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ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

i.s.m.

1

Nogmaals Vondel en Tomasso Garzoni
Sinds Sterck in 1927 betoogde dat enkele plaatsen van Garzoni's discorso ‘De'
maestri da navigii, de' naviganti [...]’ uit diens La piazza universale di tutte le
professioni del mondo Vondel ‘stellig voor den geest gestaan hebben’ toen hij Het
1)
lof der zee-vaert (1623) schreef , nam men algemeen aan dat hiermee de bron van
het eerste deel van de bekende passage over de oorsprong der zeevaart (vss.
2)
21-44, 45-60) bekend was . Dat Vondel Garzoni's boek kende is vrijwel zeker. In
de opdracht van De helden Godes des ouwden verbonds (1620), gericht tot de arts
Iohan Fonteyn, gebruikte hij een zinsnede uit een ander gedeelte van het boek,
3)
aldus Sterck :
[...] gelyck zy onder andere AEsculapius als een God hebben
aengeroepen, die zelf te Roome zijnen Tempel hadde, en van wie gezeght
4)
word dat hy de bleecke schimmen ter hellen uyt dede komen .
Elders in dezelfde opdracht citeerde hij de Italiaan zelfs:
Wat dit gezeyd is kan een yder licht vaten die den raed gebruyckt en
de hulpe genoten heeft van uwe E. die deze loflycke Stad een Fonteyn
van heylzaeme artznye verstreckt, en die billyck mooght gerekent worden
onder het getal van die gene daer de geleerde Tomas Garzon af getuyght,
che per invidia de' loro nomi da se stessi chiari, e famosi, più che non
5)
sono i raggi di Febo à mezo giorno .

1)

2)
3)
4)
5)

J.F.M. Sterck, ‘Vondel een dankbaar patient. Tomasso Garzoni’ in de zondagscourant van
De Maasbode van 30 oktober 1927, pg. 1, kol. 2. Dit opstel (met een in dit verband niet
relevante toevoeging) werd later onder de titel ‘Vondel en Tomasso Garzoni’ opgenomen in
Stercks bundel Oud en nieuw over Joost van den Vondel (Amsterdam enz. 1932), pp. 101-106
(het citaat op pg. 104); in het vervolg verwijs ik naar de bundel omdat deze algemeen
bereikbaar is. Vgl. ook id. ‘Het leven van Vondel’ in W.B., dl 2 (1929), pp. 8-9.
In het meer recente verleden nog Jacob Smit, Driemaal Huygens (Assen 1966), pp. 32-33.
Sterck, ‘Vondel en Tomasso Garzoni’, pg. 104.
W.B., dl 2, pg. 305, r 17-19.
Ibid. r. 29-34.
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6)

In de W.B.-editie wordt het citaat ten onrechte, zoals Michels al heeft opgemerkt ,
als volgt vertaald:
dat ze door de luister van hun naam uit zich zelf schitterender en heerliker
7)
zijn dan de stralen van Febus (de zon) midden op de dag .
Volgens Sterck zegt Garzoni niet met stilzwijgen voorbij te kunnen gaan aan enige
in zijn tijd beroemde geneesheren, met name vermeld, en ‘andere talloozen, waarvan
ik zwijg, meer uit een streven naar beknoptheid, dan uit naijver van hun namen, die
8)
uit zichzelf helderder en beroemder zijn, dan Febus' stralen op den middag’ . Vondels
9)
kennis van het Italiaans was in deze jaren dus niet vlekkeloos , maar de taal van
de passages van discorso 144 waarin gesproken wordt over het ontstaan en de
eerste vinders van de scheepvaart is zeker zo gemakkelijk dat Vondel Garzoni's
woorden begrepen kan hebben. Of hij zijn oorsprong-passage ook werkelijk aan de
Italiaan ontleend heeft kan eerst blijken na een nauwkeurige vergelijking.
Vondel doet in de oorsprong-passage een tiental mededelingen over de
scheepvaart in de klassieke oudheid. Om het verwijzen ernaar hieronder gemakkelijk
te maken nummer ik ze als volgt:
Van wie de Zeevaert eerst ghenoten heeft haer luyster
Tot noch hangt in gheschil, en d'oudheyd maecket duyster.
Wat volck de Zeekust vrijt, en handelt aen het strand,
Treckt uit dees vinding lof,
bysonder Grieckenland,
V. 1 Dat op sijn Argo trotst, en op sijn Argonouten,
En Tiphys, die de Zee te kruyssen sich verstouten
Om winnen 't gulde vlies:
V. 2
doch Tyrus hierom lacht,
Die eerst een holle balck te water heeft ghebracht.
V. 3 Egypten geeft niet toe, dat vroeg het land verliesen

6)
7)
8)
9)

Zie L.C. Michels, ‘Geeraardt Brandts Leven van Vondel’ in id. Stoffen uit Vondels werk.
Filologische opstellen deel III (Zwolle 1961), p. 382.
W.B., dl 2, pg. 305 (noot).
Sterck, ‘Vondel en Tomasso Garzoni’, pp. 103-104. De door mij onderstreepte passage is
Stercks vertaling van het citaat.
Vgl. Michels, pg. 382.
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Dorst met een rieten schuyt, en met ghevlochten biesen.
V. 4 Brittanien moedigt sich, dat lange wind, en weer
Versmade, met een boot van barstig bockenleer.
V. 5 Voorts 't anckersmeden sich aenmeten de Tyrrhenen.
V. 6 Phoenicien is eerst Vrania verschenen,
Die leerde hen gade slaen in't onghestuymig meyr
Het sincken van den As, en 't klimmen vanden Beyr.
V. 7 En Rhodus neemt sijn naem, vermids voor vele jaren,
Sijn Iachten vande wind ghesleept zijn door de baren.
V. 8 Cephisus voelde eerst slaen met riemen synen vliet.
V. 9 Het seyl vond Icarus,
10)
V. 10
en Dedalus den spriet .

De relevante passages uit Garzoni's discorso 144: ‘De' maestri da navigii, de'
naviganti [...]’, volgen hier:
et della prima naue
l'inuentione

en de uitvinding van het

è ascritta da Eusebio

eerste schip is door

ai Samothracij,

Eusebius toegeschreven
aan de Samothraciërs,

da Clemente a Athlante,

door Clemens aan Atlas,

da Plinio à Danao,

door Plinius aan Danaus,

da altri à Nettuno,

door de een aan Neptunus,

da altri a Tiphi,

door de ander aan Tiphys, V. 1

da altri ai Tyrij, alqual

door weer een ander aan

parere euidentemente
s'accosta

de inwoners van Tyrus,

Tibullo in quel uerso.

welke mening Tibullus

Prima ratem uentis

duidelijk nabijkomt in
11)

credere docta Tyros .

dat vers:
Tyrus [heeft] als
eerste geleerd een vlot
aan de wind toe te
vertrouwen.

V. 2

Et la materia da far cotesti En het materiaal om die
legni è sempre stata varia, vaartuigen te maken is

10)
11)

W.B., dl 2, pp. 432-433, vss. 21-40.
Thomaso Garzoni, La piazza universale di tutte le professioni del mondo (Venetia 1588), fol.
verso

Iii 3
(UBA inst. neofil. en neolat.); de in de tweede kolom afgedrukte vertaling is hier en
in het vervolg van mijn hand. In de door Sterck gebruikte editie (1626) is de betreffende
discorso naar het schijnt als 146 genummerd.
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& diuersa,

steeds verschillend en
anders geweest,

percioche nel principio,

want in het begin begon

secondo Plinio, & Massimo men, volgens Plinius en
Tyrio, trouata l'arte del

Maximus Tyrius, nadat de

nauigare da Nettuno per

kunst van het varen was

parer di Diodoro, si
cominciarono

uitgevonden door
Neptunus

à solcar l'acque con

naar de mening

le zatte congionte di legni, van Diodorus, de wateren
te doorklieven met vlotten
samengevoegd van hout,
et si dice che i Misti, e

en men zegt dat de
Mysiërs

Troiani le ritrouarono,

en Trojanen ze ontdekten

quando mossero la guerra toen zij de
Hellespontoorlog
dell' Helesponto contra

tegen de Thraciërs

Thraci.

begonnen.

Altri dicono, che nell'
oceano

Anderen zeggen dat zij

Britannico di cuoio cucite

voor de eerste maal waren

la prima uolta uedute

gezien in de oceanus
Britannicus,

furono,

genaaid van
leer,

mentre fecero il uiaggio

terwijl zij reisden naar

all' Isola di Mictim, onde

het eiland Mictis, waar

nasce il piombo piu
schietto,

het lood vandaan komt dat

& piu purificato, che

gaver en zuiverder is dan

in altro luogo si troui.

men aantreft op een
andere

V. 4

plaats.
Et Plinio narra, che nel

En Plinius vertelt dat men

Nilo si faceuano già d'un

ze in de Nijl eertijds

legno detto Papiro, e di

maakte van een soort hout
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12)

uimini, & di canne .

genaamd papyrus en van
bindrijzen en riet.

[...]

[...]

L'inuentione poi di molte

De uitvinding, vervolgens,

cose pertinenti ai nauigli

van vele zaken die
betrekking

s'attribuisce da Plinio a

hebben op de schepen

quegli antichi,

schrijft Plinius toe aan

V. 3

die antieken,
si come de' remi, & delle

zoals van de riemen en de

uele a Icaro,

zeilen aan Icarus,

12)

V. 9

recto

Ibid. fol. Iii 4

.
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ouero a Eolo secondo
Diodoro,

ofwel aan Aeolus volgens
Diodorus,

dell' arbore, & dell' antenne van de mast en van de ra's
a Dedalo,

aan Daedalus,

de' sproni a Piseo,

van de rammen aan
Pisaeus,

dell' anchora à Tirrheni,

van het anker aan de
Tyrrheners,

V. 10

V. 5

de gli Arpioni a' Anacarsi, van de bootshaken aan
Anacharsis,
di tutti gli stromenti da

van alle instrumenten om

regger la naue à Typhis,

het schip te besturen aan
Tiphys,

dell' osseruatione delle

van de waarneming van de

stelle ai Fenici,

sterren aan de
Phoeniciërs,

dell' armate maritime à

van de oorlogsvloot aan

V. 6

Minos

13)

Minos .

