium tussen alle tegenstrijdige krachten. Deze balans
wordt in stand gehouden door en binnen de ‘dwang’, de magna moenia mundi. In
Cheops heet deze worsteling ‘onvoldongen’; dit strookt met de voorstelling van
Lucretius. Immers, wanneer de strijd voldongen zou zijn, zou dat betekenen dat één
van de elementen de overhand op de andere elementen gekregen zou hebben, wat
met onmiddellijke ingang het einde van deze wereld zou betekenen.
Nadat Epicurus in de par. 88 en 89 van zijn brief aan Pythokles heeft uiteengezet
wat een ‘wereld’ is en hoe die tot stand kan komen compleet met omhulling, sterren,
aarde en hemelverschijnselen, vult hij de rest van deze brief met een beschrijving
van de verschijnselen aan de hemel en in de atmosfeer (τά μετέωρα). In Cheops
wordt dezelfde volgorde aangehouden.
Epicurus behandelt in zijn tekst over de hemelverschijnselen achtereenvolgens:
op- en ondergang der sterren, zonnewende, maanwende, zons- en
maansverduisteringen, maanfasen, de baan van de sterren, dag en nacht, wolken,
regen en donder, bliksem, windhozen en aardbevingen. Van deze beredeneerde
opsomming vinden we niets terug in het overzicht van de hemelverschijnselen dat
Cheops te zien krijgt. Van de verschijnselen waarmee Epicurus zijn overzicht vervolgt,
krijgt Cheops echter praktisch alles te zien en wel in bijna dezelfde volgorde: kring
om de maan, kometen, vaste sterren, planeten, regelmatige sterren, de verschillende
banen der sterren, vallende sterren en diertekens. Een mogelijke verklaring van het
feit dat de eerste groep niet, de tweede wel aan Cheops gepresenteerd wordt, ligt
misschien hierin dat de verschijnselen van de eerste groep gebonden zijn aan de
aarde als punt van waarneming. En daar is Cheops op het moment niet aanwezig.
De gegevens van Epicurus op het punt van de hemelverschijnselen zijn in Cheops
overigens uiterst vrij overgenomen; ze lijken naar elkaar toe gedicht te zijn. Een
nauwkeurige vergelijking van beide teksten zou het kader van dit artikel te buiten
gaan. Ik noem slechts en-
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kele punten van overeenkomst: ook bij Epicurus is er sprake van kleine deeltjes die
van de maan afstromen om een kring te vormen. ‘Schijn’ (r. 66) zal betekenen:
schijnsel, maar houdt mogelijk ook verband met de waarnemingstheorie die Epicurus
ontwikkelt in par. 48 van zijn brief aan Herodotus. Deze komt erop neer dat van de
materiële lichamen zeer fijne deeltjes stromen die als beelden tot ons komen.
Lucretius spreekt in dit verband van ‘simulacra’ en ‘simulacrum’ kan ook ‘schijn’
betekenen. De Kochalsky-vertaling spreekt hier van ‘Abflusz’; men vergelijke hiermee
het ‘afdrijven’ van de schijn in r. 67. ‘Wezen’ (r. 67) is misschien een vertaling van
het griekse ὀυσία, dat ‘materiële substantie’ kan betekenen.
‘Aan het uiterst’ (r. 77) tenslotte uiterst kleine, ‘tintelende’ deeltjes. Dit ‘aan het
uiterst’ lijkt mij overeen te komen met het ἐν πέρατι bij Epicurus, gezegd van het
omhulsel dat zich aan het uiterste van de wereld vormt, de magna moenia mundi.
Dit omhulsel bestaat uit de fijnste deeltjes waarover een kosmos beschikt en verdikt
zich naar buiten toe tot een ring (zie Lucretius V 468). Van binnen uit een dergelijke
wereld ziende kan Cheops waarnemen: tintelmist, miljoenen zwermen (r. 78). Op
dit moment herinnert Cheops zich dat hij, al wordt hij rondgeleid door een griekse
kosmos, een egyptenaar is: de ‘tintelmist’ doet hem denken aan een byssussluier,
zeer fijne doek van linnen, in Egypte speciaal gebruikt voor lijkwaden. Mogelijk
herinnert Cheops zich niet alleen dat hij een egyptenaar is, maar zelfs een dode
egyptenaar.
In de tekst van Epicurus worden de kometen behandeld vóór de sterren, in Cheops
tussen de sterren en de meteoren. Bij dit op zichzelf onbelangrijke verschil kan men
de kanttekening plaatsen dat de door Leopold in zijn studies vaak genoemde grote
29)
Epicurus-uitgave van Usener als vermoedelijk oorspronkelijke volgorde juist diè
volgorde aangeeft die Leopold hanteert. Op de beweging van de kometen wordt in
het grieks van Epicurus het werkwoord ὁρμάω toegepast, wat betekent ‘stormen,
vooruitstormen’; vergelijk hiermee ‘da-

29)

Deze veronderstelling van Usener vermeld in: Epicurus. The extant remains. With short critical
apparatus, translation and notes by Cyril Bailey. Oxford 1926, p. 318.
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verend van vaart’ in Cheops r. 83. Van de beweging van de kometen wordt verder
bij Epicurus meegedeeld dat de kometen door de werking van een of andere kracht
naar onze richting geschoten worden en door de werking van een tegenkracht langs
dezelfde lijn weer terug worden geschoten. Er moet dan ook een punt zijn waarop
men zich kan voorstellen dat deze twee tegengesteld gerichte krachten elkaar even
opheffen, voordat de komeet zijn ‘parallelle loop’ (Cheops r. 86) begint. Deze
tussenfase lijkt wel weergegeven te zijn in r. 84-86: ‘langzaam werd,/vertraagde,
kenterde om eigen kern,/uitschietend dan...’.
Aan het slot van strofe 3 gaat de komeet-meteoor of de meteoorkomeet tenslotte
‘boren door het bodemlooze’ (r. 87). Ik heb al gewezen op de passage bij Lucretius
waarin wordt gesteld dat nergens in het heelal een bodem (funditus imum) is, dat
het heelal eindeloos uitgebreid is. Als de komeet nu gaat boren door het bodemloze,
betekent dit dat hij dus buiten de door de moenia mundi omvatte kosmos is terecht
gekomen; aan de andere kant lijkt het ook zo te zijn dat hij contact heeft gemaakt
met de ons in strofe 3 beschreven kosmos: hij is namelijk door het omhulsel gestoven
(r. 81-82).
Om een mogelijke conclusie uit deze beide gegevens te trekken, moet ik
terugwijzen naar het citaat van Cyril Bailey. Daar wordt gesteld dat uiteindelijk een
door zijn moenia mundi veilig in het verband gehouden wereld op een gegeven
moment ophoudt te bestaan. Dat kan gebeuren door twee oorzaken, waarvan de
eerste in het citaat gegeven is: de interne balans kan verstoord worden, zodat de
worsteling ‘voldongen’ wordt met alle gevolgen vandien. De ondergang van een
kosmos kan ook veroorzaakt worden door herhaalde botsingen van buitenwereldse
objecten tegen de moenia mundi. Lucretius spreekt herhaaldelijk op berustende
toon over een dergelijk wereldeinde, en gebruikt in dat verband voor de ondergang
de termen ‘exitium’ of ‘clades’. Beide termen lijken in verhulde vorm terug te vinden
te zijn aan het slot van de derde strofe van Cheops: clades betekent ‘ramp’, maar
ook ‘verlies’; exitium is ‘ondergang’, maar betekent letterlijk: een ‘weggaan’, een
‘vertrek’ (zie Cheops r. 89).
Op basis van deze gegevens lijkt mij het aannemelijk dat in strofe
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3 van Cheops een suggestie gedaan wordt in de richting van de ondergang van de
kosmos waarvan we zojuist de schepping hebben meegemaakt. Ik zie geen andere
mogelijkheid om - binnen het epicureïsch wereldbeeld dan - het van buiten naar
binnen en het van binnen naar buiten stormen van de komeet te verklaren. Enkele
elementen uit de tekst van strofe 3 lijken deze suggestie in de richting van een
wereldondergang te onderstrepen: om deze kosmos hangt iets dat tot zijn beveiliging
strekt, maar dat niettemin in r. 80 vergeleken wordt met iets dat een doodssluier
zou kunnen zijn; verder wordt er in r. 88 gesproken van ‘verlorene aeonen’. Aeonen
zijn wereldtijdperken; Lucretius spreekt van ‘saecla’ die al eerder in een ‘clades’ ten
onder zijn gegaan; saeculum en aioon kunnen hetzelfde betekenen.
Daar komt nog een moeilijk te interpreteren element uit het begin van de strofe
bij, waarop ik al gewezen heb. Wat betekent ‘dan door de samenhang en het
verband’? Een causale betekenis kan dit ‘door’ niet hebben; in dat geval zou men
verwachten dat de hoofdzin verder zou gaan met een mededeling over wat door dit
‘samenhang en verband’ bewerkt wordt. Dan blijft slechts de mogelijkheid over dat
deze passage te maken heeft met de route die Cheops volgt en staat hij in één
30)
reeks met ‘En mede ging hij met...’ en ‘En andere en andere verblijven’. Minderaa
is deze lezing toegedaan; het lijkt me dat hij gelijk heeft. Uit het vervolg van zijn
tekst blijkt echter dat hij van mening is dat Cheops in strofe 3 een soort sight-seeing
beleeft langs iets dat genoemd kan worden ‘samenhang en verband’, zoals hij in
strofe 2 de wording van een wereld heeft kunnen zien. Ik wil daartegenover stellen
dat, als men de relevantie van het wereldbeeld van Epicurus-Lucretius voor Cheops
accepteert, er hier waarschijnlijk eerder van het tegendeel sprake is. Wie door de
magna moenia mundi heenbreekt - en daarvan moet in r. 57 wel sprake zijn - beziet
niet zozeer de abstracta ‘samenhang en verband’, maar slaat er een bres in. In deze
zin lijkt het ‘door’ uit r. 57 eerder overeen te komen met het ‘doorsnijden van den
samenhang en het verband’ uit het door Leopold vertaalde Marcus Aurelius-citaat
(p. 13).

30)

Minderaa, op. cit., p. 224.
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Mogelijk preludeert de dichter in het moeilijk verklaarbare begin van strofe 3 op de
meer tastbare bres die de komeet lijkt te slaan in deze kosmos aan het einde van
de strofe en die lijkt te verwijzen naar het einde van deze kosmos. Waar in het begin
van strofe 3 de waarnemer door het verband en de samenhang is heengebroken,
zou men kunnen interpreteren, wordt aan het einde van de strofe zozeer het
verbreken van de dwingende band gesuggereerd dat men, het stelsel van
Epicurus-Lucretius hierop van toepassing verklarend, kan stellen dat de samenhang
en het verband binnen deze kosmos in een door blinde willekeur gearrangeerde
botsing worden vernietigd.
De willekeur, het ontbreken van een verband dat al het zijnde in zijn greep houdt,
wordt definitief duidelijk in strofe 4; in zoverre worden de verwijzingen in strofe 3
naar de vergankelijkheid van het zojuist gestichte verband bevestigd. Na de ene
kosmos waarin al spoedig het weer verbroken worden van dit tijdelijk verband
gesuggereerd lijkt te worden, worden talloze werelden opgeroepen die in hun
veelheid allen volstrekt naar eigen wet handelen. Ook hier correspondeert wat
Cheops te zien krijgt met de visie van Epicurus en Lucretius. Ik verwijs naar het
citaat Epicurus, Brief aan Herodotus, par. 45, zie boven p. 19; en citeer verder
Epicurus, Brief aan Pythokles, par. 89 eerste helft. In de vertaling van Kochalsky
luidt de tekst:
‘Auch läszt sich begreifen, dasz derartiger Welten unzählige sind, und
ebenso dasz eine solche Welt entstehen kann sowohl in einem
Weltenraum als in einem Zwischenweltenraum, womit wir den Abstand
zwischen den Welten bezeichnen, in einem Raume, der viel Leeres
enthält, und nich, wie manche lehren, in einem groszen, durchsichtigen
und völlig leeren’.
Tenslotte Lucretius boek II r. 1084 vv:
Dus moet men ook erkennen dat de hemel en
1085 het aardrijk, zon en maan, de zee en heel de rest
niet énig in hun soort zijn, maar ontelbaar veel,
daar zo diep blijft geworteld 's levens vaste grens
en al dit zozeer tot 't geschapene behoort,
als ieder soort van exemplaren overvloeit.
1090 Indien gij dit ter harte neemt, blijkt de natuur
volkomen vrij van tirannieke heerschappij
en zonder goden, alles uit zichzelf te doen.
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De conclusie in deze passages is steeds dat er ontelbare werelden zijn, en dat geen
goden met hun ontstaan en met hun zich gedragen te maken hebben, m.a.w.: van
buiten af wordt hen geen wet gesteld. In strofe 4 van Cheops wordt heel het bewegen
binnen deze werelden, in z'n eindeloos gevarieerde mogelijkheden als het ware in
één omvattende blik opgenomen, gekarakteriseerd met epicureïsche termen. Ik
noem slechts ‘vlechting’ (r. 93), dat overeenkomt met de περιπλοϰή bij Epicurus
(zie de Kochalsky-vertaling van Epic. ad Hdt. par. 43, waar van ‘Verflechtung’
gesproken wordt).
*

**

Ik heb getracht aannemelijk te maken dat het door Cheops bereisde universum is
gestoffeerd met vele epicureïsche elementen. Ik meen dat men mag vaststellen dat
de dichter van Cheops niet alleen naar de fysica van Epicurus heeft gegrepen omdat
hij Cheops een aan de aardse waarneming onttogen universum hoe dan ook moest
laten zien. Niet alleen de schildering van het universum in Cheops komt tenslotte
overeen met epicureïsche voorstellingen, ook de conclusies betreffende het geziene
komen overeen. Cheops ziet dat er talloze werelden zijn, elk met hun eigen wet,
waarbij geen goddelijke macht van buitenaf ingrijpt. Er is dus in het universum dat
Cheops ziet (niet te verwarren met ‘kosmos’: er zijn tal van kosmoi denkbaar in het
grenzeloze universum en Cheops ziet ze dan ook in hun mogelijke veelheid in strofe
4) niet sprake van één wet die samenhang en verband onder al het zijnde sticht.
Hier ligt een zeer fundamenteel verschil tussen de stoïsche en de epicureïsche
opvattingen. De Stoa kent slechts één kosmos, waarin alle voorhanden materie
aanwezig is; weliswaar moet deze kosmos periodiek vernieuwd worden (dus ook
hier een ‘clades’), maar dat is dan een gebeuren dat plaats vindt binnen de volstrekte
samenhang en het verband van de door de wil van de godheid gedetermineerde
kosmos. In het wereldbeeld van Epicurus is slechts in zeer beperkte mate sprake
van een samenhang: er is een tijdelijk, god-loos evenwicht van natuurkrachten, dat
van het ene moment op het andere verbroken kan worden, en waarbinnen de
onderdelen zich zo vrijmachtig gedragen als het tijdelijk verband hen toestaat. De
onderdelen binnen
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de kosmos van strofe 3 gedragen zich net zo anarchistisch als Epicurus wil dat de
mensen zich gedragen die de juiste les trekken uit zijn leer: vrijmachtig, zonder
vrees, zij het dat er binnen de kosmos van strofe 3 wel sprake is van een zeker
patroon waarbinnen de onderdelen zich voegen. In veel sterkere mate nog geldt
dat voor de kosmoi zelf, zoals blijkt uit strofe 4. Zij gedragen zich als personen aan
wie de vrije hand gelaten is (‘met gelaten hand’, r. 95), ze gedragen zich hier dus
naar eigen inzichten. Epicurus is van mening dat het kennisnemen van zijn leer voor
de mensen tot gevolg heeft dat zij, nu zij weten dat de goden niet ingrijpen in het
handelen van de wereld en dat dus ieder mens vrijmachtig is, bevrijd kunnen worden
van de enige werkelijke vijand van de mens: de smart. Op dit punt gedragen de
kosmoi van Cheops zich in de smarteloosheid van hun autonomie als de ideale
lezers van de brieven van Epicurus (r. 96).
Het lijkt mij dat op dit punt de gepubliceerde interpretaties van Cheops steeds
tekort zijn geschoten. In strofe 4, met name in de slotregel daarvan, doet Cheops
een constatering die op niets anders kan neerkomen dan dat er in het universum
op het hoogste niveau uiteindelijk geen samenhang, geen verband te vinden is. De
eindeloos mogelijke kosmoi stellen zichzelf de wet. In het universum van Epicurus
en in dat van Cheops is niet zoiets te zien als de stoïsche συμπάϑ∊ια τῶν ὁλῶν.
Men kan dus niet stellen - wat min of meer een vast punt vormt in de studies over
Cheops - dat voor Cheops de door hem waargenomen samenhang in de kosmos
te machtig is of te zeer tot serviliteit verplichtend in vergelijking met de
overzichtelijker, door hem beter te controleren samenhang in de eigen piramide.
Cheops heeft gezien dat er uiteindelijk, als men maar ver genoeg van huis gaat,
geen samenhang meer te vinden is. Als men in strofe 4 een uitbeelding wil zien van
de grote eenheid in het universum, kan men dat alleen maar doen op basis van een
gewrongen lezing van deze strofe. Dat men stilzwijgend toch steeds van een
dergelijke gewrongen lezing lijkt te zijn uitgegaan, zal z'n verklaring wel vinden in
de zware slagschaduw van P.N. van Eyck. De lezer Van Eyck was zozeer
geconditioneerd door een wereldbeeld waarin het grote verband in het universum
geen vraag meer was, dat het voor hem vanzelf
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sprak om in een tekst waarin universum en ‘samenhang en verband’ optreden, beide
termen in positieve zin aaneen te denken. De mogelijkheid van een negatieve
verbinding van beide termen als resultaat van de waarnemingen van Cheops kwam
bij hem - ondanks strofe 4 - niet op. In dit opzicht is het frappant dat hij uit zijn
opmerking dat de kosmos van Cheops wel eerder een chaos lijkt, niet de voor een
op dit punt althans minder bevooroordeelde lezer voor de hand liggende conclusie
trekt dat daar wel eens opzet achter zou kunnen steken, maar daarentegen vaststelt
dat het hier om een zwakte van de dichter Leopold gaat die door een karakterologisch
bepaald onvermogen niet in staat zou zijn om het buiten kijf staande kosmisch
31)
verband op de juiste wijze weer te geven .
Tenslotte vat de dichter, in het begin van strofe 5, aan het einde van de hemelreis
nog eenmaal samen wat Cheops gezien heeft: σῶματα en ϰενόν. Deze passage
heb ik als punt van uitgang genomen. Hij ziet tienduizenden, myriaden sterren.
Verder: gouden bollen rollend door de laan van de aether. Deze gouden bollen zal
men wel moeten zien als de stralende bolvormige kosmoi. En verder is er ϰενόν,
leegte. Het is de conclusie van Epicurus.

De eenheid in de piramide
Vanuit het universum keert Cheops terug naar de aarde, waar zich vrijwel onmiddellijk
als centraal object voordoet: de piramide. In de beschrijving van strofe 5 krijgt de
piramide vervolgens alle eigenschappen toegemeten van iets dat Cheops in het
universum uiteindelijk niet aantrof: Eenheid. Dat gebeurt met een reeks van termen
die in deze combinatie een verwijzing lijken te bevatten naar de leer van de Stoa.
Ik heb er boven al op gewezen: ‘eenheid en samenhang en innerlijk verband’ komt
overeen met de stoïsche gedachte van de συμπάϑεια τῶν ὁλων. Eén oorzaak en
één spanning (r. 124-125): de Stoa was, in tegenstelling tot de leer van Epicurus,
een zuiver monistische filosofie. Zij ging uit van één hoofdoorzaak die correspondeert
met de oorzaken op lager niveau. Een duidelijke illustratie van deze gedachtengang
kan men vinden in het boven gegeven citaat uit Marcus Aurelius boek V cap. 8. De
spanning - de τόνος - is een typisch

31)

Zie hiervoor: P.N. van Eyck, Verz. Werk dl. IV, Asd. 1961, p. 562-563.
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begrip uit de leer van de Stoa en wordt door Leopold als zodanig ook verbeeld in
32)
Van wijn een druppel . Deze spanning houdt volgens de leer van de Stoa de
substanties en hun eigenschappen in één verband bijeen. - Wat de
eenheids-gedachte van de Stoa in het algemeen betreft: behalve dat deze ook
voorkomt in de denkwereld die uitgemaakt wordt door een vermenging van stoïsche
leer en grieks-egyptische mysterieleren (de r. 134-136 lijken even in de richting van
het laatste te wijzen), kan men opmerken dat er één stoïsche denker is voor wie
het leerstuk van de Eenheid in het heelal de enige zekerheid vormt. Dat is Marcus
33)
Aurelius. Ik citeer uit E. Vernon Arnold, Roman Stoicism , een werk door Leopold
34)
in een Museum-artikel in prijzende zin genoemd. Arnold stelt vast dat voor Marcus
Aurelius de wijze die over een volstrekt zekere kennis beschikt, ondenkbaar is.
Marcus Aurelius wijkt hierin af van de gedachten van de oudere Stoa: ‘It follows at
once from the judicial attitude of Marcus Aurelius that he cannot countenance the
Stoic claim to certainty of knowledge’. Toch vervalt Marcus Aurelius niet in
scepticisme: ‘One doctrine at least is so convincing that he cannot for an moment
doubt it; it does after all shine forth as true by its own light. It is that all things are
ultimately one, and that man lives not in a chaos, but in a cosmos’. En verder: ‘From
the belief in a cosmos he is led on to a trust in Providence; theoretically, because
the doctrine of the chance clashing of atoms is out of harmony with the belief in
ultimate unity; practically, because in such a conviction only man can find a
starting-point for his own activity’. Men ziet dat het accent dat hier gelegd wordt
binnen de leer van Marcus Aurelius, op een zodanige plaats wordt aangebracht dat
de oppositie tussen de leer van Epicurus met z'n willekeurige ‘clashes’ en die van
Marcus Aurelius in het oog springt. Het

32)
33)
34)

Sötemann, zie noot 19; over de ‘spanning’ op p. 160.
E. Vernon Arnold, Roman Stoicism. New York 1958 (fotomech. herdr. van de 1e dr. 1911).
Over Marcus Aurelius p. 122-127.
J.H. Leopold, rec. van A. Bonhöffer, Epiktet und das Neue Testament, Giessen, 1911, in
Museum jg. 19 (1912) kol. 438-440. Leopold noemt hier het boek van Arnold ‘met goeden
smaak geschreven’; ten aanzien van een bepaald door Bonhöffer aan de orde gesteld probleem
verklaart Leopold zich in dezen liever aan de zijde van Arnold te scharen dan aan die van de
schrijver van het gerecenseerde werk.
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is dezelfde oppositie die binnen Cheops een hoofdrol lijkt te spelen.
Ook in strofe 1, r. 20-30, lijken stoïsche elementen aanwezig te zijn. De stoïsche
wijze streeft naar αὐτάρϰεια: zelfgenoegzaamheid, onafhankelijkheid. D.w.z.: hij
streeft naar een levenshouding waarin hij met behulp van zijn wil onafhankelijkheid
van de uitwendige gebeurtenissen bereikt, in gerichtheid op de door de godheid
gestelde wet. In de r. 20-30 is het juist andersom: de ‘wil’ wordt uitgeschakeld (r.
26), de onafhankelijkheid slaat om in ‘afhankelijkheid’ (r. 28), de zelfgenoegzaamheid
in het ‘verdwijnen in de menigte’ (r. 27). Maar misschien is deze tegenstelling maar
schijn. Immers, de onafhankelijkheid en de vrije wil op aarde zijn nagestreefd om
zich vrij te houden voor het dienstbaar zijn aan de goddelijke wereldwet. Wanneer
de ziel na de dood opstijgt naar de plaats waar de van alle smetten gezuiverde
luchtzielen verblijven in de directe nabijheid van de Godheid, ligt het voor de hand
dat de houding die op aarde nodig was om zich met het oog op het dienen van de
Godheid voor aardse affecten te vrijwaren, zal omslaan in z'n tegendeel:
onafhankelijkheid van de aardse omgeving correleert met afhankelijkheid van de
goden. Dit alles in het kader van een filosofie waarvan het centrale idee is dat al
het bestaande een eenheid vormt, geregeerd door de Logos, de ééne oorzaak, de
godheid. In zoverre vormt deze fase van het verblijf van Cheops in het hiernamaals
een direct verlengstuk van de symbolische implicaties van de piramide.
Het is vervolgens begrijpelijk dat in de ‘wending’ van het gedicht de farao zich
‘gaarne gaat wenden’, zich afzondert uit de stoet waarin hij zich heeft moeten
inpassen: mèt de aan het slot van de ommegang geconstateerde afwezigheid van
één uiteindelijke laatste Oorzaak die al het zijnde in samenhang verbindt, vervalt
voor Cheops ook de motivatie om zichzelf, met uitschakeling van zijn individualiteit,
in te voegen in een orde die ingesteld is ten dienste van goden die tenslotte niets
in het universum blijken te veroorzaken, machteloos zijn. Om aan de hand van E.
35)
Vernon Arnold opnieuw een parallel te trekken met Marcus Aurelius: in feite betreurt
Marcus Aurelius het dat met de dood een einde komt aan het bestaan van het
individu; er is wel

35)

Roman Stoicism p. 125-126. Zie M. Ant. Ad se ipsum II.11.
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een voortbestaan na de dood misschien, maar dat is dan het opgaan van het
ziele-pneuma in de alomvattende wereldziel, waarbij de oorspronkelijke individualiteit
verloren gaat. Marcus Aurelius kan deze voor hem moeilijke gedachte alleen
accepteren op grond van de leer van de eenheid van het heelal, waardoor de
individualiteit van ieder mens in z'n betekenis beperkt wordt. Voor een Marcus
Aurelius die gezien zou hebben wat Cheops gezien heeft, nl. dat er uiteindelijk geen
eenheid is in het universum, zou er geen sprake meer zijn van een zich neerleggen
bij de gedachte dat de ziel zich na de dood moet invoegen in een groter geheel en
zijn individualiteit verliest; hij zou ‘zich gaarne wenden’.
In strofe 5 keert Cheops terug naar de piramide, symbool van een eenheid en
een samenhang in het universum, waarvan Cheops en met hem de lezer inmiddels
weet dat deze voorstelling niet meer geacht kan worden te berusten op de realiteit
in het universum.
In strofe 6 volgt dan een beschrijving van de bouw van de piramide. Het is een
piramide die een zekere familiegelijkenis vertoont met de Toren van Babel die tot
36)
de sterren wilde reiken . Men kan zeggen dat in strofe 6 niet alleen de piramide
piramidaal is, maar dat ook de hier geschetste opbouw van de maatschappelijke
verhoudingen dat is, tot in de suggesties van de woordkeus toe (‘duizenden op
duizenden getild/door honderdduizenden’ - r. 142-143 -, en helemaal bovenaan de
wil en het gebod van de despoot; men ziet de versmalling naar boven toe). Zoals
in de kosmische ommegang de verre, ‘nimmer te naderen’ (r. 6) Hoge Heersers
zich verhouden tot Cheops, waarbij Cheops anoniem in de menigte verdwijnt en
zijn eigen wil moet terugdringen, zó verhoudt Cheops zich in de uitoefening van zijn
koningschap ‘ver tronend’, dus ook onbenaderbaar, nu zijn wil (r. 154) ten volle
gebruikend, tot zijn nameloze onderdanen. (Nu heeft Cheops ‘rijke namen’ - r. 207).
Maar waar Cheops door zijn treden uit de kosmische ommegang zelf de leer failliet
verklaart dat het universum een eenheid is verbonden door een alles regelende
Godheid, zo verliest achteraf ook zijn koningschap in de vorm die hij daaraan gaf
zijn legitimatie.

36)

De beschrijving van de piramidebouw vertoont een frappante overeenkomst met Couperus'
beschrijving van de torenbouw in diens novelle Babel (1901).
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Het Bouwmeesterschap van de farao rijmt niet op een goddelijke Bouwmeesterschap
- het laatste een gangbare metafoor om een aspect van het in Eenheid ingerichte
universum aan te duiden. De wet van de farao blijkt - en juist daarin zat zijn
rechtvaardiging - geenszins de afspiegeling te zijn van de goddelijke wereldwet,
aangezien deze goddelijke wereldwet bij nader inzien is komen te vervallen. De
hemelverschijnselen wisten dat al lang; in de personificaties waarin zij getoond
worden, gedragen zij zich aanmerkelijk anarchistischer dan de onder de monarch
Cheops zwoegende en zwetende verlorenen. (Om de parallel tussen Cheops en
de in ‘het voormalige’ veronderstelde werkzame goden te onderstrepen, wijs ik er
op dat Cheops in r. 218 ‘godenzoon’ wordt genoemd).
In de zevende strofe tenslotte van Cheops treedt de farao de piramide binnen.
Zijn reacties zoals die in de r. 157-159 weergegeven worden, doen even denken
aan de epicureïsche ‘ataraxia’, de begeerde staat van rustige, onverstoorde
tevredenheid. (Ook in de Stoa speelt deze ataraxia overigens een rol). Verder kan
men zich afvragen of men op deze laatste fase van het bewegen van Cheops de
spreuk van Epicurus λάϑε βιώσας moet betrekken.
Cheops ziet in de piramide prachtige dingen. De ‘richtigheid van stand der plinten’
(r. 161), de ‘nauwgesloten voegen’ (r. 160) getuigen van een mathematische precisie,
passend bij de harmonie-gedachte waarvan de piramide het symbool was. Waar in
r. 139 de piramide wordt gezien als een ‘juweel’, eindigt de tocht van de ziel van de
farao tenslotte ook weer bij een juweel (r. 184): schoonheid en macht van het
koningschap.
Op de wanden schilderingen van zijn onderdanen; ze zijn ‘stom’ en ‘wachtend’
(r. 186), zoals Cheops in de stoet ‘stil’ en ‘wachtend’ was (r. 20-21). En daarnaast:
heilige teksten, verwijzend naar het goddelijke karakter van Cheops' koningschap.
De hele schildering op de wand staat in functie van de verering van dit koningschap.
Daarnaast treedt dan ook weer dat andere aspekt: het ziet er allemaal prachtig uit.
Wordt in de laatste strofe van Cheops nu, zoals verschillende interpretatoren
veronderstellen, een wending naar de schone aardsheid getekend? Dat lijkt mij op
zichzelf wel juist, maar tegelijk onvolledig.
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Er zit in de slotstrofe ongetwijfeld een element van genieten van al het schone aan
en in de piramide; een mogelijke aanduiding van ‘ataraxia’ in de r. 157-159 laat zich
daarmee wel verbinden. Echter, het gaat hier niet zomaar om ‘aardse schoonheid’,
maar om de schoonheid van het graf, een levenloze schoonheid. Anders gezegd:
als in strofe 7 een epicureïsch element zit, dan gaat het hier toch niet om de Tuin
van Epicurus, maar om een kunstmatige, geschilderde variant daarvan (cf. de ‘haag’
en het ‘arenveld’ in r. 187-188). Verder zijn er toch de heilige tekens, waarvan de
betekenis in eerste instantie zit in hun veronderstelde verwijzende kracht en niet in
hun uiterlijke schoonheid.

Een mogelijke hoofdlijn van de interpretatie
Een uiteindelijke hoofdlijn in mijn voorstel voor een interpretatie - ik laat daarbij
allerlei detailproblemen terzijde - is voor een belangrijk stuk gebaseerd op de
slotregels: ‘hij is geboeid door de symbolen/van het voormalige en hij hangt er in’.
De piramide - zie boven - is het symbool van het in één harmonie onder één
oorzaak gespannen heelal. Hij is een verwijzend teken, een figura (cf. r. 129). Wat
zich in de piramide bevindt wijst eveneens naar een hiërarchisch gestructureerde
eenheid: de schildering van de onderdanen naar eenheid onder de goddelijke farao,
de hiërogliefen naar een soort neo-platonische correspondenties tussen de dingen
en hun abstracties: zij staan in direct verband met heelal-krachten in een hogere
werkelijkheid.
Datgene waarnaar de piramide wil verwijzen, waaraan hij zijn symbolische pretentie
ontleent, blijkt aan Cheops na zijn dood bij nader inzien helemaal niet
gerepresenteerd te zijn door de piramide als symbool. Wat Cheops doet als hij moet
constateren dat de eenheid van het universum, gepresenteerd door de piramide en daarmee de legitimatie van zijn faraoschap - uiteindelijk op een fictie blijkt te
berusten, is: verwijlen bij de restanten van die zo vertrouwde fictie. Men kan stellen
dat de piramide eventueel nog wel de samenhang en het verband binnen één enkele
kosmos representeert. Onder dat aspect kan men misschien de lichte overeenkomst
tussen het bewegen in strofe 3 en dat in strofe 7 2e deel bezien. Echter, in het licht
van de
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snelle vergankelijkheid van de incidentele verbanden die een kosmos uitmaken, en
van het ontbreken van een verband in het geheel van kosmoi, lijkt mij de verwijzende
pretentie van de piramide op het hoogstt niveau te vervallen; de piramide degradeert
hiermee tot een prachtig voorwerp zonder meer. En juist op dit hoogste niveau zal
men de absolute pretenties van het faraoschap moeten plaatsen.
Cheops' epicureïsche bevindingen in het universum leveren hem uiteindelijk niet
de conclusie op die Epicurus wilde dat men zou trekken: dat hij dus vrij is. Liever
dan vrij verder te gaan (dat doet hij alleen in de r. 105-106), kiest hij voor het geboeid
worden - onvrijheid dus, één van de aspecten van ‘geboeid’ - door datgene wat
vroeger zijn bestaan bepaalde met een pretentie van realiteit en waarvan de
onwerkelijkheid nu is komen vast te staan. Hij verhoudt zich hier precies zo tot de
37)
symbolen als door Thomas Carlyle in ‘Sartor Resartus’ gewraakt wordt . Ter
illustratie citeer ik een samenvatting, gegeven door William Henry Hudson. Naar
aanleiding van Carlyle's begrip ‘superannuation of symbols’ vat hij samen: ‘Men
wake to the fact that the creeds and formulas which have come down to them from
the past are no longer living for them, no longer what they need for the embodiment
of their spiritual life’. En verder: ‘Men's habit is to rest in symbols. But to rest in
symbols is fatal, since they are at best but the “adventitious wrappages” of life’.
Na de realiteit volgt Cheops nu de schildering, het kunstmatige. Na onderzoek
van het ‘bestand’ van de pasgeschapen wereld in strofe 3 (r. 60) talmt Cheops nu
bij het ‘bestand’ van deze geschilderde, afgeleide werkelijkheid (r. 210). Hij laat zijn
aandacht dolen (r. 210): misschien zit hier een verwijzing naar de ϕρόνησις, het
denken, het bewustzijn, dat bij Epicurus zo'n belangrijke rol speelt in het verkrijgen
van de eigen vrijheid. Het laten dolen van de aandacht (misschien al voorbereid
door het ‘droomen’ van de piramide (r. 140) en het ‘mijmeren’ van Cheops (r. 169))
resulteert in ieder geval in een

37)

Thomas Carlyle, Sartor Resartus/On Heroes and Hero Worship. Introduction by W.H. Hudson.
Everyman's Library, 1967 (first included in Everyman's Libr. 1908). Citaten uit de Introd. p.
XII/XIII. Omstreeks de eeuwwisseling was er een heropleving van de belangstelling voor het
werk van Carlyle, m.n. bij de franse Symbolisten.
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onvrijheid van Cheops: Hij is geboeid door de symbolen van het voormalige (geboeid
op twee wijzen te lezen: gefascineerd door, maar ook: van zijn vrijheid beroofd door)
en hij hangt er in. Dit laatste is voor mijn gevoel maar op één wijze te lezen: tragisch,
aansluitend bij de tweede betekenis van ‘geboeid’.
Op dit niveau geeft Cheops een verbeelding waarin op verhulde wijze een
algemene uitspraak over de ‘condition humaine’ gedaan wordt. Het gedicht tekent
de mens in zijn behoefte om in gesloten denksystemen vat te krijgen op de baaierd
van gegevens die hem omringt, en zijn onvermogen om afstand te doen van een
nu eenmaal vertrouwd wereldbeeld wanneer hij dat eigenlijk, blijkens nieuwe
bevindingen, op zou moeten geven. In Cheops lijkt dat dan in de eerste plaats de
zo vertrouwde systemen van de godsdienst en daarmee van het faraoschap te
betreffen, waar de feitelijke rechtvaardiging van die godsdienst is komen te vervallen.
Het lijkt mij dat men deze algemene conclusie kan trekken zonder dat men de
bronnen van Cheops kent. Wel is de foto dan erg wazig; hij wordt aanzienlijk scherper
wanneer men weet dat deze hoofdthese is opgebouwd met gegevens, verwant aan
de boven aangegeven bronnen. Dat betreft dan de god-loze fysica van Epicurus,
vertoond aan iemand wiens oorspronkelijke denkwereld trekken vertoont die deels
overeenkomen met de denkwereld van Marcus Aurelius, en dit alles gevat in het
kader van een tocht door het universum en dan terug naar de grafkamer die in z'n
ruimste trekken wel geïnspireerd lijkt op de beweging van de Ba-ziel, maar mede
gevuld lijkt te zijn met allerlei elementen, ontleend aan de stoïsch-egyptische gnostiek
38)
(hemelvluchten, inwijdingen in mysteriën, etc.) . De figuur van Cheops is een
38)

Op dit punt hoop ik later uitvoerig in te gaan. Om mijn vermoeden kort aan te geven: Het lijkt
mij dat Leopold in Cheops strofe 1 elementen ontleent aan antieke voorstellingen betreffende
de ‘hemelvlucht’ van de ziel. Binnen deze antieke voorstellingen kan men drie genres
onderscheiden: de hemelvlucht van de ziel van de gestorvene, van degene die in een droom
de hemel voor zich ziet opengaan en de geheime banen van de sterren kan volgen, en van
de hieraan verwante ervaringen, toegeschreven aan de inwijdeling in de Mysteriën. Vaak
vloeien de voorstellingen van de verschillende genres min of meer samen.
Ik wil hier enkele voorbeelden geven van deze antieke voorstellingen, waarin elementen
voorkomen die men ook in Cheops strofe 1 aantreft. In een beroemde passage vergelijkt
Plutarchus de dood met de inwijding in de Mysteriën van Eleusis. Ik gebruik hier de vertaling
van Paul Foucart (Les Mystères d'Eleusis, Paris 1914, p. 393): ‘L'âme, au moment de la mort,
éprouve la même impression que ceux qui sont initiés aux Grands Mystères. Le mot et la
chose se ressemblent; on dit τ∊λ∊υτᾶν et τ∊λ∊ῖσϑαι. Ce sont d'abord des courses au hasard,
des pénibles détours, des marches inquiétantes et sans terme à travers les ténèbres. Puis,
avant la fin, la frayeur est au comble; le frisson, le tremblement, la sueur froide, l'épouvante’.
(Daarna volgt de ommekeer: de gelukkige inwijding, beschenen door een groot licht). - Wat
deze passage gemeen heeft met Cheops strofe 1, zijn de krinkelbochten en de
droombewegingen. Jugendstil gekoppeld aan de klassieken.
Vervolgens een ander voorbeeld, ontleend aan het hermetische geschrift Poimandres (Corpus
Hermeticum I, 26. De vertaling is ontleend aan het hieronder genoemde boek van Festugière,
p. 130). Het gaat hier om een eschatologische voorstelling. ‘Et alors, dépouillé des vêtements
par l'armature des sphères, il (noot: l'homme spirituel ou le νοῦς rendu à sa pure essence)
arrive au monde de l'Ogdoade, en possession désormais de sa propre qualité; il chante avec
les Êtres des hymnes au Père et toute l'assistance se réjouit avec lui de sa venue. Devenu
semblable à ses compagnons (ὁμοιωθ∊ίς τοις συνοῦσιν), il entend aussi certaines Puissances
établies au-dessus du monde de l'Ogdoade qui, d'une voix suave particulière chantent des
hymnes à Dieu.
Alors, en bon ordre (τάζ∊ι) ils montent vers le Père et se remettent euxmêmes (ἑαυτοὺς
παραδιδόασι) aux Puissances; et, devenus Puissances à leur Tour, ils entrent en Dieu. Tel
est le terme fortuné pour ceux qui possèdent la gnose, avoir été fait Dieu’.
A.-J. Festugière (La Révélation d'Hermès Trismégiste, dl. III Les Doctrines de l'âme, Paris
1953) merkt op p. 150 n.a.v. de regels ‘en bon ordre ils montent vers le Père’ het volgende
op: ‘Ces mots suggèrent l'idée d'une πομπή ou παραπομπή, c'est-à-dire d'une procession
où le nouvel élu est conduit solemnellement à sa demeure définitive (...). Comme l'a marqué
déjà E. Peterson, ces formules chrétiennes (...) rappellent l'usage paien de la παραπομπή,
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goed bruikbare trait-d'union tussen al deze over elkaar heen schuivende lagen: hij
is een vorst met een piramide die dezelfde symbolische waarde heeft als de meer
terloopse piramide van die andere vorst, Marcus Aurelius, en laat daarmee een
verbinding met de Stoa toe.

quand on introduisait dans une ville un roi ou un grand personnage lors de son épiphanie.
(...) La ‘venue’ de l'Élu a pour contre-partie nécessaire la réception solennelle qu'on lui fait
(noot: réception = ὰποδοχή, ὑποδοχή).
Met Cheops strofe 1 heeft deze Poimandres-tekst de volgende elementen gemeen: de
‘ontvangst’ (ὑποδοχή). het ‘smetteloos verrezen’ en ‘doorlucht’ (dépouillé des vêtements etc.,
l'homme spirituel), het ‘verdwijnen in de menigte’ (ὁμοιωθέις τοῖς συνουσιν), ‘in deze nieuwe
orde’ (τάζ∊ι), ‘het gaan begeven’ (ἑαυτους παραδιδόασι), de ‘stoet’ (παραπομπή).
Mijn indruk is dat deze en soortgelijke mysterievoorstellingen veel meer overeenkomst vertonen
met de voorstelling in Cheops strofe 1 dan b.v. de hemelstoet in Plato's Phaedrus. (Op
gelijkenis tussen Phaedrus en Cheops wijst J.C. Kamerbeek). Het verschil tussen de antieke
hemelvlucht-voorstellingen en Cheops strofe 1 is, dat in Cheops de gebruikelijke afloop,
waarom in feite alles begonnen is bij de hemelvlucht, ontbreekt: lofzingen, ‘ils entrent en Dieu’.
In dit opzicht geeft Cheops r. 6 al aan dat de hemelvlucht hier niet zijn gebruikelijke bekroning
krijgt: ‘en nimmer naderde...’. Het lijkt dat hier de uitzonderlijke hemelvlucht zonder God van
Epicurus geënt is op de gangbare voorstellingen die uitlopen op een ‘entrée en Dieu’. - Over
deze hemelvaart van Epicurus zie p. 40-41 van dit artikel.
Voor de voorstelling in Cheops strofe 1 wijs ik verder op een plaats in het door Leopold in
Museum (jg. 21, 1914, kol. 305-310) besproken boek van Ed. Norden, Agnostos Theos,
Untersuchungen zur Formengeschichte religiöser Rede. Leipzig-Berlin 1913). Het gaat hier
om een uitspraak van de Apollonios-aanhanger Onatas over de Godheid. Van de door Norden
gegeven griekse tekst (Norden p. 39) geef ik de volgende vertaling: ‘En Hij is koning over hen
allen zowel groter in kracht als in grootte als in deugd. Hij is God die de gehele kosmos omvat
(noot van Norden hierbij: “die anderen seien seine Trabanten”), en de andere goden zijn zij
die rennen (lopen) langs de hemel tegelijk met de ommegang van het heelal, in vaste orde
begeleidend de Eerste en de slechts in de geest kenbare’. Zijn uit deze tekst misschien
elementen getransplanteerd in Cheops strofe 1? Er is de ommegang door het heelal, de
hiërarchische verhoudingen daarbij, waarin de begeleiders weer in ‘vaste orde’ gebonden
zijn; de Eerste God, degene die begeleid wordt, is onzichtbaar. Zijn Nordens ‘Trabanten’ in
Leopold blijven hangen? (cf. Cheops r. 30). Het verschil is in ieder geval dat het bij Onatas
om één onzichtbare begeleide Godheid gaat, terwijl in dit verband in Cheops een meervoud
van ‘Hooge Heerschers’ optreedt.
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Om de parallel met Marcus Aurelius door te trekken, wijs ik op het beeld van Cheops
dat in de loop der jaren het oorspronkelijke beeld van wrede despoot verdrong:
Cheops als grote wijze die een heilig boek gemaakt heeft. - Tenslotte, Cheops is
een egyptisch vorst, wat zich goed verdraagt met de hermetische trekjes in de
voorstelling van strofe 1.
De verbinding met Epicurus tenslotte komt van een andere kant; in dit kader kan
ik hierop maar kort ingaan.
In de Oudheid zijn heel wat hemelvluchten geboekstaafd, uitgevoerd tijdens de
droom, na de dood of in de toestand van trance die behoort bij de inwijding in de
grote mysteriën. Een van de meest befaamde ‘hemelvluchten’ uit de Oudheid nu
staat op naam van Epicurus, onder invloed van het beeld dat Lucretius van Epicurus
geeft als degene die de poorten van de magna moenia mundi verbroken heeft.
Leopold moet ten tijde van Cheops op de hoogte geweest zijn van deze aan

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 91

48
Epicurus toegeschreven hemelvaart; E. Norden gaat er uitvoerig op in in zijn
39)
40)
Agnostos Theos . Ik neem hier het korte overzicht over dat Reitzenstein op dit
punt geeft: ‘Aus dem Hauptbilde des Poseidonios empfängt Lukrez I 80 ff. die
Erklärung seiner eigentümlichen Färbung. Die Himmelswanderung, die Epikur
schwerlich nach seinen eigenen Worten, sondern nach dem kühnen Bilde eines
Gegners eher als eines Anhängers unternommen haben sollte (vgl. die Stellen in
Heinzes Kommentar S. 52), ist nicht auf Grund religiöser Weihen erfolgt; gesprengt
hat er die Pforten jenes “ingens templum” und die Erkenntnis als Beutestück aus
seinem Einbruch in das Reich der “religio” mitgebracht; er vermag durch seine Lehre
sie den Schülern mitzuteilen (vgl. III 14) und sie Gott gleich zu machen, wie dies
der Myste kann, der den Himmel durchwandert hat’. Misschien wijzen de r. 132-134
van Cheops hier indirect op. Waar Cheops in het voetspoor van Epicurus de ‘magna
moenia mundi’ verbroken heeft en daarmee de ‘ingens templum’ (r. 57: ‘Dan door
de samenhang en het verband...’), trekt hij zich vervolgens terug in die betekenisloos
geworden afspiegeling van de voormalige ingens templum: de eigen tempel, die,
in tegenstelling met de ingens templum, niet ontsloten is, en waar het mysterie, niet
meer samenstemmend met het grote mysterie, nog gecultiveerd kan worden. - Het
lijkt me tenslotte dat het citaat van Reitzenstein aannemelijk maakt dat de aan
Epicurus toegeschreven hemelvaart in z'n verband met de tocht die een myste
verondersteld wordt uit te voeren, de schakel aangeeft tussen de een mysterie
suggererende tocht in strofe 1 en het koele, mysterieloze universum van Epicurus.
Binnen dit overzicht van bronnen kan men de denkende en lezende Leopold zien:
een dichtende klassicus, die zich achtereenvolgens met Marcus Aurelius en Epicurus
bezighield en in de tijd dat hij aan Cheops gewerkt moet hebben zich diepgaand
bezighield met een studie waarin rijkelijk materiaal te vinden was over gnostiek,
mysteriereligies en Stoa. De vraag of de reactie van Leopold bij zijn confrontatie
van

39)
40)

Agnostos Theos, p. 99 vv.
R. Reitzenstein, Die Hellenistischen Mysterienreligionen. Ihre Grundgedanken und Wirkungen.
Leipzig/Berlin 1910, p. 64-65.
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de leer van Marcus Aurelius met die van Epicurus identiek geweest is aan die van
Cheops, lijkt mij, met alleen de gegevens van Cheops, niet te beantwoorden. In
ieder geval kan men instemmen met de conclusie van J.C. Kamerbeek in zijn artikel
‘Leopold en de Oudheid’ (De Nieuwe Stem jg. XI) dat in Cheops een projectie gezien
kan worden van Leopolds eigen ommegang door wetenschap en wijsbegeerte.

Het oordeel van Cheops over de kunst
Tenslotte: gaat Cheops ook over kunst, over poëzie? In verschillende interpretaties
41)
is er op gewezen dat dat het geval is . De piramide wordt in z'n harmonie en innerlijk
verband een ‘monument’ genoemd (r. 136), een ‘pronkkleinood’ (r. 137) - elementen
die wel doen denken aan een kunstwerk. Met name in de r. 119-135 zitten vele
elementen die lijken te wijzen op een volmaakt, hermetisch kunstwerk. Een woord
42)
als ‘samenkomst’ (r. 119) is door Leopold in het fragment De Schrijver gebruikt
om de samengeklonkenheid van de strofen in het gedicht aan te duiden; op deze
overeenkomst is al gewezen door Meeuwesse. De piramide zou dan binnen Cheops
tevens het een volstrekte eenheid vormende kunstwerk symboliseren; een opvatting
van het kunstwerk die zeker in de tijd van Leopold en vogue was. In verband met
de eventuele uitspraken over kunst die Cheops doet, wijs ik verder op de ‘schildering’
aan het slot (r. 208) en op de vele woorden vanaf r. 202 die naar ‘taal’ verwijzen.
Tenslotte het woord ‘symbool’. Het wordt in verband met poëzie ook gebruikt in De
Schrijver en vormt een begrip dat voor Leopold vermoedelijk, althans in een bepaalde
periode, tot de kern van poëzie heeft behoord. In het gedicht De Molen vinden we
43)
daarvan al een verhulde uitwerking .
Wendt de dichter zich in Cheops nu tot de schoonheid van de poëzie na het opzij
zetten van de metafysica? Opnieuw: ja en nee. Ja,

41)
42)
43)

Dit is het geval in de beschouwingen van A. Roland Holst (hoe het ook zij), De Jong en
Meeuwesse.
Leopold, V.W. I, p. 482-484.
Zie: Maria de Groot, Een interpretatie van ‘De Molen’ van J.H. Leopold. Lev. Talen 1970, p.
745-753; en: J. Kamerbeek Jr., Op zoek naar een definitie van het symbolisme. Lev. Talen
1970, p. 767-777.
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want het ziet er inderdaad prachtig uit; de piramide en zijn inhoud worden met een
zekere verlustiging beschreven. Nee, want in Cheops wordt tegelijkertijd het belang
van poëzie, van kunst, gereduceerd, nu aan datgene waarin de kunstschoonheid
in Cheops is gelokaliseerd, de verwijzende kracht op het hoogste niveau is ontzegd.
Het symbool is een symbool ‘van het voormalige’ geworden; niet voor niets bevinden
we ons in een grafkamer. Het een volmaakte eenheid vormende kunstwerk blijkt
niet werkelijk in relatie te staan met het universum, zoals b.v. Baudelaire en - op
een andere wijze - Mallarmé dat als uitgangspunt namen. Het geslaagde kunstwerk
wordt enerzijds een ‘groot monument’ genoemd (r. 136), maar in één adem ook een
‘pronkkleinood’: van monument naar sierstukje, een kwestie van optiek. Het
kunstwerk blijkt een buitengewoon nietig iets te zijn te midden van het eerder
opgeroepen universum, het blijkt geen waardevolle aanwijzingen te bevatten over
de zijnswijze van dat universum.
Men kan zich afvragen of Leopold in Cheops afscheid neemt van bepaalde
symbolistische uitgangspunten, waar het vroegere De Molen trekken van een verhuld
symbolistisch manifest lijkt te vertonen. Brengt in De Molen het proces dat begint
met het op gang komen van de wieken in een ruimte die wordt beschreven als
‘tesamenval/van wat strak uitstond’ (r. 7-8) (waarbij die ‘tesamenval’ wel eens nogal
letterlijk voor het symbool zou kunnen staan: συμβάλλω = samenwerpen) aan het
einde van het gedicht contact met iets als een hogere werkelijkheid tot stand; wordt
er in De Molen ‘iets van verre aetherschat/gebracht in deze huizenstad’ - in Cheops
glijdt ook wel een geheimzinnig licht langs de spits van de piramide (r. 110), maar
we weten daar inmiddels dat het contact tussen piramide en universum in wezen
niet verder strekt.
Cheops dan dus ook als een uitspraak over het uiteindelijk beperkte belang van
de poëzie, van de kunst; een ontkenning van pretenties die in de dagen van Leopold
de boventoon voerden. Het is een zich bezig houden met poëzie in poëzie dat men
bij Leopold ook in zijn vroegere reeksen telkens tegenkomt, en waarbij ook het klein
bereik van poëzie een rol speelt. Zo eindigt de reeks In Gedempten Toon na allerlei
pogingen om op de wijze van de poëzie met inschakeling van het hele
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machtsapparaat van literaire topen contact te leggen tussen een U en een Ik, met
de onversierde erkenning van de geringe armslag die de poëzie heeft. Na alle
poëtische ‘droomomhelzingen’ in het voorafgaande eindigt het ‘klein gedicht’ dat
het slot vormt van de reeks, met de enige constatering die in dit gezuiverde gedicht
gedaan kan worden: ‘het verre tusschen u en mij’. In Cheops is de erkenning van
de betrekkelijke onmacht van de poëzie misschien duidelijker dan ooit te voren. De
paradox is dat Leopold deze bevindingen heeft neergelegd in het gedicht Cheops.
Amsterdam, april 1974
J.D.F. VAN HALSEMA
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Zu mnl. dilde/dulde
Das mnl. Adjektiv dilde/dulde gehört, obwohl es im Wortschatz der germanischen
Spracheinheit ziemlich isoliert steht, durchaus nicht zu den von der Forschung
vernachlässigten Wörtern. Seit der Frühzeit der germanischen Philologie bis in die
achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts sind ihm eine ganze Reihe von
Untersuchungen gewidmet worden, nicht nur von niederländischen, sonden auch
1)
von deutschen Gelehrten, darunter auch von Jacob Grimm . Als wichtigstes Ergebnis
dieser eingehenden Bernühungen ist die Klärung der semasiologischen Verhältnisse
anzusehen, die Erkenntnis, daß nicht ‘boshaft’, wie man zunächst angenommen
2)
hatte , sondern ‘wertlos, gering zu veranschlagen’ als lexikalische Bedeutung
3)
anzusetzen ist . Weniger glücklich war man auf etymologischem Gebiet. Hier blieb
es in der Regel bei unverbindlichen Hinweisen auf dieses oder jenes lautlich
vergleichbare, seiner Herkunft nach meist selbst nicht ganz durchsichtige Wort der
4)
germanischen Nachbarsprachen , so daß die

1)

2)

Als erster hat sich Jacob Grimm in seiner Rezension von F. Wiggerts Zweytes Scherflein zur
Förderung der Kenntniß älterer deutscher Mundarten und Schriften in den Göttingischen
gelehrten Anzeigen von 1837, S. 531, mit dilde auseinandergesetzt. Mit den Ausführungen
in ZfdA 7 (1849) 467 f. eröffnete er auch die Reihe der Monographien, die dann von M. de
Vries in: Archief voor Nederlandsche Taalkunde 4 (1853/4) 204-206; E. Verwijs in: Taalkundige
Bijdragen 1 (1877) 237-239; wiederum M. de Vries in: Ts 2 (1882) 147-155 und W. Seelmann
in: Jahrbuch des Vereins für nd. Sprachforschung 10 (1885) 131 f. fortgesetzt wurde. Zu
erwähnen sind ferner die ausführlichen Darstellungen des Wortes im MnlW und in
Schiller/Lübbens Mnd. Wörterbuch sowie seine Behandlung in den Einleitungen oder Glossaren
verschiedener Textausgaben.
J. Grimm in: Göttingische gelehrte Anzeigen 1837. Übernommen von Schiller/Lübben, Mnd.
b

3)

4)

Wörterbuch 1, 518 und zunächst auch von M. de Vries (Archief voor Nederlandsche
Taalkunde 4, 204 f.).
So zuerst Seelmann, Gerhard von Minden, Bremen 1878, XXX. Seit der Arbeit von de Vries
Ts 2 (1882) endgültig festgestellt. Das Mnd. Wörterbuch berichtigte seine Bedeutungsangabe
6, 99.
Zu dem von Grimm ZfdA 7, 468 herangezogenen an. fordild f.s.A. Jóhannesson, Isl.
etymologisches Wörterbuch 994. Verdam (Die Fragmente des Mnl. Aiol = Anhang zu W.
Foersters Aiol-et-Mirabel-Ausgabe, Heilbronn 1876/82, S. 542) dachte an ae. dolt, Lübben
(Mnd. Wörterbuch 6, 90) and hd. diltap(p). Da diltap(p) mit Sicherheit, dolt sehr wahrscheinlich
zur *dall-/*dill-/*dull-Sippe gehört, treffen diese etymologischen Verknüpfungen im Grunde
das Richtige, es fehlt ihnen nur die zwingende Begründung. So konnte de Vries Ts 2, 147
eine Verbindung mit dillen ‘schwatzen’, dem nl. Vertreter der Bildwortsippe, noch kategorisch
zurückweisen.
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letzte diese Fragen behandelnde Arbeit alle bis dahin hervorgetretenen Hypothesen
mit einer kurzen Bemerkung abtun zu können glaubte - um sie durch eine noch
5)
schwächere zu ersetzen . So kann denn auch nicht sie als das bisher letzte Wort
zur etymologischen Erforschung von dilde gelten, sondern ein Satz in dem wichtigen
Aufsatz von M. de Vries: ‘Het is dus raadzaam het nadere licht af te wachten, dat
6)
misschien van elders kan opdagen’ .
Die Bemühungen um eine etymologische Zuordnung von dilde werden dadurch
erschwert, daß keine Klarheit über die Lautgestalt des Wortes besteht. Dies wiederum
ist nicht zuletzt auf die Isoliertheit der mnl. Bildung zurückzuführen. Noch immer gilt
Jacob Grimms Feststellung aus dem Jahre 1849: ‘ich finde das wort in keiner
niederdeutschen quelle, auch nicht in plattdeutschen idiotiken; ebenso wenig
darzureichen schien es die niederländische heutige...sprache...Im ags. fries. und
7)
hd. habe ich mich vergebens nach dem seltsamen worte umgesehen’ . Zwar ist
8)
das Wort auch in den mittelniederdeutschen Wörterbüchern nachgewiesen , aber
nur aus dem Magdeburger Äsop, der eindeutig Wörter niederländischer Herkunft
9)
enthält . Dasselbe trifft für die wenigen mhd. Belege zu, die teils aus dem
10)
11)
Karlmeinet , teils aus den Minnereden der Berliner Handschrift Germ. Fol. 922
stammen. Für beide Quellen sind nieder-

5)

6)
7)
8)
9)
10)
11)

W. Seelmann in: Jahrbuch des Vereins für nd. Sprachforschung 10 (1885) 132: ‘Alle diese
Etymologien sind unhaltbar..., auf die richtige führt die Bedeutung “niedrig”, welche das Wort
hat. Es gehört mit got. mnl. dal zu idg. *dho “niedrig sein”, sanskr. *dhâra “Tiefe”.’ Zu dieser
Hypothese erübrigt sich jede Kritik.
M. de Vries a.a.O. 155.
J. Grimm in: ZfdA 7, 467 f.
b

Schiller/Lübben, Mnd. Wörterbuch 1, 518 und 6, 99. Lasch/Borchling, Mnd. Handwörterbuch
1, 428.
Siehe L. Wolff, Gerhard von Minden in: Verfasserlexikon 2, 26.
Lexer, Mhd. Handwörterbuch 1, 432 (dilde) und 2, 1815 (undilde).
Mhd. Minnereden II. Auf Grund der Vorarbeit von Wilhelm Brauns hg. v. Gerhard Thiele, Berlin
1938 (= DTM 41), 22 (Lob der Frauen), 9: se (eine Frau) wilt daz ich.../ myn leben setze in
eyn onraste / unde mit zynne dair na taste / beyde zo dichten und zo scriben / was heylsams
heylz kům van wyben. / dar zu myn můt doch ist zu dilde, / sint leyder ney wyp gůnsten milde
/ wart gen mich zů geyne zyden.
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ländische Beziehungen, insbesondere die Übernahme niederländischen Wortgutes,
12)
erwiesen . Bei all diesen im Vergleich zur mittelniederländischen Überlieferung
übrigens recht spärlichen deutschen Zeugnissen dürfte es sich also kaum um
eigenständige deutsche Parallelbildungen, ja nicht einmal um ein sprachläufiges
Lehnwort des dem Niederländischen benachbarten deutschen Sprachgebiets
13)
handeln , sondern um rein literarische Entlehnung eines nicht unwesentlichen
Terminus aus dem Begriffsinventar der damals für weite Kreise maßgebenden
14)
Werteordnung .
Da es nicht gelingen wollte, außerniederländische Entsprechungen für dilde
beizubringen, mußte die Einsicht in Lautgestalt und Bildungsweise des Wortes
lückenhaft bleiben. So läßt sich zunächst nicht entscheiden, ob das Nebeneinander
von dilde und dulde auf Ablaut beruht oder ob es mit M. de Vries aus niederländischer
15)
Lautentwicklung erklärt werden muß , noch viel weniger, ob das inlautende

12)

13)

14)
15)

Zu Karlmeinet s.K. Bartsch, Über Karlmeinet, Nürnberg 1861, besonders S. 2, und den
Karlmeinet-Artikel van J. van Dam in: Verfasserlexikon 2, 762-767; zum Ms. Germ. Fol. 922
H. Niewöhner in: Verfasserlexikon 3, 405 und das Glossar der Anm. 11 genannten
Minneredenausgabe.
Der Lehnwortcharakter der deutschen Belege ist nicht erkannt worden. Daß die älteren
Wörterbücher (Lexer, Schiller/Lübben) den Fremdling als Bestandteil des heimischen
Wortschatzes behandeln, will nicht viel besagen. Aber dilde fehlt auch unter den etwa 20
ausdrücklich als nl. bezeichneten Wörtern in Thieles Minnereden-Glossar (s. oben, Anm. 11),
was wohl wiederum auf sein Erscheinen bei Lexer zurückzuführen ist. Lasch/Borchling 1, 428
ist das Lemma im Anschluß an eine Bemerkung Seelmanns (Jahrbuch des Vereins für nd.
Sprachforschung 10, 131: ‘dass das Wort nur in den Niederlanden und dem ihnen
angrenzenden Gebiete gebraucht worden sei’) als Provinzialismus gekennzeichnet. Doch ist
gerade Seelmanns Standpunkt in dieser Frage völlig unklar; vgl. unten, Anm. 15.
Siehe unten, S. 57.
M. de Vries in: Archief voor Nederlandsche Taalkunde 4, 206: ‘Wij zien nu ook, dat dult, dulde
de eigenaardige Hollandsche schrijfwijze des woords was. Dilt, dilde daarentegen, de
Westphaalsche vorm, moet de oorspronkelijke geweest zijn; want de overgang van i in u was
in Holland niet ongewoon, maar die van u in i in het Nederduitsch ongehoord’. Ähnlich noch
Ts 2, 151. Entsprechendes dulde im Magdeburger Äsop führt Seelmann in seiner Ausgabe
des Gerhard von Minden, Bremen 1878, XXX einfach auf Schreiberunkenntnis des hier als
niederlandisch angesehenen Wortes zurück.
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d zum Stamm gehört oder Suffixcharakter hat. Es empfiehlt sich daher, vorerst
einmal alle Möglichkeiten offen zu lassen und bei der Suche nach etymologischen
Verwandten nicht nur i- und u-Varianten gleichmäßig zu berücksichtigen, sondern
darüber hinaus auch dentallose Formen in die Untersuchung einzubeziehen.
Eine solchermaßen erweiterte formbezogene Wortvergleichung führt im
Mittelenglischen zu einem interessanten Ergebnis: Es findet sich hier ein Adjektiv
16)
dill/dull mit der lexikalischen Bedeutung ‘dumm’ . Die bisher übliche Identifizierung
dieses Adjektivs mit zur erweiterten idg. Wurzel *dh(e)u̯el- ‘verwirrt, betäubt sein’
17)
gehörigem engl. dull halte ich für falsch. Auch die anderen germanischen Sprachen
kennen nämlich, besonders in ihrem mundartlichen Bereich, das Nebeneinander
von dill-/dull- (und dall-) Varianten, die, obgleich es sich meist um Verben handelt,
bedeutungsmäßig durchaus verglichen werden können. Ich habe diese Bildungen
unter Aufnahme eines etymologischen Ansatzes von Falk/Torp als Vertreter einer
germanischen Bildwortsippe *dall-/*dill-/*dull- ‘sich planlos hin und her bewegen’
18)
dargestellt . Unter Voraussetzung einer auch sonst in dieser Wortgruppe zu
beobachtenden Bedeutungsentwicklung von ‘planlos hin und her’ zu ‘dumm’ ließe
sich zunächst die Verbindung zu me. dill/dull herstellen. Mit dem bereits von Falk
19)
und Torp erbrachten Nachweis hierhergehöriger Dentalerweiterungen wären aber
auch des weiteren alle Voraussetzungen für einen zumindest formalen Anschluß
des mittelniederländischen Adjektivs geschaffen. Das Nebeneinander von i- und
u-Varianten erwiese sich dann als alte, ablautartige Erscheinung, die zu ihrer
Erklärung keiner niederländischen Lautgesetze bedarf, und das inlautende d
entspräche

16)

A New English Dictionary 3, 364 (dill) und ebd. 709 (dull).

17)

A New English Dictionary 3, 709 und noch The Oxford Dictionary of English Etymology,

c

c

c

b

18)
19)

Oxford 1966, 293 (dull).
H.-G. Maak, Germ. *dall-/*dill-/*dull- in: NphM 75 (1974) 377-385.
Falk/Torp, Norwegisch-dänisches etymologisches Wörterbuch 1, 135 (dalte) und 142 (dilte).
S. auch H.-G. Maak in: NphM 75, 383, Anm. 8.
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als Wurzelerweiterung den Dentalen in Bildungen wie schwäb. Dalde ‘ungeschickter
20)
21)
Mensch’ , norw. dilte ‘traben, trippeln’ .
Die sich damit abzeichnende Zugehörigkeit von mnl. dilde zur germanischen
Bildwortsippe *dall-/*dill-/*dull- läßt sich church weitere Beobachtungen bestätigen.
Wie sich herausgestellt hat, waren alle Bildungen der in Frage stehenden
Wortgruppe, soweit es sich nicht um eindeutig jüngere Ableitungen handelt, in den
germanischen Sprachen weit verbreitet. Es treten nämlich dieselben
Bildungsvarianten, oft mit gleicher oder nur geringfügig abweichender Bedeutung,
22)
in den entlegensten Mundarten des germanischen Sprachbereichs auf . Gehört
nun dilde in diesen Kreis, so eröffnet sich eine neue Aussicht, das Wort aus seiner
Isolierung herauszuführen: Nicht die literarischen Quellen der Nachbardialekte wären
bei der Suche nach germanischen Parallelen zu einem mittelniederländischen Glied
der der Hochsprache fernerstehenden Bildwortsippe *dall-/*dill-/*dull- in erster Linie
heranzuziehen, sondern die skandinavischen, englischen und hochdeutschen
Mundarten. In unserm Falle findet sich die lange vergeblich gesuchte bildungsmäßige
Entsprechung denn auch in Ignaz Franz Castellis niederösterreichischem
r

23)

Wörterbuch: ‘düld, betäubt, z.B. d Lerma måchd mi düld’ . Das Bayerische
24)
Wörterbuch stellt den Castelli-Beleg mit Recht neben synonymes dill, düll , die
25)
genaue formale Entsprechung von me. dill . Der Ring schließt sich.

20)
21)
22)
23)
24)
25)

Fischer, Schwäbisches Wörterbuch 2, 38.
Norsk Riksmålsordbok 1, 663.
Beispiele bei H.-G. Maak in: NphM 75, 383 f.
I.F. Castelli, Wörterbuch der Mundart in Oesterreich unter der Enns, Wien 1847, 117.
Schmeller/Frommann, Bayerisches Wörterbuch 1, 499.
In diesem Zusammenhang sei die Frage gestellt, ob auch das Mnl. das unerweiterte Adjektiv
gekannt hat. MnlW 2, 457 f. weist Verdam auf die Verwirrung von dul ‘toll’ und dulde hin, ‘dat
zelf ook herhaaldelijk in den vorm dul voorkomt’. Ohne solche auch in anderen germanischen
Sprachen zu beobachtende Vermengung von Gliedern der *dall-/*dill-/*dull-Sippe mit zu idg.
*dh(e)u̯el- gehörigen Bildungen leugnen zu wollen, möchte ich doch derartige Fälle
ebensowenig auf formale Einwirkung von dul zurückführen, wie ich einen im MnlW unter dul
erscheinenden Beleg wie In ben niet so dul van seden ende van sinne, dat ic
mine...gesellinne...bedriegen soude aus bedeutungsmäßigem Einfluß von dulde erkläre,
sondern ich nehme sie als Zeugnisse für ein selbständiges, zur Bildwortsippe
*dall-/*dill-/*dull-gehöriges mnl. Adjektiv dul. Ebenso dürften auch nicht alle dentallosen
2

Komparative und Superlative als rein orthographische Varianten (vgl. Franck, Mnl. Grammatik
§ 115, 9. Anm. 2) bzw. falsche Analogiebildungen (vgl. Franck a.a.O. § 116, 1) zu interpretieren
sein.
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Bleibt noch ein Wort zur Bedeutung. Durch die me., mnl. und bair.
dill-/dilde-Bildungen ist neben einem gemeingermanischen Verbum auch ein
zumindest westgermanisches Adjektiv der *dall-/*dill-/*dull-Sippe erwiesen, dessen
einzelsprachliche Zeugen bei aller bedeutungsmäßigen Sonderentwicklung den
Ausgang von der Kernbedeutung ‘planlos hin und her’ noch deutlich erkennen
lassen. Das gilt sowohl für me. dill/dull ‘dumm’ wie für bair. dill, dild ‘betäubt’ - wohl
über ‘taumelig’ - und, wenn auch hier nur noch bedingt, auch für mnl. dilde/dulde
‘wertlos’. Aber die mittelniederländische Bedeutungs-entwicklung ist noch einen
Schritt weitergegangen. Die im MnlW zusammengetragenen Zeugnisse, aber auch
die Belege aus den deutschen Quellen lassen keinen Zweifel daran, daß mnl. dilde
26)
auf dem besten Wege war, zum Synonym von dorperlijc zu werden .
Diese betonte bedeutungsmäßige Sonderentwicklung des mnl. Wortes hängt mit
seinem hochsprachlichen Charakter zusammen. Im Fall mnl. dilde sind wir Zeugen
des seltenen Vorgangs, daß einem zur Bildwortsippe *dall-/*dill-/*dull- gehörigen
Wort der Aufstieg in die Hoch- und Schriftsprache gelingt. Eine entsprechende
Entwicklung ist bei nhd. dahlen zu beobachten. Was dahlen betrifft, so ist sein
hochsprachlicher Status nicht von Dauer gewesen. Kaum anderthalb Jahrhunderte
nach seinem ersten Auftreten als literarischer Mode-ausdruck ist das Wort aus der
27)
Literatur bereits wieder verschwunden . Über das Ende des seit dem 14.
Jahrhundert in voll entwickelter

26)

27)

Vgl. Gegenüberstellungen wie doecht - diltheit (Var. ondoecht) MnlW 2, 461 (dultheit), arme
dilde - ho rike edel man Gerhard von Minden 65, 129. Wane gi, dat ik so dilde si, Of gi mi
helpet ut der not, Dat juwe mede nicht vil grot ne werde? entrüstet sich ebd. 8, 28 der Wolf,
dem vom Erzähler valsch unde alle dorperhede nachgesagt wird. In den oben, Anm. 11
angeführten Minneredeversen klagt der Dichter, daß sein Sinn zum Frauenpreis noch zu dilde
sei, da die Frauen ihm ihre Gunst noch nicht zugewandt haben: O wyff, der wonnen paradys/,
fährt er fort, ...dyn wyflicheyt kan manigen leren / daz he in rechter edelhede / můs oeven
hertz und synne beyde,/ der doch vor eyn dorper was (Mhd. Minnereden II, 22, 40 ff.).
Vgl. H.-G. Maak in: NphM 75, 377.
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de

Bedeutung erscheinenden mnl. dilde berichtet de Vries: ‘In de 15 eeuw geraakte
het in onbruik. De afschrijvers vervangen dulste door minste en archste, diltheit door
28)
ondoecht. Geen wonder, dat het bij latere schrijvers niet meer wordt aangetroffen’ .
Auch darin, daß ihm als Wort der Hochsprache keine lange Lebensdauer beschieden
war, gibt sich mnl. dilde als echtes Glied der *dall-/*dill-/*dull-Sippe zu erkennen.
Göttingen
HANS-GEORG MAAK

28)

M. de Vries in: Ts 2, 154.
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Boekbeoordelingen
Martien J.G. de Jong, Taal van lust en weelde. Willem Bilderdijk et la
littérature italienne (Bibliothèque de la faculté de philosophie et lettres
de Namur, fascicule 50). Presses universitaires de Namur, 1973, 145
blz.
In de eerste vijf hoofdstukken van dit boek vat de schrijver de voor een deel reeds
eerder gepubliceerde resultaten samen van zijn onderzoek naar de bemoeienissen
van Willem Bilderdijk met de Italiaanse taal en literatuur. De titel van hoofdstuk I is
ook die van het geheel: naar een nog in 1822 door Bilderdijk vervaardigde bewerking
van een poëtische hulde aan het Italiaans door Byron. Terecht. De herinnering aan
die ‘zoete taal der liefde’ in zijn prille verkeer in vers en brief met Catharina
Wilhelmina Schweickhardt is hem levenslang dierbaar gebleven. Over dit verkeer
handelt dit eerste hoofdstuk; summier, als een korte ouverture. Interessant is het
oordeel van een Italiaans geleerde over de brieven: elementaire taalfouten,
gecombineerd met typisch ‘literaire’ wendingen, bij een uitermate gepassioneerde
inhoud, geven deze een ‘patina’ van oorspronkelijkheid en oprechtheid, dat bij
correctie onherroepelijk verloren zou gaan. In de hierop volgende hoofdstukken
vinden we vroegere artikelen van de auteur - te weten: over B.'s onvoltooide
‘korrektie’ op de modeltragedie Sofonisba van Trissino (in NTg 1959), over B.'s
bewerking van enkele spelen van Metastasio (in Ts 1960 en Convivium 1960) en
over B.'s ‘vertaling’ van een episode uit Dante's Inferno (in Hand. XXIVe Vlaams
Filologencongres, 1961, en Miscellanea Dantesca, Utr.-Antw., 1965) - hier en daar
omgewerkt en aangevuld, terug; gecompleteerd echter met beschouwingen over
B.'s relatie tot het werk van andere figuren uit de Italiaanse dramatische en epische
literatuur, en zijn methode van citeren en vertalen. Behalve de genoemden komen
meer uitvoerig aan de orde Tasso en Guarini, Ariosto, Petrarca; en voorts Pignotti,
Stampa, Pastorini e.a. Alles te zamen ongeveer de helft van het boek. Aanslui-
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tend bij het voorgaande geven de beide volgende capita respectievelijk enkele
Italiaanse teksten van Bilderdijk (4 korte gedichtjes en 3 brieven, alle gericht aan
Catharina Wilhelmina) en enkele vertalingen uit het Italiaans (4 gedichtjes, met het
Italiaans origineel, resp. van Metastasio, Pseudo-Leonardo da Vinci, Pastorini en
Guarini). Aan dit geheel, hetwelk eerder verscheen in de Handelingen van de
Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en
Geschiedenis, XXVI, 1972, voegde de auteur in hoofdstuk VIII bibliografische lijsten
toe van Bilderdijk's vertalingen en citaten uit het Italiaans, chronologisch geordend
volgens de auteurs (17 vertalingen, 22 citaten, en een aanvullende lijst van 30
hoofdjes in verder verwijderd verband met deze studie). Een slothoofdstuk biedt
een in het Frans gestelde uitvoerige samenvatting en conclusie, waarvan een met
diverse passus uit de capita III en IV uitgebreide Nederlandse versie als huldeblijk
voor Knuvelder werd gepresenteerd in Raam 87-89, 1972, ter gelegenheid van
diens 70e verjaardag. Volgen nog 18 bladzijden Aantekeningen, een Bibliografie,
en een tweetal Indices.
Het geheel is uitermate instructief. Vrijwel niets lijkt aan de speurzin van De Jong
ontsnapt. Ook de indrukken of denkbeelden van Bilderdijk, neergeschreven op
enkele duizenden kleine blaadjes, zijn in het onderzoek betrokken. De Aantekeningen
zijn zeer gedetailleerd en bevatten een schat aan bibliografische en archivalische
gegevens.
Het totaalbeeld is dat van de romanticus met sterke classicistische bindingen,
zoals dat in de Bilderdijk-studie van de laatste decennia steeds meer naar voren is
gekomen, en o.a. ook ligt uitgedrukt in de titel van De Jong's onuitgegeven
prijsvraagverhandeling voor de Kon. Vlaamse Academie, van 1964: Tussen
klassicisme en romantiek.
Blijkens het in het Frans gestelde voorwoord heeft De Jong het werk in zijn huidige
vorm bedoeld als een vervolg op de studies van J. Smit (1929), Schokker (1933)
en Wesseling (1949), resp. over Bilderdijk en Frankrijk, Duitsland en Engeland. Aan
deze doelstelling beantwoordt het volkomen. Daarbij geeft het aanvullingen of
verbeteringen betreffende de dissertaties van Cohen (over Dante, 1929) Ypes (over
Petrarca, 1934) en Verkuijl (over Guarini, 1971) en enig materiaal voor de annotatie
van deel II van de Brieven van Bilderdijk.
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Enkele aanmerkingen en aanvullingen mijnerzijds beogen slechts de waardering
waarop dit werk recht heeft, accent te geven.
De vertaling van het eerste Italiaanse gedichtje van B. voor Catharina Wilhelmina,
blz. 11 en noot 13 bij hfdst. I, is gedrukt in de Nederlandsche Volksalmanak van
1835, blz. 188. De beide Franse gedichtjes, blz. 10 en noten 10 en 12 id., zijn ook
te vinden in de Kronijk van het Historisch Genootschap XII (1856), Derde Serie
Tweede Deel, blzz. 111 en 112. Het tweede maakt vrijwel een gehele brief aan
Loots uit, van 1811 (Mij Ltk., cod. 1620)! Over de Tasso-vertaling van Nomsz en
B.'s bemoeienis daarmee zijn wij niet aangewezen op getuigenissen van Arie de
Jager en Bastiaan Klinkert (blz. 42 en noot 43 bij hfdst. III), maar worden wij ingelicht
door B. zelf in een brief aan Immerzeel, van 20 aug. 1818: ‘Wat betreft een vertaling
van Tassoos Heldendicht. Ik heb sedert jaren een ms. vertaling daarvan in goede
Nd. verzen onder mij, van Nomsz, toebehoorende aan Holtrop, die mij verzoekt dit
werk na te zien, om dan uit te geven, bij inteekening geloof ik. Maar dit is niet
opgegaan. Men houdt hier van Tasso niet, en het werk zou mij bij mijn zwakheid en
hooge jaren, te lang van duur en te lastig zijn’. (copie port.-Margadant, Bild.-Mus.).
Dat B. ‘zelden of nooit’ oorspronkelijke sonnetten heeft geschreven (blz. 48), is net
iets te sterk uitgedrukt, getuige het sonnet De Wareld van 1786, dat op uiterst
pregnante wijze heel zijn dichterlijk wijsgerige levensbeschouwing verwoordt. De
vertalingen van een tweetal fabels van Pignotti, op blz. 57 vermeld, heeft B. op 2
december 1795, een week voor zijn overtocht naar Engeland, aan zijn schoonzuster
en zwager Elter toegezonden. Zeker de tweede, Liefde en Waan, tekent ook de
eigen ontnuchtering. In noot 7 bij hfdst. V (blz. 125) wordt ten onrechte gesproken
over ‘een onuitgegeven handschrift van 1795’: het is door Q.W.J. Daas afgedrukt
in zijn Nijmeegse dissertatie van 1961 over De gezangen van Ossian in Nederland,
blzz. 144-150. In dezelfde noot blijft onvermeld waar men de geciteerde brieven
van B. gedrukt kan vinden. Eveneens onvermeld blijft op blz. 41, aan wie de brief
van 11 mei 1797 is gericht, waarin B. gewag maakt van zijn opera-schets Willem
van Holland. In noot 36 bij hfdst. IV (blz. 123) ontbreekt naast het artikel van
Jansonius over B. als Ovidius-vertaler, in NTg 1957, het voor de
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context zeker zo belangrijke artikel van Heeroma over Vondel en Bilderdijk als
Ovidius-vertalers, in de Vondelkroniek van......1936 (Jg. 7, blzz. 145-165). In de
Index Nominum zijn de aantekeningen bij de hoofdstukken I-V merkwaardig slordig
verwerkt: niet opgenomen zijn o.a. Brandt Corstius, Bray, Jansonius, Leeflang,
Molkenboer, Schokker, Tollens, Wesseling, Worp. Ten slotte: drukfouten blijven
speels materiaal. Da Costa's Overzicht...is niet van 1854, maar van 1844; en
Glinderman's Lijst...niet van 1833, maar van 1853 (blzz. 130, 132).
J. BOSCH

Arend Quak, Studien zu den altmittel- und altniederfränkischen Psalmen
und Glossen - Rodopi NV, Amsterdam 1973.
Als twaalfde deel van de reeks Amsterdamer Publikationen zur Sprache und Literatur,
hrsg. von Cola Minis, is een proefschrift over de oudmiddel- en nederfrankische
psalmen en glossen verschenen, een aantal studies die grotendeels reeds in de
Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik waren gepubliceerd. De schrijver
van de dissertatie, de heer Quak, stelt een grondig onderzoek in naar alle fragmenten
van het helaas verloren gegane psalter dat zijn naam te danken heeft aan zijn
vroegere bezitter Arnold Wachtendonck, kanunnik te Luik. Hij besteedt ruimschoots
aandacht aan de relatie tot de latijnse grondtekst en houdt terecht rekening met de
invloed die de commentaren van Augustinus en Cassiodorus uitgeoefend kunnen
hebben. De brief van Justus Lipsius aan Henricus Schottius waarin de humanist
gewag maakt van zijn kennismaking met het oorspronkelijke manuscript, geniet bij
Quak meer belangstelling dan er voorheen aan ten deel was gevallen. Een uitvoerig
afsluitend hoofdstuk is gewijd aan het onderzoek van de verhouding der Psalmen
van Wachtendonck tot andere vroegmiddeleeuwse vertalingen. De netelige kwestie
van het heterogene middel-, resp. nederfrankische karakter van de tekst brengt ook
Quak niet tot een definitieve oplossing, al neemt hij hiertoe een aanloop door,
aansluitend bij het werk van vorige onderzoekers van het complex ver-
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talingen dat hier in het geding is, de stelling te poneren dat de basistekst van de
oudnederfrankische psalmen hoogduits, en wel middelfrankisch was. Ook de
oudsaksische psalmen en rijnfrankische cantica gaan hierop terug.
Schr. maakt van de ruimte die hem ter beschikking stond, gebruik door het opvullen
van leemten die, ondanks de intensieve bestudering die de oudnederfrankische
reeds gedurende lange tijd hadden ondervonden, nog altijd aanwezig waren.
Uitermate welkom is dan ook de fotomechanische afdruk van de eerste druk van
Justus Lipsius' woordenlijst.
De brede grondslag waarop schr. het geheel van zijn onderzoek bouwt, wekt bij
voorbaat vertrouwen in de kwaliteit van het vervolg dat hij, krachtens zijn
gerechtvaardigde kritiek op het werk van voorgangers, zal moeten samenstellen:
een betrouwbare en volledige uitgave van de Wachtendonckse psalmen.
Er blijft nog één vraag te stellen. Dat Quak niet alle secundaire literatuur vermeldt,
is begrijpelijk. Een boek als dat van Kurt Erich Schöndorf, Die Tradition der deutschen
Psalmenübersetzung (1967), waarin de verwantschap en vertaaltraditie van de
duitse en nederlandse overzettingen wordt behandeld, zet, weinig origineel als het
is, weinig zoden aan de dijk. Maar het buiten beschouwing laten van het materiaal
dat opgetast ligt in de welbekende werken van W. Walther en H. Vollmer, verwondert
de belangstellende lezer toch wel een weinig. Blijkbaar vond schr., die deze literatuur
ongetwijfeld kent, hierin niet een aantal ter zake doende gegevens waarmee hij zijn
voordeel had kunnen doen.
C.C. DE BRUIN

G.A. Bredero's Stommen Ridder, ingeleid en toegelicht door Dr. C.
Kruyskamp. Tjeenk Willink/Noorduyn, Culemborg 1973.
Bredero goed uitgeven is om tal van redenen een uiterst moeilijk werk. We mogen
daarom blij en dankbaar zijn, dat een kundig filo-
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loog met een grote eruditie als Kruyskamp in de nieuwe Bredero-editie ook de
Stommen Ridder voor zijn rekening genomen heeft, zodat we nu over een
voorbeeldige, rijk geannoteerde uitgave beschikken. Door zijn uitgebreide kennis
van Bredero's taal en tijd, en door zich zo grondig in zijn tekst te verdiepen dat hij
tal van plaatsen onderling met elkaar kon vergelijken, wist hij in moeilijke gevallen
meestal de oplossing te geven. In geval van twijfel heeft hij dit steeds aangeduid.
Bijna overal waar ik aanvankelijk met hem van mening verschilde, bracht nadere
overweging mij ertoe, hem gelijk te geven. Slechts een enkele plaats verklaar ik
anders. Bij vs. 1043:
Den Toveraar die eyscht hier toe haars Vaders kroon,
1043 Die hy besweert, en vloeckt afgrijsselijcke doon:
De schimmen akelick, de geesten en de zielen,
De duyvels die verschrickt voor zijn karacters vielen.