Nergens noemt Garzoni Rhodos (V. 7). De uitvinding van de riemen (V. 8) wordt
door hem aan Icarus of Aeolus toegeschreven. Van een duidelijke verwijzing naar
de tocht der Argonauten (V. 1) is geen sprake, maar wel wordt Tiphys, de stuurman
van de Argo, tot tweemaal toe genoemd, nl. als uitvinder van het eerste schip en
als vinder van alle besturingsinstrumenten.
Nu kende men in de zeventiende eeuw nog andere vinders-verzamelingen. De
meest bekende waren die van Polydorus Vergilius en Caius Plinius Secundus.
De eerste uitgave van Polydorus Vergilius' De rerum inventoribus (1499) omvatte
drie boeken, later in het Nederlands vertaald onder de titel Waerachtige
beschryvinghe; vanaf 1521 omvatte de Latijnse editie acht boeken. Hieronder volgen
de relevante passages uit het vijftiende hoofdstuk van het derde boek van de
vertaling:
D'eerste Schepen seght Plinius in 7. zijn gheweest als vlothouten aen
malcanderen ghemaeckt / die sy ghebruyckt hebben in de Roode Zee /
tusschen de Eylanden / ende d'eerste was ghemaeckt ende ghebruyckt
door den Coningh Erythra.
[...]

13)

recto

Ibid. fol. Iii 5

.
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Daer zijnder oock die meenen / dat niet
de Coningh Erythra, de vloten eerst
gevonden souden hebben / maer dattet
souden zijn gheweest de Mysij ende de
Trojanen in de Zee Hellespontus
ghenoemt / doen sy souden overvaren
teghen de Thracianen.
Andere wederom segghen / datse eerst V. 4.
ghebruyckt zijn in de Britanische Zee /
ende dat syder van huyden ende van
leere in die quartieren hebben aldereerst
ghemaeckt. Daernaer hebben sy
begonnen Schepen te maecken / ende
het eerste Schip (seght Plinius) is eerst
uyt Egypten in Grieckenlandt ghebracht
14)
/ door eenen Danaus .
De schrijver noemt dan Noë als degene die het eerst gevaren heeft, en hij vervolgt:

Tibullus, die eyghent dit den Tyriers Eleg.
7. segghende.
Atque maris vastū prospectet turribus
aequor,
Prima ratem ventis credere docta Tyros.
Om de oorsaecke soo ick achte / dat / V. 2
ghelijck Strabo ghetuyght / de Tyriers in
het varen seer beroemt ende expert zijn
geweest.
[...]

Diodorus lib. 1. die seght / dat Iason eerst
een Langh Schip heeft ghemaeckt /
dewelcke Sesostris den Coningh van
15)
Egypten eerst ghebruyckt heeft .
[...]
De Schepen tot de Coopmanschap heeft
eerst gheordineert Hippius den Tyrier:
voorder hebben verscheyde volcken /
verscheyde soorten / groot ende cleyn /
daer naer ghemaeckt ende ghebruyckt /
elck nae sijn waters ende gherief / te
langh om te verhalen.
De Riemen hebben eerst de Copae
gevonden /
14)

Polydorus Virgilius, Waerachtige beschryvinghe. Inhoudende wie de eerste autheuren ende
vinders aller verscheyden consten, inventien, ende hantwercken zijn gheweest (Amsterdam
verso

1612), fol. V 5
15)

V. 8

(UBA 694 D 5).

recto

Ibid. fol. V 6

.
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de Seylen Icarus, hoewel Diodorus wil
seggen / dattet AEolus soude zijn
gheweest.

V. 9

Den Mast heeft eerst ghemaeckt
Daedalus.

V. 10

Piseus heeft aen de Schepen ghemaeckt
het voorste dat sy noemen het Gallioen:
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De Tyrrhenen den Ancker.

V. 5

Den Roer aen het Schip / daer mede het
gheheele Schip gheregiert wordt / dat
heeft Tiphis, soo Plinius verhaelt / eerst
gheleerdt van den voghel dat een
Kiekendief ofte Wouwe ghenoemt wordt:
[...]
D'eerste armade heeft overwonnen
16)
Minoen, als Plinius oock seght .
De Waerachtige beschryvinghe opent met een ‘corte verclaringhe der Atheuren,
die verscheyde dinghen eerst ghevonden hebben, in forme van een Register [...]’.
Onder de R vindt men:
De Rodij hebben een schip bedocht dat V. 7
seer snel seylde.
Onder de J:

JAson ende Tiphijs hebben de schepen V. 1
gevonden, doch de Kerckelijcke
segghen, dat het is gheweest Noe.
In het zeventiende hoofdstuk van het eerste boek staat nog:
De kennisse der Sterren die men
V. 6
gebruyckt int varen / zijn ontdeckt door
de Phaenices, als Plinius ghetuyght lib.
17)
7. natural. histor. .
Verspreid worden vrijwel alle eerste vinders genoemd die Vondel in zijn
oorsprong-passage heeft verwerkt. Alleen Egypte (V. 3) ontbreekt. Copae is een
stad in Boeotië, waarnaar het Copais-meer is genoemd; in dit meer mondt de rivier
de Cephisus (V. 8), stromend door Phocis en Boeotië, uit.
De Waerachtige beschryvinghe geeft niet altijd een volledige vertaling van De
rerum inventoribus. Waar de Nederlandse uitgave heeft: ‘voorder hebben verscheyde
volcken [...] te langh om te verhalen’, noemt de Latijnse de uitvinding van
verschillende soorten schepen, onder andere:

16)
17)

verso

Ibid. fol. V 6

.

verso

Ibid. fol. F 4

.
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celocem Rhodij
[inuenerunt]

het jacht [hebben] de
Rhodiërs [uitgevonden]

V. 7

Over Daedalus staat in de Latijnse uitgave:
Malum, id est, arborem
nauis, & antennam
18)
Daedalus [inuenit]

De mast, dit is de boom
van het schip, en de ra
[heeft] Daedalus
[uitgevonden]

V. 10

Tenslotte vergelijk ik Vondels oorsprong-passage nog met Plinius'
vinders-verzameling. Het volgende is ontleend aan het zestigste kapittel van het
eerste deel van Boecken ende schriften: ‘Van de eerste vinders van verscheyden
dinghen’.
Het eerste groote Schip dat in
Grieckenlant gesien is worden / bracht
Danaus daer uyt Egypten / want te voren
plachtmen op Vlotten te varen / die den
Coninck Erythras inde Eylanden op de
roode Zee ghepractiseert hadde.
Sommighe meynen datse de Mysiers
ende Troyaner eerst souden ghevonden
hebben / als sy op de Hellespontischen
Zee teghen de Traciers door wouden
trecken.
Op de Enghelsche Zee ghebruyckte men V. 4
noch onlanghs groote wyde Backen / met
Leer over-tooghen.
Op den Vloet Nilo ghebruyckte men
kleyne Scheepkens van Rietstocken
ende Biesen ghemaeckt.

V. 3

Jason soude de eerste geweest zijn / die
in langhe Schepen ghevaren heeft / nae
het schrijven van Philostephanus: [...]
ofte Semyramis / nae Saphani
19)
meyninghe .
[...]
De Compassen op de Schepen /
ordineerden de Pheniciers:
De Koers vande Schepen de Copae:
De seylen Icarus:

V. 9

18)

Voor beide citaten Polydorus Vergilius, De rerum inventoribus libri octo (Basileae 1575), fol.

19)

P3
(UBA 2499 D 10).
Caius Plinius Secundus, Des wijtberoemden, hoochgheleerden, ouden philosophi ende
natuer-kondighers, boecken ende schriften, in vier deelen onderscheyden (Arnhem 1617),

recto

recto

fol. R 1

(UBA 1083 G 36).
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den mast-boom ende spriet Dedalus:

V. 10

De langhe over-deckte Schepen brachten
de Thasiers op.
[...]
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Den snavel des schips bedacht Piseus:
den Ancker de Tijrichener:

V. 5

de Anckers met twee haecken
Epualamus: den eersten krijch te Scheep
20)
hielt Minos .
Griekenland (V 1), Tyrus (V. 2), Phoenicië (V. 6), Rhodos (V. 7) en de Cephisus
(V. 8) ontbreken hier.
De vertaling is echter niet volledig en niet altijd korrekt. In caput 56 van het zevende
boek van Naturalis historia: ‘Quae quis inuenerit in vita’, noemt Plinius onder meer
nog:
celocem Rhodii
[inuenerunt]

het jacht [hebben] de
Rhodiërs [uitgevonden]

V. 7

En ook:

adminicula gubernandi
Typhis [addidit]

de besturingshulpmiddelen
[heeft] Tiphys [toegevoegd]

Waar in de Nederlandse vertaling staat: ‘De Compassen op de Schepen /
21)
ordineerden de Pheniciers’ , heeft de Latijnse uitgave:
Siderum obseruatione[m] De waarneming van de
in nauigando Phoenices sterren bij het varen
[inuenerunt]
[hebben] de Phoenisiërs
[uitgevonden]

V. 6

En in plaats van ‘De Koers vande Schepen de Copae’:

remum Copae
22)
[inuenerunt]

de riem [heeft] Copae
[uitgevonden]

V. 8

In Naturalis historia ontbreken slechts Griekenland (V. 1) en Tyrus (V. 2).
Garzoni noemt dus noch Rhodos (V. 7) noch de Cephisus (V. 8). Zowel in de
Nederlandse als in de Latijnse editie van het boek van

20)
21)

verso

Ibid. fol. R 1
.
Elders, bij de uitvindingen waarvan de vinder onbekend is, heeft de vertaling: ‘Jae noch is
wonderlijcker het Compas, daer mcde dat de Schippers over al in de Zee varen, den Autheur
recto

22)

en is oock niet bekendt’ (ibid. fol. X 3
).
Voor alle citaten C. Plinius Secundus, Historiac mundi libri XXXVII (Francofurti 1608), fol. Y
recto

3

(UBA 1207 F 5).
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Polydorus Vergilius ontbreekt Egypte (V. 3), terwijl resp. de inwoners van Copae
en de stad Copae als vinders van de riemen genoemd worden en de rivier de
Cephisus ongenoemd blijft. De Nederlandse vertaling van Plinius'
vinders-verzameling mist vijf onderwerpen; in de Latijnse editie ontbreken
Griekenland (V. 1) en Tyrus (V. 2) en wordt de uitvinding van de riemen aan de stad
Copae toegeschreven.
Sterck is van mening dat in ieder geval de versregels met Egypte en Brittannië
aan Garzoni zijn ontleend. Als men echter bedenkt dat deze ook in de Nederlandse
en Latijnse editie van Plinius te vinden zijn, dan pleit juist het ontbreken bij Garzoni
van Rhodos en Cephisus/Copae, gevoegd bij het toeschrijven van de uitvinding der
roeiriemen aan Icarus, niet erg voor Stercks opvatting. Het kan best zijn dat Vondel
de betreffende passage van Garzoni heeft gelezen, maar hij heeft in ieder geval
óók en misschien wel uitsluitend van elders zijn informatie gehaald. Een bezwaar
tegen de Waerachtige beschryvinghe van Polydorus Vergilius als enige bron is dat
de gegevens nogal verspreid liggen: Rhodos in het ‘Register’, de Phoeniciërs in het
eerste boek en het overige in het derde boek; bovendien ontbreekt Egypte. De
Latijnse uitgave heeft alleen dat laatste bezwaar. Beide noemen bij de uitvinding
23)
van het roer resp. de ‘Wouwe’ en het Latijnse ekwivalent ‘miluo aue’ ; Vondel noemt
het roer niet in de oorsprong-passage van Het lof der zee-vaert, maar wel in de
uitgebreide oorsprong-passage van zijn Hymnus, ofte Lof-gesangh, over de
wijd-beroemde scheeps-vaert der Vereenighde Nederlanden (1613):
24)

Die, maeckt den Wouwe-steert het roer van achter vast .

De Nederlandse vertaling van Plinius' verzameling komt zeker niet in aanmerking.
Anders ligt dat met de Latijnse tekst, ondanks het ontbreken van Griekenland en
Rhodos. Juist van deze twee voorbeelden heeft Vondel op heel wat andere manieren
kennis kunnen

23)
24)

recto

Voor dit laatste Polydorus Vergilius, De rerum inventoribus, fol. P 3
W.B., dl 1, pg. 429, vs. 44.

.
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nemen. Ovidius bijvoorbeeld schrijft op het einde van het zesde boek van zijn
Metamorphoses, hier in de vertaling van Vondel:
[...] hun groene jeught, aen 't bloeien
En vroegh ontvonkt, schept lust, met d'eerste kiel, te roeien
Door d'onbekende zee, met ridderlyk geslacht
25)
Verzelschapt, om den prys van Kolchis goude vacht .

Van Mander spreekt uitgebreid over de Argo en haar opvarenden in zijn Uytleggingh;
in dat verband zegt hij onder meer:
En om dat de Griecken maer plochten te varen met cleen schuytkens en
scheepkens, diese van uytgheholde Boomen maeckten, sommighe met
wel t'samen gebonden schorssen, ander met leer van Beesten op hun
wijse toegemaeckt, en met meer ander dinghen, het gerucht van dit
seldsaem nieuw gebouw, was seer groot, en wijdt verbreyt, soo dat veel
edel Heeren, en cloecke Helden der om-landen en Steden, lustigh en
verweckt werden mede op de vaert hun te begheven, om te helpen soo
26)
edel een voorneem uytvoeren, [...] .
Was het niet met de Argo dan konden de Grieken er wel met die primitieve
vaartuigen aanspraak op maken de eersten te zijn geweest die de scheepvaart
beoefenden. Du Bartas noemt Jason en Tiphys als mogelijke eerste vinders:
Want 't sy 't Bels Sone was, Jason oft Tiphis d'oude
27)
Die tot de vaert op zee het eerste schip oyt boude .

Ook Tyrus was Vondel wel van elders bekend. De stad gold in de zeventiende eeuw
als de beroemdste handelsstad der oudheid en tevens als het voorbeeld bij uitstek
van hoogmoed die ten val komt. In Vondels werk treft men Tyrus meermalen aan.

25)
26)

Publius Ovidius Nazoos Herscheppinge (1671), vss. 979-982 in W.B., dl 7, pg. 618.
Carel van Mander, Uytleggingh op den Metamorphosis Pub. Ovidii Nasonis (Amsterdam

27)

1616), fol. G 4
(UBA inst. neerl.).
W[illem van] S[aluste] Heere van Bartas, Wercken (Amsteldam enz. [1621]-1628), dl 1, fol.

recto

recto

Cc 2

(UBA 526 F 7-9). Vertaler Zacharias Heyns zegt in zijn ‘Wtlegginghe’ (ibid., fol. Cc

recto

3
) dat ‘Bels Sone’ Ninus, de eerste koning van Assyrië, is; het lijkt mij waarschijnlijker
dat met de zoon van Belus Danaus, de stichter van Argos, wordt bedoeld.
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De vraag naar de bron van de oorsprong-passage van Het lof der zee-vaert is niet
zo gemakkelijk te beantwoorden als men wel heeft gemeend. Op grond van het
hierboven aangedragen materiaal kan dat in ieder geval slechts onder voorbehoud.
De rivier de Cephisus wordt in geen van de besproken werken genoemd. Mogelijk
heeft Vondel van een heel andere bron gebruik gemaakt. Mogelijk heeft hij gegevens
uit de genoemde vinders-verzamelingen gekombineerd. Het is niet erg waarschijnlijk
dat hij uit Garzoni's discorso 144 heeft geput; het is zeker dat hij niet uitsluitend op
de vinders-verzameling van de Italiaan heeft gesteund. Sterck had met meer recht
28)
Plinius' Naturalis historia als ‘een der studieboeken van den jongen Vondel’ kunnen
aanwijzen. Dit artikel beoogt slechts een hardnekkig misverstand weg te nemen.
De vraag naar de bron is immers lang niet zo interessant en zinvol als de vraag
29)
naar de funktie van de oorsprong-passage .
Universiteit van Amsterdam, december 1975
HANS DEN HAAN

28)
29)

Sterck, ‘Vondel en Tomasso Garzoni’, pg. 105.
Zie voor een bespreking van de argumentele waarde van de verwijzing naar de oudheid mijn
artikel ‘Argumentele waarde van de geschiedenis in de Nederlandse renaissance’, dat
binnenkort zal verschijnen in Spektator.
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Aantekeningen bij een Perk-studie
Dr. Jaap Meijer is een boeiend en suggestief schrijver, dat heeft hij al meermalen
bewezen. Bovendien hoogst productief, erudiet, en in de bijbel, zowel het Oude als
het Nieuwe Testament, beter thuis dan één van zijn literair-historische schrijvende
1)
tijdgenoten. Men kan er dan ook zeker van zijn, dat hij in zijn nieuwe boek niet
alleen met nieuw materiaal uit zijn eerbiedwekkende verzameling komt aandragen,
maar dat ook op een nieuwe wijze weet te gebruiken. De vraag is evenwel gewettigd,
of hij niet al te spitsvondig is bij zijn aanvallen op gevestigde of nog niet gevestigde
voorstellingen en denkbeelden.
2)
Terwijl wij nog in twijfel verkeren of Perk, zoals ons in Meijer's eerste deel
gesuggereerd wordt, incestueuze gevoelens koesterde tegenover zijn geliefde
oudste zuster, gevoelens, die zelfs tot zijn vrijwillige dood zouden geleid hebben,
worden wij nu door de schrijver uitgenodigd, de verhouding Perk-Kloos als een
gemythologiseerde en gemystificeerde homofiele verhouding tussen die twee dichters
te aanvaarden. Een platonische verhouding weliswaar. Verwey zou dan op Kloos'
genegenheid geen aanspraak hebben kunnen maken. Er was bij Kloos dan ook
meer sprake van afhankelijkheid dan van genegenheid. Kloos zou echter, volgens
Meijer, niet alleen zijn vertrouwde jongere vriend Albert Verwey om de tuin geleid
hebben, maar ook Van Eeden, die hem in huis had en als psychiater behandelde,
ook Alberdingk Thijm, ook Boeken, Van Looy, Erens, Veth, Witsen, Van Deventer,
Van der Goes en andere schrijver- en schildervrienden.
Om de onwaarschijnlijkheid hiervan aan te tonen, is meer materiaal nodig dan
Dr. Meijer verschaft; ik moet daarvoor verwijzen naar twee uitgaven, die nog gaan
verschijnen: Albert Verwey's Dichtspel

1)
2)

J. Meijer, The only begetter. Jacques Perk in de poëzie van Willem Kloos, 1881-1888.
Heemstede 1975.
J. Meijer, 't Geluk uit eigen keus. Jacques Perk en zijn zuster Dora. Heemstede 1975.
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en de briefwisseling van Verwey met Kloos. Tot die het licht zien, volsta ik ermee
te benadrukken, dat er Kloos alles aan gelegen was de sporen van zijn vriendschap
met Verwey te doen verdwijnen, en dat hij daarin geslaagd zou zijn, als Verwey zo
naïef geweest was als Meijer ons wil doen geloven. Maar een gedocumenteerde
weerlegging kan pas gegeven worden als niet alleen de bovengenoemde uitgaven,
maar ook de ons toegezegde vervolgdelen van Meijer's reeks verschenen zijn.
(Kloos heeft wel alle briefjes van Verwey van vóór 1889 vernietigd, maar Verwey
niet die van Kloos).
Ik wil echter enige punten noemen, die nu reeds in discussie gebracht kunnen
worden.
1. Het in de tijd naar voren schuiven van ‘Het Boek van Kind en God’, zodat het
niet op Verwey maar op Perk betrokken kan worden, is niets nieuws. H.J. Michaël
handelde evenzo, toen hij een aantal aan Perk gerichte sonnetten van Kloos met
3)
diens schoolvriend Jan Beckering in verband bracht . Meijer voert als argument
tegen de datering van ‘Het Boek van Kind en God’ op 28 en 29 september 1888
aan, dat Kloos te weinig productief was om zomaar ineens 1½ vel vol nieuwe
4)
sonnetten te leveren . Maar als hij die naar 1881 verplaatst, maakt hij de productiviteit
van Kloos nòg groter, want dat jaar had aardig wat aan Kloos-verzen opgeleverd.
Nu is het bewezen, dat Kloos wel eens een sonnet, met name een In memoriam
voor Jacques Perk, dat niet was afgekomen en door een proza-herdenking
5)
vervangen, later voor Mr. A.D. de Vries gebruikte . Opdrachten veranderde hij
herhaaldelijk. Maar Meijer heeft zich niet afgevraagd, waar Kloos, toen hij, na een
poging tot zelfmoord, door Van Eeden mee naar Bussum was genomen, zo gauw
al die sonnetten van 7 jaar eerder vandaan haalde. Kloos had n.l., toen hij zijn kamer
in Amsterdam opzegde om met Verwey de maanden juli en augustus in Kat-

3)
4)

5)