tekent hij aan: ‘en vloeckt afgrijsselijcke doon: en waarover hij vervloekingen
uitspreekt die een afgrijselijke dood teweegbrengen’, waarop hij laat volgen: ‘1044
de schimmen enz. in vs. 1044-45 zijn wsch. tezamen object bij besweert in vs. 1043’.
Ik ben van mening dat besweert alleen betrekking heeft op kroon en dat vloeckt hier
de connotatie van ‘oproepen’ heeft, d.w.z. de doon, de ‘doden’, waarbij dan de
schimmen, geesten enz. de bijstelling vormen. Ik grond deze opvatting o.a. op wat
Wayne Shumaker in The occult sciences in the Renaissance op blz. 81 schrijft:
‘According to Godelmann, for instance, magicians (a common synonym for ‘witches’)
‘knowingly turn to daemons, enter into a pact with them, worship them as GOD, beg
their help and counsel, and evoke and attract them by magical ceremonies and
recitation of words, whether barbarous and meaningless to them or understood by
them, together with monstrous figures (characteribus), images, prayers, and
execrations’ (cursivering van mij, G.K.). Hier blijkt, dat het (ver)vloeken bij het
oproepen behoorde, zodat ‘doon’ niet ‘de dood’ is, maar ‘doden’. Bovendien lijkt
‘monstrous figures’, de vertaling van characteribus door Shumaker, iets anders dan
‘tekens, bezweringsformulieren’, zoals Kruyskamp voor Karacters opgeeft.
Overigens laat deze uitgave ons slechts zelden in de steek. Ook komen
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er maar weinig onnauwkeurigheden in voor. Ik noteerde: de tekst van vs. 1919 geeft
niet een lens, terwijl in de aantekening staat niet eens lens; en vs. 2462 heeft een
koopertje, maar in de aantekening ien koopertje, wat ook de tekst van Knuttel geeft.
Hinderlijker is een fout in de inleiding op blz. 37, waar staat ‘bij de eerste
opeenvolging van meer dan 100 alexandrijnen (vs. 495-621) zijn er slechts zes (503,
504, 512, 518, 535, 588) met een verschoven of onduidelijke caesuur (waarbij dan
nog vs. 503 corrupt is)’. Van deze reeks zijn de verzen 495 t.e.m. 517 echter geen
alexandrijnen. - Tot slot: op blz. 36 staat dat het koor van het tweede bedrijf het
rijmschema aabcb heeft; dit geldt echter alleen voor de eerste strofe; daarna wordt
het schema nl. aabab.
Dit doet evenwel geen afbreuk aan mijn grote waardering voor deze uitgave,
zowel t.a.v. de tekstverklaring als van de doorwrochte inleiding, die de lezer veel
achtergrondinformatie biedt, wat bij Bredero zeker wel nodig is. Niettemin kan men
op enige punten met de uitgever van mening verschillen. Het is juist een verdienste
van de inleiding, dat deze de belangstellende lezer actief laat meedenken, die dan,
allicht, wel eens tot andere conclusies komt. Zo heeft Dr. S.F. Witstein op het
Nederlands Filologencongres van 1974 een andere visie op het huwelijk van
Palmerijn en Aartsche Diana gegeven in verband met bepaalde beschouwingen
over liefde en min, en over temperantia en intemperantia, zoals daarover destijds
werd gedacht. Ik zelf grijp deze gelegenheid gaarne aan om een paar andere punten
anders te belichten.
Het eerste betreft de komische episodes. Kruyskamp vergelijkt de Stommen
Ridder met Rodd'rick ende Alphonsus en ziet hier twee essentiële verschillen. In
het laatstgenoemde stuk zijn de komische personages in de hoofdhandeling
opgenomen, in het eerste is dat niet het geval. Bovendien hebben ze in Rodd'rick
ende Alphonsus een eigen intrige die een tegenhanger is van die van de
hoofdpersonen; ‘in den Stommen Ridder is er in 't geheel geen handeling van de
komische personen, zij doen niets dan spottende commentaar geven....In dit opzicht
is Stommen Ridder ouderwetser dan Rodd'rick ende Alphonsus’. (blz. 29)
1)
Dit laatste nu waag ik te betwijfelen. Ik heb al eens eerder betoogd ,

1)

De compositie van Bredero's ‘Spaanschen Brabander’. Ntg. XXVIII, blz. 1-16.
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dat Bredero, in elk geval op het eind van zijn leven, met het toneel experimenteerde;
dat hem blijkbaar een heel ander soort drama voor ogen stond dan het klassieke.
Het gaat daarom niet aan, zijn stukken te ‘meten’ met de norm van de klassieke
drie eenheden, zelfs niet met die van handeling. Trouwens, de reien van b.v. Vondels
Gijsbrecht van Aemstel staan ook buiten de handeling van het stuk. Ze geven - zo
is gewoonlijk de formulering - de gevoelens en gedachten van de ideale toeschouwer
weer. Ze zijn dus wat ik reflectief zou willen noemen. Maar dat zijn de komische
personages in de Stommen Ridder ook, zij het, dat zij de handeling uit een andere
hoek bekeken hebben. En nu is het merkwaardig, dat Bredero in dit stuk na het
tweede bedrijf de koren laat uitvallen. Kruyskamp merkt op, dat de uiterlijke vorm
van Stommen Ridder gebreken vertoont en op mindere zorg in de afwerking van
het stuk wijst, waarvoor hij als eerste argument ‘het ontbreken van het koor in het
derde en het vijfde bedrijf’ bijbrengt. Nu komen er in klassieke tragedies doorgaans
in het vijfde bedrijf ook geen koren voor. Dit deel van het argument vervalt dus. Maar
Kruyskamp had gerust wel het vierde bedrijf kunnen noemen, want hier ontbreekt
eveneens de reizang. Alleen spreken 1 choor en 2 choor in dit bedrijf een paar
woorden die door een willekeurig andere persoon evengoed gezegd hadden kunnen
worden. Ik meen daarom veilig te kunnen zeggen, dat de koren in de zin van
reizangen na het tweede bedrijf ontbreken.
Hoe zit het nu met de komische personages in dit opzicht? In het eerste bedrijf
zegt Amoureusje, als de edelen de slapende Palmerijn uit zijn slaap wekken en hem
aanvallen, een paar woorden om de Princes te halen, opdat die tussenbeide zal
komen: anders zouden al de edelen ‘worden doot gheslaghen’. Hier is hij dus wel
degelijk in de handeling betrokken. Even verder is er, als de strijd en het tumult
voorbij zijn, en het hofgezelschap gaat eten, een korte samenspraak tussen
Amoureusje en Manshooft, die natuurlijk ook moeten gaan eten en zich bij voorbaat
op hun wijze verlustigen in wat zij zullen krijgen. Er blijkt hier een ander
beschavingsniveau, maar kritiek op de hoofse sfeer is er zeker niet. Dit is alles wat
het eerste bedrijf op dit gebied geeft.
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In het tweede ligt dit anders. Amoureusje is als knecht van Aartsche Diana op het
toneel aanwezig en hoort zijn meesteres met Aardige de schoonheid verheerlijken.
Hij geeft dan - min of meer voor zichzelf, maar toch zó dat de prinsessen hem kunnen
horen - in een lange monoloog de lof der lelijkheid, een genre dat vooral sedert de
Lof der Zotheid talloze keren beoefend is. Amoureusje vervult hier als het ware de
rol van het choor, niet in de zin dat hij een ideale samenvatting van het gehoorde
geeft, maar wel een bespiegeling over hetzelfde onderwerp vanuit een andere
gezichtshoek, een tegenstelling waarmee hij na de verheven, min of meer
opgeschroefde beschouwing der prinsessen de lachers stellig op zijn hand kreeg.
Het is het enige optreden van een komisch personage in dit bedrijf.
Zulke monologen lagen Bredero bijzonder goed, maar kennelijk heeft hij gevoeld,
dat dit stuk toch teveel op zichzelf stond, in wezen geen toneel was. In de volgende
bedrijven trekt hij hieruit de consequentie. De traditionele reien kon hij missen en
die bleven dan ook sedert het derde bedrijf weg. Amoureusje neemt op zijn manier
hun rol over. In het derde bedrijf uit deze in een drietal ‘terzijdes’ terstond zijn
realistische kritiek op wat er bezig is te gebeuren. Maar deze komische figuur die,
reflectief als hij in wezen moest zijn, niet echt in de handeling opgenomen hoefde
te worden, in zekere zin zelfs niet mòcht worden omdat hij dan min of meer ‘partij’
in het gebeuren werd, moest wèl een echte toneelfiguur zijn en daarom in dialogen
kunnen optreden met zijns gelijken. Dat gebeurt in het vierde bedrijf, waar naast
Amoureusje Moersgoelick optreedt en later nog Modde van Gompen. En dit
gezelschap gebruikt Bredero ook nog om dokter Gratianus tegen hen zijn potjeslatijn
te laten uitkramen, iets wat hij tegen de keizer zeker niet zo gemakkelijk zou hebben
gedaan.
Afgezien van Amoureusjes slotwoord tot het publiek treden er in het vijfde bedrijf
geen komische figuren meer op. Was dit omdat in het klassieke drama ook geen
rei meer voorkwam? Misschien. In elk geval was het stuk reeds lang genoeg en
was een daverend slot met het duel als hoogtepunt zeker gewenst. Bovendien, op
wie moest nu nog satirische kritiek geleverd worden? Op Aartsche Diana niet meer.
En op Palmerijn, de held van het stuk, had Bredero helemaal geen kritiek.
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Het lijkt mij aannemelijk, dat dezelfde behoefte aan een dramatisch en geen lyrisch
slot, zoals we dat in de klassieke tragedie vinden, Bredero ertoe gebracht heeft de
komische personages in het laatste bedrijf weg te laten.
Mijn conclusie is, dat Bredero een ander soort toneel wenste te maken dan Hooft
vóór hem had gedaan en ook anders dan zijn vroegere Rodd'rick ende Alphonsus.
Wel verre van ouderwetser te zijn, laat het een geheel nieuwe techniek in wording
zien. Kennelijk heeft Bredero geen tijd gehad, of heeft hem de lust ontbroken om
het begin in overeenstemming met zijn nieuwe opvattingen te herschrijven. Zo zien
we hem midden in een rijpingsproces bezig, waarop de term ‘experimenteel’, die
Kruyskamp ook gebruikt, zeker toepasselijk is.
Mijn tweede punt betreft de verstechniek, speciaal ten aanzien van de alexandrijn.
Kruyskamp merkt op, dat er in de Stommen Ridder metrisch veel minder afwijkingen
zijn dan in Rodd'rick ende Alphonsus (blz. 36), en zegt dan op de volgende bladzij:
‘Deze vastere beheersing van de techniek van de alexandrijn kan een aanwijzing
zijn dat, zo niet de conceptie, dan toch de uitwerking van den Stommen Ridder
aanmerkelijk later te situeren is dan die van Rodd'rick ende Alphonsus’. Met die
laatste uitspraak wil ik wel instemmen, maar niet, omdat er een vastere beheersing
van de techniek van de alexandrijn zou blijken. Is dit vers per definitionem jambisch
en behoort het steeds een caesuur na de zesde syllabe te hebben? Blijkbaar is dit
wel de mening van Kruyskamp, want anders zou hij moeilijk kunnen spreken over
‘de omzetting van een jambe in een trochee in de eerste voet’ als ‘de meest
voorkomende variatie’. Was het versgevoel in het begin van de zeventiende eeuw
al zo sterk op alternantie ingesteld, dat een andere accentverdeling als variatie moet
worden beschouwd? En als dat al zo was, kan men dan zeggen dat een dichter die
veel van die variaties toont, het verstype, in casu de alexandrijn, minder goed
beheerst? Dan zouden vele verrukkelijke verzen van Hooft, b.v. uit de Granida, uit
een zeker onvermogen zijn voortgekomen. Is het niet zo geweest, dat de dichters
in het laatst van de zestiende eeuw het vrijere ritme van het vier-heffingsvers binnen
de grenzen van het isosyllabische trachtten te vangen, wat in principe niet tot een
jambisch vers hoefde te leiden,
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maar dat dit op den duur wel gebeurde? En als dit zo was, wanneer kan men dan
zeggen, dat het algemene versgevoel zich zo sterk gewijzigd had, dat men bij
niet-jambische passages van afwijkingen kan spreken? Ik dacht, bij Bredero nog
niet, al is een zekere neiging in die richting evenals bij Hooft wel aantoonbaar.
Laat men het belang van dit probleem niet onderschatten. Meent men, dat het
jambische metrum norm was en elke andere vorm een variatie daarop, dan zal men
een anapestische vershelft allicht als _◡ ◡◡ lezen en zeggen, dat twee jamben
door trocheeën vervangen zijn. Is men daarentegen overtuigd, dat het vrijere ritme
nog bij de dichters leefde, dan leest men dezelfde woorden als ◡◡_◡◡_, wat stellig
een heel andere beweging heeft. Vgl. b.v. vs. 338:
Ick maack hem Edelman van mijn huys en van my,

Men voelt het direct: door een accentje op het eerste van zou het vers zijn zwierigheid
verliezen en een stijve statigheid krijgen die we bij de beweeglijke Bredero helemaal
niet verwachten. En waarom zou men hier geen anapest willen aanvaarden, als
zelfs Huygens nog een paar jaren later in zijn Costelick Mal een paar duidelijk
anapestische alexandrijnen schrijft?
Ook kan ik het met Kruyskamp niet eens zijn, als hij in een vers als Ach
ongheluckighe! noyt is yemandt ghegheven de laatste lettergreep van ongheluckighe
2)
een metrisch accent geeft , blijkbaar terwille Van de caesuur. Nu kan deze evengoed
tot stand komen, en komt in dit geval ook tot stand door een volgende zwaar
betoonde syllabe (noyt). Accentueert men evenwel volgens Kruyskamps notatie,
dan verloopt het vers evenmatiger en verliest het aan emfatische kracht. Dat Bredero
een accent op de zesde syllabe niet nodig achtte, kan blijken uit een vers als 2074:
‘O schuymzel der schepsels, u beestich snoot ghemoet’. Voor de eerste helft van
een alexandrijn treft men in de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw
herhaaldelijk ◡_◡◡_◡ aan, ook bij Bredero. In het hier geciteerde vers is nog een
duidelijke caesuur aanwezig door de rust ten gevolge van de zwaar gescheiden
woordgroepen;

2)

Vgl. blz. 37.
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er zijn echter voorbeelden te over te geven van alexandrijnen waarbij hier, zelfs
subjectief niet, geen enkele scheiding te maken is.
Mijn mening is, dat Kruyskamp, zoals trouwens velen doen, teveel van een
verstheorie uitgaat, die voornamelijk op het vers van Vondel en diens jongere
tijdgenoten gebaseerd is, en daardoor geen recht doet aan het zeer beweeglijke
vers van Bredero, die, vroegrijp als hij was, meer in een oudere verstraditie geworteld
was dan zijn slechts iets jongere leeftijdgenoot, die echter als dichter langzamer
uitgroeide en alleen al daardoor veel sterker de invloed onderging van het veld
winnende gevoel voor het strenger alternerende vers.
Scheveningen
G. KAZEMIER

Naschrift
Dr. Kruyskamp, aan wie ik een doorslag van deze bespreking toezond, schreef mij
dat hij het met mijn verklaring van vs. 1043 wel eens is; hij had nota bene, zegt hij,
zelf in het WNT dl. 21, kolom 2269 onder c bij vloeken ook de betekenis ‘bezweren’
opgegeven. - In verband met mijn opvatting van de rol die de komische personages
in dit stuk spelen, wijst hij er verder nog op, dat Amoureusje het laatste woord heeft
(met o.a. de raadselachtige verzen 2460b/2461). Ik voeg daaraan toe, dat
Kruyskamp's vermoeden, dat genoemde verzen misschien tot Aartsche Diana gericht
zijn, zeker past bij dit beschouwelijke karakter. Hoewel in schijn de van het toneel
vertrekkende prinses nageroepen, zijn ze, met hun kernachtige omschrijving van
de spanningen waarin zij geleefd heeft, voor het publiek bedoeld.
De lezing van Dr. S.F. Witstein is ondertussen verschenen in Ntg. 67.
G.K.

H.J. Verkuyl e.a., Transformationele taalkunde. Utrecht/Antwerpen, Het
Spectrum, 1974. 367 blz. (prijs: ƒ 9,50).
Dit boek is de eerste veelomvattende inleiding op de Transformationeel-generatieve
taalbeschrijving in het Nederlands. Beginnende stu-
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denten en andere belangstellenden waren tot nu toe aangewezen op inleidingen in
andere talen, vooral in het Engels, of op vertalingen. Zeker voor deze kategorie
heeft dit boek het grote voordeel dat de meest invloedrijke taaltheorie van het
ogenblik nu eens uitgelegd wordt aan de hand van Nederlandse voorbeelden. Het
boek is bovendien met veel kennis van zaken geschreven (door een team van zes
docenten aan het Instituut voor Neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam)
en geeft een vrij kompleet beeld van de huidige stand van zaken.
Laat ik eerst kort de inhoud weergeven. Het boek bevat een summiere bespreking
van begrippen zoals welgevormdheid, competence, en performance (hfdst. 1), van
de mathematische achtergronden van de generatieve grammatika (Appendix), en
van het Amerikaanse strukturalisme en het ontstaan van Chomsky's theorie (hfdst.
2). De hoofdstukken 3 tot en met 6 zijn gewijd aan konstituentenstruktuur, kategoriale
en transformationele regels, subkategorisatie, en de organisatie van de
standaardtheorie.
De verschillende termen en begrippen worden in deze hoofdstukken stap voor
stap uiteengezet aan de hand van konkrete voorbeelden uit de Nederlandse
grammatika. In hoofdstuk 7 worden bij wijze van samenvatting een aantal
syntaktische problemen nog eens afzonderlijk aan de orde gesteld. Hoofdstuk 8
gaat in op de alternatieve theorie die zich in de laatste tien jaar ontwikkeld heeft
onder de verzamelnaam ‘generatieve semantiek’.
Hoofdstuk 9 is gewijd aan de relaties tussen de moderne taalkunde en de filosofie,
en behandelt in dat verband ook een aantal recente voorstellen voor syntaktische
en semantische beschrijving van o.a. Lakoff en McCawley. Het boek bevat
literatuurverwijzingen die direkt aansluiten op de tekst, en een uitvoerige afzonderlijke
lijst van publikaties.
Voor het slagen van een dergelijke opzet (een pocketboek van ruim 350 pagina's)
moet men zich natuurlijk beperkingen opleggen. Daarom is het begrijpelijk dat er
weinig of geen aandacht wordt besteed aan transformationele taalkunde en
historische grammatika, en aan de generatieve fonologie. Men vindt er ook weinig
of niets in over accent en intonatie, noties zoals Topic en Comment, en, in 't
algemeen, over de
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thematische struktuur van de zin. Dat vind ik iets minder begrijpelijk, want in de
standaard-theorie is daar inmiddels toch de nodige aandacht aan besteed.
Verschillende syntaktische problemen die in het boek worden behandeld hebben
er ook direkt verband mee. Bovendien zou dit een goede gelegenheid geweest zijn,
de syntaktische uitgangspunten zelf ter diskussie te stellen en te relativeren. Ook
uit het korte slothoofdstuk De grenzen van de taalbeschrijving blijkt, dat de auteurs
vrijwel geheel binnen de opvatting blijven van de grammatika als zinsbeschrijving,
en van de zin als op zichzelf staande struktuur. Alleen de stukken over het lexikon,
de relatie lexikon/kennis van de wereld, de problemen van de noties grammatikaal
en welgevormd komen boven deze beperking uit. De literatuur over pragmatische
en sociale aspekten van het taalgebruik blijft buiten beschouwing; men komt uit dit
boek niet te weten, dat Chomsky's noties ‘competence’ en ‘performance’ zo
langzamerhand al heel wat kritiek hebben ontmoet.
Als ik het boek bekijk op z'n waarde als informatieve en didaktische inleiding, dan
moet ik beginnen met te zeggen, dat ik van het lange hoofdstuk 9 over taalkunde
en filosofie een heleboel had kunnen missen. Ik stel me voor dat dat zeker het geval
zal zijn voor beginners. De hoeveelheid informatie die de lezer hier in kort bestek
krijgt over taalanalyse in de filosofie, theorieën over betekenis, logische syntaxis,
en nog een aantal onderwerpen, is te groot en te gevarieerd. Het direkte belang
ervan voor de syntaxis en semantiek verdwijnt op de achtergrond, met uitzondering
van de paragrafen over performatieven en over presuppositie. Op twee plaatsen in
het boek (p. 11 en p. 249) wordt gezegd dat dit hoofdstuk van belang is vanwege
Chomsky's opvattingen over empirisme en rationalisme. Ik vind niet dat die opvatting,
of bijvoorbeeld zijn gebruik van de term mentalisme, in dit hoofdstuk erg veel
duidelijker worden. En men kan toch nauwelijks waarmaken, dat de onderwerpen
die wél behandeld worden met Chomsky's eigen opvattingen zo erg veel te maken
hebben, laat staan dat ze door hem aan de orde zijn gesteld. Verder is het
merkwaardig, dat men hier de kans gemist heeft om Katz, wiens betekenistheorie
in dit boek uiteraard herhaaldelijk aan de orde is, de plaats te geven die hem toekomt,
namelijk bij de conceptuele, of mijnentwege de conceptualistische opvatting over
betekenis.
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De voorafgaande hoofdstukken kontrasteren met hoofdstuk 9 op een zeer positieve
manier. Men is er daar in geslaagd een moeilijke theorie met veel nieuwe termen
en begrippen, zo begrijpelijk te maken en te illustreren dat dit boek ook als praktische
inleiding op de transformationele zinsbeschrijving direkt bruikbaar is. Er wordt ook
allerminst in verzwegen, dat zelfs, of juist, over elementaire syntaktische problemen
nu alternatieve voorstellen bestaan. Gelukkig hebben de auteurs zich op dit laatste
punt, beperkingen opgelegd die de duidelijkheid ten goede komen. Belangrijk is
ook, dat de formaliseringen, die per definitie bij deze syntaktische beschrijvingen
horen, niet worden overgeslagen of verkeerd worden weergegeven. In andere
boeken van dit type is dit wel eens anders.
Een paar opmerkingen over deze hoofdstukken wil ik nog maken, waarbij ik zal
proberen me op het standpunt te stellen van de kategorie lezers voor wie dit boek
in de eerste plaats bedoeld is. Het verschil in de relaties tussen konstituenten binnen
de VP, wordt in hfdst. 3.3. geïllustreerd met parafrases zoals: *Piet zette aan, en
wel de radio naast Piet zette de radio aan en wel na de wedstrijd. Dat kriterium is
allerminst waterdicht: Piet at, en wel een boterham, Karel sleutelde, en wel aan z'n
bromfiets, Ineke werkt, en wel aan haar dissertatie. Volgens de auteurs zouden
deze zinnen ongrammatikaal moeten zijn. Ik vind ze alleen maar wat mallotig, maar
zeker niet ongrammatikaal. Het verschil tussen faktieve en niet-faktieve ingebedde
zinnen in hfdst. 7 wordt onder meer geïllustreerd door erop te wijzen dat bij faktieve
zinnen nominalizeringen tot een + Def NC mogelijk zijn: hij betreurde Karel's val; bij
niet-faktieve zinnen niet: * Hij beweerde Karel's val. Dat lijkt me een haastige
generalisatie: is de zin Wim heeft de val van Brandt voorspeld, alleen acceptabel
als Brandt inderdaad gevallen is? Verder moet het een nauwkeurige lezer van de
paragrafen over zinsinbedding, voegwoordplaatsing, equi-NP deletie en dergelijke,
op een gegeven moment opvallen dat in Nederlandse bijzinnen de persoonsvorm
achteraan staat en dat daar geen woord over gezegd wordt.
Bijzonder welkom is het, dat er in dit boek uitvoerig aandacht wordt besteed aan
de semantiek binnen het standaardmodel (hfdst. 5) en aan de generatieve semantiek
(hfdst. 8). Het lexikon van het Aspects-
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model roept nu eenmaal veel problemen op, wat duidelijk geïllustreerd wordt door
de tweeslachtige opvatting over het subkategorisatiekenmerk Telbaar. Deze
problemen worden zeer principieel aan de orde gesteld, en er worden verschillende
suggesties voor verbeteringen gedaan. Tegelijk wordt de lezer hiermee voorbereid
op hoofdstuk 8, waar de alternatieve theorie van het lexikon à la Gruber wordt
gedemonstreerd aan Nederlandse adjektieven, en ook andere opvattingen over de
representatie van basisstrukturen worden besproken. Men hoeft het niet met alle
suggesties die in dit hoofdstuk worden gedaan eens te zijn - ik geloof bijvoorbeeld
niet dat adjektiva allemaal zouden moeten worden afgeleid van strukturen met
voorzetselkonstituenten. Maar dat neemt niet weg, dat op dit punt het boek alweer
gunstig afsteekt bij verschillende andere inleidingen, en dat de kritiek op het
standaardmodel die mede tot deze andere opvattingen heeft geleid, hier op de voet
gevolgd kan worden. Hoogstens zou men zich kunnen afvragen of dit hoofdstuk, in
vergelijking met de vorige, niet wat moeilijk is, maar het is de moeite zeker waard.
Samenvattend: Transformationele taalkunde is een zeer bruikbare inleiding op
de transformationele syntaxis en semantiek, en een zeer bruikbaar overzicht van
de theorie, zowel voor eerste kennismaking als voor verdere studie. Het is ook een
stimulerend boek. Wie het goed leest, zal zeker ook met een aantal vragen blijven
zitten, maar dat is allerminst een nadeel.
Het boek is kennelijk zorgvuldig gekorrigeerd, en bevat voor een eerste druk
weinig fouten. In hoofdstuk 7 is er iets misgegaan in de toelichting op de noties ‘in
constructie met’ en ‘kommanderen’. Op p. 191 moet in de voorlaatste alinea VC
vervangen worden door Z'2; op p. 192 moet in de voorlaatste zin Z'1 vervangen
worden door Z'2. Op p. 193 wordt gezegd dat in het diagram (55d) de knoop NEG
de knoop NEG kommandeert; ik neem aan dat daar iets anders bedoeld wordt.
Rijksuniversiteit Leiden
J.G. KOOIJ
Vakgroep Nederlands
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H. Oldewelt, Leven en spreken. Over de opkomst der woorden tijdens
het spreken, Wereldvenster, Baarn, 1973, 152 blz.
Temidden van het tumult dat de huidige ontwikkelingen in de taalstudie pleegt te
begeleiden iemand zo onverstoorbaar zijn eigen gang te zien gaan als de emeritus
hoogleraar in de filosofische antropologie aan de Universiteit van Amsterdam mag
ongetwijfeld een verademing heten. Trouw aan een Bergsoniaans onderscheid
tussen intuïtief beleven en discursief denken verwerpt de schrijver elke overdracht
naar het gebied der taalpsychologie van methoden die volgens hem alleen bij de
exacte wetenschappen passen. ‘Analyse, kwantificatie, generalisatie, uitputtende
definities, argwaan tegen beeld en zinspeling en tegen elk beroep op de goed
verstaande: ze behoren geen van alle bij het werk van de taalpsycholoog’ (blz. 144).
In naam van het karakter van uniciteit en totaliteit dat de ervaringen van het echte
leven zou kenmerken en dat met de neologismen organismisch en ontallig wordt
aangeduid, pleit de schrijver voor het goed recht van een taal die zich ten doel stelt
‘niet meer: zo exact mogelijk te beschrijven, maar: zo fijngericht als doenlijk is, te
zinspelen, niet meer te suggereren, dat ze iets aanreikt, maar te proberen om,
ondanks haar aanwezigheid, aan het beleven niets in de weg te leggen, niet iets te
denken bieden, maar te wijzen naar een mogelijkheid om van zichzelf iets te beleven’
(blz. 151). Vandaar de herhaalde verontschuldigingen, dat in dit boek onvermijdelijk
‘nu juist aan het meedénken wordt aangeboden iets, waarbij het om beléven gaat
en dat daartoe onder woorden wordt gebracht een lotgeval van de schrijver, terwijl
bedoeld is dat de lezer eigen belevingen “vangt” en zich oefent om ze niet in woorden
te gieten, niet de gaafheid van het beleven te vertroebelen door de eigenaardigheden
van de taal’ (blz. 94). Men ducht hier onwillekeurig het vervallen in wat wel de
reproductive fallacy is genoemd: de misvatting, dat elke beschrijving die het
beschrevene niet volledig intact laat de werkelijkheid geweld aandoet. Zoals de
Duitse professor van Lewis Carroll pochte, dat van zijn land een kaart was gemaakt
die even groot was als dat land zelf, met een schaal van een mijl op een mijl. De
schrijver is zich van dit soort bezwaren overigens bewust, al mag betwijfeld worden,
of zijn beschouwingen op blz.
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88-89 ze afdoende ontzenuwen. Maar ook indien men er niet geheel van overtuigd
wordt, dat de toegang die hier tot bepaalde taalverschijnselen wordt geboden de
enig mogelijke of wenselijke is, moet toch de verdienste van de auteur hoog worden
aangeslagen. Hij weet er de lezer van te doordringen, dat er aanzienlijk meer facetten
aan het veelzijdige fenomeen van de taal zitten dan uit de gangbare benaderingen
van allerlei wetenschappen zou kunnen worden opgemaakt. Het aanhoudende
besef van de begrensdheid die abstraherende en generaliserende methoden nu
eenmaal eigen is, kan niet anders dan heilzaam zijn. En in ieder geval is de schrijver
zelf iemand die de Nederlandse taal zo voortreffelijk beheerst, dat hij dit van het
ware leven vervreemdende instrument een zeer persoonlijke en levendige stijl
vermag te ontlokken.
GABRIËL NUCHELMANS

Bloemlezing uit Justus de Harduwijns ‘Goddelicke Lof-Sanghen’
(Ghendt, 1620) in nieuwe volgorde toegelicht door Dr. O. Dambre. W.J.
Thieme & Cie, Zutphen (Klassiek Letterkundig Pantheon nr. 196), z.j.
(1974). 168 blz.
Dr. O. Dambre, die zich zijn leven lang in leven en werk van Justus de Harduwijn
heeft verdiept en daarvan in talrijke belangwekkende en verhelderende publikaties
rekenschap heeft afgelegd, beleefde reeds niet meer zijn belangrijke tweede editie
van De weerliicke Liefden tot Roose-mond van 1972. Als een nieuw (laatste?) bewijs
van zijn toewijding en scherpzinnigheid is thans, twee jaar na zijn dood, in het
Klassiek Letterkundig Pantheon een bloemlezing verschenen uit De Harduwijns
Goddelicke Lof-Sanghen, met een interessante zaakrijke inleiding en overvloedige
toelichtingen bij de gekozen teksten.
De inleiding draagt een bescheiden titel: ‘Kanttekeningen bij het ontstaan, de
struktuur, de bronnen en het persoonlijk karakter van Justus de Harduwijns
1)
“Goddelicke Lof-Sanghen” (1620)’ . Het

1)

Dat die titel op bescheiden wijze, te weten in kleine cursieve letter, is afgedrukt, zal wel niet
in overeenstemming zijn met Dambres bedoeling. De typografie die in de titels in de inleiding
is toegepast maakt het betoog enigszins onoverzichtelijk. Na de titel in kleine cursieve letter
volgt een ‘TER INLEIDING’ in kapitalen, terwijl die woorden voorzover ik zien kan alleen
betrekking hebben op de bladzijden 7 en 8, niet op de hele inleiding voor de bloemlezing. De
titel van de vijfde paragraaf is, in tegenstelling tot de overige paragraaf-titels, in vette kapitalen.
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kost de lezer weinig moeite te bespeuren, wat Dambre aan het slot van zijn inleiding
zelf getuigt, dat die ‘kanttekeningen’ zijn ‘gerijpt uit verdiepte konfrontatie met dit
meest poëtische contrareformatorisch liedboek’. De uitgave is het verslag van een
uiterst persoonlijke omgang met de teksten. Het titelblad bereidt er ons al op voor.
Het meest verrassende is de herschikking van de gedichten en liederen in een
volgorde, die bedoelt het ‘kronologisch-psychologisch perspektief’ te ‘herstellen’.
Het ‘Woord vooraf’ noemt de oorspronkelijke schikking in de bundel van 1620
‘onlogisch’ en spreekt van een ‘psychologisch omgekeerde volgorde’, aangezien
de dichter de serene ontboezemingen van christelijk geloof liet voorafgaan aan de
door berouw geinspireerde gedichten. ‘terwijl er tussenin nog teksten voorkomen
die een overgang van berouw naar inkeer en genadehunkering vertolken’. Met
oprecht respect voor de grote De Harduwijn-kenner moet ik - trouwens niet als eerste
- vaststellen, dat de ingreep die Dambre op de bundel heeft toegepast, uit
historisch-filologisch oogpunt niet anders dan willekeurig kan heten.
In dit verband wijs ik ook meteen op het oneigenlijke gebruik van het woord
‘bloemlezing’. Van de meer dan zestig teksten die de oorspronkelijke bundel omvat,
zijn er slechts vier niet opgenomen. In een noot op blz. 27 worden die ‘meer
moraliserende’ (en daarom minder karakteristieke?) gedichten opgesomd. In het
‘Woord vooraf’ lezen we, dat ook door ‘het uitschakelen van enkele minder belangrijke
poëziearme teksten de saamhorigheid van de bundel en de spanning naar een
climax “van berouw naar inkeer en sereniteit” allerminst geschaad of verzwakt maar
integendeel in hoge mate versterkt en geaksentueerd zouden worden’. Reeds
kwantitatief is het woord ‘bloemlezing’, bij het laten vallen van een in verhouding zo
gering aantal gedichten, mijns inziens niet op zijn plaats. Maar bovendien blijkt hier
met de selectie
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niet een representatieve keuze, maar in samenhang met de herschikking een aan
het licht brengen van de diepere eenheid van de verzameling beoogd te zijn. Een
paradoxale aangelegenheid: het wegkappen van het minderwaardige dient de
kompleetheid, de innerlijke eenheid, van de bundel. Ik heb moeten denken aan wat
in Bordewijks Bint over klas 4D wordt gezegd: ‘Zes zijn er van lieverlee afgevallen.
Nu is de klas compleet’. Het zal duidelijk zijn, dat men aldus moeilijk van een
bloemlezing kan spreken.
Iets paradoxaals kenmerkt de hele uitgave. Niemand zal een bloemlezer het recht
op persoonlijke voorkeur ontzeggen, zeker niet als die bloemlezer een fijnproever
is van het formaat van een Dambre. Maar hier is de onderzoeker bezig, niet met
het werk zoals de dichter het via de oude uitgave aanbiedt, maar met een vermeend
‘herstel’ van de volgorde overeenkomstig de hypothetische ‘logica’ van het
‘kronologischpsychologisch perspektief’. De twintigste-eeuwse literatuur-historicus
schrijft de zeventiende-eeuwse dichter voor, wat hij bij het samenstellen van de
bundel had behoren te doen. Maar zo verliest men toch wel de eisen en de
mogelijkheden van het literair-historisch onderzoek uit het oog. Het is alsof een diep
inleven in de poëzie van De Harduwijn een overmaat van identificatie met de persoon
van de dichter heeft teweeggebracht. Men kan bewondering koesteren voor Dambres
inlevingsvermogen zonder dit resultaat van zijn consciëntieuze arbeid te accepteren.
Van fundamenteel belang in het betoog van Dambre is de vraag naar de aard
van De Harduwijns berouw over de verschijning van De weerliicke Liefden tot
Roose-mond in een tijd dat de dichter al enige jaren priester was. Was het spijt over
zijn amoureuze verleden? Maar dan had de bundel in 1613 niet kunnen verschijnen.
Was het spijt alleen over de ontijdige publikatie? Spijt op bevel? De verklaring van
Dambre voldoet niet geheel en is bovendien niet vrij van innerlijke tegenspraak.
Onduidelijk blijft, of de dichter een werkelijke tegenstelling heeft gezien en beleefd
tussen zijn erotiek van toen en zijn geloof van later, of dat die beide ineenvloeiden.
Ik heb de indruk, dat Dambre voorbijziet aan de ernst van de gelovige, die misschien
in burgerlijke zin niets buitensporigs heeft begaan, maar die ten overstaan van
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Christus tot de ontdekking gekomen is hoe leeg en egocentrisch (want zonder God)
zijn leven van voorheen is geweest. Anderzijds verklaart Dambre het probleem,
naar ik geloof, te eenzijdig uit de persoonlijke lotgevallen van de dichter en te weinig
uit de literaire traditie en de doeleinden van de contrareformatorische propaganda
des geloofs. Het literair-historisch en godsdienst-historisch kader dient bij de
interpretatie van gedichten van berouw en inkeer in geestelijke liedbundels van
vroegere en latere tijd ten volle in rekening gebracht te worden. Ik zeg toch niets
nieuws als ik poneer, dat de betekenis van een lied in een christelijk liedboek uit De
Harduwijns tijd niet alleen gemeten moet worden naar de geslaagdheid van de
zelfexpressie van de individuele dichter, maar ook naar de geschiktheid om door
het beoogde publiek stichtelijk gezongen en verwerkt te worden. De structuur van
de Goddelicke Lof-Sanghen kan eveneens slechts in die zin begrepen worden.
Met dat al erken ik graag het rijke karakter van deze uitgave. Ze plaatst ons zonder
omwegen voor kernvragen inzake de benadering van het literaire werk. Het boekje
verdient, ook waar het naar onze inzichten tekort schiet of faalt, de volle aandacht
van docenten en studenten in de neerlandistiek en de andere terreinen waarbinnen
het geestelijk liedboek van de zeventiende eeuw als studieobject thuishoort.
Ik moge nog wat kleinigheden toevoegen. Op blz. 35 wordt aan Godefridus
Udemans een omdichting van het Hooglied toegeschreven. De Zierikzeese predikant
stelde echter niet een dichterlijke bewerking, maar een stichtelijke commentaar op
het Hooglied samen. In de rijk opgezette annotatie bij de teksten zou de aandacht
van de lezer gevestigd moeten worden op het woordje dien op plaatsen, waar het
tweelettergrepig bedoeld is. Dit is het geval op blz. 80 in de vijfde regel van de derde
strofe, en voorts tweemaal in de bewerking van het ‘Dies irae’, op de blz. 158 en
159, resp. de eerste en de elfde strofe:
Dien Dagh vol van gheschille/
Sal verbranden d'aerde stille/
Tuyghen David en Sibille.
Rechter der rechtveerde vraecke/
Dat ick u ghenae dogh smaecke/
Eer ick dien dagh ghenaecke.
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De tweelettergrepigheid van dien constateren heeft betekenis voor het proeven en
waarderen van de desbetreffende gedichten. In de geciteerde strofen hebben we
niet met een (onhandige) afwijking van het trocheïsche metrum te doen, maar met
een Zuidnederlandse taaleigenaardigheid.
Heiloo, september 1974
L. STRENGHOLT
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‘Wat nieuws’ e.d. als aanduiding van personen
Woordgroepen van het type iets/niets/wat goeds waren al in de mnl. periode gewoon
- eerst vooral met bijvoeglijke naamwoorden uit de omgangstaal, goets, quaets,
liefs, nieus, in de 15e en 16e eeuw ook met literaire als poetelycks, claghelycks en
daarna steeds gevarieerder. De productiviteit van het patroon bleef en nam misschien
zelfs toe op den duur, al kan die indruk ontstaan doordat we uit onze tijd ook het
mondeling taalgebruik kennen. Het materiaal dat in de woordenboeken en in enkele
studies genoteerd werd, vertoont een vrijwel gelijkblijvend beeld met één opvallend
kenmerk: deze uitdrukkingen hebben daar geen betrekking op personen. In de
jongeman die ‘wat lekkers versierd’ heeft en daarmee op een meisje doelt, zou men
op grond daarvan een taalvrijbuiter kunnen zien, die met zijn ordinaire opmerking
een nieuwe gebruiksmogelijkheid opende. Dit nu is in strijd met de feiten. Zelfs
wanneer hij als eerste zich zo uitdrukte, deed hij dat naar oud model, want met
woordgroepen van het genoemde type werden al van de middeleeuwen af ook
personen aangeduid. Die gevallen zijn echter op één na niet in de woordenboeken
opgenomen. Alleen WNT VIII 2060 geeft een voorbeeld uit een Terentius-vertaling
o

van Van Ghistele (a 1555): ‘Sy en zijn niet wel content Die wat liefs hebben: maer
seer tonvreden Als de ouders haer willen besteden En een vrouwe gheven teghen
haren danck’. De verklaring ‘een meisje beminnen’ omschrijft ‘wat liefs hebben’ als
geheel in aansluiting bij de latijnse tekst (omnes qui amant), wat liefs op zichzelf
betekent eenvoudig ‘een geliefde’. Volgens een toegevoegde aantekening zonder
bronvermelding zou de uitdrukking in de 18e eeuw op de Veluwe nog dezelfde
betekenis hebben gehad. Ook Van Ghistele was hiermee geen taalvernieuwer,
zoals uit onderstaande gegevens zal blijken. Ze zijn niet systematisch bijeengezocht,
maar tijdens lektuur genoteerd. Er is zeker meer te vinden.
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[Dat is al juist gebleken, want redacteur Prof. Dr. C.A. Zaalberg wijst nog
op wat jongs voor ‘een baby’, in WNT VII 343, met voorbeelden van
Huyghens tot Wolff en Deken; in K.B. 853 A 106 uit een anoniem
‘Echtdicht, Ter eeren...Meynert van Bueren...Met Dieuwertjen Jacob...15
Oct. 1617’
Slaet handen aen de Ploech, malcander niet bedriecht (= teleurstelt?),
En maect dat ghy wat Iongs te saem in slape wiecht - en in K.B. 852 F
367 uit een ‘Ghesang der Musen’ (huwelijk van W.F. de Leeuw en Aeltien
A. Kodden, 24 Iunij 1618).
Schickt dat het naeste Iaer oft oock in korter dach,
U, op zijn Moeders schoot, wat jonghs toe lachen mach]
Voor de 16e eeuw vormen de amoureuze refreinen van Anna Bijns (vóór 1528) een
belangrijke bron. In nr. 9 van de Nieuwe Refreinen klaagt de dichteres over ‘vriendts
ontrouwe’ en nr. 10 vervolgt met ‘Wat liefs te dervene es groote pijne’. Drie
formuleringen wisselen elkaar hier af, het derven van lieve, liefs derven en wat liefs
te derven en worden in direct verband met elkaar gebruikt:
Het derven van lieve es souter dan brijne Wat liefs te derven es groote pijne;
Liefs derven doet somtijts veel nachten waken Die wat liefs moet derven, crijgt mager caken.

Wat liefs doelt hier niet op liefdeservaringen of iets dergelijks, maar is synoniem
met lief, geliefde, in dit geval een mannelijk persoon.
Meer voorbeelden zijn er van wat nieus, een nieuwe minnaar of minnares:
Al mochtmen na wat nieus om troosts gewinnen spueren,
Het waer onmoghelijck (10 d).
Dat ic wel aen wat nieus zoude gheraken,
Ic kenne tes waer, ic en cans niet messaken,
Maer ic ben te reene (38e).
Ic hoope, lief, het sal u noch eens berouwen,
Dat ghij u liefte hebt laten vercouwen;
Al hebdij in wat nieus vermaeck gecregen,
Ic moet mij lijden (40b, met de stok: Ic mocht ooc van rouwe aen een ander slaen).
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Laet ghij mij om wat nieus, ghij mochtet wel clagen (40d).
Zal ic trouwe saeyen en ontrouwe maeyen?
Neen ic, wat nieus doeget hertken verfraeyen,
Dus willic ooc ergens wat nieus op spooren (67a).
Nu ic zijn ontrouwe wel hebbe verstaen,
Zoo hebbe ic mij saen met wat nieus verseldt (67d).
Al hebbic nu wat nieus geroken,
Daer mede hebic mij selven gewroken (67e).
Croken wildij trouwe, liefte es vervloogen,
Getogen heeft u wat nieus, ic hebt geroken (70b).
Ja lief, hebdij wat nieus en heb ic mijnen sack? (73c).

In de liefdesfantasieën van Anna Bijns komen geen platte woorden voor. Wat liefs
en wat nieus zijn gebruikt in het romantisch milieu van ‘eigen zijn’, volmaakte trouw,
gebroken harten en sterven van smart; daar vielen ze blijkbaar niet uit de toon. Het
is nodig dat op te merken, omdat verdere voorbeelden uit de kroeg- en bordeelsfeer
komen.
o

Uit Heynken de Luyere (a 1582), die ‘wat lichtachtich (was) in allen zijn vermeten’,
blz. 11:
Sy vraechden huer (de waardin) terstont ten eersten beghinne
Hebdy hier niet nieus dat sidt in muyten?
Men sal geen broot voor vrienden sluyten.
En begherdu, seytse, geenen wijn noch bier?
En souden wy niet? wa iae wy in trouwen.
Hebdy oock wat propers, brenghet ons hier.
Och, hier woont (seydese) soo frayen dier.
Laetse comen (seyde de Pape) gheringe, waer esse?
Sy ontboter eene, daer quammer wel sesse.

Hebdy oock wat propers? (wat bijzonders) heeft geen betrekking op het voorgaande,
maar leidt tot de informatie van de volgende regel.
In gelijke omgeving ligt dit citaat uit Lichte Wigger (1617) over ‘een fraye meit’:
1185

K'sit noch al en denk, wat het voor een mag sijn.
Je bent wel om ruicken, je slacht de haeswinden,
Je weet altijd wat vremts, hier of daer te vinden.
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K'loof niet of sy moetent'jou comen seggen, asse wat nieus crijghen.

Tenslotte terug naar een ballade ‘int sotte’ uit de 14e eeuw, nr. 16 van de
Gruuthuse-liederen. Een man bezingt zijn weerzinwekkende geliefde afwisselend
in hoofse termen en in platte.
Soe boot mi haer anscijn
Ende zoe sanc in fransois,
Recht als een ongherich zwijn
40 So ghinc haer zoete voys.
Mi dincke, ic minne gheerne iet moys,
Ic halp haer zinghen, re mi, fa.

Mi dincke betekent ongeveer ‘wat mij betreft’: Ik, omdat ik gek ben op...., zong ik
met haar mee. Als object kan ‘fraaie zang’ bedoeld zijn, maar in verband met het
hele lied lijkt ‘een mooie vrouw’ ook hier niet onwaarschijnlijk.
Wat....voor personen heeft al een lange geschiedenis. Het gebruik was vrij t.a.v.
geslacht en sociale sfeer, zoals bij Anna Bijns en Van Ghistele bleek. Voorkeur
ontstond toch, wanneer het om vrouwen ging die om lichamelijke kwaliteiten
gewaardeerd moesten worden. Wat dit betreft, sluit het aan bij het gebruik van
onzijdige substantieven voor vrouwen, als ding, dier, stuk, lekkertje, of met Byateris
in de Spaansche Brabander:
Als de getrouwde mannen iewers een nieuw hairtje sien,
1525 Sij durven mij veur elken gangetje niet minder as een nobel bien.
O 't is en hiet goet, och se houwen soo veul van de nieuwigheitjes.
Ik heb daar nou een meisje, o bloet sy kan heur ambacht freítjes.
Is er iemant belust op wat versnapelings onder den hoop,
Die komt en reis an, sij gerijft elk na sijn gelt en hiel goet koop.

Daarmee zijn we terug bij de jongeman uit het begin, voor wie ‘lekkers’ misschien
ook een substantief was.
Amersfoort
B.H. ERNÉ
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Het Nederlands van de Vlaamse (Antwerpse) schrijver Marnix
Gijsen
Met de volgende beschouwing vraag ik nog eens aandacht voor de bekende
taalkwestie in Zuidnederland, niet de strijd tussen Vlaams en Waals, maar die tussen
Vlaams en Nederlands, of minder agressief uitgedrukt: de discussie over de mate
van vrijheid in het gebruik van het algemene Nederlands. Ik knoop daarvoor aan bij
mijn artikel dat ik enkele jaren geleden in de feestbundel voor collega Pée heb
gelanceerd. De teneur daarvan was: bedenk dat de vermeende zuiverheid van de
nederlandse taal een variabel, onzeker en betwistbaar begrip is. Bedenk aan de
andere kant ook, dat het gemeenschappelijk taalapparaat in het algemeen gebaat
is bij uitbreiding van uitdrukkingsvormen ook wanneer deze komen uit de gesproken
talen in de verschillende hoeken van het taalgebied. Vermeerdering van de
woordvoorraad, verfijning van semantische nuancen, vernieuwing van versleten
vormen en verruiming van de toepassing der syntactische structuren, die daaruit
kunnen voortkomen, betekenen in beginsel verrijking van een algemene taal. Laten
de taalkundigen hun tijd en energie niet alleen besteden aan het betrekken van de
taalwacht en als rechter optreden bij conflicten over wat wel en wat niet mag bij het
hanteren van het gemeenschappelijke Nederlands. Mogen? Bij de gratie van wie?
Laten zij liever hun aandacht wijden aan het bestuderen van wat er in de
taalwerkelijkheid van heden plaats vindt en wat er in de komende tijden gaat
gebeuren met die mandelige taal, nu zij door een kunstmatige ingreep haar
werkgebied aanzienlijk verruimd vindt, en als een rivier na het doorprikken van een
dijk een vlak land binnenstroomt. Het spreekt toch vanzelf dat twee compagnons
dezelfde rechten hebben op hun gemeenschappelijk bezit? En evenzo, dat iedere
individuele taalgebruiker, in zijn persoonlijke situatie met eigen herkomst en taalbasis,
de grootste gemene deler die gemeenschapstaal heet, hanteert naar eigen
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inzicht, met eigen stilistisch vermogen, voor zijn persoonlijke behoeften in spreken
en schrijven, en dat hij die buigzame, soepele taalmaterie kneedt en vervormt en
zo in telkens andere taalvarianten gestalte geeft aan zijn incidentele gedachten,
verbeeldingen en psychische reacties? Of, om het voorzichtiger te zeggen: daartoe
althans in beginsel het recht heeft als lid van de cultuurgemeenschap?
Ongelimiteerd? vraagt men dan natuurlijk. En het antwoord is, even natuurlijk: nee,
niet ongelimiteerd. Maar dan niet zozeer omdat zulks niet màg, maar omdat het niet
kán, omdat het onverstandig zou zijn, omdat de taalgebruiker dan zijn doel zou
kunnen missen. Iemand die zijn gesprekken, zijn openbare betogen of zijn publicaties
al te zwaar lardeert met woorden, uitdrukkingen en syntactische eigenaardigheden
uit zijn streektaal, hoe aardig die op zichzelf ook mogen zijn, beperkt onbedoeld de
kring van hen die naar hem luisteren of van hen die hem lezen. Iemand die de
kaders van het taalsysteem binnen een gemeenschap al te rigoureus doorbreekt,
straft zichzelf: hij wordt onverstaanbaar. We behoeven slechts te denken aan voorbije
cultuurperioden, speciaal in de letterkunde: tijden van overdreven stilering, van
rederijkerij, maniërisme, barokke overlading, impressionisme, sensitivisme en
tenslotte experimentele radbrakerij. Dergelijke modevergrijpen worden langzaam
maar zeker door de grote maalstroom van het voortgaande taalgebeuren
weggespoeld. Geen taalbetuttelaars zijn daarvoor nodig. Dat doet de gemeenschap
zelf, de spraakmakende en op doelmatigheid keurende gemeente van wisselende
samenstelling. Het is een natuurlijk proces, beheerst door de practijk van het
dagelijkse sociale en culturele verkeer binnen de gemeenschap, die in de eerste
plaats verstaanbaarheid eist. Ik durf zelfs te zeggen: dáár is geen geschreven
grammatica voor nodig. Want de grammatica is wel een richtsnoer voor taalgebruik,
maar geen wetboek. Haar regels zijn rekbaar en veranderbaar, ze gaan niet historisch
vooraf aan het taalgebruik, maar zijn de neerslag er van achteraf. Men moet ook
een taal niet beschouwen als een heilig huis waaraan niets vertimmerd mag worden.
Taal is een gebruiksartikel, dat zich pragmatisch laat aanpassen aan telkens nieuwe
situaties en behoeften. Natuurlijk kan men taalontwikkelingen wel voor een deel
door officiële maatregelen,
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door ministeriële voorschriften en groene boekjes belemmeren, een beetje bijsturen,
eventueel ook in de hand werken en verhaasten, maar toch niet definitief bepalen,
noch blijvend gevangen houden in de kluisters van het schoolse voorschrift. Men
kan het gebruik van sommige woorden en uitdrukkingsvormen, gezien van uit een
sociaal besef, van uit een sentimenteel moedertaalcomplex of ook van uit een
rationeel taalkundig standpunt, discrimineren, maar het beoogde doel wordt zelden
volledig en blijvend bereikt. Zelfs woorden en woordcombinaties, die in de ogen van
taalkundigen misbaksels en wangedrochten zijn, blijven vaak leven zo lang ze
daadwerkelijk functioneren, maar ze sterven als ze onnut zijn geworden of als ‘men’,
dwz. de spreekgemeenschap, er de aardigheid af heeft. Daarmee predik ik geen
taalanarchisme, als symptoom van de moderne tijd. Wat ik hier zeg, zijn allemaal
bekende dingen en de taalgeschiedenis is vol bewijsmateriaal. Alleen, we vergeten
de lessen van het verleden gemakkelijk wanneer we met enige bezorgdheid kijken
naar veranderend taalgebeuren in het eigen heden.
Er is echter nog een andere kant aan de zaak. Dikwijls tast namelijk de taalkundige
in het duister, of in zijn fantasie, als hij in het verleden taalverschijnselen of liever
taalveranderingen constateert, in positieve of in negatieve zin, en die dan rationeel
en historisch zoekt te verklaren, terwijl de verre afstand in de tijd de reële oorzaken
verhult. En daarom herhaal ik wat ik zo even gezegd heb: laten de taalkundigen
van Noord en Zuid samen de feitelijkheden van het hedendaagse taalgebeuren in
België en ook, hoewel minder ostentatief en minder intensief in Nederland,
waarnemen, registreren, in oorzaak en verloop volgen, om de inzichten van de
historische taalwetenschap, niet alleen ten aanzien van dit concrete punt, maar ook
algemeen theoretisch, te verhelderen en te vergroten. In feite hebben we hier te
maken met een unieke gelegenheid, waaruit taalkundig veel te leren valt.
Een besloten cultuurtaal, resultaat van enkele eeuwen gevarieerd taalgebruik
binnen een geografisch kleine ruimte, raakt in een stroomversnelling. Nieuwe
gebruikers, anders van aard, anders cultureel gevormd, anders gemotiveerd dan
de taalsprekers en schrijvers
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die tot nu toe het heft in handen hadden, maken zich meester van dat zo
geperfectioneerd lijkende en uitgebalanceerde, maar in sommige opzichten ook wel
wat verstarde en hier en daar vermolmde taalapparaat. Moeten zij het voorhandene,
zoals dat heet ‘integraal’ overnemen of mogen ze er nu zelf mee opereren, en
experimenteren en stilistisch variëren? Wat zal er nu precies gaan gebeuren, in
details en in het grote geheel? Groeien er toch twee, wel verwante, maar evenzeer
verschillende taalcomplexen naast elkaar verder, binnen de perken van de twee
aparte gemeenschappen die twee gescheiden staten zijn, ieder met zijn eigen
culturele, sociale en politieke omstandigheden? Ontstaan er twee nauw verwante,
maar toch aparte ‘Nederlandse’ talen naast elkaar, zoiets als het Afrikaans naast
het Nederlands van Noordnederland? Of vindt er nu werkelijk voortgaande integratie
plaats door wederzijdse beïnvloeding, met winst voor het geheel, met verjonging
van het oude corpus, met verruiming van gezichtskringen en verrijking van de
werkelijk algemeen geworden taal? Niemand kan dit met zekerheid voorspellen,
althans niet wat de mate van integratie betreft. Aangenomen dat de eenwording wel
doorgaat, gesteund door onderwijs en taalpractijk, dan nog blijven talloze vragen
open aangaande de aard en de omvang van de taalkundige bijdrage der beide
partners, al zal men bij voorbaat mogen aannemen dat de noordnederlandse
cultuurtaal een dominerende positie zal blijven innemen. Maar onvermijdelijk, en
evenzeer gewenst, acht ik de verruimende en verrijkende invloed van
zuidnederlandse taalgewoonten en mogelijkheden. De vraag blijft dan: in welke
omvang, in welke opzichten, hoe en langs welke kanalen? Dat gebeuren kan men
proberen te leiden en te stimuleren - maar men kan het ook zijn ‘natuurlijke’ loop
laten gaan en objectief, dwz. wetenschappelijk bestuderen. Eenvoudig is dat laatste
niet, omdat het gaat om een zeer gecompliceerde aangelegenheid. In ieder geval
kan het niet het werk zijn van één mens, wellicht niet van één generatie. Ook is het
noodzakelijk dat de zaak van twee kanten bekeken wordt, door taalkundigen uit het
Zuiden in samenwerking met taalkundigen uit het Noorden.
Wanneer ik met enkele desbetreffende gedachten, gegevens en problemen kom
aandragen, houdt dat geen specifieke pretenties in.
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Ik beperk me tot het gepubliceerde werk van slechts één auteur, en dan nog tot een
steekproef uit zijn oeuvre. Het gaat daarbij om de belichting van een aantal zich
voordoende taalgegevens, en nog meer om de methodiek van het onderzoek, om
moeilijkheden en onzekerheden bij de typering en verklaring van
doorbraakverschijnselen, die eventueel in de loop van de verdere taalgeschiedenis
incidenteel of althans van tijdelijke aard kunnen blijken te zijn. Voer voor discussie,
meer dan klaargestoofde resultaten uit de keuken van één taalkundige. In de laatste
paar jaar heb ik twee studenten bereid gevonden zich voor hun doctoraal-scriptie
bezig te houden met vragen die de taalwaarneming op dit gebied oproept,
methodische vragen en interpretatievragen. De ene, mej. Jippes heeft een
‘verkenning’ ondernomen in het taalgebruik van Marnix Gijsen (geb. eind 1899),
speciaal in twee van zijn romans, nl. Klaaglied om Agnes (1958) en De Val van Z.E.
Minister Plas (1969). De ander, de heer Keijzer, is bezig een vergelijking af te ronden
van het taalgebruik door een viertal jongere auteurs: Hubert Lampo (geb. 1920),
Jos Vandeloo (1927), Hugo Claus (1929) en Ward Ruyslink (1929). Het grondthema
van deze peilingen is hetzelfde, nl. wat brengen nu deze zuidnederlandse schrijvers
terecht van de algemene, dat wil in de grond van de zaak toch zeggen,
noordnederlandse taal in hun literaire boeken? Een toetsing niet om te betuttelen,
maar om feitelijkheden te registreren met het oog op de vraag in hoeverre de
taaleigenaardigheden van zuidelijke streektalen, in de wandeling ‘vlaams’ geheten,
dóórbreken in de algemene cultuurtaal, welke residuen of relicten uit die ondergrond
achterblijven als bezinksel in de stroom van de nieuwe gemeenschapstaal. Natuurlijk
bedoelt het generatieverschil ook een antwoord te zoeken op de vraag of de invloed
van de zuidnederlandse streektalen is afgenomen of constant is gebleven: toenemen
is niet te verwachten. Het klinkt allemaal nogal gewichtig. Maar de opzet is nog
experimenteel en gering van omvang. De resultaten zijn nog voorlopig en in vele
opzichten wellicht niet geheel betrouwbaar. Ze geven in ieder geval geen aanleiding
tot profetische visies. In dit exposé beperk ik mij dan tot het eerste geval: de
sondering in het taalgebruik van Marnix Gijsen.
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Voor we met een aantal geselecteerde voorbeelden uit de practijk aankomen, kan
het nuttig zijn, eerst nog even stil te staan bij enkele voor de hand liggende vragen:
waarom Marnix Gijsen en waarom litteraire taal als uitgangspunt? Het antwoord
daarop is genuanceerd. De keuze van de genoemde auteurs is ten dele subjectief
en willekeurig, maar berust toch ook op enkele concrete overwegingen. Goris (alias
Gijsen) is geboren op de drempel van de twintigste eeuw (Nov. 1899); dus vóór de
officiële invasie van het Nederlands, in een volksmilieu van Antwerpen; met de
culturele tegenhanger daarvan in de vorm van een schoolopvoeding in het Frans.
In zijn jongelingsjaren deed hij mee aan de litteraire vlaamse beweging van die
dagen, maar bewust heeft hij zich gedistancieerd van de folkloristische opvattingen
en gedragingen van oudere auteurs als Felix Timmermans en Stijn Streuvels. Uit
pragmatische overwegingen koos hij voor de beoefening van het algemene
Noordnederlands. Zijn beide genoemde romans zijn geschreven op rijpe leeftijd,
toen hij ook reeds in letterlijke zin afstand genomen had van zijn jeugdmilieu. Dat
hij zich als schrijver bewust was van de taalkundige problematiek waarmee auteurs
van zijn generatie en locale herkomst geconfronteerd worden, blijkt overduidelijk uit
enkele passages in Zelfportret (1965). Ik citeer daaruit blz. 76 (de bedoeling van de
cursiveringen, die door mij zijn aangebracht, zal straks blijken):
‘Het ligt voor de hand, dat schrijvers van mijn generatie heel wat moeite
hebben om het Nederlands correct te hanteren. Thuis heb ik enkel het
Antwerps dialect gehoord, onderwijs heb ik enkel in het Frans “genoten”,
terwijl het Nederlands systematisch werd gesaboteerd. (Eén lesuur per
week bij de Celestijnen tijdens de wekelijkse biechtperiode, dus in feite
twintig minuten). Hoe leert men op die wijze Nederlands? Door de lectuur
van Streuvels die een lange tijd Ingoighemse dieventaal schreef, zodat
een Brabander op de klank moest afgaan om de betekenis van het woord
te raden? Gelukkig bleef het bombastisch vocabulaire van de Statenbijbel
ons gespaard. Het resultaat is geweest, voor mij althans, dat ik het
Nederlands ongeveer schreef lijk een dode taal, lijk het Latijn, indien ik
het fatsoenlijk zou gekend hebben. Wij behoren tot de onvrijwillige
francofonen en men
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moet er slechts het proza van Van Ostayen op nalezen om te merken
welke ravages onze verfranste opvoeding in het Nederlands taalgebruik
kan aanrichten, vooral wanneer de onmogelijkste germanismen er aan
toegevoegd worden. De vreselijke taalkundige handicap waaronder een
Zuidnederlands schrijver te lijden heeft, werd luchtig omzeild door
Timmermans, die schreef zoals hij sprak maar die uiterst fijngevoelig was
voor het sensuele aspect van de taal. Wanneer hij schreef: “zij was schoon
en onafblijfbaar” wisten we allemaal dat dit taalkundig onverantwoord was
maar wie kon er aan de bekoring van een wonderlijke formule weerstaan?
Het enige voordeel dat wij uit de vertrouwdheid met het Frans hebben
gehaald, is een behoefte aan een heldere, kristallen zinsbouw, een afkeer
van al wat in de stijl typisch germaans is. Ik ben er van overtuigd dat dit
een zegen is want de verleiding om volzinnen te schrijven die met vele
geledingen langzaam voortsukkelen is ons geheel vreemd. De taal van
Brulez en van Roelants bewijst dit’.
Gijsen had aan die twee voorbeelden kunnen en mogen toevoegen: ook de taal
van mijn eigen boeken bewijst dat. Wij doen het voor hem. Want ieder die tot de
portée van zijn zo even geciteerde bekentenissen is doorgedrongen, moet zich wel
verbaasd afvragen, hoe hij met een zo gebrekkige schoolopleiding die zogenaamde
dode taal heeft omgevormd tot een eenvoudig, open en levend algemeen
verstaanbaar Nederlands, dat een Noordnederlander zonder verontrustende argwaan
leest, al zal het nu en dan toch even tot hem doordringen, dat er iets niet helemaal
in de Noordnederlandse haak ligt, dat er iets ondefinieerbaars rondwaart door die
overigens transparante taalzinnen, iets dat niet strookt met zijn eigen taalgewoonten,
maar waaraan hij spoedig went en dat in zijn bewustzijn bij het lezen op de
achtergrond raakt, omdat de inhoud van het emotioneel geladen verhaal zijn volledige
aandacht in beslag neemt. Ik kan niet nalaten even, als voorproef, een stukje te
citeren uit Klaaglied om Agnes, die wonderlijke mengeling van betoog en epiek in
de ik-vorm (blz. 62):
‘Niets had mij in mijn opvoeding en omgeving voorbereid om te
aanvaarden dat Agnes een persoonlijkheid zou hebben die ik
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moest eerbiedigen, die rechten bezat en deze kon doen gelden. In mij
was aanwezig, op een vanzelf sprekende, normale manier, gespijsd door
eeuwen ervaring en voorrecht, een ontzaggelijk, spontaan, mannelijk
egoïsme. Wie mij dit op dit ogenblik had gezegd, zou mij zeer verbaasd
hebben. Wie mij zou betoogd hebben dat ik in mijn “verovering” van Agnes
niet veel beter was dan de man der spelonken, die zijn vrouwelijke buit
binnen sleepte, zou ik hebben uitgelachen in het bewustzijn dat enkel
edele gevoelens mij dreven. Hoe kon ik echter mijn handelingen verklaren,
dat beslagnemen op het hart en het lichaam van een meisje, dan door
hetgeen men mij had aangeleerd en als normaal voorgesteld? In een
volkomen burgerlijk gezin opgebracht, wist ik niets van de spontane
gelijkheid der geslachten, die ik later in arbeidersgezinnen ontdekte, in
een omgeving waar de last der ellende harder drukt op de vrouw dan op
de man, zodat de vrouw buiten alle sociale conventies om, haar
persoonlijkheid deed gelden op dezelfde voet als de man. Deze
beschouwingen die na jaren als een “hineininterpretieren” van een
jeugdliefde kunnen klinken, hebben hun belang omdat ik me slechts laat
bewust ben geworden van hetgeen mij nu, als verklaarbaar zo niet te
verontschuldigen, maar grondeloos, mannelijk egoïsme toeschijnt’.
Op een aantal onderstrepingen in deze citaten kom ik straks terug, maar eerst
moet ik nog het tweede deel van het geciteerde betoog uit Zelfportret te berde
brengen, omdat dat bijzonder dienstig is voor mijn eigen uiteenzetting. Want behalve
het mankement in het onderwijs en het dreigend gevaar van het arrogante Frans
met zijn culturele zuigkracht, dat evenwel toch ook ten dele in een suggestief en
navolgingswaardig voorbeeld omslaat, is de schrijver Goris zich bewust van nog
een derde factor in zijn taalhantering: de invloed van het eigen dialect. En dat is nu
juist het facet dat ons in dit verband het meest direct ter harte gaat. In het nu volgend
citaat blijkt een merkwaardige mengeling van inzichten en gevoelens, die naar ik
meen, niet alleen Gijsen maar vele Zuidnederlandse taalgebruikers eigen is:
‘In hoeverre een Zuidnederlands schrijver die wil vermijden specifiek
Vlaamse woorden - meestal foutieve of archaïsche - te gebruiken, zich
onvoorwaardelijk moet onderwerpen aan het
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Noord-Nederlands taalgebruik, blijft voor mij een open vraag. Het komt
tenslotte neer op een zeer practisch probleem: wil hij begrepen worden
evenzeer in Purmerend als in Steenokkerzeel? Meneer Van Dale beslist
souverein over wat typisch Zuidnederlands dus minderwaardig en lokaal
is. Hij zegt dat “schab” te verwerpen is omdat “plank” of “rek” het juiste
woord is maar een plank kan vertikaal of horizontaal zijn terwijl een schab
uitsluitend vertikaal is. Begrijpt een Noordnederlander het woord schab,
dat een verrijking van het Nederlands zou zijn? Indien hij denkt aan
schapraai, doet hij dat wel, maar moet men hem die inspanning opleggen?
De gouverneur van Limburg vroeg eens in Maastricht “oorlof” om ook
enkele woorden in het Frans te spreken. Zijn Nederlandse toehoorders
kenden het woord enkel uit het Wilhelmus: “Oorlof, mijn arme schapen...”
maar zij begrepen het. Het is hoog tijd dat er tussen Vlaanderen en
Nederland een soort taalkundige clearing house zou ontstaan waar men
zou beslissen dat “gaanpad” evenveel bestaansrecht heeft als het
zogenaamd Nederlands “trottoir”, dat “verdieping” het equivalent is van
“étage”, enz. enz. tot in den treure. Het streven in Zuidnederland om zuiver
algemeen Nederlands te schrijven is een reactie tegen het taalkundig
laisser-aller van een vorige generatie die succes heeft gehaald in
Nederland omdat die taal zo “leuk” was, zo “ongeveer” Nederlands. Het
is vreselijk irriterend te gelden - indien men iets van betekenis meent te
zeggen te hebben - als een provinciale, folkloristische verschijning en
daardoor alleen reeds de aandacht af te leiden van het gezegde. De
goden van onze Nederlandse Olympus hebben ons gelukkig het lot van
de Suid-Afrikanen met hun Kindergarten-Nederlands bespaard. De huidige
Zuid-Nederlandse romanschrijvers hebben onder dit alles niet te lijden.
Dat was en is nog steeds het lot van mijn tijdgenoten. Gelukkige Fransen
die sedert de 18e eeuw een dode taal kunnen schrijven.’
In dit geestige ad-rem-betoog staat niettemin de Zuidnederlandse schrijver tot op
zijn taalhemd uitgekleed, met al zijn complexen van onzekerheid, tot hulpeloosheid
en minderwaardigheidsbesef toe, waarachter dan toch weer, gelukkig, het
onverwoestbaar eigenwaardebesef te voorschijn kruipt, dat tegen het souvereine
(schijn-) gezag van meneer Van Dale, het aangekweekte besef dat specifiek vlaams
foutief en archaïsch is, en de practische behoefte door alle Nederlandssprekenden
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begrepen te worden, in, opkomt voor eigen taaloverleveringen. Met een misplaatst
beroep intussen op het begeerde clearing house, om niet te spreken van een
académie française, als hoogste rechtscollege; een wens die in zekere zin nu dan
toch wel in vervulling is gegaan, met alle gevaren en nadelen van dien. Ik moet aan
dit alles nog toevoegen, dat dr. Goris (alias Marnix Gijsen) niet alleen in zijn jeugd
op franstalige scholen pseudo-les in het Nederlands heeft gehad, maar ook aan
een franstalige universiteit heeft gestudeerd en daaraan vervolgens in het Frans
heeft gedoceerd. In de tweede plaats heeft hij in een interview met juffr. Jippes
bekend, dat hij nooit in het Nederlands schrijft dan onder bewaking van de cerberus
Van Dale, die als vraagbaak naast hem op de schrijftafel ligt, en dat wanneer hij
onder het schrijven niet direct het passende Nederlandse woord weet te bedenken,
hij de blinde plek voorlopig met een frans woord invult, om de vreemde indringer
achteraf door een nederlands equivalent te vervangen. Bij de analyse en de
interpretatie van zijn Nederlandse taalvermogen moeten we met dit gebroken beeld
wel enigszins rekening houden.
Er is intussen nog een tweede vraag, die ik even heb laten liggen, maar nu weer
oppak: waarom hebben we in de eerste plaats litteraire taal onder de loupe
genomen? Daarop kan ik een kort utilistisch antwoord geven: omdat men niet direct
met het moeilijkste moet beginnen. De gesproken taal, waarin men zich, eventueel
opzettelijk of in gehoorzaamheid, aan de normen van het algemene Noordnederlands
wil houden, onttrekt zich eenvoudig aan onze waarneming op lange afstand. Aan
de geschreven wetenschappelijke taal is meestal weinig eer te behalen, omdat in
die geijkte, vereenvoudigde en op algemene vaktermen steunende taal van getrainde
schrijvers gewoonlijk weinig dialectrimpels overblijven. De journalistieke taal biedt
daarentegen wel veel materiaal, maar een samenlezing daaruit wordt gauw chaotisch
en varieert sterk met het cultuurniveau van de auteurs (en van de lezers?). De
literaire schrijver van verhalen en romans echter beoefent tegenwoordig bewust de
‘zuivere’ Nederlandse taal, niet alleen omdat een weloverwogen vormgeving voor
zijn vakmanschap vereist is, maar ook omdat de auteur uit practische overwegingen,
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zoals de geciteerde uitspraak van Gijsen aantoont, zo goed, dwz. zo ‘zuiver’ mogelijk
in het Noordnederlandse lees-en-verkoopgebied te voorschijn wil komen. Voor ons
blijft het dan de vraag in hoeverre zuidneerlandismen in hun werk ‘slips of the pen’
zijn. Maar ook is het denkbaar, dat juist deze categorie van auteurs het meest invloed
kan uitoefenen op het taalgebruik van Noordnederlanders.
Tenslotte dan nog een paar opmerkingen over de methode van onderzoek die
we hebben toegepast. Ook dat lijkt vrij simpel, althans op het eerste gezicht. Maar
we hebben spoedig ervaren dat een theorietje gemakkelijker is op te zetten dan het
practisch is uit te voeren. Ons materiaal berust op herhaalde aandachtige en
voortdurend aan het eigen taalgeweten appellerende lezing van de gekozen teksten.
Hoe wil men anders beginnen? Alles wat maar enigszins opvalt als ‘vreemd’ of als
afwijkend van eigen taalgewoonten wordt aangestreept en op fiches genoteerd.
Achteraf vindt sortering of rubricering plaats; aan de hand van woordenboeken en
geleid door de volgende vragen. Is dit of dat woord of deze opvallende structuur nu
typisch vlaams? (in de ruime noordnederlandse betekenis van ‘zuidnederlands?’).
Is het specimen dan van ouds autochtoon, dwz. historisch gefundeerd in de
nederlandse traditie sinds de middeleeuwen? Correspondeert het met een autochtone
Noordnederlandse vorm die in het moderne, hedendaagse Nederlands archaïek
aandoet, aan een bepaalde boekenstijl gebonden is, speciaal die van de 19e eeuw?
Of is het te beschouwen als een jongere binnenvlaamse ontwikkeling, eventueel
onder invloed van het Frans, een aangepaste overneming daaruit, een onbewuste
navolging of vertaling, of ook een tegen het Frans zich afzettend purisme? En ten
slotte de resterende mogelijkheid: is de gesignaleerde uitdrukkingsvorm op te vatten
als een persoonlijke, stilistische variant, hetzij op de basis van de Noordnederlandse
cultuurtaal, hetzij binnen het kader van Zuidnederlandse taalgewoonten? Reeds de
opsomming van deze scala van mogelijkheden ten aanzien van de waardering en
de verklaring van opvallend taalgebruik bij een Zuidnederlandse auteur die bewust
algemeen Nederlands wil schrijven, zal doen beseffen, hoe ingewikkeld deze
taalkundige benadering is en hoe moeilijk het is voor onder-
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scheiding en beschrijving van de gegevens enigszins exacte maatstaven te hanteren.
Uiteraard is het taalgevoel van de individuele onderzoeker een subjectieve
toetssteen. Vaak laten de meer objectief lijkende woordenboeken hem in de steek.
En de kennis van Zuidnederlandse taalgebruiken, nader gespecificeerd in streektalen
en locale dialecten is bij een Noordnederlander normaliter en begrijpelijkerwijze veel
te summier om er beslissende uitspraken op te bouwen. Samenwerking van Noorden Zuidnederlandse taalkundigen is alleen al daarom noodzakelijk. Gelukkig hebben
wij in het hoge Noorden bij onze voorlopige peilingen althans de hulp gehad van
een uit Antwerpen afkomstige vraagbaak. Ondanks het scepticisme, waartoe de
gemaakte opmerkingen en omstandigheden aanleiding geven, meen ik toch, dat
men langs de aangeduide wegen een heel eind kan komen. Ik maak mij sterk dat
iedere Noordnederlandse taalkundige en zelfs iedere taalgevoelige
Noordnederlandse lezer in de zo even geciteerde fragmenten uit Zelfportret en uit
Klaaglied om Agnes dezelfde aanstrepingen verricht als signalen voor taalkundig
onraad, al zal hij niet onmiddellijk kunnen zeggen waar het ongewone nu eigenlijk
precies in schuilt. Juist die poging tot interpretatie voert ons tot vele onoplosbare
subtiliteiten.
Het wordt tijd, een en ander nu aan de practijk te toetsen. Ik begin gemakshalve
met de onderstrepingen in de u voorgelegde fragmenten: eerst die uit Zelfportret,
daarna uit Agnes. We volgen de teksten op de voet.
In zijn vreugde over zijn onafhankelijkheid ten opzichte van de bijbelse taal, die
vele Noordnederlanders vaak zoveel parten speelt, ontglipt hem de participiale vorm
gespaard, waar wij bespaard zouden schrijven. Maar wellicht ontgaat ook een
Noordnederlandse lezer deze nauw merkbare rimpeling. Waarom ook zouden we
aan zo'n stereotiepe verstarring blijvende waarde hechten? Het voegwoord lijk zal
de lezer wel, misschien na een korte aarzeling, eventueel gesteund door de
herinnering aan gelijk, accepteren als synoniem van als, maar zelf zou hij ongetwijfeld
het laatstgenoemde voegwoord geschreven hebben, in ieder geval besproken
hebben: lijk is voor de moderne Noordnederlandse taalgebruiker archaïek (19e
eeuws) of merkwaardiger-
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wijze ‘onbeschaafde’ streektaal in sommige provincies (Holland - Zeeland), c.q.
Fries.
In de volgende zin zal de doorsneelezer vermoedelijk het substantief ‘francofonen’
wel begrijpen als variant naast het meer bekende francofielen, al zal hem misschien
ontgaan dat Gijsen hier stilistisch speelt met een wetenschappelijke franse vakterm
(voor ‘franssprekenden’) door de combinatie met het weerbarstige adjectief
‘onvrijwillige’. Ten aanzien van ‘ravages’ zal hij geen enkele weerstand ondervinden,
niet alleen omdat het emotioneel volmaakt past in deze tekst, maar ook omdat dit
franse woord gangbaar is in Noordnederlands. De taalkundige zal echter misschien
met enige voldoening vast stellen, dat Gijsen blijkbaar evenmin als de
Noordnederlander afkerig is van een frans leenwoord. Daarop wijzen trouwens
ettelijke leenwoorden in dit kleine fragment en de volgende fragmenten (o.a.
generatie, correct, systematisch gesaboteerd, bombastisch vocabulaire, sociale
conventies etc.). Van Noordnederlandse zijde staat hem hier geen enkel verwijt te
wachten. Maar bij diezelfde zin zal de leke-lezer wel enigszins geïrriteerd de
wenkbrauwen fronsen bij de combinatie ‘men moet er slechts het proza van V.O.
op naslaan’ en denken: de man bedoelt zeker ‘hoeft’. De taalkundige weet dat hij
hier gestuit is op één van de moeilijk uitroeibare hebbelijkheden van de
Zuidnederlandse taalgenoot, in zake het modale gebruik van moeten als
hulpwerkwoord. Zal hier ooit nivellerende integratie mogelijk blijken? Verder lezend
zal het menige lezer, taalkundige of niet, mogelijk vanwege de rhetorische opwinding
aan het slot van de alinea ontgaan, dat de betekenis van het substantief ‘de bekoring’
onzeker blijft: bedoelt de schrijver ‘bekoorlijkheid’ of ‘verleiding?’ Trouwens, de
katholieke Noordnederlander zal het probleem nauwelijks onderkennen. Ook de
interpretatie van ‘wonderlijke formule’ roept vraagtekens op. Is ‘wonderlijk’ hier
gewoon gebruikt als synoniem van ‘zonderling, vreemd’ zoals ieder het in het
Noordnederlands kent - of heeft de combinatie hier een ‘geheimzinniger’ betekenis,
zoiets als betoverende formule of tover-formule? Ik durf het niet te beslissen, al neig
ik daartoe. De vraag of die interpretatie op enigerlei wijze steun vindt in
zuidnederlands taalgebruik, laat ik
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in het midden. Intussen zijn we, waarschijnlijk vanwege de algemene semantische
verwarring, heengeglipt over het feit dat er idiomatisch iets mis is met de syntactische
toepassing van het werkwoord weerstaan, althans voor mijn Nederlands taalgevoel.
Het één of het ander: de bekoring weerstaan (dus kort en goed de S vf A4-structuur)
of: weerstand bieden aan de bekoring (dus de structuur met twee objecten: S vf A4
A5). Als we onze weg door de tekst vervolgen, kunnen we in de slotzin van dit
fragment en passant nog even vaststellen, dat Gijsen toch wel het algemeen
Nederlands substantief ‘verleiding’ kent en op juiste wijze weet toe te passen.
Hetgeen onze aarzeling bij de interpretatie van ‘de bekoring’ eerder versterkt, dan
wegneemt.
Ik kom tot de onderstreepte plaatsen in het tweede fragment uit Zelfportret. De
auteur heeft het ons gemakkelijk gemaakt: zelf heeft hij enkele zuidneerlandismen
aangewezen en...verdedigd. Voor onze critische analyse blijven slechts drie
symptomen over. Weer speelt het modale moeten ons parten, maar in dit geval is
de bevreemding zwakker, al zouden we aan ‘mag men hem die inspanning opleggen’
de voorkeur geven. De verbinding ‘een generatie die succes heeft gehaald in
Nederland’ is echter weer duidelijk in strijd met ons taalgevoel, al is de afwijking
weer gering: als we ‘gehaald’ door ‘behaald’ vervangen of nog liever door ‘gehad’
dan zal geen Noordnederlander morren. Maar laat de Zuidnederlander zich hier
gezeggen? En ‘moeten’ of liever ‘mogen’ we hem dit opleggen? Nauwelijks durf ik
nog te berde te brengen dat ik de combinatie ‘te gelden als een provinciale
verschijning’ als Noordnederlands idioom bedenkelijk vind, maar er bij de analyse
en verklaring niet goed weg mee weet. Is het boekentaal of liever nog
woordenboeken-nederlands, waarvan ik Gijsen op grond van zijn eigen confessiones
meermalen verdenk, of vindt dit gebruik steun in meer algemeen taalgebruik? Laten
we aan het slot van de alinea liever wijzen op het zuiver Nederlandse idioom inzake
bespaard als tegenhanger van gespaard aan het begin van het eerste fragment.
Gijsen kent dus weer beide gebruiksvormen, zoals nog herhaaldelijk bij andere
parallellen van Zuid- en Noordnederlandse vormen zal blijken - wat ons tot de
heimelijke vraag dringt: waarom dan in het ene geval deze, in het
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andere geval die andere vorm gehanteerd? Louter bij wijze van afwisseling, of
ontglipt hem toch op een onbewaakt ogenblik het eigen, autochtone streekwoord
ongemerkt?
We richten thans nog even onze aandacht op het derde fragment, dat uit de roman
over Agnes. Ook onder dit literaire gras schuilen enige adders. De lezer in
Noordnederland zal zich bijvoorbeeld verwonderen over ‘gespijsd door eeuwen
ervaring’: het werkwoord ‘spijzen’ is hem vreemd, of hoogstens uit verouderde taal
bekend; de combinatie met een abstract begrip ligt hem helemaal niet; het participium
‘gevoed’ zou hem in dat opzicht niet storen, hoewel er toch in feite een soortgelijke
beeldspraak aan ten grondslag ligt. Ongewoon, maar niet onbegrijpelijk, vindt hij
het datief-object in ‘Wie mij zou betoogd hebben, dat...’. In combinatie met
werkwoorden uit dezelfde semantische categorie als zeggen, vertellen, aanvaardt
hij het A3-object zonder bezwaar; waarom zou zijn taalgevoel dan lang weerstand
blijven bieden als hij maar vaak genoeg de combinatie met betogen, eventueel in
zuidnederlands proza, onder ogen krijgt? De substantiefgroep ‘de man der spelonken’
komt de Noordnederlandse lezer op het eerste gezicht gemaniëreerd voor in de
plaats van ‘de holenmens’. Dat hier de franse onmacht composita te smeden mee
in het spel is, lijkt me aannemelijk, m.a.w. is dit een geval waarin de auteur bij het
schrijven niet direct op het juiste Nederlandse woord kon komen, en heeft hij het
later vertalenderwijze (uit homme des cavernes) ingevuld? Bepaald idiomatisch
verzet roept op ‘dat beslagnemen op het hart en het lichaam van een meisje’, wat
op ons overkomt als een contaminatie van ‘in bezit nemen van’ en ‘beslag leggen
op’, eventueel onder invloed van het franse prendre. Het idiomatisch ongewone
gebruik van de constructie met twee objecten bij aanleren ontgaat misschien de
aandacht van de Noordnederlandse lezer, hoewel in het traditionele Nederlands dit
werkwoord beperkt is tot mediaal-reflexief gebruik (iets aanleren, of: zich iets
aanleren; daarentegen iem. iets leren, niet aanleren). Het werkwoord opbrengen
gebruiken we in Noordnederland al sinds jaar en dag niet meer in deze betekenis
van ‘opvoeden’ of ‘grootbrengen’. Ook ‘meneer Van Dale’ verklaart het
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voor ‘vooral Zuidnederlands’. Men kan in Noordnederland wel door een politieman
maar niet door een paedagoog worden opgebracht. In de verbinding ‘de last der
ellende drukt harder op de vrouw’ zouden wij, afgezien van de wat plechtstatige
genitief, het adverbium harder vervangen door zwaarder. Even verder blijkt ook de
transitieve verbinding ‘deze beschouwingen hebben hun belang’ tot subtiele afweging
van idiomatische mogelijkheden te nopen (vergelijk o.a. van belang zijn, belang
hebben bij iets, etc.). En tenslotte kijken we eerst wat vreemd aan tegen de
combinatie ‘een grondeloos egoïsme’, maar na enig overwegen aanvaarden we het
als een emotioneel taalgebruik dat niet tastbaar in strijd is met mogelijkheden in het
algemene Nederlands.
De tot nu toe gecommentarieerde bewijsplaatsen, die uit deze slechts kleine
tekstfragmenten te voorschijn komen, geven zeker nog niet een volledig beeld van
het herhaaldelijk van Noordnederlands idioom afwijkende taalgebruik door Marnix
Gijsen en evenmin van alle subtiliteiten die de analyse, de beoordeling en de
rubricering dikwijls zo moeilijk en onzeker maken. Ook de indeling naar de
woordsoorten geeft daartoe weinig soelaas. Niet dat die onderscheiding in ieder
opzicht onbelangrijk is: zij kan bijvoorbeeld bij de onderlinge vergelijking van
verschillende auteurs van belang worden, o.a. ten aanzien van de vraag, welke
categorie van woorden uit de streektaal het sterkst voortleeft in de algemene
cultuurtaal: substantieven als benamingen van bepaalde, concrete dingen, of
sommige adjectieven met een specifieke gevoelswaarde, of werkwoorden met hun
dikwijls verwarrende syntactische structuurmogelijkheden? In vele gevallen gaat
het niet zozeer om het vocabularium in engere zin. Belangrijker zijn de semantische
nuancen, de gevoelswaarden, de idiomatiek, het fungeren in bepaalde syntactische
structuren, m.a.w. om de mate van vrijheid in het hanteren van substantieven,
adjectieven en verba binnen het kader van de zin. Daarom is het opstellen van
globale woordenlijsten maar matig effectief. De vergelijking van Noord- en
Zuidnederlands taaleigen vraagt om heel wat meer dan het signaleren van woorden
en vormen op zichzelf genomen. Ieder gebruiksgeval moet in feite in zijn context
bekeken worden en dan blijkt spoedig dat er
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meer aan de hand is dan een beslissing over de vraag of nu niet een handjevol
autochtone vlaamse woorden langzamerhand stilzwijgend in de algemene
Nederlandse woordenschat kunnen worden bijgeschreven, zoals het beruchte
groene boekje heeft gedaan, zonder het afschrikkende signaal ‘zuidnederlands’,
waarmee het woordenboek van Van Dale nog vaak werkt. Er is veel meer dat onze
aandacht vraagt dan een bijeengeharkt aantal restwoordjes, die als een armzalig
hoopje op de drempel van het Nederlandse woordenarsenaal liggen te wachten om
asjeblieft binnen gelaten te worden. Wat dan eventueel gebeurt, om de
Zuidnederlanders een beetje tegemoet te komen. Zodra men door een diepertastende
analyse van het woordgebruik bij een auteur als Gijsen doordringt in dit taalprobleem
aangaande de verhouding tussen autochtone streektaal en algemene cultuurtaal,
leert men inzien dat de taalgrenzen tussen Zuid en Noord vervagen, dat de
beoordelingscriteria verbleken en de op taalkundige overwegingen gebaseerde
beslissingen subjectief worden en willekeurig. Met name bij een literaire schrijver
als Gijsen verschuift het algemene probleem van de grensscheiding naar de vraag:
hoe ziet die literaire taal van Gijsen er in feite uit en wat zijn de achtergronden of
de bedoelingen, de stilistische waarden van zijn taalgebruik in zijn boeken die
onvoorwaardelijk tot de Nederlandse litteratuur behoren, m.a.w. hoe functioneren
die symptomen van de dialectische onderlaag in de culturele bovenlaag?
Ik wil proberen één en ander nog met enige in de teksten verspreide gevallen te
belichten. Volledigheid is natuurlijk uitgesloten, want het betreft in de twee genoemde
teksten alleen al enige honderden vindplaatsen: gemiddeld kan men op vier tot zes
gevallen per bladzijde rekenen, wat neerkomt op één ‘bedenkelijke afwijking’ op
dertig tot vijftig woorden. Deze getallen zijn niet als exacte maatgeving bedoeld,
maar beogen slechts een globale indruk te geven, om aan te duiden dat men als
Noordnederlander bij het lezen van Gijsens romans, gesteld in boeiend Nederlands,
toch doorlopend geconfronteerd wordt met licht irriterende rimpelingen van
idiomatische aard, of bevreemding wekkende uitdrukkingswijzen. Ter wille van de
omvang van dit artikel moet ik mij wel de uiterste beperking opleggen,
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wat de keuze niet weinig bemoeilijkt. Voorbij ga ik aan voor ieder ostentatieve
gevallen, zoals het gebruik van substantieven als baan (voor weg), baatzoekers
(vertaling van profiteurs), een besluit trekken (vgl. tirer une conclusion), gasthuis
(normaal voortlevend woord uit oud-nederlands, naast noordnederlands ziekenhuis,
c.q. hospitaal), herberg (voor café, naast synoniemen als bierhuis, kroeg, estaminet,
eventueel op hoger niveau restaurant), kleed (voor jurk, japonnetje), koorde (naast
touw), kelk (in plaats van glas), stiel (voor ambacht), scheurmand (= prullemand),
sukkelaar (voor onnozelaar), etc. Zulke woorden kunnen wellicht aan het verhaal
een zekere couleur locale geven, of als wisselgeld gebruikt worden naast gangbare
Noordnederlandse termen: wezenlijk nieuwe stilistische of semantische facetten
brengen ze in de woordvoorraad niet te weeg. Mijn belangstelling is meer gericht
op twijfelgevallen. En dan trekken adjectieven meer de aandacht dan begripswoorden
als substantieven. Ik citeer enige concrete gevallen van uiteenlopende aard.
In de eerste plaats synoniemen naast elkaar, zonder dat altijd duidelijk is waarom
in het ene geval het zuidnederlandse, in het andere het noordnederlandse woord
wordt gekozen. Zo past Gijsen zijn vlaamse adjectief eng in de concrete betekenis
van ‘nauw of smal’ herhaaldelijk toe in het verhaal van de klimpartij naar de tinnen
van ‘de toren van onze kathedraal’, bv.: ‘Om hem te bestijgen volgt men een
wenteltrap die hoe langer hoe enger wordt’. Van griezeligheid of benauwing is in dit
verband geen sprake, evenmin als in: ‘Enge gleufvensters tonen een snipper lucht
en groen, een smal uitzicht op daken en kerken’. Wel is de auteur hier geheel in de
sfeer van zijn ‘vaderstad Antwerpen, met een blik op het zoete land van Waes waar
Agnes geboren was’. Maar ook in de beschrijving in het ziekenhuis, waar die
gevoelssfeer zeker niet in rekening kan worden gebracht, staat: ‘Zij troonde haast
hiëratisch in haar eng bed’. Ondanks in het Noordnederlands gestereotypeerde
uitdrukkingen als ‘binnen enge grenzen, in engere zin, of in de enge familiekring’ is
men als Noordnederlander onweerhoudbaar geneigd aan ‘eng’ in vrij gebruik een
negatieve gevoelswaarde toe te kennen, die in de tekst van Gijsen echter misplaats
zou zijn. Maar dat hij ook het adjectief ‘nauw’ als
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synoniem kent en hanteert, blijkt uit: Toen ik na een tijdje aanstalten maakte om
afscheid te nemen van de moeder en van haar, duwde zij Agnes en mij in de nauwe
gang en zei al lachend: ‘We zullen de deur maar dichtdoen’. Evenzo staan fier en
trots naast elkaar. Vergelijk: Ik had het al zover gebracht, zei ik fier tot mezelf, dat
wij spijbelend, als kameraden samen praten konden. - Toch voelden Agnes en ik
op dat ogenblik mee met de banale dichter en de nog banaler componist en we
waren beide fier en gelukkig aan dat stuk grond toe te behoren. - Maar: Het was,
naar de mode van de tijd, een nauwsluitende lange jurk...Ze was er erg trots op.
Anders ligt de zaak ten aanzien van het adjectief landelijk, waarmee wellicht de
auteur de hinderlijke gevoelswaarde van ons ‘boers’ vermijdt, in: Agnes' oudste
zuster Carla was een krachtige verschijning, met een open, rond gezicht, een
landelijke figuur, die sterk contrasteerde met de tengerheid en de witte gelaatskleur
van Agnes. Ook het ons bekende adjectief beeldig, dat bij ons vooral vrouwen in
de mond nemen, hanteert Gijsen in nieuwe contexten, met name ten opzichte van
mannen: Maar een meneer met een stuk glas voor zijn linker oog, een beeldige
hoed en schitterend gepoetste, puntige schoenen, daar kon hij zich niet aan wagen.
- Voor het overige was hij een kleurige vlinder, een zuiver decoratief figuur, maar
hij praatte beeldig, geen volzin bleef onafgewerkt en zijn hoedanigheidswoorden
waren schitterend gekozen. Het facet van gemaniëreerdheid, dat misschien hier
bedoeld is, hoeft niet te schuilen in: De volgende dag deed hij zijn morgenwandeling
in het stadspark, een beeldig aangelegd plantsoen.
Zijdelings merken we op dat ook het substantief beeld door Gijsen op een voor
ons taalgevoel vrijmoedige wijze gehanteerd wordt ten opzichte van manlijke
personen, bv.: Eén van die heren was zijn schoolmakker geweest, een beeld van
een jongen waarop Plas jarenlang jaloers was geweest - en: Hij was een beeld van
een man. Een stilistische tendentie heeft zonder twijfel ook het adjectief afgrondelijk
in: Trots zou ik geantwoord hebben aan wien mij het woord ‘Streber’ toeriep, dat ik
‘streben’ zou voor iets meer, iets diepers en hogers dan hetgeen ik reeds met
afgrondelijke walg rond mij zag leven en dat ik intuïtief vreesde als een gevaar van
elk moment, gericht tegen
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mij en een edele toekomst. Deze affectieve combinatie voor wat in gewoner
bewoordingen ‘grondige afkeer’ zou genoemd worden, lijkt meer boekentaal dan
streektaal, mogelijk aansluitend bij voorbeelden uit het WNT (afgrondelijke stilte,
Houwink, afgrondelijke hemel, v. Looy). Affectief fungeert ook afschrikbarend in:
Maar ik voelde me ook in staat om boven dit burgerlijk schrikbeeld uit te groeien en
uit de afschrikbarende burgerlijke elementen van dit beeld iets te doen groeien dat
aan het kleinste in ons en rond ons adel en wijding zou geven. Het adjectivisch
participium, dat in de woordenboeken als zodanig niet is vermeld, lijkt de mengeling
van afschrikwekkend en schrikbarend, eventueel gesteund door de vrije combinatie
van object en werkwoord: dat baart afschrik.
Meer op een idiomatisch verschil tussen Zuid- en huidig Noordnederlands lijkt mij
de combinatie van het adjectief bereid en het werkwoord staan te wijzen, bv.: Ik
stond bereid tot iets groots, iets dat mij een beangstigende vreugde zou schenken
en wellicht ook een mateloos verdriet. En nog subtieler is het verschil tussen gewoon
en gewend. Vergelijk: Agnes keek even bevreemd op, alhoewel zij gewoon was
aan de soms ietwat bruuske uitspraken en gebaren van haar zuster. - Agnes, die
na ons bezoek bij mijn patroon en haar pijnlijk ervaren (i.p.v. ervaring), gewoon was
zonder enige weerhoudendheid (i.p.v. terughoudendheid) te spreken over de
intiemste lijfelijke dingen, schreef mij uitvoerig over de atmosfeer van het sanatorium.
Men lette ook op subtiele afwijkingen in het gebruik van adjectieven die overigens
ook in het Noorden bekend zijn maar die wij in de gegeven combinaties door een
ander, een idiomatisch geijkt, adjectief zouden vervangen: Een oude juffrouw uit de
buurt, een der menigvuldige (vele) oude vrijsters die altijd voor een goed werk te
vinden zijn, bespeelde de piano. - Zij was mij in een nagemaakte woede (gefingeerde)
te lijf gegaan. - Een kort briefje, dat, zoals mijn droge epistels enkel in de slotzin liet
horen, dat wij boven de tijd en de ruimte van elkaar onafscheidbaar waren
(onafscheidelijk). - Een ontegensprekelijk argument (niet te weerleggen,
onweerlegbaar) om de pers te muilbanden in zijn situatie is het feit dat zij niet
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vrij maar ongebreideld was. - Kleine stadjes uit de 16e eeuw schoven voorbij, zo
mooi dat men onvrijwillig (onwillekeurig) aan een Potemkindecor ging denken. Deze overwegingen die mij al lang bezig hielden waren echter volkomen schuldeloos
(onschuldig). - Beseffende dat deze gekke uitdrukking thans op mij toepasselijk kon
zijn (kon worden toegepast), voelde ik mij kregelig, onrustig en bezwaard. - Dat zij
in staat waren om de maand of vaker nog van lief te veranderen en ook tegelijkertijd
verschillende intriges te voeren, had mij altijd verbazend (vreemd) geschenen. - Je
zult nog een volkomen echtgenoot (volmaakt) worden. - Tegenover Carla's
moederlijke verschijning, haar zekerheid en haar goedheid werd ik week (ontroerd)
en ik wierp mij in haar armen. - Dat was een kommerlijke onderneming (bedenkelijke).
- Weldra konden Joostens en ik ons niet meer bewegen tussen deze vrachten
rooskleurige papier (roze) en werd ons werk physiek onmogelijk. - Hij was een
tegenpool van de heer Plas die hij met fysische afschuw (lichamelijke of fysieke)
bekeek. Een bepaald onnederlands adjectief is welstellend in de plaats van
welgesteld, bv.: Men wist wel dat Pas welstellend was.
Reeds herhaaldelijk is gebleken, dat de afwijking van het algemeen Nederlands
taalgebruik niet in het woord op zichzelf schuilt, maar in de combinatie met andere
woorden of in de toepassing in één of andere syntactische structuur. Dat geldt
uiteraard in nog veel sterkere mate voor de werkwoorden. Het gaat maar zelden
om werkwoorden die niet of niet meer in het algemene Nederlands worden
gehanteerd, omdat ze verouderd zijn of nooit bestaan hebben. Vergelijk: De firma
werd niet vernoemd tenzij met initialen (= vermeld, genoemd). - Zij relaxeerden in
dekstoelen waar men lastig uit kon opstaan (wellicht een ironisch bedoelde
vervoegingsvorm van een anglicisme ‘relaxeren’ naast ‘relaxen’). - Ik slaagde er in
mij te ontdubbelen (= mij los te maken van mijn omgeving, geheel op mijzelf te
concentreren). - De typiste heeft de tekst geklopt (= getypt, vgl. getikt). - In den
beginne had ze zonder verpinken de bloemruikers besteld (= knipperen met de
ogen). - Iedereen gevoelde sympathie voor de gedevoueerde Lisa (verknochte). Doch aangezien de muren vrij dun waren en het driespan zeer beknopt gehuisd
was, weigerde
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Joostens zich van het toestel te bedienen (= klein of eng behuisd, gehuisvest). Mon chéri was er gepluimd vandaan gekomen (= geplukt). Ik laat nu in het midden,
in hoeverre in zulke gevallen van typisch zuidnederlands taalgebruik dan wel van
opzettelijke, individuele of stilistische toepassing mag gesproken worden. Enkele
archaïsmen, die voor ons taalgevoel wat verheven of deftig klinken (zoals
bloemruikers, in den beginne) heb ik in deze passage over werkwoorden opzettelijk
niet aangestreept.
Belangrijker voor onze vergelijkende beschouwing zijn de gevallen waarin met
een wel in het algemeen Nederlands gangbaar werkwoord op een voor ons
taalgevoel vreemde manier wordt omgesprongen; meestal dan in een ongewone
combinatie met een subject, een object, een adverbium of een praepositiebepaling.
Zonder nog op structurele aangelegenheden in te gaan, bied ik de volgende
voorbeelden ter overpeinzing aan: Dat kon men moeilijk veronderstellen in het geval
Plas, die de vijftig niet benaderde en die altijd een zo gezegd zedig leven had geleid
(= nog niet tegen de vijftig liep). - De heer Plas verwachtte dat men nu ernstig over
zaken zou spreken, maar dat onderwerp werd niet opgebracht (= te berde gebracht).
- Toen hij merkte dat zij de techniek van het beroep van secretaresse niet kende,
was hij wijs genoeg om haar dadelijk aan te werven tegen een loon dat een
sneeuwruimer met verontwaardiging zou hebben afgewezen (= in dienst nemen).
- Wanneer ik soms steelsgewijs haar klein profiel bekeek, meende ik te merken, dat
zij van alle nare gevoelens die mij bereden (akelige gevoelens die mij kwelden,
beheersten), niets gewaar werd. - Men kan op Ovatio betrouwen (= vertrouwen). De butler die de oude vrijster misprees (= verafschuwde), handelde (= behandelde)
haar met overdreven eerbied. - Zo sterk was in mij deze weerzin dat ik er op een
zondag in slaagde mijn maag te ontstellen (misselijk te worden). - Maar ik voelde
mij werkelijk lichamelijk ontsteld (fysiek beroerd) omdat Agnes twee plaatsen verder
zat. - Een zwak man, die zich drie jaar lang uitsluitend geïnteresseerd had voor het
macadamiseren (asfalteren) van de heirbaan (weg) die zijn geboortedorp bediende
(aandeed, liep langs zijn geboortedorp). - Wij hernamen onze briefwisseling
(hervatten), zoals gedurende onze
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diensttijd. - Alhoewel Plas een ieder ervan verdacht even baatzuchtig te zijn als hij
zelf, kon hij zich niet inbeelden dat zijn collega zich op dat punt bezondigde (= zich
indenken, voorstellen, s'imaginer). - De dokter opende deze van buiten en liet een
grof, diep lidteken op haar zoete wang (liet....achter op haar lieve wang). - De man
stuurde hem heftige verwijten toe (gooide hem naar het hoofd, deed), die Plas
zwijgend over zich liet gaan. - Bioscoopvoorstellingen welke in de parochiale zaal
van onze wijk door de geestelijkheid ten behoeve der jeugd werden ingericht
(georganiseerd, gehouden). Via zulke bijzondere of afwijkende toepassingen van
werkwoorden belanden we als vanzelfsprekend bij de syntactische structuren die
ik in mijn syntaxis pleeg in te delen naar de drie grondtypen van zinspotente groepen.
In de objectloze A-structuur draait de kwestie gewoonlijk om de aard of de vorm
van inhaerente adverbiale elementen. Vergelijk: Wij stapten buiten (= naar buiten).
- Wanneer Kuypers de zaak verliet om per auto terug naar zijn buitenverblijf te
vertrekken, hield Joostens hem staande (terug gaan - of: weer vertrekken). - Elk
jaar stapte hij mee op in de processie (= meelopen in). - Het departement ging weer
aan gang (aan de gang gaan; weer beginnen). - Door speciale gunst en privileges
was zijn weduwe blijven inwonen in een huis dat aan de kerk en de school
toebehoorde (expletief in). - Ik blijf lang stil bij de open plaats (= stil staan, of: blijven
staan).
In de B-structuur vraagt vooral de aard of de vorm van het praedicaatsnomen
aandacht, eventueel de mogelijkheid tot uitbreiding met een infinitiefconstructie;
soms is ook het verbum finitum ongewoon, bv.: Hij bleef stom want een afkeuring
uitspreken over dit cabaret-spektakel durfde hij niet (= hij zweeg, hield zich stil). Hij was van hoge gestalte (vgl. hij was hoog van gestalte - il était d'une taille haute).
- Hij was al heel ver in de wind toen de minister opstond om de voorzitter te danken
(anglicisme: to be in the wind = aangeschoten, dronken zijn). - Zijn uiterlijk was geen
gedistingeerd (nl. uiterlijk = niet gedistingeerd). - Plas was verteerd van jalouzie (=
werd verteerd). - Na een tijdje werd ik bewust, dat ik verzeild was in een grotesk
milieu (noordnederlands vereist het reflexieve
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pronomen: werd ik mij er van bewust, etc). - Jammer dat het niet op de maan te
doen is (= plaats vindt).
Groot is het aantal varianten in de C-structuur. Ik som slechts enkele voorbeelden
op, nu zonder verder commentaar: Ze had een conversatie gehoord tussen een
westers en een oosters diplomaat die een handkus discussieerden (= discussieren
over). - Had hij de tapijten gemerkt en de bar van tekhout? (opgemerkt; teakhout);
- Ik deed omwegen om aanwezig te zijn, wanneer Agnes haar school verliet (een
eindje omlopen). - Deze profijten raapte hij na zijn ontslag (engelse invloed: reap
your profits?). - De pastoor bood zijn respect aan (to give, send one's respects?). De patroon legde zijn muziekdoos stil (= stop zetten). - Niemand nam hem ernstig
op (= nam hem au sérieux). - Ik stelde vast dat mijn legerdienst mij in de ogen van
haar broers tot vol had gemaakt (volwassen; vgl. iemand voor vol aanzien). - De
kleren schenen haar te wegen (= belangrijk voor haar te zijn). - Men had hem
toegelaten het bezoek van zijn vrouw te ontvangen (toegestaan bezoek van zijn
vrouw te ontvangen). - Bij toeval, door een vergissing zelfs, slaagde ik er, op zekeren
dag, in mijn gezellen een einde te doen stellen aan de plagerijen, die ze mij voor
mij uitdachten (curieus is vooral de expletieve datief mij, een wel heel vérgaande
inbreuk op de zuiverheid van het Nederlands die Gijsen zegt na te streven). Zo
zouden er nog vele opvallende constructies te noemen zijn, eigenaardigheden in
de toepassing van de werkwoorden doen en laten, reflexieve verbindingen,
infinitiefconstructies, enz. Om dit opstel niet al te zeer te laten uitdijen moet ik er
mee ophouden. Het gaat mij tenslotte thans nog alleen om de principia.
Ter afronding van mijn exposé enkele algemene samenvattende indrukken. In
de eerste plaats kunnen we zeggen dat Marnix Gijsen wel op een levendige en
doeltreffende wijze het algemene Nederlands hanteert, maar dan toch daarbij
herhaaldelijk afwijkt van wat wij in Noordnederland gangbaar modern Nederlands
plegen te noemen. Slechts zelden wordt hij in dat opzicht onbegrijpelijk, zoals bij
het gebruik van het substantief ‘schouwiteit’ in de zin: ‘Een seconde stond ik op het
punt mijn mannelijk prestige te herstellen door het gebruiken van één of andere
schouwiteit uit de woordenschat, welke
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ik in het krijgsgasthuis had opgedaan’. Vermoedelijk bedoelt de auteur zo iets als
‘schunnigheid’. Maar het is me niet duidelijk of dit woord werkelijk uit de ondergrond
van zijn locaal bewustzijn naar boven is gekomen, of dat hij het voor deze
gelegenheid heeft gevormd. De woordenboeken vermelden het niet.
Soms gebruikt Gijsen zuidelijke woorden die we heel wel begrijpen maar die zeker
niet tot het huidige algemeen Nederlands taaleigen behoren. Het zo even geciteerde
‘krijgsgasthuis’ voor militair hospitaal’ is daarvan een voorbeeld. Aan de andere kant
hanteert hij noord- en zuidnederlandse synoniemen naast elkaar, zoals fier - trots,
of eng - nauw, zonder tastbare stilistische functie in de tekst, maar wel met
eigenaardige semantische verschillen. Belangrijker zijn idiomatische varianten van
in het noordnederlands bestaande constructies. De afwijkende gebruikswijzen in
woorden en constructies stellen de taalkundige herhaaldelijk voor de vraag, wat hij
er bij de beschrijving van het algemene Nederlands mee aan moet. De losse
zuidnederlandse woorden kan men als vermeerdering en nuancering van de
woordenschat beschouwen en als zodanig opnemen in de woordenboeken. Maar
moeilijker is de beslissing ten aanzien van idiomatische verschillen in het syntactische
apparaat. Moeten ze in de syntaxis als varianten in de groeps- of zinsdeelstructuren
worden vermeld of moeten ze gebrandmerkt als onzuiverheden in de idiomatiek
worden afgestoten, meestal omdat zij naar het Frans rieken? Mogen ze, voor zover
ze op interne Zuidnederlandse historisch gegeven taalontwikkelingen berusten of
illustratie zijn van persoonlijk stijlvermogen, als doorbreking van in het
Noordnederlands vastgelopen stereotyperingen begroet worden, als
taalvernieuwingen of als herleving van oude mogelijkheden? Dat zijn vragen waarvan
de huidige syntacticus zich langzamerhand niet meer met een Jantje van Leiden
kan afmaken. Nog belangrijker zijn de subtiele nuancen in woordgebruik en in
syntactische structuren, waarover we als lezer én als taalkundige in onzekerheid
geraken en die daarom de meeste kans hebben in het algemene taalgebruik binnen
te sluipen en zich zodoende op een natuurlijke wijze ongestoord te nestelen in
syntaxis en woordenboek.
Er is bij de beoordeling van de eigenaardigheid in het taalgebruik van Gijsen nog
een moeilijkheid van bijzondere aard. Zijn taal maakt
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meermalen de indruk van een zekere kunstmatigheid, die afgestemd is op verouderd
negentiende-eeuwse taalmogelijkheden. Er waart m.a.w. door zijn zinnen iets van
het verleden rond, iets wat wij nu verheven’, ‘ouderwets’, zouden noemen. Dat komt
niet slechts door het feit dat sommige zuidnederlandse woorden ons nu archaïek
in de oren klinken. Het gaat veel verder: de hele beschrijving en verhaaltrant lijkt
mij gebaseerd op de wat verouderde boekentaal van de negentiende eeuw. Is het
dan inderdaad zo, dat voor Gijsen het Nederlands een dode taal is, zoals hij zelf
beweert? Zo zou ik het niet willen uitdrukken. Want zijn boekentaal is de taal van
een kunstenaar, die door zijn bezield spreken oude vormen nieuw leven inblaast.
Deze romantaal, waarin verouderde taalvormen nieuwe mogelijkheden vinden, is
een instrument voor de auteur om zijn emoties en fantasieën in een eigen sfeer
over te dragen op zijn lezer. En dat gebeurt op een bijna onnaspeurlijke wijze.
Ik moet dan ook bekennen, dat mij onder het, ook herhaald, lezen van een boek
als de tragische herinnering aan Agnes het kritische taalkundige potlood menigmaal
uit de handen is gegleden, omdat de suggestieve werking van Gijsens taalzinnen
op mijn aandacht en gevoel zozeer beslag legden dat ik het eigenlijke leesdoel
vergat. Dat neemt intussen niet weg dat het nuchtere, objectieve taalkundig
onderzoek ten aanzien van het gestelde probleem op zichzelf boeiend genoeg is,
om het alle recht te laten wedervaren. Alleen, voor een onderzoek, dat ten aanzien
van de te berde gebrachte kwesties een stevig houvast moet bieden, is veel meer
materiaal nodig dan ik op het ogenblik met mijn beide doctorandi bieden kan. We
zouden alle publicaties van Gijsen op deze wijze moeten uitkammen en analyseren
om een betrouwbare basis te leggen voor de vergelijking met andere auteurs en op
grond daarvan tot het trekken van historische ontwikkelingslijnen te kunnen komen.
En dan niet alleen de romans, maar ook de betogende geschriften van dezelfde
auteurs en eventueel hun mondelinge taalgebruik, voor zover dat te achterhalen
*)
zou zijn .
Groningen
G.A. VAN ES

*)

De lezer zal begrijpen dat ik mij daarbij wel distancieer van emotionele uitspraken als die van
de heer Jan Grauls, in zijn boek ‘Hoe het werd en hoe het moet zijn. Opstellen over oorsprong
en betekenis van woorden en gezegden’. Davidsfonds, Leuven, 1957 (Keurreeks nr. 65, 205
en 206), waarbij hij Dr. J.A. Goris (alias Marnix Gijsen) scherpe verwijten maakt over zijn
mondelinge taalgebruik vol gallicismen in zijn zaterdagse radiopraatjes.
Ik dank deze verwijzing aan collega Goossens uit Leuven, die mij bij een discussie over de
in mijn artikel aangesneden aangelegenheid, tijdens een vergadering van de Commissie voor
Taal- en Letterkunde van de Mij. van Letterkunde, attent maakte op de bitse critiek van Grauls.
v. Es.
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Vlaamse purismen

Het verschijnsel purisme in het Nederlands van Vlaanderen is een terrein dat
taalzorgers en taalkundigen tot dusver vrijwel braak hebben laten liggen. De Vlaamse
taalmoralisten keuren in hun ABN-boekjes, kranten-, weekblad- en tijdschriftartikeltjes
en praatjes in radio en tv nogal eens een purisme goed of af. Geen enkele heeft
echter zijn beoordelingen tot een synthese verwerkt, wat gezien het gebrek aan
visie op de Vlaamse taalproblematiek bij de meesten onder hen nauwelijks
verwondering kan wekken. De eigenlijke taalkundigen hebben aan het purisme bijna
geen aandacht besteed; de schaarse linguisten die er toch iets over hebben
geschreven, hebben bij die gelegenheid geen taalkundige, maar taalverzorgende
1)
opvattingen geformuleerd .
Nochtans kan men a priori vermoeden dat het verschijnsel in Vlaanderen frequent
moet zijn en bovendien door de speciale Belgische taalverhoudingen eigen facetten
moet vertonen: ‘In some cases, purism is a manifestation of the speaker's will to
defend his language against the threat of displacement...by a foreign language. For
example, the native speaker's fear that this language could be displaced as a
politically recognized language of the community (and hence replaced by another
language) is a factor motivating Czech closure to German, Flemish

*)
1)

Lezing gehouden in de sectie Nederlandse taalkunde van het Dertigste Vlaams
Filologencongres te Gent op 3 april 1975.
J.L. Pauwels, Over purisme. Dietsche Warande en Belfort 1946, blz. 49-53. F. Debrabandere,
Een woordje over purisme. Doceo 21 (1970), Nr. 166, blz. 22 (Een uitgewerkte versie hiervan
verschijnt volgens een mededeling van de auteur binnenkort in Nu Nog). In A. Gerlo, Purisme
en linguistiek of ABN in Vlaanderen (De Vlaamse Beweging op nieuwe banen. Verzamelde
opstellen door -. Antwerpen 1966, blz. 114-122) wordt de term purisme gebruikt in de hier
niet ter discussie staande algemene betekenis van (al of niet gerechtvaardigde) taalzuivering.
Taalzuivering definieer ik met Pauwels, l.c. blz. 49 (en tegen Van Dale) als ‘het verbannen
uit de taal van alles wat onnederlands is, dus niet alleen van alle onnodige bastaardwoorden,
doch ook van alle vreemde wendingen en uitdrukkingen, verkeerde en klakkeloze vertalingen,
van vaak voorkomende taalfouten, vooral tegen de syntaxis, alsook van niet algemeen
gangbare, slechts in een beperkte streek gebruikelijke woorden en uitdrukkingen’.
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closure to French (in Belgium), Afrikaans closure to English, the closure of Palestinian
Hebrew to enrichment from European languages (for example, after the First World
2)
War) and Irish closure to English’ .
Meer nog dan bij de hier in één adem met het ‘Vlaams’ genoemde talen moet het
purisme in de realisaties van het Nederlands in Vlaams-België een boeiend
verschijnsel zijn. Het moet immers niet tegen een enkele achtergrond, die van de
vreemde taal geprojecteerd worden, maar tegen een dubbele: die van de vreemde
en die van de eigen taal in haar realisaties in een ander deel van het taalgebied.
Daar komt nog bij dat het Vlaamse Nederlands vermoedelijk minder dan de
genoemde talen een stabiele grootheid is.
In het zeer complexe geheel van taalvormen die samen het Belgische Nederlands
uitmaken zal waarschijnlijk het optreden, de gebruikssfeer en de gebruiksfrequentie
van de purismen niet willekeurig verdeeld zijn; we kunnen integendeel aannemen
dat deze verschijnselen niet alleen zoals elders met bepaalde bevolkingsstratificaties
zullen correleren, maar bovendien sterker dan elders ook met andere
taalverschijnselen, die op hun beurt eveneens overeenkomsten met verdelingen in
menselijke groepen zullen vertonen.
De Vlaamse purismen vormen een ingewikkeld verschijnsel met talrijke facetten.
Een aantal daarvan zal ik kunnen schetsen, geen enkel ten gronde bespreken. Wat
ik hier ter discussie stel is daarom slechts als een terreinverkenning te beschouwen.
Purisme als verschijnsel is het streven naar het gebruik van taalelementen waarvan
wordt aangenomen dat ze tot de eigen taal behoren, in plaats van taalelementen
die voor vreemd worden gehouden. Concreet is een purisme zo een taalelement.
Het verschijnsel purisme en het gebruik van purismen zijn per definitionem met een
reflectie verbonden, die de classificatie van taalelementen in twee groepen, eigen
en vreemde, beoogt. Even onafscheidbaar zijn verschijnsel en gebruik met een
emotie verbonden, die als vreemd beschouwde elementen afwijst en voor inheems
gehouden elementen prefereert. Deze consta-

2)

P. Wexler, Diglossia, Language Standardization and Purism. Lingua 27 (1971), blz. 330-354.
Citaat blz. 346.
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teringen bevatten aanwijzingen voor de verdeling van het voorkomen van purismen
in een taalgemeenschap: zij zullen vermoedelijk vooral worden aangetroffen bij
groepen die relatief veel over taal reflecteren en bij groepen die sterke emotionele
bindingen hebben met hun moedertaal; het hoogst is hun frequentie waarschijnlijk
bij groepen die deze twee kenmerken met elkaar verbinden.
Een consequente toepassing van onze definitie brengt met zich mee dat elementen
die bij sommige leden van een taalgemeenschap als purisme fungeren, bij andere
geen purismen zijn. Door zijn bewuste aanbreng is een purisme paradoxaal genoeg
3)
een element van wat Sassen exogeen taalgebruik heeft genoemd . Bij hoge
frequentie en meer nog bij generatiewisselingen kan het gebeuren dat een element
dat oorspronkelijk als purisme werd gebruikt, als deel van het endogene systeem
gaat fungeren. Zo kan ik me goed voorstellen dat het woord duimspijker voor
‘punaise’ door een aantal Vlaamse beschaafdsprekers van middelbare leeftijd nog
als purisme wordt gebezigd, terwijl het voor een deel van de jeugd een geïntegreerd
element van de woordenschat is geworden, dat zich als zodanig niet van
samenstellingen als bloempot en kleerkast onderscheidt. Ook het omgekeerde is
mogelijk: een element dat oorspronkelijk geen purisme was (het kan zelfs een
4)
ontlening zijn, zoals b.v. bureel) , kan als purisme gaan fungeren zodra in dezelfde
taalgemeenschap een als vreemd aangevoeld element (in casu bureau) in dezelfde
functie voorkomt. De vraag of een bepaald taalelement als purisme mag worden
beschouwd kan dan vermoedelijk meestal door individuele taalgebruikers voor hun
eigen persoon worden beantwoord; binnen de taalgemeenschap komen waarschijnlijk
telkens opnieuw andere groeperingen tot stand, niet alleen van personen voor wie
taalelementen als purisme fungeren en andere voor wie ze dat niet doen, bovendien
zullen sommige groepen zulke elementen bij de communicatie gebruiken en andere
niet. Ik

3)

4)

A. Sassen, Endogeen en exogeen taalgebruik. De nieuwe taalgids 56 (1963), blz. 10-21. Vgl.
in verband met de situatie in Vlaanderen G. de Schutter, Eksogeen taalgebruik in
Zuid-Nederland. Album Willem Pée. Tongeren 1973, blz. 117-123.
Blijkens citaten in het WNT was bureel al in de 16e en 17e eeuw in gebruik.
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zelf gebruik bij mijn weten de woorden duimspijker en bureel niet, maar talrijke
Vlamingen doen dat ongetwijfeld wel.
Deze moeilijkheden om te bepalen wat tot de purismenvoorraad van een taal
behoort, worden in het geval dat ons bezighoudt nog vergroot door de heterogeniteit
van de Vlaamse taalgemeenschap en de adaptatiefase van de Nederlandse
cultuurtaal waarin zij zich bevindt. Deze wordt o.a. gekenmerkt door een hoge mate
van onzekerheid, waardoor de grenzen tussen exogeen en endogeen sterk vervagen.
Naargelang van hun functionaliteit kan men substituerende en hiaatvullende
purismen onderscheiden. In het eerste geval is een vreemd taalelement in de eigen
taal binnengedrongen (b.v. punaise, bureau); de plaats die het inneemt is dus bezet,
er is geen hiaat in het systeem. Sommige taalgebruikers vinden dat men er goed
aan doet dat element van vreemde oorsprong te vervangen door een als inheems
beschouwde vorming (b.v. duimspijker, bureel). Zo een substituerend element kan
als een purisme in de enge zin worden beschouwd omdat het aan alle aspecten
van de definitie voldoet; vooral treedt het i n h e t e i g e n s y s t e e m in de plaats
van een element van vreemde oorsprong.
Hiaatvullende purismen ontstaan bij het vertalen vanuit een vreemde taal in de
eigen taal. In bepaalde gevallen kan in het moedertaalsysteem van de vertaler een
element ontbreken dat als equivalent van een met zekerheid vreemd element zou
moeten fungeren. Hij heeft dan een taalelement nodig dat het hiaat opvult. Dat kan
op twee manieren gebeuren: 1. door min of meer getrouwe overname (ontlening)
van het vreemde element (een voorbeeld onder lexicaal en orthografisch opzicht is
reclame voor fr. réclame); 2. door gebruik te maken van elementen van inheemse
oorsprong (een Vlaams lexicaal voorbeeld is bestemmeling voor fr. destinataire, nl.
geadresseerde, een orthografisch reklaam voor fr. réclame, nl. reclame).
Hiaatvullende purismen vervangen een uitheems element i n e e n v r e e m d e
t a a l door een inheems i n de e i g e n t a a l . Op grond van deze constatering lijkt
het een kwestie van afspraak te zijn of men ze nog als purismen mag beschouwen,
dit in tegenstelling met de substituerende purismen.
Principieel lijkt de grens tussen de twee types duidelijk. Voor Vlaan-
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deren geldt echter het volgende: een aspect van de onzekerheid in het taalgebruik
dat deze communicatiegemeenschap kenmerkt is, dat men er vaak een vreemd
element als hiaatvuller begint te gebruiken, daarbij het gevoel hebbend dat dit toch
niet echt tot het systeem behoort. Het fungeert dus als een marginaal taalelement
(b.v. materniteit uit fr. maternité voor ‘kraaminrichting’). In die fase kan dan een
‘vertaling’ ontstaan (in casu moederhuis), waarvan uiteraard niet uit te maken is of
ze tot het hiaatvullende of het substituerende type behoort.
Wanneer men beslist heeft de uit eigen taalmateriaal opgebouwde hiaatvullers
als purismen te beschouwen, zijn er ook begrenzingsmoeilijkheden aan de andere
kant, tegen de niet-puristische nieuwvormingen met inheems materiaal. Tot het
wezen van het purisme behoort, zoals reeds werd gezegd, een emotionele voorkeur
voor eigen taalvormen boven vreemde, die men als een bekommernis om
‘taalzuiverheid’ kan omschrijven. In zeer talrijke gevallen is het bij elementen die
door vertaling tot stand zijn gekomen (b.v. eenzelvigheidskaart voor carte d'identité,
leergang voor cours, standregels voor statuts) onmogelijk uit te maken of het gevoel
dat tot hun ontstaan aanleiding gaf, er een van bekommernis om ‘zuiverheid’ of een
van door taalarmoede veroorzaakte hulpeloosheid is geweest. In dit laatste geval
kunnen we wel niet van purismen spreken.
Hoe men het verschijnsel ‘hiaatvullend purisme’ ook wenst te beoordelen, het
neemt bij een poging tot bepaling van wat in het Belgische Nederlands specifiek
Vlaams is, een belangrijke plaats in. Dat is te verklaren door het feit dat het
Nederlands in België nog in zeer grote mate als ‘vertaaltaal’ fungeert. Talrijke teksten
in de administratie, het bedrijfsleven en het sociale leven worden nog steeds eerst
in het Frans gedacht en geredigeerd en eerst daarna in het Nederlands vertaald.
Een van de voornaamste aspecten van het Vlaamse gebrek aan beheersing van
de Nederlandse cultuurtaal is juist het frequente voorkomen van hiaten. Deze zullen
vaak gevuld worden door overname van het vreemde element (b.v. camion
‘vrachtwagen’, living ‘huiskamer’, mutualiteit ‘ziekenfonds’), een verschijnsel dat ons
binnen het kader van deze lezing niet direkt interesseert, maar ook dikwijls door
elementen van inheemse oorsprong. Dit zijn uiteraard vaak gelede
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leenvertalingen (b.v. bureelhoofd ‘bureauchef’ uit chef de bureau; openbare diensten
‘overheidsinstellingen’ uit services publics; geleider ‘bus- of trambestuurder’ uit
conducteur). Soms blijkt uit de vertaling meer creativiteit (b.v. briefwisselaar
‘correspondent’ voor correspondant; desgevallend ‘eventueel’ voor eventuellement;
droogzwierder ‘centrifuge’ voor essoreuse). Deze voorbeelden maken duidelijk dat
een Vlaams hiaatvullend purisme het equivalent van een vreemd element in het
Nederlandse systeem kan zijn; de reeds genoemde gevallen camion, living en
mutualiteit zijn voorbeelden van de frequentere omgekeerde verhouding. Het komt
ook voor dat de tegenhanger van een Vlaams purisme in het Nederlands ook uit
inheems materiaal is gevormd: briefdrager, de vertaling van facteur, heeft zijn
equivalent in postbode; vgl. verder Vlaams haarkapper, fr. coiffeur en nl. kapper;
schatbewaarder, trésorier en penningmeester; uitstalraam, étalage (zonder accent
ook Nederlands) en winkelraam. Vanzelfsprekend is ook de vierde, hier niet ter
discussie staande mogelijkheid vertegenwoordigd: vgl. naast het purisme rijkswacht
zuidelijk gendarmerie met noordelijk marechaussee.
Van een taalbeschrijvend standpunt uit zijn er drie soorten Vlaamse purismen te
onderscheiden: lexicale purismen, spellingpurismen en uitspraakpurismen.
In niet-technisch taalgebruik wordt met het woord purisme meestal een lexicaal
5)
purisme bedoeld, d.w.z. een met puristische bedoelingen gebruikt woord . Als
inheems wordt een woord het gemakkelijkst beschouwd wanneer het morfologisch
geleed is, en wel zo dat zijn afzonderlijke elementen bekende delen van de inheemse
woordenschat of lexicale pre- en suffix-voorraad zijn. In dat geval wordt het arbitrair
karakter van het woordteken doorbroken door een motivering, die afwijkend van
wat bij de ‘gewone’ afleidingen, samenstellingen en samenstellende afleidingen het
geval is, puristische signaalfunctie heeft.
Enkele Vlaamse voorbeelden van afleidingen: drukking voor pressie, faling voor
failliet, voerder voor chauffeur, zoldering voor plafond.

5)

Vgl. de definities van het woord in Van Dale (‘geval van taalzuivering; woord dat wordt
voorgesteld of in zwang is gekomen ter vervanging van een vreemd woord’) en Koenen
(‘vertaald vreemd woord’).
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Enkele samenstellingen: alleenverkoop voor monopolie, bijhuis voor filiaal, ereloon
voor honorarium, geldbeugel voor portemonnaie. Samenstellende afleidingen:
inwijkeling voor immigrant, naamafroeping voor appel, opsteller voor redacteur,
orkestleider voor dirigent. Mogelijkheid tot motivatie bestaat uiteraard ook bij de
woordgroepen: een kaartje heen en terug (retour), Keuls water (eau de Cologne),
een samenwerkende maatschappij (coöperatieve vereniging). Bij simplicia wordt
die door metaforisering geschapen: een getuige ten laste voor à charge, midden
voor milieu. Frequenter is hier echter het verschijnsel dat een oud inheems woord
zich naast de indringer als purisme handhaaft: Kales voor de Franse stad Calais,
kwetsen voor blesseren, regel voor liniaal. Het laatste voorbeeld is eigenlijk een
oud leenwoord. Daarnaast zijn er simplicia van nog duidelijk herkenbare vreemde
oorsprong, waarvan de fonische structuur een Vlaamser resp. Nederlandser indruk
maakt dan die van hun tegenhanger die wordt afgewezen: zo kan vorket het fr.
fourchette ‘eetvork’ vervangen, enkwest enquête, komiteit comité, Florentië Florence.
Die indruk blijkt niet altijd objectiveerbaar te zijn: ik kan tenminste niet beredeneren
waarom het Vlaamse purisme kinema voor ‘bioscoop’ Nederlandser zou klinken
dan cinema met s.
Ten tweede zijn er de spellingpurismen. De spelling behoort tot de sterkst
gecodificeerde aspecten van de westerse cultuurtalen. Er kan dus niet zo gemakkelijk
aan gemorreld worden, ook niet door wie dat uit puristische overwegingen graag
zou doen. Dat puristen aan sommige letters of lettercombinaties, die te sterk aan
de vreemde taal herinneren, aanstoot kunnen nemen, mag immers wel als zeker
gelden. Bij spellinghervormingen zullen zij trachten te bereiken dat de lexicale
aanwas van vreemde oorsprong die op papier zijn oorspronkelijk uitzicht heeft
bewaard, aan de spelling van de eigen taal wordt aangepast. Het is bekend dat het
compromis dat bij de regeling van de spelling van een groot aantal bastaardwoorden
in het Nederlands in 1954 tot stand is gekomen, nodig was tengevolge van een
tegenovergestelde houding van de Noordnederlandse en de Vlaamse leden van de
spellingcommissie. De eersten wilden de oorspronkelijke spelling van die meestal
Franse woorden behouden, de tweeden wilden ze ‘vernederlandsen’. Door de
Noordnederlandse en ook door de Franstalige Belgische pers
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is herhaaldelijk gesuggereerd dat de Vlamingen de Franse oorsprong van die
6)
bastaardwoorden wensten te camoufleren , wat men minder onvriendelijk kan
uitdrukken door te zeggen dat een puristisch streven aan de houding van de
Belgische leden van de commissie ten grondslag heeft gelegen. Ik kan dit natuurlijk
niet bewijzen, maar constateer toch dat de z.g. ‘progressieve’ spelling het eerst is
toegepast door het conservatieve deel van de Vlaamse pers met Vlaams-nationale
6)
sympathieën . Dat stemt overeen met de verwachtingen die ik aansluitend bij de
definitie van het begrip ‘purisme’ heb geformuleerd. Verzet tegen een mogelijke
verdere ‘aanpassing’ van de spelling der bastaardwoorden is later georganiseerd
7)
door personen die men als cultuursocialisten kan bestempelen . Wanneer na het
eerste rapport van de Commissie Pée-Wesselings in 1967 een aantal sterk links
georiënteerde mensen uit de onderwijswereld in Noord-Nederland een verregaande
‘vernederlandsing’ zijn gaan propageren, dan heeft dat niets met purisme te maken,
maar wel met de eerste naïef-enthousiaste adaptatie van buitenlandse theorieën
op het gebied van de sociolinguistiek.
Dat Vlamingen bij de uitspraak van sommige woorden onbewust Franse - niet
Nederlandse - kenmerken realiseren, blijkt wanneer zij zich op het gebied van de
spelling vrijheden permitteren: het kan dan tot hypercorrecte spellingpurismen
komen. In het Frans is er een aantal woorden waarin een als k uitgesproken
lettercombinatie ch optreedt: het type chlore, chrome, chronologie, psychologie. Het
gaat hier om oorspronkelijk geleerde vormingen uit Grieks taalmateriaal, waarin de
ch een grafische transpositie van de Griekse letter chi is, die echter in het Frans,
dat geen velare fricatieven kent, als k wordt gerealiseerd. In het Nederlands worden
die woorden met een velare fricatief uitgesproken: chloor, chroom, chronologie,
psychologie. In Vlaanderen kan men echter ook spellingen lezen als kloor, kroom,

6)

6)

7)

Men vergelijke hiervoor de studie van G. Geerts, J. van den Broeck en A. Verdoodt, Successes
and failures in Dutch spelling reform (in J.A. Fishman (ed.), The creation and revision of writing
systems), die ik in manuscript heb kunnen raadplegen. Mijn dank hiervoor gaat naar G. Geerts.
Men vergelijke hiervoor de studie van G. Geerts, J. van den Broeck en A. Verdoodt, Successes
and failures in Dutch spelling reform (in J.A. Fishman (ed.), The creation and revision of writing
systems), die ik in manuscript heb kunnen raadplegen. Mijn dank hiervoor gaat naar G. Geerts.
L. Craeybeckx, Sluipmoord op de spelling. Amsterdam-Brussel 1972.
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psykologisch, met een hypercorrecte puristische k. Sommige van die gevallen
8)
hebben het zelfs tot opneming in de woordenlijst gebracht, zoals kronologie, krysant
en het hybridische geval cikorei, waarin de ‘vreemde’ letter c blijkbaar op zijn
9)
Nederlands, de ‘inheemse’ letter k op zijn Frans dient te worden uitgesproken .
Met dit verschijnsel kan een spellingpurisme vergeleken worden dat vermoedelijk
hiaatvullende functie heeft en vooral bij eenvoudige taalgebruikers voorkomt: het
weglaten aan het woordeinde van een in het Frans en in het Nederlands geschreven
e, die in het Frans niet uitgesproken, maar in het Nederlands als sjwa gerealiseerd
wordt: kabien, kontrool, katastroof, machien, reklaam, tribuun enz.
Tenslotte zijn er de uitspraakpurismen. Zij ontstaan doordat bepaalde letters of
lettercombinaties in vreemde woorden worden uitgesproken zoals in woorden van
inheemse oorsprong. Zoals bekend maakt het Frans van dat procédé overvloedig
gebruik, maar het Nederlands niet. Dit verschijnsel, dat onder de naam spelling
pronunciation bekend is, moet als purisme geïnterpreteerd worden indien de
taalgebruiker zich daarmee tegen de vreemde taal (in Vlaanderen bovendien soms
tegen het Noordnederlandse gebruik) wenst af te zetten. Dat is b.v. het geval bij
sommigen die de j in jury als [j] of de lettercombinatie -ier in dossier als [i:r] realiseren.
De onbewuste spellinguitspraak van het type [oey'si:r] voor huissier ‘deurwaarder’
en [ke:pər] voor keeper ‘doelwachter’ door eenvoudige taalgebruikers dient natuurlijk
anders beoordeeld te worden, zij is wel enigszins met de lexicale en orthografische
hiaatvullers te vergelijken.
De vraag naar de herkomst van de Vlaamse purismen en hun elementen is op
het eerste gezicht onzinnig, daar die volgens de definitie uit het ‘eigen’ taalmateriaal
zouden moeten komen. De reeds aangestipte onzekerheid in het
Belgisch-Nederlandse taalgebruik en wellicht nog andere factoren brengen echter
met zich mee dat bij de lexi-

8)
9)

C.A. Zaalberg deelt mij mee dat hij chrysant met een k uitspreekt.
Hier zal met invloed van de volksetymologische vervorming suikerij te rekenen zijn (opmerking
van V.F. Vanacker).
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cale purismen enkele verschijnselen kunnen worden waargenomen, die in dit verband
besproken moeten worden.
Vanzelfsprekend is de grote meerderheid uit inheems taalmateriaal opgebouwd.
Enkele nog niet genoemde voorbeelden: beeldomroep ‘televisie’, bestuurlijk
‘administratief’, ikzucht ‘egoïsme’, kinderkribbe ‘crèche’, kortteken ‘paraaf’.
Monteerder ziet er door zijn inheems suffix Nederlandser uit dan monteur. De
exogeniteit van het verschijnsel purisme wordt weerspiegeld in het feit dat in het
sterk Vlaams gekleurde Nederlands van tot purisme neigende Zuidnederlanders
elementen voorkomen die zij als afzonderlijke woorden niet gebruiken omdat die
een te sterke noordelijke kleur hebben: wie in Vlaanderen een punaise duimspijker
noemt, noemt een spijker meestal een nagel, wie een etalage met het woord
uitstalraam aanduidt, noemt een raam gewoonlijk venster, wie een portefeuille
brieventas noemt, heeft voor een tas waarschijnlijk naast het woord zak nog een
van de in Vlaanderen levende ontleningen uit het Frans in voorraad. Exogeen is
ook duidelijk het gebruik van elementen uit de boekentaal: wie in Vlaanderen lunch
of diner wenst te vermijden, zegt meestal niet middageten maar middagmaal; zo
kan de horizon gezichtseinder, een circulaire omzendbrief en desertie vaandelvlucht
heten, waarin de elementen einder, omzenden en vaandel zeker niet tot het
endogene taalgebruik behoren. Het sterk exogene karakter van de Vlaamse purismen
blijkt ook uit het feit dat er bijna geen dialectelementen in voorkomen. Het enige en
dan nog niet zekere voorbeeld uit mijn verzameling van meer dan 200 lexicale
purismen is het tweede lid van geldbeugel ‘portemonnaie’, dat vermoedelijk te
identificeren is met nl. buidel. We hebben dan met een dialectische regressieve g
10)
in hiaatpositie voor een oorspronkelijke d te doen .
Ook zijn er talrijke sporen van de taal waartegen men zich door het gebruik van
purismen vooral wenst af te zetten, het Frans. Dat is in de eerste plaats het geval
bij de talrijke gelede purismen die als leenvertalingen zijn te interpreteren. Enkele
samenstellingen die nog niet genoemd zijn: dagorde voor agenda uit ordre du jour,
openingsstuk

10)

Vgl. O. Leys, Synkope en regressie in het Vlaams en het Nederduits. Mededelingen van de
Vereniging voor Naamkunde 39 (1963), blz. 120-150.
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11)

voor en uit ouverture, pasteibakker voor banketbakker uit pâtissier , postliggend
voor en uit poste-restante, verbruikzaal voor lunchroom uit salle de consommation.
Een veel minder bekend verschijnsel is het gebruik van een betrekkelijk oude
ontlening uit het Frans (soms uit dialectisch Noordfrans) naast een jongere variant
die als een te vreemde helft van het doublet wordt afgewezen. Ik vermeldde reeds
de paren bureel/bureau, komiteit/comité en enkwest/enquête. Vgl. verder
kampernoelie/champignon, kronijk/kroniek, miserie/misère, pastorij/pastorie,
sacristij/sacristie.
Ook het Duits speelt bij de vorming van Vlaamse purismen een rol. De sinds het
begin van de vorige eeuw in Noord-Nederland ontwikkelde afkeer van
12)
germanismen , die zo ver kan gaan dat middelen van woordvorming worden
13)
afgesloten en lastige remmingen ontstaan , is in Vlaanderen nauwelijks bekend,
zodat de verwantschap tussen beide talen middelen tot purisme-schepping aan de
hand doet. Tussen de reeds genoemde purismen zijn er enkele die in hun geleding
wel in het Duits, maar niet in het Frans vertaald kunnen worden: briefdrager,
geldbeugel, alleenverkoop, voerder. De laatste twee worden overigens als
14)
germanismen afgekeurd, alleenverkoop door Van Dale en Koenen, voerder
‘chauffeur’ door Van Dale. Op het probleem van de germanismen in het Nederlands
14a)
hoef ik overigens na de vorige lezing wel niet meer in te gaan. Ik beperk me tot
enkele gevallen die in het Noorden onbekend blijken te zijn. Op Duitse invloed gaan
wel de specifiek Vlaamse betekenissen van dictaat ‘dictee’ en privaat (in
uitdrukkingen als privaat domein, private weg) terug, evenals de specifiek Vlaamse
vorm kinema voor cinema ‘bioscoop’ (vgl. Duits Kino). Uitzonderlijk zal de
semantische overeenkomst tussen een

11)
12)

Wel te scheiden van het noordelijke pasteibakker, waarin de oorspronkelijke betekenis ‘iemand
die pasteien bakt’ werd uitgebreid.
C.G.N. de Vooys, Purisme. Verzamelde taalkundige opstellen, tweede bundel. Groningen-Den
Haag 1925, blz. 3-30, vooral 16-18. Ook in B.W. Schippers, Welkome en ongewenste
4

‘vreemdelingen’. Groningen 1967 , blz. 112-134.
13)
14)
14a)

2

C.B. van Haeringen, Nederlands tussen Duits en Engels. Den Haag z.j. , blz. 60.
Het wordt nochtans ook in het Noorden veel gebruikt (mededeling van S. Theissen, die
hiermee de indruk van A. Welschen - vgl. noot 16 - bevestigt).
In die lezing sprak S. Theissen over germanismen in het Nederlands.
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specifiek Vlaams en een Duits woordgebruik wel op betekenisinkrimping van het
Noordnederlandse woord berusten, zoals bij tol ‘douane’. Tenslotte moet er in dit
verband een woord gezegd worden over een Duits suffix, dat in het Vlaams in een
reeks substantieven voorkomt die mannelijke personen aanduiden. Het gaat om
het suffix -iker, dat in het Vlaams met ie geschreven wordt. In het Duits ligt de
klemtoon op de lettergreep vóór de i, in het Vlaams op de ie. In het Nederlands
vallen deze substantieven in twee groepen uiteen: een met het Franse suffix -icien
(elektricien, mecanicien, opticien) en een met het Latijnse -icus (mysticus, politicus,
romanticus). Formele produktiviteit van het suffix heb ik nog niet kunnen vaststellen.
Wel heeft er in klassieker ‘soort wielerwedstrijd’ een betekenisuitbreiding plaatsgehad.
Dit Vlaamse woord is overigens door de Nederlandse sportpers overgenomen.
Tegen welke talen of welke taalgemeenschappen wensen de Vlaamse gebruikers
van purismen zich af te zetten? Dat hun reactie-houding in de eerste plaats het
Frans geldt, is evident; het lijkt mij zelfs overbodig daarop in te gaan. Reacties tegen
Duitse invloed zijn met uitzondering van de vervanging van woorden die door de
15)
taalzuiveraars telkens opnieuw als germanismen werden gebrandmerkt , nauwelijks
aan te wijzen. Prentbriefkaart is geen vervangwoord voor ansicht(kaart), maar wel
voor zichtkaart, de vertaling van carte-vue. Ook van reactie tegen het Engels is
weinig te merken. Een purisme uit de jongste tijd is zelfklever, vertaald uit autocollant,
16)
voor sticker. Het door een taalzuiveraar gepousseerde leefkamer voor ‘huis-,
woon- of zitkamer’ is juist een vertaling uit het Engelse living-room om een woord
te vervangen dat de Vlamingen uit het Frans hebben ontleend, nl. living.
Veel belangrijker dan de strijd tegen het Engels of het Duits is in dit verband die
tegen het ‘Hollands’. Pauwels vertolkt met de volgen-

15)

16)

Een bekend voorbeeld is de vervanging van bestatigen (Duits bestätigen) door vaststellen,
een woord waaraan talrijke Vlamingen uit puristische overwegingen de voorkeur geven boven
constateren. Zie J. Grauls, Hoe het werd en hoe het moet zijn. Leuven 1957, 224-229.
J. Florquin.
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de uitspraak ongetwijfeld de gevoelens van talrijke tot purisme neigende Vlamingen:
‘Een ruime mate van zelfstandigheid (ten aanzien van het Noordnederlands, J.G.)
mogen we zelfs aan de dag leggen met betrekking tot de vreemde woorden, die de
Nederlander graag in groten getale gebruikt. Verre van mij een bekrompen en
ouderwets purisme te willen aanprijzen, maar er zijn tientallen uitheemse, bij ons
volstrekt ongebruikelijke woorden die de Hollander in de mond (of de pen!) liggen
bestorven en die de doorsnee-Vlaming hinderen, bijv. succumberen, de usances,
stagnatie, attenderen (de aandacht vestigen), de ravages op de eerste etage, de
etalage van maison Duim, enz. enz. Een overvloedig gebruik van dergelijke
vreemdelingen en bastaarden geldt bij ons niet alleen als aanstellerij, maar als
17)
taalverbastering’ . Vooral het uit de biologische sfeer komende laatste woord van
18)
dit citaat kenmerkt de erin uitgesproken overtuiging als puristisch .
Wanneer een Frans woord in het Nederlands in gebruik is gekomen en er
daarnaast in Vlaanderen een purisme wordt gebruikt, kan alleen de Vlaamse
taalgebruiker zelf beslissen of zijn puristische houding wordt bepaald door een
reactie tegen de variant van het Nederlands waarin het Franse woord voorkomt (in
het citaat van Pauwels is dat het geval met woorden als etage en etalage), of tegen
het Frans of tegen beide. Wanneer in het Nederlands een ander vreemd woord
wordt gebruikt dan het normale Franse, geldt dat natuurlijk evenzeer. Zulke gevallen
zijn lang niet zeldzaam. Ik vermeldde reeds bestemmeling naast geadresseerde en
destinataire, droogzwierder naast centrifuge en essoreuse, verbruikzaal naast
lunchroom en salle de consommation. Tot deze reeks behoren heel wat -iekers;
nog niet genoemd is b.v. chemieker naast chemicus en chimiste. Vgl. verder
aankondiging naast advertentie en annonce, kookkachel naast fornuis en cuisinière,

17)
18)

J.L. Pauwels, In hoever geeft het Noorden de toon aan? Nu Nog 2 (1954), nr. 4, blz. 1-9. Ook
in J.L. Pauwels, Verzamelde opstellen. Assen 1965, blz. 71-78 (citaat blz. 75).
Vgl. daarmee echter de m.i. juiste mening van C.B. van Haeringen in Herverfransing.
Amsterdam 1957. Ook verschenen in Gramarie, Assen 1962, blz. 246-279 (zie vooral de
laatste vijf bladzijden).
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puntenkaart naast rapport en bulletin, rekenplichtige naast accountant en
expert-comptable enz. Vermoedelijk mag worden aangenomen dat in de eerste fase
van het Vlaamse taalpurisme, toen ontwikkelde Vlamingen nog beter Frans dan
Nederlands kenden, er vooral een afweerhouding tegen direkte overname van
elementen uit het Frans bestond; eerst bij de geleidelijk groeiende kennis van het
Nederlandse taalgebruik is men er zich over gaan verbazen en dan ook ergeren
dat er daarin een aantal elementen voorkomen die vanuit het Zuiden over Vlaanderen
heen in het Noorden zijn gedropt.
De vraag welke taalelementen in Noord-Nederland dan worden gebezigd in de
functie van elementen die in Vlaanderen als purismen optreden, is hierboven al een
paar keer aangeraakt. Resumerend kunnen we zeggen dat het uiteraard meestal
elementen van vreemde oorsprong zijn; zij zijn echter niet noodzakelijk identiek met
het corresponderende element in het Frans. Het komt - en kwam vooral vroeger ook voor dat in de betekenis van een Vlaams purisme in het Noorden een woord
wordt gebruikt dat uit inheems taalmateriaal is opgebouwd. In dat geval geldt de
Vlaamse afweer natuurlijk het Frans en is het niet gebruiken van het noordelijke
woord door onwetendheid te verklaren.
Met dit alles hangt samen de vraag naar het voorkomen in Nederland van
taalelementen die in Vlaanderen purismen zijn en naar de manier waarop zij er
19)
eventueel in het taalsysteem functioneren . Een eerste constatering is dat talrijke
Vlaamse purismen in het Noorden onbekend zijn. Enkele nog niet genoemde
20)
voorbeelden: aanwezigheidslijst voor presentielijst, bestuurder voor directeur ;
doormeter voor
19)

Ik dank A. Welschen, met wie ik mijn materiaal besproken heb. Zijn Noordnederlands taalgevoel
fungeerde voor mij als toetssteen.

20)

In het WNT, deel II , van 1903 wordt dit woord nog gekarakteriseerd als ‘thans niet zeer
gewoon meer’. Van Dale noemt het Zuidnederlands, Koenen een ‘inz. Z.-N. purisme’. Dat de
woordenboeken niet alle verschillen tussen Noord en Zuid in gebruik en nuancering kunnen
weergeven, spreekt eigenlijk vanzelf. Nog minder kunnen we verwachten dat ze ons volledig
zouden informeren over de chronologische, sociale en stilistische stratificatie van het gebruik
dezer taalelementen in elk van de twee gebieden afzonderlijk. Ik heb de volgende
woordenboeken met betrekking tot hun uitspraken over het door mij bestudeerde materiaal
onderzocht: het WNT, de achtste druk van Van Dale (met supplement) en de 26e en de 27e
druk van Koenen. Zoals te verwachten zijn de gegevens van het WNT het volledigst en het
preciest, maar beantwoorden zij in de oudere delen vrij vaak niet meer aan de huidige toestand.
Van Dale gebruikt bij de onderzochte elementen vaak de kwalificatie Zuidnederlands, zonder
eraan toe te voegen dat het om een purisme gaat (dat doet hij wel bij droogzwierder, inwijken
‘immigreren’ - maar niet bij inwijkeling! -, kortteken, opstelraad, standregels). Hij is vlugger
dan de andere woordenboeken met een waardeoordeel in gunstige (bandopnemer is een
‘aan te bevelen vert. van tape-recorder’) of in ongunstige zin (zo ontbreekt in het WNT de
kwalificatie als germanisme bij toondicht ‘muzikale compositie’ en voerder). Koenen vermeldt
een aantal Vlaamse woorden of woordbetekenissen niet, die wel in de andere woordenboeken
voorkomen; bij andere geeft hij geen beperkende aanduidingen (b.v. bestuurlijk ‘administratief’
- door het WNT een Zuidnederlands purisme en door Van Dale Zuidnederlands genoemd -,
leergang ‘cursus’ - volgens het WNT een vertaling van het Franse cours -); soms is hij preciezer
dan zijn grotere collega's (zo noemt hij ikzicht ‘egoïsme’, dat door Van Dale zonder beperking
wordt opgegeven, ‘inz. Z.-N.’ - het WNT, deel VI (1912) zegt ‘slechts in Z.-Ndl.’ -; beklemtonen,
dat Van Dale zonder beperking opgeeft voor ‘accentueren’, noemt hij samen met het WNT
een purisme; vgl. ook het voorbeeld bestuurder hierboven). Bij Zuidnederlandse puristische
neologismen die in de beide andere woordenboeken nog niet voorkomen, ontbreekt een
karakterisering, zo bij intergemeentelijk ‘intercommunaal’, zelfklever ‘sticker’. Bij sommige
woorden schieten onder het opzicht van de karakterisering zowel het WNT als Van Dale en
Koenen te kort. Dat is m.i. onder meer het geval bij dagorde, duimspijker en ereloon, die door
alle drie in de besproken betekenissen zijn opgenomen zonder beperkende toevoegingen
als ‘Zuidnederlands’ of ‘purisme’ (aan eereloon voegt het WNT de karakterisering ‘ongewoon’
toe; het geeft daarbij twee citaten; het oudste is van Hooft).

2

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 91

126

diameter, inkom voor entree (toegang), mengelwerk voor feuilleton, nijveraar voor
industrieel. Zo zijn er tientallen. Zulke purismen kunnen door hun verspreiding als
typisch Vlaams worden beschouwd.
Talrijke andere zijn in het Noorden wel bekend, maar hebben er een beperkter
gebruikssfeer dan in Vlaanderen. Zo kan tolhuis er niet in de betekenis
‘douanekantoor’ gebruikt worden; het heeft er slechts zijn historische betekenis van
‘huis waar tol geheven werd’. Uitwijken betekent er niet ‘emigreren’, maar slechts
‘opzij gaan’. Verlof is er in de betekenis ‘vakantie’ slechts op militairen toepasselijk.
Een voetpad is er een speciaal voor wandelaars aangelegd pad en niet specifiek
een trottoir. Wegvoeren is er in de oorlog niet met de betekenis ‘deporteren’
uitgebreid. De beperkter gebruikssfeer van zulke woorden in Nederland is vaker
nog van stilistische aard. Een ambtelijke kleur hebben
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aanhouding ‘arrestatie’, nijverheid ‘industrie’, uitbaten ‘exploiteren’, wedde ‘salaris’,
plechtig klinken gezichteinder ‘horizon’, omwenteling ‘revolutie’, spijskaart ‘menu’.
Sterk verouderd is verschoning voor wat tegenwoordig meestal sorry heet, minder
prentbriefkaart ‘ansicht’, religieus klinkt avondmaal. Licht literair is stortbad ‘douche’,
dat vooral in de uitdrukking een koud stortbad voor ‘ontnuchterende verrassing’
wordt gebruikt. Zwaar literair daarentegen is regenscherm ‘paraplu’. Het spreekt
vanzelf dat de genoemde voorbeelden met hun classificatie slechts een grove schets
opleveren van noordelijke gebruiksnuanceringen van woorden die in Vlaanderen
als purisme fungeren. In elk geval kan de verspreiding van het minder beperkt
gebruik van deze soort woorden ook als Vlaams worden gekarakteriseerd.
Kan de vraag of een purisme binnen het Nederlandse taalverband als Vlaams
moet worden beschouwd, dus door een vergelijking met de situatie in Nederland
worden beantwoord, dan impliceert een positief antwoord natuurlijk niet dat het
purisme algemeen Vlaams zou zijn. Door de heterogeniteit van de manieren van
spreken en schrijven die wij Vlaams noemen zal de studie van de variatie in het
voorkomen, de gebruikssfeer en de gebruiksfrequentie van de purismen, die met
taalstatistische middelen moet worden aangevat, er vermoedelijk kwantitatief
duidelijker resultaten opleveren dan elders. Ik kan me wel voorstellen hoe zo een
onderzoek dient te worden doorgevoerd, maar constateer tevens dat op dit gebied
nog vrijwel alles gedaan moet worden. Het werkprincipe moet wel zijn dat purismen
als realisatietypes van variabelen worden behandeld; zo vormen duimspijker en
punaise realisatietypes van de lexicale variabele ‘benaming voor een metalen stiftje
met grote platte kop dat ter bevestiging van iets in een oppervlak wordt gedrukt’.
De taalgemeenschap en haar gedrag kunnen op verschillende manieren
gestratificeerd worden; vervolgens kan worden nagegaan of er correlaties bestaan
tussen de verhouding van de realisatietypes der variabelen enerzijds en de bedoelde
stratificaties anderzijds. De linguistiek is gewoon met vier stratificaties te werken:
de geografische, de chronologische, de sociale en de gedragsstratificatie.
De vraag of er in Vlaanderen geografische verschillen in het voorkomen en het
gebruik van purismen bestaan, kan ik niet tot een zin-

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 91

128
volle hypothese omformuleren, tenzij zo dat in de streken waar de invloed van het
Frans groter is dan elders, de afweerverhouding tegen die taal zich in een
veelvuldiger gebruik van purismen in talrijker omstandigheden zou manifesteren.
Ik kan echter niet zeggen dat mijn eigen ervaring aanduidingen voor de gegrondheid
van deze hypothese oplevert.
Chronologische verschillen zijn er zeker in die zin dat er purismen opkomen en
verdwijnen, wat als een aspect van de grote variatie en de onvastheid van het
Nederlands in Vlaanderen kan worden beschouwd. Pauwels noemt als verdwenen
purismen ‘spreekdraad voor telefoon, algemeen toezichter of hoofdopzichter voor
21)
inspecteur-generaal en rolprent voor film’ . Uit de Nederlandse Taalgids van
22)
Constant Peeters zou men daar menige eendagsvlieg aan kunnen toevoegen die
thans de lachlust opwekt of zelfs niet begrepen wordt, zoals zonderbroek voor
sansculotte of zonnespook voor zonnespectrum. Omgekeerd worden er in de laatste
tijd ook nog nieuwe purismen gevormd zoals het reeds genoemde zelfklever.
Belangrijker dan de vraag naar het leven van afzonderlijke purismen lijkt mij echter
die naar de toe- of afname van het verschijnsel purisme als zodanig. Mijn indruk is
dat de jongere generatie van die bevolkingsgroepen die vroeger vooral purismen
bezigden, minder bang is geworden om woorden van Franse oorsprong te gebruiken.
Wat de sociale stratificatie betreft, de in de sociolinguistiek gebezigde verdeling
in groepen gaande van bovenlaag naar onderlaag op grond van de criteria beroep,
onderwijsniveau en inkomen of een of twee daarvan is waarschijnlijk zeer goed
bruikbaar bij het onderzoek van de vraag welke sprekers vooral hiaatvullende
purismen gebruiken. Vermoedelijk zal dat gebruik zich in de onderste lagen
concentreren. Omgekeerd verwacht ik een hogere frequentie van de substituerende
purismen in de middel- en bovenlaag. Onderwijsniveau en beroep zullen hier
waarschijnlijk een beter resultaat opleveren dan inkomen. Nog betere resultaten
zullen echter m.i. bereikt worden met een ver-

21)
22)

Zie het in noot 1 genoemde artikel, blz. 50.
C.H. Peeters, Nederlandse Taalgids, Woordenboek van belgicismen. Antwerpen 1930.
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deling op grond van de aard van het genoten onderwijs: een opleiding tot een taak
in het culturele leven of in datzelfde onderwijs en dan vooral in vakken die iets met
taal en filologie te maken hebben lijkt mij vaak met een verhoogd gebruik van
23)
purismen samen te hangen . Belangrijk is verder de ideologie. Conservatisme lijkt
mij met een hogere, progressivisme met een lagere frequentie van purisme te
correleren. Emotionele binding met het eigene, dat ook het ‘nationale’ kan zijn,
bevordert het gebruik van purismen, een rationalistischcosmopolitische ingesteldheid
staat het in de weg. Emotionele binding met dat eigene op een behoudsgezinde
basis lijkt mij in hoge mate voorhanden in het Vlaamse ‘Verbond voor Heemkunde’.
Het zesde nummer van jaargang 28 van het tijdschrift van dat ‘verbond’, Ons Heem,
is blijkens het omslag in de slachtmaand van 1974 verschenen. Het tijdschrift heeft
een opstelraad met aan het hoofd een eindopsteller. Voor zijn vaste rubriek ‘Onze
Stam’ heeft het bovendien een hoofdopsteller.
Wat tenslotte het spreekgedrag betreft, dat wordt hoofdzakelijk bepaald door de
situatie waarin de spreker op het ogenblik van zijn taaluiting verkeert. Het kan in
een reeks trappen gestratificeerd worden, gaande van volstrekt ongedwongen tot
in de hoogste mate formeel. Hier kan men de hypothese opstellen dat groeiend
formalisme in de spreekhouding met een toenemend gebruik van endogene
elementen, ook van purismen, gepaard gaat. Wanneer men aanneemt dat het
kenmerk endogeniteit aan het purisme inherent is beschikt men hier over een goed
middel om de gevallen van spellinguitspraak in purismen en niet-purismen te
verdelen. Zo lijkt mij de uitspraak [jy:ri] voor jury

23)

Dat verklaart ook dat Vlaamse taalzorgers meestal tot purisme geneigd zijn. Zo raadt H.
3

Heidbuchel in zijn ABN-woordenboek (Hasselt 1962 ) aan babysitter door oppas te vervangen,
computer door rekentuig, couchette door kooi of ligplaats, douche door stortbad, embolie
door bloedvatverstopping, epilepsie door vallende ziekte, hors d'oeuvre door voorgerecht,
interview door vraaggesprek, malaise door narigheid, offreren door aanbieden, paravent door
scherm of kamerschut, pedigree door stamboom of afstamming, penalty door strafschop,
plomberen door een tand vullen, résumé door samenvatting, korte inhoud of beknopt overzicht,
slogan door slagzin (maar gek genoeg ook slagzin door slogan!), talud door helling of glooiing,
transistor door draagbare radio, kofferradio, zakradio of wandelradio, volière door vogelhuis
of grote vogelkooi.
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hoofdzakelijk in formele situaties voor te komen; die is dus als puristisch te
beschouwen. Omgekeerd komt de uitspraak [handikap] voor handicap in Vlaanderen
vooral bij ongedwongen spreken voor. Het woord gehandicapte is de laatste tijd in
de mode gekomen en wordt vaak in radio- en televisieuitzendingen gebruikt. Ik
meen te observeren dat men er in minder bewaakte ogenblikken vooral gehandikapte
zegt. Meestal is de situatie er toch formeel genoeg om het tot gehandikepte of
gehendikapte te brengen. Een spreekgedrag dat gehendikepte oplevert lijkt - vooral
bij geroutineerde nieuwslezers - slechts zelden te worden vereist.
In het laatste deel van mijn lezing heb ik niets aangetoond. Ik heb slechts een
aantal hypothesen kunnen formuleren en in het beste geval misschien ook min of
meer waarschijnlijk kunnen maken. De oorzaak is dat de materiaalverzameling voor
het onderzoek van de realisaties van het Nederlands in Vlaams-België in tegenstelling
met dat van de dialecten nog helemaal in zijn beginfase verkeert.
Mijn wens is, dat daar spoedig verandering in moge komen.