H.J. Michaël, ‘Jan Beckering, vergeten vriend van Willem Kloos’, NTg LVII (1964), 134, en
elders.
Ondanks hetgeen Van Eeden op 5 oktober in zijn dagboek noteert: ‘Een heel boek vol verzen
er plotseling uitgeworpen in twee dagen.’ (Frederik van Eeden, Dagboek 1878-1923, ed. H.W.
van Tricht, I, Culemborg 1971, 141).
H.J. Michaël, Willem Kloos. Zijn jeugd, zijn leven. Den Haag 1965, 87.
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wijk door te brengen, zijn persoonlijke archief en dat van De Nieuwe Gids bij Verwey
in bewaring gegeven. Hij vraagt al die documenten, ze map voor map noemende,
pas op 16 oktober op. De N.G., met zijn ‘Boek van Kind en God’ èn de verzen die
hij in de volgende 2 dagen geschreven heeft, verscheen volgens Meijer op 1 okt.,
volgens mij op zaterdag de 6de. Dat op dat nummer ‘1 October’ gedrukt staat, is
geen bewijs, zeker niet, als we te werk gaan met de argwaan die de criticus zelf
tegenover de meeste gegevens, vooral die van Uyldert, aan de dag legt. Op 2 okt.
telegrafeert n.l. Kloos nog eens naar Albert Verwey op diens eigen adres in
Amsterdam èn bij de drukker van de N.G., Clausen: ‘Moet geholpen worden met
correctie’, en Van Eeden laat er, van zijn praktijk in Amsterdam, op volgen in een
bij A.V. aan huis bezorgd briefje: ‘...Als er proeven zijn voor Kloos laat ze dan voor
4 uur hier bezorgen...’.
Niet in Bussum, maar wel in Amsterdam, bij de samenstelling van Kloos' bijdrage
aan dat oktobernummer, kunnen de vrienden vroegere verzen van Kloos tot hun
beschikking gehad hebben.
2. De betrouwbaarheid van Maurits Uyldert's De jeugd van een dichter. Uyldert
was een goed schrijver, en men moet zijn boek dan ook bewonderen om de
uitstekende compositie, het groot aantal citaten uit gedichten, proza en brieven van
Verwey en de overvloed van gegevens die hij openbaart. Dat zijn boek te
apologetisch is, is genoegzaam bekend. Dat er hier en daar vergissingen en fouten
zijn ingeslopen is, bij een werk in drie delen, zo kort na het overlijden van Verwey
opgezet en uitgevoerd, vanzelfsprekend. Natuurlijk heeft Uyldert niet alle materiaal,
in het Verwey-archief aanwezig, onder de ogen gehad, als men daaronder ook al
die tienduizenden brieven, aan Verwey gezonden, wil verstaan. Dr. Meijer ook niet.
Ik ook niet. En er is in die 38 jaar na de dood van Verwey heel wat bij verworven.
De studie van Verwey is nog in zijn begin. Ook al is er al heel wat van en over hem
gepubliceerd
Er zal ook uitgezocht moeten worden, van wie bepaalde aantekeningen,
pagineringen, dateringen in potlood op de manuscripten in het Verwey-archief
afkomstig zijn. Dr. Meijer meent (op blz. 70), dat de aantekening in potlood op het
vel met het sonnet van Kloos ‘Ik
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lag en weende,...’ door Verwey is geschreven. Dat is niet het geval. Die is van mij.
(En dat had Dr. Meijer kunnen verifiëren.)
3. Het sonnet van Verwey in de N.G. van aug. 1888, ‘In memoriam Mr. C. Vosmaer’
geheten (O.D. I, 77), wordt door Dr. Meijer in verband gebracht met de
‘scheldsonnetten’ van Kloos. Nu is het zo, dat Vosmaer kort voor zijn overlijden in
juni een eigen verzenbundeltje had uitgegeven, dat niet veel bijzonders was, maar
in de N.G. niet onbesproken mocht blijven. Kloos, die daarvoor de aangewezen
man was, weigerde dit te doen. Verwey kende Vosmaer niet persoonlijk. Maar in
zijn sonnet herdacht hij in hoofdzaak de dichter van dat bundeltje. En in dezelfde
beelden en bewoordingen, waarin hij voor zichzelf een ‘Naroep’ schreef: ‘...en liggen
als een schelp op strand’ (O.D. II, 640).
6)
4. Het briefje van Kloos aan Verwey , waarin hij zegt, die dag veel (70) verzen
gemaakt te hebben, en dat door mij voorlopig op voorjaar 1885 gedateerd is. Dr.
Meijer houdt een bijbelkundig betoog om te besluiten, dat met 70 eenvoudig ‘veel’
bedoeld is, en dat men voor ‘verzen’ geen versregels mag lezen. Hij beweert ook,
dat dit allemaal sonnetten waren. Maar dat staat er niet. Er staat: ‘...Ik heb vandaag
veel verzen (70) gemaakt: één sonnet (op hèm), dat, geloof ik, beter is dan: “Ik denk
altoos aan u” en een vers op de moderne Hollandsche dichters in plaats van een
van v. Eeden, dat verfoeilijk mat is. Dat is allemaal jou schuld, goochelaar...’. Er
staat dus alleen dat hij één sonnet heeft geschreven en één vers, maar niet dat het
70 sonnetten zouden zijn. Dat zouden zelfs uiterst vruchtbare dichters als Verwey,
Vestdijk en...Saul van Messel niet klaarspelen! Vandaar Meijer's verklaring van ‘70’
als ‘veel’. Maar met dat laatste zinnetje weet hij dan toch ook geen raad. Naar dat
vers ‘op de moderne Hollandsche dichters’ en dat van Van Eeden heb ik indertijd,
7)
toen ik mijn studie ‘Verwey en Kloos, Het Boek van Mysterie’ publiceerde , tevergeefs
gezocht. Die schijnen niet meer te bestaan. Of wij moeten belanden bij Kloos'
‘scheldsonnetten’, of zijn aandeel in de Julia. Dat is nog niet onderzocht.

6)
7)

Meijer, The only begetter, 43.
NTg LVIII (1965), 73-83.
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5. Het ‘Nawoord’ van Meijer op blz. 98. Hier publiceert hij een brief, die ik hem ter
inzage heb gegeven, maar niet ter publicering, omdat ik de publicatie ervan in de
volledige briefwisseling aanstaande dacht. En die briefwisseling moest wachten op
de verschijning van Verwey's niet-uitgegeven gedichten. Het is mijn schuld niet, dat
dit boek zo laat verschijnt. Vruchtbare dichters zijn nu eenmaal bij de
literair-historische gemeenschap en in de boekenwereld altijd in het nadeel; zij zijn
te veelzijdig en hun werk is te omvangrijk, om het in een beperkt bestek te overzien.
Ik wil alleen dit zeggen: Verwey wist precies, wat hij aan deze makker had, en wat
hij van hem verlangde: dat Kloos' zwakheid en onbetrouwbaarheid als mens de
grote dichter, die hij zou kunnen zijn, niet blijvend in de weg zouden staan.
Dr. Meijer stelt voorop dat Kloos moeizaam dichtte. Laat ik daar dan aan toevoegen
dat hij blijkbaar alleen in verzen losschoot en die voltooide, als hij achterna gezeten
werd, of iemand hem met mededichten of/en overschrijven behulpzaam was. Van
1879 tot 1880 was dat Dr. Willem Doorenbos, gedurende 1880 en 1881 (voorjaar)
waren dat Vosmaer en Jacques Perk, van 1882 tot 1884 in Brussel weer Dr.
Doorenbos en zijn dochter Martha, van 1884 tot 1888 Albert Verwey. Met ‘Cor
Cordium’ van 1886 en het sonnet ‘Nog weet gij niet als ik den dag die komt’ (in
handen van de uitgever oktober 1975), trekt Verwey zich al terug, maar hij wil het
werk voor De Nieuwe Gids niet in de steek laten. Zijn verloving verergert Kloos'
labiele toestand, en deze moet, gesteund door Frederik en Martha van Eeden, uiting
geven aan zijn verdriet en misnoegen. Let wel, dat Verwey zelf ‘Het Boek van Kind
en God’ nooit openlijk op zichzelf betrokken heeft. Ook heeft hij er zich nooit over
uitgelaten in hoever hij aan het persklaar maken van die N.G.-verzen van Kloos
heeft meegeholpen. Dat blijft nog gissen, ook voor Dr. Meijer. Verwey heeft alleen
in een brief aan Van der Goes gezegd dat Kloos ‘overspannen’ was, en hij begreep
heel goed dat Van Eeden er niet in slagen zou, Kloos in orde te krijgen, zonder hem,
desnoods in vijandschap, van Albert los te maken. ‘Schrijf het op’ is in dit geval, ook
nu nog, de beste therapie, en zeker tegenover een dichter-criticus. Wat Verwey zèlf
8)
gezegd heeft, is, wat ik eerder gepubliceerd heb : dat Kloos ‘op zoek is naar

8)

NTg LIV (1961), 269.
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een liefde, die hem voldoet’ en ‘die hij nooit zal vinden’. De rol die Van Eeden bij dit
alles gespeeld heeft, houdt ook nog zijn vraagteken. Van Eeden heeft, vóór hij zijn
Dagboek uitgaf, er heel wat uit verwijderd, verscheurd.
Tegenwoordig is ‘motivatie’ een modewoord. Vroeger zeiden we, in het
Nederlands, ‘beweegredenen’ of ‘doelstelling’. Ten opzichte van de verhouding
Perk-Kloos-Verwey hoeven we ons niet af te vragen waarom Kloos de brieven van
Verwey vernietigd heeft, maar wel: waarom hij met zijn eigen Perk-sonnetten, als
ze er waren en goed waren, niet eerder voor den dag kwam. Verwey was in de
dichtkunst, in het tijdschriftbestuur, in de bundeling van zijn gedichten, een aanzienlijk
concurrent van hem. Perk kon dat na zijn dood in 1881 onmogelijk meer zijn. Hij
hoefde in de geschiedenis niet als Kind van God, m.a.w. epigoon van Kloos, te boek
gesteld te worden. Hoe groter Perk was, hoe meer eer voor Kloos, die zijn
nalatenschap had uitgegeven. Het is niet alleen Kloos geweest, die zich door de
overweldigende werklust en werkkracht van Verwey bedreigd heeft gevoeld. Ook
bij Van Deyssel was dat later het geval, ook bij George.
6. Een andere onuitgemaakte zaak is de prioriteit van Kloos' ‘Okeanos’ of Verwey's
‘Persephone’. Kloos heeft die openlijk opgeëist voor zijn epische fragment, Verwey
in brief voor het zijne. Verwey neemt daarin aan dat Kloos, na zijn delirium, in zijn
geheugen heeft geleden, want de cijfers wijzen uit dat ‘Persephone’ eerder
verschenen is. Dat valt dan ook niet te ontkennen. Van Verwey is nooit betoogd dat
hij met dateringen de hand gelicht zou hebben. Voorjaar 1883 was het in okt. 1885
gepubliceerde fragment van ‘Persephone’ gereed; 12 dec. 1883 schreef Kloos over
zijn Okeanosplan aan Vosmaer. Meijer betwijfelt of ‘Ganymedes’, in okt. 1886 in de
N.G. verschenen, en ondertekend: ‘Jan. 1885’, oorspronkelijk wel tot ‘Okeanos’
behoord heeft. Het eraan aangepaste Okeanosfragment is pas in 1893 in de N.G.,
in 1894 in Kloos' Verzen verschenen. Dan is er van dat Okeanos-plan wel heel
weinig terecht gekomen...
7. Dr. Meijer noteert op blz. 109 onder 11): ‘Mevrouw Nijland maakte mij eerder
opmerkzaam op de diverse verhuizingen van haar
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moeder, als gevolg waarvan de stukken hebben gezworven.’ Dit kan ik niet gezegd
hebben. Mijn moeder is, tijdens de Duitse bezetting, maar éénmaal verhuisd,
geëvacueerd van Noordwijk naar Amsterdam. Binnen de Universiteitsbibliotheek,
waarheen zij de documenten heeft laten overbrengen, hebben evenwel, wegens
de Duitse bezetting, en daarna wegens de verbouwing en uitbreiding van de
bibliotheek, verplaatsingen plaats gehad. Daarbij zijn bepaald geen stukken verloren
gegaan. Wel kunnen er, door raadplegen (Uyldert, Van Eyck en ik hadden vrije
toegang), door fotograferen, door die verplaatsingen en doordat zoveel brieven met
‘adressaten onbekend’ en losse gedichten vaak voorlopig ongecatalogiseerd moesten
blijven, enkele daarvan in de verkeerde dozen of mappen terechtgekomen zijn. Die
komen bij nader onderzoek dan ook wel weer voor den dag.
Santpoort, 28 oktober 1975
MEA NIJLAND-VERWEY
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Mnl. tsimadze
Als alles naar wens verloopt, zal in 1976 het Corpus van middelnederlandse teksten
(tot en met het jaar 1300), reeks I: ambtelijke bescheiden van dr. M. Gysseling
1)
verschijnen .
Hiermee zal de eerste stap gezet worden naar een herwaardering van onze oudste
gedokumenteerde taalperiode. De tweede stap is de geplande uitgave van alle
literaire teksten die in handschrift van voor 1301 zijn overgeleverd. Hiervan is de
voorbereiding reeds in een gevorderd stadium.
Deze enorme verzameling middelnederlands tekstmateriaal, geheel gelocaliseerd
en gedateerd, vormt een ideale basis voor zowel een grammatika als een
woordenboek van het vroegmiddelnederlands.
Om een indruk te geven van de vooruitgang die met het Corpus wordt geboekt,
kan men wijzen op het feit dat in het MNW van Verwijs en Verdam, volgens opgave
2)
in de Bouwstoffen, slechts 17 teksten van vóór 1300 verwerkt zijn , waartegenover
nu deze overweldigende hoeveelheid voor onderzoek en bewerking ter beschikking
3)
komt .
Deze bijdrage is bedoeld om een indruk te geven van wat er onder meer van dit
nieuwe materiaal te verwachten is.
Nr. 1035 van het Corpus-Gysseling is de Rekening over werken uitgevoerd aan
de infirmerie van het Sint-Janshospitaal te Brugge, d.d.