Alfabetische lijst van de besproken purismen
aanhouding ‘arrestatie’

bureel ‘bureau, kantoor’

aankondiging ‘advertentie’

bureelhoofd ‘bureauchef’

aanwezigheidslijst ‘presentielijst’

chemieker ‘chemicus’

afstamming ‘pedigree’

cikorei ‘cichorei’

algemeen toezichter ‘inspecteurgeneraal’ dagorde ‘agenda’
desgevallend ‘eventueel’
alleenverkoop ‘monopolie’

diktaat ‘dictee’

avondmaal ‘souper, avondeten’

doormeter ‘diameter’

bandopnemer ‘bandrecorder’

dossier [də'si: r]

beeldomroep ‘televisie’

draagbare radio ‘transistorradio’

beklemtonen ‘accentueren’

droogzwierder ‘centrifuge’

beknopt overzicht ‘resumé’

drukking ‘pressie’

bestatigen ‘vaststellen, constateren’

duimspijker ‘punaise’

bestemmeling ‘geadresseerde’

eenzelvigheidskaart ‘identiteitskaart’

bestuurder ‘directeur’

eindopsteller ‘redactiesecretaris’

bestuurlijk ‘administratief’

elektrieker ‘elektricien’

bijhuis ‘filiaal’

enkwest ‘enquête’

bloedvatverstopping ‘embolie’

ereloon ‘honorarium’

briefdrager ‘postbode’, fr. facteur

faling ‘failliet’

briefwisselaar ‘correspondent’

Florentië ‘Florence’
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geldbeugel ‘portemonnaie’

midden ‘milieu’

geleider ‘buschauffeur, trambestuurder’ miserie ‘misère’
gezichtseinder ‘horizon’

moederhuis ‘kraamkliniek’, fr. maternité

glooiing ‘talud’
grote vogelkooi ‘volière’

monteerder ‘monteur’

haarkapper ‘kapper’, fr. coiffeur

mystieker ‘mysticus’

heen en terug ‘retour’

naamafroeping ‘appel’

helling ‘talud’

narigheid ‘malaise’

hoofdopsteller ‘hoofdredacteur’

nijveraar ‘industrieel’

hoofdopzichter ‘inspecteur-generaal’

nijverheid ‘industrie’

huissier [hoey'si: r] ‘deurwaarder’

omwenteling ‘revolutie’

ikzucht ‘egoïsme’

omzendbrief ‘circulaire’

inkom ‘toegang, entree’

openbare diensten ‘overheidsinstellingen’

inwijkeling ‘immigrant’
inwijken ‘immigreren’

openingsstuk ‘ouverture’

jury [jy:ri]

oppas ‘babysitter’

kabien ‘cabine’

opsteller ‘redacteur’

Kales ‘Calais’

opstelraad ‘redactie’

Kamerschut ‘paravent’

optieker ‘opticien’

kampernoelie ‘champignon’

orkestleider ‘dirigent’

katastroof ‘catastrofe’

pasteibakker ‘banketbakker’

keeper [ke:pər]

pastorij ‘pastorie’

Keuls water ‘eau de Cologne’

politieker ‘politicus’

kinderkribbe ‘crèche’

postliggend ‘poste-restante’

kinema ‘bioscoop’, fr. cinéma

prentbriefkaart ‘ansicht’

klassieker ‘klassiek literair werk’en ‘soort privaat ‘privé, eigen’
wielerwedstrijd’
puntenkaart ‘rapport’
kofferradio ‘transistorradio’

regel ‘liniaal’

komiteit ‘comité’

regenscherm ‘paraplu’

kontrool ‘controle’

rekenplichtige ‘accountant’

kooi ‘couchette’

rekentuig ‘computer’

kookkachel ‘fornuis’

reklaam ‘reclame’

korte inhoud ‘resumé’

rijkswacht ‘gendarmerie’

kortteken ‘paraaf’

rolprent ‘film’

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 91

kronijk ‘kroniek’

romantieker ‘romanticus’

kronologic ‘chronologie’

sacristij ‘sacristie’

krysant ‘chrysant’

samenvatting ‘resumé’

kwetsen ‘blesseren’

samenwerkende maatschappij
‘coöperatieve vereniging’

laste (getuige ten-) ‘à charge’
leefkamer ‘huiskamer’, fr. living

schatbewaarder ‘penningmeester’, fr.
trésorier

leergang ‘cursus, college’
lidgeld ‘contributie’

scherm ‘paravent’

ligplaats ‘couchette’

slachtmaand ‘november’

machien ‘machine’

slagzin ‘slogan’

mekanieker ‘mecanicien’

spijskaart ‘menu’

mengelwerk ‘feuilleton’

spreekdraad ‘telefoon’

middagmaal ‘middageten, lunch’

stamboom ‘pedigree’
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standregels ‘statuten’

verschoning ‘pardon’

stortbad ‘douche’

voerder ‘chauffeur’

strafschop ‘penalty’

voetpad ‘stoep, trottoir’

tol ‘douane’

vogelhuis ‘volière’

tolhuis ‘douanekantoor’

voorgerecht ‘hors d'oeuvre’

toondicht ‘muzikale compositie’

vorket ‘vork’, fr. fourchette

tribuun ‘tribune’

vraaggesprek ‘interview’

uitbaten ‘exploiteren’

vullen (een tand -) ‘plomberen’

uitstalraam ‘winkelraam, etalage’

wandelradio ‘transistorradio’

uitwijken ‘emigreren’

wedde ‘salaris’

vaandelvlucht ‘desertie’

wegvoeren ‘deporteren’

vallende ziekte ‘epilepsie’

zakradio ‘transistorradio’

vaststellen ‘constateren’

zelfklever ‘sticker’

verbruikzaal ‘lunchroom’

zichtkaart ‘ansicht’

verlof ‘vakantie’

zoldering ‘plafond’

J. GOOSSENS
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Nogmaals periosta
1)

Met alle waardering voor de vondst van ‘eisoptra’ heb ik wel bezwaren. Waarom
vertaalt Hooft ‘spiegels’ in het Grieks, een taal waar hij, dacht ik, niet zo heel veel
van wist? En waarom had hij behoefte om daarna van dit woord een anagram te
maken? Ik voor mij blijf het meeste voelen voor een vermoeden dat A. Kluyver eens
op een college uitte maar nooit gepubliceerd heeft. Hij meende in Periosta een
samenstelling te zien van Pietro en A.S., dus zijn naam en de voorletters van zijn
toenmalige geliefde.
Natuurlijk kan men daarbij vragen: waarom zijn naam in het Italiaans? Het is
denkbaar, en het ligt ook wel voor de hand, dat hij het geknutsel begonnen is met
Pieter, maar toen niet op een voldoende klankvolle naam kwam. Met o ging het
beter, en wat lag meer voor de hand bij een dichter, die het Italiaans zo goed
beheerste en zoveel Italiaanse literatuur had gelezen?
Ik merk nog op, dat jouw in vs. 15 dan niet op een meervoud betrekking heeft.
G. KAZEMIER

1)

Zie: D. Kuijper Fzn., ‘Periosta’, TNTL 1974 (xc), blz. 332-336.
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Matthijs Castelein of Matthijs de Castelein?
In 1894 verscheen de Utrechtse dissertatie van J. van Leeuwen met de titel Matthijs
de Castelein en zijne Const van Rhetoriken. Als bijna tachtig jaar later een nieuwe
Utrechtse dissertatie van niet minder dan 696 bladzijden verschijnt - ‘enen bouc
dicke vanden labuere’ zou de Oudenaardse rederijker zeggen - over hetzelfde
onderwerp, onder de titel Verkenningen in Matthijs Casteleins Const van Rhetoriken
(1971), is de naam van de Oudenaardse ‘excellent poëte moderne’ resoluut van de
de ontdaan. Op blz. 13 van haar boek verklaart de auteur, Mej. S.A.P.J.H. Iansen:
‘Op grond van een autograafje - een kwitantie aan zijn pastoor voor ontvangen
misstipendia - én van de overwegende gewoonte van zijn stad- en tijdgenoten, zoals
b.v. degenen die de stadsrekeningen bijhielden, spreek ik, in tegenstelling tot de
titelbladen van de posthume drukken van zijn werken, van Matthijs Castelein.
Spellingen als Casteleyn en vooral de toevoeging van het lidwoord de lijken me
minder juist’. Over het waarom van dit ‘minder juist’ zijn laat de schrijfster zich in
haar boek niet uit.
Dat doet ze wel, en zeer uitvoerig, in een artikel ‘Speurtocht naar het leven van
Matthijs Castelein. Archivalia en onzekerheden’, verschenen in de Verslagen en
Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde
1970, blz. 321 volg. In paragraaf 4 van genoemd artikel, getiteld ‘De spelling van
zijn naam’, schrijft ze: ‘Er heerst nogal wat verwarring over de juiste schrijfwijze,
vooral van de achternaam. In de studies en artikelen van deze en de vorige eeuw
varieert men meestal Casteleyn met Castelein, al of niet met toevoeging van het
lidwoord “de”’. Ook in de eigentijdse bronnen, geschreven door ‘hetzij schepen,
klerk, ontvanger van kerkgoederen’ vindt men de varianten, soms vlak na elkaar.
Zelfs ‘de (althans in onze ogen) meer officiële bronnen, b.v. de poortersboeken’
blijken niet betrouwbaarder dan b.v. rekeningen; ‘de vervaardigers van
poortersregisters was het niet te doen om een exacte spelling’ (blz. 344). Evenmin
heerst er konsekwentie in de spelling van de naam
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in de door schr. geconstrueerde stamboom (blz. 331). Ook in de drukken der werken
van onze Oudenaardse poëet ‘heerst geen eenstemmigheid’.
Deze willekeur - ik zou zeggen variatie - valt duidelijk niet in de smaak van de
schrijfster, en ze gaat op zoek naar ‘de juiste schrijfwijze’, de ‘exacte spelling’ van
de naam.
Allereerst de voornaam. ‘In de rekeningposten (plm. tussen 1525 en 1550) staat
plm. 50 maal Mathys, tegenover 8 maal Matthys (waarvan 7 maal in de periode
1529-1532, van de hand van eenzelfde scribent waarschijnlijk). De ij is uitermate
zeldzaam’. De schrijfster trekt hieruit de volgende conclusie: ‘Op grond van het feit
1)
dat men ook andere Oudenaarders met deze voornaam doorgaans de dubbele t
onthield, neem ik aan dat men de schrijfwijze Mathys als een juiste beschouwde’.
Een bewaard gebleven autograaf van de Oudenaardse poëet heeft echter Matthys.
Mej. Iansen laat zich echter bij haar keus van een voornaam niet leiden noch door
de frequentie van een ‘juiste’ 16de eeuwse spelling Mathys, noch door de autograaf
Matthys, maar ze kiest Matthijs, de spelling van de eerste en van de latere drukken
der C.v.R., ‘op grond van de algemene normalisering van voornamen’. Voor
normalisering zou bovendien kunnen pleiten, dat men de autograaf respecterend,
de y van Matthys eveneens als een monoftong zou hebben uit te spreken, zoals
dat omstreeks het midden der 16de eeuw te Oudenaarde het geval was. Het criterium
juist of niet juist wordt door Mej. Iansen bij de keus van de voornaam niet gehanteerd.
Deze normaliserende, moderniserende keus bij de voornaam begrijpend, kan de
lezer er zich over verbazen, dat de schrijfster zich zo druk maakt over de ‘exacte’
schrijfwijze van de achternaam van de

1)

Dat ze de bewoners steevast Oudenaarders (b.v. Speurtocht blz. 335) noemt i.p.v. het
autochtone, idiosyncratische Oudenaardisten getuigt niet van ‘steevastheid’. Maar wat wil
men? Sommige Hollanders die beter moesten weten, beweren zelfs dat Bruggeling dialect
is en Bruggenaar ‘de juiste naam’ voor een inwoner van het Venetië van het Noorden. Men
wrijft zich toch even de ogen uit waar W.A.J. Smedts (H. Top. Dial. 46 (1972), 50) Oudenaardist
op één lijn meent te mogen stellen met dialectvormen als Bels, Duits en Amerikaander; men
zie nog de bladzijden 101 (noot) en 192 (noot) in zijn verhandeling ‘Adjectivering en
appellativering van toponiemen. Een synchronisch-descriptieve studie’.
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Oudenaardse rederijker, al zal men het ongetwijfeld met haar eens zijn, dat men
hier niet zo mag normaliseren dat men de beginletter C tot een K zou maken.
Uit haar onderzoek blijkt duidelijk dat de geschreven 16de eeuwse bronnen ‘alle
denkbare varianten’ vertonen, waarbij de vorm zonder lidwoord, t.w. Castelein,
Casteleyn enz. duidelijk in de meerderheid is tegenover de vorm de Castelein enz.
mét het lidwoord. Ook ‘de autograaf van onze auteur zelf toont duidelijk twee maal
Castelein. In later tijd, wanneer men jaarlijks aantekent dat de lijfrente is uitbetaald
aan Abraham (de bastaardzoon van de dichter), schrijft men altijd Castelein of
Casteleyn, sporadisch Castelain. Het opvallendst is het vrijwel overal geringe gebruik
van het lidwoord de. Het hoort er voor de Oudenaardse tijdgenoten en voor Castelein
zelf kennelijk niet bij’ (blz. 336). Jan Cauweel, de Gentse drukker van de C.v.R. in
1555, gebruikt de vormen met en zonder lidwoord door elkaar. De drukken (1555,
1571, 1573, 1612, 1616) hebben, volgens Mej. Iansen, het lidwoord ingang doen
vinden. ‘Op grond van Casteleins eigen gebruik én dat van zijn stadgenoten’ geeft
ze resoluut de voorkeur aan Castelein zonder lidwoord (blz. 337).
Niemand zal de schrijfster het recht tot deze keus ontzeggen. De door haar
gekoesterde illusie dat ze hiermee ‘de juiste’, ‘de exacte’ naam van de Oudenaardse
rederijker heeft achterhaald, moet men haar echter ontnemen. Haar opvatting berust
immers alleen maar op het turven van 16de eeuwse varianten. Ze is er zich blijkbaar
geen ogenblik van bewust geweest, dat ze zich op glad naamkundig ijs heeft
gewaagd. Dat het lidwoord de ‘er voor de Oudenaardse tijdgenoten...kennelijk niet
bij (hoorde)’ is wel een bijzonder gewaagde bewering. De stamboom van Matthijs
de Castelein, te vinden op blz. 331 van haar ‘Speurtocht’ (Med. V.A. 1970) spreekt
deze straffe taal tegen. Daar vindt men immers tien maal de naam zonder tegen
acht maal met de. De oudste vorm (± 1325) is weliswaar Castelein, maar reeds in
de derde generatie (dus ± 1375) staat daarnaast de de-vorm. Als Mej. Iansen tijdens
haar verblijf te Oudenaarde zich niet alleen over oude perkamenten had gebogen,
maar eveneens haar oor te luisteren had gelegd, had ze gemerkt dat bij de
de-namen, de vormen met en
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zonder de ook thans nog steeds varianten zijn, waarbij de korte vorm overwegend
die is van de spreektaal, de vorm met het lidwoord echter de meer officiële, die van
de schrijftaal. Als men weet dat de namen met de in het zuidwesten van ons
taalgebied thuishoren, die zonder de in het oosten en noorden (de Bakker, de
Poortere, de Schutter, tgov. Bakker, Poorter, Schutter), dan is het duidelijk dat een
naam als de Castelein in Oudenaarde geheel op zijn plaats is. Maar wie in het zuiden
van Oost-Vlaanderen in de burgerlijke stand ingeschreven staat als De Smet, De
Poorter(e), De Tollenaere en De Vos, heet in de spreektaal Smet, Poortere,
Tollenaere en Vos. Hieraan kan men trouwens een argument ontlenen voor het
alfabetiseren van onze Zuidnederlandse namen op de kern en niet op het lidwoord,
een manier van alfabetiseren die bij de titelbeschrijving in de Gentse
2)
universiteitsbibliotheek wordt toegepast .
F. Debrabandere schrijft in zijn bijdrage ‘Het lidwoord in Kortrijkse 14de-eeuwse
en moderne Familienamen’ (H. Top. Dial. 47 (1973), 65-80), een artikel waarop prof.
O. Leys me heeft gewezen: ‘Het weglaten van het lidwoord dient m.i. te worden
gezien in het licht van vertrouwelijkheid en kernachtigheid in het naamgebruik, van
familiare naamgeving en augmentatiefvorming. Het weglaten van het artikel is nl.
een middel tot verkorting van de naam’ (p. 66) en ‘de artikelloze vormen (liggen) in
de expressieve sfeer’ (p. 69).
Er is trouwens nog een andere factor die het variëren der vormen kan bepalen.
Prof. O. Leys schrijft me, dat men bij het tellen van varianten met en zonder de, er
voor moet zorgen de naam steeds in niet-genitief verband op te tekenen. Immers
in de genitief verdween en verdwijnt normaliter het lidwoord: Jan de Smet - > Jan
Smets vrouw.
De argumentatie van Mej. Iansen mist de basis van naamkundig inzicht en is
bovendien volkomen anachronistisch. Ze projecteert in de 16de eeuw een eigentijdse
opvatting over ‘juiste schrijfwijze’ en ‘exacte spelling’ van familienamen. Een min of
meer vaste spelling van onze eigennamen is een product van de invoering van de
burgerlijke stand. En ook nu nog is die ‘vaste’ schrijfwijze een zeer rekbaar

2)

F. de Tollenaere, Slaafse navolging of Zuidnederlandse traditie (Nu Nog 3 (1955), 17).
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begrip. Men constateert in Vlaanderen nog dagelijks een betreurenswaardige evolutie
van de- en van-namen, waarbij b.v. De Smet tot Desmet en Van den Daele tot
Vandendaele worden. Ook de ‘in de familie overgeleverde spelling’, waar Pauwels
3)
alle heil van verwacht , is beslist niet ‘ne varietur’. Hoe zouden anders sommige
familieleden, tegen alle ‘in de familie overgeleverde spelling’ in, hun naam tot
Detollenaere gaan ‘ontstellen’? Hoe vaak ben ik zelf niet in België opdringerig
getracteerd op een dergelijke wederdoperij van mijn naam? Stonden op alle
drukproeven van mijn dissertatie lidwoord en kern van mijn naam netjes gescheiden,
op de titelpagina van het afgedrukte boek bleken ze plots aan elkaar te zijn gekit.
Dat moest uitgerekend mij overkomen!
Concluderend kan men zeggen dat Castelein (de aanspreekvorm) en de Castelein
(de meer officiële, onpersoonlijke vorm van de schrijftaal) stilistisch bepaalde
varianten zijn van een en dezelfde persoonsnaam. De mening dat een van beide
vormen ‘de juiste’ zou zijn is niet houdbaar. Wie de Oudenaardse beoefenaar der
‘edel Rhetorike’ altijd de Castelein heeft genoemd, hoeft zich echt niet te schamen
noch zich door Mej. Iansen te laten bekeren. In dit opzicht zijn recensenten als C.
Kruyskamp (Ts. 87, 219-227 (1971)), H.W.J. Vekeman (N.Tg. 64, 318-320 (1971))
en G. Knuvelder (Raam nr. 76-77, 60-63 (1971)) wat al te gauw overstag gegaan.
L.M. van Dis was, terecht, minder lichtgelovig toen hij in zijn beoordeling schreef:
‘Zij noemt hem M. Castelein; het lidwoord de laat zij weg op grond van een
autograafje (een kwitantie voor ontvangen misstipendia) en op grond van de
schrijfwijze door stadgenoten die de stadsrekeningen bijhielden. Ik zou niet zo vlot
durven afwijken van de titelbladen van alle edities van de C.v.R. (ook al zijn die
edities postuum verschenen). Naamkundigen mogen beslissen of de door de schr.
gebruikte naam gefundeerd genoeg kan worden genoemd’ (Spiegel der Letteren
15, 52 (1973)). Gefundeerd is Castelein ongetwijfeld, de Castelein is dat evenzeer,
maar er is een duidelijk stilistisch verschil.
Warmond
F. DE TOLLENAERE

3)

J. Pauwels, De spelling van de familienamen met van en de (Med. V.A. 1959, 309-316) (zie
blz. 316).
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Boekbeoordelingen
Het Glossarium Harlemense (circa 1440), opnieuw uitgegeven met een
inleiding, translitteratie en commentaar en van een alfabetische en
retrograde index voorzien door P.G.J. van Sterkenburg. Mouton,
's-Gravenhage 1973 - 422 blzz.
Onder auspiciën van de Stichting Instituut voor Nederlandse Lexicologie te Leiden,
geredigeerd door F. de Tollenaere en G. de Smet, wordt de uitgave voorbereid van
een aantal oude nederlandse woordenboeken. Als eerste deel van reeks I die
glossaria uit de 14de en 15de eeuw zal omvatten, is inmiddels een heruitgave van
het Glossarium Harlemense verschenen, welke verzorgd is door drs. P.G.J. van
Sterkenburg, medewerker aan bovengenoemd Instituut. Een nieuwe uitgave brengt
het boek eigenlijk niet, omdat het glossarium van Haarlem nooit volledig in gedrukte
vorm het licht had gezien. In de Taalkundige Bijdragen van 1877 had J.H. Gallee
slechts een gedeelte van deze omstreeks 1440 vervaardigde Latijns-Nederlandse
woordenlijst gepubliceerd. Een tijdschrift is nu eenmaal niet de plaats voor een
complete uitgave van een vrij uitvoerige tekst als de onderhavige. Dat thans eindelijk
het Haarlemse Glossarium in zijn geheel gedrukt is, is voor een ieder die belang
stelt in de geschiedenis van de nederlandse lexicologie, een reden tot bijzondere
verheugenis. De heer Van Sterkenburg deelt in zijn Woord vooraf mee dat hij in de
Inleiding niet slechts informaties verstrekt over zaken die al geruime tijd bekend zijn,
maar de lezer tevens op de hoogte wil stellen van enige vondsten die hij gedaan
heeft. Omdat deze vondsten rechtstreeks betrekking hebben op de zaak waarom
het gaat, is de mededeling daarvan voor de lezer des te welkomer.
De uitgave behelst, na deze Inleiding, een fotografisch fascimile van het
manuscript, gevolgd door een translitteratie en commentaar, en voorts een index
alphabeticus en een index inversus van de Nederlandse woorden; deze retrograde
woordenlijst levert materiaal voor het onderzoek van de morfologie. Uit deze
inhoudsopgave valt op te maken
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dat de samensteller van het boek ernaar gestreefd heeft, alle aspecten die zulk een
glossarium vertoont, tot hun recht te laten komen. Profiterend van de hulpmiddelen
der moderne techniek waarover het Leidse Instituut voor Nederlandse Lexicologie
desgewenst kan beschikken, heeft hij een editie bezorgd van een aard als waarvan
F. Buitenrust Hettema en W. de Vreese indertijd alleen hadden kunnen dromen; het
getuigt allerminst van een neiging tot onvruchtbaar perfectionisme wanneer, zoals
in dit zeer royaal uitgegeven boek het geval is, aan alle eisen die te stellen zijn,
tegemoet gekomen wordt. Zowel de ‘boekarcheologische’ betekenis van het
handschrift als de plaats die het vocabularium in de traditie van de Nederlandse
lexicografie inneemt, ontvangen in de Inleiding de aandacht die hun toekomt.
Sterkenburg maakt aannemelijk dat er geen reden is voor de veronderstelling van
Buitenrust Hettema dat de glossaria ontstaan zijn uit oudere contextof interlineaire
glossen. Een vergelijking met Latijnse lijsten als de Vocabularius Ex quo, de
Vocabularius Copiosus en de Gemmula vocabulorum bracht hem tot de conclusie
dat de oudste Latijns-Nederlandse glossaria rechtstreeks teruggaan op de grote
middeleeuwse latijnse. Ten aanzien van het Glossarium Harlemense licht hij dit toe
aan de hand van overtuigende parallellen. Soortgelijk, maar andere teksten betreffend
onderzoek was reeds verricht door Erik Rooth en Klaus Grubmüller. Zelfstandig de
Haarlemse tekst bewerkend kwam schr. tot een slotsom die voorlopig overtuigt; er
wacht meer materiaal op nadere bestudering, maar dat er een traditie in de
samenstelling van de glossaria op te merken valt, staat wel vast. Even aanvaardbaar
is Sterkenburgs bewijsvoering dat de taal van het Harlemense heterogeen van bouw
is. De klankverschijnselen en de copia verborum bewijzen dat de taal eerder een
Brabants-Limburgs dan een Vlaams-Brabants ‘mengprodukt’ is.
Opmerkelijk is dat het glossarium enkele woorden bevat welke tot nu toe verder
uitsluitend in het Limburgse Leven van Jezus aangetroffen zijn: herwandelinghe,
hofwinre, huyshere. Dit laat zich geredelijk verklaren uit de onvermijdelijke
onvolledigheid van het materiaal waarover de lexicografen beschikken, maar tevens
ligt het voor de hand rekening te houden met mogelijke samenhangen tussen de
oudste bijbelvertalingen enerzijds en oude glossaria anderzijds. Hierop hebben
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Buitenrust Hettema en Van Ginneken voorheen de aandacht gevestigd. Dit is een
van de zaken die nader onderzoek verdienen. Hopelijk is de heer Van Sterkenburg
in staat de reeks waarin deze welgeschapen eersteling het licht des levens heeft
aanschouwd, voort te zetten. Wellicht kan hij dan te zijner tijd in een afsluitend deel
de cultuurhistorische ‘Sitz im Leben’ van de middeleeuwse glossaria in zijn
beschouwingen betrekken en zijn licht laten schijnen over de functionele relatie
tussen de vervaardiging van vertalingen en van glossaria in het milieu der
benedictijnen.
De annotaties die schr. heeft gemaakt, getuigen van behoedzaamheid. Gesteund
door zijn boekarcheologische studie en kritisch onderscheidingsvermogen slaagt
schr. erin, voortdurend wikkend en wegend, de authentieke tekst vast te stellen of
aanvaardbare emendaties aan de hand te doen. De vroeger veelal gebezigde
vakterm explicament vervangt hij door het niet minder bruikbare interpretament.
Wanneer hij, o.a. bij 1442 en 5609, het woord scribent bezigt in de zin van ‘kopiïst’,
kent hij hieraan een semantische waarde toe die naar ik meen niet bepaald gangbaar
is. De zorgvuldigheid waarmee het zetsel is gecorrigeerd, is kenmerkend voor de
nauwgezetheid die de lexicograaf behoort te sieren. Wanneer men op blz. 35
Diatesseron i.p.v. Diatessaron leest, is deze vergissing dan ook eerder een leesfout
van de auteur dan een zetfout van de typograaf.
C.C. DE BRUIN

Pieter Rabus en de Boekzaal van Europe 1692-1702. Verkenningen
binnen de republiek der letteren in het laatste kwart van de zeventiende
eeuw. Uitgegeven door Hans Bots (Studies van het Instituut voor
Intellectuele Betrekkingen tussen de Westeuropese Landen in de
Zeventiende Eeuw, No. 2), Amsterdam, Holland Universiteits Pers, 1974.
VIII, 420 pp. in 8vo., met 3 ill., prijs geb.: ƒ 30, -.
Op het achtentwintigste Nederlands filologencongres, in april 1964
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te Nijmegen gehouden, hield de franse comparatist Jacques Voisine een inspirerende
voordracht onder de titel ‘Pour une histoire du siècle des Lumières’. Voisine
reageerde hierin op een door de congresleiding gestelde vraag: ‘Qu'attendent les
comparatistes français de leurs collègues néerlandais?’ Zijn antwoord mondde uit
in een pleidooi voor een systematisch onderzoek van de gedurende de 18e eeuw
in de Republiek uitgegeven dictionnaires en periodieken. Hoewel deze veelal door
franse journalisten in het frans zijn geschreven en voor een internationale markt
bestemd, meende Voisine - terecht - dat nederlandse onderzoekers toch voor de
aanpak van zulk een projekt de eerst aangewezen personen waren, al was het maar
om praktische redenen: bekendheid met de lokale situatie en met de archiefbronnen.
Ik voeg er meteen aan toe dat Voisine's invitatie door zijn nederlands gehoor met
enige skepsis ontvangen werd.
Bedoeld voorstel was overigens niet helemaal nieuw. Een soortgelijk pleidooi was
eerder al door Mevr. C.L. Thijssen-Schoute gehouden. In haar postuum
gepubliceerde lezing uit 1944 ‘Over het bestuderen van vertalingen, met name uit
het 17de-eeuwse Nederland’ (te vinden in haar bundel Uit de Republiek der Letteren,
's-Gravenhage 1967) ontwierp zij een compleet werkprogram: ‘Als grondslag voor
dergelijke studies [van vertalingen. P.B.] hebben wij dringend behoefte aan
onderzoekingen gewijd aan de biografische woordenboeken, historische
dictionnaires, nouvelles, boekzalen, enz. - b.v. Moreri, Paquot, Bayle, Leclerc,
Basnage, P. Rabus, van der Aa - die een tijd lang leiding gegeven hebben. Wij
moeten een overzicht hebben van de stromingen, die zij vertegenwoordigen en hun
feitelijke gegevens moeten door registers en inhoudsopgaven beter toegankelijk
gemaakt worden’ (p. 58). Reeds vóór de oorlog was er op dit gebied een
veelbelovend begin gemaakt. Zo promoveerde in 1931 de romaniste Hendrika
Johanna Reesink op een dissertatie, getiteld L'Angleterre et la littérature anglaise
dans les trois plus anciens périodiques français de Hollande de 1684 à 1709. De
drie hier bedoelde tijdschriften zijn: Bayle's Nouvelles de la République des Lettres,
de Bibliothèque Universelle et Historique van Jean Le Clerc en de Histoire des
Ouvrages des Savans door Henri Basnage de Beauval. Le Clerc redi-
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geerde nog twee andere vervolgtijdschriften, de Bibliothèque Choisie en de
Bibliothèque Ancienne et Moderne, waardoor hij stellig een van de belangrijkste
journalisten die hier te lande werkzaam waren kan genoemd worden. In 1938 wijdde
Annie Barnes een nog altijd zeer nuttige biografie aan hem: Jean Le Clerc
(1657-1736) et la République des Lettres, Paris, Droz. Maar daarmee is gelijk ook
wel het voornaamste genoemd wat vóór de tweede wereldoorlog over de in Holland
verschenen geleerdentijdschriften het licht zag.
Het heeft lang geduurd eer het onderzoek van de periodieke pers gedurende de
17e en 18e eeuw werd voortgezet. Tekenend voor de stagnatie in het onderzoek
was bijv. het feit dat het uit 1865(!) daterende boekje van Eugène Hatin: Les gazettes
de Hollande et la presse clandestine aux XVIIe et XVIIIe siècles in 1964 nog een
reprint bij Slatkine in Genève mocht beleven (ook Reesink's dissertatie viel in 1971
die eer te beurt). Tegen het eind van de jaren zestig pas konstateren we een
duidelijke wederopbloei van het tijdschriftenonderzoek. En opnieuw zijn het bijna
uitsluitend buitenlandse romanisten geweest die het initiatief namen. Ik denk bijv.
aan de in 1968 bij Nizet te Parijs verschenen monografie van Leonid Belozubov
over L'Europe savante (1718-20), een maandblad waaraan o.a. Justus van Effen
heeft meegewerkt. Vooral echter denk ik aan het grootste projekt dat onder auspiciën
van het Centre d'Etudes des XVIIe et XVIIIe siècles aan de Sorbonne sedert
ongeveer tien jaren op gang is gebracht en dat een grondige depouillering van alle
franstalige tijdschriften uit bedoelde periode beoogt. Van nederlandse zijde werd
aan dit projekt o.a. meegewerkt door wijlen Marianne Couperus, die in 1971 te
Utrecht promoveerde op een dissertatie, getiteld: Un périodique français en Hollande:
Le Glaneur historique (1731-1733) (uitg. Mouton, Den Haag-Parijs). Kort tevoren op 9 en 10 januari 1970 - had zij met Bernard Bray te Utrecht een colloquium
georganiseerd dat geheel in het teken stond van de studie der oude tijdschriften.
De handelingen van deze samenkomst zijn in 1973 bij Nizet te Parijs als hommage
aan onze jonggestorven landgenote onder haar naam gepubliceerd: L'étude des
périodiques anciens. Rest nog te vermelden dat een volgend resultaat van eerder
genoemd Centre d'Etudes, nl. een
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Dictionnaire des journalistes de langue française (1631-1789) onder hoofdredaktie
van Jean Sgard, thans ter perse is.
Deze lange aanloop voor de bespreking van het door dr. H. Bots uitgegeven
verzamelwerk over Petrus Rabus en zijn Boekzaal is absoluut noodzakelijk, wil men
het hier gepresenteerde werk op zijn juiste waarde schatten. Het bevreemdt des te
meer dat Bots zelf geen kort onderzoeksbericht bij wijze van inleiding aan de bundel
heeft toegevoegd. Nu blijkt eigenlijk onvoldoende in hoeverre dit onderzoek naar
de aktiviteiten van Rabus aanknoopt bij de zojuist geschetste onderzoekingen en
in hoeverre het volstrekt pionierswerk mag heten. Laat ik meteen zeggen dat het
boek een schat aan nieuwe gegevens brengt, alleen al door het unieke feit dat nu
eens een nederlandstalig tijdschrift uit de vroege Verlichting als studieobjekt werd
gekozen. Wanneer men bovendien bedenkt dat het hier geleverde werk in betrekkelijk
korte tijd door een vrij heterogeen gezelschap van doctoraalstudenten tot stand is
gebracht, dan lijkt enig respekt voor het inspirerend en coördinerend vermogen van
Bots wel op zijn plaats.
Intussen vormt juist die veelheid van medewerkers een grote moeilijkheid voor
de recensent. Het spreekt wel vanzelf dat de diverse bijdragen een duidelijk
niveau-verschil laten zien. Als we dan toch prijzen zouden moeten uitdelen, dan
zouden daarvoor zeker in aanmerking komen: de uitvoerige biografie van Rabus
door P. Rietbergen (meer dan 100 blzz.), de fijnzinnige beschouwingen van J. de
Vet over Rabus' relaties met de contemporaine filosofie, en het opstel door B. van
der Saag betreffende het kontakt Rabus-Antoni van Leeuwenhoek. Nuttige
documentatie levert de publikatie van dertig onuitgegeven brieven van of aan Rabus.
Weer andere deelnemers aan het werkcollege onderzochten de plaats van de
geneeskunde, de politiek en de reisbeschrijvingen in de Boekzaal, terwijl de houding
van Rabus tegenover de verschillende godsdienstige stromingen van zijn tijd, met
name tegenover het katholicisme, in afzonderlijke essays aan de orde wordt gesteld.
Alvorens op een enkel punt nader in te gaan wil ik alvast twee bezwaren formuleren
die min of meer inherent zijn aan de gevolgde
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opzet. Allereerst de wel onvermijdelijke herhalingen en overlappingen die pas echt
storend worden, wanneer men de bundel in zijn geheel achter elkaar leest.
Fundamenteler lijkt mij het volgende bezwaar. Op welke kategorie lezers mikken
de samenstellers eigenlijk? Het onvertaald afdrukken van de latijnse brieven van of
aan Rabus, inclusief griekse citaten, getuigt bepaald niet van onderschatting van
het lezerspubliek. Maar anderzijds heeft men het kennelijk nodig gevonden om bij
een uiteenzetting van Rabus’ houding tegenover de kerkelijke en godsdienstige
stromingen van zijn tijd nog eens te gaan vertellen wat doopsgezinden, collegianten,
remonstranten, quakers enz. zijn. Hier veronderstellen de auteurs opeens een lezer
die vrijwel van toeten noch blazen weet. Er had in dit dikke boek wel wat geschrapt
kunnen worden. Misschien was er dan ook plaats gewonnen voor het door
Thijssen-Schoute gewenste inhoudsregister op de Boekzaal.
Welk beeld krijgen we nu dank zij deze bundel van de Rotterdammer Rabus? De
samenstellers zullen zelf de eersten zijn om toe te geven dat de geleverde schets
nog alleszins incompleet blijft. Dat ligt niet aan hen. Het is zelfs niet allereerst een
kwestie van gebrek aan materiaal (brieven, archiefgegevens e.d.). Het lijkt eerder
iets te maken te hebben met het soort auteur dat Rabus representeert. Die erudiete
journalisten van de vroege Verlichting (voor Basnage en Le Clerc geldt mutatis
mutandis precies hetzelfde) gaan grotendeels schuil achter hun tijdschrift. Het
eindeloos excerperen van andermans geschriften heeft om zo te zeggen de eigen
persoonlijkheid vervaagd en vervluchtigd. Misschien moet men de zaak omdraaien
en zeggen dat alleen een weinig geprononceerde persoonlijkheid het uithield om
jaren lang zich in dienst te stellen van andermans opvattingen. Het eigenlijke
recenseren immers blijft altijd op het tweede plan, geschiedt dikwijls tussen de regels
door. Voorop staat steeds het presenteren van een met uitvoerige citaten gelardeerd
uittreksel.
Kan het toeval zijn dat Rabus als het ware ineenschrompelt, wanneer men hem
even losdenkt van zijn Boekzaal? Wat dan overblijft is een braaf purist, een nijvere
schoolmeester en een weinig getalenteerd rijmelaar. Conventioneel in zijn
anti-papisme, maar ruim genoeg om die afkeer te vergeten, wanneer hij enige
vakstudie van een geleerde
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jezuïet moet bespreken. Over zijn geestelijke signatuur schijnen de samenstellers
het zelf niet helemaal eens. Op p. 16 vernemen we als konklusie dat Rabus ‘ook
zelf behoord heeft tot die godsdienstige groepering, die in de Republiek voor
“rekkelijk” werd gescholden: de Remonstrantse Gemeente’. Op p. 169 en 172
daarentegen erkennen de schrijvers de onmogelijkheid om vast te stellen tot welke
godsdienstige groepering de boekzaalredakteur behoord heeft, al signaleren ook
zij een duidelijke sympathie voor de remonstranten. Op p. 351 krijgt het beeld weer
een andere nuance: ‘hoewel waarschijnlijk officieel tot de nederduits-gereformeerde
kerk behorend, (koesterde) Rabus remonstrantse sympathieën’. Het slachtoffer zelf
verklaart in de Boekzaal van juli/aug. 1692 simpelweg ‘den hervormden Godsdienst
toegedaan te zijn’. Ik vermeld deze (lichte) verschillen niet om de medewerkers aan
de bundel tegen elkaar uit te spelen. Ze illustreren echter de onzekerheid die ook
thans nog het onderzoek voor problemen stelt. Over uitgever Pieter van der Slaart
is slechts weinig bekend. Konkrete gegevens over oplage, abonnees(?) of prijs zijn
niet voorhanden. Het uitermate geringe aantal bewaard gebleven series van de
complete Boekzaal wijst in elk geval niet op een grote oplage.
Natuurlijk is bij een veelheid van deelonderzoeken gemakkelijk detailkritiek
mogelijk, al naar gelang de toevallige competentie van de recensent. Als
literatuurhistoricus heeft het mij wel verbaasd in een paragraaf over Rabus'
belangstelling voor reisbeschrijvingen tussen allerlei ‘echte’ reisverhalen ook Foigny's
Nouveau voyage de la Terre Australe aan te treffen. Het betreft hier immers een
imaginaire reis naar het mythische Zuidland, tegelijk een geruchtmakend produkt
van de esprit philosophique uit de tweede helft van de 17e eeuw. Deze gehele
behandeling van het thema reisverhalen blijft trouwens erg aan de oppervlakte,
omdat er totaal geen referentiekader is waarbinnen de schrijfsters hun bevindingen
situeren. Erkend zij dat de gestelde opgave in dit geval ook de kracht van de enkele
onderzoeker te boven gaat.
Op p. 304-307 breekt een andere contribuant zich het hoofd hoe Toland's vertaalde
Anglia Libera uit 1701 in een Chronijk van de Vermaarde Zee en Koopstadt Hoorn
uit 1706 terecht kan zijn gekomen.
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Raadpleging van Nijhoff-Van Hattum, Bibliographie van Noord-Nederlandsche
plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw, nr. 269, leert wel dat er geen
organisch verband kan bestaan tussen ‘Toland’ en de Hoornse kroniek. Schr. raakt
N.B. zelf aan de oplossing, wanneer hij de mogelijkheid openlaat dat ‘een onbekende
bibliofiel’ beide geschriften liet samenbinden. Iemand die ook maar enigszins
vertrouwd is met het oude boek weet dat er in de 17e en 18e eeuw van een
‘publisher's band’ zoals wij die kennen nog geen sprake is. De koper liet in beginsel
zijn boeken zelf inbinden, zodat er vanzelf een ruime marge overbleef voor allerlei
variëteiten. Elk oud boek wordt daarmee als band een unicum, dat dikwijls ook qua
samenstelling afwijkt van andere exemplaren.
Bij een verdiende herdruk van de bundel zou het herhaalde sic! achter de naam
van Lullius best weg mogen blijven, omdat het hier evident geen vergissing betreft,
cf. bijv. het lemma in Hoogstraten-Schuer, Groot algemeen historisch, geographisch,
genealogisch en oordeelkundig woordenboek, bd. V (1733).
Volledigheidshalve mag wel vermeld dat de presentatie van de bundel Pieter
Rabus en de Boekzaal van Europe samenviel met de opening van een interessante
expositie in de Nijmeegse universiteitsbibliotheek (nadien ook te zien geweest in
het Gemeentearchief Rotterdam). Ter begeleiding van deze tentoonstelling verscheen
een bescheiden catalogus, samengesteld door drs. H. ten Boom, dr. J.A.H. Bots en
drs. R.A.D. Renting. Tenslotte publiceerde de Holland Universiteits Pers als
afzonderlijke brochure de causerie die lector D. de Moulin bij de opening van de
Rabus-tentoonstelling in Nijmegen hield onder de titel: Steekt vry Uw ooren op,
leesgretigen. De Boekzaal-redakteur heeft lang op de aandacht van latere
‘leesgretigen’ moeten wachten. Nu valt hem die overvloedig ten deel.
P.J. BUIJNSTERS
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Een pleidooi uit 1765 voor de wetenschappelijke beoefening van de
letterkunde. Een verhandeling van R.M. van Goens, fotografisch
herdrukt; bezorgd door J.C. Brandt Corstius. With a summary in English.
Utrechtse Publikaties voor Algemene Literatuurwetenschap. - Groningen,
Wolters-Noordhoff N.V., 1972. 117 blz. Prijs ƒ 19.50.
Het is reeds verscheidene jaren geleden, dat Dr. Brandt Corstius in een artikel in
De Nieuwe Taalgids (dl. XLIV) wees op de plaats van Rijklof Michaël van Goens in
de Westeuropese letterkunde. Thans geeft hij een uitgave van diens Vrymoedige
bedenkingen over de vergelyking der Oude Dichteren met de Hedendaegschen
benevens de daaraan toegevoegde Bylage over het gebruik der Oude Fabel-historie
in de Dichtstukken der hedendaegschen. Beide verhandelingen verschenen in 1765
onder het pseudoniem ‘le philosophe sans fard’ - de schrijver was toen zeventien
jaar oud - in de Nieuwe Bydragen tot Opbouw der Vaderlandse Letterkunde, waarvan
Van Goens' oudere vriend Van Lelyveld, de stichter van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde, met enige Leidse letterkundige liefhebbers de redactie
vormde. Het is een in filologisch opzicht voorbeeldige uitgave geworden, waarvoor
Brandt Corstius en zijn helpers alle lof toekomt. Hij heeft niet alleen in een zeer
kundige inleiding de opstellen in hun tijd geplaatst, maar bovendien de moeite
genomen bij het verzorgen van de taalkundige aantekeningen tevens na te gaan,
waar de citaten zonder opgegeven vindplaats vandaan kwamen en waarop allerlei
zinspelingen doelden. Daarbij heeft hij de hulp gehad van Dr. L.Ph. Rank, die het
merendeel van de klassieke citaten localiseerde, en van Drs. W. van den Berg, met
wie hij de opvattingen van Van Goens herhaaldelijk besprak en die door zijn
naspeuringen in de Bibliothèque Nationale vele Franse citaten en toespelingen wist
te plaatsen. Er is maar heel weinig niet achterhaald en daardoor kan de lezer zich
een bijzonder goed denkbeeld vormen van de belezenheid van Van Goens en de
uitgebreidheid van de ‘querelle des anciens et des modernes’.
In zijn Vrymoedige Bedenkingen opponeert deze tegen de Zierikzeese
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arts en burgemeester J. Macquet, die, eveneens in de Nieuwe Bydragen, geprobeerd
had aan te tonen, dat Nederlandse dichters van de zeventiende en de eerste helft
van de achttiende eeuw zich kwalitatief konden handhaven in de vergelijking met
Homerus en met de Romeinse dichters uit de klassieke periode. Uit de werken van
klassieke en moderne dichters koos hij fragmenten die naar inhoud en vorm
overeenkomsten vertoonden, en zette ze naast elkaar. Hij meende daarbij objectief
te werk te gaan. ‘Maar door b.v. een aantal malen mythologische passages uit
klassieke teksten zonder meer ter vergelijking te plaatsen naast fragmenten uit de
vaderlandse religieuze poëzie, gaf hij de laatste voor zichzelf en zijn lezers een
voorsprong. Want de verhevenheid van het onderwerp, i.c. het christelijk geloof dat
geacht werd uiteraard het heidendom ver beneden zich te laten, was immers in zijn
tijd nog in belangrijke mate van invloed op de vorming van het kwalitatieve oordeel
en een argument dat de “modernen” niet ongebruikt lieten.’
Van Goens' oordeel over de vaderlandse letterkunde daarentegen was niet gunstig.
Hij beoogde de oorzaken van de geringe waarde daarvan te laten zien en de
grondslagen te leggen voor een herleving door de literatuurstudie te zuiveren van
vooroordelen en de literaire theorie te moderniseren. Daarbij verwierp hij de ‘querelle
des anciens et des modernes’, niet alleen omdat deze het vooroordeel ruim baan
gaf, maar vooral ook omdat de probleemstelling op zichzelf onwetenschappelijk
was. Met een grote kennis zowel van Griekse en Latijnse als van Franse, Engelse,
Duitse, Italiaanse, Spaanse en Portugese literaturen bouwt hij zijn betoog op. Zijn
kritiek richtte zich voornamelijk op vier punten: ‘a) men nam bij de vergelijking
gewoonlijk uitsluitend de ornatus onder de loep, d.w.z. een secundair bestanddeel
van de tekst; b) de objecten van het onderzoek werden niet op vergelijkbaar niveau
gebracht (versvorm, genre, thema, motief, aard van de dichter; positie van het
dichterschap); c) er werd geen historische kritiek geoefend; en d) de aard van het
waardeoordeel in litteris werd niet onderkend.’
Poëtica en historische kritiek waren voor hem belangrijke elementen in de
letterkundige studie als wetenschap. Onderscheid makend tussen het algemene
beginsel van de regel en zijn bijzondere toepassing, liet

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 91

150
hij de praktijk afhangen van de historische situatie waarin zij wordt uitgeoefend,
zodat hetzelfde beginsel in de loop van de geschiedenis een verscheidenheid van
toepassingen krijgt. Dat hij zich bij zijn kritiek van de moderne letterkunde toch niet
losmaakte van de algemene regels die afgeleid werden uit werken van het verleden,
wordt door Brandt Corstius helder in het licht gesteld. Het strookte met het denken
in algemene waarheden, dat het mens- en wereldbeeld toen kenmerkte. Men ging
niet in de eerste plaats uit van het Europese literaire systeem, het geheel der formele
tradities, maar van algemene beginselen als de nabootsing van de natuur, de
navolging van grote voorbeelden en dgl.
Ik stip hier maar enkele punten van deze uitgave aan om het belang ervan te
laten zien. Het heeft weinig zin op details in te gaan, al is er hier en daar een andere
opvatting mogelijk. Zo wordt op blz. 40 overreding in de passage ‘dat men dezelve
meer uit vooringenomenheid dan eigene overreding op zich genomen heeft te
verdedigen’ in overeenstemming met het WNT XI, kol. 1943 verklaard als
‘overtuiging’. Ik vraag me echter af, of een vooringenomenheid niet ook een
overtuiging is; of Van Goens hier niet bedoeld heeft: ‘een overtuiging die door eigen
redenering (overreden: ‘door klem van redeneren van iets overtuigen’) tot stand
gekomen is. Dit geeft de passage meer zin en laat Van Goens beter uitkomen als
iemand die zijn taal weloverwogen hanteert. - Een vergissing lijkt me de opmerking
op blz. 98 noot 6, dat ‘pictura’ onderwerp is van ‘erit’ in ‘Ut Pictura, Poësis erit’. De
vertaling die Brandt Corstius van deze passage uit Horatius geeft, is overigens
correct. - Verder vraagt men zich af, of de toelichtingen in het begin niet onnodig
uitvoerig zijn, terwijl verderop wel iets meer gegeven mocht worden. Verklaringen
als: geringe uitgestrektheid: beperktheid (blz. 35) lijkt me voor geen enkele lezer
die dit betoog ter hand neemt, een noodzakelijke opheldering; omgekeerd had een
voor hedendaagse oren enigszins vreemde zinswending als ‘luiden op wier oordeel
nog al wat te verlaten is’ wel een toelichting mogen hebben. - Een enkele keer wordt
een nog hedendaags Nederlands woord ook verklaard: aenbelangt: betreft (blz. 94).
Maar dat zijn kleinigheden. Een ernstig bezwaar heb ik echter tegen de
typografische verzorging. De verhandelingen van Van Goens
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zijn in facsimile herdrukt. Dat is opzichzelf aardig: we ervaren door lettertype en
bladspiegel de sfeer van een in de tweede helft van de achttiende eeuw gedrukt
boek en weten precies hoe de tekst in de eerste uitgave luidde. Maar die sfeer wordt
wel totaal bedorven doordat vele bladzijden krioelen van in de marge in moderne
letter gedrukte verklarende aantekeningen. Het is niet alleen lelijk, maar het levert
ook een praktisch bezwaar op. Doordat er nu geen ruimte was om de regels te
nummeren, moet men telkens zoeken om te vinden waar de wel genummerde
aantekeningen bij horen. Geen bezwaar, zal de uitgever misschien zeggen, men
leest de tekst en zoekt telkens als men een explicatie nodig heeft, in de
aantekeningen. Zo eenvoudig is het echter niet, zoals blijkt bij de behandeling van
de soms uitvoerige noten die Van Goens zelf heeft toegevoegd. Ik heb de gewoonte
de noten direct bij de verwijzende plaats te lezen. Zo niet de uitgever. Hij nummert
àlle noten in de volgorde waarin de toegelichte woorden op de bladzijde voorkomen,
er blijkbaar van uitgaande dat men al lezende de noten eerst overslaat en dan, op
het eind van de bladzij gekomen, zijn lectuur, al of niet midden in een zin, onderbreekt
om de toelichtingen door te kijken. Blijkens de ‘Summary’ is er ook op een Engels
sprekende lezersgroep gerekend. Maar kan men internationaal met zoiets onooglijks
en onpraktisch voor de dag komen? Was het niet eenvoudiger, fraaier - en mogelijk
zelfs goedkoper - geweest, de aantekeningen in een los katerntje te geven, min of
meer als bij schooluitgaven van teksten in vreemde talen gebeurt? Men had dan
de bladspiegel kunnen laten zoals die was. Hoogstens had men de regels kunnen
nummeren (per 5 of per 10) en de noten met het regelnummer kunnen aanduiden.
Dan was er ook niet de minste moeite geweest om te vinden wat men zoekt.
Scheveningen
G. KAZEMIER
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Pieter van Woensel: Amurath-Effendi, Hekim-Bachi. Ingeleid en
geannoteerd door Drs. J.J. Wesselo, Thieme, Zutphen, z.j. [1974].
Klassiek Letterkundig Pantheon 200.
Het is een niet geringe verdienste van de serie Klassiek Letterkundig Pantheon dat
ook voor minder bekende figuren uit onze letterkunde plaats wordt ingeruimd. Pieter
van Woensel is zo'n schrijver die men nog wel bij name kent, maar wiens werk
nauwelijks gelezen werd, eenvoudig omdat er geen teksten beschikbaar waren. Er
zou dus alle reden zijn om Drs. Wesselo, die al eerder aandacht aan Van Woensel
had gegeven in Tirade 1969, dankbaar te zijn voor zijn uitvoerige bloemlezing uit
diens oeuvre, ware het niet dat de uitvoering van die goede gedachte zoveel kritiek
oproept. Mijn bezwaren richten zich al op de titel die misleidend suggereert dat Van
Woensel een werk Amurath-Effendi, Hekim-Bachi heeft geschreven, terwijl het in
feite om een pseudoniem gaat dat hij niet eens voor al zijn werk hanteerde.
Teleurstellend is ook het begin van de inleiding. Het slordige betoog waarin de
randfiguur Van Woensel zijn eigen plaats in de letterkunde toebedeeld krijgt, kan
niet overtuigen. Wat is precies dat ‘unieke taalgebruik’ van de essayist als het niet
is ‘zijn gedachten goed onder woorden brengen’, een vaardigheid die sommige
geleerden hebben, zonder dat ze daarom in Wesselo's visie ‘auteur’ mogen heten?
Vaster grond krijgen we onder de voeten bij het bio/bibliografisch overzicht, al
zou iets meer context niet overbodig zijn geweest. Met name de almanak De Lantaarn
zou een uitvoeriger bespreking verdiend hebben. Ook van het genre reisbeschrijving
zou men graag iets meer weten om daaraan te kunnen aflezen of Van Woensel in
zijn persoonlijke aanpak werkelijk zo uniek was. Uitvoerig komt bij de bespreking
van de belangrijkste aspecten van Van Woensels werk zijn ruwheid aan de orde.
Een voorbeeld van Wesselo's slordigheid is dat hij Busken Huet - die als een van
de weinigen voor hem een goede studie over Van Woensel heeft geschreven - ‘met
afgrijzen’ Van Woensels stuk over Potemkin laat aanhalen. Huet bewonderde dat
juist zeer en vond de grofheid aan het slot welsprekend aangewend (Litt. fant. en
krit. I, p. 114).
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Het belangrijkste onderdeel van het boekje vormen uiteraard de teksten van Van
Woensel. Het was de taak van de editeur om die voor een modern publiek open te
leggen. Ik meen dat hij hierin niet is geslaagd. Van Woensel schreef als journalist
en reisbeschrijver veel over personen en zaken waarvan wij tegenwoordig weinig
of niets weten, en hij deed dat in een wel zeer levendige maar niet altijd even
eenvoudige en in elk geval nu voor ons soms verouderde taal. Welnu, zowel het
zakelijk als het taalkundig commentaar schiet tekort, soms doordat het ontbreekt
waar het nodig was, soms doordat het verkeerd is.
Enkele voorbeelden van het laatste: de hertog de la Rochefoucauld die meende
dat eigenbelang de drijfveer van het menselijk handelen is, is niet (p. 37 nt. 29; p.
136 nt. 9) Van Woensels tijdgenoot de filantroop, maar de bekende auteur van de
Maximes (1664). Van Woensel situeert hem trouwens ‘voor ruim hondert jaaren’ (p.
134).
autopsie (p. 86): geen lijkschouwing, maar eigen aanschouwing; de bot vergallen
(p. 103) niet ‘de zaak bederven’ maar hier juist ‘een moeilijke zaak aanpakken’;
vereelen (p. 128) niet ‘verbergen’ maar ‘vereelten’; zich geneeren (p. 129) niet ‘zich
beroemen’ maar ‘in hun levensonderhoud voorzien’. Wesselo's gebrek aan
vertrouwdheid met oudere teksten verraadt zich ook wanneer hij bij wijze van
tekstverbetering wrok voeden wil veranderen in voelen (p. 113) en in 't oor luisteren
in fluisteren (p. 133).
Spijtiger vind ik nog dat zo vaak commentaar ontbreekt waar dat nodig of gewenst
zou zijn. De vele bronnen die Van Woensel aanhaalt, worden slechts zelden
thuisgebracht. Hetzelfde geldt voor literaire toespelingen of aanduidingen van min
of meer actuele gebeurtenissen. Ik begrijp heel goed dat het opsporen van dergelijke
gegevens veel tijd en werk kost, maar ik meen dat de editeur dit aan zijn held en
diens werk verplicht was geweest. Zijn journalistiek proza is zonder dergelijke
verhelderingen nauwelijks begrijpelijk. Ik noem alweer bij wijze van voorbeeld enkele
plaatsen waar commentaar vereist was. Bij de Fragmenten des Ussieten burgers
Job (p. 126-27) ontbreekt iedere verwijzing naar het boek Job. Is het Wesselo
ontgaan dat dit fraaie proza niet van Van Woensels hand is, maar een collage van
teksten uit het bijbelboek vormt? Opname in de bloemlezing wekt hoe dan ook
verbazing.
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Wie is de GIJ die op p. 70 aangeroepen wordt? God? Dat zou de kwalificatie ‘atheist’
die Wesselo van Van Woensel geeft (p. 41) op zijn minst twijfelachtig maken. Er
zijn trouwens wel meer plaatsen die me doen vermoeden dat dit niet zo'n gelukkige
omschrijving is, bijv. Van Woensels wens dat allen die zich Christenen noemen aan
één tafel het Heilig Avondmaal zouden vieren (p. 117).
Zou het ieder duidelijk zijn dat het halfduimpje menschen leêrs (p. 119) op de
besnijdenis slaat; dat nieskruid (p. 124) de functie heeft het hoofd helder te maken;
dat het houte harnas (p. 133) de preekstoel aanduidt? Het zij nogmaals gezegd: we
mogen blij zijn dat het werk van Van Woensel weer eens onder de aandacht wordt
gebracht; de wijze waarop schiet echter ernstig tekort.
Heemstede
MARIA A. SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN

G.J. de Haan, G.A.T. Koefoed, A.L. des Tombe, Basiskursus algemene
taalwetenschap. Van Gorcum & Comp. BV, Assen 1974, VIII en 220 blz.,
paperback, prijs ƒ 15.95
Het bovengenoemde boek is een herziene versie van een cursus die inleidt tot de
transformationeel-generatieve syntaxis en dito fonologie. Ingewijden waren al eerdere
versies bekend, in gestencilde vorm en later het in offset-druk, en die versies wijken
nogal wat af van eindprodukt, zoals dat nu voor ons ligt. Al die veranderingen, die
weloverwogen genese van deze cursus, duiden op de perfectionistische inslag van
de drie auteurs, allen medewerkers aan het Utrechtse Instituut A.W. de Groot voor
Algemene Taalwetenschap. Deze - voorlopig - definitieve versie is nu dan ook een
werkstuk geworden dat gezien mag worden.
In twintig hoofdstukken worden syntaxis en fonologie ter sprake gebracht, de twee
hoofdonderwerpen van deze cursus. Semantiek wordt slechts in het voorbijgaan
besproken alsmede de psycholinguïstiek, terwijl een interessante uitweiding over
het mentalisme het boek besluit. De bedoeling van deze cursus is voornamelijk de
lezer vertrouwd te
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maken met de transformationeel-generatieve syntaxis en de formaliseringen, die
dit terrein van onderzoek voor de buitenstaander veelal ontoegankelijk maken.
Daarbij is grote aandacht besteed aan de methodologische aspecten van de moderne
taalkunde, hetgeen resulteert in prachtige staaltjes van argumentatie. Speciaal de
hypothesetoetsingen in hoofdstuk 10 en 11 zijn voorbeelden van didactisch fraai
opgebouwde betogen. De didactische aanpak is trouwens een sterk punt van dit
boek. Juist daarom is het jammer dat er kleine schoonheidsfoutjes aan kleven:
enkele termen worden al gehanteerd voordat ze nader verklaard worden. Dat geldt
voor ‘grammatikaal korrekt’ (blz. 3), ‘generatief’ (blz. 13; de uitleg komt pas op blz.
22), ‘semantisch’ (blz. 29) en veel van de inhoud van paragraaf 9.1., die pas
gaandeweg duidelijk zal worden voor de beginneling.
Andere punten van kritiek - overigens alle van ondergeschikt belang - betreffen
de voorbeelden van extrapositie en het-deletie: bij zin (65a) is geen rekening
gehouden met een presuppositioneel het (blz. 108). Het is bovendien niet helemaal
juist te beweren dat een zin als (69) op blz. 109 door de traditionele grammatica
niet als samengesteld zou zijn beschouwd; er werd daar wel degelijk met beknopte
bijzinnen gewerkt. Niet duidelijk is voorts wat bedoeld wordt met een ‘systematische
relatie’ in paragraaf 4.8. (blz. 35), terwijl ons ook de vermelding van de empirische
cyclus van De Groot op blz. 14 wel erg summier voorkomt. Een punt van serieuze
discussie kan ook het gebruik van Engelse termen opleveren. De schrijvers hebben
bewust voor de Angelsaksische terminologie gekozen; ze spreken daarom van
clause, complementizers, agrcement, equi NP-deletie, enz. Dat heeft voordelen
voor ieder die bij voortgezette studie toch in de Engelstalige literatuur terecht komt,
maar een zekere mate van purisme kan ook geen kwaad. Het is bijv. niet nodig om
over data te spreken en minimal pairs, terwijl wh-movement als bijkomende
moeilijkheid heeft dat het Nederlands geen woorden kent die met wh- beginnen.
Dat alles betreft echter detailkwesties. De hoofdzaak is dat de waardering voor het
boek van dit triumviraat blijft overheersen. De Nederlandstalige linguïstische literatuur
is verrijkt met een zeer duidelijke en verantwoorde inleiding tot een voor velen
weerbarstig stuk taalkunde. Het oordeel van de auteurs is genuan-
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ceerd en voorzichtig, betoogtrant en opbouw zeer helder. Het is te hopen dat op
deze basiscursus nog eens een vervolgcursus volgt, waarin dan plaats zou moeten
worden ingeruimd voor problemen die hier niet behandeld konden worden, zoals
de lexicale insertie (blz. 48) en de status van de bijwoordelijke bepalingen (blz. 49).
Twee vraagstukken moeten echter ter afronding van deze recensie nog ter sprake
worden gebracht. Het eerste betreft de publiekgerichtheid van deze basiscursus.
Behalve van beginnende studenten wordt in het prospectus van de uitgever ook
gewag gemaakt van de geïnteresseerde leek. Voor ons blijft het echter een vraag
wat die laatste van deze stof zal begrijpen. Moderne taalkundigen zijn geneigd te
vergeten dat hun vak de laatste jaren moeilijk geworden is. Hoe moeilijk kunnen
alleen niet-begeleide geïnteresseerde leken ons vertellen, maar die schrijven nu
juist geen recensies.
De tweede vraag betreft het bereik van de titel: is het juist hier van algemene
taalwetenschap te spreken? We twijfelen daaraan. In dit opzicht zijn de bekende
inleidingen van Uhlenbeck en van Dik en Kooij gelukkiger geweest: ze houden de
belofte die hun titels geven. De onbevangen koper van deze basiscursus zal echter
heel veel missen wat toch van oudsher tot het vak algemene taalwetenschap behoort:
woordleer, betekenisleer, taalverwantschap, historische taalkunde, dialectologie,
om slechts enkele onderwerpen te noemen. De bewuste beperking in de stofkeuze
wordt in het voorwoord verantwoord. Naar onze mening had echter ook de titel
daaraan geen twijfel mogen laten bestaan. Dat is dan onze voornaamste kritiek op
dit verder voortreffelijk gelukte boek.
Nijmegen
M.C. VAN DEN TOORN
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Woordgeschiedenis en historische syntaxis
I. Bij een nadere bezinning op de vraag hoe een historische syntaxis van het
Nederlands zou moeten worden ingericht, doen zich twee onderling samenhangende
kwesties voor. Aan de ene kant heeft men behoefte aan een theoretisch goed
verantwoord raam- of netwerk van structuren of syntactische patronen voor het
vormen van alle soorten van woordgroepen en zinnen. Aan de andere kant dringt
zich de praktische vraag op, hoe en in hoeverre de syntactische geschiedenis van
bepaalde woorden, en dan denken we in de eerste plaats aan de werkwoorden, in
dat theoretische en daarom wat abstracte schema opgenomen en historisch verwerkt
moet worden.
Aan de noodzaak voor de samenstelling, niet alleen van een contemporaine,
maar evenzeer van een historische syntaxis de beschikking te hebben over een
sluitend systeem van structuren, dat als werkbasis dienst doet, kan naar ik meen,
nauwelijks getwijfeld worden. Met zo'n schema bedoel ik niet een serie logisch
geordende hoofdstukken over allerlei op zichzelf staande verschijnselen of
verschijningsvormen, bijvoorbeeld over het gebruik van de casusvormen en de
werkwoordsvormen, of over het syntactisch gedrag van de verschillende
woordsoorten, maar wat ik op het oog heb, is een samenhangend geheel van
syntactische structuren, dat organisch het stramien vormt voor alle taalhantering.
Taalhantering van iedere individuele taalgebruiker is altijd op de een of andere wijze
afgestemd op of bepaald door de algemeen geldige syntactische mogelijkheden.
Dat complex van patronen is niet een willekeurige bundeling van op zichzelf staande,
onderling verschillende vormen - maar een weefsel van met elkaar samenhangende,
uit elkaar voortkomende, of in elkaar overgaande en in elkaar overgrijpende
groepvormen. Het ontwerp voor een historische syntaxis, dat Weynen onlangs aan
de hand heeft gedaan, is naar mijn opvatting, zoals ik in mijn artikel ‘Op weg naar
een historische syntaxis’ heb uiteengezet, te veel geworden tot een
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verzameling van op zichzelf stuk voor stuk merkwaardige, interessante en zelfs
boeiende bijzonderheden. Zijn boek is geen geschiedenis van taalgebeuren. Aan
de andere kant is de basis die Van den Berg in zijn recente middelnederlandse
syntaxis heeft gelegd, naar mijn inzicht, te smal om aanspraak te kunnen laten
gelden op de functie van fundament of van uitgangspunt voor een historische
syntaxis. Zie voor beide het genoemde artikel in T.N.T.L. XC, blz. 58-80 (1974).
Wanneer ik mij persoonlijk zou gaan wagen aan de opzet van een handboek, dat
de ontwikkelingslijnen van het syntactisch taalgebruik door de eeuwen heen zou
moeten schetsen, dan zou ik - en dat klinkt wellicht wat chauvinistisch - het liefst
gaan opereren met het syntactische systeem, dat ik thans bezig ben toe te passen
op de analyse en beschrijving van het moderne Nederlands. Enig experimenteren
met het middelnederlands en met taal uit latere perioden heeft mij namelijk geleerd,
dat het door mij ontworpen schema van structuren zonder veel moeite ook op de
vroegere fazen van het Nederlands kan worden toegepast. Dat komt, doordat dit
systeem niet, althans niet in eerste instantie, is gebaseerd op uiterlijke
vormeigenaardigheden van woordverbindingen zoals verbuigingen van
naamwoorden, vervoeging van werkwoorden, congruentie van verbonden woorden,
woordschikking of volgorde en dergelijke veranderlijke kenmerken die slechts op
het tweede plan van de syntaxis meespelen. Juist voor de historische syntaxis is
het van belang te erkennen, dat het wezenlijke van woordgroepen en zinnen niet
schuilt in die wisselende uiterlijkheden, maar in de interne structuren die ontstaan
door de semantisch-syntactische relaties tussen de componenten van meer of
minder gecompliceerde syntactische eenheden op lager of hoger niveau. De
principiële onderscheiding van zinspotente woorden en groepen tegenover
ingebouwde zinsdeelgroepen zonder zinspotentie is in mijn ogen voor de analyse
van alle taal, in welke periode ook, van wezenlijke betekenis en daarom het enige
zinvolle uitgangspunt voor de syntactische analyse. Onmiddellijk sluit daarbij aan
de onderscheiding van inhaerente en secundaire elementen in groep en zin op
semantische basis, en dan in de derde plaats op grond van syntactische functies
het verschil tussen intern en extern funge-
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rende elementen, m.a.w. de relaties tussen de componenten onderling, zoals die
tussen subject en object en adverbiale bepalingen, aan de ene kant, en de functies
van de zin als syntactische eenheid aan de andere kant, zoals modale en
temporeel-aspectische facetten.
De volgende stap, die noodzakelijkerwijze moet volgen, is het maken van
onderscheid tussen wat ik kortheidshalve de typen A, B en C heb genoemd, een
onderscheiding die de aard van de zinnen en daarmee hun interne structuur raakt,
nl. zinnen die gebouwd zijn op de grondverbinding van een subject met een
werkwoord zonder object (A), die met object (C) en daar tussen in die met een
praedicaatsnomen (B). Alle vormen van zinnen zijn tot die grondstructuren terug te
brengen of spelen er tegen aan, ook de zgn. eencellige zinnen, die uit zinspotente
woorden bestaan, en de beknopte en de samengestelde zinnen, of die door
coördinatie of door subordinatie van zinspotente groepen zijn opgebouwd. En de
machtige invloed van de syntactische stereotypering heeft zich in alle perioden doen
gelden: vele idiomatische beperkingen en fixaties zijn langs die weg ontstaan.
Zo gezien bestaat er in beginsel geen verschil tussen het syntactische apparaat
van het middelnederlands en dat van daarop volgende fazen van taalontwikkeling.
En toch zijn er tastbare verschillen te constateren tussen een brok ouder
Nederlands, middelnederlands, zeventiende- of achttiende-eeuws, en de vertaling
daarvan in modern Nederlands. Aan de voortgaande taalverandering heeft behalve
de klankvorm en de woordvorm zeker ook de syntaxis deel. Anders zou er van een
historische syntaxis helemaal geen sprake hoeven te zijn. Er is zelfs een duidelijke
samenhang te bespeuren tussen wijzigingen op het gebied van de klanken, de
woordvormen en de woordverbindingen.
Men denke slechts aan de vervanging van casusvormen door praeposities,
waardoor een enorme uitbreiding en verfijning van uitdrukkingsmogelijkheden is
ontstaan, maar waardoor intussen wel de vorm doch gewoonlijk niet de interne
structuur van de zinspotente groepen wordt aangetast. Een ander voorbeeld is het
ontstaan van omschrijvende vormen voor passieve, futurische en perfectische
voorstellingswijzen, m.a.w. combinaties van hulpwerkwoorden als
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worden, zullen, hebben en zijn met nominale delen van een werkwoord, participia
en infinitieven. Nog meer ingrijpend is wellicht de omzetting van onpersoonlijke
verbindingen in combinaties met een grammaticaal subject. Een historisch boeiende
aangelegenheid is voorts de ontwikkeling van reflexieve verbindingen uit formeel
als zodanig niet gekenmerkte mediale zinspotente groepen van het A- en van het
C-type. En laten we tenslotte de veranderingen of fixaties in bepaalde
woordschikkingsgewoonten voor zin en groep in dit verband niet vergeten.
In het algemeen kan men zeggen, dat de zich verjongende taal voor formeel
versleten uiterlijkheden nieuwe vormen tot ontwikkeling heeft gebracht, die dan
meermalen in overgangsperioden als concurrenten of als stilistische varianten reeds
aanwezig waren naast de oudere, afstervende of op zij gedrongen mogelijkheden.
Maar ook is het waar, dat de jongere taal zich naar de behoefte van nieuwe
cultuurperioden, meermalen op syntactisch gebied heeft verfijnd, zodat meer
keuzemogelijkheden ontstonden of preciesere, meer gedetailleerde uitingsvormen
ter beschikking kwamen. En in verband met deze verfijning blijken dan meer
gecompliceerde varianten van de zinspotente grondtypen in omloop te zijn gekomen.
Dit alles is echter nooit zo ingrijpend dat daardoor het syntactisch systeem als geheel
wezenlijk wordt aangetast: het historisch gebeuren speelt zich af aan de periferie,
aan de oppervlakte of binnen de grenzen van de interne grondstructuren, m.a.w.
binnen het kader van het ontworpen schema, dat overeenkomt met het syntactisch
systeem van de taalwerkelijkheid.
Intussen baart toch het tweede thema van mijn betoog ons bij de toepassing van
het ontworpen systeem enige practische zorgen: hoe is de verhouding tussen de
woordgeschiedenis en de historische syntaxis bij de analyse maar vooral bij de
beschrijving van het syntactisch taalgebeuren in de loop der tijden te benaderen en
te benutten? Een syntaxis onderstelt meer dan een uitstalling van geabstraheerde
patronen, modellen of fundamentele structuurtypen en hun variaties. Pas de
bestudering van de toepassing van die structuren, dus van de gedragingen der
woorden, op grond van hun semantische waarden,
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in die structuren, brengt leven in de taalbrouwerij. Dan stuiten we op de semantische
grenzen van de syntactische structuren als model, op beperkingen in hun
gebruiksmogelijkheden, op syntactische idiomatismen in het taalgebruik, maar dan
ervaren we ook wat we onder de syntactische potentie van de woordcategorieën
én van de individuele woorden moeten verstaan. Pas het woordgedrag binnen de
grenzen der syntactische structuren maakt de syntaxis tot een afspiegeling van
levend taalgebruik. Dat geldt voor de contemporaine syntaxis, maar mutatis mutandis
ook voor de historische syntaxis. Alleen, hier wordt de zaak nog veel
gecompliceerder. Niet slechts de taalklanken, de verbuigingsvormen, de syntactische
verbindingsmiddelen en daardoor het uiterlijk van de syntactische structuren zijn
aan verandering onderhevig. Ook de woorden zelf veranderen wat hun semantische
inhoud betreft en daarmee wat hun syntactische potenties en reële functies in de
zinspotente groepen aangaat. Een zelfde werkwoord kan bijvoorbeeld in verschillende
syntactische structuren naast elkaar toepassing vinden, maar dat operatieterrein
kan door gebruiksomstandigheden verruimd dan wel beperkt worden. Kort gezegd:
het syntactisch gedrag van woorden kan zich grondig wijzigen in de loop van de
tijden, en het woord kan zelfs uit de taal en daarmee buiten de gezichtseinder van
de historische syntaxis verdwijnen. Woordgeschiedenis - en dan bedoel ik natuurlijk
niet de etymologische of de vormgeschiedenis maar de syntactische geschiedenis
van het woord - is niet identiek met de historische syntaxis van de taal. Syntactische
woordgeschiedenis gaat over het gedrag van het individuele woord in groepvormen
en zinsvormen. De geschiedenis van de syntaxis gaat over het bestaan, de
ontwikkeling en de toepassingsmogelijkheden van groeps- en zinsstructuren,
waaraan de individuele woorden, naar hun aard, betekenis en syntactische potentie
in de tijden van hun bestaan, functioneel deel hebben. Het beschrijvingssysteem
van de historische syntaxis moet en kan een, althans qua raamwerk, stationair
karakter hebben, het beschrijvingssysteem van de woordhistorie wisselt met het
specifieke onderwerp, de betekenis en het daarmee samenhangend syntactisch
gedrag van de betrokken individuele woorden.
Hoe zijn die twee met elkaar te rijmen of tot een reële historische
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beschrijvende syntaxis te verenigen? Om enige indruk te geven van de moeilijkheden
en mogelijkheden die zich in dit opzicht voordoen, moge ik de lezer, in aansluiting
op mijn artikel in het onlangs verschenen boek ter ere van Van Loey, een paar
syntactische woordgeschiedenissen voorleggen. Ik heb de voorbeelden, waarvan
ik bij deze historische schetsen uitga, ontleend aan een tekst van Coornhert uit de
zestiende eeuw. Opzettelijk, om twee redenen. De zestiende eeuw, en dan speciaal
het laatste kwart daarvan, betekent de kentering in de geschiedenis van de
Nederlandse taal in twee opzichten. We bevinden ons op de tijdgrens tussen
middeleeuwen en moderne tijd, gemarkeerd door de geografische verplaatsing van
het toonaangevende cultuurleven van Zuid- naar Noordnederland, en van de
doorwerking van de renaissance, die ook op de ontwikkeling van de
gemeenschappelijke cultuurtaal grote invloed heeft gehad.
Van uit dit keerpunt kunnen we dan telkens voor individuele woordgegevens
gemakkelijk aan de ene kant terugzien op het middeleeuws verleden als ook aan
de andere kant vooruit lopen naar wat we thans aan syntactische verworvenheden
bezitten, of op bepaalde punten blijkens thans bestaande hiaten wellicht verloren
hebben.
II. Ons eerste voorbeeld is de syntactische geschiedenis van aandringen. Dit
werkwoord komt in zoverre overeen met het in het zo even genoemde artikel
besproken toe eigenen, dat het ook een scheidbare samenstelling genoemd kan
worden van een werkwoord (dringen) en een richtingaanduidend partikel (aan),
maar in zijn historische ontwikkeling vertoont het een ander beeld.
In de ‘toeeyghenbrief’ die voorafgaat aan de ‘Zedekunst, dat is de
Wellevenskunste’ van Coornhert vinden we een voor ons taalgevoel niet meer
acceptabel voorbeeld van transitief gebruik in de verbinding met een persoonlijk
belanghebbend voorwerp en een zakelijk lijdend voorwerp: ‘Want ghij alleen zijt de
man die aldereerst mij dit werck hebt angheraden en door u anporren bijna
anghedrongen’. Opvallend is hier de syntactische parallellie tussen de verbinding
met ‘anraden’ en ‘andringen’ waardoor samentrekking mogelijk wordt. Het is
verleidelijk in deze zin aandringen te vertalen door opdringen, dat in
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moderne taal wel past in dezelfde structuur van S vf A3 A4 A8, terwijl wij aandringen
daarin niet meer hanteren. Maar deze vertaling, die in feite alleen zou neerkomen
op vervanging van het partikel aan als A8 door het partikel op zou Coornherts
bedoeling toch niet juist weergeven. Hij wil namelijk zeggen dat Spieghel hem met
onontwijkbare nadruk heeft aangespoord om dit boek te schrijven. Het tegenwoordige
opdringen is echter geen synoniem van aansporen. Het object bij opdringen is
idiomatisch beperkt tot zaken die de betrokkene eventueel als van buiten af komende
wel kan accepteren, zij het tegen z'n zin, maar het object kan geen handeling zijn
die de betrokkene zelf moet gaan verrichten. Het werkwoord aansporen dat wij in
de moderne tijd daarvoor gebruiken, vertoont dan ook een andere syntactische
structuur: Gij spoort mij tot dit werk aan (S vf A4A5A8). Aan de andere kant hebben
we in onze woordvoorraad tegenwoordig ook wel de beschikking over het werkwoord
aandringen, op zichzelf genomen, maar we hanteren dat verbum in andere
zinspotente structuren, nl. die zonder lijdend voorwerp, maar wel met een of twee
voorzetselvoorwerpen (A5) of een infinitiefconstructie: bij iemand op iets aandringen,
of bij iemand aandringen om iets gedaan te krijgen. Datgene waarop men bij iemand
aandringt is normaliter een verbaal begrip. Desnoods zou daarvoor het verbale
substantief ‘werk’ in aanmerking kunnen komen, maar een soepeler vertaling van
Coornherts zestiende-eeuwse zin en meer in overeenstemming met de
tegenwoordige gangbare syntactische vormgeving zou aldus luiden: ‘Want u alleen
bent degene die mij het allereerst heeft aangeraden en er bij mij voortdurend met
grote klem op heeft aangedrongen dit werk te ondernemen (c.q. dit boek te
schrijven)’.
We staan dus ook in dit geval voor een idiomatische kloof tussen zestiende-eeuws
en modern taalgebruik. Naast de oude transitieve verbinding ‘iemand iets aandringen’
die formeel volkomen past in de traditionele S vf A3 A4 A8-structuur, staan twee
moderne intransitieve verbindingsmogelijkheden: bij iemand op iets aandringen en: bij iemand aandringen om iets te doen; terwijl bovendien een derde mogelijkheid
open staat, waarin wel een A4-object optreedt, maar dan in combinatie met een
ander partikel, nl. de transitieve groep-

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 91

164
vorm: iemand iets opdringen. Bij een en ander doen zich evenwel de nodige
semantische verschillen voor. Hoe is deze discrepantie historisch te verklaren?
In de eerste plaats moet worden vastgesteld, dat de combinatie aan - dringen in het
middelnederlandse taalgebruik waarschijnlijk nog niet gangbaar was. Het enige
voorbeeld dat Verdam vermeldt, stamt uit een zestiende-eeuwse tekst. Kiliaen noemt
de samenstelling niet, hoewel hij overigens verscheidene combinaties met aan
opsomt, zoals aandoen, aandienen, aandrijven, enz. Het grondwerkwoord dringen
wordt blijkens het MW in het middelnederlands van oudsher op twee wijzen
gehanteerd: intransitief en transitief. Als intransitief werkwoord betekent het ‘ter
aangeduide plaatse druk uitoefenen’, maar ook in mediale zin als werkwoord van
beweging ‘zich met geweld voortbewegen in een aangegeven richting’. Vergelijk:
Vrau Hoede, die daer stont ende dranc an der weech (= tegen de muur), O. Vl. Lied
en Ged. 276 - Van sweerden groot geclanc daer deen teghen den ander dranc.
Grimb. II, 5968.
Het transitieve gebruik van dringen met een concreet object blijkt uit: Ene doerne
croene scarp ende groet dronghen si hem op sijn hoet. Lsp. II, 5337. In dit geval
zouden wij wellicht aan het werkwoord drukken de voorkeur geven: een grote scherpe
doornenkroon drukten zij hem op het hoofd. En in combinatie met een persoon als
object, zoals in: Omdat hi vortan verre van hem wesen soude, updat hi hem te min
dringen soude. Clerc. 89 - zouden we geneigd zijn het werkwoord te vervangen
door ‘bedreigen, in het nauw brengen, lastig vallen’. Maar afgezien van zulke
semantisch-idiomatische verschillen, kunnen we toch vaststellen dat het enkelvoudige
werkwoord dringen ook in tegenwoordig Nederlands nog altijd zowel transitief als
intransitief hanteerbaar is, zij het dan specifiek in de oude concreet-locale sfeer.
Vergelijk voor de vierledige C-structuur (S vf A4 A7): De man drong mij stilaan van
mijn plaats (c.q. in een hoek, op zij, weg). Voor de A-structuur (S vf A7): Het water
drong door de poreuze muur, zodat de kelder al spoedig blank stond. Zelfs heeft
het mediale karakter van het intransitieve werkwoord van
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beweging in een jongere taalperiode aanleiding gegeven tot formele reflexivering;
bv.: Met geweld drong ze zich naar voren. - Altijd dringt hij zich op de voorgrond.
Voor ons is het echter in dit verband van meer belang na te gaan, hoe de
na-middeleeuwse syntactische gebruikswijzen van aan + dringen aansluiten op dit
transitief en intransitief gebruik van het grondwerkwoord dringen. De toevoeging
van aan is op zichzelf begrijpelijk genoeg als verzwarende aanduiding van het
richtingsfacet dat in dringen als werkwoord van beweging of verplaatsing uiteraard
gegeven is: van versterkende toevoeging is dan ook dit partikel geworden tot
semantisch inhaerent element van de zinspotente groepen met bedoeld werkwoord.
Maar reeds nu wordt het duidelijk, dat het moderne gebruik van aandringen met
twee A5-objecten (bij iemand op iets aandringen) en het gesignaleerde transitieve
gebruik bij Coornhert zich onafhankelijk van elkaar moeten hebben ontwikkeld. Het
tegenwoordig gebruik moet de syntactisch uitgedijde voortzetting zijn van de
intransitieve toepassing, bij Coornhert vinden we een zestiende-eeuwse specificatie
van de transitieve verbinding zonder aan. Of nog wat anders geformuleerd: langs
deze twee lijnen, de transitieve en de intransitieve, ontwikkelen zich, onder
toevoeging van aan (A8), onafhankelijk van elkaar jongere (omvangrijker) structuren,
die evenwel semantische raakpunten vertonen. Laten we dit nog even historisch
nalopen.
Het W.N.T. levert ons verscheidene voorbeelden van het transitieve gebruik,
waarin een zaak als lijdend voorwerp (A4) is gehanteerd, een structuur die zich naar
behoefte ook laat omzetten in de passieve constructie: de citaten lopen van het
einde van de 16e eeuw bij Coornhert tot het midden van de 19e eeuw. Het ligt voor
de hand dat dan het richtingaanduidende facet van de transitieve handeling eventueel
in een persoonlijke datief (A3-object of belanghebbend, c.q. meewerkend voorwerp)
verdisconteerd is; maar dat element kan ook verzwegen worden, wanneer de context
duidelijk genoeg is. Vergelijk: Sij (de vrijers van Penelope) dringen 't houlijck aen/en
ick soeck vast d'uytstel. Coornhert Odyss. 2, 100 - Sijn voorstel soo dapperlick
aendringende, dat hij toonde dat het hem ernst was. Cats (1610) -

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 91

166
De weldaat wert den mensch wel somtijds aengedrongen, en 't dient hem tot verderf.
Cats (1622) - Het bewijs dat wel met de meeste kracht aengedrongen word. Van
Effen (1731) - Met nadruk aandringende de opmerking door mij gemaakt. Groen
van Prinsterer (1840).
Het is duidelijk, dat in deze transitieve toepassing, of die nu de S vf A4- of de S
vf A3 A4-vorm aanneemt, de nodige semantisch-syntactische speling bestaat, zodat
we nu eens geneigd zijn het citaat te vertalen met behulp van ‘van buiten af
opdringen’, dan weer van ‘met nadruk naar voren brengen’. De bij Coornhert
gesignaleerde betekenis van ‘aandringen om iets te doen’ keert eigenlijk nergens
terug. Het lijkt dus eerder een subjectieve, stilistische eigenaardigheid van Coornhert
dan een bewijs voor gangbaar gebruik.
Intussen vermeldt het WNT voor het uitoefenen van zodanige drang op iemand
nog een principieel andere transitieve structuur, nl. met de persoon als A4-object,
maar het voorbeeld van die gebruikswijze is door de auteurs van het woordenboek,
De Vries en Te Winkel (1882), zelf gemaakt en dus niet rechtstreeks ontleend aan
een contemporaine tekst, nl.: Men moet hem altijd aandringen om iets van hem
gedaan te krijgen. De schrijvers van het WNT steunen wel op enkele interessante
citaten uit de 17e eeuw: De dichter...van lust en ijver aengedrongen, dus weits te
weiden, u ten prijs. Vondel - Hier door is mij de geest zoo hevig aengedrongen, dat
beide schaemt en vrees zijn uit mijn hert gesprongen. Cats. Maar of ook ooit deze
transitieve toepassing met een persoon als A4 levenskrachtig is geweest, blijft
dubieus. In ieder geval is tenslotte de hele S vf A4-structuur, met of zonder A3-object,
en met wat voor lijdend voorwerp ook, zaak of persoon, buiten het syntactische spel
geraakt. Mij dunkt, ten dele door de altijd wat grillige concurrentiestrijd tussen
syntactische synoniemen voor hetzelfde semantische complex, waarbij het recht
van de sterkste geldt, een evaluatie die wij niet logisch kunnen vaststellen noch
voorspellen, maar eenvoudig op grond van de historische feiten moeten constateren.
Zo had m.i. ‘iemand aandringen om iets te doen’ weinig kans van overleven naast:
iemand aansporen, aanzetten, aandrijven, aanmoedigen tot iets en dergl. De
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combinatie ‘iemand iets aandringen’ is kennelijk onder de voet gelopen door ‘iemand
iets opdringen’, een verbinding die verder dan de zestiende eeuw in het verleden
teruggrijpt en dan in en sedert de 17e eeuw ruimer vertegenwoordigd is door citaten
in het WNT.
Maar in de tweede plaats moeten wij rekening houden met de historische tendentie
in de taal naar verfijning van onderscheidingen in de functie en daardoor naar een
idiomatische taakverdeling tussen verschillende syntactische structuren. Uit
historisch-syntactisch oogpunt is het namelijk interessant waar te nemen, dat uit de
oorspronkelijk eenvoudige intransitieve verbinding, juist wanneer aan zich eenmaal
als verzwarend partikel van richting heeft vastgezet en zodoende inhaerent
semantisch element in de structuur is geworden, omvangrijker zinspotente groepen
ontstaan met een of twee objecten die opkomen uit inhaerente locale en finale
bepalingen.
De concrete, locaalgebonden toepassing van dringen als intransitief werkwoord
van beweging, zet zich tot in de 19e eeuw voort in combinatie met aan, bv.: Ick sie
een groot geweld, een krachtig heyr aendringen. Pers. (1625) - De dijk brak door:
het ijs en 't water zwalpte mij na!...Mijn vader vond zijn graf in de aangedrongen
baren. Tollens. En in het evangelie van Lucas (5, 1) blijft de verbinding voortleven
met een localiserende richtingsbepaling; zoals reeds de Statenvertaling die aangaf
met: Ende het geschiedde, als de schare op hem aandrongh, om het woord Gods
te hooren, dat hij stont aan het meyr Gennesaret.
In het laatste voorbeeld zijn beide objecten embryonaal aanwezig, maar de
bepaling met op fungeert in deze A-structuur nog concreet locaal (op hem, daar
waar hij stond) en de infinitiefconstructie met om te fungeert nog adverbiaal in finale
betekenis: het semantisch subject van die infinitief is hier degene die aandringt en
niet degene op wie hij aandringt. Er is zgn. figuurlijk of overdrachtelijk taalgebruik
nodig om de overgang naar de objectieve C-structuur te bewerkstelligen. Maar
daarbij treedt tevens een verschuiving in de toepassing der praeposities op. De
zaak die het grammaticaal zinssubject tracht te bereiken wordt aangegeven met
het voorzetsel op, dat daarmee wordt tot een syntactisch morfeem voor de aanduiding
van het be-
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geerde object; de persoon die het tot standkomen daarvan moet realiseren daarom
door het grammaticaal subject in zijn streven wordt betrokken, wordt aangeduid
door de praepositie bij, oorspronkelijk localiserend partikel maar nu geworden tot
een soort casusmorfeem van als het ware een nieuw datiefobject. Het oudste citaat,
dat het WNT opgeeft, maar dat toch eigenlijk deze structuur nog onvolkomen
vertoont, stamt uit de 18e eeuw bij Wolff en Deken: Hoe, wat hamer, dringt hij niet
aan op deugd en goede werken? - een zin die mogelijk aangevuld moet worden
met: bij ons of bij iedereen. Overigens maken De Vries en Te Winkel weer zelf de
nodige voorbeeldzinnen: Ik heb al zo lang bij hem op betaling aangedrongen.
Naast deze nog zeer gangbare constructie is die met het voorzetsel om mogelijk,
bv.: Hij heeft vergeefs bij den Burgemeester om dat postje aangedrongen. En bij
Wolff en Deken weer zonder de persoon, bij wie men aandringt: Ik zal niet
onbescheiden aandringen om bijzonderheden te mogen weeten, die gij liefst
verzwijgt.
Uit dit exposé kan blijken hoe nauw de syntactische woordgeschiedenis en de
historische syntaxis op elkaar betrokken zijn. Om de plaats bij Coornhert, waarvan
we zijn uitgegaan (gij hebt mij dit werk angedrongen) historisch en syntactisch
doorzichtig te maken is de hele entourage van (aan)dringen nodig gebleken. Maar
afgezien daarvan is het verhaal van dringen - aandringen een illustratie voor
mogelijkheden van samenhangende syntactische ontwikkelingen. Het interessante
is daarin vooral dat de transitieve toepassing (iem. iets aandringen) waarvan
Coornhert gebruik maakte, in de loop der tijden weliswaar is verdwenen, maar tevens
is opgevangen of vervangen door een nieuwe structuur van hetzelfde werkwoord
die zich uit de intransitieve sfeer heeft ontwikkeld: bij iemand op iets aandringen of
bij iem. aandringen om iets te doen (= er op aandringen dat hij iets doet), dan bij
iem. aandringen om iets van hem gedaan te krijgen.
III. Met een nog lastiger probleem komen we in aanraking bij het lezen van een zin
uit het eerste hoofdstuk van de Wellevenskunste. Coornhert heeft
daaraanvoorafgaande betoogd dat ‘wel leven’ een
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kunst is, die niet wordt aangeboren, maar moet worden nagestreefd, die niet alleen
moet worden ‘gewild’ of begeerd, maar ook in overleg met de rede moet worden
beoefend. En dan volgt in paragraaf 10 deze pericoop: ‘Nu is ghewis dat alle
menschen liever stadelijck zouden leven in lustigher ghenoechten, dat wel leven is,
dan in verdrietelijcker onghenoechten, dat qualijck leven is. Het blijckt mede dat 't
meerdeel der menschen qualijck, dat is in verdrietigher onghenoechten leven. Dit
wel leven ghebreeckt dan niet an haer wille, maar an haer vermoghen, ende dit
door huer willigh en schuldich verzuym’.
Het gaat mij om het eerste deel van de laatste zin: ‘Dit wel leven ghebreeckt dan
niet an haer wille maer an haer vermoghen’. Vrij vertaald kunnen we wellicht
Coornherts bedoeling zo weergeven: Ze begeerden (wilden) dat wel leven wel, maar
ze kunnen het niet realiseren. Maar daarmee hebben we ons wel ver verwijderd
van de door Coornhert gehanteerde syntactische structuur.
Eigenlijk is die op het eerste gezicht niet zo direct doorzichtig. Voor een deel komt
dat ongetwijfeld door de omstandigheid, dat in de tegenwoordige taalvoorraad het
werkwoord gebreken helemaal niet meer voorkomt. Intuitief proberen we dan
‘gebreken’ in de tekst te vervangen door het nu wel gangbare ontbreken. Maar dan
lopen we weer het gevaar hedendaags taalgebruik met daaraan verbonden
semantische waarden terug te projecteren op de zestiende eeuw. Bovendien zitten
we dan toch nog voor het dilemma, welke syntactische structuur van ontbreken we
hier zouden moeten toepassen: de oorspronkelijke (het ontbreekt iemand aan iets)
of de persoonlijke (iemand of iets ontbreekt aan iets of iemand anders). En tenslotte
dient zo'n vervanging alleen nog maar ter vertaling, zonder dat daarmee nu ook de
syntactische constructie van het origineel doorzichtig is geworden. Met het oog
daarop blijkt het noodzakelijk de historische achtergronden van de syntactische
gebruiksmogelijkheden van het toenmalige werkwoord gebreken bloot te leggen.
Als we dat proberen te doen, komen we in aanraking met een heel complex van
structuurmogelijkheden in het middelnederlands: transitieve en intransitieve
verbindingen, persoonlijke en onpersoonlijke,
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met en zonder inhaerente bepalingen en objecten van verschillende aard en vorm.
Voor onze poging de bedoelde tekst van Coornhert syntactisch zuiver te interpreteren
is het niet strikt nodig álle gebruiksmogelijkheden van gebreken de revue te laten
passeren. Maar om naar aanleiding daarvan zich een wat vollediger beeld te kunnen
vormen van het gehele syntactische complex van mogelijkheden rondom dat ene
werkwoord gebreken, dat nog tot de levende taal in de zeventiende eeuw heeft
behoord maar sindsdien door ontbreken op zij is gedrongen, is het wel gewenst, de
voornaamste structuurmodellen in een onderlinge vergelijking te betrekken. Eigenlijk
is het verbazingwekkend dat een zo simpel werkwoord uit een negatieve semantische
sfeer, dat oorspronkelijk kapotgaan of kapotmaken betekent, in zo verschillende
syntactische structuren kon worden gehanteerd, dat men zich afvraagt of men wel
met één en hetzelfde werkwoord te maken heeft.
In de eerste plaats dan kon gebreken met een substantivisch begrip, specifiek
een concreet breekbaar ding, als grammatisch subject verbonden worden. In de
intransitieve A-structuur betekent het mediaal ‘kapotgaan’. De directe transitieve
tegenhanger daarvan in de C-structuur is de S vf A4-verbinding: het object is dan
het breekbare element en het werkwoord staat semantisch gelijk met kapotmaken.
Beide mogelijkheden openen de weg naar semantische varianten en deze leiden
soms tot andere, meer uitgebreide syntactische structuren.
Zo voert de transitieve lijn via overdrachtelijk gebruik met een persoon als object,
in de betekenis van ‘iemand kapotmaken = iemand overmeesteren, bedwingen,
onderwerpen’ naar een merkwaardig reflexief gebruik, dat slechts een kortstondig
bestaan in middeleeuwse taal heeft gehad: hem (selve) gebreken - in de betekenis
van ‘zichzelf dwingen tot een handeling, die men eigenlijk niet wil of niet met zijn
geweten in overeenstemming kan brengen’; zo bv. in de latere ridderpoëzie: Hoe
soudicker mi toe ghebreken, dat ic die vrouwe doot soude steken? Segh. 8829.
Maar deze en andere transitieve toepassingen vallen buiten het verband van onze
tekst.
Dichter daarbij in de buurt komen we, wanneer we de intransitieve lijn vervolgen.
Uit de betekenis ‘stukslaan’ zijn semantisch te be-
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grijpen de nuancen van: te niet gaan, bezwijken, en dan met wat grotere sprong ‘er
niet meer zijn, niet aanwezig zijn’ Daarmee komt gebreken in het zelfde semantische
veld, als waar ontbreken, dat vanwege zijn praefix een andere oorsprong heeft (nl.
‘voor den dag komen’), reeds in het vroege middelnederlands merkwaardigerwijze
was terechtgekomen. Sindsdien begint dus in feite de concurrentie.
Aan de combinatie van een subject met een verbum finitum van het intransitieve
gebreken wordt dan meermalen een andere of beperkende aanwijzing toegevoegd
door middel van praeposities als ane en in, bv.: Hoe ment leest, hoement spelt, daer
moet een letter an ghebreken. Hildegaersberch (eind 15e eeuw). Maar veel
algemener was reeds de verbinding met een datiefobject van de persoon, aan wie
iets ‘gebreekt’ alias ‘ontbreekt’, bv.: Wi hebben onse volc gheteld; ons ne ghebreect
niet een man. Rijmb. 6305 - Nembermere sone ghebrect hen goet noch ere. Torec.
37. Verschillende negatieve semantische nuancen sluiten daarbij aan, zoals die
van: missen, falen, schorten, schelen, mankeren, en dergl., bv.: Ziet doch, wat hem
deert. Wat mach hem ghebreken? Nu Noch 180. En eigenaardig is voor de verbinding
met een datief van de persoon en een beperkende bepaling met het voorzetsel an:
Datter joncfrouwen an mi ghebrect, dat ic se hebbe dus bedroghen...hier af willic
mine mesdade noch beteren. Mor. 3640.
Naast al zulke verbindingen met substantivisch subject, waarmee omschreven
wordt dat ergens of ten opzichte van iemand iets mankeert, staat dan nog de
onpersoonlijke vorm, evenals dat het geval is bij ontbreken. De oude constructie is
die met een datief van de persoon en een genitief van de zaak, de onpersoonlijke
verbinding zonder grammatisch subject: waters ghebrac hem. Rijmb. 4415 - Van
der steke was hij so sere verdooft, dat hem sins gebrac. Wal. 9847. In de plaats
van het genitiefobject komt dan al spoedig het voorzetselvoorwerp met aan in
gebruik, terwijl het onbepaalde voornaamwoord het als grammaticaal subject het
werkwoord te hulp komt, bv.: Of 't hem aen wijsheit gebrake, dat hi also selden
sprake? Doct. I, 336. (1345).
Uit de gegevens van het WNT mogen we opmaken dat verschil-
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lende van genoemde syntactische structuren van gebreken nog in de 17e eeuw in
gebruik zijn, bv. de oorspronkelijke constructies met een datief of een
voorzetselvoorwerp: Geen schepsel zoo volmaekt, oft hem gebreect noch yet. Krul.
- Maar wat is schoone verw', wanneer beleefde zeden/gebreken aen de geest,
gebreken aan de leden? Cats. - en de onpersoonlijke, bv.: In oude Hollandsche
liederen hoort men noch een natuurlijcke vrypostigheit, vloeientheit en bevallijcker
zwier; maar het gebrac den eenvoudigen Hollander aen opmercking en oefening.
Vondel. En, misschien als archaïsme, nog bij iemand als Bosboom-Toussaint: Dien
zou het aan een' zendeling uit zijn eigen huis niet gebreken.
Normaler is echter in deze tijd de verbinding met ontbreken, zoals die nog altijd
in twee toepassingen gangbaar is: Het ontbrak hem aan moed - en: Moed ontbrak
hem.
Terugkerend tot onze tekst bij Coornhert blijft het moeilijk te beslissen welke
historisch overgeleverde mogelijkheid van structuur hier aanwezig moet worden
geacht. We kunnen moeilijk zeggen dat de constructie hier onpersoonlijk is bedoeld:
een letterlijke vertaling ‘het ontbreekt (= gebreekt) dit wel leven niet aan hun wil
maar aan hun vermogen’ geeft geen begrijpelijke zin, - evenmin als op het eerste
gezicht de omschrijving: dit wel leven ontbreekt (= gebreekt) niet aan hun wil, maar
aan hun vermogen. Tenzij we het toch in deze richting zouden moeten zoeken,
maar dan heeft Coornhert de nog bekende constructie toch wel op een wat
ongewone, eigenzinnige wijze toegepast. Uitgaande van de opvatting dat gebreken
hier moet betekenen ‘afwezig zijn’ en ‘an + substantief’ als beperkende bepaling
fungeert, zou ‘het wel leven ontbreekt (= gebreekt) niet aan hun wil’ een wat
geforceerde omschrijving moeten zijn voor ‘het wel leven is niet afwezig t.a.v. hun
wil, valt niet buiten hun wil, m.a.w. is wel object van hun wil (begeerte), maar valt
wel buiten hun vermogen, m.a.w. is niet object van hun vermogen’, anders gezegd
ze begeren het wel leven wel, maar kunnen het niet bereiken. In die betekenis
hebben we het dan ook in het begin van onze beschouwing ‘vrij’ vertaald.
Wellicht zou tenslotte nog zijn te overwegen, dat ‘gebreken’ hier
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zou bedoeld zijn in de betekenis van ‘te niet gaan, schipbreuk lijden’, zodat de hele
zin opgevat moet worden: dit wel leven lijdt schipbreuk niet op hun wil maar op hun
‘niet kunnen’.
Een beslissende oplossing is wellicht te vinden, als men nagaat of Coornhert
deze of een dergelijke combinatie ook op andere plaatsen heeft toegepast.
IV. Uit de gegeven voorbeelden kan, hoop ik, genoegzaam gebleken zijn hoe nauw
deze drie facetten met elkaar samenhangen: de interpretatie van een tekst uit het
taalverleden, de geschiedenis van een werkwoord ten opzichte van zijn syntactisch
gedrag en de historische syntaxis in ruimere zin. Voor het doorzichtig maken van
de gegeven tekst hebben we de historische syntaxis nodig, tussen syntactische
woordgeschiedenis en historische syntaxis bestaat een onverbrekelijke
wisselwerking. Maar daarmee keren we tevens terug tot de vraag in het begin van
ons betoog: hoe zijn die laatste twee met elkaar te vervlechten in de praktische
vormgeving van de syntaxis? Het antwoord daarop hebben we hier en daar en
passant reeds in beginsel aangeduid. Het is natuurlijk niet mogelijk, alle
geschiedenissen van de afzonderlijke werkwoorden, laat staan van andere soorten
van woorden, die we nog buiten beschouwing hebben gelaten, integraal op te nemen
in het bestek van de historische syntaxis, juist vanwege het wisselende gedrag van
het betrokken werkwoord, dat verschillende syntactische patronen tegelijkertijd
bestrijkt of in opeenvolgende taalfazen doorloopt. In welk onderdeel van de syntaxis
zouden we namelijk de sterk genuanceerde geschiedenis van eigenen of van
toeeigenen te berde moeten brengen? Waar zou het historisch verloop van het
syntactisch gedrag van het werkwoordelijk complex van opdringen het meest op
zijn plaats zijn en waar past het verhaal van het verloren gegane werkwoord gebreken
naast zijn jongere concurrent ontbreken? De historische syntaxis is geen historisch
woordenboek, al zijn er tussen die twee zeer nauwe relaties. Het cardinale verschil
zit in de ordeningsprincipes. Voor de historische syntaxis, die in beginsel het nodige
illustratiemateriaal uit de woordgeschiedenissen niet ontberen kan, zit er niets anders
op, dan te selecteren
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en in de individuele woordgeschiedenis de schaar te hanteren. Hetzelfde werkwoord
komt dan zo nodig in verschillende onderdelen, bij de behandeling van verschillende
syntactische structuren, als bewijsmateriaal aan de orde, al naar de syntactische
mogelijkheden die dat werkwoord in de verschillende fazen van de taal heeft geboden
of nog biedt. Soortgelijke ontwikkelingen bij verschillende werkwoorden komen dan
vanzelf bij de behandeling van overeenkomstige structuren gebundeld aan het licht,
als symptoom van de groeiverschijnselen op meer algemeen syntactisch gebied.
En verwijzingen naar andere structuurtypen waarin hetzelfde woord bruikbaar is of
was, eventueel in een alfabetische klapper, kunnen tot op zekere hoogte de schade
die de knipmethode heeft aangericht, voor de eenheid in de geschiedenis van het
individuele woord herstellen. Wellicht zou men als ideaal kunnen stellen dat alle
werkwoorden met hun semantische structuren en dus met al hun syntactische
structuurmogelijkheden in de historische syntaxis aan de orde moeten komen,
althans vermeld worden, eventueel met verwijzing naar het historische woordenboek.
Maar het is de vraag of dit per se nodig is, om een verantwoord beeld te geven van
de geschiedenis van het syntactisch apparaat en zijn toepassing in het taalgebruik
door de eeuwen heen. Men moet de contouren van de bebossing of zelfs van de
afzonderlijke bossen als onderdelen daarvan niet onduidelijk maken door de aandacht
te zeer te vragen voor een veelheid van individuele bomen: men ziet dan vanwege
de bomen het bos niet meer. En in de syntaxis gaat het toch in de voornaamste
plaats om het bos. Tenslotte blijven historische syntaxis en geschiedkundig
woordenboek elkaars goede geburen, vooral wanneer nieuwe inzichten op
syntactisch gebied gaan doorwerken in de vormgeving van de artikelen in het
woordenboek.
Groningen
G.A. VAN ES
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Jonathas ende Rosafier
Een onbekend postincunabel-fragment en de oorspronkelijke vorm
*)
van het handschrift
In 1957 kwam de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek in het bezit van een
exemplaar van de postincunabel: Vocabularius utriusque Iuris perutilis ac valde
1)
necessarius omnibus scholaribus [...] Parijs 1514, gedrukt door Berthold Rembolt .
Dit feit zou geen vermelding waard zijn (het werk is niet onbekend en de bibliotheek
bezat reeds een, zij het incompleet, exemplaar), wan-

*)

1)

Drs. Dirk Jurjen Huizinga, die in 1937 mijn collega is geweest bij het Leidse Woordenboek per 1 januari 1938 ruilde hij deze betrekking voor die van wetenschappelijk ambtenaar aan
de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam - is aan het hier nu verschijnende artikel begonnen
in de winter van 1956/57, na een eerste maagoperatie in 1956, toen hij zich heel goed voelde.
Afgemaakt heeft hij het pas in de zomer van 1958, misschien zelfs in de zomer van 1959.
Zijn bijdrage was oorspronkelijk bestemd voor Het Boek, maar bleef door omstandigheden,
vooral door zijn toenemende kwaal waaraan hij op 22 augustus 1961 overleed, ongepubliceerd.
In de zomer van 1974 wendde Mevrouw M.G.N. Huizinga-Caro zich tot me met het verzoek
de bijdrage van haar man, al of niet in omgewerkte vorm, alsnog gepubliceerd te krijgen. Na
enig zoeken bleek dr. M. de Haan, die zich toevallig met het onderwerp Jonathas ende Rosafier
had beziggehouden, bereid, tesamen met zijn assistent B.-J. van Delden, een lichtelijk bekorte
versie van het stuk persklaar te maken.
In zijn ‘In Memoriam D.J. Huizinga’, (Bibliotheekleven 46 (1961), 497-498) heeft prof. H. de
la Fontaine Verwey geschreven, dat het grote verdriet van de overledene was ‘dat zijn
toenemend slechte gezondheid hem verhinderde het wetenschappelijk werk te voltooien, dat
hem vele jaren bezig hield’. Het zal zijn vrouw en zoon en zijn vele goede vrienden tot vreugde
zijn, dat tenslotte toch een klein stukje van het werk van Dirk Huizinga het licht ziet in een
tijdschrift verschijnend op de plaats waar hij in 1937 een, naar ik meen te weten, gelukkig
‘Wanderjahr’ heeft doorgebracht. F. de Tollenaere
De signatuur van deze Vocabularius in de Universiteits-bibliotheek van Amsterdam is OK
66-211. De schutbladen bevinden zich nog steeds in de oorspronkelijke band.
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neer zich in het boek niet voor en achter het eigenlijke werk schutbladen bevonden,
aan beide zijden bedrukt met een middelnederlandse tekst in twee kolommen. De
bovenkant van de tekst bevindt zich bij het eerste blad aan de kant van de snede,
bij het tweede blad aan de rugzijde (zie Naschrift op blz. 212). Bij onderzoek bleek
terstond waar deze tekst thuishoort. Hij bevat enige malen de namen Jonathas en
Rosafier. Wij hebben dus te doen met een fragmentje van een gedrukte tekst van
2)
dit werk .
Van deze middelnederlandse tekst bezit de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek
het enige handschrift, uitgegeven door Napoleon de Pauw in zijn
3)
Middelnederlandsche gedichten en fragmenten I . Deze telt in de uitgave 1208
verzen, begin en einde ontbreken. Het handschrift, op papier geschreven, is door
W. de Vreese gedateerd op omstreeks 1500, en bevindt zich in slechte staat. Het
bestaat uit een octern van in elkaar gevoegde bladen, met nog vier losse folio's en
een blad van twee folio's aan elkaar.
Behalve deze tekst bestaan er enkele kleine fragmenten van een volksboek, een
postincunabel, teruggevonden en uitgegeven door W. de Vreese in T.N.T.L. 13
(1894), blz. 247-255. Deze zijn gedateerd op circa 1505 en beschreven bij
4)
Nijhoff-Kronenberg onder no. 3165 . De Pauw drukt ze af als fragment A (a.w., blz.
487-493). Drie van deze vier blaadjes gaan aan de tekst in het A'damse hs. vooraf,
het vierde correspondeert met vs. 576 vlg. De door ons aangetroffen schutbladen
zijn van een ander boek afkomstig dan de fragmenten van De Vreese; deze tellen
22 verzen, de onze 20 op een bladzijde. Bovendien zijn de afmetingen van onze
blaadjes kleiner.

2)
3)

Deze fragmenten zijn beschreven onder nummer 4351 in W. Nijhoff en M.E. Kronenberg:
Nederlandsche bibliographie van 1500 tot 1540. Deel III, tweede stuk. 's-Gravenhage, 1958.
Jhr. Mr. Napoleon de Pauw: Middelnederlandsche gedichten en fragmenten. Deel I, Geestelijke
en zedelijke gedichten. Gent 1893-1897, p. 494-529. De huidige signatuur van het hs. is I A
m

4)

24 .
W. Nijhoff en M.E. Kronenberg: Nederlandsche bibliographie van 1500 tot 1540. Deel II.
's-Gravenhage 1940.
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Jonathas ende Rosafier is een samenstel van motieven uit ridderromans en
Mariaverhalen. Het schema van het verhaal komt in het kort hier op neer.
Een ridder, later koning, Jonathas, zal trouwen met Rosafier. Omdat er echter
een doem op haar rust dat zij van haar vader een kind zal ontvangen, trekt Jonathas
zich terug en zal met haar zuster huwen. Rosafier verneemt, door een verwisseling
met haar zuster in de huwelijksnacht, waarbij zij haar eer bewaart, de ware reden.
Om haar doem te ontkomen verzoekt zij Jonathas haar in het klooster te brengen.
Dit geschiedt. De vader, terugkerend van een krijgstocht tegen de Saracenen, ziet
Rosafier en begeert haar. Hij verkoopt zijn ziel aan de duivel om zijn doel te bereiken,
hetgeen gelukt. Rosafier, om haar schande te ontlopen, verlaat het klooster en leeft
zeven jaar in zonden. Jonathas gaat haar zoeken en vindt haar ten leste. Hij probeert
haar over te halen Maria om vergiffenis te smeken en in het klooster terug te gaan.
Hier begint de tekst van onze schutbladen. Het blijkt dat Maria, evenals in de
Beatrijs, al die zeven jaren de taak van Rosafier in het klooster heeft vervuld. Rosafier
krijgt vergiffenis en zal abdis worden. Jonathas zal zijn koninkrijk wegschenken en
Maria zal hem met zijn vrouw en Rosafier komen halen om ze in de hemel te
geleiden.
Begin en slot van het verhaal ontbreken.
Ik onderzoek nu eerst de verhouding van de schutbladen tot de tekst van het
handschrift en bespreek daarvan de betekenis. Daarna probeer ik de schutbladen
zelf te dateren.
Het blijkt dat we te doen hebben met de folio's 19, 20, 21 en 22, dat zijn de laatste,
losse folio's van het handschrift in de uitgave van De Pauw afgedrukt op blz. 523-528.
Ik begin met de overeenkomstige verzen van schutbladen en handschrift tegen
elkaar uit te zetten (zie blz. 186-193). Daarbij heb ik aan de tekst het volgende
toegevoegd: 1a en 1b zijn de twee kolommen van de voorkant van het voorste
schutblad; 2a en 2b vormen de achterkant, waarbij natuurlijk 2b aan de achterkant
van 1a staat en 2a aan de achterkant van 1b. Hetzelfde bij 3a, 3b, 4a en 4b.
Daarnaast zijn de overeenkomstige regels van de
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editie De Pauw aangegeven en links en rechts daarvan weer staat de foliëring van
het handschrift.
In de eerste plaats vallen de volgende algemene eigenaardigheden op:
1. Uit het vierde door De Vreese uitgegeven fragmentje blijkt dat die tekst vrij wat
beknopter is dan die van het handschrift. Bij onze schutbladen is dit anders.
De tekst is wel wat gewijzigd, maar ongeveer even uitgebreid, soms iets
beknopter.
2. De corresponderende gedeelten van druk en handschrift liggen zeer grillig door
elkaar.
Bekijken we nauwkeuriger de achtereenvolgende bladen, dan blijkt bij vergelijking
der beide teksten:
I. In 1a, 1-9 is er wel overeenkomst tussen de twee teksten, maar niet geheel,
daarna komt het wel overeen met het handschrift, behalve dat 15-18 in het hs.
ontbreken.
II. 1b ontbreekt geheel in het handschrift.
III. Van 2a zijn de eerste vijf verzen ook niet terug te vinden, daarna volgt een
aaneensluitend stuk in beide teksten.
IV. 2b is eveneens tot vs. 12 tamelijk eensluidend in beide teksten; de vss. 12-19
ontbreken in het handschrift.
V. 3a is een in beide teksten, op enkele regels na, vrijwel overeenkomend,
aaneensluitend stuk.
VI. 3b en 4a tot vs. 14 komen in beide teksten overeen, maar liggen sterk door
elkaar, terwijl 4a vs. 15-20 weer nauw overeenkomt en aaneensluit in beide
teksten.
VII. Van 4b komen de eerste twee verzen overeen met het slot van fol. 18 vo (vs.
996 en 993), daarna ontbreekt de passage van 3-11 in het hs., van 12-20
komen wel sommige verzen in het hs. voor, de inhoud komt ook wel overeen,
maar de bewoordingen wijken nogal af.

Ik wijs op de volgende bijzonderheden, waarbij de lezer bedenke dat er niet vier,
maar twee losse bladen zijn en dat 2a en b de achterkant vormen van 1a en b, en
4a en b de achterkant van 3a en b.
1. De regels (vgl. in het handschrift vs. 1184 en 1185) van 3a slui-
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ten aan op 2b. Op dezelfde wijze is er een overgang van 2a op 3b (vgl. in het
handschrift vs. 1147-48 op 1148-49).
2. In overeenstemming met het in punt 1 opgemerkte sluit het rijm mijn van het
eerste vers van 3a aan op het rijm sijn van 2b.
De conclusie die we hieruit kunnen trekken is: op de tekst van 3a moet naar de
inhoud, en naar het rijm, aansluiten die van 2b. Zo ook moet op de tekst van 2a
aansluiten die van 3b (het rijm loopt hier niet over de scheiding der bladen heen).
Hiermee is de samenhang der beide schutbladen vastgesteld en tegelijk de zeer
eenvoudige oplossing van de juiste volgorde gegeven. Men legt eerst de achterkant
van het achterste schutblad, d.w.z. 4a en 4b naar beneden, waardoor de voorkant
3a en 3b naar boven komt te liggen. Daarna legt men de achterkant van het voorste
schutblad, d.w.z. 2a en 2b op 3a en 3b, waardoor de voorkant hiervan, 1a en 1b
bovenop komt te liggen. Daarna vouwt men het geheel om de korte middellijn van
links naar rechts in tweeën.
We hebben te doen met twee bladen uit een boekje van één kolom en de volgorde
van de bladzijden en de tekst is dus, wanneer wij deze omslaan: 4b - 3a - 2b - 1a 1b - 2a - 3b - 4a.
Wij hebben hiermee dus als zeker aangetoond dat de gang van het verhaal moet
verlopen in de volgorde van deze bladen. En inderdaad, wanneer wij de tekst in
deze volgorde lezen, biedt hij een aaneengesloten verhaal van 4b tot en met 1a,
en verder van 1b tot en met 4a. Op de tekst van 1a sluit echter die van 1b niet aan.
Deze bladzijden kunnen dus ook niet door een overlopend rijm verbonden zijn, en
dat zijn ze dan ook niet. Er ligt een scheiding precies in het midden. Daar hoort een
stuk tussen. Dat de tekst van 1b niet op 1a aan kan sluiten wordt ook ten duidelijkste
bevestigd door het volgende: 1a eindigt met vs. 1009 van het handschrift, dat is
o

o

halverwege fol. 19 r . De tekst gaat daar van 1010 af door tot het slot van fol. 19 v ,
vs. 1048 en dit is niet de tekst van 1b. Er is dus inderdaad een gaping.
IIet eerste wat wij nu moeten weten is: hoe is het te verklaren dat hier een stuk
ontbreekt en hoe groot is het ontbrekende stuk? Daartoe moeten we weten hoe het
boek is gedrukt, in welk formaat, en hoe het verder in elkaar werd gezet, of in elkaar
gezet zou worden.
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Ik voeg dit laatste toe omdat wij rekening moeten houden met twee mogelijkheden.
Boeken werden ook in niet gebonden staat verhandeld. Overgebleven vellen van
boeken, die om de een of andere reden (bijv. ook als een makulatuur) niet meer
gebruikt konden worden, kwamen in handen van binders die ze benutten om ze zelf
bijv. tot schutbladen te versnijden. Oudere boeken werden echter ook wel
gedepouilleerd om daarvoor dienst te doen.
De criteria waarmee wij voor de determinatie in de eerste plaats rekening moeten
houden zijn:
1. de richting van de kettinglijnen en riblijnen in het papier.
2. de plaats van het watermerk, indien aanwezig.
3. de foliëring of paginering, indien aanwezig.
Is slechts één gegeven aanwezig, dan is het praktisch onbegonnen werk een
afzonderlijk blad te determineren. Hier zijn de bladen aan de randen afgesneden;
de foliëring of paginering, zo die er waren, ontbreken daardoor. Maar we hebben
een aantal gegevens die de mogelijkheden beperken.
1. de kettinglijnen lopen verticaal, de riblijnen horizontaal.
2. er is een gedeelte van een watermerk bovenaan de beide kolommen in blad
1a, 1b, respectievelijk 2a en 2b. Het andere blad heeft geen watermerk.
3. de tekst van het boek is in één kolom gedrukt.
4. een der bladen is het buitenste van twee; het andere het binnenste van twee;
het binnenste heeft het watermerk.
5. de opeenvolging der pagina's is zo, dat wij vier pagina's tekst aaneengesloten
hebben, dan een gaping, en weer vier aaneengesloten pagina's.
6. de bladen moeten uit één en hetzelfde katern zijn.
7. begin en einde van het handschrift ontbreken. De bladen zijn dus afkomstig
uit het eerste gedeelte van de tweede helft van het gedrukte boek waartoe ze
behoord hebben.
8. ik attendeer nog even op de wijze waarop de schutbladen in de Vocabularius
utriusque...zijn aangebracht.
Als wij nu nagaan welke theoretische mogelijkheden deze gegevens opleveren voor
het verband waaruit de bladen afkomstig zijn en daar-
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bij tevens in aanmerking nemen of deze mogelijkheden in de praktijk van de tijd
werden gerealiseerd, dan blijkt het volgende.
1. In dit geval is een folioformaat weliswaar wat de loop van de lijnen van het
papier aangaat mogelijk, doch onwaarschijnlijk wegens de plaats van het watermerk.
Quartoformaat is onmogelijk omdat daarbij de kettinglijnen horizontaal en de riblijnen
verticaal lopen en het watermerk dwars tussen de beide pagina's zit. Octavoformaat
voldoet aan alle gestelde eisen. Sedecimoformaat komt niet in aanmerking wegens
de loop der lijnen en de plaats van het watermerk. Met duodecimo- en sextoformaat
behoeven we geen rekening te houden. Zij werden zo vroeg niet toegepast en
zouden ook niet mogelijk zijn. Eigenaardig is het dat bij één, zeer ongewone, wijze
van vouwen van duodecimoformaat de lijnen op de vereiste wijze zouden verlopen.
Het resultaat van mogelijk ontbrekende bladzijden zou echter hetzelfde zijn als bij
octavo. Maar de plaats van het watermerk zou niet kloppen. Waren de theoretische
mogelijkheden hiermee uitgeput, dan zou reeds zeker zijn wat nu waarschijnlijk lijkt,
nl. dat de bladen fragmenten zijn uit een octavo gedrukt boek. Maar er is meer.
2. Er zijn nog andere manieren waarbij men tot dezelfde plaats van lijnen en
watermerk kan komen. Men kan een planovel vouwen en langs de korte middellijn
doorsnijden, zodat men een halve folio overhoudt. Deze halve folio kan men opnieuw
tweemaal langs de korte middellijn vouwen. Ook kan men het planovel langs de
lange middellijn doorsnijden en daarna langs de korte middellijn tweemaal in dezelfde
richting vouwen. In beide gevallen heeft men vier bladen. De watermerken kunnen
in sommige gevallen op de te verwachten plaats zitten. In een enkel geval kan de
opeenvolging van één blad zonder en één met het watermerk op de goede plaats
voorkomen. Maar in alle gevallen is er geen gaping midden in de tekst. Uit een
dergelijk katern zijn onze bladen dus niet afkomstig. Verdere mogelijkheden krijgt
men wanneer men in dergelijke katernen een of meer bladen gaat invoegen. Voegt
men b.v. een blad bij, dan zou men een katern van zes bladen hebben en was een
gaping in het midden van vier pagina's mogelijk. Zo zou men met telkens vier pagina's
door kunnen gaan, lijkt het op het eerste gezicht. Ook hier stelt de praktijk
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echter zijn grenzen. Immers bij het inbrengen van acht pagina's is men al tot het
resultaat gekomen dat men bij het gewone octavoformaat ook heeft, en dan heeft
het weinig zin om op afwijkende wijze te zetten.
3. Een derde theoretische mogelijkheid is helemaal op losse dubbele blaadjes te
drukken en deze in elkaar te voegen. Dan komt men evenwel tot precies hetzelfde
als in de vorige gevallen. Het kan bij het zetten een voordeel opleveren omdat men
kan beginnen met drukken na de helft + 1 van het aantal bladzijden van de katern
gezet te hebben. Maar dit komt eigenlijk alleen ter sprake bij het zetten van een
o

groter formaat dan 8 in een zeer kleine drukkerij. Het in elkaar voegen van losse
bladen is bij folio- en quartoformaat heel gewoon, en hier vindt men dan ook een
grote afwisseling in de opeenvolgende katernen, veel meer dan bij octavo, zoals
wij meteen zullen zien.
Om in deze drie mogelijkheden de weg te vinden, moeten wij thans nagaan wat
daarvan in de praktijk wordt gerealiseerd. Dit kan bijvoorbeeld dankzij de
collatie-formules van de octavo's bij Nijhoff-Kronenberg. Van de octavo's heeft
ongeveer de helft niets afwijkends, d.w.z. het hele boek is samengesteld uit katerns
van acht bladen. De overige boeken in octavo-formaat wijken af omdat ze bestaan
uit een aantal bladen dat geen veelvoud van acht is. Verreweg het grootste deel
daarvan heeft een laatste katern van vier bladen. Een klein gedeelte heeft een
katern van vier achteraan én vooraan; heel enkele gevallen zijn er van een katern
van vier alleen vooraan. Zeldzaam is ook dat er een katern van vier ergens midden
in het boek zit - een enkele keer alternerend acht en vier - en dat is dan bij boeken
van zeer veel pagina's. Even zeldzaam is dat een boek geheel is samengesteld uit
katernen van vier, meestal betreft het dan een boekje van weinig bladen.
Wanneer wij nu de gegevens van onze schutbladen in gedachte houden (de
bladen behoren tot één katern; er is een gaping in het midden en ze zijn uit het
midden van een boek afkomstig) dan is het zeer waarschijnlijk dat de schutbladen
niet uit een afwijkend katern komen.
Een octavo gevouwen vel dus, met een stuk eruit in het midden.
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Bij een octavo-formaat, d.w.z. acht bladen van twee bladzijden, kan het watermerk
zitten ofwel boven in blad 1, 4, 5, 8 ofwel boven in 2, 3, 6, 7 al naar gelang het
5)
watermerk in het folio rechts of links zat . D.w.z. het is respectievelijk zichtbaar in
blz. 1 en 2, 7 en 8, 9 en 10, 15 en 16 òf in blz. 3 en 4, 5 en 6, 11 en 12, 13 en 14.
Nu zit er in het buitenste van onze twee dubbele bladen geen watermerk, in het
binnenste wel: in het midden, tussen de kolommen. In het eerste geval zouden het
alleen blz. 6/7 en 8/9 met 10/11 en 12/13 geweest kunnen zijn. Dat is onmogelijk
want daar is geen gaping tussen en die moet er zijn. In het tweede geval moet het
watermerk zichtbaar zijn in de binnenbovenhoek van blz. 3/4 en 13/14. Dit is in onze
bladen het geval. Meer is er niet te zien. Dat klopt, immers de rest van het watermerk
moet dan zitten in blz. 5/6 en 11/12 en deze pagina's met wat er nog tussen zit
vormen juist het middenstuk dat ontbreekt. Het zijn dus de pagina's 1-4 en 13-16
van de octavokatern die wij in de schutbladen voor ons hebben. Er ontbreken dus
acht pagina's.
Hoe is het nu te verklaren dat deze bladen zó als schutbladen in een band terecht
zijn gekomen? De binder heeft voor zich gehad een octavo bedrukt vel, ofwel hij
heeft een bestaand boekje gedepouilleerd. Het vel dat hij voor zich had, zag er,
normaal, met de verdeling der bladzijden als volgt uit:

Op de onderste helft bevindt zich blz. 2 aan de achterkant van 1, 15 achter 16,
14 achter 13, 3 achter 4; op de bovenste helft dienovereen-

5)

Zie Ronald B. McKerrow: An introduction to bibliography for literary students. Oxford 1967,
pg. 167 e.v.
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komstig. De gewone manier van vouwen is deze: telkens langs de kortste middellijn
naar achteren, zodat blz. 1 rechts onderaan blijft. Bij drie maal vouwen heeft men
de goede volgorde der bladzijden voor octavo-formaat, doorlopend van 1 tot 16. De
binder had nu het vel gewoon tweemaal gevouwen voor zich en heeft er daarna de
bovenkant afgescheurd, d.w.z. blz. 5-12. Zo hield hij, na weer terugvouwen de
onderkant over, dus pagina 1-4 en 13-16. Daarna scheurde hij tussen 13 en 16 door
en had toen de twee schutblaadjes van het formaat dat hij nodig had om in de
Vocabularius utriusque Iuris te zetten.
In de eerste plaats kan men twijfelen of de tekst wel op de wijze aansluit als in de
uitgave van het handschrift. En dat des te meer omdat, zoals wij reeds in het begin
constateerden, de nummering bijzonder door elkaar loopt.
Wij weten nu met zekerheid, dat de gang van het verhaal verloopt zoals dit in de
fragmenten van de schutbladen het geval is. Dat betekent noodzakelijkerwijze dat
het handschrift dezelfde rangschikking móet vertonen, m.a.w. de rangschikking,
zoals die in de uitgave van De Pauw voorkomt, is onjuist.
Uit de foliëring van De Pauw (zie hier blz. 186-193) blijkt dat het verschil in volgorde
tussen de eerste stukken van de druk en het hs. precies valt binnen de foliëring van
dat handschrift. Zo valt het stuk 4b, 12-20 tot 2b, 12 van de druk binnen fol. 20 bij
De Pauw, en het aansluitende 1a, 3-20 binnen fol. 19 van De Pauw. Ik wijs er hierbij
op, dat de nummering van de folio's met romeinse cijfers niet oorspronkelijk is, maar
door een andere hand, zonder twijfel die van De Pauw, met andere inkt, is
aangebracht. Verder herinner ik eraan, dat van fol. 17 af de bladen los zijn, zoals
wij boven al zagen bij de beschrijving van het handschrift. De oplossing is dus in
eerste instantie zeer eenvoudig. Fol. 19 en 20 van De Pauw zijn van plaats
verwisseld.
Tussen de bladen 1a en 1b, nogmaals, ontbreekt dus een tekst van vier bladen
of acht bladzijden. Op één bladzijde staan 20 versregels, dat wordt dus samen 160
ontbrekende versregels. Wij zagen verder dat de tekst van 1a overeenkomt met het
begin van de Pauws fol.
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o

19 r , vs. 997 en vlg. De tekst van 1a eindigt bij De Pauw vs. 1009. Daar begint dus
in de bladen van de druk de gaping. De tekst van De Pauw gaat echter door fol. 19
o

o

r en v tot vs. 1049. In dit stuk vinden we dus de ongeveer 39 eerste verzen van
het ontbrekende stuk terug van het uit druk en handschrift samengestelde geheel.
Aan de hand van de onderstaande figuur kunnen we nu gemakkelijk verdere
conclusies trekken.

De figuur geeft het verloop van de tekst weer. De bovenste lijn stelt de schutbladen
voor, de onderste het handschrift. De stippellijnen geven aan wat ontbreekt. Blad
1a eindigt op het punt dat overeenkomt met vs. 1010 in het door De Pauw uitgegeven
hs. Daar gaat de tekst nog 39 verzen verder. Nu is de druk vergeleken bij het
handschrift iets, doch weinig beknopter, zodat deze 39 verzen in het ontbrekende
stuk van de druk ongeveer 38 verzen zullen innemen. Er blijven daar dan nog 122
ontbreken. Deze overgebracht op de lijn van het hs. beslaan daar ± 125 verzen. Op
het eindpunt van de 160 verzen begint de tekst van 1b op de bovenste lijn weer met
25 verzen die niet in het hs. voorkomen. Deze 25 verzen, overgebracht op het hs.
nemen daar ruim 25 vss. in. Daarna begint de tekst van het hs. weer bij fol. 21, vs.
1101 (wij moeten immers fol. 20 overslaan daar die aan fol. 19 vooraf hoort te gaan).
Zo leest men vervolgens uit de figuur af, dat aan het hs. na vs. 1049 (in de
nummering van De Pauw) ruim 150 verzen ontbreken. Nu gaan er gemiddeld ruim
50
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U.B. A'dam OK 66-211. Jonathas ende Rosafier
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1a (blz. 4)

1001
1002
1003
1004
1007

1008
1009

Ende soudese hebben teenen wiue
Hi antwoerde sonder bliuen
+
En kende icse niet so waer ic fel
Die waerheit seg ic v wel
Tlot is op haer gheuallen
+
Sij is die abdisse van v allen
+
Tot eenen hogen staet is si vercoren
Die waerheit moechdi horen
Abdisscap sal sij ontfaen
Dat heeft die menighe verstaen
Haer soetelief is daer ontboden
Ende sal tot groter eeren comen
Ende sijn wijf gheloues mien
Die waerheit sal ick v lien
Ghi moecht wel in allen desen
Hoortse singhen of lesen.
Ghelijck oft maria waer
Singt si bouen hem allen claer
Oec heeft si gheweest voerwaer
Poertersse ouer seuen iaer

(blz. 13) 1b
Helpt mi ende staet mi by
Moeder ende maghet vry
Ende helpt mi bidden uwen kinde
Dat hi mi gracie sende
Dat haer huer sonden berouwen
Doen riep lude die ioncfrouwe
Volmaect lief en bidt niet meer
Mijn herte sal mij breken ontwee
Van groten rouwe van minen sonden
Biddi meer ic sterue ter stonden
Ic wil in mijn cloester varen
Ende ic moet sonder sparen
Eten na mijnre sonden noot
Al mijn leuen borne ende broot.
Ende doen om alder werelt wijt
Nemmermeer sonde tot gheenre tijt
Hi antwoerde haer mettien
Schone dat sal v gheschien.
Dat seg ic di sonder waen
Wast bi dag[he en]de bi nachte
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2a (blz. 14)

1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1145
1146
1147

[D]ie poorte moeste ic wel wachten.
Noch dede ic weet voerwaer
[I]c heb gesongen herde claer
Doer haer daert te doene was
Dat sij v kont ionathas
+
Slaet op v ogen besiet sonder waen
Wat loon ghi sult ontfaen
Vander doget die ghi hebt gedaen
Doen sloech hi al ongespaert
Sijn ogen ten hemel waert
Ende sach inden throon staen
Drie setelen schone ende wel gedaen
Aen elcken setel hinc een croon
Die rijckelick was ende schoon.
Doen riep hi lude edel vrouwe
Laet mi eenen setel aenschouwen
Ic en begeer ander bliscap gheen
So waer ic v alte cleen
Mer alstu coemt voer mijn kint
Die ic met trouwen heb ghemint

+

o

fol. 21 v , 1132

(blz. 3) 2b
1085 Salich moeder sal ic dij sijn
1086 Des hebstu gods vrient gheweest.
1087 Du moges mercken alsmen leest
Doer dinen wille sijn vergheuen
Rosefier al haer leuen
Haer sonden sult ghi verstaen
1089 Daer sij mede was beuaen
1096 Doer dinen wille wel lieue kint
1097 Met herten heb ic di ghemint
1091 Vele heb ic dit doer v ghedaen
1092 Voer die poorte ghync hi staen
1093 Ende hebse gheloken ende ontdaen
+
Doe sette hise voer hem op sijn paert
Ende voerdese te cloester waert
Ende als hi voer dat cloester quam
Ghemoete hi eenen hofman
Hi sprac kenstu een ioncfrou yet
Die rosefier bi name hiet
Die ionathas van oriente
Hier brocht in dit conu[ente]
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3a (blz. 2)
[D]en sondaren is sij ghemeyn
1068 [D]oen namse die edel heere ter stede
1069 [E]nde sij ghingen onder hem beiden
[V]riendelic ende dat es waer
[V]oer marien die was claer
1070 [S]ij vielen neder op haer knien
1071 [H]aer handen leiden sij te gader mettien
[E]nde sij begonsten te weenen seer
{1072 [D]it was die claghe aen onsen heer
{1072 [S]ij riep maria maget reyne
+
[G]hi sijt die gene die alleyne
[M]i mach brengen van minen rouwe
[S]yt mijns genadich edel vrouwe.
1081 [M]aria begonst te ontfermen
1080 [E]nde hoorde den coninc karmen
1082 [E]nde sij quam aldaer ter stede
1083 [M]et eender groter claerhede.
[M]etter engelen schare
[Ende] sij seide al openbare
1084 [We]llecome seyt sij sone mijn

o

+

1075 = fol. 20 v

(blz. 15) 3b
Ghi sult sien sijn schoon aenschijn
1149 Dan sal v bliscap volmaect sijn.
1150 Maria wilstu seggen ons beden
Wat die setelen bedieden
1151 Ic salt v seggen mijn kint
1152 Die doer v aenden cruce hinc
+
Jonathas vaert alte hande
met bliscapen tuweu lande
1110 Ende troost dijn wijf die is alleene
1111 In rouwe ende in groten weene
1104 Dijn vader ende dijn moeder
1105 Heb ic beide in mijn behoede
1106 Ende dijn kinderen alle drie
1107 Doer uwe duecht sijn sij met mie.
1113 Vaert wech ende gheeft mildelijc
1114 Doer mijn kint v conincrijck
1120 Van heden ouer .xl. dagen
1121 Sal ic comen sonder saghe
1122? Ende nemen die sielen van v beiden
Nemmermeer en sal ic van v scheiden
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4a (blz. 16)
1125/6 Ende ic sal v met minnen
+
Brengen in den cloester binnen
1130 Ic sal oec vragen in goeder trouwen
1128 Rosefier der ioncfrouwen
{1131 Oft sy met wi wil varen
{1131 In hemelrijc sonder sparen
Ghi sult verscheiden alle drie
Ten .xl. dagen gheloues mie
Ende morgen sal sy ontfaen
+
Abdisscap sonder waen
Maria liet die tale staen
Met groter claerheit sciet si van daen
Doen ontspranc die ridder koen
Wt eenen schonen visioen
+
Ende seide lief hebdi ghehoort
1156 Van marien dese woert
1157 Sij seide lief ghebenedijt
1158 Moetty syn in alre tijt
1159 Het is al bi uwen schouden
1160 Seker dat ic ben behouden.

+

o

+

o

+

o

fol. 21 v , 1127

fol. 21 r , 1101

fol. 22 r , 1155

(blz. 1) 4b
+

993

1058?
1057
1060

Ende twee taerlinck ouer waer
Op die tafel saghe daer
Dat waer dat beste sermoen
Datmen voer mi mochte doen
Mer wildi preken edel man
Soe doet een broeders cappe an
Ende gaet in die kercke staen
Ende preect het is wel gedaen
Mer mi en dorfdi preken niet
Edel coninc wats gheschiet
Heer coninc ghi weet wel bloot
Marien suuerhede is so machtic[h]
Sij is vrou ende also waerachtich
Ic souts mi schamen also seer
Gaet tot haer vry edel heer
Schone ioncfrouwe en segt dat ni[et]
Gaet met my oft ghijt ghebiet
Edel vrou ende vry
Ende si sal v alsoe wel troesten als [mijn]
Marien doghen is so groot ende rei[n]
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verzen op een folio, r en v samen, van het hs. Er ontbreken dus op deze plaats
drie folio's aan het handschrift.
Hiermee zijn de gegevens die de schutbladen ons verschaffen voor de
reconstructie van het handschrift nog niet uitgeput. De vaststelling van het ontbreken
van drie folio's geeft aanleiding tot de volgende conclusie.
Van fol. 17 af bestaat het Amsterdamse hs. uit zes losse folio's. Deze hebben
drie nadere kenmerken:
a. de beide laatste folio's van de tekst zitten aan elkaar vast. De tekst loopt daar
dus door, zoals ook duidelijk uit het verhaal blijkt, maar
b. aan het eind van deze laatste folio is het verhaal niet afgesloten.
c. folio 17, het eerste losse blad, heeft aan de linkerzijde nog een uitstekend stuk.
Hieruit blijkt dat dit folioblad een tweede helft heeft gehad.

De tekst van folio 17 sluit aan op fol. 16. Fol. 17 is dus het eerste en buitenste blad
geweest, terwijl het andere gevouwen blad het binnenste was. Was dat gevouwen
blad niet het binnenste, dan zou de tekst immers niet doorlopen, maar zou er een
gaping moeten zijn. Verder zijn aanwezig vier losse bladen; ik reconstrueerde er
drie bij. Deze bladen hebben zeker ook een tweede helft gehad. Zo zouden wij
komen tot een aantal van acht foliobladen, die in elkaar zaten volgens de volgende
formule, waarin tussen haken staat wat ontbreekt: a.b.c.d. (e.f.g.) h.h. (g.f.e.d.c.b.a.).
Deze samenstelling komt nu precies overeen met het voorafgaande gedeelte van
o

o

het hs., dat genummerd is fol. 1 r tot en met 16 v . Wij mogen dus zo goed als
zeker aannemen dat dit ook de samenstelling van het tweede stuk is geweest.
Temeer omdat dit precies overeenstemt met Löffler's uitspraak dat bij een papieren
6)
hs., wat wij hier hebben, een ‘octern’ gewoon is .
De oorspronkelijke toestand wordt nog duidelijker dan in de formule voorgesteld
in de volgende figuur, waarbij de vaste lijnen aangeven de folio's die over zijn en
de gebroken welke ontbreken.

6)

K. Löffler: Einführung in die Handschriftenkunde. Leipzig 1929, p. 69.
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Wanneer wij nu het oorspronkelijke hs. vergelijken met de editie van De Pauw, dan
zien wij het volgende.
Oorspr. hs. fol. 19 is bij De Pauw fol. 20, vs. 1049-1100
Oorspr. hs. fol. 20 is bij De Pauw fol. 19, vs. 997-1048
Oorspr. hs. fol. 21, 22 en 23 ontbreken.
Oorspr. hs. fol. 24 is bij De Pauw fol. 21, vs. 1101-1154
Oorspr. hs. fol. 25 is bij De Pauw fol. 22, vs. 1155-1208
Oorspr. hs. fol. 26-32 ontbreken.
In mijn hele verdere betoog houd ik mij, om verwarring te voorkomen, aan de
nummering van De Pauw. Voor ik verder ga, moet ik evenwel enige fouten in de
foliëring van deze editie herstellen, omdat die van gewicht blijken te zijn.
1. De aanduiding fol. 19 moet een regel lager staan, zodat daarboven een vers
weggevallen is. Dat is dan ook het geval met de overeenkomstige plaats op
o

fol. 19 r , zodat boven vs. 997 ook een of twee verzen ontbreken.
2. De aanduiding fol. 20 ro moet niet staan voor vers 1048, maar een regel lager
voor vs. 1049.

Nu de juiste opeenvolging van de folio's is komen vast te staan, moeten we kijken
hoe het verloop van het verhaal in het Amsterdamse handschrift is. Daartoe moeten
we dit vergelijken met de druk. In het
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stuk vóór de gaping in de folio's krijgen we nu dus twee nieuwe aansluitingen, nl.:
1. die van fol. 18 op fol. 20 De Pauw, ofwel van vs. 996 op vs 1049 De Pauw en
2. die van fol. 20 De Pauw op fol. 19, ofwel van vs. 1100 op vs 997. Er is op beide
punten een verschil tussen het verhaal van het hs. en de druk, terwijl overigens
de teksten vrijwel parallel lopen.
1. Nemen wij eerst de tekst van de druk van 4b, dat is de eerste bladzijde. Jonathas,
de koning, heeft Rosafier tenslotte gevonden in een deplorabele staat, dobbelende
in een kelder met zeven ‘putiers’, en probeert haar over te halen om vergiffenis te
smeken. Maar Rosafier begint te lachen (De Pauw, vs. 993 e.v.)
Ende sede: ‘Swijght, lieve heere;
Sage ic ghender, sonder leetten,
Eene scoene tafele setten,
Daeraf soude ic wesen blijde,
Ende ijc terlinghen te selven tijde

De aanvang van 4b:
Ende twee taerlinck ouer waer
Op die tafel saghe daer

die precies overeenkomt met het slot van fol. 18 van het hs., bewijst dat de
samenhang juist is. De passage op 4b gaat, zoals men ziet, verder met een spottende
tirade van Rosafier: als je een preek wilt houden, doe dat dan in de kerk, niet voor
mij. Ik zou mij schamen voor Maria te komen. Ga jij maar tot haar. In de
overeenkomstige passage van het hs. vs. 1049 is dit stuk weggelaten en wordt in
de plaats een zeker berouw getekend. Daarna heeft deze bewerker de figuur van
Rosafier een zachtere toets gegeven tegenover de meer dramatisch gespannen
voorstelling van de druk. Men zou zeggen dat hij hierbij bewust te werk is gegaan
en dat de druk een oudere en meer authentieke versie vertegenwoordigt.
2. De tweede aansluiting die wij nader moeten bekijken, is die tussen vs. 1100
en 997. Ook hier vinden wij een afwijking terwijl
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verder de tekst parallel loopt. Nadat Jonathas en Rosafier tot Maria gebeden hebben,
daalt deze neer. Zij zegt Jonathas dat hij een goed middelaar is geweest en dat om
zijnentwille aan Rosafier haar zonden vergeven zijn. En zij openbaart dat zij de taak
van Rosafier in het klooster zelf heeft vervuld. Tot hiertoe lopen de beide versies
parallel.
Voor ik verder ga, moet ik eerst op enkele punten wijzen:
a. tussen vs. 1100 en 997 moeten twee verzen zijn weggevallen wil het rijm
kloppen. Dat komt doordat op deze plaats de bovenkant van fol. De Pauw 19
o

o

r (evenals v , vs. 1022) afgesneden is.
b. Ongetwijfeld heeft De Pauw vs. 1100 juist aangevuld tot ‘morghen sal sy
o

ontfaen’. Het was voor hem wel zeer bedriegelijk dat fol. 21 r begint met: ‘Dat
abdisscap, sonder waen’. Maar wij weten nu dankzij de druk, dat deze
aansluiting niet de juiste is. Fol. 21 begint door een puur toeval op deze wijze
zoals wij zullen zien.
Ongetwijfeld moet juist dit abdisscap weggevallen zijn in de beide weggesneden
beginverzen voor vs. 997. In vs. 1000/1001 wordt dit weliswaar op korte afstand
herhaald, maar dit is ook zo in de druk, waar het in 1a, vs. 6 en 9 voorkomt. Er is in
de daarop volgende passage een opvallend verschil in onze beide teksten. Nemen
wij eerst de druk.
Na de openbaring van Maria brengt Jonathas Rosafier te paard naar het klooster.
Zij ontmoeten een ‘hofman’, een tuinman, van het klooster en Jonathas vraagt of
hij de non Rosafier kent. De hofman prijst het voorbeeldige gedrag van Rosafier in
het klooster (2b, 15-19 en 1a, 1-20). Dit is precies de situatie op de vergelijkbare
plaats in de Beatrijs. Daar is het de herbergierster die de rol van hofman vervult.
7)
Maar in de variant van het Vaderboec (Ed. De Vooys, Marialegenden 2, pg. 276/7)
is het ‘den portier Wilwal’. Zelfs de bewoordingen van de herbergierster en de hofman
luiden ongeveer gelijk. Gevraagd of zij een non kennen met de naam Beatrijs, resp.
Rosafier, antwoordt de herbergierster:

7)

Middelnederlandsche Marialegenden. Vanwege de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde uitgegeven door C.G.N. de Vooys. Deel II. Leiden [1903-1904].
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Hi ware erger dan een hont,
Diere af seide el dan goet

De hofman zegt (druk 1a, 3):
En kende icse niet so waer ic fel

Zonder twijfel is hier de druk oorspronkelijk. Het is het motief van een eerste
voorzichtige navraag bij een buitenstaander, die goed op de hoogte is met de situatie
in het klooster. Diens inlichting bevestigt dan eventueel Maria's eigen voorafgaande
mededeling. Hoe is het nu in ons handschrift? Het tafereel met de hofman komt er
niet in voor; diens woorden worden Maria in de mond gelegd. Niet de hofman, maar
Maria zelf zegt hier, dat Rosafier de volgende dag abdis zal worden, maar zij spreekt
ook de lofrede op Rosafier uit. Deze tekst past in het verband niet goed in de mond
van Maria. Er zijn dan ook veranderingen aangebracht, en wel bewust. Zo pasten
de woorden van de hofman
En kende icse niet so waer ic fel

natuurlijk niet als woorden van Maria, en ze zijn geworden (De Pauw, vs. 997):
Ik ken se bat dan ymen el;

En de minst in dit verband passende verzen (1a, 15-18) zijn weggelaten. Het geheel
blijft als uiting van Maria echter gewrongen. Met deze passage eindigt 1a en begint
de gaping in de druk, het hs. gaat echter nog 39 vss. door.
De schrijver van het handschrift moet wel een bijzondere reden hebben gehad
om de hierboven genoemde veranderingen aan te brengen. Welnu, in deze 39
verzen vinden wij de verklaring, lijkt mij. Er volgt namelijk direct aansluitend:
Alse die coninc dat hadde verstaen,
Dancte hi Maria saen. (De Pauw, 1010)

Hij heeft het dus zo opgevat, dat deze dank slaat op woorden, die Maria zo juist
gesproken moet hebben, terwijl deze dank in werke-
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lijkheid slaat op Maria als oorzaak van de situatie die Jonathas uit de mond van de
hofman heeft vernomen. We hebben hier, dunkt mij, te doen met de strikt
chronologische wijze van vertellen; elke mededeling in het verhaal slaat op het direct
voorafgaande.
Aan het einde van de 39 regels is Rosafier, nadat zij zich eerst verzet heeft, door
Jonathas in de kerk van het klooster teruggebracht. Daarover toch verheugd neemt
zij deel aan de mis die juist opgedragen wordt. Hierna ontbreken ± 125 verzen.
Vervolgens begint het verhaal weer in de druk: 1b, 1-20 en 2a, 1-6. Intussen is
Maria in een visioen verschenen; Rosafier heeft berouwvol Maria om vergeving
gesmeekt en die verkregen terwille van Jonathas. Hierna, vanaf 2a, 7 begint ook
o

weer het hs. (De Pauw vs. 1101, fol. 21 r ). We hebben dus van hieraf weer parallelle
teksten. En hier vinden we weer een afwijking. Vergelijken we de nummering van
de druk en het hs. en de foliëring, dan zien we dat bij 2a, 6 een nieuwe folio begint
o

van de tekst van het hs., in de nummering van De Pauw fol. 21 r . Het einde van
o

fol. 21 v valt in de druk na 4a, 14. We zien hier bij vergelijking van de beide teksten,
dat juist binnen de grenzen van deze gehele folio een grote omzetting in het verhaal
heeft plaats gevonden. In de eerste plaats een verplaatsing van grote stukken en
verder, binnen een daarvan, enige kleinere omzettingen.
Bij de grote verplaatsingen vallen drie dingen op:
a. Het eerste vers 1101 van het hs. staat in de druk bijna achteraan, nl. 4a, 10.
Na vers 1101 volgen in het hs. twee regels, die niet in de druk en na 4a, 10
vier regels die niet in het hs. staan. Hierover aanstonds verder.
b. Het stuk van de druk 2a, 6-20 en daarop aansluitend 3b, 1-6 staat in precies
dezelfde volgorde in het hs., vs. 1132-1152, dus in het tweede gedeelte van
o

de folio, namelijk de laatste 20 verzen van 21 v . Twee verzen 1151/52
ontbreken echter.
c. Het begin van de folio, nl. 21 ro en de aanvang van vo staan in de druk
achteraan; zij volgen op het stuk zojuist in b genoemd, nl. 3b, 7 tot 4a, 8 of 9.
Daarop volgt dan 4a, 10, dat, (zie hierboven a) als vs. 1101 het begin van fol
21 van het hs. vormt.
Het betreft hier een omzetting van twee situaties en een stukje van

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 91

200
twee verzen. Het stuk begint op een punt, nadat Rosafier, zoals wij zagen, van Maria
vergiffenis heeft gekregen. Maria deelt dit aan Jonathas mee, 2a, 5:
Dat sij U kont ionathas

De druk heeft nu in 2a, 6 vlg., 3b en 4a, 1-10 deze volgorde:
1. 2a, 6 tot 3b, 6: Maria wijst Jonathas dan op het loon, dat zij tenslotte zullen
ontvangen, drie zetels in de hemel. Jonathas vraagt wat dit betekent.
2. 3b, 7 tot 4a, 8: Maria draagt Jonathas op naar zijn land te gaan en zijn vrouw,
die alleen is, te troosten. Zijn ouders en kinderen heeft Maria al bij zich.
Jonathas moet zijn koninkrijk wegschenken. En over 40 dagen zal Maria beiden
komen halen, naar het klooster brengen, ook Rosafier meenemen en alle drie
in de hemel voeren.
3. 4a, 8-9: Maar morgen zal Rosafier eerst abdis worden.
In het hs. zijn de elementen 1, 2, 3 van dit verhaal omgezet tot de volgorde 3, 2, 1,
respectievelijk De Pauw 1101-1103, 1104-1131 en 1132-1152. Wat is hierdoor
bereikt? Rosafier had vergiffenis ontvangen. Daarop aansluitend wordt meegedeeld,
dat zij abdis zal worden, om wille van Jonathas. Dan wordt nagegaan, hoe de
toestand van Jonathas' familie is, zijn ouders, kinderen en vrouw. Jonathas wordt
zijn opdracht gegeven. Maria verhaalt, hoe de gebeurtenissen verder zullen leiden
tot het opnemen van alle drie in de hemel. Hiermee is precies de chronologische
volgorde hersteld en in de plaats gekomen van de verwijzende, vooruitlopende en
teruggrijpende verhaalstijl van de druk. Om een soepele overgang van Rosafiers
abdisschap op de belevenissen van Jonathas te krijgen heeft de bewerker van het
hs. het reeds gebruikte motiefje dat dit gebeurt terwille van Jonathas nog eens
toegevoegd.
Binnen de tweede passage zijn ook nog kleine omzettingen aangebracht, die ook
weer de gladde chronologische volgorde ten goede komen. Bij een vergelijking van
het in c genoemde gedeelte van de twee teksten laten deze omzettingen zich zeer
gemakkelijk aflezen, zodat ik ze hier niet behoef te noemen. Ik wijs er alleen op dat
hs.
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1102/3, 1112/3, 1116/7 en 1129 niet in de druk voorkomen. Ze zijn toegevoegd in
het hs. en ze zijn voor het verhaal van geen belang en bevatten telkens een kleine
uitbreiding van de voorafgaande regels, die soms elders in de tekst in diezelfde
vorm voorkomt. Zo loopt dit alles prachtig, maar aan het slot komt de bewerker van
het hs. bij de aansluiting op de volgende folio in moeilijkheden. Het is niet precies
te zien hoe dit verloopt, want de folio bevindt zich hier (vs. 1120-26) in een zeer
geschonden toestand. Mogelijk heeft de bewerker wat in de tekst veranderd. Maar
wij kunnen het ontbrekende aanvullen uit de druk. Uit wat over is in het hs. blijkt,
dat er slechts van geringe veranderingen sprake kan zijn. Ook verder is de aansluiting
met het vervolg niet probleemloos. De bewerker zat hier dan ook in moeilijkheden.
Hij is na enige regels spatie te hebben aangebracht, met een hoofdletter het vervolg
begonnen, dat in de oorspronkelijke vorm, die van de druk, gewoon doorloopt.
In theorie zijn er twee mogelijkheden: of de volgorde van de druk is oorspronkelijk
of die van het hs. Ik heb hierboven al duidelijk laten uitkomen wat hiervan het juiste
is, maar geef nog even de argumenten daarvoor.
1. Het bleek reeds in andere opzichten dat de druk dichter bij het origineel staat
dan het hs.
2. Een intern bewijs daarvan is, dat de aansluiting van de tekst van fol. 21 vo van
o

het hs. met fol. 22 r (welke absoluut vaststaat doordat deze bladen aan elkaar
vastzitten) niet goed verloopt.
Bij dit alles is er een opvallende omstandigheid. Wij zagen dat de schrijver van het
hs. met een bepaalde bedoeling te werk ging. Hier heeft hij van een groot stuk tekst
vooruit zeer aandachtig kennis moeten nemen om het op boven beschreven wijze
te kunnen omzetten. Wij zagen wat hij ermee bereikte. Maar daarbij blijft het toch
enigszins vreemd, dat hij de aansluiting bij het vervolg uit het oog verloor of deze
misschien minder bezwaarlijk vond. In elk geval was het resultaat dat hij, wat hij
aan de ene kant won, aan de andere kant verspeelde.
De gedachte komt bij mij op, of wij hier niet zouden mogen denken aan een
aanleiding van buiten af, die hem tot zijn omzetting bracht.
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Die aanleiding zou de volgende kunnen zijn. Hij zou, bij het overschrijven en/of
bewerken van de tekst aan het eind van een bladzijde gekomen, twee bladzijden
om hebben kunnen slaan in plaats van één. Dan zou hij hier met één of twee regels
verder kunnen zijn gegaan, toen door het vervolg van de tekst zijn fout bemerkt
kunnen hebben en geprobeerd hebben deze te herstellen. Wij stellen ons vier
pagina's voor van het oorspronkelijke, verloren gegane handschrift, eventueel een
latere kopie, maar in elk geval het voorbeeld voor ons Amsterdamse handschrift.
Dit zou dan kunnen zijn de ‘scriftuere’ waarnaar dit laatste hs. verwijst in vs. 7 en
151.
Bij de reconstructie van de verdeling van de tekst over die vier bladzijden moeten
wij natuurlijk de hulp inroepen van de druk die immers de oorspronkelijke tekst het
meest nabij komt. De eerste van deze pagina's zou dan eindigen met het vers, dat
wij in de druk vinden op blz. 2a, 5:
Dat sy U kont ionathas

De vierde bladzijde zou beginnen met blad 4a, 9 en 10:
Ende morgen sal sy ontfaen
Abdisscap sonder waen

Bladzijde 2 en 3 moet dus de tussenliggende tekst bevatten, in de volgorde van de
druk. Dus blz. 2 begint met 2a, 6. Deze regel vinden we als volgt
Ende sclaet dijn oeghen, overwaer
In den hemel, die scoene es ende claer;

terug in het hs. (De Pauw, vs. 1132/33). Het tussenliggende stuk 2a, 6-20, 3b, 1-20
en 4a, 1-8 telt 43 verzen. In 2a, 6-8 is een regel weggevallen blijkens het rijm. Wij
mogen er dus een vers bijtellen en krijgen er dan 44. Dit wordt twee bladzijden van
22 verzen. En nu is het verrassende dit, dat dan op blz. 2 precies het stuk staat dat
overeenkomt met het Amsterdamse hs. vss. 1132-52 en op blz. 3 het
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stuk 1104-1131; dat zijn juist de in hun geheel omgezette stukken. Trekt men van
vss. 1104-1131 de in het Amsterdamse hs. toegevoegde verzen, die niet in de druk
voorkomen, af, dan krijgt men ook hetzelfde aantal verzen.
Wat kan er nu gebeurd zijn? De schrijver had blz. 1 van zijn voorbeeld
afgeschreven en had nog één regel over. Hij sloeg twee bladen om in plaats van
één. De woorden van Maria in de aanhef van pag. 4 kwamen hem zeer bekend
voor. Dezelfde passage kwam juist immers tweemaal voor in de woorden van de
hofman, die hijzelf Maria in de mond had gelegd. Zo schreef hij de eerste regel
Ende morgen sal sy ontfaen

als laatste regel op de laatste van de drie ontbrekende folio's en met de tweede
regel ‘Abdisscap’ moet dus de volgende folio, bij De Pauw vs. 1101, beginnen. Dat
klopt. Toen merkte hij dat hij verkeerd was en sloeg een bladzijde terug. Hij was
genoodzaakt om het overgeslagen stuk bijzonder aandachtig door te lezen om te
zien of en hoe hij zijn fout kon herstellen. Daarbij moet hij gezien hebben, dat hij
door eenvoudig eerst bladzijde 3 en dan blz. 2 te nemen, ook nog het chronologisch
verloop van het verhaal, dat hem bijzonder na aan het hart lag, kon herstellen. Dat
hij daardoor enigszins in conflict kwam met de aansluiting bij het vervolg is hem
wellicht niet direct zo bewust geworden of hij heeft het minder bezwaarlijk of
onvermijdelijk geacht.
Op deze wijze is op volkomen natuurlijke en eenvoudige wijze verklaard hoe de
volgorde van de oorspronkelijke tekst 1, 2, 3 is geworden tot 3, 2, 1. Is dit inderdaad
zo verlopen, dan hebben wij wellicht een paar bladzijden van de verloren gegane
‘scriftuere’ gereconstrueerd.
Wij hebben nu alle gegevens om het verhaal uit beide teksten in zijn
oorspronkelijke vorm te herstellen: rechts geven wij het verhaal volgens het
Amsterdamse hs., links volgens de druk van de schutbladen. Hebben wij een dubbele
tekst die geheel parallel loopt, dan plaatsen wij die in het midden; wijken de teksten
onderling af, dan
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geven wij beide, links en rechts. Fol. 18, het stuk dat aan de schutbladen voorafgaat,
eindigt op het volgende punt: Jonathas heeft Rosafier tenslotte teruggevonden. Hij
weeklaagt over de toestand waarin hij haar aantreft, maar hij durft niet naar haar
toe te gaan uit vrees voor haar vrienden. Rosafier ziet hem, komt naar buiten en
zegt hem terug te gaan: ik ben in kwaad gezelschap. Hij wil haar overtuigen, dat
God haar zal vergeven, maar zij lacht hem bitter uit en zegt, dat ze beter doet te
gaan dobbelen. Hierna begint de tekst van de eerste kolom, schutblad 4b.

4b, 1-9

DRUK
HANDSCHRIFT
En Rosafier spot: ontbreekt
ga staan preken in
de kerk, maar niet
voor mij.

4b, 12-20

Ik zou mij schamen
voor Maria te
komen. Jonathas
spoort haar aan tot
bidden en neemt
haar mee.

komt overeen, maar fol. 20
Rosafiers fiers
gebed is wat
uitvoeriger riger en
zij wordt zachter en
berouwvoller
getekend.

3a, 1-2b, 12

Samen smeken zij
om genade.
Maria heeft
medelijden, daalt af
en spreekt
Jonathas toe:
Rosafiers zonden
zijn vergeven om
uwentwille. Ik zelf
heb in het klooster
haar taak
waargenomen.

2b, 13-20
en 1a, 1-2

Jonathas rijdt met ontbreekt
Rosafier te paard
naar het klooster en
informeert bij de
‘hofman’ naar de
non Rosafier. Diens
antwoord bevestigt
de mededeling van
Maria:

1a, 3-20

Rosafier zal abdis komt wel overeen, fol. 19
worden. Haar ‘soete maar de woorden vs. 997-1009
lief’ (Jonathas) en van de ‘hofman’ zijn
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diens vrouw zullen
ook komen. Zij zingt
en leest alsof ze
Maria zelve was en
heeft zeven jaar als
portierster dienst
gedaan.

Maria in de mond
gelegd, beknopter
en met weglating
van wat niet in dit
verband past.
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ontbreekt

Jonathas dankt
vs. 1010-1049
Maria. Rosafier kan
nu veilig in het
klooster terug gaan.
Zij wil niet, maar
Jonathas draagt
haar naar de
kerkdeur. Zij vindt
het habijt dat Maria
daar bracht en is
toch zeer blij. De
abdis komt, en zij
neemt deel aan de
mis.

22-24

± 125 vs. ontbreken, de vermoedelijke
inhoud zie hierna p. 206-208

1b, 1-20

Jonathas smeekt
ontbreekt
Maria Christus te
bidden, dat hij
Rosafier berouw
ingeeft. Deze toont
dat nu inderdaad en
smeekt vol
overgave om
vergeving, belovend
boete te zullen
doen en niet weer
in zonden te
vervallen. Maria
belooft haar
vergiffenis: ik heb
immers voor U
dienst gedaan: ‘Dat
si u cont Jonathas’.

2a, 5

2a, 6

1. Maria vervolgt:
sla Uw ogen
omhoog, Jonathas,
en zie welk loon gij
zult ontvangen. Hij
ziet drie zetels met
een kroon en vraagt
wat die betekenen.

overeenkomstige
tekst, maar in
omgekeerde
volgorde:
3. gelijk
2. met kleinere
omzettingen

fol. 21
vs. 1101
vs. 1105-31
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Maria zegt dat te
zullen verklaren:
3b, 7

2. Jonathas moet 1. gelijk
naar zijn land gaan,
naar zijn vrouw die
alleen is. Zijn
ouders en kinderen
zijn reeds bij Maria.
Hij moet zijn
koninkrijk
wegschenken en na
40 dagen zal Maria
beider zielen komen
halen, naar het
klooster brengen en
dan ook Rosafier
vragen mee ten
hemel te varen. Alle
drie zullen ze dus
na 40 dagen
verscheiden.

vs. 1132-52
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4a, 9, 10

3. Maar eerst zal
Rosafier morgen
abdis worden.

4a, 11-14

Maria stijgt met
groter claerheit van
daen en Jonathas
ontspringt uit een
schoon visioen.

4a, 15-20

Bijna dezelfde tekst:
Jonathas vraagt Rosafier, of ze de
woorden van Maria heeft gehoord. Ja,
zegt deze, het is door U dat ik ben
behouden.

Afscheiding van het vs. 1153-54
voorafgaande door
spatie en
hoofdletters bij
hervatting.
Bedorven plek in
ms.

fol. 22
vs. 1155-60

Hier eindigt de tekst van de laatste kolom van de schutbladen. Het hs. gaat dan
nog verder tot vs. 1208: Jonathas gaat naar huis. Na 40 dagen komt Maria en geleidt
de zielen van hem en zijn vrouw naar het klooster, waar zij Rosafier vraagt mee te
gaan. Deze zegt nog niet te willen, omdat zij haar vader niet in de steek wil laten.
Men zou natuurlijk graag willen weten, wat er in het ontbrekende stuk van ± 125
verzen heeft gestaan. Er zijn, meen ik, voldoende aanwijzingen om ongeveer te
kunnen zeggen, hoe de loop van het verhaal zou kunnen zijn.
Wij bevinden ons op een punt in het verhaal waar wij een theologische kwestie
raken, namelijk de zondenvergeving. Nu zou het natuurlijk eenvoudig zijn als wij
het verhaal in een dogmatisch systeem konden inpassen. Maar het is bekend
genoeg, dat de litteratuur geen theologisch systeem weerspiegelt. Daar wees ook
Th.C. van Stockum op in verband met de voorstelling van het satans- en
8)
paradijsproces in de Middelnederlandse letterkunde , welke niet overeenstemt met
de theologische en juridische leer, terwijl J.J. Mak deze voorstellingen nog verder
uit het theologische systeem haalde door ze te verbinden met het litteraire thema
9)
van de strijd van twee, beslecht door een derde . Een belangrijk punt hierbij is de
voorstelling, dat Maria vergeving van zonden schenkt of belooft zonder dat er sprake
is van een biecht. De gegevens wijzen erop dat dit in ons verhaal ook het geval is.

8)
9)

Th.C. van Stockum: Ideologische zwerftochten. Groningen [enz.] 1957, p. 37-52.
J.J. Mak: Uyt ionsten versaemt. Retoricale studiën 1946-1956. Zwolle 1957, p. 7-27.
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Wij zagen, dat na aanvankelijke weigering om vergeving te vragen, uit een wanhopig
gevoel, Rosafier door Jonathas er toe gebracht is samen te bidden tot Maria. Daarna
is zij door hem naar de kerk van het klooster teruggebracht. Zij zegt daarover nu
verheugd te zijn en neemt deel aan de mis. Hier eindigen de 39 regels van het
handschrift en begint de gaping. Tot op dit moment heeft Rosafier zich nog niet uit
zichzelf tot Maria gewend. Het verhaal begint weer bij 4a, 1 vlg. van de druk, met
het slot van een bede van Jonathas aan Maria, dat zij zorge, dat Christus Rosafier
berouw moge ingeven. Daarna, en blijkbaar niet eerder, geeft Rosafier zich volledig
over aan de bekentenis van haar berouw. Maria vergeeft haar omwille van Jonathas.
In de 125 verzen kan dus geen biecht hebben plaats gevonden. Anders zou er geen
reden kunnen zijn weer tot Maria te bidden, noch voor Jonathas, noch voor Rosafier.
Het eerste vereiste voor het verkrijgen van de absolutie is de contritio cordis, het
tonen van oprecht berouw. Dit wordt hier gecompliceerd gemaakt door de grote
schroom van Rosafier om in het klooster terug te gaan. Zij heeft eerst gezegd (hs.
vss. 966/7, 991 en druk blz. 1, 1-9) dat er geen hoop meer voor haar is (evenals
Mariken van Nieumeghen). Als na de verschijning van Maria gebleken is dat zij
gerust naar het klooster terug kan keren, zegt zij liever te hebben, dat Jonathas
haar het hoofd afslaat (vs. 1020/21). Deze aarzeling vindt men ook bij Beatrijs. Zij
twijfelt eerst driemaal aan de opdracht van Maria en durft ook niet, hoewel ze steeds
berouw heeft gehad en tot Maria heeft gebeden. Dit laatste heeft ook Rosafier
gedaan (vs. 730-733, 873-875). Men zou kunnen veronderstellen dat vs. 1b, 11
Ic wil in mijn cloester varen

op dit motief wijst, maar het is niet waarschijnlijk, dat zij werkelijk terug wilde, veeleer
dat deze woorden de overwinning van haar schroom duidelijk maken. En, Jonathas
heeft haar de kerk ingedragen, dat is nog niet het klooster zelve. Zo zijn ook de
volgende verzen 1b, 12-14.
Ende ic moet sonder sparen
Eten na mijnre sonden noot
Al mijn leuen borne ende broot
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een teken van haar neiging om boete te doen, een zichzelf opgelegde penitentie
(evenals in vs. 1173 Jonathas). Het bevestigt tevens dat in het ontbrekende stuk
een sterke aarzeling overwonnen moest worden.
Theophilus, Beatrijs en ook Mariken hadden herhaaldelijk tot Maria gebeden om
hulp. Rosafier, zoals wij zagen, pas eenmaal en op aandrang van Jonathas. Het
lijkt vrijwel zeker, dat een dergelijke bede nog eens plaats vindt. Dit wordt hier dan
nog weer gecompliceerder, doordat Jonathas, op wiens deugdzaamheid herhaaldelijk
de aandacht wordt gevestigd, voor Rosafier de weg effent tot Maria. Behalve een
debat om de aarzeling van Rosafier te overwinnen, kunnen we dus aannemen, dat
Jonathas Rosafier nóg eens moet overhalen om in volledige overgave te bidden.
Daar is hij nog mee bezig als het verhaal weer begint op blad 1b.
Inmiddels is Maria in een visioen verschenen. Dat blijkt duidelijk uit 4a, 11-14
Maria liet die tale staen
Met groter claerheit sciet si van daen
Doen ontspranc die ridder koen
Wt eenen schonen visioen

Ook dit motief is bekend. Bijvoorbeeld uit de Beatrijs en de Theophilus. Samenvattend
mogen we, dunkt mij zeggen, dat dít de elementen zijn waarmee de ontbrekende
125 verzen waarschijnlijk gevuld geweest zijn: de schroom van Rosafier en de
overwinning daarvan door Jonathas, de bemiddeling van Jonathas bij Maria,
misschien het in slaap vallen bij aanhoudend gebed, de verschijning van Maria in
een visioen en tenslotte de bede van Jonathas aan Maria ten gunste van Rosafier.
In het einde van dit laatste begint de tekst weer bij 1b, 1.
In aansluiting hierop mogen wij misschien nog een veronderstelling wagen over
het verdere verloop van het verhaal, nadat het handschrift ophoudt bij De Pauw vs.
1208. Wij kunnen alleen met zekerheid zeggen, dat in het vervolg van de katern,
waarvan wij het aantal bladen hebben kunnen reconstrueren, plaats is voor nog 7
maal ± 50, dus ± 350 verzen.
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Wanneer Maria tenslotte na 40 dagen de zielen van Jonathas en diens vrouw komt
halen en ook in het klooster komt om Rosafier, is deze niet bereid mee te gaan. De
laatste regels luiden (De Pauw, vs. 1205-eind)
‘Vrouwe, soe waer ic dat quaeste wijf
Die nie ontfinc van moeder dlijf,
Constic minen wader laten
Ind...sake,

Men mag aannemen dat tenslotte ook deze vader met de anderen in de hemel komt.
Daar is echter wel iets voor nodig. Hij heeft zware zonde op zich geladen door zich
aan de duivel te verkopen (De Pauw, vs. 535 vlg.) om in staat te zijn zijn dochter te
schenden. Om vergeving van zonden te bereiken is zeer zeker een volledige contritio
cordis, confessio, absolutio en penitentia vereist. Hierbij zou ook de biecht en
absolutie van Rosafier een plaats kunnen krijgen. Immers voor een vrij laat werk
als de Jonathas ende Rosafier zou het wel vreemd zijn indien dit ontbrak. Aan de
oorspronkelijke Beatrijs ontbrak de biecht, maar die is later toegevoegd, omdat het
verhaal zonder die biecht niet acceptabel was. Ook in de Theophilus en de Mariken
worden de biecht en de boetedoening uitgebreid getekend. Dit vervolg zou eventueel
met ± 350 verzen de nog beschikbare ruimte kunnen innemen.
Aan het einde van dit gedeelte van mijn betoog nog een enkele opmerking. De
Jonathas ende Rosafier wordt in de literatuurgeschiedenissen niet zeer hoog
gewaardeerd. Ik wil er alleen op wijzen, dat men het oorspronkelijke werk zelf niet
geheel mag beoordelen naar de fragmentarische vorm waarin het tot nu toe was
overgeleverd. Wij hebben duidelijk geconstateerd dat de copiist tevens bewerker
was. Wij hebben nu de oorspronkelijke vorm enigszins kunnen herstellen en dat
wel op een der essentiële punten in het verhaal. Wij moeten nu deze vorm als
grondslag voor een beoordeling nemen. Ik vestig, hoe men verder over het stuk wil
denken, de aandacht op de volgende punten:
1. men kan niet meer spreken van een verward verhaal. In zijn herstelde vorm
verloopt het duidelijk, natuurlijk en ongedwongen.
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2. men kan niet meer zeggen met Robert Guiette: ‘Il [le thème] y est réduit à sa
10)
plus pauvre expression’ .
3. het is wel waarschijnlijk, dat het oorspronkelijke werk er vrij wat anders heeft
uitgezien dan wat wij over hebben in het Amsterdamse handschrift. Men mag,
nu er fragmenten van twee verschillende volksboeken zijn gevonden, met alle
recht zeggen dat de stof populair is geweest.

Wij moeten nu proberen de datering te vinden van het volksboek waaruit de
schutbladen afkomstig zijn. De Vocabularius utriusque Iuris waarin de schutbladen
bij het binden in zijn aangebracht, is gedrukt te Parijs in 1514. Ook de datum van
voltooiing is opgegeven, namelijk 21 augustus. Binnen op de achterste perkamenten
band staat geschreven: ‘Regnerus Alardi possessor est huius libri comparati 1545’.
Wij kunnen dus met absolute zekerheid zeggen dat tussen 1514 en 1545 het boek
in de huidige band is gebonden. Binnen de voorste pagina van de band staan drie
citaten: uit Horatius, uit Juvenalis en een onduidelijk citaat. Deze helpen echter niet
o

bij de datering, evenmin als een citaat na het Finis vocabularii op fol. L 111 v .
Verder staat op de blanco pagina 4 van de katern van 4 bladen met titel enz., die
vóór het eigenlijke boek is gebonden: ‘ċ 1527;’ en daaronder met dezelfde inkt:
summum ius, summa iniuria. Daaronder met een andere hand die er veel op lijkt,
dezelfde spreuk, maar anders geschreven en met andere inkt. Bij vergelijking van
de letters en de afkortingen e.d. lijkt de onderste hand wel duidelijk van later datum.
Men zou kunnen denken dat het eerste teken ċ circa betekende en de tweede; zou
men op gedwongen wijze misschien kunnen interpreteren als een vraagteken. Dan
zou deze datum er later in gezet zijn en misschien slaan op het tijdstip waarop het
boek was gekocht of gebonden. Dat komt voor de datering overigens op hetzelfde
neer. Het lijkt er echter meer op, dat het jaartal tussen ornamentjes is begrensd,
vooral omdat ook de onderstaande spreuk met een verticaal streepje is afgesloten.