1)

2)
3)

M. Gysseling, Corpus van middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300), 's-Gravenhage
1976; dit werk dat eind 1976 bij de uitgeverij M. Nijhoff zal verschijnen, in de reeks Bouwstoffen
voor een Woordarchief van de Nederlandse Taal, wordt door de toevoeging van vier
woordindices volledig toegankelijk gemaakt voor taalkundig onderzoek.
Cf. F. de Tollenaere en W. Pijnenburg, De verwerking van vroeg-middelnederlandse teksten
met de computer, Leiden 1973, p. 13-14.
M. Gysseling, ‘Naar een corpus der Middelnederlandse teksten tot 1300’, Hand. Znl. Mij. 18,
181-188.
M. Gysseling, ‘Het corpus der Middelnederlandse teksten tot 1300. Ervaringen en problemen’.
HCTD, 39, 77-89.
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27 mei 1291, waarvan het origineel zich bevindt te Brugge, Rijksarchief, Aanwinsten,
nr. 1906/13.
Hierin troffen we een woord aan, dat noch in het MNW - althans niet als ingang
- noch in de registers op de NtG of het Ts werd aangetroffen. Een van de in
genoemde rekening opgevoerde posten luidt:
Jtem van veisteren ende van tsimadzen . iij łƍ ix s̃.
Om aan te geven om welke zaken het hierbij gaat, citeren we nog een aantal
posten:
Jtem van .c.xxv. voeten pilaren. ende .iiij1/2 dume. // elken voet .iij1/2
s̃. dat es .xxi. łƍ xix s̃./
van .v. corbeelen (steunlat of kraagsteen, uitspringende steen) .xx s̃. Jtem
van .xiiii. vij s̃. /
Jtem van graden (traptreden) ende van ordunen (hardsteen).
Jtem van dobbleelen (stevige dwarsbalken) ten boghen int huus.
Jtem van latten ende van staken
Jtem van crucen te houwene
Het gaat hier duidelijk om bewerkte bouwmaterialen (graden, latten, staken,
dobbleelen, veisteren) of om de bewerking zelf (crucen te houwene).
Het zal niemand moeite kosten in veisteren ‘vensters’ te herkennen (voor de
betekenis zie MNW i.v.) en het lijkt niet te gewaagd om bij de speurtocht naar
tsimadze uit te gaan van een materiaal of voorwerp dat aan de constructie van een
raam te pas komt.
Wat de herkomst van het woord betreft valt allereerst de duidelijk niet-germaanse
klankvorm op, zodat aan een romaanse origine gedacht kan worden. Woorden als
dobbleel, corbeel, ordunen wijzen reeds in die, met name franse richting.
Nemen we daarbij aan, dat tsimadze een min of meer geslaagde poging is om
een ontleend woord fonetisch weer te geven, dan moeten, aangezien het noteren
van franse klanken met bijv. ts of dz weliswaar niet ongebruikelijk maar toch beslist
geen regel is, onze gedachten uit-
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gaan naar een romaanse taal of dialekt, waarin klanken vóórkwamen die met ts, dz
benaderend kunnen worden weergegeven.
In aanmerking komen dan bijv. het pikardisch of het italiaans.
De eerste stap is nu, vast te stellen van welk woord tsimadze de dertiende-eeuwse
vlaamse grafische weergave is.
We menen, dat dit het pik. cymage = fr. cimaise < lat. c matium ‘kroon- of keellijst’
kan zijn. (gr. ϰυμάτιον ‘golfje’, en vandaar ‘golvend reliëf, kroon-, keellijst’ is in het
latijn in deze betekenis overgenomen en aldaar geattesteerd sedert Vitruvius, De
architectura re libri X [27 aC.]).
4)
Wat de betekenis van de aangehaalde pikardische vorm betreft, Gay, Glossaire ,
geeft i.v. cymage: cymaise, corniche, tailloir d'un chapiteau contigu à la naissance
d'une voûte ou d'une voussure.
5)
Van Houcke, Ambacht van de loodgieter , geeft onder lijst: Halfbol-halfronde
lijsten: Kiellijst = fr. cymaise; Ojief = fr. doucine. Hierbij staan deze figuren:

Wij zouden deze lijsten wellicht onder het ambacht van de steenhouwer
verwachten, gezien de oude betekenis van cymatium ‘capitellum’ onderdeel van
een zuil, maar houwen lijkt de bewerking aan te duiden onafhankelijk van het
bewerkte materaal, cf MNW, III 167, i.v. Houwen: ‘temmermanne die consten houwen’
en de volgende plaats uit Hugo von Trimberg, Renner, 7797: ‘nu gieng er drin und
wolte schouwen wie simz und venster wern gehouwen’ [± 1300] (geciteerd naar
DWb i.v. sims) een plaats die met simz und venster onsveisteren ende tsimadzen
opvallend na komt.

4)
5)

Gay, Victor, Glossairc archéologique du Moyen Age et de la Renaissance I-II. Paris 1887 (=
1885)-1928.
Houcke, Alfons van, Ambacht van den loodgieter en zinkbewerker. Koninklijke Vlaamsche
Academie voor Taal- en Letterkunde, Gent 1901. (Vak- en kunstwoorden. Nr. 6).
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Wellicht mogen we bij de constructie van ramen aan een meer algemene betekenis
‘lijst, uitstekende rand’ denken cf.: ‘Geg. steven van afflighen rabatten, lijsten,
veynsterieren, van cosinen en kapement...20 łƍ’ [Gouda, 1450] zie MNW i.v.
vensteriere.
Keren we terug naar het mogelijke model van tsimadze, t.w. pik. cymage.
Gay, Glossaire, geeft 3 vormen: ‘pour 2 chimayes et 2 corbiaus de grès’, [Artois,
1335] en ‘Alentour d'icelles nef furent mis et attachiés sappins allendroit des cymages’
[al. chimaiges] [1555].
Nu is de overgang van lat. ci- > ofr. ci-/si-/, opik. ci-, chi-/ši-/ in het onderzoek van
6)
7)
C.T. Gossen, Grammaire en Französische Skriptastudien betrokken geweest.
Zijn conclusie is, dat de combinatie ci- in anlaut, in het pik. aanvankelijk met het
grafeem c werd aangeduid (Skripta-studien p. 229). Door het contact met het
zuidelijker frans waar -c + frontvokaal als /s/ + frontvokaal uitgesproken werd ‘hatten
die pikardischen Schreiber naturgemäss das Bedürfnis, ihre Lautung graphisch
kenntlich zu machen; sie griffen zum Graphem ch, das ja im Franzischen zur
Bezeichnung des Lautes ć diente’ (a.w. p. 229). Vandaar chis, chius, cheli voor
(grafisch) ouder cis, cius, celi gesproken alle met /š-/, en vandaar ook chimage voor
cimaise = /ši-/. (De hier en het volgende gedeelte gebruikte notaties tussen //, maken
geen aanspraak op fonetische exactheid maar zijn slechts benaderende grootheden,
die dienen om de identificatie der gebruikte grafemen te vergemakkelijken).
Wanneer nu deze pik. c-, ch- en de franse c- (= resp. /š-/ en /s-/) in de vlaamse
teksten worden genoteerd, verschijnt een keur van mogelijkheden: c, ch, s, ts, tc,
tch. Het in tsimadze voorkomende grafeem ts voor pik., fr. ch, c treffen we bijv. aan
in:

6)
7)

Gossen, Charles Théodore, Grammaire de l'ancien picard. Klincksieck, Paris 1970.
(Bibliothèque francaise et romane. Serie A: manuels et études linguistiques; 19).
Gossen, Carl Theodor, Französische Skriptastudien. Untersuchungen zu den
nordfranzösischen Urkundensprachen des Mittelalters. Wien 1967. (Österreichische Akademie
der Wissenschaften philosophisch-historische Klasse. Sitzungsberichte, 253 Band).
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fr.
cens

pik.
chens 1226 (FEW, i.v.
cens)

mnl.
tsens (MNW, i.v. cijns)

cesser

--

tsissen (MNW, i.v. cessen)

cercle

chercle 1501 (FEW, i.v.
cercle)

tsirkel (MNW, i.v. cirkel)

cinquiesme

chiunqisme (Gossen,
Gramm., p. 72)

tsinxene (MNW, i.v.
cinxene)

cimaise

chimaige (Gay, Glossaire, tsimadze
i.v.)