10)

Robert Guiette: La légende de la Sacristine. Etude de littérature comparée. Parijs 1927, p.
139.
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Dit kan er op wijzen dat het boek zich in 1527 in gebonden staat bevond. Immers
is het onwaarschijnlijk dat de bezitter zijn spreuk op een los vel heeft gezet, toen
het boek nog niet gebonden was. Hij zou zich dan al zorgvuldig rekenschap hebben
moeten geven dat het schrift niet op de kop kwam te staan na het binden. Het is
dus zeer waarschijnlijk dat het boek in 1527 gebonden was.
Men krijgt de indruk uit de toestand van het boek dat de huidige band de eerste
is. Als de band oorspronkelijk is, zijn ook de schutbladen er bij het eerste binden
ingezet. En op grond daarvan zou men deze kunnen proberen te dateren. Men zou
dan ten naaste bij een bepaalde tijd kunnen schatten die het boek nodig heeft gehad
om van Parijs naar Vlaanderen te komen. Want daar is het gebonden blijkens de
Nederlandse schutbladen. Dat de schutbladen van Vlaanderen naar Frankrijk zouden
zijn gekomen en er daar in gezet, is veel minder waarschijnlijk.
Bezat de binder de schutbladen in de vorm van losse vellen, dan zouden dit
waarschijnlijk overgeschoten restanten zijn, waardoor ze bij benadering vroeger te
dateren zouden zijn. Door op deze wijze te combineren zou men kunnen komen tot
een datum van 1515 tot 1520. Heeft de binder de schutbladen uit een bestaand
boek gedepouilleerd, dan zou men ze op nog wat vroeger kunnen dateren.
Met kan met goed recht op de volgende mogelijkheden wijzen:
1. Het is niet zeker dat de huidige band de oorspronkelijke is. Dan zouden de
schutbladen er later in aangebracht kunnen zijn. Ze zouden dan van jonger
datum zijn, maar het bewijst ook weer niet dat ze op zichzelf niet evengoed
ouder kunnen zijn, vooral in het geval van een gedepouilleerd boek.
2. Het boek kan reeds zeer spoedig na 1514 naar Vlaanderen verhandeld zijn en
meteen gebonden. Van een dergelijke zéér snelle gang van zaken zijn
voorbeelden bekend.
Dat het boek niet lang bij de koper in ongebonden staat is gebleven ligt zeer voor
de hand, omdat het een woordenboek is, een werk dat men niet koopt om het niet
terstond te gebruiken. Dit zou weer op een vroege datering kunnen wijzen, maar
zo iets zou natuurlijk weer
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op losse schroeven worden gezet, wanneer de schutbladen bij herbinding
aangebracht zouden zijn.
Wij blijven dan in laatste instantie aangewezen op het lettertype. Dit is het Hendrik
Lettersnider type, M 75/98. Mijn kennis is niet toereikend uit nuanceringen hiervan
een nauwkeuriger tijdsbepaling te geven.
Uit het geheel van gegevens, waarschijnlijkheden en mogelijkheden komt bij mij
de voorstelling op dat wij met een datering van 1510 à 1515 niet te ver van huis
zullen zijn.
Wij mogen dan ook, dunkt mij, wel met een gerust hart overtuigd zijn, dat wij hier
voor ons hebben een fragment van een onbekende postincunabel. Wel zelden komt
het voor dat het vinden van een onbekend tekstfragment de mogelijkheid verschaft
zo vele en vergaande combinaties en gevolgtrekkingen te maken, als hier het geval
is.
D.J. HUIZINGA †

Naschrift
Bij controle van de gegevens bleek dat in de huidige staat van de Vocabularius
utriusque Iuris...de plaats van de fragmenten omgekeerd is: het voorste schutblad
(bevattende de tekst van 1a, 1b, 2a, 2b) zit nu achter in het boek; het achterste
schutblad (met de teksten van 3a, 3b, 4a, 4b) bevindt zich nu voor in. Bij het
herbinden van het boek (volgens mededeling van UB A'dam in 1965 gebeurd) heeft
men kennelijk de schutbladen verwisseld. Wie de fragmenten raadpleegt, dient er
rekening mee te houden dat de bovenzijde van het huidige voorste schutblad zich
bij de rug van het boek bevindt en die van het huidige achterste schutblad bij de
snede.
B.-J. VAN DELDEN en M.J.M. DE HAAN
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Het verhaal van Welf en de germaanse oudheid in Drost's
Hermingard van de Eikenterpen
1)

In het 15de (= 14de) hoofdstuk van Aarnout Drost's enige voltooide roman vertelt
de bard Welf, leunend op zijn speer, het heldenavontuur van zijn voorvader Welf,
de Usipeetse zeewolf. Zijn toehoorders zijn de 's avonds voor hun huis zittende
Batavier Winfried en diens vrouw die haar kind wiegt in het schild van de vader - de
verteller karakteriseert dit genretafereel als het ‘bevallig schouwspel, dat de gelukkige
ouders opleverde’ - en voorts Hermingard die bij hen op bezoek is. Gezamenlijk
2)
luisteren zij naar het volgende verhaal, voorgedragen op verzoek van Winfried .
Het begint met een ‘panoramische’ inleiding, waarvan toon en stijl bepalend zijn
voor het geheel.
De geweldige Caesar toonde het overzeesche gewest der blanke
Caledoniers aan zijn volk, opdat deszelfs keurbenden in dat nevelland
zouden verschijnen en er verloren gaan, gelijk de bleeke straal der
herfstzon over de heuveltoppen sluipt, verdwijnt - en geen spoor
3)
achterlaat .
Met een steek onder water in de richting van Hermingard gewaagt Welf van de
vorstinnendeugd die toen nog onder de Britten leefde, daarbij kennelijk doelend op
de Britse koningin Boudicca die zelf haar troepen tegen de Romeinse veroveraar
4)
aanvoerde . Dan vertelt hij, hoe de Romeinen in de loop van de volgende jaren de
Britten probeerden te onderwerpen. Daartoe werden op een gegeven ogenblik
mannen van de

1)
2)
3)
4)

Voor de fout in de nummering van de hoofdstukken zie mijn artikel Religieuze achtergronden
in Aarnout Drost's ‘Hermingard van de Eikenterpen’, Ts 90, 1974, 210 noot 36.
[A. Drost,] Hermingard van de Eikenterpen. Een oud vaderlandsch verhaal, Haarlem, 1832,
202-208.
In 55 en 54 v. Chr. ondernam Caesar zijn eerste, mislukte expedities naar Brittannië.
Maar tot Schotland (Caledonië) kon hij niet doordringen.
Herm., 203; Tacitus, Annales, XIV, 31, 35, 37.
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5)

stam der Usipeters gedwongen tot militaire dienst en overgebracht naar Brittannië .
Zij gehoorzaamden en zelfs Welf, mijn vrome stamvader, getroostte zich
die schande, om daardoor te heerlijker hunne eer te herstellen.
Want zij kwamen in opstand, doodden hun Romeinse instructeurs, kaapten drie
schepen en gingen er van door.
Wraak en vrijheid! klonk het verre, zeer verre over de golvenbaan. Reeds
had Welf de zeewolf zijne Usipeters uit het gezigt gevoerd; reeds spatten
de witte schuimkuiven tegen de stevens der drie schepen, toen de Romein
hun grootsch bestaan vernam, en over het heldenstuk verstomde. Welf
voerde de zijnen nu over het groene waterveld; langs de stranden der
slavenden voerde hij hen, door branding en klippen. Nooddwang, geen
romeinsche hebzucht en gierigheid dreef hen tot roof, zij zochten buit bij
6)
de laffe verwonnelingen , en dikwerf keerden de ligte vaartuigen
rijkbeladen naar de breede wateren terug; dan schaterde het strand van
hun vreugdegejuich, dan ging de beker in joelende vreugde rond, dan
viel de teerling en verdeelde regtvaardig den welkomen buit. Maar er
volgde een tijd, en wederom viel de teerling - toen waren de Goden
verbitterd - mijn stamvader zuchtte: - de teerling besliste niet meer de
gunst, maar de ongunst van het lot. In een' zwarten orkaan gezeteld, voer
de vergramde Godheid over de zee, en dreef de schepen naar het einde
7)
der natuur , waar de brullende storm over de sneeuwkruinen der witte
nevelbergen giert. De bodem der zee spleet van een, als dreigde hij de
dapperen te verzwelgen, dan weder schenen zij in de omnevelde
hemellichten geslingerd te worden. Welf de zeewolf zag het met strakke
oogen en sidderde niet; maar toen de Godheid het stormkleed afschudde
en de grijze schuimhoopen langzaam op het zwarte water dreven;

5)

6)
7)

De Usipi, Usipii of Usipeters woonden op de rechter Rijnoever tussen de Lippe en de IJssel,
toen zij in 83 n. Chr. door Domitianus werden onderworpen; in dat jaar hadden de volgende
door Welf verhaalde gebeurtenissen plaats. Zie A.W. Byvanck, Excerpta Romana, de bronnen
der Romeinsche geschiedenis in de Nederlanden, I, Teksten (R.G.P. 37), 1930, 191.
slavenden, laffe verwonnelingen: de Britten.
Nl. noordelijk om Schotland heen, waar het legendarische ‘ultima Thule’ zou liggen.
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toen het bleeke daglicht de mistwolken dunde, zonder hem de beide
vaartuigen zijner lotgenooten te ontdekken, toen het scheepsvolk leeftogt
vroeg en de leeftogt ontbrak, toen sloeg Welf's mannenhart aan het
vreezen en zag treurig over de zee; stranden noch kusten vertoonden
zich: overal een duistere hemel, overal zwarte golven; de verdwaalde
zeemeeuw alleen paarde zijn gekrijsch aan het knarsen der roeispanen.
Zes nachten en zes dagen doolden zij hongerende rond, het zilte nat
sloegen zij gretiger dan den gerstenwijn binnen;
Een van de schepelingen sprong halfwaanzinnig door honger en dorst over boord.
De overigen vervielen, tot het uiterste gedreven, tot kannibalisme.
‘Men mogt loten,’ gebood hij, ‘en hij wien het lot aanwees, zou zijn
ligchaam den gezellen ten spijze wijden.’
Het lot viel het eerst op Thiethelm, Welf's zoon.
Zoo kwamen er dagen aan dagen, elken dag ging de teerling rond, en
elken morgen was de beenderhoop op den voorsteven grooter.
8)

Eindelijk belandden zij bij de ‘met haarbossen versierde Sueven’ , die hen in schijn
vriendelijk ontvingen bij hun aan de godin Hertha gewijde feest. Maar al gauw werden
ze in een hol geworpen. ‘Bij het verschijnen der treurende maan’ werden er zes van
9)
hen weggesleept; ‘zij waren tot het godinnenbad gewijd!’ . Welf en de overblijvenden

8)
9)

Sueven: waarschijnlijk Angelen, ten noorden van de Elbemond; Byvanck, a.w., 183; Tac.,
Germania, 38.
In een noot aan het eind van zijn boek (p. 367) verwijst Drost voor dit ‘godinnenbad’ naar de
Voorzang in J.F. Helmers' De Hollandsche Natie (zie 3de dr. 1814, p. XVIII). Daar heet het
in een ‘bardenzang’ omtrent de godin Hertha:

Wanneer ze in maagdelijke plassen,
Haar schoone leden blank gaat wasschen,
Nooit strafloos door het oog eens sterflings aangezien.
Deze passage gaat kennelijk terug op Tacitus' Germ., 40, waar wordt verteld dat slaven de
godin Nerthus met haar wagen en gewaad helpen bij het baden, maar vervolgens door het
meer worden verzwolgen. Men zou er een aan Nerthus gebracht mensenoffer in moeten zien.
Zie J.W. Meijer's vertaling van Tacitus' Opera minora, Haarlem, 1961, 295 noot 16.
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wisten met list te ontsnappen; opnieuw zwierven zij vele dagen op zee, maar tenslotte
werden zij gevangen genomen en als slaven verkocht. En het verhaal besluit:
Ook voor mijn' stamvader ontving men het schandgeld, maar kort roemde
zijn meester op dat bezit: het kostte hem het nietswaardige leven. Welf
versloeg hem met een' enkelen vuistslag en keerde naar zijn wijf; hij
betreurde den dood van zijnen zoon niet meer, maar verheugde zich over
Thiethelm's leven in Walhalla.
In de toelichtingen achter zijn roman (p. 366) vermeldt Drost bij dit nog al ruige,
zij het rhetorisch gestileerde verhaal: ‘Een mijner dierbaarste vrienden, wiens wijze
smaak en geoefende scherpzinnigheid ook in dezen arbeid mij veeltijds te stade
kwamen, ried mij dit verhaal van Tacitus te bezigen. Met spaarzame opsiering heb
ik zijn' wenk gevolgd’. Maar wie die vriend was, vertelt de auteur er niet bij en
evenmin geeft hij de plaats bij Tacitus op, waar dit verhaal voorkomt. Het antwoord
op beide vragen moet m.i. als volgt luiden.
In de voorrede van Drost's posthuum verschenen Schetsen en verhalen
10)
(1835/1836) laat Potgieter ‘een zijner vrienden’ schrijven, dat Drost op een avond
aarzelend een bundel papieren tevoorschijn haalde en ‘na belofte van strikte
geheimhouding’, een gedeelte uit het manuscript van zijn Hermingard aan hem
voorlas, namelijk ‘het tooneel, waar Hertog Thiedric de tijding van de nederlaag der
Batavieren ontvangt, en het bekende proefstuk van de boogschutterlijke behendigheid
onzer voorouders met levendige kleuren wordt geschilderd’. In de gedrukte roman
kan men dit tafereel vinden in het 10de (=9de) hoofdstuk (p. 121-123), dus vijf
hoofdstukken eerder dan het verhaal van Welf. Dat die vriend Reinier Bakhuizen
van den Brink was, kan men vermoeden. Hij was een maand ouder dan Drost en
een in ancienniteit twee jaar oudere studiegenoot op het Amsterdamse Athenaeum
Illustre en aan de Leidse universiteit waar hij in oktober 1831, twee jaar na Drost,
aankwam. Voorts waren zij clubgenoten in het Amsterdamse dispuut L(itteris)
O(rientalibus) S(acrum), de Leidse letter-

10)

Namelijk het gedeelte van Potgieter's voorwoord dat tussen aanhalingstekens staat, p. IX-XI.
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11)

kundige vriendenkring Philomathia , de Leidse theologenclub Otia Nostra en een
12)
speciale club van Amsterdammers aan de Leidse universiteit . Min of meer bevestigd
wordt dit vermoeden, als men uit een brief van 12 november 1831 van Bakhuizen
aan zijn vriend de student in de medicijnen J. van Geuns verneemt, dat
eerstgenoemde in Leiden ‘in gedurige aanraking met Drost’ verkeerde en met hem
discussieerde naar aanleiding van de Hermingard, ‘welke hij tegenwoordig omwerkt
en beschaaft’. En ds. H.J. de Haan Hugenholtz herinnerde zich in een brief aan
Potgieter bijna veertig jaar later nog, ‘dat B[akhuizen] daarin [nl. in Drost's literair
13)
werk] nogal betrokken was met raad en daad’ .
En dan de tweede vraag. In het begin van Welf's verhaal wordt gesproken over
zijn ‘geslacht, gewoon het zwaard tegen Rome te voeren’. Drost voorziet deze
passage van een noot onder aan de bladzijde (204): ‘Tac. Ann. I.61. [dit moet zijn:
I.51.] XIII.55-56. Hist. IV.37’. Maar daarmee geeft hij geen uitsluitsel over de herkomst
van het verhaal; het zijn alleen maar bewijsplaatsen voor het historische feit, dat de
Usipii met andere Germaanse stammen voortdurend in verzet waren tegen de
Romeinen. Wèl zal men het aantreffen in een werk dat Drost nergens noemt, ook
14)
niet in zijn brieven, namelijk in Tacitus' De vita Agricolae, caput 28 . Het is het
relaas van de muiterij en zeeroverij van een aantal Usipii in het jaar 83, een episode
die geheel los staat van wat de auteur vertelt over het leven en de daden van
Agricola. Overigens had Tacitus deze geschiedenis bij wijze van

11)

12)
13)
14)

Zie het Album van den letterkundigen Vriendenkring Philomathia (1828 - 1834), hs. U.B.
Leiden, Ltk. 1531, p. 12, een gedicht van Drost d.d. 26.11.1831 en p. 13 een Latijns prozastukje
van Bakhuizen d.d. 21.2.1832.
L. Brummel, De studietijd van R.C. Bakhuizen van den Brink door brieven toegelicht, Achter
het boek, 's-Gravenhage, 1969, 220, 229.
Brummel, a.w., 90 en 229, brief van De Haan Hugenholz aan Potgieter d.d. 14.3.1870.
Cornelii Taciti De vita Julii Agricolae, ed. R.M. Ogilvie and the late Sir Ian Richmond, Oxford,
1967; aldaar p. 321 vlg. commentaar in de Appendix: The mutiny of the Usipi. Het verhaal
komt volgens Ogilvie ook voor, zij het met enige afwijkingen, bij Cassius Dio die de gebeurtenis
op het jaar 79 stelt.
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spreken uit de eerste hand. Want Agricola was zijn schoonvader en van 78 tot 84
15)
Romeins gouverneur van Brittannië .
In het tweede decennium van de 19de eeuw bestond er in ons land veel
belangstelling voor de Agricola. Hofman Peerlkamp, sinds 1822 hoogleraar in de
16)
oude letterkunde en algemene geschiedenis te Leiden , had er in 1827 - dus twee
jaar voordat Drost daar als student werd ingeschreven - een editie van uitgegeven
‘ad facilitatem et ad utilitatem lectionum nostrarum’, zoals hij in de prefatio
17)
meedeelt . Een jaar later had Mr. P.S. Schull, advocaat te Dordrecht, een tamelijk
tekstgetrouwe, zij het soms wat onnauwkeurige en nog al stijve vertaling doen
18)
verschijnen . Maar Peerlkamp's editie had hij, volgens zijn voorrede, daarvoor niet
meer kunnen raadplegen. Die vertaling was door hem op 30 december 1824
voorgedragen in een vergadering van het Departement tot Nut van 't Algemeen te
Dordrecht en kort daarna in het gezelschap Diversa Sed Una. In 1826, zo kan men
in dezelfde voorrede lezen, had J. Koenders, rector van het Kollegie te Tongeren,
eveneens een vertaling van de Agricola gepubliceerd.
Om te laten zien, wat Drost verstond onder een ‘spaarzame opsiering’ laat ik
Schull's vertaling van caput 28 hier volgen. Of Drost deze heeft gekend, weet ik
niet. Voor een vergelijking is dat trouwens, zoals hierna zal blijken, tamelijk irrelevant.
Gezien het academisch onderwijs van die dagen zal hij bovendien Tacitus' Latijn
redelijk goed hebben kunnen lezen.
In denzelfden zomer bedreef eene kohorte Usipeten, in Germaniën geligt,
en in Brittanniën overgevoerd, een groot en merkwaardig waagstuk. Zij
bragten den Centurio en de Romeinsche soldaten, welke onder hen
gestoken waren, om hen met de dienst en de krijgstucht bekend te maken,
om, en overvielen drie vaar-

15)
16)
17)
18)

Zie Meijer, a.w., in zijn voorwoord bij Het leven van Julius Agricola, 101 vlg.
N. Ned. Biogr. Wb., II, 1912, 1079.
C. Cornelii Taciti De Vita et Moribus Cn. Julii Agricolae Liber, edidit et annotatione illustravit
Petrus Hofman Peerlkamp, Lugduni Batavorum, 1827.
Het leven van Julius Agricola, geschetst door C.C. Tacitus, uit het Latijn vertaald en met
aanmerkingen voorzien door Mr. P.S. Schull, Advocaat te Dordrecht, Dordrecht, 1828.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 91

219
tuigen, presten even zoo veel stuurlieden, welke zij al spoedig van kant
hielpen, als verdacht bij de poging van een hunner om te ontsnappen, en
stevenden, eer het iemand wist, als een wonder voort; her- en derwaarts
geslingerd, vaak in strijd met de kust-Britten, die zich tegen hunne
strooptogten verzetteden, soms overwinnaars, soms overwonnenen;
eindelijk steeg de nood zoo hoog, dat zij in het eerste de zwakke,
vervolgens bij lottrekking elkander verslonden; zoo omkruisen zij
Brittanniën; door gebrek aan Stuurmanskunst verliezen zij hunne bodems;
voor zeerovers aangezien, vallen zij den Sueeven, later den Vriezen, in
handen; sommigen komen in den handel, geruild en verkocht; van hand
19)
tot hand geraken zij bij ons , en wekken niet weinig opzien door het
20)
verhaal hunner avonturen .
Als wij deze tekst met die van Drost vergelijken, valt het op, dat het in zijn
beknoptheid uiterst zakelijke proza van Tacitus door Drost is bewerkt en
getransponeerd in een heel andere toon, nog afgezien van de uitbreidingen die voor
een integratie van het verhaal in de roman min of meer noodzakelijk waren (zijn
tekst is meer dan vijf maal zo groot als die van Tacitus) en waarvoor de schrijver
gegevens ontleende aan Tacitus' Germania, Annales en Historiae. Dat hij met name
de Germania goed kende, kan blijken uit een mededeling van Bakhuizen. Deze
herinnerde zich vele jaren later nog, dat Drost het college van David Jacob van
21)
Lennep over dit geschrift met ‘gretigheid’ had gevolgd .
Omtrent de aard van Drost's transpositie van Tacitus' verhaal geeft de verteller
verderop in de roman impliciet enige aanwijzing in zijn beschrijving van de bard
Welf (Herm., 288): ‘Deze stond op den heuvel, een' held van den Schotschen dichter
gelijk, wien, op het heideveld, de geesten zijner voorvaderen in dampnevelen
verschijnen en de stormwind met stalen wieken omruischt’. Het zou een beschrijving
kunnen zijn waarbij de auteur werd geïnspireerd door een der vele schilderijen,
gravures en boekillustraties uit het eind van de 18de of het

19)
20)
21)

Bij Tacitus: in nostram ripam, d.w.z. aan de linkeroever van de Rijn.
Voor een moderne en vrijere vertaling zie Meijer, a.w., 130. Hierbij uitvoerige historische
en geografische aantekeningen over dit verhaal.
R.C. Bakhuizen van den Brink. David Jacob van Lennep in Studiën en schetsen over
vaderlandsche geschiedenis en letteren, IV, 's-Gravenhage, 1877, 370, eerder verschenen
in Nederlandsch Athenaeum, 1853, 63.
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22)

begin van de 19de eeuw met voorstellingen van de helden uit de Poems of Ossian .
Maar merkwaardigerwijze hebben Nederlandse schilders, naar mij bleek, in
tegenstelling tot Franse, Duitse en Scandinavische, maar uiterst zelden motieven
23)
uit deze gedichten tot onderwerp gekozen .
Ook Drost betaalde zijn tol aan het Ossianisme, al geloofde hij niet meer in de
24)
authenticiteit van deze poëzie . Ook bij hem vindt men die eigenaardige vermenging
van Keltische, Scandinavische en overige Germaanse elementen, die sinds het
verschijnen van de Poems of Ossian in de Europese literaturen en geschiedschrijving
gangbaar was, maar die reeds in de Nederlandse geschiedschrijving van de 17de
25)
eeuw voorkwam . Dat al dertig jaar eerder Henrik van Wijn had betwijfeld of er
barden bij de Germanen waren geweest, was hem niet onbekend, maar in zijn roman
26)
houdt hij daarmee geen rekening . En het in de oud-Noorse poëzie bekende
Walhalla bracht hij als zovele

22)
23)

24)

25)

26)

Paul van Tieghem, Le Préromantisme, I, Paris, [1923], 255.
Ossian und die Kunst um 1800 (catalogus van de tentoonstelling in de Hamburgse Kunsthalle,
9.5 - 13.6.1974), München, 1974. Daarin komen geen Nederlandse werken van beeldende
kunst over dit onderwerp voor, hoewel die er wel geweest zijn. Voor de periode van 1808 1832 vond ik in de catalogi van de tentoonstellingen van levende meesters, eerst in Amsterdam
en al spoedig ook in Den Haag gehouden, slechts één schilderij vermeld over dit onderwerp,
nl. in de catalogus van de Amsterdamse expositie 1824, nr. 426, van de Nijmeegse schilder
H.F. Wiertz ‘Een schilderstuk, voorstellende Ossian’. Op het gebied van de grafiek ter illustratie
van vertalingen van Ossian zal meer zijn te vinden; zie Q.W.J. Daas, De gezangen van Ossian
in Nederland (diss. Nijmegen), Nijmegen, 1961, 85, waar slechts één illustratie wordt vermeld.
Daas, a.w., 101, 102, twijfelt of Drost de Songs of Ossian voor authentiek hield. Drost geeft
echter duidelijk de auteur van het motto voor het 21ste (= 20ste) hoofdstuk aan: ‘Macphersons
Ossian’. En in een noot bij p. 352 op p. 368 spreekt hij van de dichtstukken ‘welke Ossian
toegeschreven worden’.
Van Tieghem, a.w., 164; M.C. van den Toorn, De Germaanse oudheid als inspiratiebron voor
de Nederlandse romantiek in NTg 59, 1966, 221: H. Kampinga, De opvattingen over onze
oudere vaderlandsche geschiedenis bij de Hollandsche historici der XVIe en XVIIe eeuw
(diss. Leiden), 's-Gravenhage, 1917, 86 vlg.
H. van Wijn, Historische en letterkundige avondstonden [......], Amsterdam, 1800, 123. Drost
had dit boek waarschijnlijk in zijn bibliotheek; zie J.M. de Waal, Briefwisseling van Aernout
Drost met Potgieter en Heye in Ts 37, 1918, 114.
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tijdgenoten zonder bezwaar in verband met de godsdienst van de door Tacitus
beschreven Germaanse stammen.
Wat Drost in het verhaal van Welf deed, was in sommige opzichten hetzelfde als
wat Gibbon al eerder had gedaan toen hij Caledonië beschreef en Herder en vele
anderen, wanneer zij het hadden over de Germanen. Van Tieghem karakteriseerde
27)
dat in een even korte als duidelijke zin: ‘c'est Ossian qui vient colorer Tacite’ .
Toch kan men zeker niet zeggen, dat Drost voor wat betreft het natuurdécor, het
sentiment en de stijl van zijn episodisch verhaal Macpherson's Poems of Ossian
heeft geïmiteerd.
De bard Welf wordt ons voorgesteld leunend op zijn speer, maar zonder harp,
niet blind en hoewel oud toch allerminst afgeleefd. Hij zingt niet, min of meer
pathetisch, maar vertelt of, zo men wil, declameert in een rhetorisch-beeldende stijl.
Wel vindt men in zijn verhaal de nostalgie naar de heldentijd van weleer en de klacht
over de decadentie van het tegenwoordige geslacht.
Het natuurdécor in zijn voordracht: zee, storm, nevel en mist, heeft onmiskenbaar
trekken van dat in de Poems of Ossian. Van Tieghem noemt Macpherson de eerste
dichter van de zee waarvan hij de majesteit, de sombere dreiging en de
28)
verschrikkelijke stormen suggestief weet weer te geven . In dit opzicht heeft diens
poëzie Drost ongetwijfeld beïnvloed. Zijn ‘brullende storm’ b.v. herinnert aan de
‘roaring waves’ in het begin van de Songs of Selma en soortgelijke reminiscenties
zou men kunnen zien in de ‘witte nevelbergen’ en ‘omnevelde wolken’. Maar de
stijlmiddelen waarvan Drost zich bedient zijn wezenlijk verschillend van die van de
Schotse dichter. Bij hem geen korte, asyndetische zinnen, veelvuldige herhalingen,
postpositionele bijstellingen en pathetische aanspraken tot de geesten van
overledenen of tot de zon en de maan, zoals in de gedichten van Ossian, maar een
gedragen epische verteltrant met brede periodenbouw in een mede door inversies
vaak rhytmisch proza.
De sentimentaliteit in Macpherson's poëzie waarvoor de 18de eeuwers zo gevoelig
waren, de ‘Weltschmerz’ en het besef van verganke-

27)
28)

Van Tieghem, a.w., 258.
Van Tieghem, a.w., 279.
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lijkheid in de herinnering aan gesneuvelde helden en tragisch verloren geliefden zal
men in Welf's verhaal niet vinden. De vrouw speelt er trouwens geen andere rol in
dan aan het slot, waarin laconiek wordt meegedeeld, dat zijn voorvader terugkeerde
‘naar zijn wijf’.
In vergelijking met Tacitus' tekst valt, behalve de reeds genoemde uitbreiding,
vooral ten aanzien van twee punten een verschil te constateren: het natuurdécor,
dat bij de geschiedschrijver geheel ontbreekt, en het optreden van een held, nl.
Welf's gelijknamige voorvader. Bij Tacitus is alleen sprake van een ‘cohors Usiporum’.
Dat zouden ongeveer 600 man moeten zijn, maar deze zouden niet in drie lichte
vaartuigjes (liburnicae) hebben gekund. In Welf's verhaal zal men niet op dergelijke
29)
puzzles stuiten . Dit heeft een veel grotere plasticiteit dan het proza van Tacitus,
maar de feitelijke exactheid daarvan is aanzienlijk vervaagd. Daarentegen treedt
er, zoals gezegd, wel een van de opstandelingen als leider naar voren. Drost heeft,
om zo te zeggen, aan de schare een held gegeven, zij het slechts getekend in enkele
schetslijnen. En daarmee komt hij in een toen sinds kort bestaande romantische
traditie: zijn Welf de zeewolf geeft in sommige trekken een prototype te zien van de
‘Noble Outlaw’, zoals Peter L. Thorslev die heeft beschreven in zijn The Byronic
30)
Hero . Dit heldentype komt volgens Thorslev het eerst voor in Walter Scott's The
Lay of the Last Minstrel (1805), en is in zijn Marmion (1808) voor de eerste maal
het centrum van dit verhaal-in-verzen. Byron zou kort daarna onder invloed van
Southey en Moore dit type verder ontwikkelen en van de Engelse middeleeuwen
overbrengen naar het Midden Oosten: de figuur van de piraat, de boekanier, zoals
31)
Drost zelf ook al had vastgesteld .

29)
30)
31)

Zie de commentaar in De vita Agricolae, ed. Ogilvie, 245 vlg.
Peter L. Thorslev Jr., The Byronic hero, Types and prototypes, Minneapolis, 1962, 65-83.
In zijn onvoltooid opstel (waarvan Heije de eindredactie heeft gehad wegens het overlijden
van Drost) De Britsche letterkundigen van onzen leeftijd in De Muzen, 1834, 197. Thorslev,
a.w., 83. Voor het veelvuldig voorkomen van de zee en van zeerovers in de Europese letteren
van de jaren dertig der vorige eeuw zie ook W. van den Berg in zijn recensie van de uitgave
van H.A. Meijer, De boekanier door W. Drop, NTg 58, 1965, 45-48.
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Thorslev zet uiteen, hoe Scott het type van de ‘Noble Outlaw’ heeft ontwikkeld uit
de ‘Gothic Villain’ via Goethe's Götz von Berlichingen en Schiller's Karl Moor uit Die
Räuber. De ‘Noble Outlaw’ is somber, trots en heroïsch, een patriot, een sympathieke
opstandeling-uit-noodzaak. Dat Welf's voorvader niet een individualistische
desperado was op de wijze van de Byroniaanse held die zich door hubris gedreven
keert tegen God en de sociale orde, en evenmin de roofzuchtige muiter die vóór
Scott zijn belichaming vond in de ‘Gothic Villain’, wordt in het verhaal expliciet
vastgesteld: hij werd geprest tot de militaire dienst van de overheerser en komt in
opstand voor zijn vrijheid en die van zijn lotgenoten; en voorts met deze mededeling
over de opstandelingen: ‘Nooddwang, geen romeinsche hebzucht en gierigheid
dreef hen tot roof’.
Duidelijk blijkt hieruit ook, dat de bard Welf deze Germanen en hun held plaatst
tegenover de als zedelijk minderwaardig geziene Romeinse onderdrukker. En deze
commentaar op het verhaal van hun heroïsche daad staat in een oude vaderlandse
traditie. Reeds in 1598 was op het Rotterdamse rederijkersfeest, met een beroep
op Erasmus' lof der Batavieren tegenover de Romeinen, een dichterlijke wedstrijd
uitgeschreven op de vraag ‘Waar in ons daden, boven de Romeynsche zijn te prijsen’
en op de regel ‘Alsulcke Bataviers overtreffen d'oude Romeynen’. In beide gevallen
werden deze bij vergelijking naar voren gehaald om de wapenfeiten van de
32)
voorafgaande ‘tien jaren’ onder Prins Maurits te verheerlijken . De strijd tussen
Batavieren, c.q. de Germanen in het algemeen, en de Romeinen, waarbij de eersten
in moed niet alleen niet onderdeden voor de laatsten maar hen ook meermalen
overtroffen, is een thema geweest, dat meer dan eens in onze geschiedschrijving,
33)
onze literatuur en onze beeldende kunst de aandacht heeft gehad . In de 18de en
het begin van de 19de eeuw kon op voorgang van Montesquieu en mede onder
34)
invloed van Gibbon, Herder, e.a. in deze tegenstelling opnieuw worden gewezen
op de zedelijke

32)
33)
34)

G. Kamphuis, Geuzenliedboek no. 162 en 206, in Ts 61, 1941, 229 vlg.
H. van de Waal, Drie eeuwen vaderlandsche geschieduitbeelding, 1500-1800, I, 's-Gravenhage,
1952, 100-103.
Van Tieghem, a.w., 166.
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voortreffelijkheid van de Germanen boven die van de Romeinen. En Tacitus gaf
ook in dit verhaal van de opstand der Usipii steun aan deze opvatting, toen hij zijn
bewondering tot uitdrukking bracht voor het ‘magnum ac memorabile facinus’, dat
aan sommige van de teruggekeerde opstandelingen een ‘indicium tanti casus
35)
illustravit’ .
Er zijn ook trekken in het verhaal, die het door de gebeurtenissen van die dagen
een zekere actualiteit gaven en daardoor de lezers nog meer konden aanspreken.
Ik denk aan de beschrijving van kannibalisme na een schipbreuk. In 1816 had de
ondergang plaats van het fregat ‘Medusa’ voor de westkust van Afrika. Het Franse
verslag daarvan door twee geredde opvarenden verhaalde van de zwerftocht op
een vlot dat dagenlang in de storm ronddreef voor er redding kwam opdagen. Door
honger gedreven kwamen de opvarenden tot kannibalisme. Het verslag werd
36)
herhaaldelijk herdrukt en in verschillende talen vertaald, ook in het Nederlands .
Gezien Drost's relatie met de uitgeverij van de familie Loosjes, waar laatstgenoemde
vertaling in 1818 verscheen, moet het niet onwaarschijnlijk worden geacht dat hij
dit boek heeft gekend. Dat deze sensationele gebeurtenis toen een diepe indruk
heeft gemaakt op het grote publiek blijkt ook uit een versregel in het gedicht De
schipbreuk van Gerrit van der Linde Janszoon (De Schoolmeester). Daarin kan men
lezen, dat deze vóór februari 1834, toen hij naar Engeland uitweek, in de
Amsterdamse Stadsschouwburg een voorstelling had bijgewoond van een toneelstuk
37)
De schipbreuk van de Medusa .
Voorts kan worden herinnerd aan het reusachtige romantische schilderij van
Théodore Géricault ‘Het vlot van de Medusa’ (1818), waar-

35)
36)

37)

Meijer, a.w., 130, vertaalt: ‘[......] aan sommigen hunner [......] heeft het bekend maken van
hun zo verbazingwekkend avontuur zelfs een aureool verleend’.
Schipbreuk van het fregat Medusa, op deszelfs togt naar de Senegal, in het jaar 1816, of
volledig berigt van de merkwaardige voorvallen op het vlot, [......] door J.B.H. Savigny,
voormalig heelmeester in de zeedienst, en Alexander Corréard, aardrijkskundig ingenieur,
beide schipbreukelingen op het vlot, Wed. A. Loosjes Pz., Haarlem, 1818.
De gedichten van den Schoolmeester, ed. T. van Deel en M. Mathijsen-Verkooijen,
's-Gravenhage, 1975, 20; J.A. Worp, Geschiedenis van het drama en het tooneel in Nederland,
II, Groningen, 1908, 378.
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voor de schilder de documentatie ontleende aan genoemd verslag. Nadat dit stuk
in het toen nog zo classicistische Frankrijk weinig waardering had gevonden, was
het door tentoonstellingen gedurende de jaren 1820 en 1821 in Londen en andere
38)
Engelse steden, en ook door reproducties wereldberoemd geworden .
Hetzelfde thema - kannibalisme na een schipbreuk -, maar dan op spottende toon
en nogal cynisch behandeld, kan men aantreffen in Byron's epische gedicht Don
Juan (1819-1824, Canto II, Stanza 72 vlgg.), waar eveneens door trekking van het
lot wordt beslist wie zal worden opgegeten. Dat Drost met dit werk bekend is geweest
kan men veilig aannemen, gezien het in die dagen onder de jonge dichters in ons
land heersende Byronisme. Volgens zijn brieven heeft hij zowel The Lament of
39)
Tasso (1817) als Childe Harold's Pelgrimage (1809-1818) gekend . Zelfs heeft hij,
wat tot nu toe onopgemerkt bleef, uit het laatstgenoemde gedicht een lied vertaald
onder de titel Des dichters afscheidsgroet. Het verscheen anoniem in de (Leidse)
40)
Studentenalmanak voor 1833 .
41)
Maar voor de typisch Byroniaanse romantiek was hij toch niet erg toegankelijk .
Welf's verhaal is niet romantisch. Het past veeleer in het Biedermeierkarakter van
Drost's gehele roman. Karakteristiek daarvoor is o.a. het slot van zijn verhaal: Welf's
voorvader keerde terug naar zijn land en ‘naar zijn wijf’. Maar wel heeft het roman-

38)
39)

40)

41)

Klaus Berger, Géricault und sein Werk, Wien, 1952, 18-20.
J.M. de Waal, Briefw., 102, 103, brief van Drost aan Potgieter d.d. 2.8.1833. ‘Hebt ge lust,
mijn waardste The Lament of Tasso te beoordeelen, beschik er dan bij mij over [......] Byron's
gedicht bevat inderdaad the most perfect Poetry’. ‘Schenk ons eene vertaling van the Prisoner
of Chillon. Dat dichtstuk zal eene overbrenging door uwe hand verdienen’. Ik citeer naar het
hs. (U.B. Amsterdam, Ah 20c), omdat de transscriptie van Jacoba de Waal bijzonder slordig
en zonder motivering onvolledig is, zoals ook op vele andere plaatsen in deze brievenuitgave
het geval is.
[Leidse] Studenten Almanak voor het jaar 1833, Leiden, 134-137. Het origineel in Childe
Harold's Pelgrimage, Canto I, 13. Voor het auteurschap van Drost zie De Waal, a.w., 89, brief
van Drost aan Heije d.d. 4.12.1832. Deze vertaling wordt niet vermeld in T. Popma, Byron
en het Byronisme in de Nederlandsche letterkunde (diss. G.U. Amsterdam), Amsterdam,
1928, en evenmin in U. Schults, Het Byronisme in Nederland (diss. Utrecht), Utrecht, 1929.
Zie ook Drost's opstel (p. 207), genoemd hiervóór noot 31.
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tische trekken. Dat blijkt ook uit het element van het gruwelijke daarin. Mario Praz
heeft in het bijzonder deze kant van de Romantiek belicht, nl. ‘the beauty of the
42)
Horrid’, in zijn boek The romantic agony . Een cru détail als de steeds groter
wordende hoop beenderen van de geconsumeerde lotgenoten op de voorsteven
van het scheepje is, zoals hiervoor bleek, bij Tacitus niet te vinden.
Past nu, zo kan men zich afvragen, het nogal rauwe verhaal van Welf in het geheel
van Drost's roman waarvan toch de voor de Biedermeiertijd zo typerende idyllische
43)
aspecten tot de meest wezenlijke behoren? Heeft deze episode enig verband met
de grondgedachte daarvan? Of is het alleen maar een aardige anecdote, er in
opgenomen op advies van een vriend om het plezier van het vertellen - ook dat kan
een reden zijn voor het toevoegen van een episode in een roman, volgens Eberhard
44)
Lämmert -, terwille van de afwisseling dan wel om er mede toe bij te dragen de
voor die tijd toch nog al korte roman de nodige omvang te doen bereiken? Deze
beide laatste redenen voor het opnemen van episodes in een epos noemt Rhijnvis
Feith in zijn Verhandeling over het heldendicht (1782) met een beroep op een
zinsnede in Aristoteles' Poëtica (cap. 24). Omdat de roman als genre in het algemeen
en Drost's roman, gezien zijn ontstaan, in het bijzonder enige relatie heeft met het
45)
epos en de Verhandeling van Feith nog in 1824 werd herdrukt , lijkt het niet te ver
gezocht van diens opvattingen op dat punt kennis te nemen. Zijn definitie van wat
‘hedendaagsch door eene episode verstaan’ wordt, luidt: ‘eene kleene
tusschengebeurtenisse, die aan de hoofddaad ondergeschikt en verknocht is, en
door de willekeurigheid des dichters in het geheel kunstig

42)
43)

44)
45)

Mario Praz, The romantic agony, Oxford University Press, 1951, 2de dr., 27.
Zie het in noot 1 genoemde opstel, p. 218 vlg. Voor de grote betekenis van de idylle in de
Duitse Biedermeierliteratuur in het algemeen: Jost Hermand, Die literarische Formenwelt des
Biedermeiers, Giessen, 1958, 73-78.
Eberhard Lämmert, Bauformen des Erzählens, Stuttgart, 1972, 5de dr., 46.
Dicht- en prozaïsche Werken van Mr. Rhijnvis Feith, dl. 6, Rotterdam, 1824, 133-139, ‘Over
de Epizoden’.
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wordt ingevlochten’. Maar een wezenlijk deel van het epos zag hij er niet in, in
46)
tegenstelling met Bilderdijk , en wel omdat men de episode weg kan laten ‘zonder
dat hierdoor de hoofddaad belet wordt haar einde te bereiken’.
Aan de hand van Riedel's Theorie der schoone Kunsten en Wetenschappen
(geraadpleegd in Van Alphen's bewerking) somt hij een aantal vereisten op waaraan
de episode moet voldoen: zij mag de eenheid en voortgang van de handeling niet
afbreken en moet daarom door de omstandigheden voorbereid zijn; begin en einde
moeten door een ongedwongen overgang in het verhaal worden ingevlochten; de
ene episode mag niet betrekking hebben op de andere; de episode moet voorkomen
op een plaats waar de hoofdhandeling stilstaat; zij moet levendig en interessant
zijn, maar minder dan de hoofdzaak, en zij moet, uit hoofde van de verscheidenheid
en de afwisseling, zich bezig houden met onderwerpen die van het voorgaande en
het volgende onderscheiden zijn.
Ik meen, dat het verhaal van de bard tamelijk wel aan deze eisen voldoet, gezien
de wijze waarop deze episode, de voortgang van het verhaal retarderend, technisch
is ingeweven in de textuur van het geheel. Zij komt voor op een plaats waar de
handeling stilstaat, maar niet wordt afgebroken, nl. het genretafereel voor de hut
van Winfred, en wel na het hoofdstuk waarin uitvoerig wordt verteld over de doop
en het avondmaal van Hermingard en Marcella, waarna Hermingard, thuisgekomen,
een droom heeft over de komende strijd en de ondergang van de Germaanse
godenwereld. Dat wil zeggen, dat deze episode is geplaatst na de afronding van
de eerste grote spanningboog die ongeveer vier zevende van de roman beslaat.
En nadat Hermingard al vóór het eind van Welf's verhaal is weggelopen - uit protest
tegen zijn lof van de voorouders in Walhalla of misschien alleen maar uit gebrek
aan interesse - blijkt zij, in het volgende hoofdstuk, de andere

46)

Bilderdijk meende dat de episode ‘een wezenlijk deel’ moet zijn niet alleen van het treurspel,
maar ook van het epos. Zie zijn Het Treurspel. Verhandeling, 's-Gravenhage, 1808, 151, 239,
en de aantekening bij zijn romance Assenede in De dichtwerken, Haarlem, I, 1856, 484. Zie
ook Mr. Willem Bilderdijk, De ondergang der eerste wareld, ed. J. Bosch, Zwolle, 1959, 27
vlg. Over de onzekerheid in het gebruik van het begrip ‘episode’ zie Lämmert, a.w., 260 vlg.
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morgen verdwenen te zijn; zij is door Welf gevangen genomen en weggevoerd naar
de Lippetoren, waar haar lijdensweg begint. Blijkbaar heeft hij de consequentie
getrokken uit het in zijn verhaal beleden Germaanse geloof en de Germaanse ethiek
47)
door niet te dulden dat een jonge vrouw in zijn wereld het christendom belijdt .
Men kan dus wel zeggen, dat deze episode, om met Feith te spreken, ‘aan de
hoofddaad verknocht’ is. Maar heeft zij ook een relatie met het centrale thema en
de centrale idee van de roman? Dit laatste begrip, door Winckelmann geïntroduceerd
48)
als wezenlijk voor een kunstwerk , zal men in Feith's verhandeling niet aantreffen.
Want hij gaat niet uit van de idee, maar van de handeling, de ‘hoofddaad’, d.i. de
fabel.
De centrale idee van de Hermingard heb ik in een eerder opstel mede op grond
van de presentatie van de titelheldin en de leringen van Caelestius omschreven als:
de opvoeding door God van de mens, uitgaande van de natuurlijke godsdienst en
voorbereid door filosofische denkbeelden van Plato en de Stoa, tot de geopenbaarde
49)
godsdienst van het christendom . Nu had reeds Lessing in zijn Die Erziehung des
Menschengeschlechts (1780) de gedachte ontwikkeld, dat, wat de opvoeding door
God van de enkele mens is, de openbaring is bij het hele mensengeslacht. Het
denkbeeld van een opvoeding door God, een trapsgewijze ontwikkeling van de
mensheid via verschillende volken in de loop der geschiedenis werd toenmaals door
50)
vele van de leidende theologen van de Hervormde Kerk aanvaard . Drost heeft in
het

47)
48)
49)
50)

Natuurlijk is hier ook Welf's haat in het geding, omdat zij de kleindochter is van zijn vrouw
Naechtilde bij wie de moeder van Hermingard in overspel was verwekt door Caelestius.
G. Kamphuis, J.A. Weiland over de roman (1820) in Taal- en letterkundig gastenboek voor
Prof. Dr. G.A. van Es, Groningen, 1975, 222.
Zie het hiervóór in noot 1 genoemde artikel, p. 229. Bij wat daar over de idee van de
Hermingard is opgemerkt, is het volgende een aanvulling.
A.J. Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795, Haar geschiedenis en theologie
in de negentiende en twintigste eeuw, Kampen, 1974, 48 vlg. De idee van een opvoeding der
mensheid door God, een ‘trapsgewijze voortgang van de verstandelijke en zedelijke beschaving
des menschdoms’ werd in ons land voor het eerst toegepast door de Groningse hoogleraar
Hermannus Muntinghe in zijn Geschiedenis der menschheid naar den bijbel, 11 dln.,
1801-1811; zie A. Steenbeek, Hermannus Muntinghe (diss. Groningen), 's-Gravenhage, 1931,
64, 80, 87, 187. Voor de critiek op deze denkbeelden zie hierna noot 62.
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voorwoord van zijn Hermingard, toen hij het had over de rol die de geschiedenis
moest spelen in een historische roman, dit denkbeeld zo geformuleerd: ‘de historie
zij slechts het tooneel, waarop godsdienst en zedelijkheid zich ontwikkelen’. Dit is
een voor het begrijpen van dit boek belangrijke uitspraak. En het mag bevreemdend
worden genoemd, dat de implicaties daarvan nooit zijn onderzocht om tot een beter
begrip van zijn roman te komen, te meer nog waar hij op deze zinsnede laat volgen,
dat hij deze opvatting meedeelt om de lezer ‘op het standpunt te plaatsen, van waar
ik wensch, dat gij mijne Hermingard beschouwen zult’.
Wat verstaat Drost nu onder de ontwikkeling van godsdienst en zedelijkheid op
het toneel van historie? Het zijn vooral twee van zijn universitaire leermeesters
geweest die hem met deze geschiedfilosofische denkwereld in direct contact hebben
51)
gebracht, nl. W.A. van Hengel en David Jacob van Lennep, waarbij dan op de
achtergrond ook de invloed van de Utrechtse hoogleraar Philip Willem van Heusde
moet hebben meegespeeld.
De gedachte, dat de zin der geschiedenis ligt in de ontwikkeling van godsdienstzin
en zedelijkheid werd door Van Hengel uitvoerig uiteengezet in zijn Geschiedenis
der zedelijke en godsdienstige beschaving van het hedendaagsch Europa, waarvan
52)
het eerste deel in 1831 verscheen . Hij meende, dat er, zij het soms ‘door middel
53)
van schijnbaren stilstand of achteruitgang’ , een voortdurende voortgang is in de
godsdienstige en zedelijke beschaving der mensheid ‘volgens het plan dat de stichter
54)
van de christelijke godsdienst heeft gevormd’

51)

52)
53)
54)

Van Hengel doceerde, na eerder in Franeker en in Amsterdam theologisch hoogleraar te zijn
geweest, sinds 1827 de hermeneutiek en exegese van het N.T. te Leiden. Zie over hem Biogr.
Wb. van Prot. godgeleerden in Nederland, III [z.j.], 681-692.
Dit eerste deel verscheen in Amsterdam; Aarnout Drost behoorde tot de intekenaars.
A.w., 383.
A.w., 47. Van Hengel citeert hier de Duitse theoloog F.V. Reinhard, Versuch über den Plan,
welchen der Stifter der christlichen Religion zum Besten der Menschheit entwarf, Wittenberg,
1781. 5de dr. 1830. Ook voor Van Alphen was hij op dit punt een autoriteit; zie diens De
gronden mijner geloofsbelijdenis opengelegd voor mijne kinderen, Utrecht, 1786, 11. Over
de veronderstelde planmatige ontwikkeling van de mensheid in de richting van christendom
en beschaving zie ook zijn Predikt het Euangelium aan alle creaturen, 's-Gravenhage, 1803,
2de dr., 100 vlg., met een beroep op Herder, en zijn Kleine bijdragen tot bevordering van
wetenschap en deugd, 's-Gravenhage, 1809, 2de dr., 54-58.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 91

230
en dat dit proces ‘tot hogere trappen van volmaking’ leidt. Die voortgang is niet aan
menselijke wijsheid en willekeur te danken, maar het werk van de goddelijke
55)
voorzienigheid . Het wezen van de beschaving ziet hij in ‘'s menschen vorming tot
56)
volkomenheid in al de betrekkingen, voor welke hij geschapen is’ . Het voldoen
aan de behoefte tot zedelijke en godsdienstige beschaving maakt de mens wezenlijk
57)
gelukkig . En het kenmerk van die beschaving ligt naar zijn mening daarin, dat de
rede het oppergezag over de mens uitoefent en hem leidt tot de klassieke begrippen
58)
van het ware, schone en goede .
Volgens Van Hengel is Europa de voornaamste zetel van de zedelijke en
godsdienstige beschaving en wel wegens het in noord-Europa heersende
59)
Protestantisme . Hier waren, naar hij meende, de zeden betrekkelijk zuiver gebleven,
zoals o.a. blijkt uit wat Xenophon en Tacitus over de Germanen hebben
60)
geschreven . En bij de volken langs de Rijn had het christendom al heel vroeg
61)
ingang gevonden .
Het behoeft nauwelijks betoog, dat deze denkbeelden voor een belangrijk deel
terug gaan op 18de eeuwse geschiedfilosofische opvattingen, met name op Herder's
humaniteitsfilosofie. Herhaaldelijk beroept Van Hengel zich op Herder's Ideen zur
Philosophie der Geschichte der Menschheit (1784-1891), o.a. waar hij wijst op de
62)
betekenis van de godsdienst voor de ontwikkeling der natuurvolken .

55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)

Van Hengel, a.w., 383.
A.w., 55.
A.w., 151.
A.w., 14-16.
A.w., 162 vlg., 243, 344.
A.w., 152 vlg. met een beroep op Rousseau; verg. Herm., 160.
A.w., 420, 495.
A.w., 42. Groen van Prinsterer bestreed in zijn Beschouwingen over staats- en volkerenrecht,
I, Leiden, 1834, 107 vlg., zowel Herder's ‘systema der volmaakbaarheid’, dat volgens hem
ten grondslag ligt aan diens Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, als Van
Hengel's daarop steunende opvatting van een toenemende zedelijke en godsdienstige
beschaving: ‘De volmaking van den mensch kan, volgens den Bijbel, nooit in beschaving en
ontwikkeling bestaan’ (a.w., 108, 111, 118). Dr. J. Zwaan te Amsterdam ben ik erkentelijk,
dat hij mijn aandacht op deze passage vestigde. Voor de invloed van Herder met betrekking
tot het in de Biedermeiertijd poneren van de ‘Vereinigung van Sittlichkeit und Religiosität als
die “Wurzel der Humanität”’, zie Jost Hermand a.w. (noot 43 hiervóór), 9; ook te vinden in het
fragment uit dit boek, opgenomen in Begriffsbestimmung des literarischen Biedermeier, ed.
Elfriede Neubuhr, Darmstadt, 1974, 300.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 91

231
Drost's tweede leermeester op wie in dit verband moet worden gewezen was David
Jacob van Lennep. In 1823 publiceerde deze een verhandeling De Grieksche
63)
wijsbegeerte als voorbereiding tot het Christendom beschouwd . Daarin geeft hij
een beknopt overzicht van de ontwikkeling van het godsdienstig besef, beginnend
bij het heidendom dat het zocht in het aanbidden van zinnelijke voorwerpen, van
hemellichamen en van natuurverschijnselen, waaruit langzamerhand een
64)
veelgodendom voortkwam. Maar door het filosofisch onderzoek sedert Thales ,
vooral van de Socratische school die de deugd het hoogste goed achtte, kwam men
geleidelijk aan bij de Grieken en later de Romeinen tot een juister kennis van het
wezen der godheid. Plato beval aan naar het hoogste goed te streven teneinde God
65)
gelijkvormig te worden en ontwikkelde de gedachte van de onsterflijkheid der ziel .
Cicero geloofde in een oppergod die de hoogste deugd paarde aan de hoogste rede
en alles met voorzienigheid bestuurt; de beloning van de deugd zag hij in een leven
66)
na dit leven . Door deze ontwikkeling kon de mens steeds meer in kennis en
volmaaktheid toenemen. Die kennis was echter nog onvolmaakt en bevatte nog
tegenstrijdigheden; zij behoefde slechts opgehelderd te worden door de leer der
67)
apostelen . Bij het ontwikkelen van deze gedachtengang beroept Van Lennep zich
op Clemens van Alexandrië (±150-215) die hij aan het slot van zijn verhandeling
uitvoerig citeert, dezelfde Griekse kerkvader die ook door Philip Willem van Heusde
met waardering werd ge-

63)
64)
65)
66)
67)

Afgedrukt in Magazijn voor wetenschappen, kunsten en letteren [......] verzameld door N.G.
van Kampen, dl. II, 3de st., Amsterdam, 1823, 295-330.
A.w., 308 vlg.; verg. Herm., 177.
A.w., 314 vlg., 324.
A.w., 318; verg. Herm., 111 (de droom van Scipio).
A.w., 328.
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68)

noemd en die drie jaar later het onderwerp zal zijn van het proefschrift van Petrus
69)
Hofstede de Groot , kort daarop de voorman van de Groninger richting in de
theologie.
Door Van Hengel en Van Lennep vooral is bij Drost het denk- en gevoelspatroon
gevormd dat men in de idee van de Hermingard kan terugvinden. De uitdrukking
daarvan treft men aan o.m. in Caelestius' onderwijs aan Hermingard, opgevoed met
de Germaanse natuurgodsdienst, en haar Romeinse vriendin Marcella, opgevoed
in de denkbeelden van de Stoa en Cicero. Bij zijn onderwijs weet Caelestius zich
aan te sluiten aan de denkwereld van elk van de beide vrouwen. Maar ook in andere
opzichten is dit denkpatroon bepalend voor de roman: enkele fasen van de
trapsgewijze voortgang der zedelijke en godsdienstige beschaving b.v., waarvan
Van Hengel en Van Lennep spraken, kan men als het ware verdeeld vinden over
de in de roman optredende hoofdpersonen, ieder met hun milieu en achtergronden,
nl. de Germanen, de Romeinen (met name Marcella die haar jeugd in Griekenland
doorbracht en haar zoontje Paulinus) en de christenen. Tot in de naamgeving toe
zijn de personen van deze drie groepen duidelijk onderscheiden.
Wat ons thans bezig houdt is het Germaanse element in de roman in verband
met Welf's verhaal. De Germaanse oudheid, de zeden en godsdienst der Germanen
waren voor Drost, zoals uit het voorafgaande kan blijken, niet zo maar objecten van
een romantische belangstelling. Maar hij zag deze als een der fasen in een
historische ontwikkeling, in de opvoeding van de mensheid door God. En déze fase
was voor hem des te belangrijker, omdat het hier, naar hij meende, ons eigen
voorgeslacht betrof.

68)
69)

Ph. W. van Heusde, De Socratische school of wijsgeerte voor de 19e eeuw, I, Utrecht, 1834,
205 vlg.
P. Hofstede de Groot, Disputatio de Clemente Alexandrino philosopho Christiano sive de vi
quam philosophia graeca, imprimis Platonica, habuit ad Clementem Alexandrinum religionis
Christianae doctorem informandum (diss. Groningen), Groningen, 1826. Voor Clemens
Alexandrinus zie A. Sizoo, Het oude christendom in zijn verhouding tot de antieke cultuur,
Amsterdam, 1952, 34 vlg., en voor zijn invloed in de eerste helft van de 19de eeuw in ons
land J. Zwaan, Groen van Prinsterer en de klassieke oudheid (diss. V.U. Amsterdam),
Amsterdam, 1973, 126-129.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 91

233
De Germanen, in het bijzonder de Batavieren, waren, zoals hiervoor reeds is
opgemerkt, in ons land al sedert de 16de eeuw in zedelijk en godsdienstig opzicht,
d.w.z. zowel wegens hun deugden als wegens hun veronderstelde vroege overgang
tot het christendom, gunstig beoordeeld. Volgens Simon van Leeuwen in zijn Batavia
70)
Illustrata (1685) - een boek dat Drost heeft bestudeerd - viel er zelfs een besef
van de goddelijke drieëenheid in hun religie te bespeuren. En de prediking van het
christendom in Keulen, Trier en Tongeren zou, naar hij meende, al in 50 na Chr.
71)
hebben plaats gehad door discipelen van de apostel Petrus . Zelfs Philip Willem
van Heusde, de vereerder van Socrates en Plato, komt tot een uiting van lof voor
de Germanen, als hij deze voor ons nog al zonderlinge opmerking maakt: ‘Een
hooger karakter vond ik in de Germaansche, dan in de Grieksche volken: dat voelde
72)
ik bij het lezen van onzen Ossian en het vergelijken van hem met Homerus’ .
Drost heeft zich bijzonder veel moeite gegeven om ons een beeld te schetsen
van de zeden en godsdienst van de Germanen. Vanzelfsprekend kon hij daarbij
gebruik maken van klassieke schrijvers, in het bijzonder van Tacitus. Toch geloof
ik, dat een andere, eigentijdse auteur daarbij niet zonder betekenis is geweest,
zowel wegens zijn uitvoerige informatie op dit gebied als om zijn enthousiaste
aansporing gericht tot de Nederlandse dichters om de Germaanse oudheid in hun
werk te betrekken. Ik bedoel de schoolopziener en predikant in de provincie
Groningen, Nicolaus Westendorp. Aan hem werd op 29 juni 1826 door onze
Maatschappij de ereprijs toegekend voor zijn Verhandeling over de vraag: Eene
beknopte voordragt over de Noordsche Mythologie, ontleend uit de oorspronkelijke
gedenkstukken, en met aanwijzing van het gebruik, dat hiervan in de Nederlandsche
dichtkunde zou kunnen gemaakt worden? Het boek werd in 1830 uitgegeven, maar
beknopt is

70)

71)
72)

Zie [A. Drost,] De vestiging van het christendom in ons vaderland, onder de letters P.X.
gepubliceerd in De vriend des vaderlands, 7. 1833, 801-809. Simon van Lecuwen, Batavia
illustrata ofte verhandelinge vanden oorspronk, voortgank, zeden, eere, staat en godsdienst
van Oud Batavien, 's-Gravenhage, I, 1685, 385.
A.w., 412, 414.
Ph. W. van Heusde, Brieven over den aard en de strekking van Hooger Onderwijs, Utrecht,
1829, 2de dr., 318.
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het niet geworden met zijn 590 pagina's. Want de auteur beperkt zich niet tot
Scandinavië, maar betrok ook de overige Germanen en de Kelten in zijn onderzoek
met het nogal twijfelachtige motief, dat ‘ons vaderland [......] door Scandinavische,
Keltische en Frankische stammen bevolkt’ werd, waardoor ‘er een godsdienstige
73)
syncretismus ontstaan’ was .
Westendorp's boek geeft, behalve een omstandig overzicht van de mythologie
der verschillende stammen, ook een positief antwoord op het tweede deel van de
gestelde vraag. Met voorbeelden uit het werk van Hooft, Vondel, W. van Haren, Van
Merken, Helmers en Loots voor ogen spoort hij in warme bewoordingen de
Nederlandse dichters aan van de door hem beschreven mythologie en folklore
gebruik te maken voor de stof, de inkleding en de gedachten, die daarin naar zijn
74)
mening in zo grote verscheidenheid en rijkdom te vinden zijn .
In zijn artikel De Germaanse oudheid als inspiratiebron voor de Nederlandse
Romantiek stelt M.C. van den Toorn vast, dat Westendorp's aansporing slechts in
75)
één enkel geval effect heeft gesorteerd, nl. ten aanzien van de dichter Staring .
Maar het lijkt mij toe, dat men ook de naam van Drost hierbij mag noemen. Behalve
76)
Jacob van Lennep misschien heeft zich geen Nederlandse romanschrijver zozeer
verdiept in de Germaanse oudheid als hij. Westendorp's verhandeling heeft hij niet
alleen gekend, maar ook gebruikt. Dat blijkt niet uit zijn correspondentie of uit
mededelingen elders, maar wij hebben daarvoor een stille getuige: het motto voor
het 10de (=9de) hoofdstuk. Dit bestaat uit vier versregels van een ‘Oud Noordsch
Lied’. Gaat men de herkomst er van na, dan komt men terecht bij een vertaling door
Staring met de titel Het weefgezang der Walkyren.

73)

74)
75)
76)

Westendorp's Verhandeling werd uitgegeven in Nieuwe werken van de Maatschappij der
Nederlandsche letterkunde, Dordrecht, 1830. Het eerste stuk van het werk, nl. t/m p. 356,
verscheen zonder vermelding van uitgever en plaats in 1826. De geciteerde plaats op p. 13.
A.w., 388.
NTg 59, 1966, 229.
O.a. in de eerste verhalen van Onze voorouders; daar vermeldt hij in de derde aantekening
bij De Saksische Weezen Westendorp's Verhandeling als bron voor zijn beschrijving van een
oud volksgebruik.
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Dit gedicht komt voor in zijn bundel Winterloof van 1832. Maar niet aan deze bundel
had Drost zijn motto ontleend, wat trouwens, gezien het jaar van verschijning, ook
onwaarschijnlijk zou zijn. Want zijn lezing van de laatste beide versregels is afwijkend.
Staring had dit gedicht onder de titel Het weefgezang der schikgodinnen al eerder,
77)
nl. in 1830 gepubliceerd in Westendorp's verhandeling . Op diens verzoek had hij
deze vertaling gemaakt. Daarbij had hij Herder's overzetting in Von deutscher Art
und Kunst gebruikt, maar soms de Engelse vertaling van Gray gevolgd. En het is
deze vroegere versie waaraan Drost zijn motto heeft ontleend.
Duidelijke sporen van zijn lectuur van Westendorp's boek kan men ook zien in
de beschrijving van de hiervoor genoemde droom van Hermingard, waarin het
Germaanse godendom door de hemelingen wordt bestreden en overwonnen. Er is
daarin niet alleen sprake van de Noorse god Thor, maar ook van geesten, schimmen,
78)
dwaallichten en weerwolven die haar 's nachts in een Germaans offerbos belagen .
Juist aan de vele nog zo lang op het platteland voortlevende Germaanse sagen had
Westendorp op grond van jarenlange naspeuringen in zijn boek veel aandacht
gegeven. Dat de Scandinavische mythologie hier toen nog weinig bekend was zou
men mogen afleiden uit het feit dat Drost in de aantekeningen het nodig vond te
79)
vermelden, dat Walhalla ‘de hemel van het Germaansche volksgeloof’ is .
Ook over wat in Welf's verhaal wordt verteld van de godin Hertha zal men het
80)
een en ander vinden bij Westendorp . Maar het was niet Drost's allereerste
bedoeling, zoals hij in het voorwoord van de Hermingard opmerkt, in zijn roman
allerlei historische bijzonderheden over de godsdienst en zeden der Germanen mee
te delen om onze kennis te verrijken. En derhalve is, nogmaals, de vraag gewettigd
naar de zin van het episodische verhaal van Welf in het geheel van zijn roman.
Het wordt de lezer al gauw duidelijk, dat de bard door het vertellen

77)
78)
79)
80)

Westendorp, a.w., 581-584.
Herm., 195 vlg.; Westendorp, a.w., 167-192.
Herm., 8 en aant. daarbij op p. 363.
Westendorp, a.w., 77-80.
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van dit verhaal, spelend in de eerste eeuw, een Germaans ideaal wil voorhouden
aan de in het boek optredende Germanen van de 4de eeuw die door hem worden
81)
gekarakteriseerd als ‘kinderen der laffe verdorvenheid’ . Herder die steeds naar
jeugdperioden, ‘Morgenröte’ in de geschiedenis der volken speurde, meende dat
in die vroegere tijden de geest van een volk gezonder was en in zijn poëzie krachtiger
82)
en zuiverder tot uitdrukking komt dan later . Welf nu verhaalt van heroïscher tijden
dan die waarin hij zelf leeft; toen werden de oude zeden nog geëerbiedigd, toen
schitterden nog de deugden van trouw, dapperheid en vaderlandsliefde. In zijn
verhaal wordt derhalve door een historisch perspectief aan de Germaanse deugden
een extra accent gegeven. En de romanverteller wil met deze episode doen uitkomen,
dat de Germanen in hun bloeitijd een hogere trap van zedelijke beschaving hadden
bereikt dan andere volken, zelfs de Romeinen, om te laten zien hoe hierin een fase
tot uitdrukking komt van de opvoeding door God van het menselijk geslacht, een
fase die in sommige opzichten op een hoger niveau haar vervolg vindt in de zeder
en de godsdienst der christenen.
Tenslotte wil ik nog de aandacht vestigen op een ander verband van Welf's verhaal
met het thema en de grondidee van de roman. Het hoofdthema van de Hermingard
is de strijd tussen heidendom en christendom, al moet deze tegenstelling - niet
zozeer in de beschreven historische realiteit als wel op een ‘hoger’, een
beschouwelijk niveau, nl. in de harmoniserende geschiedfilosofische opvattingen
van het begin der 19de eeuw - ook weer niet als al te absoluut worden gezien; dat
bewijzen de bovengenoemde geschriften van Van Hengel en Van Lennep.
Deze thematische tegenstelling op het vlak van de verbeelde historische
werkelijkheid vindt in Drost's roman vooral haar uitdrukking in twee van de
hoofdpersonen: de christenprediker Caelestius en zijn antagonist de heidense bard
Welf. Nu is het opvallend, dat niet alleen Welf een verhaal uit het verleden van zijn
groep vertelt, maar ook

81)
82)

Herm., 202.
Fr. Meinecke, Die Entstehung des Historismus (1930) in Werke, III, München, 1959, in zijn
hoofdstuk over Herder, 370 vlg.
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83)

Caelestius . Ook zijn verhaal speelt in het vierde kwart van de eerste eeuw, nl. de
tijd van keizer Nerva die regeerde van 96 - 98; Caelestius geeft dat met het noemen
van deze keizer precies aan. Ook zijn verhaal herinnert aan een als ideaal geziene
tijd: de apostolische eeuw, de oertijd van het christendom, toen dit nog niet zoals
in zijn eigen dagen, die van Constantijn de Grote, door macht, weelde en corruptie
84)
bedorven was . Het is de aan Eusebius ontleende en ook door Herder bewerkte
legende die verhaalt, hoe de apostel Johannes zijn veelbelovende jeugdige pupil
Theagenes (Caelestius noemt deze naam niet) aan de bisschop van Efeze
toevertrouwt, maar hem, vele jaren later, na zijn terugkeer van het eiland Patmos,
terugvindt als de leider van een roversbende. Met gevaar voor zijn eigen leven zoekt
de oude apostel hem op in de bergen. Door de kracht van zijn liefde, door zijn geloof
en zijn persoonlijke moed weet hij tot hem door te dringen, hem tot het besef van
zijn schuld en tot berouw te brengen en hem weer voor het christendom te winnen.
Er is een zeker parallelisme in het vertellen van deze beide episodische verhalen
85)
die samen aan het hoofdthema van de Hermingard nog meer relief geven en
bovendien een duidelijke relatie hebben met de idee van de roman.
Ook om die reden mag men concluderen, dat het verhaal van Welf, hoewel als
episode uiteraard niet in een direct causaal verband voorkomend binnen de
ontwikkeling van de intrige, een functie heeft in de structuur van deze roman en
derhalve daarvan een zinvol deel uitmaakt.
Den Haag, december 1975
G. KAMPHUIS

83)
84)
85)

Herm., 256-261.
Van Hengel, a.w., 323, 324.
Gero von Wilpert definieert de episode in zijn Sachwörterbuch der Literatur, Stuttgart, 1969,
5de dr., 221, aldus: ‘eine in sich geschlossene, in die Haupthandlung eingeschaltete und mit
ihr meist nur locker verknüpfte Nebenhandlung, die durch Gegensatz oder Parallele der
plastischeren Hervorhebung des Hauptthemas, seinem besseren Verständnis und seiner
allg. Ausweitung dient [......]’.
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Het Antwerps Liedboek
Nu we over een nieuwe uitgave van 87 liederen van het Antwerps Liedboek, samen
1)
met de melodieën, beschikken , is er aanleiding om aan de hand van deze
belangrijke en in veel opzichten voortreffelijke editie enkele problemen te bespreken,
die zich voordoen bij het uitgeven van een zestiende-eeuws liedboek dat oude en
nieuwe liederen geeft maar niet de daarbij behorende melodieën. Het hier genoemde
boek dankt zijn ontstaan aan een werkgroep van kandidaten in de muziekwetenschap
aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, die zich bezighield met de éénstemmige
Souterliedekens van 1540. Men kwam al werkende tot het drievoudige inzicht, ‘dat
men, bij de identificatie van de wereldlijke liederen, waaraan de Souterliedekens
hun melodieën ontleenden, het meeste houvast had aan die teksten, die voorkwamen
in het zg. “Antwerps Liedboek” van 1544; dat de bestaande uitgaven van deze
liederen, voor zover ze van melodieën voorzien zijn, verouderd, moeilijk bereikbaar
en voor de praktijk onbruikbaar waren; en dat de melodieën te mooi waren om ze
onbekend of onjuist bekend (in een foutieve versie) te laten’.
Met deze gegevens gingen de leiders van de groep aan het werk om de melodieën
van het Antwerps Liedboek te zoeken en die met de hedendaagse kennis van
middeleeuwse en zestiende-eeuwse muziek in moderne notatie uit te geven, samen
met de teksten. Van 55 liederen werden de melodieën in de Souterliedekens
aangetroffen; van 32 andere kon men die elders vinden. De musicologen K.
Vellekoop en Mevr. H. Wagenaar-Nolthenius vonden Prof. Dr. W.P. Gerritsen en
Mevr. Drs. A. Hemmes-Hoogstadt bereid het filologische deel van de uitgave voor
hun verantwoordelijkheid te nemen. Hun samenwerking heeft iets heel bijzonders
tot stand gebracht.

1)

Het Antwerps Liedboek; 87 melodieën op teksten uit ‘Een Schoon Liedekens-Boeck’ van
1544. Uitgegeven door K. Vellekoop en H. Wagenaar-Nolthenius met medewerking van W.P.
Gerritsen en A.C. Hemmes-Hoogstadt. Deel I: liederen; deel II: commentaar. - Vereniging
voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, Amsterdam, 1972. Per deel f 17,50; tezamen f 30. -.
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Het heeft weinig zin hier een overzicht te geven van de rijke inleidingen van Prof.
Gerritsen en van Mevr. Wagenaar-Nolthenius. Nuttiger lijkt het me, in te gaan op
enkele problemen die zich bij een uitgave als deze voordoen. Het eerste is dat van
de keuze der liederen. Er hebben daarbij geen esthetische overwegingen gegolden.
Opgenomen is alles waarvan een muzikale notatie uit de eigen tijd of iets later (tot
ten hoogste één eeuw na 1544) is gevonden. Dat betekent, dat het er meer hadden
kunnen zijn, want diep in de 18e eeuw ‘duiken er......nog nieuwe melodieën op bij
sommige “Antwerpse” teksten, die blijkbaar steeds nog onder het Vlaamse en
Nederlandse volk voortleefden (een bizonder taaie ballade is bijv. “Ic stont op hoogen
bergen”). Zulke late melodieën’, zeggen de uitgevers, ‘hebben we niet opgenomen,
omdat we een zo trouw mogelijk beeld wilden geven van wat er in de tijd van het
liedboek zelf is gezongen’. (dl. I, blz. XI) Ik voor mij betreur dat. Hoe weten de
uitgevers dat zulke pas veel later geregistreerde melodieën ook werkelijk late
melodieën zijn en niet, al of niet met geringe wijzigingen, uit de zestiende eeuw of
nog vroeger tijd stammen? Als zij bedoelden een zo trouw mogelijk beeld te geven
van de melodieën zoals ze destijds gezongen werden, zou men vrede met die
beperking kunnen hebben. Maar heel het rijke materiaal dat ons in deze mooie
bundel geboden wordt, laat zien, hoe kwestieus de resultaten in dit opzicht wel
moesten worden.
De belangrijkste bron voor de melodieën waren de Souterliedekens. Ik stel nu
een misschien wat onnozele vraag: waarom voegde Jan Roulans in zijn Schoon
Liedekens-Boeck geen noten aan de liederen toe en deed Van Zuylen van Nyevelt
dat wel bij de zijne? Eenvoudig antwoord: de eerste mikte op een veel groter, ten
dele ook minder koopkrachtig publiek; het boekje moest goedkoop zijn en draagt
daar ook alle sporen van. Maar aan dit antwoord ontbreekt nog een kleinigheid: hij
rekende erop, en kon er blijkbaar ook op rekenen, dat zijn publiek de melodieën wel
kende en ook kon zingen; wat inhoudt, dat die ‘voysen’, gezien de veelsoortigheid
van de gebruikers, naar alle waarschijnlijkheid eenvoudig waren. Het omgekeerde
zou men voor de Souterliedekens kunnen betogen: de dikwijls niet eenvoudige
melodieën vroegen om de noten bij de teksten; de meeste gebruikers zouden ze
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anders niet goed kunnen zingen. Het is dus, a priori geredeneerd, niet direct
waarschijnlijk, dat de melodieën van de Souterliedekens precies of ten naaste bij
precies waren zoals het gros van de gebruikers van het Antwerps Liedboek de
liederen daarvan hebben gezongen.
Laat ik een voorbeeld geven. Direct het tweede lied al, Aenmerct doch mijn
geclach. Hiervan zijn contrafacten met melodienotaties gevonden in de
Souterliedekens èn in het Devoot ende profitelyck boexken. Het eerste geeft een
melodie waarbij één keer een lettergreep op 12 noten, en één keer zelfs op 16 noten
gezongen wordt. Het tweede is op dit punt veel eenvoudiger: daar vinden we op het
eind één keer een syllabe op 6 noten en verder doorgaans voor elke syllabe één
noot, uitgezonderd drie gevallen waar er twee noten voor staan. De uitgevers hebben,
begrijpelijk, de melodie van de Souterliedekens gekozen, omdat de andere bundel
in de kwadraatnotatie geen verschil in tijdsduur geeft, terwijl er op de koop toe
dikwijls slordig is gewerkt. Dit was dan ook de reden waarom Scheurleer in zijn
uitgave evenmin een moderne notatie van de melodieën kon geven. Mevr.
Wagenaar-Nolthenius vraagt zich af, welke van de beide melodieversies de
samensteller van het Antwerps Liedboek voor de geest heeft gestaan en merkt dan
op: ‘De eenvoudigste versie van een volkslied behoeft niet per se de oorspronkelijke
te zijn. Juist een samensteller als die van het DEPB, afkerig van wereldlijk vertoon,
kan naar een versobering van de hem bekende melodie gestreefd hebben......Bij
de Souterliedekens......kunnen we er vrij zeker van zijn dat we te maken hebben
met een......door het “kunstlied” beïnvloede melodie-versie. Wat er echter ook aan
opgesmukt moge zijn, dat het voortborduurt op een melodie die alleen bestond uit
noten van gelijke lengte, lijkt toch niet heel waarschijnlijk.’ Zo mogen we stellen, dat
geen van beide bundels de melodie geeft zoals die Jan Roulans voor de geest
stond, waarbij de vraag blijft, of de versierde notatie daar werkelijk dichter bij stond
dan de iets vereenvoudigde. Bij deze onzekerheid lijkt het echter enigszins
pretentieus geen melodieën te willen opnemen die pas veel later zijn opgetekend.
Ik heb de indruk, dat melodieën doorgaans veel beter stand houden dan de teksten
die erbij horen. Het is dikwijls onvoorstelbaar, hoe bij een toch goed gezongen
melodie de woorden verhaspeld kunnen worden. Ieder heeft dit
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vermoedelijk herhaaldelijk ervaren. Het Antwerps Liedboek geeft trouwens
voorbeelden te over van ‘stukgezongen’ teksten.
Aan de andere kant is er nog wel een argument om waarschijnlijk te maken, dat
de uitgevers toch dicht bij de werkelijk gezongen melodieën zijn gekomen. Onder
de titel van het tweede lied staat: Een nyeu liedeken. Het blijkt mij nu, dat rijke
versieringen als bovengenoemd juist herhaaldelijk in de als nieuw gekwalificeerde
liederen voorkomen. Bij de zgn. oude noteerde ik slechts één keer zoiets, nl. in no.
46 (AL no. XCIII). Men kan nu denken, dat die nieuwe liederen zo door de toen
moderne musici waren gecomponeerd en dat Van Zuylen van Nyevelt, of de musicus
die hij misschien voor de melodie-notatie heeft aangetrokken, gewoon gegeven
heeft wat hij had gehoord. Maar ook dit argument is niet zonder tegenargument.
Van dit lied no. 46 bestaan nl. twee contrafacten met de melodieën, een in de
Souterliedekens, een in Ian Fruytiers Ecclesiasticus oft de wijse sproken Iesu des
soons Syrach. De laatste is eenvoudiger van melodische structuur, niet alleen
doordat er slechts één keer een lettergreep op acht noten gezongen wordt tegen 1
× 9 en 1 × 8 in de eerste, maar ook, doordat die reeks van acht bestaat uit vier
telkens één toon stijgende noten en uit vier op dezelfde wijze dalende. Bij de
Souterliedekens ligt dit iets ingewikkelder. Er zijn nu twee mogelijkheden: òf bij Van
Zuylen van Nyevelt is versierd, òf bij Fruytiers vereenvoudigd. De uitgevers hebben
kennelijk het laatste aangenomen en daarom de zetting van de Souterliedekens
verkozen. Ik zou eerder het omgekeerde hebben gedaan. Men kan verder denken,
dat de oude liedekens zo bekend waren, dat het publiek een verfraaiing eenvoudig
niet aanvaardde. De nieuwe liederen waren allicht minder bekend en daaraan kon
Van Zuylen van Nyevelt dan wel wat versieren. Hoe dit alles echter ook mag zijn,
zekerheid dat we hier, speciaal bij de nieuwe liederen, de authentieke melodieën
voor ons hebben, is er niet. Daarom is het ‘zo trouw mogelijk beeld van wat er in de
tijd van het liedboek zelf is gezongen’ veel minder scherp omlijnd dan hier wordt
gesuggereerd. En daarom ook was een ruimer opnamebeleid m.i. gewenst geweest,
desnoods met plaatsing van laat genoteerde melodieën in een aparte afdeling.
Vergelijkende studies, b.v. over al of niet in de oorspronkelijke vorm voortleven der
melodieën, zouden dan ook gemakkelijker gedaan kunnen worden.
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Een ander probleem is, hoe de lettergrepen over de beschikbare noten verdeeld
moeten worden, eventueel: welke noten bij welke lettergrepen behoren. In deze
uitgave zijn telkens alleen de eerste strofen onder de notenbalken geplaatst. Mevr.
Wagenaar schrijft in haar inleiding: ‘Wij zijn er zoveel mogelijk van uitgegaan, dat
beklemtoonde lettergrepen in contrafacten en originelen op dezelfde noten of
notengroepen werden gezongen; zoals men kan zien werden om die reden in
sommige gevallen bij een teveel of tekort aan niet-beklemtoonde lettergrepen andere
noten opgesplitst of samengevoegd: een beginsel waarmee iedere
volksliedbeoefenaar vertrouwd is.’ Zij is er blijkbaar van overtuigd, dat alle
overeenkomstige regels in de diverse strofen van een lied hetzelfde aantal heffingen
hebben. Ik meen, dat dit niet steeds het geval is. Om een paar vrij willekeurig
genomen voorbeelden te geven. De verzen van no. 10 (AL XXIII) hebben meest
drie heffingen, maar in regels als 12, 3: ende schiet mijn here van Lutsenborch zijn
er zeker vier. In 20,1 (AL XXXVIII) luidt het tweede vers: Met also droeven sinne,
met drie heffingen derhalve. Maar in de tweede strofe vinden we op die plaats vier:
En heeft mijn herteken so seer bevangen. In lied 66 (AL CXXXVII) heeft de laatste
regel van de eerste strofe, Den prijs waer u ghegeven, drie heffingen. In het
overeenkomstige vers van de tweede strofe: Daerom so is mijn herte so vast met
haer liefde beseten zijn er wel wat meer. Naar mijn mening zullen velen die deze
liederen willen zingen, moeite met zulke plaatsen hebben. Daarom was het goed
geweest, als de uitgevers tenminste de moeilijkste strofen ook onder de notenbalken
hadden laten afdrukken.
Een vreemde ervaring had ik in dit opzicht met lied 38 (AL LXXIX). Bij het
doorwerken van het taalkundige commentaar, gelegd naast de tekst met de noten
in dl. I, blz. 84, kwam ik voor het raadsel te staan, hoe de lange vierde regels van
de vierde en volgende strofen met 15, 16 of 17 lettergrepen op 9 noten gezongen
moeten worden. Dat gaat met opsplitsen van noten natuurlijk niet meer. Nu hebben
de filologen van de vierde strofe af alle vierde regels door dubbele punt of puntkomma
in tweeën gedeeld, niet zonder reden; de tekst geeft er aanleiding toe. Het lijkt
waarschijnlijk, dat het eerste van de twee delen, telkens met drie heffingen, gezongen
moet worden op de noten van de
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derde regel, die ook drie heffingen heeft. De rest heeft er telkens vier en die kan
men in zijn geheel op de noten van de vierde regel zingen. Het zou echter vreemd
zijn, als de herhaling van de melodie in de derde regel pas met de vierde strofe
begon. Het ligt voor de hand die herhaling ook in de eerste drie strofen toe te passen,
waar niet het minste bezwaar tegen kan zijn. De uitgevers hebben dit ook wel gezien:
het musicologische commentaar in deel II geeft de melodie zoals die in de
Souterliedekens staat, waarna laconiek wordt opgemerkt: ‘Van de tekstherhaling in
regel 3 die, naar analogie van strofe 4 t/m 9, in het AL is doorgevoerd, heeft de
dichter van SL geen notitie genomen.’ Maar waarom is die herhaling dan hier in de
uitgave niet toegepast? De gebruiker die het lied wil zingen, zal mogelijk in de eerste
plaats naar de taalkundige explicatie grijpen, omdat hij de tekst die hij zingt, ook wil
verstaan. Maar hij zal, als hij niet ook nog musicoloog is, niet meteen de
musicologische gegevens raadplegen: deze uitgave wil toch de melodieën geven,
zoals ze destijds door de gebruikers van het Antwerps Liedboek werden gezongen?
Het gevaar is dan groot, dat hij met de lettergrepenverdeling over de noten gaat
knutselen en er niet uitkomt. Wij hebben hier de vreemde situatie, dat bij een tekst
uit het Antwerps Liedboek een niet geheel passende melodie uit de Souterliedekens
is gegeven. Mijn vraag is nu: wat wil men precies met deze uitgave? Mooie melodieën
uit de zestiende eeuw publiceren, waarbij de woorden er niet zo precies op
aankomen? Maar waarom dan niet de teksten van de Souterliedekens aangehouden?
Of wil men de liederen van het Antwerps Liedboek geven? Maar dan had men een
bij deze tekst geheel passende melodie moeten verschaffen. Het gaat m.i. niet aan,
de woorden van de ene bundel te geven en de daarbij niet volkomen aansluitende
melodie uit de andere, terwijl men weet hoe het had moeten zijn!
Nu we het toch over de aanpassing van noten en lettergrepen aan elkaar hebben:
minder juist lijkt me, dat dit probleem herhaaldelijk is opgelost door twee woorden
samen te trekken, waarvan het eerste eindigt op een toonloze e, het volgende begint
met welke klinker dan ook. In de poëzie tot de tweede helft van de zestiende eeuw
gebeurde dat niet; in het heffingsritme met een betrekkelijk willekeurig aantal zwakke
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lettergrepen tussen de heffingen had men daaraan helemaal geen behoefte. Die
komt pas, als men in de tweede helft van die eeuw isosyllabische verzen begint te
schrijven; dan neemt men van de Fransen en de Italianen over wat bij hen reeds
lang ingeburgerd was, echter niet, zonder dat er heel wat over deze ‘vocaalsmiltinge’
te doen is geweest. Juist wegens dat laatste mag men veilig aannemen, dat dit
samentrekken bij gezongen liederen evenmin gebeurde, voordat het renaissancevers
in onze poëzie zijn intrede had gedaan. Het was daarom m.i. beter geweest, in de
voorkomende gevallen een noot te splitsen.
De inleiding van Gerritsen is, zoals van hem te verwachten was, in hoge mate
instructief en boeiend. Ik heb er grote bewondering voor. Nieuw is o.a. zijn
classificatie van de liederen op grond van moderne inzichten ten aanzien van
structuur en typologie. Om allerlei redenen hebben de beide Neerlandici de teksten
gegeven in de vorm en in de spelling waarin ze zijn overgeleverd, uitgezonderd
enkele voorzichtige emendaties. Als de uitgave alleen voor studiedoeleinden bestemd
was geweest, hadden ze zich daar zelfs niet aan gewaagd. Nu de liederen ook
gezongen moesten kunnen worden, lag de zaak anders. Evidente zetfouten zijn
verbeterd, tekstuele ontsporingen hebben de uitgevers, voor zover die het verstaan
belemmerden, trachten te herstellen als zij meenden, dat een zestiende-eeuwse
lezer van het liedboek hetzelfde zou hebben gedaan. Deze voorzichtige houding
leidde er bij de commentaren toe, te proberen de tekst zoals die er ligt, een zin te
geven, ook waar vroegere commentatoren er onzin in zagen en meer of minder
ingrijpend gingen wijzigen. Boeiend is, dat de diverse mogelijkheden helder ter
discussie zijn gesteld. Meer dan eens wordt daarna een bevredigende oplossing
gegeven, zoals bij no. 42 (AL LXXXV), waar de Neerlandici, opponerend tegen Kalff
en Forster, ‘hebben gekozen voor een noodoplossing’, waarbij zij in 3, 5 het meisje,
in 3, 6-8 de minnaar aan het woord laten. Waarom zo bescheiden: ‘noodoplossing’?
Het lijkt mij dè oplossing.
Toch vraag ik me af, waarom de tekst zo tot het uiterste gerespecteerd moest
worden. In de eerste plaats is dit een bloemlezing, van esthetisch-literair standpunt
gezien zelfs een heel vreemde bloemlezing. In de tweede plaats heeft deze een
practisch nut, en dat houdt zeker in
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de eis van uiterste verstaanbaarheid. Bovendien is er een essentieel verschil tussen
een liedboek als het Antwerpse en een middeleeuws handschrift. Het laatste is
doorgaans een afschrift van een ander afschrift, al of niet met toevoegingen, al of
niet met weglatingen, maar in principe een kopie naar een geschrift dat men ook
bezitten wou en waarbij de afschrijver zijn fouten steeds corrigeren kon, al deed hij
het niet altijd. Ons liedboek is waarschijnlijk grotendeels, tenminste wat de oude
liederen aangaat, uit de volksmond opgetekend, wie dat dan ook mag hebben
gedaan. En we weten, hoe vaak bij de zang de woorden onbegrepen verhaspeld
worden. Het heeft weinig zin aan een verhaspeling vast te willen houden. Voor een
filoloog mag het interessant zijn een studie-uitgaaf te bezorgen, maar als dienaar
van de Nederlandse cultuur een monument als het Antwerps Liedboek voor de zang
bruikbaar makend, doet hij naar mijn overtuiging minstens even belangrijk werk.
Het is waar, dat in het verleden vele emendaties gemaakt zijn die achteraf onnodig
en verkeerd bleken te zijn. Voorzichtigheid is stellig geboden. Maar te grote
voorzichtigheid kan doen voorbijzien aan toch wel voor de hand liggende betere
mogelijkheden. Ik zou willen stellen, dat het even gevaarlijk is een stukgezongen
tekst een redelijke zin te willen geven, als een niet begrepen lied maar meteen te
gaan emenderen. De vraag is: wanneer weten wij, dat een tekst stukgezongen is?
Ik dacht: meestal wel, als op duister aandoende plaatsen ook de vorm niet in
overeenstemming is met het geheel. Wanneer dit een en ander vaststaat, ligt een
emendatie natuurlijk lang niet altijd voor de hand. Dan moeten we er afblijven. Maar
dikwijls kunnen we de hoofdlijnen wel herkennen. Dan lijkt het verkieslijker een
aannemelijke tekst te verschaffen, zelfs als die niet woord voor woord met de
schepping van de dichter zal overeenstemmen, dan de gebruiker met iets
onbegrijpelijks te laten zitten, waardoor hij het lied wel niet zal gaan zingen en dit
weer in de vergetelheid raakt. Men kan toch in het commentaar de tekst geven zoals
die in het Antwerps Liedboek staat en de afwijkingen verantwoorden?
Als voorbeeld van wat ik bedoel, geef ik lied no. 11 (AL XXV), waar een minnaar
in de eerste strofe van zijn boelken zegt; ic had een boelken, en: Si en was mi niet
getrouwe. / Des ic rouwe. Daarna gaat
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het gedicht echter voort, alsof zijn geliefde de meest ideale jonge vrouw is: Waar
vintmen haers gelijcken? Het commentaar werkt met een soort flash-back na de
eerste strofe, maar erg waarschijnlijk lijkt deze explicatie niet, gezien de toon en de
mededelingen van het vervolg. Nu is er iets merkwaardigs met die eerste strofe.
Terwijl in alle volgende strofen de tweede regel hetzelfde rijm heeft als de beide
laatste (in de derde strofe zal men bloemkens als bloemkins mogen lezen), is dat
in de eerste niet het geval: dage tegenover getrouwe / rouwe. Daar komt bij, dat in
die eerste strofe twee lelijke stoplappen staan: ic had een boelken ende dat was
waer / Int openbaer, terwijl het vervolg een goed gedicht blijkt te zijn. Wil men mij
hier tegenwerpen, dat Ghi zijt mijn lief, weet dat voorwaer ook een stoplap bevat,
dan ontken ik dit ten stelligste: weet dat voorwaer heeft hier een duidelijke, zelfs
emotionele functie! Om deze drie redenen nu: inhoud die in tegenspraak is met de
rest van het gedicht; ander rijmschema; twee lelijke stoplappen, meen ik, dat die
eerste stofe van een andere dichter moet zijn, zodat we hem gevoeglijk kunnen
weglaten. We houden dan een gaaf gedicht over: de minnaar (een ruiter?) moet
varen naar Oostenrijck; de gelieven moeten dus van elkaar scheiden; en nu denkt
hij aan het heerlijke wat geweest is. Zeker wel een flash-back, maar hier komt geen
ontrouw en bedrog aan te pas.
Iets anders ligt de situatie in lied 64 (AL CXXXII), het bekende meilied Och ligdy
nu en slacpt. De commentatoren noemen dit een ‘ironisch meilied’, en, zoals het
voor ons ligt, terecht. Het is echter de vraag, of de even strofen, waarin het meisje
tot de buiten staande jongeman spreekt en hem afwijst, niet een later toevoegsel
zijn. De oneven strofen vormen nl. een sluitend geheel, een prachtig meilied in een
verheven stemming. De drie even strofen daarentegen geven driemaal een afwijzing
van de zingende jongeman in termen die er niet om liegen. Nuchter redenerend zou
je denken: hoe heeft die minnaar daar buiten dat niet gehoord; hoe heeft hij met
zijn lied nog kunnen doorgaan? In de stilering van een gedicht is echter van alles
mogelijk. Er zijn evenwel duidelijk vormverschillen tussen de oneven en de even
strofen, zowel in het rijm als in de ritmiek. Het rijmschema van de even strofen is
regelmatig ababcdcd, dus twee vierregelige delen, elk
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met gekruist rijm. De oneven strofen hebben grotendeels gebroken rijm; alleen de
eerste en de laatste vier regels van het gedicht hebben gekruist; het is als een
muziekstuk dat met een paar accoorden inzet en ermee sluit.
Nu zou men kunnen zeggen: dat heeft de dichter opzettelijk gedaan om het verschil
tussen jongeman en meisje te typeren. Er is echter meer, en dat weegt zwaarder.
De oneven strofen houden vrij strak een metrum met zes syllaben per vers vol (bij
vrouwelijke uitgang natuurlijk zeven, maar dat verandert het metrum niet). De enkele
afwijkende gevallen maken de indruk, oorspronkelijk ook zes te hebben gehad; 3,
4: ‘Ende’ zal wel als ‘End’ gedacht zijn; in 3, 6 lijkt ‘tot u’ overbodig; in 5, 6 verbreekt
‘Die’ het ritme; het is niet alleen overbodig, als het wegvalt spreekt de betekenis
‘verbleken’ van verlichten, die het commentaar m.i. terecht geeft, dwingender. Verder
is in 5, 7, getuige dezelfde woorden in 1, 7 en 3, 7, ‘ende’ niet oorspronkelijk. Geheel anders is de situatie in de even strofen. Hier komen verscheidene regels
van 7(8) syllaben voor en zelfs enkele van 9 en 10. Ook hier zou men af en toe er
gemakkelijk 6 van kunnen maken, maar lang niet overal. Daar komt nog een
kleinigheid bij. De oneven strofen hebben overal een regelmatige afwisseling van
manlijke en vrouwelijke uitgangen; in strofe 4 en 6 bestaat die afwisseling echter
maar ten dele. Hoe dit ook zij, er is duidelijk een ander versgevoel, dat zich zo
openbaart: de oneven strofen volgen de melodie van nabij, de even strofen springen
daar op volksliedachtige manier mee om.
Op grond van deze verschillen meen ik, dat hier in een zeer mooi meilied drie
strofen geschoven zijn die de subtiele stemming van het origineel ironiserend als
buiten de werkelijkheid liggende bespotten. Is dit door dezelfde dichter gedaan?
Indien dit wel zo is, zouden we hier een merkwaardig vroege Heine-achtige auteur
hebben. Ik voor mij zie in de schrijver van de even strofen echter een andere dichter
met een minder verfijnd versgevoel dan die van het meilied. Nu geeft het lied zoals
het overgeleverd is, zeker wel een aannemelijke tekst. Het lijkt me echter gewenst,
dat het commentaar hem of haar die het lied wil zingen, erover inlicht, hoe de vork
in de steel zit, zodat hij of zij kan kiezen.
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Een merkwaardig lied is no. 47 (AL XCLV). Fl. van Duyse was van mening, dat
hierin twee oorspronkelijk op zichzelf staande liederen zijn samengevoegd. In het
commentaar wordt dit betwijfeld; de dichter zou opzettelijk aan strofe 5 schijnbaar
het karakter van een slot hebben gegeven, om met het vervolg van het verhaal een
verrassingseffect te bereiken. Ik wil graag erkennen, dat ik veel waardering heb
voor dit vernuftige commentaar, maar overtuigd ben ik niet. Het blijft vreemd, dat
twee geheel verschillende gebeurtenissen, waar op zijn minst toch wel enige dagen
tussen liggen, beide worden aangekondigd met de mededeling dat ze ghister avont
hebben plaats gehad. De commentatoren merken dan ook op: ‘De waarschijnlijkheid
van het verhaal lijkt hier enigszins te zijn geforceerd terwille van de parallellie tussen
6:1 en 1:1.’ Daar komt bij, dat het rijmschema in de strofen 6 en 7, waarom het
vooral gaat, iets afwijkt van wat we verder in dit gedicht vinden: in de eerste vier
verzen van elk nl. gebroken rijm tegen gekruist rijm in de overige strofen. Ik merk
verder op, dat de vierde strofe me nog het meest als een ‘corpus alienum’ voorkomt.
Het is een wel heel nuchtere moralisatie met de opmerking, dat de dichter zich nu
bedrogen acht, omdat de vrouwen hem so menich pont kosten; dit volkomen niet
in overeenstemming met de geest van het overige gedicht. Ook het ritme is er
anders: op één na alle verzen met vier heffingen, tegenover b.v. de eerste strofe
vier regels met 3, drie met 4 heffingen. Het gemiddeld aantal lettergrepen
(belangrijker ook in Middelnederlandse verzen dan men wel eens aanneemt) is er
dienovereenkomstig 8, 7 tegen 7, 6 in de eerste strofe. De achtste strofe sluit verder
met zijn laatste regels Al heb ic een verloren,/Een ander ic kiesen sal kennelijk bij
de zesde en zevende strofe aan. Ik ben daarom geneigd aan te nemen, dat het lied
in oorsprong bestond uit strofe 1, 2, 3 en 5, die duidelijk een eenheid vormen. De
strofen 6, 7 en 8 zouden dan van een tweede dichter zijn, de vierde van een derde.
Minder voor de hand liggend is de oplossing van de problemen die lied 83 (AL
CXCIV) oplevert. De commentatoren zeggen terecht, dat de tekst van dit lied zich
niet zonder gissingen laat begrijpen; met name strofe 3 baart moeilijkheden. Zij
stellen hun commentaar ter discussie als een poging tot interpretatie. Ik merk op,
dat strofe 2 en
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3 me corrupt toeschijnen. Terwijl alle overige acht strofen meest assonerend rijm
met het schema abab hebben, rijmen hier de eerste en de derde regel niet op elkaar.
In de tweede strofe is dat nog gemakkelijk te herstellen: fiere maghedom kan
maghedom fiere geweest zijn, maar in de derde is het slechts mogelijk er een slag
naar te slaan.. - In verband hiermee is het opmerkelijk, dat juist deze strofen niet
met het hoofdthema van het verhaal overeenstemmen. Dit gaat over een meisje
dat verloofd is, maar een kind moet krijgen van een andere man, die haar in de
steek gelaten heeft. De verloofde wil haar blijkbaar toch wel trouwen, als zij maar
getrouw zal zijn. De climax komt in de voorlaatste strofe: zij zegt dan, dat zij goed
en getrouw zal zijn, maar, wanneer zij in zijn armen ligt, aan een ander zal denken.
Er is hier blijkbaar sprake van een hartstochtelijke, overgegeven liefde voor een
andere man, nog wel een nietswaardige, maar, dacht ik, geen kwestie van meer
mannen (twee gesellekens); er staat ook niet, dat zij niet weet wie de vader is, wat
men bij die twee ‘gesellekens’ allicht kon verwachten; wèl, dat zij hem niet kan
vinden. De schipper (waarom deze figuur, heeft zij zich uit wanhoop willen verdrinken
en heeft hij dat belet?) neemt aan, dat de vader heel goed weet, dàt hij de vader is.
Dat wijst er m.i. op, dat er niet meer mannen in het geding zijn. Dat ook maakt de
strofen 2 en 3, de passage van de twee ‘gesellekens’, verdacht, tenminste in deze
vorm. Zijn ze hier uit een ander lied ingevoegd ter vervanging van een of meer
oorspronkelijke strofen? Wie zal het zeggen? Of zijn er twee gesellekens van één
gemaakt? Het meervoud in deze strofen is zonder bezwaar in enkelvoud te
veranderen. Dan blijft nog wel het verhaspelde rijm in de derde strofe. Misschien
heeft in de derde regel gestaan: Maer bringt hi mi wederomme die schat. Dan zou
het rijm tenminste in orde zijn. In het commentaar bij 3, 3-4 staat: ‘Als de gesellekens
de ring terug zouden brengen, dan zullen ze nog spijt krijgen van hun daad. Bedoelt
ze, dat zij hen dan zal laten boeten door hen aan te klagen wegens diefstal of
verkrachting?’ Ik zou ontkennend op die vraag willen antwoorden. Als ze de vader
gevonden had, zou ze immers met hem willen trouwen! Hem aan het gerecht
overleveren had haar in de schande gelaten. Maar ze had hem er wel van laten
lusten! Misschien had ze hem de huid vol gescholden. In
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zekere zin corresponderen die derde strofe en de negende (waarin ze zegt aan de
ander te blijven denken) met elkaar. - Wel doet zich bij dit alles de vraag voor,
waarom dan die verandering van de ene man in twee gesellekens heeft plaats
gehad. Men zou hierbij kunnen denken, dat de gewone man die hartstochtelijke
overgegevenheid van het meisje moeilijk kon aanvaarden, omdat er inbreuk op de
goede zeden werd gemaakt. Men zag haar blijkbaar vooral als zedeloze vrouw, en
dit werd geaccentueerd door van de ene jongeman twee gesellekens te maken. Zij
zou dan niet eens weten, wie de vader van haar kind was. Dit laatste wordt door
het vervolg echter niet waar gemaakt en daar ligt dan de crux, waardoor het goede
verstaan wel zeer bemoeilijkt wordt.
Het blijft een hachelijke zaak. M.i. is men echter op de verkeerde weg, als men
een corrupte tekst toch nog een zin wil geven: het lied blijft er even onuitvoerbaar
door. Verkieslijker is m.i. een emendatie te aanvaarden die de crux in
overeenstemming brengt met de rest van het verhaal, ook al zullen de bewoordingen
in oorsprong wel iets anders geweest zijn. Op deze manier wordt het lied tenminste
zingbaar en voor eventuele toehoorders ook te volgen. En dat is toch de bedoeling
van deze uitgave geweest.
Aan de andere kant ben ik mij er te dege van bewust, dat men zich met zulke
emendaties gemakkelijk kan vergissen, vooral, wanneer de betekenis der woorden
niet duidelijk is. In zekere zin emenderen de uitgevers al, als ze door
aanhalingstekens aan te brengen de verzen aan verschillende sprekers toebedelen.
Zo hebben ze in het bekende lied 9 (AL XIX): Den dach en wil niet verborghen zijn,
de derde strofe als volgt weergegeven:
‘Och meldic hem niet, rampsalich wijf,
Het gaet den jongelinck aen zijn lijf.’
‘Hebdy den schilt, ick hebbe die speyr,
daer mede maect u van heyr.’

Bij het derde en vierde vers vermeldt het commentaar: ‘Toebereidselen tot een
overhaast vertrek. Vermoedelijk horen wij hier de vrouwe, maar het is niet onmogelijk
dat de wachter, medeplichtige van de gelieven deze woorden zou spreken. Als deze
korte scène zich in de kamer van de vrouwe afspeelt, heeft de dichter een “fout”
gemaakt: hij situeert zijn
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lied in een ridderlijk milieu, maar is zich er niet van bewust dat een werkelijke ridder
natuurlijk nooit een (ongeveer vier meter lange) lans zou meenemen bij een bezoek
in de kamer van zijn geliefde’. Blijkbaar heeft de commentator niet geweten, dat dit
derde vers een spreekwoordelijke uitdrukking inhoudt met de betekenis: ‘ik geef mij
niet gewonnen’ (vgl. ook WNT VII kol 2620 bij 2). Daarmee is duidelijk, dat de hele
strofe door de wachter gezegd wordt en betekent: ‘Als ik de dag niet aankondig, zal
het de jongeling zijn leven kosten; ik geef mij (door uw woorden) niet gewonnen;
derhalve: ga nu weg.’
Emendaties in de zin van woordveranderingen, weglatingen en dgl. zouden - ik
schreef het reeds - eerst aangebracht mogen worden, ook in een uitgave als deze,
als bij een blijkbaar verhaspelde inhoud ook de vorm discrepanties vertoont. Dat
laatste is, dunkt mij, niet het geval met het prachtige lied 34 (AL LXXIII), Het daghet
inden oosten, dat, zo indrukwekkend als het is, op bepaalde plaatsen als moeilijk
te interpreteren wordt beschouwd. Met de hier gegeven verklaring, noch met die
van Lulofs ben ik erg gelukkig. M.i. worden dikwijls een paar details van het gedicht
over het hoofd gezien die voor het verstaan van het geheel toch zeer belangrijk zijn.
Uit de vraag van het meisje in het slot van haar vader; Och, is hier eenich heere/
Oft eenich edel man enz. blijkt, dat er diverse edelen in dat slot verblijf houden.
Daarin ligt de suggestie, dat de vader een zeer groot heer is, b.v. een hertog,
misschien wel een koning, die er in elk geval een hofhouding op nahoudt. Bovendien
mag men hieruit opmaken, dat zijn dochter als een volwassen erfdochter op een
eigen kasteel woont, allicht met een eigen gevolg. Het is dan ook helemaal niet
verwonderlijk, dat de dichter vermeldt, dat zij haers vaders poorte......ontsloten vant;
zij is daar die ochtend heus nog niet eerder door gegaan. Daarom kan ik het met
de opmerking in het commentaar ook allerminst eens zijn, als daar staat: ‘hij (d.i.
de dichter; G.K.) heeft zich geen scherpe voorstelling van dit kasteel (nl. dat van de
vader; G.K.) gemaakt (hetgeen o.i. pleit tegen de veronderstelde hoge ouderdom
van de ballade), want hoe zou de dochter des huizes in alle vroegte een kasteel
hebben kunnen verlaten (de poort die in 8:4 open staat, moet op dit moment nog
gesloten zijn geweest)?’ In de door de commentatoren veronderstelde omstan-
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digheden zou de mededeling aangaande het ontsloten vinden van de poort inderdaad
nogal onnozel klinken. Zij hadden er echter voorzichtiger aan gedaan, zoiets niet
zomaar van een uitzonderlijk dichter als van deze ballade aan te nemen. En passant
zij opgemerkt, dat dit argument tegen de hoge ouderdom van de ballade daarmee
vervalt. - In het nachtelijk samenkomen ligt de suggestie, dat de jongeman de vader
niet welgevallig was. Maar als dat zo is, en m.i. ìs het zo, dan wordt het ook duidelijk,
waarom Die heeren sweghen stille,/ Si en maecten gheen geluyt. Het was niet omdat
de edelen niet bereid waren ‘de dode te wreken’; dat zou onhoffelijk ten opzicht van
het meisje geweest zijn, weinig dienstvaardig tegenover hun heer en alles bij elkaar
nogal laf. Neen, zij wilden zich niet in een wespennest steken door het op te nemen
voor een jongeman die hun heer onwelgevallig was, hun heer, van wie zij afhankelijk
waren en die over hun leven en dood beschikken kon. - Er is verschil van mening
over de vraag, wie in de eerste strofe spreekt: de geliefde ridder, of de rivaal. Hellinga
en Bax lezen deze als een klacht van de minnaar die op weg gaat naar de plaats
van het tweegevecht, en het commentaar sluit zich daarbij aan. Ik zelf ben van een
andere mening. Wat speelt er zich nl. bij die voorstelling van zaken af tussen die
eerste woorden, gesproken als de dageraad al enigszins gevorderd is (Het lichtet
overal), en het moment dat het meisje de poort van haar vaders slot geopend vindt?
(blijkbaar ook nog tamelijk vroeg in de ochtend; anders was die mededeling overbodig
o

o

geweest). 1 De minnaar begeeft zich naar de linde groene; 2 er heeft een
tweegevecht plaats, waarbij de geliefde ridder gedood wordt; dat was meestal geen
o

o

zaak van twee minuten; 3 de rivaal gaat naar het kasteel van het meisje; 4 hij
o

heeft een tweegesprek met haar en verdwijnt; 5 het meisje gaat naar de linde
o

groene, vindt de dode en barst in een jammerklacht uit; 6 daarna gaat zij naar haar
vaders slot en komt hier nog vrij vroeg in de ochtend aan. Dat is met elkaar heel
wat. Nu weet ik wel, dat men in zo'n middeleeuwse ballade het tijdsverloop niet al
te precies moet trachten na te rekenen, maar aan de andere kant is het ook waar,
dat deze feitelijkheden, voor ons enigszins legendarisch, voor de mensen van toen,
die er zoveel dichter bij stonden, veel meer werkelijkheid inhielden. Daar komt nog
bij, dat er, m.i. ten-
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minste, toch wel een tour de force voor nodig is om de mededeling van de rivaal in
de tweede strofe, dat hij het land gaat verlaten, niet in verband te brengen met de
verzuchting in de eerste strofe: Hoe luttel weet mijn liefken,/ Och, waer ick henen
sal. Hoe dit ook zij, voor het begrip van het verdere verloop doet het weinig ter zake,
al zal men bij dit gedicht, waarvan elke strofe zo zwaar geladen van betekenis is,
ook hier er graag zeker van zijn, wat men zich erbij moet voorstellen.
De gang van zaken lijkt mij nu als volgt. Er heeft heel vroeg in de ochtend een
duel plaats gehad tussen twee minnaars van het meisje, een aanzienlijke jonge
edelvrouw, van wie de uitverkorene verslagen wordt door de versmade. Deze gaat
dan naar het venster van de slaapkamer van het meisje om afscheid te nemen (hij
móét na de doodslag wel verdwijnen) en kan in zijn ellendige situatie (versmaad en
verbannen) niet nalaten toch nog een zekere bravoure te tonen. Als zij hem nu
duidelijk wil maken dat hij geen praatjes moet hebben en daarom veinst, dat haar
geliefde bij haar is, valt hij fel tegen haar uit en zegt haar de waarheid. Zij gaat naar
de aangeduide plaats en vindt de verslagene. Haar jammerklacht op dat moment
spreekt voor zichzelf; vermelden van mogelijk jammeren, zuchten of geween had
hierbij geen zin. En als het meisje besluit met: Wat hebdy mi gelaten?/ So menighen
droeven dach, dan heeft dit met egoïsme of zelfs maar egocentriciteit weinig te
maken. Haar bestaan was nu eenmaal onlosmakelijk aan het zijne verbonden. Men
zal ook moeilijk kunnen volhouden, dat de dichter zelf haar als een meisje heeft
willen karakteriseren dat het allereerst aan zichzelf dacht. - Zij gaat dan naar haar
vaders slot, waarvan zij, nu de dag iets verder gevorderd is, de poort ontsloten vindt.
Daar krijgt zij om de bovengenoemde reden nul op het rekwest. Dat de dichter haar
thans als ‘weenende’ voorstelt en niet eerder, is treffend in zijn soberheid. Velen,
zeker niet de minst gevoeligen, wenen niet bij of direct na het sterven om een geliefde
dode. Vaak komt dat pas later, als alles wat dan gedaan moet worden, gedaan is.
Hier is nog niet alles gedaan; het ergste moet zij zelf nog doen, in absolute
eenzaamheid, die als een harde steen op haar gevallen is. Het komt me gewoon
natuurlijk voor, dat op dit moment haar beheerstheid haar in de steek laat en zij
begint te wenen. En als zij, absoluut alleen,
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haar geliefde dode begraven heeft, is er voor haar geen ander leven in de wereld
meer mogelijk en is het klooster haar enig toeverlaat.
Ik meen, dat ik hierbij alleen maar gegevens van de tekst zelf heb gebruikt en dat
niettemin het verhaal zo toch geheel gaaf blijkt te zijn. Als dat waar is, moeten de
mensen van de zestiende eeuw het ook zo hebben ervaren.
Eveneens zonder emendatie, maar pas door overweging van een voor ons
buiten-tekstueel, voor de tijdgenoot echter vermoedelijk vanzelf sprekend gegeven
wordt de samenhang tussen een paar strofen en daardoor een volkomen begrip
van het geheel voor ons duidelijk in lied 40 (AL LXXXIII), Ick wil te lande rijden, met
als verdere aanduiding: Vanden ouden Hillebrant Ik doel op de strofen 10 en 12/13
van een tekst die zonder meer goed verstaanbaar lijkt, al zal er in de loop der jaren
wel het een en ander aan gewijzigd zijn. De tiende strofe luidt:
Die jonge brocht den ouden
Een so swaren slach,
Mer dat hi van al zijn dagen
Nie so seer vervaert en was.
Zijn paert spranc te rugge
Wel twintich vademen wijt.
‘Den slach die ghi daer sloecht,
Heeft u geleert een wijf’.

Bij de laatste twee verzen geeft het commentaar: ‘In het oude Hildebrandslied
reageert de grijsaard met dezelfde woorden op een geniepige aanval van de jonge
man. Het sarren van de tegenstander was een belangrijk onderdeel van de
gevechtstactiek; het geringschattende commentaar van de oude Hildebrand is hier
niet alleen een staaltje van bravoure, maar ook een doeltreffende schimpscheut:
de jonge man was immers inderdaad vaderloos opgegroeid, en hij moest dit als een
schande ervaren.’ Het is inderdaad waar, dat de jonge tegenstander deze woorden
als een te schande making opvat, getuige zijn antwoord in de volgende strofe. Maar
even waar is, dat het verhaal hier ook een typisch element uit de sagenliteratuur
bevat. Het is het thema van de strijd tussen vader en zoon die elkaar nooit eerder,
of in vele jaren niet
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gezien hebben. De zoon is alleen door de moeder opgevoed en van haar heeft hij
het strijden met wapenen geleerd en de verschillende slagen die daarmee zijn te
maken. En aan die ene bijzondere, verschrikkelijke, stellig geen geniepige slag,
waaronder Hillebrant bijna bezwijkt, herkent deze de oorsprong, omdat niemand
anders die slag kent dan hijzelf en zijn vrouw. Dit is dus het herkenningsmoment.
Zijn uitroep is niet als sarren bedoeld, maar wel door de zoon zo opgevat. Nu
Hillebrant weet, wie hij tegenover zich heeft, verandert hij dan ook zijn tactiek en dit
vinden we in de twaalfde strofe beschreven. Niet meer is hij erop uit zijn tegenstander
te doden, maar hij ontwapent hem door onder diens zwaard door te duiken en hem,
zijn middel omvattend, in het gras te werpen. Hij voert nu in de dertiende strofe een
kleine comedie op: hij biedt de jonge held aan, diens biechtvader te zijn, maar laat
in zijn woorden al doorschemeren, dat hij weet wie voor hem ligt: U biechtvader wil
ic zijn,/ dats bistu vanden wolven, (d.w.z. van mijn geslacht, dat van de Wolfingen)
/ Ghenesen moecht ghi zijn. - Zo blijkt, met gebruikmaking van buitentekstuele
gegevens, m.n. de sfeer waarin het thema thuishoort, het verband tussen diverse
strofen in dit lied hechter te zijn dan men anders zou denken.
Scheveningen
G. KAZEMIER

Naschrift
Prof. Gerritsen deelt mij mee, dat er van de bundel in 1975 een (vrijwel) ongewijzigde
tweede druk bij dezelfde uitgever is verschenen. Een verheugend feit! Prijs: ƒ 32. -.
Verder heb ik op de eerste bladzij van mijn artikel uit onwetendheid nagelaten de
titulatuur bij de musicologen te vermelden, waarvoor gaarne mijn excuus. Het moet
zijn: Drs. K. Vellekoop en Mevr. Prof. Dr. H.C. Wagenaar-Nolthenius.
G.K.
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Het probleem van een syntactische verandering
(over enkele werkwoorden van aspect en te + infinitief)
Iedere Nederlander gebruikt de werkwoorden staan, liggen, zitten, lopen en hangen
gevolgd door te + infinitief om aan te geven wat het subject van de zin doet tijdens
dat staan, liggen, zitten, lopen of hangen, bijv. in Hij staat te kijken. Zij zit te lezen.,
enz. Bij hangen zijn de mogelijkheden beperkter, maar normaal is toch Hij hing te
spartelen. De vlag hing te wapperen. De was hangt te drogen. Het is gebruikelijk
geworden hier te spreken van hulpwerkwoorden van aspect; de oorspronkelijke
betekenis van staan, liggen en consorten heet dan ‘verbleekt’ (Stoett 1923, 13),
maar ook is het mogelijk de ‘eigen’ betekenis van staan en soortgenoten te honoreren
en de infinitief met te als een predicatief attribuut te beschouwen (Overdiep 1937,
362; Den Hertog III 1973, 193).
De hier gesignaleerde constructie is om meer dan een reden merkwaardig. Wie
zich wel eens heeft bezig gehouden met het onderwijs van het Nederlands als
vreemde taal, weet dat buitenlanders moeite hebben met het begrijpen, toepassen
en aanleren van deze constructie, die - voorzover we zien kunnen - geen pendants
heeft in verwante Germaanse talen. Een tweede merkwaardigheid is de beperking
tot de vijf genoemde werkwoorden, die alle zeer elementaire of primaire houdingen
van het lichaam uitdrukken. Verba die meer gespecialiseerde bewegingen aangeven,
verdragen deze constructie niet. Het is uitgesloten te zeggen: *Hij fietst te denken.
*Hij slentert te piekeren. e.d. Daar komt nog bij dat de bedoelde constructie van
betrekkelijk recente datum schijnt te zijn. Elke neerlandicus weet dat in een vers
van Huygens Een Vryer staet en kijckt of 't spoockte (Oogen-troost vs 360) vertaald
moet worden met ‘Een minnaar staat te kijken of 't spookte’, en dat in een sonnet
van Hooft, waarin de ogen van de geliefde worden vergeleken met 't dubbel
starrelicht, waerom jck leg en

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 91

257

hengel, de bijzin in het moderne Nederlands de zinswending ‘lig te verlangen’ moet
bevatten. Anders gezegd: wat nu door te + infinitief wordt weergegeven, werd een
paar eeuwen terug door nevenschikking van twee persoonsvormen uitgedrukt.
Naar aanleiding van de hier geconstateerde verschijnselen kunnen we tenminste
vier, met elkaar samenhangende vragen formuleren. In de eerste plaats vragen we
ons af wanneer deze syntactische verandering haar beslag heeft gekregen. Het lijkt
ons toch een tamelijk ingrijpende wijziging dat een structuur als hij staat en kijkt
vervangen wordt door hij staat te kijken. Het is onvoorstelbaar dat zoiets geleidelijk
en onmerkbaar plaats vindt, iets wat men van klankveranderingen nog wel kan
volhouden. De vervanging is bovendien zeer radicaal: de constructie met de
nevengeschikte persoonsvormen is weliswaar niet fout, maar bij staan en
soortgenoten in het ABN toch totaal ongebruikelijk. De enige mogelijkheid in het
gangbare Nederlands ligt in de constructie met te + infinitief.
Een tweede vraag hangt hiermee direkt samen: het is niet alleen nodig te weten
wanneer deze syntactische verandering zich voor het eerst voordeed, maar ook
waar dat gebeurde, resp. van waaruit deze innovatie zich verbreid heeft. De derde
vraag - de vraag die in alle historische taalbeschouwingen het moeilijkst te
beantwoorden is - is die naar de oorzaak van zo'n verandering. Wat heeft de
taalgebruikers ertoe gebracht een bepaalde constructie op te geven en te vervangen
door een andere? En daarmee hangt een vierde vraag nauw samen: waarom deed
deze verandering zich alleen gelden bij de vijf gesignaleerde werkwoorden?
Voorzover de beantwoording van deze vragen mislukt, kan dat winst betekenen
bij de formulering van wensen t.a.v. taalkundig onderzoek. Er moet althans naar
gestreefd worden precies aan te geven welke gegevens ontbreken en hoe men
zulke gegevens op het spoor kan komen.
Het eerste wat opvalt bij een onderzoek naar de periodisering van deze syntactische
verandering, is dat beide constructies gedurende lange tijd naast elkaar bestaan
moeten hebben, waarbij men alleen kan
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gissen welke de voorkeur genoot. In de Middeleeuwen moet de coördinatie van
twee persoonsvormen de gangbare constructie zijn geweest. Bij staen en liggen
vermeldt het Mnl. Wb. geen constructies met te, maar wel met ende. Bij lopen wordt
melding gemaakt van een soort tussenvorm: Doe liepen si dat wonder bescauwen
(Rein. I 1577; in Mnl. Wb. IV, 795). Stoett beweert dat men in de Middeleeuwen ‘in
den regel niet den infinitief met te, doch een vorm van het verbum finitum verbonden
met ende’ bezigde; hij geeft daarop vele voorbeelden van het type: Ic sta ende
wachte. Hi sat ende at. Maar dan volgt: ‘De tegenwoordige constructie komt evenwel
ook voor’. Van de drie voorbeelden die Stoett geeft, is er echter maar één met te:
Si en woude ooc te sprekene sitten niet met sustren. Het tweede bevat een
tegenwoordig deelwoord: Een dorescone kint, dat lach inde crebbe slapende, en
het derde een infinitief zonder te: Die hier sitten bi uwer siden eten ende drinken
(een onduidelijk voorbeeld, want het stuk van Die tot siden zou ook onderwerp van
eten ende drinken kunnen zijn) (Stoett 1923, 12).
Het WNT vermeldt bij staan en liggen dat in de 16de eeuw de constructie met te
+ infinitief opkomt. Naast voorbeelden van gecoördineerde persoonsvormen figureren
er specimina van infinitief-constructies bij Hooft, De Decker, Vondel, Luiken en Wolff
en Deken, om slechts de oudere auteurs te noemen (WNT XV, 81, 82). Al deze
gevallen betreffen het verbum staan, ook als er van echt ‘staan’ nauwelijks sprake
is. Ook bij liggen moet te + infinitief al vroeg zijn voorgekomen. Naast een plaats uit
de Statenbijbel (I Sam. 26: 7) wordt melding gemaakt van liggen roepen bij Everaert,
in een context waarin van echt ‘liggen’ geen sprake is (overigens ontbreekt hier te).
Frequenter schijnt echter de coördinatie van persoonsvormen, waarvan Bilderdijk
gezegd moet hebben dat die in zijn jeugd nog voorkwam ‘bij het Gemeen’. Staring,
die deze coördinatie ook gebruikt (zie ook Den Hertog III 1973, 193), zou dat bewust
archaïserend gedaan kunnen hebben (WNT VIII, II, 2166). T.a.v. lopen is het
materiaal minder duidelijk. Zeker kwam een infinitief zonder te bij lopen voor: loopt
schuilen, loopen soecken bij Hooft, maar de voorbeelden met te kunnen ook
geïnterpreteerd worden als infinitieven met finale betekenis. Zo
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luidt ook de interpretatie in het WNT, waar gesteld wordt: ‘thans bijna altijd
voorafgegaan door om te’ (WNT VIII, II, 2848).
In grammatica's van het zeventiende-eeuws wordt meestal gewag gemaakt van
de coördinerende constructie. Blijkbaar is die toch voor ieder opvallend geweest.
Van Helten vermeldt de coördinatie en enkele gevallen van infinitief zonder te na
zitten en liggen (Van Helten II 1883, 56, 57), terwijl ook Weijnen op meer dan een
plaats melding maakt van de coördinatie (Weijnen 1965, 79, 80; Weijnen 1971, 109,
110). Hoe vreemd die coördinerende constructie ons hedentendage ook aandoet,
het is belangwekkend kennis te nemen van een opmerking van Verdam, dat in 1889
de verbinding van persoonsvorm met persoonsvorm in dit soort gevallen ‘niet geheel
ongebruikelijk’ was (Mnl. Wb. II, 638). Uit dat alles zouden we kunnen concluderen
dat beide constructies naast elkaar bestaan hebben, waarbij de coördinatie steeds
meer terrein verloor ten gunste van de constructie met te + infinitief. In de laatste
halve eeuw is dan zeker de te-constructie als enige overgebleven. Uit het feit dat
zowel Den Hertog als Overdiep het werkwoord in de infinitief beschouwen als een
predicatief attribuut, zouden we bovendien af kunnen leiden dat het verbum finitum
voor deze grammatici nog meer van zijn eigen betekenis bewaard had dan voor
ons, voor wie dat verbum finitum toch duidelijk verzwakt is tot een hulpwerkwoord
(Den Hertog III 1973, 193; Overdiep 1937, 362). Ook dat zou kunnen wijzen op een
betrekkelijk recente verschuiving.
Voordat we ons met de andere vragen bezig houden, past nog een nadere
opmerking over de coördinerende constructie. We gebruiken deze term bij gebrek
aan beter: syntactisch is het zeker gerechtvaardigd hier van nevenschikking te
spreken, maar de constructie is inzoverre bijzonder dat altijd een vorm van staan,
liggen, zitten of lopen als eerste lid voorkomt: steeds treffen we opeenvolgingen als
hij zit en leest aan, maar ons zijn geen gevallen bekend van hij leest en zit. Bij andere
verba is zowel een volgorde A B als B A denkbaar, bijv. hij schaaft en timmert de
hele dag naast hij timmert en schaaft de hele dag. Die vaste volgorde bij staan en
consorten + een ander verbum zou kunnen wijzen op een soort semantische
onderschikking, die dan in een nevenschikking met vaste volgorde tot uitdrukking
wordt gebracht.
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De vraag naar de localisering van het onderhavige verschijnsel is al even moeilijk
exact te beantwoorden. Natuurlijk zal iedereen vermoeden dat het westelijk
Nederlands de beste kans maakt als bakermat van deze vernieuwing. Dat zou aardig
bevestigd kunnen worden als oostelijke en zuidelijke dialecten in dit opzicht
conservatief zijn gebleven, maar het materiaal is op dit gebied wel erg schaars. Dat
hangt samen met het feit dat het meeste dialectonderzoek gericht is (geweest) op
de klankleer, in mindere mate op de vormleer, en heel weinig op de syntaxis. De
reeks afgevraagde zinnen uit de RNDA biedt geen aanknopingspunten en het steeds
aangehaalde getuigenis van De Bo dat in het Vlaams de constructie met en voorkomt,
is inmiddels meer dan driekwart eeuw oud (Stoett 1923, 13; Weijnen 1966, 318).
Weijnen signaleert het verschil overigens ook in het Noordoosten. Sassen
daarentegen vermeldt voor Ruinen de constructie zit te + infinitief, met finale
betekenis, maar ook met een duratief aspect, zoals in het Standaard-Nederlands
(Sassen 1953, 159). Voor het dialect van Borne wijst Nuijtens op constructies als
ik zit en kaarten (Nuijtens 1962, 146); blijkens persoonlijke informatie is de
te-constructie daar niet autochtoon.
Opmerkelijk is natuurlijk dat de andere Germaanse talen de infinitief voorafgegaan
door te in deze gevallen niet kennen. Ook in het Zuidafrikaans is de constructie
onbekend (De Vooys 1947, resp. 1963, 335). Dat alles bevestigt het vage vermoeden
dat de innovatie specifiek zou kunnen zijn voor het westelijk Nederlands. Daarmee
bedoelen we niet dat het voorkomen van de bedoelde nevenschikking in oostelijke
of noordelijke streken van Nederland altijd op invloed of expansie van Holland terug
te voeren zou zijn. Een preciese afbakening is niet te geven bij gebrek aan gegevens
en het is heel mogelijk dat ook in Noordoostelijk gelegen streken de constructie
autochtoon is.
Onze derde vraag - die naar de oorzaak van deze syntactische verandering - is de
neteligste van alle. Dat hangt ook samen met het feit dat de moderne vormen van
taalkunde niet zo gauw tevreden zijn met ‘verklaringen’. Bij Den Hertog lezen we:
‘De constructie Hij staat, ligt, zit, loopt te brommen is ontstaan uit zinnen met een
dubbel gezegde:
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In enen houc gaat hi ende sit. Hi lach daer en weende, enz.’ (Den Hertog III 1973,
193). Maar een dergelijke mededeling biedt geen enkel aanknopingspunt voor een
verklaring h o e zo'n verandering ontstaan is en dat willen we juist weten. Daarbij
verdient een verklaring natuurlijk altijd maar tot op zekere hoogte die naam: achter
ieder opgelost probleem duikt een nieuwe vraag naar het hoe en waarom op.
Ondanks dat is het de moeite waard te proberen zo ver mogelijk te komen.
Bij gebrek aan gegevens moeten we echter beginnen met een vermoeden te
uiten, nl. dat de constructie met te oorspronkelijk finale betekenis heeft gehad en
dat die betekenis op de duur in tal van uitdrukkingen verbleekte, waardoor de
constructie bruikbaar werd om de coördinerende constructie te vervangen. Dat
verbleken van de finale kracht van te zou kunnen samenhangen met het opkomen
van om te. Hoewel in het Middelnederlands omme te als uitdrukking van doel of
strekking reeds voorkomt, lijkt het er veel op dat toch vooral in de laatste twee
eeuwen de verbinding om te als aanduiding van het doel dat men nastreeft sterk in
opmars is. In het WNT figureren alleen citaten uit de 18e en 19de eeuw - Van Effen
en Wolff en Deken bieden de oudste vindplaatsen -, terwijl bekend is dat om te zo
veelvuldig gebruikt wordt, dat om weer vaak als overbodigheid kan woren aangemerkt
(WNT X, 143, 146). Deze opkomst van om te kan begunstigd hebben dat te alleen
zijn finale kracht kon verliezen en in constructies als Hij zit te lezen semantisch
identiek kon worden met Hij zit en leest.
Inderdaad is die finale kracht van te in veel gevallen nog bespeurbaar, denkbaar
of invoelbaar. Overdiep geeft als voorbeeld De kip zit te broeden (Overdiep 1937,
362) en men denke aan een zin als De was hangt te drogen, die zowel finaal als
duratief opgevat kan worden. Bij de verba van ons groepje, die een causatief
correlaat naast zich hebben, is een finaal te heel normaal: een kip te broeden zetten,
een doek te bleken leggen, de was te drogen hangen. Dit alles slechts ter illustratie
dat ook vandaag de dag de finale betekenis in veel gevallen nog bestaat. Dat hoeft
echter niet verhinderd te hebben dat bij zitten, staan, lopen, liggen en hangen het
duratieve aspect zich is gaan ontwikkelen met verlies van het finale, zoals we
hierboven als vermoeden uitten. Een
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aanwijzing voor die ontwikkeling in de richting van een hulpwerkwoord van duratief
aspect ligt in een reeds lang opgemerkte contaminatie van de twee constructies.
We denken hier aan het bekende voorbeeld: Een waterlantsche Trijn sat eens ajuyn
en schelde (o.a. Weijnen 1965, 79). Hier wordt een object dat bij het tweede verbum
hoort voor de conjunctie en geplaatst en met het eerste verbum verbonden, een
verbinding die zinloos zou zijn als niet nog een gecoördineerd deel zou volgen. Ook
in het Middelnederlands kwam deze constructie voor: Amand, die sijn ghetiden sat
ende las. Daer hi eens nachts lach God ende bat (meer voorbeelden bij Stoett 1923,
13; voor de 17de eeuw: Van Helten 1878, 138, 139). Van Helten, die nogal wat
citaten geeft, tekent daarbij aan: ‘Vervangt men in de hier aangehaalde plaatsen
het tweede verbum door den eertijds eveneens gebruikelijken locatieven infinitief,
dan merkt men niet alleen, hoe de plaatsing der bepalingen in volkomen harmonie
is met de in de laatstgenoemde constructie gebruikelijke, maar ziet daaruit tevens,
welke de invloed is geweest, die de aangewezen abnormaliteit heeft te voorschijn
geroepen’ (Van Helten 1878, 139). In hoeverre men het recht heeft hier van een
abnormaliteit te spreken, laten we in het midden. Zeker is dat deze constructie alleen
voorkwam bij de werkwoorden staan, lopen, zitten en liggen in verbinding met een
ander verbum en dat een verklaring alleen in een contaminatie gezocht kan worden.
Dat deze constructie iets speciaals was, zou men kunnen afleiden uit een door
Strengholt gesignaleerde merkwaardigheid bij Huygens: wanneer na de
nevenschikking zoals hier bedoeld nog één of meer nevengeschikte persoonsvormen
volgden, werd niet eenvoudig en als conjunctie gebruikt maar end en. Bijv.: Wat
liggen wij om Veel en wroeten end en slepen, of: Zy leggen voor de deur en bommen
end' en fluyten. Strengholts voorzichtig geformuleerde conclusie luidt: ‘De eenheid
van de groep, die de nevenschikking te niet deed, vroeg als het ware om een nieuwe
uitdrukking van de nevenschikking in die gevallen, waarin op het duratieve
hulpwerkwoord twee of meer persoonsvormen volgden.’ (Strengholt 1970, 131).
Die ‘eenheid van de groep’ is inderdaad het opvallende. Dat moet een begunstigende
factor zijn geweest bij de vervanging door die andere groep (met te + infinitief), die
evenzeer een eigen eenheid
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vormde. Nog een meewerkende omstandigheid kan zijn geweest dat ook andere
constructies van persoonsvormen gevolgd door te + infinitief al voorhanden waren;
we denken aan de pv's van blijken, schijnen, enz. + te, die om zo te zeggen al een
vast patroon leverden. Maar dit blijven speculaties.
Tot zover hebben we vermoedens kunnen uiten over een historisch proces, en niet
meer dan vermoedens. We blijven erbij dat een verandering van een coördinatie
tot een subordinatie met te + infinitief niet plotseling kan hebben plaatsgevonden.
In termen van de t.g. grammatica: er is geen ‘rule reordering’, maar veeleer is hier
sprake van ‘rule loss’ (zie: King 1969, 39-58): de constructie met de nevenschikking
heeft het afgelegd tegen de altijd al bestaan hebbende constructie met te. Er moet
een regel R 1 hebben bestaan die bij staan en consorten voorzag in een
nevenschikking met samentrekking (hij zat en hij las wordt samengetrokken tot hij
zat en las). Daarnaast bestond een regel R 2 die een subordinatie met finale kracht
beregelde (hij zat te lezen, d.w.z.: ‘hij zat om te lezen, hij zat opdat hij las’). In
diagrammen voorgesteld zijn de resultaten van R 1 en R 2:
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Plotselinge vervanging van R 1 door R 2 is geheel ondenkbaar. Het enige
voorstelbare proces is een geleidelijke vervanging (of verdringing) die alleen heeft
kunnen plaats grijpen op basis van een semantische gelijkheid. Zo is ook te verklaren
dat een constituent uit Z2 (zoals de ajuin van Waterlantsche Trijn) in Z1 terecht
kwam: in de volgens R 1 beregelde coördinatie voert dat tot de bovenvermelde
merkwaardigheid; in de constructie volgens R 2 is dat begrijpelijk: wat in Z2 thuishoort
maakt in z'n geheel deel uit van Z1.
Het verdwijnen van R 1 in de loop der tijd zou men zich als volgt voor kunnen
stellen:

In de Middeleeuwen kwamen beide regels voor, waarbij R 1 het meest frequent
was. Daarnaast bestond reeds R 2, die steeds meer terrein won en omstreeks 1900
als enige overgebleven was in het Standaard-Nederlands van het Westen. Hierbij
moeten we dan aannemen dat deze geleidelijke verdringing van R 1 door R 2 heeft
plaats gevonden in een gebied waartoe we slechts toegang hebben door middel
van historische - voor een groot deel literaire - teksten. Ook hier blijkt weer hoe
ontoereikend onze kennis is.
Nauw samenhangend met de ‘verklaring’ van deze verandering van syntactische
regels is de vraag waarom het besproken verschijnsel zich alleen bij de genoemde
vijf verba voor heeft gedaan. Ook deze vraag is onbeantwoordbaar; men kan alleen
gissen. In de eerste plaats valt dan op dat staan, lopen, liggen en zitten zeer primaire
menselijke houdingen uitdrukken; voor hangen geldt dat niet, maar dat is dan ook
minder ver gevorderd op de weg tot volledig hulpwerkwoord. In de
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voltooide tijden kennen we immers hij heeft staan (lopen, liggen, zitten) wachten,
maar bij hangen is de was heeft hangen drogen weinig of niet normaal, doch in
plaats daarvan komt de was heeft te drogen gehangen voor. De verba voor de
genoemde vier primaire menselijke houdingen komen bovendien zeer frequent voor.
Volkomen bruikbare gegevens bezitten we voor het Nederlands nog niet, maar op
het totaal van 117122 woorden dat door mevrouw De Vriendt-De Man bewerkt is,
worden staan, zitten en liggen (in deze volgorde van afnemende frequentie) althans
voor het moderne Nederlands vermeld bij de meest gebruikte verba (De Vriendt-De
Man 1969, 199). Een nog hogere frequentie vertoont gaan, dat op afstand gevolgd
wordt door onze verba. Het merkwaardige is nu dat ook de functie van gaan in veel
gevallen verbleekt is en dat het een ‘ingressief-duratief’ hulpwerkwoord geworden
is (Naarding 1951, 344; Michels 1952). Men denke aan ze gaat thee zetten, ik ga
m'n potlood eens slijpen, etc., waar in ouder Nederlands en in veel dialecten de
coördinatie gebruikelijk was: pv van (heen)gaan + pv van een ander verbum. Bij de
constructie met de infinitief ontbreekt echter te en ook wijkt de voltooide tijd inzoverre
af dat hier zijn als hulpwerkwoord optreedt: ze is thee gaan zetten. Het werkwoord
gaan is bovendien semantisch nog veel ruimer dan de vier bovengenoemde verba,
die specifieke houdingen van het lichaam aangeven. Dat alles kan begunstigend
gewerkt hebben bij de hier besproken syntactische verandering: staan, lopen, liggen
en zitten vormen duidelijk een samenhangende groep.
Wat uit deze onbevredigende ‘verklaringen’ (of liever pogingen daartoe en
vermoedens) resulteert is hoogstens de formulering van een aantal desiderata. Het
wordt hoog tijd dat er meer taalregistratie plaats vindt en dat er een instantie komt
die voor descriptie zelfs van de kleinste taalveranderingen, modegrillen en
stopwoorden zorgt draagt. Wat reeds lang voor de dialecten gebeurt en voor de
woordenschat van het Nederlands - resp. bij de Dialectenbureaus in Nederland en
België en bij het Instituut voor Lexicologie - zou ook voor de klankleer en de syntaxis
van het niet-dialectische Nederlands moeten plaats vinden. Daarbij zou vooral de
Randstad-koine beschouwd moeten worden
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en de daarin voorkomende jeugdtaal en slang; een pleidooi in die richting heb ik
vroeger al gehouden (Van den Toorn 1974). Het is van belang dat dan niet eenzijdig
aandacht besteed wordt aan klankontwikkelingen, maar ook en vooral aan
syntactische eigenaardigheden. Juist de studie van de syntaxis is er in de historische
taalwetenschap slecht afgekomen. Tot in de modernste beschouwingen is dat te
merken: altijd figureren klankveranderingen als voorbeelden en vrijwel nooit
veranderingen in syntactische patronen (men zie bijv. Kiparsky 1968; King 1969;
Labov 1972; en recentelijk in Nederland: Verhoeven 1974).
Bij de descriptie van taalverschijnselen kan men zeker profiteren van de
theorievorming waarvoor de linguïstiek bij de transformationeel-generatieve
grammatica in het krijt staat. Dat betekent niet dat de t.g. grammatica pasklare
oplossingen biedt bij de verklaring van taalverandering (overigens bood de oudere
taalkunde die evenmin), maar wel kan de formulering van problemen er belangrijk
door worden verhelderd. Het probleem van de syntactische verandering in het
Nederlands, die we hierboven trachtten te beschrijven, blijft misschien voorgoed
onoplosbaar bij gebrek aan gegevens. Bij het opsporen van veranderingen die nú
aan de gang zijn, zouden we meer geluk kunnen hebben. ‘We are then left with
such a limited body of fact that we are condemned to repeat the arguments of our
predecessors; we find ourselves disputing endlessly about bad data instead of
profiting from the rich production of new linguistic change around us’, beweert Labov
terecht (Labov 1972, 260). Maar die ‘new linguistic change’ moet wel terdege
opgemerkt en geregistreerd worden. Misschien kan dan ook vastgesteld worden
hoe gewichtig sociale factoren zijn bij taalverandering. Dat zal dan globaal waar te
nemen zijn. Raadselachtig blijft echter wiè voor het eerst de taal doet veranderen.
Het wordt vrij algemeen aangenomen dat taalverandering met een nieuwe generatie
doorzet, d.w.z. dat de kiem van zo'n verandering in de kindertaal ligt. Het is echter
ook bekend dat kinderen bij het aanleren van een taal geneigd zijn de grammatica
te vereenvoudigen en niet te compliceren (Kiparsky 1968, 194 e.v.; King 1969, 74
e.v.). Het vreemde van de substitutie van de hiervoor beschreven coördinatie door
de sub-
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ordinatie van de te + infinitief-constructie is echter dat hier een ogenschijnlijk minder
eenvoudig syntactisch patroon de overhand krijgt. Dat blijkt ook uit de moeilijkheden
die buitenlanders ondervinden bij het aanleren van deze specifiek Nederlandse
constructie. Het is teleurstellend te moeten vaststellen hoe weinig we van - nogal
spectaculaire - taalveranderingen au fond weten, en nog erger: hoe weinig we ervan
k u n n e n weten.
M.C. VAN DEN TOORN
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Boekbeoordelingen
Alb. Ampe S.J., Ruusbroec. Traditie en werkelijkheid. (Studiën en
Tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf, bezorgd door het
Ruusbroec-Genootschap, deel XIX). Uitgave van het
o
Ruusbroec-Genootschap te Antwerpen, 1975. 694 blz. 8 . 1 afb. Prijs
voor Nederland gebonden ƒ 187.20.
Een bibliothecaris, die dit lijvige boekwerk beroepshalve moet classeren, zal bij
eerste oogopslag kenmerkend achten, dat bijna twee derden (blz. 263-663) van
bibliografische aard zijn, want achtereenvolgens worden daarin gegeven een kritische
lijst van Ruusbroec's geschriften, een evaluerend overzicht van het
handschriftenbestand en een chronologisch geordende revue van de in druk
verschenen Ruusbroec-litteratuur, zowel tekstuitgaven en vertalingen als studies.
Steekproeven zullen de bibliothecaris al spoedig tot het inzicht brengen, dat de
als geleerde van hoger niveau bekende Auteur ook bijzondere kwaliteiten heeft als
bibliografisch speurder. Niet alleen het herkennen van verheimelijkt Ruusbroec-werk
in twee oude Duitse drukken (blz. 446-448) legt van die bijzondere begaafdheid
getuigenis af, maar ook de vaststelling, dat de zogenaamde drukken uit 1612, 1613
en 1619 van de Nopces spirituelles slechts titelheruitgaven zijn van de onverkocht
gebleven oplage der editie van 1606 en dus geen teken van succes zijn van deze
Ruusbroec-vertaling bij het Franse lezerspubliek (blz. 436-437). Van uitnemend
bibliografisch belang is ook de beredenering, dat de in 1552 voor de eerste maal in
druk verschenen latijnse vertaling van Ruusbroec's werken door de Keulse kartuizer
Laurentius Surius al in 1549 was geredigeerd (blz. 398-400). De vroeger sensatie
verwekkende mededeling van de bibliograaf Paquot, dat de Spaanse cisterciënser
Chrysostomus Henriquez in 1622 te Brussel een Vita Rusbrochii zou hebben doen
verschijnen, wordt nu tot nuchtere proporties teruggebracht door de redelijke gissing,
dat die Vita waarvan nooit een exemplaar opdook, in werke-
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lijkheid niets anders is dan de sinds datzelfde jaar 1622 circulerende Breve relacion,
een samenvattende Spaanse vertaling van Albertus Miraeus' Ruusbroec-biografie
(blz. 455-459).
Ook al mocht hij niet meer dan een globale Ruusbroec-kennis bezitten, dan zal
de denkbeeldige bibliothecaris toch opmerken, dat naarmate de twintigste eeuw
nader in zicht komt het historisch-biblio-grafisch overzicht zich verbreedt tot een
kroniek van het Ruusbroeconderzoek en tot een verslag over de stand daarvan.
Juist om diezelfde reden zullen ook de globaal in Ruusbroec geïnteresseerde lezers
dit Ruusbroec-monument het liefst van de achterzijde binnentreden en langdurig
verwijlen in de weidse bibliografische achterzaal om daar van allerlei hun door woord
en geschrift, vaak uit hun studentenjaren, bekende geleerden te vernemen, hoe zij
over Ruusbroec oordeelden of oordelen en vooral wat zij van elkaars
Ruusbroecstudies dachten en denken. Het zal bijvoorbeeld oud-studenten
Nederlands allicht boeien te vernemen, dat wijlen prof. J. van Mierlo en Willem de
Vreese het inzake Ruusbroec niet goed met elkander konden vinden, maar dat het
niet tot een openbaar uitvechten is gekomen. Wat voor kritiek Van Mierlo had en
vooral waarom hij deze ongedrukt liet, kunnen zij nu voor het eerst ervaren uit twee
brieven van Van Mierlo aan zijn confrater Stracke, die in dit werk van prof. Ampe
worden uitgegeven en besproken (blz. 585-601).
Voorzover dit verslag omtrent de stand van het onderzoek als handleiding bedoeld
is, voldoet het niet geheel aan de eis van alzijdigheid en dat juist in het kapitale punt
van Ruusbroec's leer. De lezer verneemt veel over vroeger circulerende misvattingen
omtrent die leer, maar het nasporen van de ware leer door leden van het
Ruusbroec-Genootschap wordt verslagen in niet veel meer dan twee bladzijden
(blz. 615-617), die een opsomming geven van de desbetreffende publikaties van
de professoren Reypens en Ampe, waarbij die van laatstgenoemde dan nog
bescheidenheidshalve zijn verwezen naar een voetnoot. Een elementaire
kenschetsing van de ware leer ware hier op haar plaats geweest en de daarvoor
nodige ruimte had gemakkelijk kunnen worden gewonnen door besnoeiing van
enige der bibliografische snufjes in het midden van het boek.
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Formeel terecht heeft mijn denkbeeldige bibliothecaris ook het tweede hoofdstuk
van het eerste gedeelte (blz. 263-352: Zekerheid en twijfel over Ruusbroec's werk)
tot de bibliografische romp van dit grote boek gerekend, tegen de opzet van de
auteur in, die dit onderwerp heeft behandeld in aansluiting met de
Ruusbroec-documenten van het eerste deel. Voor beide opvattingen is wat te
zeggen, want het onderwerp is ambivalent. Het hangt er maar van af, of men het
handschrift A van Groenendaal beschouwt als een Verzamelhandschrift dan wel
als een Standaardhandschrift. Een Standaardhandschrift heeft behalve
authenticiteits- en tekstkritische waarde nog een gezagswaarde (autoriteit, validiteit),
die van diplomatische aard is en dwingt tot rangschikking onder de documenten.
Ook al is deze gezagswaarde onzeker of omstreden, dan nog hoort de bespreking
daarvan thuis in het eerste deel en wel in het eerste hoofdstuk daarvan bij de
documenten. De auteur heeft die bespreking ondergebracht in het tweede hoofdstuk
van het eerste gedeelte, welk hoofdstuk een soort overgang vormt van het
diplomatische naar het bibliografische gedeelte van het werk: een tussenoplossing.
Over de authenticiteit der Ruusbroec-geschriften wordt door de auteur niet lang
uitgeweid, omdat zij indertijd door prof. Reypens al vrij afdoende was onderzocht.
Bij de tweede editie, in 1944-1948, van de verzamelde werken (eerste editie
1932-1934) moest het tractaat van de XII dogheden worden weggelaten, aangezien
het sedert de uitgave van het Obituarium van Groenendaal (door M. Dykmans in
1940) definitief van Ruusbroec's lijst leek afgevoerd te zijn. Beide edities zijn
gebaseerd op handschrift A, het Verzamelhandschrift van Groenendaal. Dit
handschrift is indertijd door Willem de Vreese als Standaardhandschrift gekenmerkt,
maar na grondig codicologisch onderzoek heeft wijlen prof. Reypens gemeend deze
naam en de daardoor aangeduide gezagswaarde te moeten verwerpen. De kritische
ontoereikendheid der uitgaven van 1932 en 1944 is algemeen onderkend, een
nieuwe beschrijving van het handschriftenbestand als voorbereiding van een
definitieve uitgave meermalen bepleit, maar daarvan is tot heden niets verwezenlijkt.
Prof. Ampe schijnt dit laatste niet te betreuren; hij zegt tenminste dat de herziening
geen haast
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behoeft en besluit zelfs, dat de tekst van het Groenendaals Verzamelhandschrift
een veilige basis biedt voor de vernieuwing van het inzicht omtrent het ontstaan van
Ruusbroec's werk (blz. 275). Ik denk, dat hij feitelijk gelijk heeft, maar mij dunkt
tevens, dat hij deze niet onbelangrijke zaak wel wat kort en luchtig heeft afgedaan,
vergeleken vooral bij de zorgvuldig diplomatische toetsing van de andere
Ruusbroec-documenten in het voorafgaande hoofdstuk en bij de lange bibliografische
collaties in de volgende hoofdstukken aan sommige weinig belangrijke drukwerkjes
gewijd. Het bevredigt mij ook niet geheel, dat hij inzake het karakter van het
Standaardhandschrift en inzake de authenticiteit der afzonderlijke geschriften in
hoofdzaak volstaat met verwijzingen naar studies van zijn vereerde confrater
Reypens. Dit op zich zelf al tweeslachtige hoofdstuk over Ruusbroec's werken en
Ruusbroechandschriften is ietwat in verdrukking gekomen tussen de diplomatische
en de bibliografische delen van het magnum opus.
Anders dan bibliothecarissen en andere globaal geïnteresseerden zullen de
rechtstreeks, actief in de Ruusbroec-studie betrokken lezers er de voorkeur aan
geven, deze monumentale constructie meteen aan de voorzijde binnen te gaan om
kennis te nemen van de historische Ruusbroec-documenten, die daar in de stemmige
voorkamer (blz. 15-262) door de schrijver worden uitgestald en verklaard. Het zal
hun niet ontgaan, dat de stukken van het Ruusbroec-dossier, dat vooral een
Groenendaal-Gerson-dossier is, door prof. Ampe op veelvuldige wijze getoetst
worden, niet alleen aan de algemene regels der historische kritiek (authenticiteit,
tekstkritiek, enz.), maar ook aan de bijzondere regels der oorkondenkritiek (vooral
de gezagswaarde, die van formele elementen afhankelijk is), en dat voor de duiding
zelfs de hermeneutiek te hulp wordt geroepen. De Ruusbroec-vorsers zullen moeten
erkennen, dat deze min of meer diplomatische aanpak van het dossier een geheel
nieuwe en geheel eigen inbreng is van de schrijver, die daarmede aan de
documenten een nieuwe, verhelderende dimensie toevoegt.
Maar genoeg over de formele karakterisering van dit lijvige werk, die de
inhoudelijke indeling niet in alle opzichten behoeft te dekken
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en dat zeker in dit geval feitelijk niet doet. De inhoud is verdeeld over twee gedeelten
of delen. Al lezende meent men te ervaren, dat het eerste deel over de persoon van
Ruusbroec handelt, het tweede over het voortleven van zijn werk. De feitelijke
inhoudelijke tweedeling is evenwel niet parallel met de ondertitel Traditie en
werkelijkheid, die op het titelblad prijkt, maar dit parallellisme is door de schrijver
ook niet bedoeld. Traditie en werkelijkheid moeten niet in tegenstelling tot elkaar
worden gezien, maar lopen als twee afzonderlijke draden door het gehele werk, op
elkander betrokken, maar elk met een eigen ritme. Pas goed duidelijk wordt deze
ingewikkeld lijkende opbouw, als men het begrip traditie neemt in de zin, die de
schr. er aan geeft, maar die voor een buitenstaander niet de meest voor de hand
liggende is.
Het is een vaak geconstateerd verschijnsel, dat belangrijke personen, vooral
geestelijke leiders en schrijvers - men denke slechts aan St. Bernardus van Clairvaux
en St. Franciscus van Assisië - de geschiedenis zijn ingegaan, niet zoals zij in hun
tijd aan hun naaste omgeving bekend waren, maar zoals zij voortleefden in de
traditie, dat wil hier zeggen in de officieel geboekstaafde herinnering van hun
volgelingen uit de tweede of zelfs derde generatie. Ook het Ruusbroec-beeld, zoals
dat van het midden van de 15e tot diep in de 19e eeuw vrijwel ongewijzigd in zwang
bleef, was niet dat van de historische Jan van Ruusbroec (1293-1381), maar een
door de Groenendalers zelf, met name door Henricus Pomerius (1382-1469), na
Ruusbroec's dood geconstrueerd beeld, geconstrueerd onder de indruk van de
aanvallen van de Parijse universiteitskanselier Jean Gerson (1363-1429) op de
rechtzinnigheid der leer van de Brabantse mysticus. Het is in de terminologie van
prof. Ampe deze Groenendaalse constructie die, doorgegeven aan het nageslacht
en spoedig algemeen aanvaard, de traditie omtrent Ruusbroec werd, terwijl het
uitzicht op de werkelijkheid van Ruusbroec, op de historische Ruusbroec, voor
eeuwen verduisterde.
Met opzet gebruik ik hier het woord verduisterde om enigszins in de pas te blijven
met de schr., waar deze heel de ontwikkelingsgang van het Ruusbroec-beeld als
doortrokken ziet van de wisselingen van
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een mystiek van licht- en donker-spel, dat alle elementen omvat en overstijgt. De
historische werkelijkheid van Ruusbroec, nog bekend aan Jan van Schoonhoven
(1356-1432), werd al spoedig verduisterd door de nacht der traditie, opgeroepen
door Henricus Pomerius en bezegeld door de Latijnse vertaling van Laurentius
Surius (1549). In de fantasieloze eeuwen, die volgden, bleven altijd wel enkele
lichtpuntjes zichtbaar - Surius had tenminste de verdienste, de tekst van twee aan
Ruusbroec toegeschreven Cantiones door te geven -, maar van een eigenlijk
ochtendgloren zal men pas kunnen spreken in de dagen der romantiek, wanneer
J.F. Willems en Jan Baptist David de terugkeer inleiden naar de originele,
Brabants-Dietse tekst. Voller wordt het licht na de zaligverklaring van Ruusbroec in
1908 en vooral na de volledige uitgave van zijn werken in de oorspronkelijke taal
(1932-1934). Maar onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog scheen het een ogenblik,
dat het licht opnieuw zou worden teruggedrongen door de controverse met de Parijse
geleerde Mgr. A. Combes, in wie Ruusbroec een nieuwe Gerson dreigde te krijgen.
Beter dan de jonge dag te prijzen vooraleer de zon op middaghoogte staat, is het
dan ook om met, maar onafhankelijk van mgr. Combes, het
Groenendaal-Gerson-dossier wederom ter hand te nemen en zijn strekking opnieuw
te toetsen. Na het overlijden van zijn confrater Reypens (1972), die de eerste slagen
van Combes had moeten verduren, maar zich tenslotte op meesterlijke wijze had
weten te herstellen, was prof. Ampe stellig de aangewezen persoon om de moeilijke
expertise van het dossier op zich te nemen. Hij heeft zich daarvan gekweten in het
eerste hoofdstuk van het eerste gedeelte van het hier besproken werk, het zwaarst
wegende en grondleggende hoofdstuk, waaruit wij het beste zijn methode en zijn
bedoelingen kunnen leren kennen.
De stukken van het dossier zijn weinig talrijk. Waarschijnlijk het oudste en enige
contemporaine Ruusbroec-document is de anonieme opdrachtbrief van de eerste
Latijnse vertaling van de Brulocht, in werkelijkheid gemaakt door Willem Jordaens
(† 1372), zoals pas in de 19e eeuw is bewezen. Vervolgens is er de vermaarde,
eveneens anonieme, Epistola de caritate, die volgens mgr. Combes zou zijn op-
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gesteld ter ondersteuning van Schoonhoven, die er naar zou hebben verwezen als
naar een résumé van Ruusbroec's Ornatus (Brulocht). Centraal staan de twee
Epistolae van Gerson aan de kartuizer Bartholomaeus Clantier van Herne en het
verweerschrift daartegen van Jan van Schoonhoven (1356-1432). Van dit
verweerschrift is door mgr. Combes een wat jongere en gewijzigde redactie ontdekt
en aan het dossier toegevoegd, zodat feitelijk aan de twee Epistolae van Gerson
twee verweerschriften van Schoonhoven beantwoorden. Door prof. Ampe worden
de twee redacties van het verweerschrift aangeduid en onderscheiden met de namen
Commendatio I en Commendatio II. Verder bevat het dossier - naast andere teksten
- van Gerson nog de Notulae super quedam verba Dionysii de celesti Ierarchia, die
eveneens door mgr. Combes (1940) werden ontdekt. Tenslotte worden wij
geconfronteerd met de Vita Rusbrochii, die door Henricus Pomerius werd opgesteld
tussen 1414 en 1420 en na Gerson's dood (1429) bijgewerkt. Pomerius' Vita en zijn
latere Origo zijn eigenlijk anti-documenten, omdat zij de aanzet inhouden van de
traditie: de woordelijk door God geïnspireerde, Latijn-onkundige (idiota), Ruusbroec
liet de Latijnse vertaling van de Brulocht over aan een medebroeder (Willem
Jordaens), die verantwoordelijk zou zijn voor de door Gerson daarin ontdekte fouten,
maar later zou Gerson op zijn veroordeling van de Nuptiae zijn teruggekomen. Ware
het Groenendaalse handschrift een Standaard-handschrift, dan had het ook in het
dossier moeten worden betrokken, maar, zoals reeds gezegd, heeft prof. Ampe de
bespreking daarvan verwezen naar het tweede hoofdstuk, een overgangshoofdstuk
naar het tweede gedeelte van zijn werk.
Zoals men uit dit overzicht kan opmaken, is het dossier door mgr. Combes niet
onaanzienlijk uitgebreid, maar de waarde van zijn inbreng is volgens prof. Ampe
niet helemaal ter zake dienende. Nader adstruerend wat hij daaromtrent al in 1955
schreef, koppelt prof. Ampe (blz. 166) nu de Epistola de caritate geheel los van
Ruusbroec's Ornatus en daarmede ook van Schoonhoven's verweer. Combes'
beschuldiging, dat de Epistola in Groenendaal zou zijn opgesteld om Schoonhoven's
verweer te steunen, komt daarmede te vervallen. Ook
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rekent prof. Ampe af met de spontane ommekeer, die zich volgens mgr. Combes
in het denken van Gerson omtrent Ruusbroec zou hebben voltrokken. Hij betoogt
namelijk, dat Gerson na lezing van de overige werken van Ruusbroec wel deze
werken van smetten vrij heeft verklaard, maar de Ornatus niet meer heeft herlezen
en nooit met zoveel woorden op zijn veroordeling daarvan is teruggekomen.
Weliswaar vertelt Pomerius na Gerson's dood (1429), dat de Parijse kanselier zijn
veroordeling van de Ornatus zou hebben ingetrokken, na lezing van de overige
werken, maar de daarbij gebruikte wending naar men zegt wekt weinig vertrouwen.
De onmogelijkheid, dat Gerson de veroordeling van de Ornatus kan hebben
ingetrokken, wordt door prof. Ampe vooral beredeneerd op psychologische gronden
en doet mij daarom enigszins aprioristisch aan.
Overigens moet ik wel toegeven, dat bepaalde kortsluitingen, psychische en
andere, een betreurenswaardige rol hebben gespeeld in de controverse. Toen
Gerson zijn eerste Epistola lanceerde, beschikte hij nog slechts over zijdelingse
inlichtingen omtrent primitieve verhalen over de eenvoudige, maar door God
geïnspireerde Ruusbroec, die in Groenendaal de ronde deden, en kende hij van
Ruusbroec nog geen ander werk dan de Ornatus en dit dan nog alleen in een Latijnse
vertaling, waarin hij gemakkelijk sporen van menselijke activiteit kon aanwijzen.
Bij het opstellen van zijn eerste verweerschrift was Jan van Schoonhoven zeker
beter geplaatst om de kwestie in haar juiste proporties te kunnen overzien. Ofschoon
hij hem niet met name noemt, wist hij (aldus prof. Ampe), dat de door hem
hooggeachte Willem Jordaens de auteur was van de Latijnse vertaling van de
Brulocht. Ruusbroec, zo betoogt Schoonhoven, was een man van passende, maar
niet van eminente ontwikkeling, zodat hij een vertaler voor het Latijn nodig had. Het
gebruik van de volkstaal brengt hij in verband met een door God ingegeven
apostolische zending tegen de in Brabant rondwarende ketters van de Vrije Geest.
Hij houdt vast aan de inspiratio verbalis van Ruusbroec's werk en schrijft al het
onvolkomene op rekening van de Latijnse vertaler, Willem Jordaens (blz. 117-118).
De onvolkomenheden betreffen echter niet de leer, waarin Ruusbroec juist
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overeenstemde met de leer der Vaders, zoals die o.a. wordt beleden in de anonieme
Epistola de caritate.
Prof. Ampe heeft een opmerkelijk grote bewondering voor Schoonhoven's
verweertrant en beschouwt het door hem opgeroepen Ruusbroec-imago als het
ware Ruusbroec-imago, dat enerzijds het naïeve imago der Groenendalers corrigeert
en anderzijds het anti-imago van Gerson vernietigt. Schoonhoven met Pomerius
vergelijkend, beschouwt hij de overgang van de eerste naar de tweede zelfs als
een overgang van de middagzon naar middernacht (blz. 217)! Mij dunkt, dat deze
vergelijking nogal hyperbolisch is uitgevallen onder de invloed van een te strak
aangehouden licht-en-donker-mystiek.
Heel zeker heeft Schoonhoven in zijn scholastiek opgebouwd verweer enige zeer
belangrijke winstpunten behaald. De behoorlijke ontwikkeling van Ruusbroec heeft
hij overtuigend aangetoond. Door de Brabantse en de Latijnse tekst te onderscheiden
heeft hij de mogelijkheid van woordelijke inspiratie van de eerste gesauveerd. Ik
zou er aan kunnen toevoegen, dat het aantonen van Ruusbroec's geletterdheid nog
een tweede effect had, in zoverre namelijk daardoor ook eventuele bezwaren tegen
de geldigheid van de veronderstelde apostolische zending werden ondervangen.
Een decretale van paus Gelasius (492-486), dat is overgegaan in het Decretum (c.1
D.36), bepaalde namelijk, dat een ongeletterde (litteris carens) niet capabel was tot
het ontvangen van de priesterwijding en het uitoefenen van priesterlijke bedieningen.
Het beroep tenslotte op de Epistola de caritate, die aan Sint Bernardus werd
toegeschreven, bewees, dat de in Ruusbroec's Brulocht vervatte leer reeds door
Vaders was beleden.
Toch kan ik niet de ogen sluiten voor enkele minder gelukkige compromissen in
Schoonhoven's verweer. Mogelijke feilen van de Ornatus worden afgeschoven op
de Latijnse vertaler, d.w.z. op Willem Jordaens, hoewel die naar het oordeel van
prof. Ampe meer geletterd was dan Ruusbroec. Ernstiger vind ik, dat Schoonhoven
alleen de objectieve rechtzinnigheid van Ruusbroec's werken verdedigt en daarmede
de subjectieve rechtzinnigheid virtueel discutabel laat. Ik proef hierin iets van
tactische compromissen en reserves, reeds min of meer de visie van Pomerius
aankondigend, die in wezen niets an-
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ders is dan een tactische terugtocht-positie, ingenomen onder de verpletterende
indruk van Gerson's vonnis. Omdat de visie van Pomerius zich bijna gelijktijdig in
datzelfde milieu heeft kunnen ontwikkelen, ben ik op zijn minst geneigd te vermoeden,
dat Schoonhoven's verweer in Groenendaal niet goed werd begrepen en zeker niet
algemeen of geheel is aanvaard. Daarom lijkt het mij beter, de overgang van
Schoonhoven naar Pomerius niet voor te stellen als een overgang van middagzon
naar middernacht, maar eerder als een verschil van dosering van licht en donker,
waarbij dan het meeste licht aan de kant van Schoonhoven valt.
Het is vooral boeiend, de methode van prof. Ampe te observeren, en vast te
stellen, dat deze voordelen heeft boven die van zijn verre voorganger Schoonhoven,
maar ook risico's meebrengt. Anders dan de scholastiek opbouwende en
argumenterende Schoonhoven, planeert prof. Ampe in concentrische kringen boven
het inmiddels uitgebreide terrein van het onderwerp en heeft daardoor meer
speelruimte. Hij hoeft geen tactische concessies te doen of reserves te maken; hij
kan zich radicaliteit veroorloven, een radicaliteit die in zijn denktrant iets anders is
dan rechtlijnigheid. Van zijn hoog niveau uit, kan hij bepaalde elementen buiten spel
zetten door ze naar een lagere sfeer of zelfs naar een geheel andere constellatie
te verwijzen, ofwel omgekeerd herwaarderen door ze te ‘focussen’ vanuit een hogere
lichtkring. Misschien is die speelruimte zoiets als de gave van de humor, waarvan
hij de aanwezigheid bij sommige geleerden looft, de afwezigheid bij anderen laakt.
Mocht dit de zin zijn van de term humor, die hem nogal vaak uit de pen vloeit, dan
moet ik aannemen, dat prof. Ampe de door die term aangeduide gave zelf in hoge
mate bezit.
Een voorbeeld van toepassing van het eerstgenoemde procédé is de reeds
gesignaleerde eliminatie van de Epistola de caritate (minder goed ook wel Epistola
processus geheten), die niet in Groenendaal is opgesteld, geen résumé is van
Ruusbroec's Ornatus en niet meer kan bewijzen dan dat Ruusbroec voorlopers
heeft gehad in de leer, dat de beatitudo reeds in het leven op aarde kan worden
bereikt. Een voorbeeld van het omgekeerde procédé is het onder een nieuwe be-

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 91

278
lichting naar zich toehalen van de tot dan in de schemering gebleven figuur van
Ruusbroec's medewerker Willem Jordaens, auteur van het grootse mystieke werk
De oris osculo (Over de mystieke mondkus), dat door de ontdekker prof. Reypens
in 1967 werd uitgegeven.
Als in een cirkelgang begint en eindigt prof. Ampe zijn machtig boek met de figuur
van Willem Jordaens, die hij reeds in een studie van 1966 met Ruusbroec in een
vernieuwend gemeenschappelijk perspectief had samengebracht, van waaruit het,
naar zijn mening, mogelijk moet zijn door te dringen naar de werkelijkheid van
Groenendaal in en om 1360 (blz. 663).
Ik bewonder prof. Ampe's methode om elementen los te bikken uit de roestige
context der traditie en vervolgens hun significativiteit opnieuw te bepalen in een vrije
ruimte onder belichting vanuit een ander niveau. Zijn toetsing van het Gerson-dossier
heeft de weg vrij gemaakt, die het rechtstreeks doordringen tot de historische persoon
van Ruusbroec mogelijk zal maken. Tevens heeft hij ons al een eind op weg gebracht
door, samen met zijn confrater Reypens, Willem Jordaens als gelijkwaardige
grootheid naast Ruusbroec te plaatsen. Meer heeft hij voorlopig niet willen bereiken,
maar het is reeds meer dan voldoende om ons met grote dankbaarheid te vervullen.
Het Ruusbroec-onderzoek is hiermede in een stroomversnelling gekomen. Het
tweeling-gesternte Ruusbroec-Jordaens flonkert reeds beloftenvol, maar er zullen,
dunkt mij, toch meer vondsten van nieuwe documenten nodig zijn, vooraleer aan
ieder gesternte van de Groenendaalse hemel een vaste positie kan worden
toegewezen.
P.C. BOEREN

Gundolf Keil und Peter Assion, Fachprosaforschung. Acht Vorträge zur
mittelalterlichen Artesliteratur (Erich Schmidt Verlag, Berlin, 1974), 257
pp.
De studie van de middeleeuwse vakliteratuur, d.w.z. van die geschriften die een
utilitair, instructief doel beogen, heeft vooral in Duitsland een vaste plaats veroverd
binnen de Germanistiek. Als een

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 91

279
afzonderlijke discipline heeft ze haar ontstaan te danken aan Gerhard Eis. Het is
een jonge wetenschap, nauwelijks meer dan een kwart eeuw oud, en zoals alle
jonge disciplines, sterk dynamisch gericht.
Het studieterrein is het rand- en raakgebied waarin literatuur in de enge zin en
wetenschap elkaar kruisen. Dit is de reden waarom de vakliteratuurstudie niet tot
de gemakkelijke disciplines kan gerekend worden. Immers voor de literair-historicus
zijn de vakgebonden teksten dikwijls te technisch, en voor de wetenschapshistoricus
veelal te literair of te filologisch. Dit is een belangrijke reden waarom dit omvangrijk,
verscheiden en erg gespecialiseerd terrein, lang zogoed als onontgonnen is
gebleven. Pas in de laatste jaren is de belangstelling ook buiten Duitsland sterk
gaan toenemen en wordt daar - ook in de Nederlanden - gewerkt aan de ontsluiting,
exploratie en studie van wat Eis eens terecht heeft genoemd ‘de tweede helft van
de middeleeuwse literatuur’.
Uit de verscheidenheid van dit onderzoeksgebied worden in de bundel
Fachprosaforschung een achttal facetten in belangrijke bijdragen belicht.
Twee ervan hebben betrekking op de waarde van de discipline en de plaats die
ze inneemt in het kader van de Germaanse filologie. De eerste bijdrage, geschreven
door Gerhard Eis, illustreert de waarde van de vakliteratuur voor de kennis van de
beschavingsgeschiedenis. Aan de hand van voorbeelden wordt aangetoond hoe
de idee dat de middeleeuwen een periode van stilstand in deze geschiedenis zou
zijn, berust op het verwaarlozen van de vakliteratuur die in handschriften bewaard
is.
In ‘Literaturbegriff und Fachprosaforschung’ schetst Gundolf Keil de aandacht die
in het verleden door filologen aan de studie van de vakliteratuur werd geschonken.
Alhoewel sterk de nadruk wordt gelegd op het Duitse taalgebied, worden ook de
Nederlanden hierbij niet vergeten. Het blijkt dat slechts in de laatste decennia werd
teruggekeerd naar de openheid en onbevangenheid van de pioniers uit de vorige
eeuw, die zonder onderscheid bellettristische, didactische en vakgebonden teksten
tot hun studieobject maakten. Dat de exploratie van vakteksten ook voor filologen
lonend is, blijkt uit de bijdrage van
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Gerhard Baader, ‘Die Entwicklung der medizinischen Fachsprache im hohen und
späten Mittelalter’. Wat de Germaanse filologie betreft, toont Bernard Haages
‘Germanistische Wortforschung auf dem Gebiet der altdeutschen Fachliteratur der
Artes’ aan hoe de Duitse taal in sterke mate werd verrijkt door vakuitdrukkingen.
De hoge lexikologische waarde van technische teksten geldt ook voor de
Middelnederlandse vakliteratuur. Honderden technische termen komen bij Verdam
niet voor of blijken, naast de algemene betekenis die in het Mnl. Wb. wel aangegeven
wordt, ook nog een technische betekenis te hebben.
De verhouding van de vakliteratuur tot de volkskunde en de waarde van de
eerstgenoemde als bron voor volkskundige studies, maakt het voorwerp uit van
Peter Assions bijdrage. De romantische voorstelling van de mystisch-speculatieve
volksgeest blijkt voor de toekomst van de volkskunde onbeduidend te zijn. Een
nauwkeurige methodische aanpak heeft hier tot een vernieuwde studie van de
schriftelijke overlevering geleid. Aan de hand van voorbeelden, meestal ontleend
aan het medisch vakproza, wordt aangetoond hoe volkse opvattingen door studie
van vaktechnische bronnen in tijd en ruimte kunnen worden gesitueerd.
Twee bijdragen geven een voorbeeld van de aanpak van een vaktechnisch
apparaat en van een systematisch overzicht van een onderdeel van het door de
vakliteratuurstudie bestreken terrein. Rainer Rudolf, in zijn ‘Die “Versus de materia,
fine et ordine scientiarum” und ihre deutsche Prosaübersetzung’ situeert, geeft de
tekst van, en commentarieert een Latijns gedicht (en zijn vertaling), dat aan Hertog
Albrecht van Oostenrijk werd opgedragen. Wolfram Schmitt, in ‘Zur Literatur der
Geheimwissenschaften im späten Mittelalter’, bespreekt de plaats van de artes
magicae in de scholastische wetenschapsleer, de verschillende indelingen van deze
artes, en brengt commentaar bij elk.
Last but not least, zeker niet van het standpunt van de Middelnederlandse
literatuur, is het gedetailleerd overzicht door Ria Jansen-Sieben van de
‘Middelnederlandse Vakliteratuur’. Alhoewel de auteur spreekt over een ‘eerste
bescheiden aanloop’ tot een inventaris, is dit een indrukwekkend geheel, dat voor
het Nederlands taalgebied bovendien enig in zijn soort is. Dit belangrijk overzicht
is in vier delen
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ingedeeld: encyclopedieën, artes liberales (Trivium en Quadrivium), de artes
mechanicae en de verboden kunsten. Meer dan vierhonderd manuscripten worden
vermeld. Tussen het inleveren van de kopij en het drukken verliep zoveel tijd dat in
een Naschrift nog tientallen handschriften konden worden toegevoegd. Het geheel
maakt hierdoor wel een wat brokkelige indruk, wat ook blijkt uit drie soorten
voetnoten. Naast handschriften vermeldt Jansen-Sieben ook vroege drukken. In
haar chronologische afbakening blijkt ze bovendien nogal ruim te zijn: manuscripten
uit de zestiende en zelfs uit de zeventiende eeuwen worden in één adem met echt
middeleeuwse genoemd.
Het spreekt vanzelf dat allerlei aanvullingen mogelijk zijn met nieuwe Hss. als
K.B. Brussel IV 958, fragmenten van de Circa Instans (cf. Verslagen en Med. KNATL
(1974), 7-15), Brit. Mus. MS. Sloane 1698, fols. 5-6, Wellcome Libr. MS. 618, fols.
62 en 104, enz., en dat correcties nodig zullen blijken: b.v. niet uit vier (p. 53) maar
uit vijf Hss. werden medische recepten door mij uitgegeven (Hs. K.B. Brussel II 3106
werd vergeten). J. Van Haver heeft zijn Incantatieteksten niet uit ‘allerlei
handschriften’ (p. 63), doch uit gedrukte werken samengebracht. Aangezien bij ons
het onderzoek van deze vakliteratuur nog in zijn kinderschoenen staat, is het
onvermijdelijk dat dit overzicht met de jaren nog sterk zal dienen uitgebreid te worden.
Toch blijkt reeds nu hoevele generaties zullen nodig zijn om deze vakliteratuur de
aandacht te schenken die ze ten volle verdient, maar waarvan ze al te lang verstoken
is gebleven.
De acht bijdragen in dit werk samengebracht, vormen een stevige basis voor wie
een dieper inzicht wil verkrijgen in de aard, het doel, de waarde en de methode van
deze jonge en dynamische wetenschap, die zich uiteraard ook uitstekend leent tot
een filologisch-wetenschappelijk interdisciplinaire aanpak.
W.L. BRAEKMAN (UFSAL - Brussel)

Simon Stijl, De Torenbouw van het vlek Brikkekiks in het Landschap
Batrachia. Uitgegeven naar het handschrift in de Provinciale Bibliotheek
van Friesland te Leeuwarden. Ingeleid en van
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aantekeningen voorzien door drs. A.N.M. Wijngaards en dr. N.C.H.
Wijngaards. W.J. Thieme & Cie., Zutphen z.j. (1975). Klassiek
o
Letterkundig Pantheon 211. 71 pp. + 4 ill., 8 . Prijs: ƒ 7,50.
De Harlingse arts en literator Simon Stijl (1731-1804) is een van die talrijke
18e-eeuwers die nog op een goede biografie wachten. Wat wij over Stijl weten
berust grotendeels op zijn Levensschets door Mr. Jacobus Scheltema (Amsterdam
1804, ongewijzigd overgenomen in diens Geschied- en Letterkundig Mengelwerk,
dl. I, Amsterdam 1817) die nog helemaal het karakter van de traditionele lofrede
draagt. Er bestaat over de literator Stijl geen moderne studie. Zijn relatief bekendste
werk, De opkomst en bloei van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (1774)
is sinds 1885 niet meer herdrukt. Het enige geschrift van Stijl dat in onze eeuw
opnieuw werd uitgegeven is het blijspel Krispijn filosoof (ed. dr. Cath. Ypes voor
Noorduijn's Schoolbibliotheek, Gorinchem 1955). Bij deze haast totale vergetelheid
lijkt iedere nieuwe tekstuitgave apriori reeds welkom. Immers, als er iets nodig is
om voor onze 18e-eeuwse letterkunde belangstelling te wekken dan zijn dat wel
tekstuitgaven. Hier geldt de uitspraak van Jean Fabre: ‘faites-moi de bonnes éditions,
et je vous ferai de bonne critique’.
Maar niemand zal een pleidooi willen houden om zomaar allerlei 18e-eeuwse
teksten te gaan heruitgeven. Veel is terecht vergeten. Anders ligt het met die
geschriften welke nolens volens in vergetelheid zijn geraakt, omdat de tijdgenoot
publikatie te riskant vond. Zulk een tekst is het hier voor de eerste maal gedrukte
toneelstuk: De Torenbouw van het vlek Brikkekiks in het Landschap Batrachia, een
vlijmscherpe satire op stadhouder Willem V, prinses Wilhelmina en de orangistische
cabale. De gebeurtenissen in de roerige jaren 1782-1787, die een voorlopig
hoogtepunt bereikten met de contra-revolutie van september 1787, worden hier
gesitueerd in een duidelijk herkenbaar Kikkerland Batrachia. Schout Krabbekwaad
en diens vrouw, geboren Habstenoer, pogen bij alle onderling gekrakeel, ter
meerdere eer en glorie van hun geslacht een nieuwe en uiterst kostbare toren
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te bouwen. Een uitgelokte belediging van de schoutsvrouw (Goejanverwellesluis!)
biedt eindelijk gelegenheid om weerstrevende schepenen te removeren en de
burgerij opnieuw zware schattingen op te leggen. Natuurlijk vinden de Krabbekwaads
enkele hypokriete profiteurs (ds. Guichelheil, de kwakzalverachtige Doctor Bistortus,
mevrouw Fijnepijn, de gewetenloze Advokaat en enkele gedweeë schepenen) bereid
om het spel mee te spelen.
Busken Huet - een van de weinigen die De Torenbouw in handschrift gelezen
heeft - noemt het stuk bijster zwak van conceptie, de scherts ‘rond, soms ruw, doch
zonder diepte van gedachte’ (Litt. Fantasien en Kritieken, dl. 24). Ik kan het met dit
ongunstig oordeel niet eens zijn, al valt enige grofheid in de satire (n'en déplaise à
drs. en dr. Wijngaards) moeilijk te ontkennen. Maar in elk geval toont De Torenbouw
ons een heel andere Stijl dan de brave versjesmaker die Scheltema zijn lezers
aanprijst. Men kan zonder overdrijving zeggen dat de Patriottische auteur met dit
stuk (dat waarschijnlijk onder vrienden wel in handschrift gecirculeerd zal hebben)
onmiddelijk lijfsgevaar riskeerde. Hij komt er te voorschijn als een felbewogen,
politiek geëngageerd schrijver. Dat is misschien wel de grootste verrassing van
deze tekst.
Het editeren van De Torenbouw stelt hoge eisen aan een tekstbezorger. Het
handschrift blijkt niet altijd gemakkelijk leesbaar. De voor de tijdgenoot allicht
doorzichtige maar voor ons vaak onbegrijpelijke toespelingen van de politieke satire
verschaffen weer hun eigen problemen. Daarbij komt nog de moeilijkheid om een
literair referentiekader te vinden voor een tekst die zo duidelijk buiten de bekende
paadjes valt. Puzzels genoeg dus. Hoe zijn ze opgelost?