Als dan de fr. stemloze dentale spirant /s/, (in ons geval) gespeld c in het pik.
vertegenwoordigd wordt door /š/, gespeld ch, dan is het op strukturele gronden
aanvaardbaar, dat ook de stemhebbende variant fr. /z/, (in ons geval) gespeld -sin het pik. vertegenwoordigd wordt door /ž/, gespeld -g-:

cimaise /simƐ.zə/: chimage /šimažə/.
Dat wij hier de fonemen /š/ en /ž/ noteren, sluit overigens niet de mogelijkheid uit,
dat nog resp. /tš/ en /dž/ gesproken werd, wat eveneens voortreffelijk bij de grafemen
ts en dz zou passen.
De keuze ten voordele van /š/ is gemaakt op grond van de veronderstelling dat
e

de ontwikkeling /tš/>/>/ zich in de 13 eeuw heeft voltrokken, cf. bijv. M. Regula,
Hist. Gramm. des Französischen, I, p. 95.
Wij gaan er hierbij verder van uit dat pik. cimage en var. leenwoorden zijn uit het
‘francisch’, de taal van het Isle de France. Immers de ‘pikardische’ ontwikkeling van
rom. -a]ti[u- is volgens Gossen, Gram-maire, p. 93 -ss- waarnaast vele (grafische)
varianten.
Dr. Gysseling wees ons in dit verband nog op pik. plaatsnamen die een franse
spelling met -s- /z/ hebben naast een pikardische met -g- /ž/: Belasie [1136] naast
Belagie [1159-75] cf. Gysseling, Top. Wdb. p. 117, en Belesaisies [1196] naast
Belesaiges [1134 cop. ± 1225] beide uit Bellas Adjacentias, ib. p. 120.
Dat de intervokalische -s- als /z/ werd gesproken, zou men kunnen opmaken uit
de vorm coze naast cose (= lat. causa) in bijv. Et pour cou ke ce soit ferme coze et
estaule [1322] naast Et por chou ke ce soit ferme cose et estaulc [1331] cf. Gossen,
Skriptastudien, p. 228.
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Wordt deze /ž/, gespeld -g- in het mnl. overgenomen, dan is naast ts voor /š/ uiteraard
dz voor /ž/ te verwachten:
/š/: ts = /ž/: x; waaruit volgt dat x = dz.
Vandaar pik. chimage /šimažə/ = mnl. tsimadze.
Als bewijs voor deze laatste ontwikkeling kan nog gelden de observatie dat de
uitgang -age in bijv. fr. usage in het mnl. als (vs)adze wordt weergegeven (zo Corpus,
doc. 455 [1282]). In het MNW troffen we nog aan:
mnl. foraedse: fr. fourage; mnl. kivaedse naast kijvage. Ook mnl. fordse: fr. forge;
voor -dz- vergelijke men nog zuidoostvlaams budze ‘mutsaard’ = ofr. bouge,
Hoebeke, HCTD, 41, 131-158.
In een latere pik. gedaante - mogelijk is hier sprake van aanpassing aan het
pikardische schriftbeeld - is het woord ten tweede male in Brugge ontleend: ‘Een
cafcoensteen, twee symagen, een scoorsteen’, MNW III, 1107 [1432-1468].
We vragen ons verder af, of we achter de bij Von Wartburg, FEW, i.v. cymatium
aangehaalde moderne waalse vormen als simauje (Namen) en cemôdje (Perwez)
een verder bewijs voor de uitspraak /(d)ž/ van het laatste consonantfoneem in de
noordelijke varianten van fr. cimaise mogen zien, en dus een uitspraak /səmo(d)žə/
mogen aannemen. In ieder geval is de vokaalkwaliteit van de eerste lettergreep
gereduceerd getuige een vorm als samaysen, [Oudenaarde, 1615].
De bovengeschetste verhoudingen kunnen als volgt in een schema worden
ondergebracht:
fr.
spelling

klank

pik.
spelling

klank

mnl.
spelling

c-

/s/

ch-

/(t)š/

ts-

-s-

/z/

-g-

/(d)ž/

-dz-

fr. cimaise /simƐzə/;

pik. chimage /šimažə/;

mnl. tsimadze.
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Wellicht ten overvloede zij er nog op gewezen, dat wij, met Gossen, ook een
uitspraak /š/ aannemen wanneer dit in het pik. niet expliciet door het grafeem ch is
aangegeven: c /š/ was oorspronkelijk een combinatorische variant van c /s/ voor /i/
en /e/. We lezen dus ook de oudst geciteerde vorm cimage [1335] in het Glossaire
van Gay als /šimažə/, hoewel dit niet door het grafeem ch is aangegeven.
Op grond van bovenstaande fonologische overwegingen, op grond van het op
vele gebieden zeer nauwe contact tussen Vlaanderen en Artesië, wijzend tenslotte
op de zowel in de oudste mnl. als in de oudste pik. aanhaling voorkomende koppeling
tsimadzen en corbeelen: cimages en corbiaus lijkt ons de identiteit van mnl. tsimadze
en opik. cimage genoegzaam aangetoond.
Naast de vorm tsimadze zijn er ook evident hiermee verwante mnl., mnd. en mhd.
vormen, waarvoor we de mogelijkheden van ontlening uit een andere bron zullen
moeten onderzoeken.
Allereerst is daar de vorm simetze, Hendrik van Veldeke, Eneide, 9447,
geattesteerd in de handschriften H, h en M (cf. Gabriele Schieb, Henric van Veldeke,
Eneide; II. Untersuchungen, p. 279). Deze vorm wordt met zijn varianten simeze
(ib.) en simetz, Eneit 9442 (cf. DWb. i.v. sims) enerzijds herleid tot lat. sīmātus
‘platgedrukt’, zo Kluge-Götze-Mitzka, Etym. Wb. (1967) i.v. sims, anderzijds tot lat.
c matium, zo O. Schade, Ahd Wb. (1872-82) p. 764 b, terwijl Gabriele Schieb (vgl.
de hierboven aangehaalde plaats) in navolging van Meyer-Lübke, Rom. Etym. Wb.
3

, p. 226 ofr. cimese (< cymatium) hierbij een bemiddelende rol laat spelen.
Hierbij spelen een drietal kwesties. De eerste is de vraag of er een ohd. simiz‘capitellum’ < lat. c matium heeft bestaan, een in verschillende woordenboeken
8)
(Schmeller, Graff, Weigand, Trübner ) figu-

8)

Weigand, F.L.K. Deutsches Wörterbuch I-II. Fünfte Auflage. Herausgegeben von Herman
Hirt. Giessen 1909-1910. Schmeller, J. Andreas. Bayerisches Wörterbuch....I-II.
Stuttgart-Tübingen 1827-1837. Graff, E.G. Althochdeutscher Sprachschatz oder Wörterbuch
der althochdeutschen Sprache...6. Berlin 1842.
Triibners deutsches Wörterbuch 6. Begründet von Alfred Gösse. In Zusammenarbeit mit
Eduard Brodführer und Alfred Schirmer herausgegeben von Walther Mitzka. Walter de Gruyter
& Co., Berlin 1955.
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rerende vorm, wiens bestaan de mogelijkheid van ontlening van simets en var. aan
het iie-eeuwse frans onwaarschijnlijk zou maken. De plaats in genoemde
woordenboeken blijkt echter steeds - direkt of indirekt - geciteerd naar glossen in
de Codex-Cheltenhamensis 9303, (= Steinmeyer-Sievers III, 718 nr. 42).
Dit simiz is, zoals G. Schieb, Untersuchungen, p. 279, reeds opmerkte niet
oudhoogduits, d.w.z. noch oud- (waarschijnlijk 13e-eeuws) en ook niet hoog(waarschijnlijk westfaals). Men vergelijke enige andere vormen uit deze codex:
auensterre (= hesperus, 716, nr. 6); scimeringe (= crepusculum, 715, nr. 7); swager
(=socrus, 715, nr. 42, hierbij is aangetekend I. swiger); wateruat (= soriscula, 717,
nr. 6); hantdoc (= mappula, 717, nr. 7) en ruggelaken (= dorsale, 717, nr. 10).
Wanneer nu simiz niet reeds ohd. is, dan wordt ook de mogelijkheid van ontlening
van deze vorm en latere varianten rechtstreeks uit het latijn en nog vóór de
hoogduitse klankverschuiving welhaast uitgesloten.
Een uit het laat-lat. c matium ontleende vorm zou bovendien naar het model
van vîvarium: wîwâri: Weiher; pîlarium: pfîlâri: Pfeiler; spîcarium: spîhhâri: Speicher
9)
in het nhd. de vorm (c matium: *simazi:) *Seimetz opleveren .
Ontlening van hd. sims aan het latijn is derhalve onwaarschijnlijk. De tweede
vraag is of lat. sīmātus ‘platgedrukt’ als grondvorm in aanmerking komt. De ontlening
moet dan voor de hd. klankverschuiving hebben plaatsgevonden. Los van de kwestie
dat deze lat. vorm is aangevoerd om een - niet bestaand - ohd. simiz te verklaren
voor de tweede -i- waarvan geen umlautsfaktor aanwezig is, en die overigens de
lange a niet zou hebben beïnvloed, moet worden opgemerkt dat men ook hier de
ontwikkeling van -î- in open syllaben tot -ei- zou verwachten, dus sīmātus: sîmiz:
*Seimetz.