A. Transcriptie. De transcriptie is stellig niet feilloos. Spelling-c.q. interpunktiekwesties
buiten beschouwing gelaten, blijven er nog enkele onnauwkeurigheden over die
echter slechts zelden de zin verstoren. Bij gebrek aan regelnummering volsta ik met
het noemen van de bladzijde.
P. 38: zut, volgens het commentaar ‘grove uitroep met ongeveer de
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betekenis van: Wat kan mij het verdommen!’ M.i. staat er: ziet. P. 40: alle liefde;
lees: al de liefde. P. 41: Exkuzeer; lees: Exkuzeer mij. P. 43: meer dan eens reden;
lees: meer dan eene reden; voor hoogstzelve leeze men hoogstdezelve, voor meer
moed: meer moeds. Een ronduit hinderlijke omissie vinden we op p. 44, waar i.p.v.
die vervloekte Wolbaalden en moet staan die vervloekte Wolbaalen en Rondhouten
[namen van twee schepenen. P.B.] P. 53: het brengt moet worden: dit brengt. P.
54: en de Bloedbeulingstraat moet zijn: in de Bloedbeulingstraat. P. 55: dat wij op
den tegenwoordigen staat zaaken indicatie formeeren moet zijn: dat wij op den
tegenwoordigen staat der zaaken eene indicatie formeeren. P. 58: Das Krabbekwaad
allein werdte gaar nicht sein; lees:...werdte gaar nichts sein. P. 59: zoudt UE; lees:
zoude UE. P. 61: om den d..s; d.i.: om den droes (d.w.z. om den duivel. P.B.). P.
66: metten; lees: met. P. 68: onze gebuuren; lees: onzer gebuuren. P. 70: das
Weerhaan; lees: das der Weerhaan. P. 71: het mooie Bal; lees: dat mooie Bal; en
verzonk; lees: verzink.

B. Tekstannotatie. De moeilijkheid waarvoor het duo Wijngaards zich bij het
tekstcommentaar gesteld zag ging verder dan het strikt filologische. Tekstverklaring
en tekstinterpretatie zijn hier moeilijk te scheiden. Waar het vooral op aankwam
was: de door de satiricus gebruikte code te ontcijferen, terug te vertalen in het ons
bekende politieke taalgebruik met betrekking tot de Patriotten-periode. Zoiets
veronderstelt onder meer een grondige kennis van alle pamfletten, hekeldichten,
tijdschriften etc. waarin partijen elkaar belachelijk pogen te maken. Vooral het hele
apparaat van invectieven, van al dan niet gefundeerde verdachtmakingen jegens
stadhouder Willem V en prinses Wilhelmina moet bij die decodering te hulp worden
geroepen. Vreemd genoeg heeft nooit iemand zich de moeite getroost om de
mythevorming rond ‘de tyran’ Willem V (een soort epische concentratie van het
kwade) nauwkeurig te bestuderen. J. Hartog geeft in zijn De Patriotten en Oranje
van 1747-1787 (Amsterdam 1882) slechts een eerste aanzet. Het blijft dus voorlopig
bij de interpretatie van Stijl's satire veel giswerk. De editoren zijn de eersten om dit
op p. 21 van hun inleiding
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ruiterlijk te erkennen. Niemand zal ooit ook de illusie kunnen hebben dat hij àlle
toespelingen op personen of situaties ten volle onderkend heeft. Over het geheel
genomen moet men respekt hebben voor de wijze waarop de Wijngaardsen zich
van dit deel van hun taak gekweten hebben. Het navolgende is dan ook niet bedoeld
om hun in gebreke te stellen, maar om te laten zien dat er nog veel meer achter de
woorden verborgen zit. Ik beperk me tot twee voorbeelden. In het 1e bedrijf, 5e
toneel, discussiëren ds. Guichelheil en mevr. Fijnepijn over de mogelijke houding
van de zeven schepenen ten opzichte van schout Krabbekwaad: ‘Vossestaart’ (aldus
ds. G.) ‘is belaaden met schulden’. Mevr. werpt tegen: ‘Maar het geld, het geld is
bij die vervloekte Wolbaalen en Rondhouten’ (versta: bij de Hollandse Patriottische
regenten). Maar dominee stelt haar gerust: ‘Geen nood, Mevrouw, het lokaas van
de Hoop is hier.’ In een voetnoot wordt deze laatste zin als volgt geëxpliceerd: ‘Het
kollege van schepenen lijkt te worden versterkt, vandaar de verwijzing naar de
“hoop”’. Volgens mij wordt hier echter gezinspeeld op het befaamde bankiershuis
Hope & Co. te Amsterdam, de grootste geldschieters van diverse goevernementen
aan het eind van de 18e eeuw. In november 1787 werd een van de firmanten, Jan
Casper Hartsinck - een warm supporter van de Oranjes - in de plaats van de
geremoveerde Patriottische regenten in de vroedschap van Amsterdam benoemd.
De recente dissertatie van M.G. Buist, At spes non fracta. Hope & Co. 1770-1815,
Den Haag 1974, p. 38, bericht uitvoerig hieromtrent. Terwijl de prins zelf Holland
ontvluchtte in de jaren tachtig, bleef Hope onverschrokken in Amsterdam.
Een tweede, pikanter, voorbeeld van mistastend commentaar. Tot de veelheid
van verdachtmakingen met betrekking tot Willem V behoort ook diens vermeende
seksuele wangedrag. W.P.C. Knuttel vermeldt in zijn Verboden boeken in de
Republiek der Vereenigde Nederlanden, p. XII, een ‘in 1786 uitgegeven vuil paskwil
Het gestoorde naaijpartijdje van Willem de V. Kluchtspel’. In De Torenbouw, 1e
bedr., 4e toneel, wordt niet onduidelijk gesuggereerd dat Mijnheer Krabbekwaad
achter de rug van zijn vrouw iets met een kamenier aan het uitspoken is. Welnu,
helemaal aan het eind van het
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spel verwijt de schout zijn vrouw, dat zij alles voor hem bederft: ‘Wat verstand heb
jij van dit volk te regeeren? Adelijke slons! Zo je mij met deeze goejelui liet omgaan,
met de meisjes Knakknilis en met de jongens Blindemannetje speulen, dan hadden
we nooit verschil.’ Knakknilis wordt in een noot verklaard als: ‘buigen en mooi weer
spelen’, hetgeen even onschuldig als zinloos is. In feite lanceert Stijl hier een van
zijn grofste beschuldigingen aan het adres van de stadhouder. Het WNT VII, 4670,
s.v. knikknelishuis, bij verkorting knikknelis, leert anders: het betreft hier de naam
van een kinderspel, echter ook gebruikt voor ‘het minnespel spelen’. Met andere
woorden: had mij nou maar met de meisjes laten betijen! En met de jongens
Blindemannetje speulen. Wat dat laatste betekent onthult het WNT niet, maar het
is - in deze contekst - niet moeilijk te raden!
Natuurlijk zijn er ook een aantal plaatsen in de tekst waar m.i. een toelichtende
verklaring gewenst zou zijn. Bijv. Hem op p. 64 is niet het pers. vnw. maar de
interjektie hm! (cf. ook het ww. hemmen). Als de schout aan Stotterzot vraagt: ‘Heb
je de lijst der geteekende huizen in je zak?’ (p. 65), dan ware te wijzen op de
gewoonte om de door het Orangistisch gepeupel te plunderen huizen vooraf te
markeren. Zie C.H.E. de Wit, De Nederlandse revolutie van de achttiende eeuw
1780-1787, Oirsbeek 1974, p. 101, waar sterk de nadruk wordt gelegd op dergelijke
contra-revolutionaire praktijken. Op p. 69 is sprake van Mijnheer Krabbekwaad zijn
diergaarde. Niet iedere tegenwoordige lezer zal weten, dat Willem V bijzonder
geïnteresseerd was in zijn menagerie op het ‘Kleine Loo’ bij 's-Gravenhage, waar
o.a. een over de landsgrenzen bekende orang-outang te zien was. Stijl wil natuurlijk
die hobby voor vreemde, wilde beesten doortrekken naar de hofkliek waarmee de
stadhouder zich omgaf.

C. De inleiding. De inleiding behelst allereerst een summiere biografie van Simon
Stijl, vervolgens een korte beschouwing over de historische achtergrond van De
Torenbouw en tenslotte een uitvoeriger analyse van het stuk. In dit laatste gedeelte
stellen de inleiders het probleem van ‘de kodes in een satirisch werk’ aan de orde,
waarbij het blijkt te gaan om een dubbele kode: een politiek-sociale (bijv. de dikke
=
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de hertog van Brunswijk) en een literaire (het eigenlijke apparaat van de satiricus).
Stellig verdient dit gedeelte van de inleiding de hoogste lof: het is origineel en
inspirerend. De gekozen benaderingswijze van Stijl's satirisch spel dunkt mij de
juiste. Is de keuze van de tekst al een vondst op zichzelf, de inleiders slagen er
bovendien in om die tekst in principe toegankelijk te maken.
Helaas wordt diezelfde inleiding ook ontsierd door een aantal slordigheden, waarbij
de lezer soms op een dwaalspoor wordt gebracht. Op p. 10 lezen we: ‘Vele
toneelstukken deed hij (Stijl, P.B.) in de volgende jaren het licht zien, zoals De
Mityleners in 1768 en Brikkekiks in 1787.’ Maar op p. 7 was al terecht medegedeeld,
dat De Torenbouw van het Vlek Brikkekiks nog niet eerder in druk verscheen. Ook
wordt het niet duidelijk uit welk jaar het spel nu dateert. Volgens p. 7 is het
‘waarschijnlijk door Simon Stijl geschreven in het vroege voorjaar van 1788, gezien
de gegevens in het spel’. Volgens p. 10 zou het stuk echter toch van 1787 dateren.
Ik merk nog even op, dat het titelblad (in handschrift) het jaartal 1787 vermeldt. Men
krijgt niet de indruk van een toevoeging door een latere hand. Ik houd het er dan
ook voor dat De Torenbouw in het najaar van 1787 ontstaan is.
Terecht merken de schr. op dat Stijl's stuk niet alleen refereert aan de
omstandigheden in de Nederlanden in 1787. ‘Het is daardoor (lees: daarvoor. P.B.)
weer te abstrakt, en het is haast van een symbolische strekking’ (p. 28). Min of meer
in strijd daarmee lijkt de verklaring op p. 7, dat het spel na 1788 snel aan aktualiteit
inboette. Een lelijke slip of the pen vinden we op p. 14, waar Emile Rousseau als
auteur van Le Contrat Social opduikt. Hinderlijk is ook een drukfout op p. 21, waarbij
allusies geworden zijn tot illusies.
Onze eindindruk moet alle positieve en ook de diverse onvolkomenheden tegen
elkaar afwegen. Dan overheerst toch een gevoel van waardering. Liever dan de
zoveelste Langendijk is mij deze uitgave die werkelijk een nieuwe tekst toevoegt
aan onze 18e-eeuwse literatuur. Aan dergelijk pionierswerk kleven vanzelf
tekortkomingen, maar gelukkig wordt ons door een van de inleiders een proefschrift
over Simon Stijl in het vooruitzicht gesteld. Stijl is het waard, dat zal de lezer van
dit stuk, dunkt mij, beamen!
Nijmegen, juli 1975
P.J. BUIJNSTERS
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Gertrud Zandt, Die Sprache von ‘Karl und Galie’. Eine Vorstudie. Diss.
Amsterdam. Van Gorcum & Comp. B.V., Assen 1973. 246 S.
Die vorgelegte Dissertation beschäftigt sich mit der Sprache von ‘Karl und Galie’
(KG), dem ersten ca. 13700 Verse umfassenden Teil der aus 6 Teilen bestehenden
Karlmeinet-Kompilation, einem Sammelwerk, das vom Leben Karls des Großen
handelt und in einer vollständigen Handschrift des 15. Jh. überliefert ist (Hs. A).
In der Einleitung (Kap. I) wird der Leser mit der Forschungslage bekannt gemacht,
der umstrittenen Problematik der Lokalisierung und Datierung sowohl der Kompilation
als auch von KG. Dabei werden große Gegensätze der Auffassungen in bezug auf
KG deutlich, und die Polemik der Verfasserin gegen die ‘Leipziger Forscher’ (Th.
Frings, G. Schieb, E. Linke, D. Helm) weist sie auf die Seite von C. Minis, der ein
mndl. Original für KG postuliert. Das Ziel ihrer Arbeit wird als ‘Beitrag zur Lösung
der KM-Problematik’ angegeben, G.Z. geht aber von der oben genannten Prämisse
aus und bietet dazu nur ausgewähltes Material, vorwiegend Einzelfälle.
In Kap. II ‘Der Lautverschiebungsstand’ wird nach der Übereinstimmung zwischen
dem ripuarischen Charakter der Hs. A und dem ripuarischen Dialekt gefragt. Es
werden Abweichungen in zweifacher Hinsicht festgestellt:
1. Der ‘Lautverschiebungsstand’ von Reimwörtern stimmt in folgenden Fällen
‘zum Hd. oder Obd.’: Wandel von d>t, de(n)>te(n), dd>tt, b>p und gg>ck. Bei
Beachtung der Proportionen jedoch (z.B. dach ‘Tag’ mit anlautendem t- nur in 6 von
71 Reimfällen, ploet ‘Blut’ nur einmal gegenüber 12 mit b- anlautenden Reimfällen)
wird man nicht umhin können, auch im Hinblick auf Beispiele wie schnelliche, scheyn
adj.:syn, streyt:zyt u.a., diese Fälle als hd., bzw. obd. Schreibungen anzusehen, die
in der Hs. A nicht selten sind (so auch beobachet von G.Z. beim Vergleich zwischen
Hs. A und einigen Fragmenten, s.S. 9 und 47). Der Schreiber der Hs. A wird
deutlicher erkennbar seit der Bearbeitung von ‘Morant und Galie’
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(MG), dem zweiten Teil der Kompilation, durch Th. Frings und E. Linke auf Grund
eines systematischen Handschriftenvergleichs der Hss. M und C mit A. Die Ausgabe
erscheint in den ‘Deutschen Texten des Mittelalters’, Berlin (im Druck).
2. Mit dem Blick auf das postulierte mndl. Original von KG werden einige Fälle
vor allem von unverschobenem t als grundlegender Beweis für die Entstehung des
Werkes nördlich der Lautverschiebungsgrenze angeführt. Diese Beispiele ließen
sich aus der Reimgrammatik meiner Dissertation (Helm, Dagmar, Untersuchungen
zur Sprache des Karlmeinet Teil 1, Diss. (masch.), Leipzig 1966, S. 129ff., S. 377),
die G. Zandt nicht benutzt hat, noch vervollständigen, ohne daß ihnen Beweiskraft
im obigen Sinne zukommt. Ihnen steht als Ergebnis der Reimgrammatik gegenüber
‘Verschobene germ. k und t in allen Stellungen’ S. 379, außer in den auf S. 377
genannten Fällen. (Die Form Afriche findet sich auch in MG Hs. C 1757.3872, für
das kein mndl. Original vorausgesetzt wird.) Es ist bedauerlich, daß die Verfasserin
zu diesem Kapitel nicht die Arbeit von G. Lerchner ‘Zur II. Lautverschiebung im
Rheinisch-Westmitteldeutschen’, Halle 1971, herangezogen hat, die grundlegend
neue Erkenntnisse vermittelt. Darin wird ausgeführt, ‘daß im Rheinischen derartige
Reliktformen ungleich häufiger als in anderen Sprachlandschaften und in
nachgewiesenermaßen jahrhundertelanger Koexistenz mit verschobenen Formen,
zum Teil innerhalb eines und desselben Paradigmas bestehen’, S. 252, und mit
reichem Material belegt. Außerdem wird unter neuem Aspekt dargestellt, daß ‘die
LV-Isoglossen der Benrather Linie strukturell bedeutungslos sind’, S. 199 und
Abschn. 4.1.3.
Gegenüber der Überbewertung einer Anzahl unverschobener t sei verwiesen auf
die zahlreichen Reime von germ. k auf germ. g, bzw. von germ. h auf germ. k und
g, Typ sprach: dach ‘Tag’, bzw. sach ‘sah’: bach, vgl. Reimgrammatik in der Diss.
S. 124-126. Ein solcher Reimfall als Einzelfall veranlaßt sogar G.Z., von einer
unverschobenen Urfassung abzusehen, jedoch einen in nfrk. Nähe beheimateten
Bearbeiter anzunehmen, S. 89. Auf gleicher Ebene liegen eine Anzahl Reimfälle
von germ p (als f) auf f (aus mhd. b), Typ blischaf:af, Diss. S. 127 f., vgl. mit analoger
Argumentation bei G.Z.S. 56.
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In Kap. III ‘Reimbindungen’ werden die schon genannten Fälle der Lautverschiebung
wiederholt, angeblich mndl. vokalische Reimbindungen aufgeführt und schließlich
einige konsonantische, vokalische und lexikalische Probleme im Vergleich mit den
anderen Teilen der Kompilation erörtert mit dem Ziel, eine Bearbeitung der
angenommenen mndl. Vorlage im ripuarischen Gebiet oder
‘ripuarischniederfränkischen Grenzgebiet’ aufzuzeigen. Es muß dazu im einzelnen
auf die Reimgrammatiken von KG und MG verwiesen werden. Nur auf eine der
angeblich mndl. vokalischen Reimbindungen soll näher eingegangen werden. Das
‘westliche Reimgebäude iu: ou’, das auch als ‘mndl. Reimtyp’ bezeichnet wird, S.
20, ist dreiundachtzigmal in KG belegt in den Reimtypen rouwe(n), trouwe(n),
getrouwe adj., getrouwen inf.: junfrouwe(n) - rouwe(n), trouwe(n):vrouwen - rouwen,
trouwen, getrouwen inf.: be-schouwen inf. Es handelt sich nach Th. Frings, E. Linke,
Morant und Galie, Vokalismus û 3 um folgende lautliche Entwicklung: ‘Es haben
weite Teile des Md., vor allem das Kölnische, gleich dem Niederländischen iuw über
jûw, ûw > auw, ouw entwickelt’. Das wird bestätigt von Weinhold, K., Mhd. Gram.
§ 133. G.Z. möchte diese Fälle ‘eher auf ein Original ndl. Gepräges als Entlehnung
aus dem Nfrk.’ oder ‘auf die ndl. beeinflußte Sprache späterer Bearbeiter oder
Schreiber’ zurückführen, S. 20.
In den Kap. IV-VIII, dem Hauptteil der Arbeit, wendet sich G.Z. Fragen der Lexik
zu. Eine Anzahl ausgewählter Wörter und Wendungen werden im Hinblick auf das
postulierte mndl. Original und die Tätigkeit von Schreiber, Bearbeiter oder Kompilator
hin untersucht, genauer, um eine angebliche Bearbeitung im ‘nfrk./rip. Grenzgebiet’
zu erweisen, wobei in bezug auf die Schlußfolgerungen etwas mehr Zurückhaltung
zu empfehlen gewesen wäre. Es ist berechtigt und aufschlußreich, mit Hilfe der
komparatistischen Methode den Wortschatz von KG, der übrigen Teile der
Kompilation, der Fragmente und anderer literarischer Denkmäler besonders des
nfrk.-rhein. Grenzgebietes zu untersuchen. Aussagen über den Anteil von Schreiber
oder Bearbeiter oder Kompilator im einzelnen muß jedoch die letzte, eindeutige
Beweiskraft fehlen. Der Wert der Arbeit von
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G.Z. liegt besonders in diesen Wortschatzkapiteln, die indirekt einen wesentlichen
Beitrag liefern für die Erforschung des ‘mfrk.-nfrk. Grenzgebietes’ in idiomatischer
Hinsicht. Der Behauptung von G.Z., daß sich ‘der nordmfrk. Raum in idiomatischer
Hinsicht oft vom Mhd. unterscheidet’, S. 90, kann ohne Einschränkung zugestimmt
werden. Der Anteil mndl. Wörter und Wendungen am Wortschatz von KG ist
beachtlich (vgl. Diss. S. 303f., 320-25, 344-53 und die Anmerkungen von Frings/Linke
zu MG), ohne daß deswegen ein mndl. Original angenommen werden muß. Die
Polemik gegen die ‘Leipziger Forscher’, ‘man wird dem sprachlichen Charakter von
KG deshalb nicht gerecht, wenn man dem Wortschatz keine Aufmerksamkeit
schenkt’, S. 73, ist demnach gegenstandslos. In vielen Fällen, in denen Wörter als
‘mndl.’ gekennzeichnet werden, besteht Übereinstimmung zwischen G.Z. und mir,
vgl. die Kapitel ‘KG (bzw. KG und MG) steht (stehen) auf der Seite des Mndl. (und
Mnd.) gegen das Mhd.’ meiner Diss. In anderen Fällen weicht die Interpretation von
einander ab, ohne daß hier darauf eingegangen werden kann. Für den Leser besteht
wieder die Gefahr der Disproportion. Nur dem Kenner von KG wird bewußt, wie
wenig Gewicht die angeführten mndl. Wörter und Wendungen haben, die häufig
nur ein- oder zweimal belegt sind, wenn man den Umfang des Denkmals von ca.
13700 Versen in Betracht zieht. Sie sind keineswegs prägend oder bestimmend für
die Sprache von KG. Man ist erstaunt, bei einer sachlich richtigen Besserung von
vurwerde: geburde 126, 29 in die mndl. Variante vorworde, die Frings vorschlägt,
bei G.S.Z. 101 zu lesen: ‘es nimmt Wunder, daß Th. Frings und E. Linke in ihrer
gemeinsam verfaßten Abhandlung “Rätselraten um den KM”...der ihres Erachtens
um 1200 im lautverschobenen Kölner oder Aachener Raum zu lokalisierenden
Dichtung das Subst. vorworde nicht absprechen’. Im Gegensatz zu dieser
wissenschaftlichen Haltung, die die Komplexität der Problematik nie aus dem Auge
verliert, muß man bei G.Z., besonders in Kap. VI ‘Nicht oder selten im Mhd. belegte
Wörter und Fügungen’ eine einseitige Tendenz der Abwertung und Entkräftung
mhd. Reimwörter feststellen. Dabei wird großzügig mit dem Etikett ‘korrupte’ Stelle
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verfahren. Zum Beispiel wird S. 58 von dem mhd. Wort wasserslach vermutet, es
wäre korrupt, weil sich im Kontext einige Wörter finden, die G.Z. als mndl. bezeichnet.
Genau so wenig ist einzusehen, warum die mhd. Reimwörter gedrenge und
gemenge, die neben den zum Mndl. stimmenden synonymen gedranc und gemanc
überliefert sind, korrupt sein sollen und in einer kritischen Ausgabe zu ersetzen
wären, S. 53, es sei denn man postuliere ein mndl. Original. Gerade dieses
Nebeneinander von mhd. und mndl. Idiom scheint mir für KG charakteristisch zu
sein. Ein Blick auf die wortgeographische Gliederung als Ergebnis meiner
Untersuchung der Lexik der Reime von KG macht das deutlich:
1. Typisch rheinisches Wortgut.
2. Bindungen von KG an den Nordwesten (Niederrhein und Niederlande) im
Gegensatz zum Mhd. (Es läßt sich kaum mit Sicherheit feststellen, was davon
zurückgeht auf die alte Sprach- und Kulturgemeinschaft der Rheinlande und
Niederlande oder auf jüngere Beeinflussung aus dem Ndl.).
3. Übereinstimmungen von KG mit gemeinmhd. Wortgut im Gegensatz zum Mndl.
4. Mndl.-Rhein.-Md. Bindungen, die man als ‘Gemeinsamkeiten der Mitte’
bezeichnen könnte.

Analoge Ergebnisse ergab die Untersuchung der Reime nach ihrer lautlichen und
morphologischen Struktur.
Typisch für das Sprachsystem von KG sind Fälle von Schwankungen im Genus
der Substantive, s. Diss. S. 199-204. Wenn man wie G.Z. ein einzelnes Wort
herausgreift, s. S. 88 gedacht, und das sprachliche System unbeachtet läßt, muß
natürlich ein Schreiber oder Bearbeiter bemüht werden, die Unstimmigkeit zu
erklären. gedacht gehört zu den Ntr./Fem. Gerade diese Schwankungen sind typisch
für den Übergangscharakter des rheinischen Sprachgebietes, denn im Falle von
gedacht hat KG Anteil am Ntr. des Mndl. wie am Fem. des Mhd. und Mnd.
Es besteht kein Grund, KG nicht als rheinisches Sprachdenkmal anzusehen, das
im westlichen Bereich des Ripuarischen, in der Nähe des
Maasländisch-Limburgischen entstanden sein könnte. Daher
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können mich die Thesen des Schlußkapitels (Kap. IX) nicht überzeugen. Ich weise
auf meine vorbereitete Ausgabe von KG, die für die ‘Deutschen Texte des Mittelalters’
vorgesehen ist.
Leipzig
DAGMAR HELM

C. van de Ketterij. De weg in woorden; een systematische beschrijving
van piëtistisch woordgebruik na 1900. Assen, Van Gorcum & Comp.
*
N.V., 1972. (XII, 458 blzn.; geb. ƒ 77. -).
De belangstelling voor de groeptalen, die in het taalonderzoek op en neer gaat,
heeft zich al eerder beziggehouden met religieuze vaktalen en zo kon de schr. van
dit proefschrift, waarop hij in 1972 aan de universiteit van Leiden gepromoveerd is,
zijn voordeel doen met studies als van H. Sperber, Der Einfluss des Pietismus auf
die Sprache des 18. Jahrhunderts (Deutsche Vierteljahrschrift f. Literaturwissenschaft
u. Geistesgeschichte, 8, 1930), August Langen, Der Wortschatz des deutschen
2

Pietismus (Tübingen, 1968) en M. van Beek, An enquiry into puritan vocabulary
(Groningen, 1969). Maar publicaties over religieuze taalgroepen in Nederland
ontbraken tot dusver en dus is de studie van Van de Ketterij, die hijzelf zo summier
mogelijk omschrijft als een bijdrage tot het verstaanbaar maken van de tale Kanaäns,
een pioniersarbeid.
Terwijl men andere groep- of vaktalen ook dan kan beschrijven wanneer men ze
zelf niet spreekt, staat de beschrijver van deze tale Kanaäns voor de eigenaardige
moeilijkheid dat hij ze, naar de mening dergenen die ze spreken, alleen kan spreken,
verstaan en kennen wanneer hij er zelf deel aan heeft, d.w.z. deel heeft ‘aan de
weldaden die in dit leven voor de uitverkorenen bestemd zijn,......aan de ware
bevinding der heiligen’ (blz. 14). De schr. van dit boek, die door zijn afkomst in deze
kringen goed thuis is, verzekert met nadruk dat hij

*

Wegens ziekte van de auteur zijn de proeven van deze bespreking door de redactie gelezen.
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daaraan zelf geen deel heeft. Als ‘natuurlijk mens’ staat hij buiten deze taalkring der
‘piëtisten’, die van mening zijn ‘dat het volkomen onmogelijk en derhalve zinloos is
om de zaken van “de weg der bekering” en dus ook de betekenis der woorden’ aan
hem (de buitenstaander) uit de leggen. Vgl. 1 Cor. 2:14 en 15 (blz. 10). Men zou
dus kunnen spreken van een stoutmoedig pogen. Maar had hij deze taal wèl
verstaan, dan was dit boek ongeschreven gebleven en wij verstoken van een
wetenschappelijke studie van formaat, die taalkundigen en theologen in hoge mate
moet interesseren.
De schr. heeft zijn aanvankelijke opzet, het taalgebruik van de nederlandse
Piëtisten te beschrijven, wijselijk beperkt tot een onderzoek naar hun woordenschat
met betrekking tot ‘de weg’, d.i. de weg der bekering, die voor hen identiek is met
het geestelijk leven. De piëtist houdt zich streng aan het woordgebruik dat in zijn
kring gangbaar is. Elke term heeft zijn vaste plaats in het geheel van het taalveld.
De terminologie van ‘de weg’ is strak en komt hierin overeen met de
klassificatiemethode van de Nadere Reformatie van de 17de eeuw, waarop ze
teruggaat. Met betrekking tot zijn zaligheid kent de mens, die de tale Kanaäns
verstaat, twee staten: de staat des doods en de staat des levens, de staat der
bekeerdheid en die der onbekeerdheid. Wanneer God een zondaar bekeert, ‘zet
Hij hem over uit de staat des doods in de staat des levens’. Tijdens deze bekering
grijpt een (onbewuste) staatverwisseling plaats. Deze bekering is het begin van de
weg en tevens het eerste ‘statelijke’ punt daarvan. Tijdens de rechtvaardigmaking
ontvangt de ziel het volle bewustzijn van zijn overzetting in de staat des levens; hij
wordt dan bevestigd in de staat der genade. De rechtvaardigmaking vormt het
tweede en laatste ‘statelijke’ punt van de weg. Toch is het niet het eindpunt van de
bekeringsweg; de ziel zal standelijk verder geleid worden. ‘Stand’ definieert Van de
Ketterij als een complex ervaringsmomenten uit het geestelijk leven van een ziel.
‘De weg die God met een ziel houdt’ is een aaneenschakeling van standen, die met
verschillende termen aangeduid worden. Er zijn drie hoofdstanden: ellende,
verlossing en dankbaarheid. Hfdst. H, De woorden, dat het overgrote deel van het
boek beslaat, rangschikt de woorden dan ook volgens deze hoofdstanden. De schr.
past daarbij de ordening toe

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 91

295
volgens de orde van de zaken op ‘de weg’, d.i. het geheel van de ervaringen van
de piëtist, die onderling hiërarchisch gerangschikt zijn en samen zijn ‘bevinding’
vormen (blz. 54-55). De classificatie van Hallig en Von Wartburg bleek, ofschoon
ze hun begrippenschema als universeel toepasbaar aanprijzen, ontoereikend om
tot een bevredigende beschrijving van de piëtistische woordenschat te komen, zoals
De Tollenaere al had aangetoond in zijn Alfabetische of ideologische lexicografie?
(1960), aangezien zij geen universeel linguistisch criterium hanteren. De schr. heeft
daarom voor de ordening van de woorden van de piëtistische taal die van de zaken
op ‘de weg’ gekozen. Aangezien woorden en zaken bij deze groep correleren is
deze manier van beschrijven, ze mag dan niet hét systeem zijn, in elk geval in staat
de woorden in hun metacontext te plaatsen, waardoor de plaatscategoriale waarde
van de termen tot hun recht komt (blz. 55). Tot deze conclusie komt Van de Ketterij
aan het eind van het eerste, inleidende hoofdstuk, dat m.i. nodeloos uitvoerig is
uitgevallen, omdat hij het nodig heeft gevonden uiteen te zetten waarom hij bepaalde
ordeningssystemen heeft verworpen. En aangezien hij zich van het moderne
linguistische vakjargon bedient, dat voor andere vakgroepen een ontoegankelijk
terrein is, is dit eerste hfdst. met name voor de in het hier besproken onderwerp
geïnteresseerde theologen een vrijwel onneembare barrière. Dat is te meer jammer
omdat er zoveel in staat dat ook en zelfs in de eerste plaats hèn aangaat. Ik denk
b.v. aan de laatste vraag die hij daarin aanhangig maakt, of het piëtistisch
woordgebruik als metaforisch moet worden beschouwd. Zij die zelf de tale Kanaäns
spreken zijn van mening dat er geen enkele semantische relatie bestaat tussen
piëtistisch taalgebruik en het algemeen Nederlands; de woorden zijn niet identiek,
maar homoniemen. God zelf onderwijst de mens in de tale Kanaäns, ‘Er moet afstand
blijven tussen de van oorsprong goddelijke woorden en de woorden die de
wereldlingen bezigen’ (blz. 58). Van de Ketterij betwijfelt de juistheid van deze
zienswijze: hij kan niet inzien dat er geen enkele betekenisrelatie zou bestaan tussen
het piëtistisch taalgebruik en het algemeen modern Nederlands, dat immers ook de
moedertaal van de piëtist is. Is deze controverse niet op te lossen door te stellen
dat de tale Kanaans een geheimtaal is, alleen verstaanbaar voor de ingewijden en
voor de
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buitenstaanders in feite ontoegankelijk, al mogen ze dan menen dat ze er alles van
begrijpen? Al eerder heeft de schr. opgemerkt dat van de termen uit de tale Kanaäns
moelijk een omschrijving of definitie te geven is (blz. 40). Dit geldt trouwens ook
voor de ingewijden zelf die het ‘volkomen onmogelijk en derhalve zinloos (achten)
om de zaken van “de weg der bekering” en dus ook de betekenis der woorden uit
te leggen aan “een natuurlijk mens”’ (blz. 10).
Ik heb nog al wat letterlijk aangehaald omdat ik voor dit subtiele onderwerp me
zo nauw mogelijk wilde aansluiten bij de formulering die Van de Ketterij gebruikt,
met name om duidelijk te maken hoe hij gekomen is tot de rubricering van de
hoofdstukken II en III, waarin de lexicale gegevens verwerkt zijn. Wie deze
hoofdstukken doorneemt zal zich al spoedig de vraag voorleggen, wat de bronnen
zijn van deze uitzonderlijke en in andere kringen hoogst ongebruikelijke taal. De
schr. noemt als zodanig (blz. 59): de Statenvertaling, de psalmenberijmingen van
Datheen en van 1773, de formulieren voor kerkelijke handelingen en de drie
formulieren van enigheid, benevens verschillende werken van de ‘oudvaders’ of
‘oude schrijvers’, waarvan hij er een aantal heeft geraadpleegd. Ik wijs nog speciaal
op prekenbundels en bekeringsgeschiedenissen, waarvan er een aantal trouwens
eveneens onder de geraadpleegde bronnen voorkomen. Ook de Heidelbergse
catechismus had wel afzonderlijk genoemd mogen worden. Zijn voornaamste
bronnen zijn verder de weekbladen De Saambinder (sinds 1920) en De Wachter
(sinds 1953). De opzet van het onderzoek is synchroon; voor een diachroon
onderzoek ontbraken hem tijd en mankracht. Toch zal het daar van moeten komen.
Nu hij eenmaal de aandacht heeft gevraagd voor deze taal willen we ook weten hoe
die ontstaan is. Daarbij zullen de kerkhistorici moeten worden ingeschakeld. De
onlangs verschenen Kamper theologische dissertatie van Dr. T. Brienen, De prediking
van de nadere reformatie (Amsterdam, 1974) bevat al interessante bouwstoffen en
wijst o.a. ook op de invloed van de laat-middeleeuwse mystieke onderstroom in
deze prediking, die in de huidige tale Kanaäns doorwerkt.
Weliswaar bezit deze tale Kanaäns een statisch karakter, maar wie in de
19de-eeuwse geschriften van de groep bladert komt er telkens
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woorden en uitdrukkingen tegen die hij in het register van het boek van Van de
Ketterij zal missen. Wie een ‘piëtistische’ tekst oppervlakkig doorleest krijgt wel eens
de indruk dat deze weinig meer is dan een aaneenrijging van bijbelteksten. Die
indruk is onjuist, al citeren de piëtisten graag de bijbel, maar vooral ter bevestiging
van hun eigen woorden, die immers niet individueel zijn, maar eigendom van de
groep. Daardoor is de tale Kanaäns noodgedwongen archaïstisch. Ze vernieuwt
zich wel, maar moeizaam. In dit opzicht vertoont ze een volkomen ander karakter
dan welke andere vaktaal ook. Gaat men uit van het goddelijk karakter van de tale
Kanaäns, zoals de groep in kwestie doet, dan moet een nieuw woord wel aan strikte
voorwaarden voldoen om aanvaard te worden. Ik heb de indruk dat men ze dan ook
minder onder de woorden moet zoeken dan wel onder de syntactische elementen
van de taal. Maar meer dan een indruk is dit niet en pas een systematisch onderzoek
zal kunnen uitmaken of deze indruk juist is. Bepaalde elementen komen in het hier
bijeengebrachte vocabularium, hoe uitvoerig het ook is, niet tot hun recht: ik denk
aan de vertrouwelijke aanspraak van God met je en het veelvuldig gebruik van het
verkleinwoord (het uurtje, het zijn uurtjes van korte duurtjes, het stondetje (stondeke)
der minne, bezoekje, overblijfseltje, het lieve Wezentje). Ik heb overigens de indruk
dat deze gaandeweg in onbruik raken, althans veel minder voorkomen dan in de
vorige eeuw.
Het derde en laatste hfdst. stelt de zaken aan de orde. Zaken zijn de ervaringen
uit de praktijk van het geestelijk leven; ze worden beleefd in het hart (blz. 322). Van
de volgorde volgens welke in hfdst. II ‘de weg’ bescheven is, wordt in dit hfdst.
verantwoording afgelegd. Ook hier spreekt de schr. door de mond van de piëtist
met weglating van eigen meningen, beschouwingen of commentaren of die van
andere buitenstaanders. Men moet bij elke paragraaf van het tweede hfdst. dus de
verantwoording van het derde lezen, die een helder licht werpt op veel wat anders
voor velen duister was gebleven. Deze commentaar stelt nog eens duidelijk in het
licht hoe verantwoord de systematiek is van de ordening der woorden.
Het enige bezwaar dat ik tegen dit knappe boek heb geldt de ondertitel, waarin
van ‘piëtistisch’ woordgebruik wordt gesproken. Natuur-
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lijk verdedigt de schr. deze term, al merkt hij daarbij op dat de door hem bedoelde
‘piëtisten’ hun taal als ‘de tale Kanaäns’ plegen aan te duiden. Hij maakt onderscheid
tussen ‘Piëtistisch’, dat hij gebruikt voor de religieuze beweging uit de 17de en 18de
eeuw, die vooral in Duitsland en Nederland optrad en de nadruk legde op de piëtas
en de praxis piëtatis, en ‘piëtistisch’ met een kleine letter, dat betrekking heeft op
‘de latere godsdienstige groeperingen, die bepaalde opvattingen van het Piëtisme
huldigen en wier taalgebruik op een aantal punten grote overeenkomst vertoont met
dat van de bedoelde beweging’ (blz. 10). Mijn bezwaar is dat de kerkgenootschappen
die hij op blz. 12 noemt, waarbinnen de tale Kanaäns wordt gesproken, nu juist niet
de nadruk leggen op de beleving van het geloof, dat een wezenlijk kenmerk is van
het Piëtisme, maar op de persoonlijke bekering en de uitverkiezing. Daarom zou ik
liever van bevindelijkheid of bevinding en van bevindelijk woordgebruik willen
spreken. Bovendien zijn dit in deze kring algemeen gangbare termen, terwijl zoals
Van de Ketterij zelf trouwens opmerkt piëtistisch door zijn ‘piëtisten’ zelf uitdrukkelijk
afgewezen wordt (blz. 13).
Tenslotte moet me nog een persoonlijke opmerking van het hart als repliek op
een persoonlijke opmerking van de schr. Helemaal op het eind van zijn boek (blz.
378-379) conformeert hij zich aan de opvatting van het volksdeel waarvan hij met
zoveel inzicht en met een innig medeleven de taal heeft onderzocht, dat ‘geen
“toekomende macht” in staat (zal) zijn dit volk te vernietigen omdat hun taal niet
uitgeroeid zal kunnen worden. Zonder de taalcreativiteit van dit volk zouden we
verstoken blijven van de (“uitwendige”) kennis omtrent onze relatie tot hun God, de
God van hemel en aarde. Die eeuwig leeft’. Voor deze wel zeer persoonlijke
uitspraak, zo men wil belijdenis, heb ik alle respect. Maar nu hij dit zo openhartig
heeft neergeschreven vraag ik me af of hij er zich wel van bewust is dat zijn boek
voor dit volk een gesloten boek zal blijven omdat het geschreven is in een vaktaal
die zelfs voor theologen van professie onleesbaar is. Zou het niet mogelijk zijn
geweest b.v. in een appendix of een losse bijlage een indruk te geven van de
resultaten van het onderzoek in een voor leken begrijpelijke taal?
Nourri dans le sérail - de schr. moet me deze in dit verband weinig
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passende beeldspraak maar vergeven - was hij waarschijnlijk zo niet de enige, dan
toch een van de zeer weinige taalkundigen die van deze unieke taal een grondige
uiteenzetting had kunnen geven. Dat heeft hij dan ook gedaan. Daarmee heeft hij
de grondslag gelegd voor een nader uit te werken onderzoek, dat ook voor onze
1)
kerkgeschiedenis van grote betekenis zal kunnen worden .
Amsterdam
P.J. MEERTENS

W. van den Berg, De ontwikkeling van de term ‘romantisch’ en zijn
varianten in Nederland tot 1840. (Dissertatie Rijksuniversiteit Utrecht)
Assen, 1973.
Met zijn onderzoek van De ontwikkeling van de term ‘romantisch’ en zijn varianten
in Nederland tot 1840 heeft Van den Berg een belangrijke bijdrage geleverd aan de
Nederlandse literatuurgeschiedenis van de 19e eeuw en aan de comparatistische
studie van de romantiek.
Schr. heeft enorm veel werk verzet en de lezer zeer veel goed geordend en rijk
gecommentarieerd materiaal verschaft. Om het vroegste gebruik van het adjectief
(en zijn varianten) op te sporen heeft hij talrijke woordenboeken onderzocht en
vertalingen van werken waarin het woord al voorkwam. Voor de periode 1810-1840
vormden recensies, verhandelingen en literatuurgeschiedenissen het materiaal.
Doordat Van den Berg zich niet tevreden gesteld heeft met het verzamelen en
ordenen van de gegevens, maar ook naar de verklaring van de betekenisnuances
en -ontwikkelingen heeft gezocht, bevat zijn werk méér dan een systematische
woordenstudie.
Na 1810 (het jaar waarin Van Kampen een gedeeltelijke vertaling

1)

De volgende opmerking is te weinig belangrijk om in de tekst te worden opgenomen en wordt
dus naar deze noot verwezen. Ik meen dat de door de schr. gebruikte afkortingen V. Ginneken,
V. de Ketterij, V. de Meiden e.d. ongeoorloofd zijn, niet alleen omdat ze tot misverstand
aanleiding kunnen geven, maar vooral ook omdat van of van de een deel is van de naam. Ik
dacht intertijd dat Schönfeld wel de laatste zou zijn geweest onder de taalkundigen, die zich
hieraan bezondigd had, maar daarin heb ik me dan vergist.
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van A.W. Schlegels Weense Vorlesungen publiceerde) heeft het woord romantisch
in Nederland er een literair-historische betekenis bijgekregen, die onderscheiden
moet worden van de oorspronkelijke betekenisaspecten: romanachtig verzonnen,
wonderbaarlijk enz., overdreven, buitensporig (een psychologisch effect aanduidend)
en betoverend, idyllisch enz. (met betrekking tot het landschap). Van den Berg heeft
zich tot taak gesteld de ontwikkeling van de literair-historische (en
literair-typologische) betekenis op de voet te volgen en uitvoerig toe te lichten.
Vandaar dat zijn boek in de tweede helft een beeld geeft van de waardering der
romantiek van ± 1810 tot ± 1840, zoals die tot uitdrukking is gekomen in de
tijdschriften, verhandelingen en literatuurgeschiedenissen. Bij dit gedeelte wil ik
enige kanttekeningen plaatsen.
In de wijze waarop schr. het werk van N.G. van Kampen behandelt, zit een
merkwaardige tegenspraak. Typerend ervoor is dat hij hem zowel aanduidt met
‘deze belezen geleerde’ als met ‘de veelschrijver en compilator’ (resp. blz. 252 en
452). Hoewel schr. per tekst Van Kampens feilen aanwijst (bijv. blz. 255 over het
links en rechts verzamelen van hypothesen, blz. 261, 271, 293, 295, 461 over het
niet toepassen van wat hij verkondigd heeft op de Nederlandse literatuur), mist men
een kritisch eindoordeel. Daarin had met zoveel woorden gezegd kunnen zijn, hoe
tekenend het is voor de tijd waarin Van Kampen zijn talloze werken schreef (‘Vriend!
die vijf letterzetters en twee drukkersgezellen kan doen zweten en blazen en den
medaille-munt aan den gang doet blijven’, aldus Geel in een schertsend
pseudogedicht voor Van Kampen, aangehaald door M.J. Hamaker Jacob Geel
(1789-1862), Leiden 1907, blz. 125), dat hij zoveel gezag heeft gehad, terwijl uit
ieder van de door Van den Berg behandelde geschriften blijkt, dat Van Kampen
verstek laat gaan zodra het op werkelijk begrip en inzicht aankomt.
Hoewel ik het geheel eens ben met Van den Bergs conclusie over de plaats die
het Gesprek op den Drachenfels inneemt in de Nederlandse discussie over
romantische literatuur en allerlei opmerkingen en toelichtingen verhelderend vind,
heeft zijn analyse van het Gesprek mij niet geheel bevredigd.
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Schr. vindt het moeilijk Geels eigen standpunt in zake klassiek/romantiek vast te
stellen. Als oorzaak ziet hij het fictionele karakter van de tekst, dat ons zou moeten
verhinderen de ‘ik’ te identificeren met Geel. (Dit weerhoudt hem er niet van om met
enig voorbehoud conclusies te trekken over Geels standpunt, welk voorbehoud
geheel verdwenen is uit het Besluit.) Ik ben het met schr. eens dat het niet eenvoudig
is het standpunt van Geel uit het Gesprek te destilleren, maar de oorzaak daarvan
is m.i. gelegen in het speelse karakter ervan, niet in zijn fictionaliteit. Zo men
overigens al uitgaat van die fictionaliteit dan zal men toch moeten vaststellen wat
de verhouding is tussen auteur en ik-verteller - dat geldt voor iedere fictionele tekst
met een verteller - en dat onderzoek zou in het geval het Gesprek tot een vrijwel
volledige identificatie leiden: er zijn verschillende aanwijzingen (werkkring,
ontwikkeling, geen persoonsbeschrijving van de ‘ik’) en er zijn geen contra-indicaties.
Maar het is een omweg. Men kan beter uitgaan van het ‘model’ van het Gesprek,
de Platonische dialoog, waarin de gesprekssituatie gefingeerd kan zijn, de
gesprekspartners veelal historische personen zijn en Socrates zijn befaamde ironie
ter beschikking heeft. Geel is de ‘Socrates’ van dit Gesprek en daarom is hij soms
onwetend of naïef, niet omdat hij zichzelf gefictionaliseerd zou hebben. Fictionaliteit
is voor teksten in deze traditie een begrip dat niet ter zake is. Er is wel een
complicatie ten aanzien van het model: Geel behandelt zijn onderwerp luchtiger en
speelser dan in de dialogen van Plato het geval pleegt te zijn. Dat Geel de aandacht
van de lezer van meet af aan op het speelse karakter van zijn dialoog heeft willen
vestigen, blijkt wellicht uit de namen die hij aan zijn gesprekspartners heeft gegeven,
Charinus en Diocles. Dit tweetal namen komt voor in de dialogen van Lucianus, die
voor zijn spotternijen graag gebruik maakte van de filosofische dialoog. Ook de
Melissus van het Gesprek op een leidschen buitensingel zou uit die dialogen
afkomstig kunnen zijn; een derde verwijzing kan het ‘dodengesprek’ tussen Schiller
en Bilderdijk vormen (vgl. de editie van C.G.N. de Vooys van Onderzoek en
phantasie, Amsterdam z.j., blz. 196 aant.).
Schr. is van mening dat de karakters van Diocles en Charinus niet goed
volgehouden zijn en dat de ik-figuur aan een zekere vaagheid
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laboreert. Ik geloof dat die kritiek geen stand houdt wanneer men de
persoonsbeschrijvingen die Geel van hen geeft, au sérieux neemt (in de editie van
Brandt Corstius blz. 33-34 en blz. 41-42). Er is geen reden om dit niet te doen: de
desbetreffende passages zijn niet ironisch. Volgens Van den Berg weet Diocles
eigenlijk te veel af van de Franse romantische school en zou hij meer Geel dan
zichzelf zijn. Maar in de tweede persoonsbeschrijving staat: ‘Terwijl Diocles zich
meer (curs. van mij) in het vak der oude letterkunde afsloot...’. Met die passage
heeft Geel voldoende ruimte geschapen voor Diocles' tiraden tegen de Franse
romantiek. Niet alleen van Diocles maar ook van Charinus heeft Geel aangekondigd
dat hij scherpzinnig was (blz. 34). Daarom gaat het niet aan een aantal van Charinus'
uitspraken als onintelligent te interpreteren, zoals Van den Berg doet. Maar Charinus
is gecompliceerder dan Diocles, die met zijn steilheid en voorkeur voor de klassieken
gemakkelijk rechtlijnig getekend kan worden. Dat komt doordat Charinus niet alléén
intelligent is, maar als congeniaal met de moderne kunst getekend wordt. Daardoor
kan hij enthousiast worden en zowel volop begrip hebben voor de ‘duistere’ Duitse
romantiek als voor de ‘ultra-realistische’ Franse romantische school. Maar Geel zou
Geel niet zijn als hij niet de gelegenheid had gevonden om met beide heren, die
ieder in hun smaak eenzijdig zijn, de spot te drijven als dat zo uitkwam.
De vaagheid van de ik-figuur is mij niet gebleken. Het lijkt mij mogelijk uit zijn
woorden, commentaren en handelingen de volgende conclusies te trekken:
1. Geel erkent dat er verschil bestaat tussen klassiek en romantisch en dat ook
‘romantisch’ meer is dan een naam (dus niet het ‘niets’ van Diocles). Hij stemt in
met de omschrijving die Charinus tenslotte geeft en die hij wil toetsen (blz. 57 ‘Het
is duidelijk genoeg’...).
2. Geel verwerpt ‘excessen’ van romantiek: de Duitse wanneer zij de werkelijkheid
verlaat (blz. 48: ‘Houd op! riep ik. Gij plaagt mij en wilt mijn Hollandsch hoofd
pijnigen...’ - een intellectueel bezwaar), en de Franse waneer zij ultra-realistisch
wordt (blz. 66: ‘In 's hemels naam, Diocles, houd op! riep ik: mijn hart draait om!-’ een esthetisch bezwaar).
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3. Geel bestrijdt dat het verschil moet leiden tot een keuze tussen beide. (Vgl. zijn
omschrijving van wat hij met het Gesprek bedoeld heeft in de Algemeene konst- en
letterbode van 1835, aangehaald bij Van den Berg, blz. 427 ‘...dat iemand, die zulk
een gesprek schrijft, het schoone zoekt, waar het maar te vinden is en uit gebreken
te schiften, van Euripides af tot op Victor Hugo toe, en scherpe afsluitingen
veroordeelt, wanneer zij onjuist zijn...’). Voor Geel is het criterium van ware kunst
immers het standpunt waarop de kunstenaar de werkelijkheid bekijkt en interpreteert.
Klassiek of romantisch is zo gezien een ondergeschikte kwestie en zijn criterium
geldt voor de kunst van alle tijden. (M.i. terecht gaat Van den Berg stilzwijgend
voorbij aan de hypothese van Brandt Corstius dat Geel in de passage op blz. 49
tegelijkertijd tot uitdrukking zou brengen, dat de moderne poëzie ‘op de hoogte’ van
de wetenschap moet staan. Dit denkbeeld heeft Bakhuizen van den Brink ontwikkeld
in zijn recensie van Geels Onderzoek en phantasie; Geel kan het er mee eens
geweest zijn, maar in het Gesprek komt het niet voor: tegenover Charinus' ontkenning
van de relatie berg/poëzie brengt Geel een verband aan tussen die twee.)
Een aantal kwesties met betrekking tot het Gesprek zijn mij, ondanks de
toelichtingen van Van den Berg, nog min of meer duister. Zo ontgaat mij voor een
deel de orakelscène, hoe vermakelijk die overigens is dank zij de vondst van Geel
om Diocles ‘die zelf niet veel verbeeldingskracht had’ (blz. 41) orakel te doen zijn
en ook zodoende de beperktheid van zijn inzicht te tonen. Vooral Charinus' reacties
op de definities die ‘ik’ te berde brengt, begrijp ik niet. Waarom juicht hij de eerste
toe, die een slag in de lucht is en zó door Diocles kon zijn. opgeëist ter karakterisering
van de klassieke tragedie? Wil Geel suggereren dat een morele lofprijzing de
romantiek welkom is? Waarom keurt hij de tweede af? Wil Geel zo een beetje spotten
met Diocles: als die hierop ja zou zeggen was het pleit beslecht ten gunste van de
romantiek? Waarom krijgt de derde poging zelfs geen kans en is de tegenwerping
tegen de laatste misschien een bewijs voor Charinus' kritische zin als classicus?
Het blijven vragen.
Kritiek op de romantische beschrijvingszucht is een belangrijk thema van het
Gesprek. Zij betreft verschillende aspecten: a. het ongeselec-
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teerd beschrijven; b. het gedetailleerd beschrijven; c. het overschrijden van de
grenzen der woordkunst. Het eerste punt heeft Van den Berg, naar het mij voorkomt,
goed toegelicht met zijn verwijzing naar de Préface de Cromwell van Hugo (a.w.,
blz. 411), maar met betrekking tot b. zijn er meer problemen dan dat van de
beschrijving in de romance (a.w., blz. 409-411). Van den Berg verwijst voor b. alleen
naar Nederlandse auteurs, terwijl de veronderstelling dat dit niet slechts een
Nederlands bezwaar is geweest, toch wel voor de hand ligt. In Frankrijk speelde de
kwestie van de beschrijving in de literatuur in elk geval ook. Quatremère de Quincy
had al in 1822 het misbruik dat de romantici van de descriptieve poëzie maakten,
opgemerkt en ertegen geprotesteerd dat de poëzie het terrein van de schilderkunst
betrad. De poëtische stijl van de romantici blijft ook in de jaren dat de strijd iets luwt,
een steen des aanstoots en als Hugo in 1829 zijn Orientales, een bundel bij uitstek
‘pittoreske’ poëzie, laat verschijnen, dan klaagt men erover dat deze gedichten geen
ideeën bevatten, alleen het oog bevredigen, overwoekerd worden door details.
(Deze gegevens ontleen ik aan P. Martino, L'époque romantique en France, Paris
1944, blz. 1451-54 en aan René Bray, Chronologie du romantisme (1804-1830),
Paris 1932, blz. 198-200.) Het lijkt me niet onwaarschijnlijk dat de weerklank hiervan
in de Nederlandse kritiek te beluisteren valt. Nader onderzoek is hier nodig, evenals
met betrekking tot het met b. verwante punt van de grenzen tussen de kunsten.
Omdat het Gesprek telkens actuele thema's van het debat over de romantiek
aanroert, kan het haast niet alleen Lessing zijn bij wie Charinus voor zijn theorieën
te rade is gegaan.
In aansluiting op de analyse van het Gesprek behandelt Van den Berg het onthaal
ervan. Dit gedeelte wordt afgesloten met de bespreking van een recensie in de
Nederlandsche Stemmen. Hierop moet ik een correctie aanbrengen: niet Willem de
Clercq, maar Mr. A.C.M. van Hall, een van de andere redacteuren, van dit tijdschrift,
is er de auteur van. De redacteuren van de Stemmen ondertekenden hun bijdragen
niet; het bewijs voor het auteurschap van Van Hall kan men vinden in een brief van
Da Costa aan De Clercq van 14 mei 1835 (Réveil-Archief, verzameling-De Clercq),
waarin Da Costa onder de
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artikelen bestemd voor het volgende nummer van het tijdschrift opnoemt: ‘Van Hall,
De romantische school, een grootendeels prijzende recensie van nevengaand stukje
van Geel’. Nog op een andere plaats - maar dit is van ondergeschikt belang - hebben
dezelfde Stemmen schr. tot een verkeerde gevolgtrekking verleid. Het citaat uit het
tijdschrift dat hij op blz. 344 bespreekt, had wel achterwege kunnen blijven: het is
een uit het Duits vertaald stukje van een zekere A. Bräm, die in elk geval nooit
redacteur van de Stemmen is geweest.
Met deze bedenkingen, waartoe de behandeling van een notoir moeilijke tekst
als het Gesprek nu eenmaal vrij gemakkelijk aanleiding kan geven, neem ik niets
terug van de grote waardering die ik in het begin heb uitgesproken. Ik beschouw
Van den Bergs dissertatie als een standaardwerk voor de studie van de romantiek
in Nederland.
Amsterdam, Vrije Universiteit
MARGARETHA H. SCHENKEVELD

G.A. Bredero's Spaanschen Brabander, ingeleid en toegelicht door Prof.
Dr. C.F.P. Stutterheim. - Met fragmenten uit Lazarus van Tormes. (De
werken van Gerbrand Adriaensz. Bredero) Tjeenk Willink/Noorduijn,
Culemborg, 1974. 400 blz. (prijs: ƒ 49, -; bij intekening ƒ 39,50).
In de prachtige uitvoering die we al van eerder verschenen delen in De werken van
Gerbrand Adriaensz. Bredero kenden is nu Stutterheims langverwachte editie van
de Spaanschen Brabander uitgekomen. Na de voortreffelijke recente uitgaven van
Damsteegt en Prudon vormt dit boek een nieuw hoogtepunt in de studie van
Bredero's meesterwerk, mede dank zij de omstandigheid dat de editor de ruimte
kreeg om alzijdig te werk te gaan. Het karakteriseert Stutterheim, dat hij het resultaat
bescheidenlijk aankondigt als een poging, de waarheid van een uitspraak van
Damsteegt ‘iets’ te verzwakken, nl. dat de Brabander na drie en een halve eeuw
‘nog een uitgebreid en ten dele maar nauwelijks ontgonnen studieterrein’ biedt.
Hoe breed deze editie is opgezet kan blijken uit een opsomming van
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de inhoud. Ten eerste is er de uitvoerige inleiding, 116 bladzijden omvattende, de
verantwoording die erop volgt niet meegerekend. De tekst met inbegrip van de
liminaria en voorzien van overvloedige verklaringen beslaat 200 bladzijden. Dan
volgen 38 bladzijden aantekeningen in kleine letter, toelichtingen die door hun
omvang in de voetnoten bij de tekst misstaan zouden hebben; 20 bladzijden met
de fragmenten uit Lazarus van Tormes die Bredero materiaal voor zijn spel leverden,
naar de Delftse uitgave van 1609; en tenslotte een bibliografie, die 12 bladzijden
omvat.
De inleiding is opgebouwd uit vijftien hoofdstukken, achtereenvolgens getiteld:
‘Lazarillo en Spaanschen Brabander’, ‘Historisch en eigentijds toneelspel. Het jaar’,
‘Gespeelde tijd. De dagen en de maand’, ‘Gespeelde ruimte’, ‘Wie zijn de Speelende
Ghesellen?’, ‘Jerolimo Rodrigo’, ‘Robbeknol’, ‘Overige personages’, ‘Ons aller Lys
en soortgenoten’, ‘Structuur en karakter’, ‘Bredero's bedoelingen’, ‘Het vers’, ‘Taal
en taalgebruik’, ‘Waarderingsgeschiedenis’, ‘De oude drukken’.
In het eerste hoofdstuk zet Stutterheim de relatie tussen de Brabander en zijn
bron uiteen, alsmede de betekenis daarvan voor de interpretatie van sommige
onduidelijke of voor tweeërlei uitleg vatbare passages. Hier als elders toont hij, niet
bevangen te zijn in theoretische vooronderstellingen inzake de autonomie van het
literaire werk. De ontstaansgeschiedenis van de Brabander kan ons helpen om
onduidelijkheden of tegenstrijdigheden te begrijpen of eenvoudig te accepteren.
‘Het is Bredero niet gelukt, in het complex van vrijwel letterlijke ontlening, min of
meer vrije bewerking en volstrekte onafhankelijkheid, geheel te ontkomen aan
vaagheden en inconsequenties’ (blz. 17) - een waarschuwing aan het adres van al
te consciëntieuze lezers, die alle oneffenheden willen gladstrijken.
De Spaanschen Brabander speelt in ‘een andere tijd’. Deze wordt door Stutterheim
in het hoofdstuk ‘Historisch en eigentijds toneelspel. Het jaar’ nader bepaald op
1575-1576, met voorkeur voor 1576. Allerlei anachronismen maken deze ‘datering’
vervolgens weer betrekkelijk en het is geheel in Stutterheims lijn, dit met
gebruikmaking van vele tekstgegevens te demonstreren. Ik zou bij het genoemde
jaartal willen
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opmerken, dat het niet erg waarschijnlijk is dat Bredero zo precies dateert. Hij heeft
een aantal elementen uit de jaren van vóór de alteratie van 1578 geconcentreerd
in een makkelijk herkenbaar verledentijdskader, maar zonder zich om historische
precisie te bekommeren. Al die jaartallen uit de historische werkelijkheid moeten
voor zover ze op de tijd van de Spaanschen Brabander worden toegepast eigenlijk
tussen aanhalingstekens komen te staan. De grens tussen de historische en de
literaire werkelijkheid is hier in het geding. Ergens in het spel zegt de schout, dat er
‘gisteren weer een Geus-Liedtboeck verspreyt’ is (r. 1992). Stutterheim merkt naar
aanleiding daarvan op: ‘Misschien is er in 1576 een geuzenliedboek verschenen’
(blz. 19). Ik geloof dat Bredero zich niet met dergelijke overwegingen heeft
beziggehouden. Dat hoefde ook niet: in zijn beeld van de door hem opgeroepen tijd
kwamen er doorlopend geuzenliedboeken uit, en dat historische gegeven heeft hij
in de Brabander opgenomen. Ook in Stutterheims opmerking dat Jerolimo de koning
van Spanje als zijn wettige vorst beschouwde (blz. 20) zie ik een overschrijding van
de zojuist bedoelde grens. Jerolimo laat zich in Bredero's spel niet uit over zijn kijk
op de Spaanse koning.
Het dilemma ‘Misschien heeft Bredero Alva's kortstondig Amsterdams verblijf (nl.
in 1573) per ongeluk te vroeg gesteld. Misschien ook heeft hij dit opzettelijk gedaan’
doet m.i. eveneens weinig ter zake. Terecht laat Stutterheim dadelijk daarop volgen:
‘In allen gevalle is de toespeling op een door het optreden van Ducdalf gekenmerkt
recent verleden een uitstekend middel om aan te geven, dat er een andere tijd is
genomen’ (blz. 20). Het in deze woorden geformuleerde inzicht is van principieel
belang voor een zuivere kijk op de tijds-problemen in de Spaanschen Brabander.
Een scherpzinnige interpretatie levert Stutterheim van de meestal anachronistisch
opgevatte proloog. Ik ga hier wat uitvoeriger op in, omdat ik op een niet onbelangrijk
punt met de tekstbezorger van mening verschil. Jerolimo opent het spel met een
loflied op Antwerpen. Stutterheim vraagt: ‘Doet hij dit in 1576 of in 1617?’ (blz. 26).
Hij citeert vervolgens Verdenius, die op die vraag antwoordt met ‘1617’; de Antwerpse
sinjeur spreekt zijn snorkende woorden over het rijke
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Antwerpen voor toeschouwers die maar al te goed weten dat er van Antwerpens
pracht niet veel over is. Amsterdam heeft de Scheldestad sinds 1585 verre
overvleugeld! Stutterheim wijst deze opvatting van de hand. Wie onbevooroordeeld
is, zegt hij, zal in de eerste woorden van Jerolimo geen snorkende taal horen. Het
stuk speelt vóór de val van Antwerpen en Jerolimo is terecht trots op zijn stad. Door
Jerolimo Antwerpen als een bloeiende stad te laten prijzen, geeft de auteur
onmiddellijk te kennen dat hij ‘een andere tijd heeft genomen’ (blz. 26-27).
Ik heb hier toch enige bedenkingen. Dat de eerste regels een tijdsindicatie
inhouden, wil ik met Stutterheim aannemen. Dat Jerolimo ‘snorkend’ spreekt, is m.i.
evenwel buiten kijf. Opschepperij wordt niet bepaald door de onjuistheid van de erin
gegeven werkelijkheidsbeschrijving, maar door de intentie en de toon van de
woorden, de houding van de spreker tegenover de hoorders. C'est le ton qui fait de
snorkende taal. In de ogen van de Amsterdammers van 1617 is Jerolimo een
lachwekkende grootspreker, bij zijn eerste woord, ja al bij de eerste stap die hij op
het toneel zet, het eerste gebaar dat hij maakt. En ook voor Amsterdammers van
1576 zou hij een snoever geweest zijn, al kenden ze toen nog niet het leedvermaak,
dat zij en hun kinderen en kindskinderen veertig jaar later konden koesteren.
Stutterheim komt in hoofdstuk X van de inleiding in een ander verband op de
inleidende monoloog terug. Hij zegt: ‘Het is gewaagd, met een toneelspeldichter
van mening te verschillen over een der door hem geschapen figuren en over de
woorden die hij deze in de mond heeft gelegd. Toch zeg ik, in tegenstelling tot
Bredero (Inhoudt, r. 14v.): de “verwaande hoogmoedigheid” openbaart zich niet in
de eerste monoloog van de Brabander. Pas later stort deze zich in hem of stort hij
zich daarin’ (blz. 87).
Naar mijn mening dienen we ons hier aan de uitdrukkelijke bedoeling van de
auteur te houden. De opmerking over Jerolimo's verwaande hoogmoedigheid is een
aanwijzing voor de regisseur, de hoofdrolspeler en de toeschouwer. Als het doek
opengaat, verschijnt er op het toneel een vreemd uitgedoste sinjeur, dadelijk
herkenbaar als een Brabantse jonker. In houding en gebaar openbaart hij zich van
meet af als een
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snoever en zijn woorden zijn daarmee in overeenstemming. Ook de verfijnde
intellectueel in de schouwburgzaal kon op zijn eigen manier genieten van de
komische kracht die er in het optreden van die vreemdeling met zijn blinde voorliefde
voor zijn geboortestad gelegen is. Om dit te beseffen moeten we Jerolimo's lofspraak
op Antwerpen en zijn minachting voor de Amsterdammers leggen naast een scène
uit Hoofts in 1614 uitgegeven Theseus en Ariadne. Het is een scène waaruit althans
één versregel al eerder met Jerolimo's monoloog in verband is gebracht. Nauta
heeft als eerste erop gewezen, Verdenius heeft het onafhankelijk van hem herhaald,
dat r. 7 ‘In abondancy van sleyck, in schoonheid van landouwen’ de echo is van
Theseus en Ariadne r. 103: ‘In vruchtbaerheydt van slijck, in schoonheydt van
lansdouwen’.
De ontlening fungeert als een signaal voor de goede verstaander. Het gaat hier
nl. om meer dan een toevallige woordelijke gelijkenis. Jerolimo's monoloog is de
komische pendant van de hele claus van Theseus, r. 92-125. De Atheense prins
formuleert a.h.w. de norm van het kosmopolitisme. Op de vraag van Deucalion naar
Theseus' oordeel over de stad die hij bezoekt in vergelijking met zijn eigen Athene
reageert Theseus als een kosmopolitisch renaissancist, die Montaigne heeft gelezen
(vgl. Veenstra, Bijdrage tot de kennis van de invloeden op Hooft, blz. 59-61):
Meest yeder prijst de plaets daer hy is op ghevoedt.
Niet sonder reden oock/dewijl wy zijn ghehouden
T'eeren ons Vaderlandt/ghelijck wy voorstaen souden
95 Ons Ouders naem end' eer/indien daer yemandt waer/
Die die met laster oft cleynachting quam te naer.
‘Maer die om d'eere van zijn stede te vermeeren/
Het waerdich Vaderlandt eens anders wil onteeren/
En setten boven al zijn aengheboren wijck/
100 Dees doet de wyde werelt aen groot onghelijck:
Also ghelooflijck is dat'er in zijn te vinnen
Veel plaetsen die de plaets van ons gheboort verwinnen/
In vruchtbaerheydt van slijck/in schoonheydt van lansdouwen/
In goede seden heus van lieden vol van trouwen/
105 In heyl'ghe heerschappy/in treffelijcke wetten/
Voorwaer die hoortmen oock in zijn waerdy te setten.
‘Daerom een oprecht Man/bescheyden van verstandt/
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110

115

120

125

Acht al de werelt ruym zijn lustich Vaderlandt.
Athenen dunckt mijn schoon in alles waert ghepresen;
En Gnosus dunckt mijn oock wel prysens waert te wesen/
Aengaende “thoogh” ghebouw van uwe mueren grof/
Wel waerdich om te zijn s'rechtvaerdichs Conings Hof/
Aengaende d'huysen groot/en rechte wyde straten;
De menichte van volck van alderhande staten/
En dat nae by de Zee /en s'havens veylich//beydt/(sic)
Die vol van schepen/en snelle geleyen//leydt.
De zeden can-men in een vremt landt niet ras kennen;
“En tot qua zeden van ons landt wy licht'lijck wennen:
Dies houd'ick moghelijck t'Athenen niet voor quaedt/
Het ghene datmer voor moet houden metter daedt:
Daerom al kend” ick schoon de zede vanden lande/
Ghelijck ick niet en ken/ick mocht tot mijnder schande
‘Oordelen 'tgoed voor t'quaedt. Al achtmen in't ghemeen
Het goedt verr’ boven't quaedt; men comt niet over een
Met alle menschen in't waerderen vande dinghen.

(Uit: Alle de gedrukte werken 1611-1738 (Hellinga-Tuynman) deel 2, blz. 71-72).
Wat is nu Jerolimo naast deze door de rede geleide prins een blinde zot! Hij verheft
zijn geboortestad boven alle steden en hij kleineert al in zijn eerste woorden de
zeden (in casu de kleding) van de mensen in de stad die hij ‘bezoekt’. En hij bevestigt
zijn dwaasheid nog eens door de twijfelachtige zeden van Antwerpen te schilderen
alsof die geen kwade gewoonten waren. Hij schendt, kortom, alle door Theseus
geformuleerde normen en valt zo ogenblikkelijk door de mand als een dwaas, die
niet door de rede geleid, maar door blinde vooroordelen beheerst wordt.
De literair-historische samenhang met Theseus en Ariadne is dunkt me een reden
te meer om Jerolimo in zijn eerste optreden reeds als grootspreker te blijven zien.
In het derde hoofdstuk van zijn inleiding is Stutterheim, niet minder dan in de
voorafgaande, in zijn element als fijngevoelig waarnemer, zonder iets te forceren
alle gegevens in rekening brengend en ze op een intelligente manier verbindend.
Hij komt tot de slotsom, dat het
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eerste bedrijf een eerste dag representeert, het tweede bedrijf de daaropvolgende
dag, het begin van het derde bedrijf (tot en met r. 1337) de dan weer volgende dag.
De bedrijven IIIb, IV en V omvatten ‘de van de vorige door twee of meer etmalen
gescheiden vierde dag’ (blz. 34-35). Dat het vijfde bedrijf bij deze structuur geen
nieuwe dag omvat na het vierde, berust op een interpretatie van r. 1866 en r. 1925,
die Stutterheim op blz. 32 aannemelijk maakt.
Na een uiteenzetting over de gespeelde ruimte komt de problematiek van de
personages aan de orde. De befaamde kwesties worden breedvoerig besproken,
allerlei kleine gegevens opnieuw tegen elkaar afgewogen. Voor de identificatie van
Aart en Krelis als Joosje en Kontant levert Stutterheim een nieuw argument (in een
voorpublicatie al eerder aangevoerd), ontleend aan de volgorde van de namen in
de lijst der spelers, die in principe ordent in volgorde van eerste optreden. De
verklaring voor het binnensluipen in de tekst van andere namen dan de auteur
neergeschreven had zoekt hij in de vertoningen van het jaar 1617, waarbij de twee
rollen in de beide jongensscènes door tweemaal twee spelers werden verzorgd.
Natuurlijk passeert ook de scène met de patriotten de revue. In tegenstelling tot
Stutterheim voel ik er niet veel voor om de naam Floris boven r. 366 in Thomas te
veranderen. Ik wil in het kort zeggen hoe ik de scène lees.
Floris besluit zijn lang verhaal over het sterven van Malegijs met kritiek op diens
levenswijze van rijk zijn en zich arm voordoen. ‘Sy zijn willighe armen al hebbense
goedt met hóópen’ (r. 344). Dan richt hij zich ineens tot een der ‘toehoorders’, Jan
Knol, met een grapje dat de passus afsluit:
Noch prijs ick jou Jan knol jy selter gheen langht om kóópen.
Waer veur soujet oock sparen, veurje moer of veurje breur?
In het algemeen vat men deze regels zo op, dat Jan Knol uit de verf komt als een
doordraaier: hij pot zijn geld niet op, maar durft ervan te leven. Men zou echter ook
kunnen denken aan iets anders: Jan Knol is een arme drommel en Floris plaagt
hem maar wat, zonder boosaardigheid: jij zult er geen land voor kopen! Jan Knol
kan wel een doordraaier zijn geweest, maar de plagerij berust in de gegeven
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situatie toch vooral op het feit van zijn armoede, want er valt bij hem helemaal niets
te sparen.
Jan Knol reageert op de plagerij zonder zich kwaad te maken, hij lacht maar wat
met de anderen mee: ‘Hóógher niet Harlinger-man, Aeuwen jy gater al wat me deur’
(r. 347). Maar Thomas zet de plagerij voort, r. 348: Al zouden al de rijkelui sterven,
Jan zou er niet één keertje om treuren (m.a.w. hij hoort zelf allerminst tot de rijkelui).
En die uitspraak brengt Andries ineens tot een heel venijnige prik: Verdraaid Jan,
als de hele stad stierf, dan zou jij me een erfenis krijgen! Want je vader had een
vooruitziende blik, die heeft je ‘stadskind’ (in een wees- of armenhuis) gemaakt (nl.
door te vertrekken en zijn gezin berooid achter te laten). Als stadskind zou Jan Knol
dan erfgenaam van de hele stadsbevolking worden.
De mop slaat in, de patriotten liggen krom van het lachen, op Jan Knol na, die
boos en beledigd is, zoals Thomas constateert (r. 351). Floris, zijn vriend, heeft een
beetje met hem te doen en probeert nu de aandacht af te leiden door Jan Knol te
vertellen dat Deense Thomas bankroet is. Maar Jan Knol laat zich niet afleiden, hij
krijgt weer adem en valt in scherpe bewoordingen Andries, de man die hem gegriefd
heeft, aan door hem zijn bankroet voor de voeten te werpen (r. 355-65). De hele
claus is m.i. tot Andries gericht, en niet tot Floris, zoals Stutterheim wil. Waarom
zou Jan Knol Floris zo aanpakken? Die was weliswaar met de plagerij begonnen,
maar daar had Jan Knol toch nog redelijk op gereageerd. Ze zijn trouwens ook
makkers, vgl. even verder in de scène r. 412 ‘Mijn groote kammeraet’ (Jan Knol tot
Floris). Floris heeft Jan Knol niet gegriefd. De grote boosdoener is Andries. Daarom
kan Floris Jan Knols tegenzet in r. 355-65 ook becommentariëren met een ‘Die zit
ook!’ (r. 366). Daarna gaat Jan Knol nog even verbeten door. In r. 367 reageert hij
op Thomas' woorden in r. 352 (‘Ay lieve siet Jan knol eens druyl-ooren, hy staet of
hy sot is’) met een ‘Denk maar niet, dat ik voor een bankroetier bang ben’ en zo
blijft hij tegen Andries te keer gaan (r. 367-75), totdat die tenslotte uitroept: ‘Wel Jan
Knol binje mal? waerom sinje quaat?’ (r. 376) - en zelfs dan pruttelt Jan Knol nog
door over de slechtheid van de moedwillige bankroetiers, waarop Andries alleen
nog maar zijn

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 91

313
schouders ophaalt en tegen Floris over iets anders begint (r. 380). Bij deze
interpretatie ga ik ervan uit, dat de ‘Deense Thomas’ in r. 353 een ander is dan de
Thomas die aan het gesprek deelneemt. Nergens blijkt immers, dat Thomas zich
gekwetst voelt door Jan Knols scherpe uitval tegen de bankroetiers; hij beaamt zelfs
de woorden van Jan Knol (r. 376).
In een breed uitgesponnen boeiend betoog behandelt Stutterheim in hoofdstuk
VI de hoofdfiguur van het spel, de ‘Spaanse’ Brabander. Alle problemen die er met
betrekking tot Jerolimo Rodrigo gerezen zijn komen ter sprake. Ook Robbeknol
wordt met een meesterhand getekend. In VIII zijn de overige personages aan de
orde. Stutterheim signaleert tegenstrijdigheden tussen de Inhoudt die aan het spel
voorafgaat en het toneelstuk. In de Inhoudt wordt van de mannen in het eerste
bedrijf gezegd: zij ‘bewijsen met haar slechte manieren, spraack en kleedinghe, de
oprechte slechtheyt der Amstelredammers’. Hoe is dit mogelijk, vraagt Stutterheim
zich af, als twee van hen, Andries en Harmen(= Floris), vreemdelingen zijn en die
oprechte slechtheid juist hebben bedorven (r. 1026-31)? ‘De verklaring kan aarzelen
tussen “verregaande slordigheid” en “De Inhoudt is geen samenvatting van de
voltooide Brabander, maar een concept, waarvan de dichter later is afgeweken; hij
was eerst van plan drie Amsterdammers op het toneel te brengen, maar is daarvan
teruggekomen om ook met behulp van dit drietal uiting te kunnen geven aan zijn
afkeer van vreemdelingen”’ (blz. 77).
Stutterheim doet hier geen keus. Ik zou willen opperen, dat hier evenals zo vaak
in het spel misschien van een anachronisme gesproken kan worden. De mannen
van 1576, vreemdelingen of niet, waren van 1617 uit gezien ‘oude Amsterdammers’.
Daar komt nog het volgende bij. De oprechte slechtheid bestaat voor een aanzienlijk
deel daarin, dat de mensen elkaar ongezouten hun minder fraaie verleden
voorhouden. Bredero wekt de indruk, dat hij van mening was dat die ruige
openhartigheid goeddeels verdwenen was toen hij de Brabander schreef. De
onbevangenheid waarmee de ouwe klouwers elkaar de waarheid onder het oog
brengen kon alleen goed uitgebeeld worden, als ze elkaar metterdaad allerlei kwaad
konden aanwrijven. Bredero heeft het ietwat
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paradoxale van deze figuur niet volstrekt gaaf weten te krijgen. In de scheldpartijen
liet hij zich het dankbare thema van de discriminatie op grond van herkomst niet
ontgaan. Maar de nadruk moest vallen op het ongepolijste en de afwezigheid van
achterbaksheid.
In hoofdstuk X zet Stutterheim de ontoereikendheid van typeringen als ‘realistisch’
afdoende uiteen. Bijzondere aandacht krijgen in dit verband de
vervreemdingseffecten. Of we in de Spaanschen Brabander te doen hebben met
een blijspel, een treurspel, een revue, een zinnespel, een tragi-comedie - op die
vraagt geeft Stutterheim geen eenvormig antwoord. Hij releveert de diverse
gezichtpunten, zonder toe te geven aan de twintigste-eeuwse neiging om in het spel
diepe tragiek te ontwaren. Wil men de bedoeling van de auteur recht laten
wedervaren, dan zal men m.i. van blijspel moeten spreken. Bredero heeft het publiek
willen laten schateren, en heel wat moppen en woordspelingen zijn om die reden
aan de spelers in de mond gelegd, zonder dat ze iets bijdragen tot de compositie
in strikte zin.
Van de structuur maakt Stutterheim niet zoveel werk als van de personen.
Niettemin, van welke kant hij het toneelstuk ook benadert, op onnavolgbare wijze
weet hij verschijnselen en problemen met elkaar in samenhang te brengen. Het
object wordt daarbij nooit verlaagd tot materiaal dat geschikt is voor de uiteenzetting
van een theorie of voor betoon van wetenschappelijkheid. Stutterheim houdt van
dit literaire werk en hij weet zijn liefde voor het onderwerp over te dragen. Daaraan
is in de Nederlandse cultuur m.b.t. de historische letterkunde meer behoefte dan
aan een theoretische benadering waarbij het concrete literaire werk hoe langer hoe
meer vervluchtigt. Zo is Stutterheims editie van Bredero's meesterwerk ook een
voorname bijdrage tot de bestrijding van de onverschilligheid die er in de Nederlandse
cultuur tegenover de eigen historische letterkunde heerst.
Wat ‘het vers’ betreft (door Stutterheim in hoofdstuk XII behandeld) wil ik wijzen
op een eigenaardigheid in r. 1118. De regel luidt: ‘Joost Dircksz is van daagh na
Vlaand'ren ghevaren’. De naam moet hier m.i. drielettergrepig gelezen worden:
Joost Dirckszoon (of Dircksen). Dergelijke afkortingen komen ook in het werk van
Huygens voor. Als in de geciteerde regel ook Vlaand'ren drielettergrepig wordt
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opgevat, hebben we met een goed lopende alexandrijn te doen. Ik wil hiermee
allerminst zeggen, dat we op die manier zoveel mogelijk versregels als alexandrijnen
moeten ‘redden’. Het verband zal in dezen ook een rol dienen te spelen. Zo vat ik
ook r. 855 als een normale alexandrijn op, door wien als een tweelettergrepig woord
te lezen, overeenkomstig een Zuidnederlandse uitspraakgewoonte: ‘Na wien
vraachde gey? nae Peter de ghelaarde?’ - Deze twee door mij genoemde gevallen
kunnen vergeleken worden met wat Stutterheim op blz. 93 en 94 zegt.
In hoofdstuk XIV gaat Stutterheim naar zijn eigen zeggen voornamelijk op het
werk van Naeff terug, terwijl voor XV Mevr. Oey-de Vita en Grootes belangrijke
voorstudie hebben verricht. Ten aanzien van de kwesties inzake de oude edities
blijven nog veel onzekerheden over - Stutterheim is de eerste om het te beseffen.
Aan de teksteditie ligt druk B, de oudst gedateerde druk, ten grondslag. In de
voetnoten heeft de editor naar volledigheid gestreefd, en dikwijls een originele visie
ontwikkeld, al spreekt het vanzelf, dat men in de commentaar op een zo vaak
geëditeerde tekst een filologische traditie voortzet.
Ik laat nog wat losse opmerkingen bij de tekst en de commentaar volgen. De titel
in de opdracht aan Jacob van Dijck is vrijwel gelijk aan die in Moortje (blz. 327) maar op de gelijkenis met het opschrift in Heinsius' Lof-sanck van Iesvs Christvs is
bij mijn weten nog nooit gewezen (zie de editie Rank-Warners-Zwaan, blz. 190).
Aangezien in Bredero's opdracht Heinsius' hymne genoemd wordt, is toeval
uitgesloten. Bredero heeft, zoekend naar de vereiste aanspreking, Heinsius' werk
opengeslagen.
R. 9 muragie masieft kan betrekking hebben op de stadsmuren (vgl. Theseus en
Ariadne, r. 111).
o

o

Op blz. 116 staat in de linkermarge A2v i.p.v. A1v .
R. 666 Kunnen de snollen nu ineens lezen? Vgl. de aantekening bij r. 585.
R. 897-98 Stutterheim spreekt van Jerolimo's ‘onaangenaam-hoog-hartige
opmerking’ (blz. 69). Ik zou de jonker hier wat in bescherming willen nemen. Het is
niet zozeer hooghartigheid als wel vrees om als
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armoedzaaier ontmaskerd te worden, die hem ertoe brengt Robbeknol op het hart
te binden niet te zeggen dat hij Jerolimo's dienaar is. Het verband laat dit toe:
Jerolimo geeft zijn knecht toestemming om te bedelen, maar als in de stad bekend
wordt dat de dienaar van de jonker uit bedelen gaat, zal Jerolimo zijn spel niet lang
meer kunnen spelen.
R. 1179 bevat een woordspeling met de uitdrukking ‘met vliegend vaandel en
slaande trom’. De binnenstromende vaandels vreemdelingen zouden een slaande
trom kunnen doen veronderstellen, maar deze vaandels komen met stille trom de
stad in. Ze mogen niet al te zeer opvallen!
R. 1441 ‘denkende aan de woorden van zijn meester (vs. 909)’, zegt de annotator.
Maar de rechtstreekse voorbereiding van Robbeknols befaamde misverstand is
gelegen in Jerolimo's woorden in r. 1404-13, dit in overeenstemming met de bron
(blz. 380-81).
R. 1483 ‘Daerom so gatet mijn ghelijck het myn nou gaat’ - vgl. Granida, r. 482:
‘Soo mocht het u wel gaen ghelijck het hem nu gaet’. Ook in Bredero's Rodd'rick
ende Alphonsus komen reminiscenties aan Granida voor.
R. 1906 ‘Voerder lestent gien banckerot daar men een kerck op miende te
bouwen?’ - Stutterheim: ‘ging er laatst niet iemand’. In Voer is echter ook het element
aanwezig van (met de noorderzon) vertrekken. Bankroet varen komt in het WNT
niet voor. Ik ken de uitdrukking verder alleen uit een geuzenlied, waarin Alva bespot
wordt, omdat hij als bankroetier uit Amsterdam verdwenen was, eind 1573 (Een
nieu Liedeken, in deel I van Kuiper-Leendertz, nr. 77, blz. 181-83). Zou r. 1906
wellicht een toespeling inhouden op Alva's heimelijk vertrek uit Amsterdam? Hooft
vertelt daarover: ‘Derhalven dieper, en voor eenighen oploop duchtende, te meer
mits de groote schulden hem door de burgherye gemaant, besloot hy (Alva) zich
van daar t'ontsteelen: en hebbende met de trompette doen uitblaazen, dat yder 's
andren daags om zyn geldt zoude koomen, ging deur, des nachts te vooren, en liet
den luiden 't naakyken’. Dit schandelijke verdwijnen is natuurlijk jarenlang in het
geheugen van de Amsterdammers blijven hangen. Het is dus zeker niet uitgesloten,
dat deze of gene oude Amsterdammer bij het horen van r. 1906 met een glimlach
aan 1573 terugdacht.
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R. 2030 ‘De spaansche seckt’ - de naam van een soort wijn, maar tevens een
woordspeling met het woordt sekte, gezien het verband.
R. 2221 ‘Ick mach deyncken mijn huys dat het so langh leegh e staan’ wordt door
Stutterheim toegelicht als ‘ik ben al zo lang van huis geweest (zijn woning heeft leeg
gestaan, omdat hij er niet in was)’. Ik geef de voorkeur aan de uitleg van Prinsen:
‘laat ik het er maar voor houden, dat’. Prudon verklaart in dezelfde zin. Het huis is
hier het door Jerolimo bewoonde huis, dat al die tijd niets heeft opgebracht. Geeraart
probeert zichzelf te troosten met de gedachte, dat het huurhuis al die tijd geen
bewoner heeft gehad. Zulke leegstaande huizen had hij meer (r. 1716).
Aant. bij r. 19 van de opdracht, blz. 328, m.b.t. uitgheleerde. Stutterheim
interpreteert: ‘die zijn studie aan de universiteit heeft voltooid, gepromoveerd is’. Ik
geloof eerder dat Bredero bedoelt ‘door en door geleerd, volleerd’.
Met het maken van deze opmerkingen heb ik niets willen afdoen aan de
voortreffelijkheid van Stutterheims uitgave. De verschijning van de Spaanschen
Brabander in De werken van Bredero is een gebeurtenis in de Nederlandse
literatuurwetenschap. Met het bovenstaande heb ik slechts kunnen aanduiden
hoeveel bewondering ik ervoor koester. Daarom eindig ik met een gelukwens aan
het adres van de editor, de redaktie van De Werken en de uitgevers.
Heiloo, september 1975
L. STRENGHOLT
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