9)

Verdere voorbeelden van -atium zijn ons onbekend tenzij men toponiemen bewijskracht wil
geven: Gysseling, Top. Wdb. p. 1018: Viusatium [1036], Viosaz [1035-39], ndl. Weset fr. Visé.
Dit zou duiden op een ontwikkeling *simas, een fase die zou passen tussen ohd. *simasi en
mhd. simez, cf. mnd. *semet naast wezet. Mnd. sem(e)se is derhalve waarschijnlijk aan het
romaans ontleend.
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Men zou bovendien, naar het model van lat. sināpi > senf, door a-umlaut sīmātus
10)
> sem
verwachten.
Dit, naast de hieronder nader geadstrueerde waarschijnlijkheid van een ontlening
uit het ofr. cimese, sluit voor ons deze mogelijkheid uit.
Het derde punt is dan de door G. Schieb reeds voorgestelde ontlening uit het ofr.
cimese [1160, Benoît] (cf. Dauzat e.a. Nouveau dictionnaire étymologique, i.v.
cimaise). Het is aan te nemen dat de intervokalische -s- stemhebbend was. Althans
het feit dat de geassibileerde stemhebbende dentale spirant in het pik. met -g- wordt
genoteerd tgo. -ch- voor de stemloze variant, kan op een afwijkende uitspraak wijzen.
Aangezien -ch- tgo. -g- gewoonlijk de oppositie stemloos: stemhebbend weergeeft,
een observatie, die gesteund lijkt door mnl. ts naast dz in de overeenkomstige
posities, lijkt het dat in ofr. cimese de -c- stemloos, de -s- stemhebbend is geweest.
Hiervoor kunnen dan in het mnl. (Veldeke) ter onderscheiding resp. de symbolen s
en z zijn gebruikt. Het is de vraag of het ofr. de slot-e- in cimese louter grafisch was
of nog een /e/ of /ə/ aanduidde.
Blijkens de mhd. vormen is de slot -e- in ieder geval spoedig geapokopeerd, zodat
de oorspronkelijke intervokalische -s- in de auslaut kwam, waar de oppositie
stemloos-stemhebbend werd geneutraliseerd. De terugtrekking van het accent van
de tweede naar de eerste lettergreep tenslotte is verantwoordelijk voor de syncope
van de -e-: vandaar ofr. cimese = mhd./mnl. simes(e) > nhd. sims.
De sporadische spelling met -tz- (simetze, Veldeke, Eneide, 9447) lijkt een
verkeerde interpretatie van het grafeem -z- door latere hoogduitse afschrijvers.
Wellicht ten overvloede zij er nog op gewezen dat hd. sims uit het frans, niet uit het
pikardisch is ontleend. Immers de pikardische vorm, die op zijn beurt uit het fr. werd
ontleend blijkens de grafemen -s-, -g- voor lat. - a]ti[u -, waar het pik. normaal -ssheeft, is chimage waarbij men bezwaarlijk mhd./mnl. simez kan doen aansluiten.

10)

De volgens deze theorie klankwettige vorm sem is inderdaad enige malen geattesteerd, in
3

deze vorm in Diefenbach, Glossarium 374 , naar een in 1517 te Leipzig gedrukt Promptuarium;
DH'b i.v. sims geeft nog semps.
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Men kan zich de ontstane situatie als volgt voorstellen:

Naast mnl. tsimadze, [Brugge, 1291] en mnl. simeze, Veldeke, treffen we nog
een derde mnl. vorm aan t.w. zeems, [Utrecht, 1456].
MNW, VII 870 geeft i.v. Seemsch: ‘Wel niet hetzelfde woord (als seemsch ‘leder’)
zal bedoeld zijn Rek. d. Buurkerk, 156 (a 1456): ‘van twee zeems, die leggen op de
pijlres after choor’ en vervolgt: ‘doch vgl. boven de plaats uit Buurk.; evenwel pijlre
is dan vreemd’. De laatstgenoemde plaats uit Buurk. bevat zeemsch met de betekenis
‘lederen’. Het is duidelijk dat dit zeems het mnl. utrechts equivalent is van brugs
tsimadze en Veldeke's simeze. Bij de utrechtse vorm sluiten aan de volgende
11)
plaatsen uit de Rek. v. Nijmegen, III, p. 146 en V , p. 129.
Nijmegen [1523]:

‘Van meister Ysbrant gekofft dat zeemsell
mit 4 piilres,...’

id. [1534]:

‘den steen dwelck steet boeven buyten
der Hezelpairten, mytten sempselen
dairby behoerende...’

Deze -sel-afleidingen troffen we verder nog aan in Schiller-Lübben i.v. gesemsel,
terwijl ook, als lemma naast het simplex semese, het -odi-adjectief semseden
12)
voorkwam .

11)

12)

Rekeningen der stad Nijmegen 1382-1543. Deel III: 1521-1526. Uitgegeven door H.D.J. van
Schevichaven en J.G.J. Kleijntjens, s.j. L.C.G. Malmberg, Nijmegen 1912.
Rekeningen der stad Nijmegen 1382-1543. Deel V: 1532-1534. Uitgegeven door J. Kleijntjes
en L. Sormani. L.C.G. Malmberg, Nijmegen 1916.
Van het grondwoord simese noteerden we de volgende oudere samenstellingen en afleidingen:
1. seemsel [Nijmegen, 1523] 2. gesims reeds mhd. (later ook in het tsjechisch ontleend:
gzyms) 3. geseemsel [Münster, 16e e.] en 4. seemsede dat op een -ôdi-adjectief wijst, maar
natuurlijk pas na de ontlening van semese kan zijn gevormd.
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Bremen [z.j.]:

‘Item 12 gl. 4 mannen, de steen sneden
to semezen to den toernen’.

Wismar [1576]:

‘2 m. vor i quarter semsen’.

Lübeck [z.j.]:

‘Willen de kunthormaker schappe maken
vppe den koep, de scholen se mit
seemseden listen maken’.

Münster [16e e.]:

‘So sollen sie die kercke nieder brecken
wente up dat leste gesemsel’.

De hier voorkomende ontleningsvorm blijkt op grond van drie argumenten ouder
te zijn dan zowel de brugse vorm als die bij Veldeke:
1. De terugtrekking van het accent op de initiale syllabe;
2. het stemhebbende karakter van de initiale spirant en
3. de rekking in open syllabe van de nieuwe hoofdtonige klinker.

Aangezien de rekking in open syllabe [10e-11e e.?] ouder is dan de eerste franse
attestatie [12e e,] kan mnd. mnl. zeems bezwaarlijk aan het ofr. zijn ontleend. Wellicht
mogen we voor deze vorm uitgaan van een rom. *simatju, in ieder geval een vorm
uit het grensgebied laatromaans-vroeg oudfrans.
De hier beschreven vormen zouden daarmee de oudste ontleningslaag
vertegenwoordigen.
Om de geschiedenis compleet te maken kunnen we nog wijzen op een vierde
variant, die we aantreffen
1. bij Kiliaan, Etymologicum, echter pas sinds de 3e druk [1599] i.v. semeyse .j.
standvincke. Dit lemma stand-vincke wordt verklaard als ‘stand vliet der
schouden, Antes camini, mutilus infumibili angularis: eminens lamina, regula
siue planea in camini latere;
2. Stallaert, Glossarium, 2,24 i.v. caefbalck: Nemaer vermach elck van de
ghebueren wel daerinne [nl. in eenen gemeenen muur] werckelic te werckene
met caven, stantvlieten, samaysen, caefbalcken,..[Oudenaarde, 1615].
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Voor deze betekenis ‘vooruitstekende rand van een schoorsteenmantel’ nd. keper,
13)
fr. chevron, d. Käpfer cf. J. Sigart, Glossaire Wallon , iv. cimaite: ‘tablette de
cheminée’...fr. cinaise, moulure; en verder DWb. i.v. Gesims: onder e): gesims,
leistenwerk, zieraten bei einfassung der...fenster, kamine.
Het is duidelijk dat Kiliaan dit woord kennelijk aan nederlandse bron heeft ontleend
blijkens zijn spelling met een e in de eerste lettergreep.
Tenslotte, en we citeren een werk dat we reeds eerder aanhaalden, Van Houcke,
Ambacht van de loodgieter, i.v., heeft het ndl. het woord cimase nog een keer
ontleend: ‘CIMAAS var. SIMAAS (W-VI.) = fr. cimaise’.
Deze vorm is tenslotte, blijkbaar via E.J. Haslinghuis, Bouwkundige Termen [1953],
in de dikke Van Dale [1969] opgenomen: ‘cimaas' (< Fr.), m., timm.) lijst met een
bol en een hol profiel, vloeilijst’.
Overigens noemt Haslinghuis het gebruik van de term cimaas verouderd. De
lotgevallen van lat. c matium in de nederlandse gewesten kunnen als volgt
chronologisch worden weergegeven.
1. Oudste ontleningslaag, vóór 1100: rom. *simatju (of toch reeds ofr. cimese) >
germ. simeze > mnd. mnl. zeems (Oudste gedateerde plaats zeems, [Utrecht,
1456] en semsen (m.v.) [Wismar, 1576]).
2. Tweede ontleningslaag, (identiek met I. indien beide uit het romaans zijn
ontleend) 12e eeuw: ofr. cimese = mhd., mnd. simeze > nhd. sims. (oudste
plaats Veldeke, Eneide 9447).
3. Derde laag; 1291: opik. chimaige = mnl. tsimadze (oudste, enige plaats,
[Brugge, 1291]).
4. Vierde laag, 16e e.: nfr. cimaise = nl. semeyse (plaatsen: semeyse Kiliaan
[1599], volgens F. Claes s.j. vermoedelijk uit vlaamse bron, en Stallaert,
samayse [Oudenaarde, 1615]).
5. Jongste laag, sedert de 19e e.: nfr. cimaise = ndl. cimaas (cf. Van Houcke
[1901], overgenomen door Haslinghuis, waaruit Van Dale [1969] het op zijn
beurt ontleende.

13)

Sigart, J. Glossaire étymologique montois ou dictionnaire du wallon de Mons et la plus grande
partie du Hainaut. Émile Flateau, Bruxelles-Leipzig 1866.
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Wij zijn aan het einde van ons betoog gekomen en geven de resultaten en enige
nevenuitkomsten van ons onderzoek nog eens in het kort weer.
1. Mnl. tsimadze heeft nu een plaats in de nederlandse lexicologie. De oorsprong,
betekenis en de verhouding tot de verwante vormen werden opgehelderd.
2. De oorsprong van het verwante d. sims, mhd. simez is onderzocht, doch niet
opgehelderd.
a. Ontlening aan het fr. moet ernstig worden overwogen.
b. Ontlening aan lat. sīmātus (zo Kluge c.s.) is weinig waarschijnlijk.
3. De opvatting over sims en var. bij Kluge, Etym Wdb.20 i.v. Sims: ‘Den andern
germ. Sprachen fremd geblieben’ en ‘den andern germanischen Sprachen fehlt
das Wort’ in DWb i.v. sims, moet in het licht van mnl. zeems, mnl. zeemsel
herzien worden.
4. MNW kan een nieuw artikel opnemen t.w. zeems ‘kapiteel’ [Utrecht, 1456] =
hd. sims, mnd. sem(e)se.
Leiden, maart 1976
Instituut voor
Nederlandse Lexicologie
W.J.J. PIJNENBURG
J.W. SMITS
14)
J.J. VAN DER VOORT VAN DER KLEIJ

14)

Dit artikel is door mij opgesteld op basis van de resultaten van het onderzoek van Smits, Van
der Voort van der Kleij en mijzelve. Wij zijn de heren Goossens en De Tollenaere zeer
erkentelijk voor de waardevolle suggesties, waarvan het artikel heeft kunnen profiteren (W.P.).
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Onbekende handschriften van Het leven van Jezus van Thomas
à Kempis en nieuwe argumenten voor zijn auteurschap
Niet alleen het toeval heeft het aantal handschriften, waarin een middelnederlandse
tekst is overgeleverd, bepaald. Ook in die zo sterk aan traditie gehechte tijden heeft
de mode, vraag en aanbod in een zekere periode, een rol gespeeld: zelfs bij de
vormgeving van een door de bijbelse overlevering zo sterk aan een grondpatroon
gebonden tekst als: Het Leven van Jezus.
In de vijftiende eeuw was bij ons het ellenlange Leven van Jezus, omstreeks 1350
door Ludolphus van Saksen gecompileerd, zeer populair, gezien het aantal
handschriften en de talloze citaten hieruit, welke we bij andere schrijvers aantreffen.
De meeste drukken zijn in het Latijn, maar Albert Viktor Schelb noemt in zijn
dissertatie: Die Handschriftengruppe ‘Do der Minnenklich Got’ (Ein Beitrag zur
spätmittelalterlichen Passionsliteratur) uitgaven in alle talen van West-Europa en
1)
alleen al voor de jaren tussen 1472-1522 een veertigtal! .
2)
Wie dit werk, vier ‘pillen’ in zeer kleine druk , te zwaar op de maag lag, kon terecht
bij het zogenaamde Pseudo-Bonaventura Ludolphiaanse Leven, een compendium,
stammend uit het eind der veertiende eeuw, dat eveneens herhaaldelijk is
3)
afgeschreven .

1)
2)
3)

Diss. Freiburg in Br. 1972 p. 34.
L.M. Rigollot Sac., Ludolphus de Saxonia, Vita Jesu Christi. Parijs 1870. (Door mij geciteerd).
J. Deschamps, Middelnederlandse Handschriften uit Europese en Amerikaanse Bibliotheken.
Tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Kon. Zuidnederlandse
Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis. Brussel, Kon. Bibliotheek Albert I,
24 okt.-24 dec. 1970, p. 161-163.
C.C. de Bruin, Het Bonaventura-Ludolphiaanse leven van Jezus. Prolegomena voor een
uitgave, Dr. L. Reypens Album. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr L. Reypens S.J. ter
gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag op 26 februari 1964, Antwerpen 1964, p. 115-130.
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Deze geschriften behoren tot het gemeenzaam-belerende type, waarin het
Passieverhaal absoluut centraal staat en men de lezer er meer persoonlijk bij tracht
te betrekken door zinsneden als: merke wel; laten we gaan met; kusse de kribbe;
draag het Kindeken; wene mee met, enz. De lering werd verstrekt in de ‘geleerde’
uitleg, meestal een compilatie van citaten uit de Kerkvaders, vaak in rijen punten
vervat, tot gemak van de lezer en vooral van de beroepsprediker, die deze punten
als leidraad voor zijn sermoen kon benutten.
Handzaam was zo'n 181 hoofdstukken tellend werk natuurlijk niet en voor het
dagelijks gebruik ontstonden tractaatjes waarin men kon vinden, hoe men het lijden
gedurende de zeven weekdagen kon overdenken, zoals in de bekende, ten onrechte
aan Johannes Vos van Heusden toegeschreven: Brief over het Leven en Lijden van
4)
Onze Heer Jezus Christus .
Bij de Moderne Devoten werd het gewoonte om zelf rapiaria samen te stellen,
bestaande uit citaten uit de bij hen geliefde ‘Vaders’, betrekking hebbend op het
Leven van Jesus, welke men bij de dagelijkse meditatie tot uitgangspunt koos. Stap
voor stap volgt men aan de hand van deze teksten Zijn Levensgang met het doel
Zijn Voorbeeld in eigen leven in te passen. Zo wordt het ‘verhaal’ minder kleurig,
de belering wordt zèlf overdenken, belijdenis en gebed. Sinds 1951 kennen we
dankzij de artikelen van M. van Woerkom S.C.J. het Libellus omnes inquit artes van
5)
Floris Radewijns , wellicht het oudste rapiarium uit deze kring, met als voornaamste
bronnen naast het Evangelie: Bonaventura's Lignum Vitae, de sermoenen van S.
Bernardus en exempelen uit de Dialogi van Gregorius de Grote en uit de Legenda
aurea van Jacobus de Voragine.
Hoezeer men een geheugensteuntje nodig had om de episodes van het Leven
in de juiste volgorde te plaatsen, bewijzen de korte overzichten in telegramstijl in
de werken van Bonaventura (b.v. Meditationes, thans op naam van Johannes de
Caulibus, maar volgens Kurt

4)
5)

C.C. de Bruin, De dietse oertekst van de anonieme Epistola de vita et passione domini nostri
Jhesu Christi. Ned. Archief voor Kerkgeschiedenis n.s. 34, 1944-1945, p. 1-25.
Ons Geestelijk Erf, XXV, 1951, p. 113-158; p. 225-268.
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6)

Ruh en P. Columban Fischer onterecht ); ook Ludolf geeft soms een dergelijk
uittreksel, voorafgaand aan het uitgewerkte verhaal.
Gerard Zerbolt van Zutphen voorzag ook, dat zijn Broeders bij het volgen van zijn
7)
Opclimminghe (De spiritualibus ascentionibus ) een korte handleiding nodig zouden
hebben en hij paste aan het eind van deel II zo'n overzichtje in (c. XXVIII-XXXI;
XXXIII-XXXVII; XXXIX-XLI) afgewisseld met nog vrij uitvoerige meditaties. ‘En
daarom hebben wij om uwer lichter oefeninge wille het lijden Christi met korte
partikelen uit het Evangelie vergaderd.’ (Mahieu p. 189).
Maar men wenste het nog korter, zonder verdere beschouwingen, en zo vinden
we in hs Venray, Klooster Jerusalem V bl. 38b-43a: Vanden leuen cristi myt cortheit
8)
ouer gaen totten auentmael toe , hetgeen overeenstemt met c. XXX van Gerard.
Ook het daaropvolgende stuk op blz. 43a-51a Vanden auentmael cristi is identiek
aan een hoofdstuk uit de Opclimminghe en wel c. XXXI Gerards Leven voldeed
kennelijk aan een behoefte. Ik vond het nog in hs I G 5 van de Amsterdamse
Universiteitsbibliotheek op f. 20a-23a: Vander boetscap die (die) enghel Gabriel an
Marien dede: doe die vollichheit des tiits gecomen was dat die voerseide figuren
9)
vervullet souden werden (= c. XXVIIII-XXX) . Opgesierd met een passage over het
‘quaet des vleysches’ komen deze twee stukken eveneens voor in hs Leiden
Letterkunde 317 f. 182-191 onder de titel: Een deuote oefeninghe vanden leuen
10)
ende liden ons heren . Aanvangend met deze zelfde

6)
7)

8)

9)
10)

Kurt Ruh, Bonaventura deutsch. Ein Beitrag zur deutschen Franziskaner-Mystik und Scholastik.
Bibliotheca Germanica 7, Bern 1956, p. 269.
Kan. J. Mahieu S.T.D., Gerard Zerbolt van Zutphen, Van geestelijke opklimmingen. Brugge
1941.
J. van Rooy, Gerard Zerbolt van Zutphen, diss. Nijmegen 1963. Geen der bovengenoemde
handschriften wordt door Van Rooy genoemd.
Lucidius Verschueren O.F.M., Handschriften afkomstig uit het klooster Jerusalem te Venray.
Miscellanea Mgr dr J.M. van Gils. Publications de la Société historique et archéologique dans
le Limbourg, LXXXV, 1949, p. 705. (Tweede helft 15e eeuw).
Uitvoerig beschreven door W. de Vreese, De handschriften van Jan van Ruusbroec's werken,
Gent 1900 p. 404. (Eerste helft 15e eeuw).
G.I. Lieftinck, Codices 168-360 societatis cui nomen Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde, Leiden 1948, p. 141. (Bibliotheca universitatis Leidensis. Codices manuscripti,
V. Codicum in finibus Belgarum ante annum 1550 conscriptorum qui in bibliotheca universitatis
asservantur, pars I). (anoniem ca 1500).
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hoofdstukken en onder nagenoeg dezelfde titel: een deuote oefeninge des leuens
ende des lidens ons lieues heren ihesu christi, is een veel groter gedeelte uit de
11)
Opclimminghe overgenomen in hs Berlijn St. Bibliothek germ. oct. 141 f. 4v-75 .
Naast deze proza-teksten werden er om de goede volgorde gemakkelijker te
onthouden ook mnemotechnische verzen vervaardigd, waarvan ik een enkel
voorbeeld afdruk naar het artikel van Bertilo de Boer O.F.M., De Souter van Alnanus
de Rupe:
Praedicunt, sine vae,
Joseph, dat Ave
parit a vae,
scinditur, adveniunt
sistunt, fugiunt,
12)
duodennis .

Rond 1500 verliezen de Passieverhalen vaak het gemoedelijke en vooral ook het
innige van toon, wat ons in de oudere Levens of weekoefeningen nu nog kan
ontroeren als het tenminste niet al te sentimenteel wordt. De prediker uit wat later
tijd moest om zijn gehoor te boeien met fellere kleuren schilderen. Het karakter van
deze verhaaltrant wordt soms emotioneel-hysterisch, soms zelfs sadistisch. Het
publiek was waarschijnlijk immuun geworden voor een Passieverhaal in soberder
stijl door het eigen lijden in barre tijden van hongersnood, epidemie of oorlog. Ook
zullen de afschuwelijke terechtstellingen de gevoeligheid hebben afgestompt, zodat
het medelijden alleen nog door hevige effekten kon worden opgewekt.
In Brugmans Devote oefeninge des kijnsheit, des middels ende des eyndes ons
Heren Christi is hiervan geen spoor te bekennen. We

11)
12)

H. Degering, Kurzes Verzeichnis der germanischen Handschriften der Preussischen
Staatsbibliothek III. Die Handschriften in Oktavoformat, Leipzig 1932. (eind 15e eeuw).
Ons Geestelijk Erf, XXXIII, 1959, p. 171.
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lezen van het Lam dat voor de wolven wordt geworpen, van bassende, Hem
bedreigende honden, van kinnebakslagen en veel bloed, maar alles in traditionele
trant. Even traditioneel is zijn wijze van aanspreken, ook bij hem het overbekende:
merke, overdencke, laet ons gaen met.
Brugmans Leven onderverdeeld in vier delen: Kindheid, Werkende Leven, Passie
en Openbaringen, werd in 1854 door W. Moll uitgegeven naar hs 101 E 12 van de
Deventerse Athenaeumbibliotheek en is in 1947 in modern nederlands overgezet
door Matthias Goossens, voor welke uitgave P. Knipping een inleiding schreef,
waarin hij op afhankelijkheid van Ps. Bonaventura's Meditationes wees, maar geen
13)
regelrechte vertaling kon aantonen .
P. Optatus O.F.M. Cap. bewees in zijn zeer verdienstelijke artikelen: De invloed
14)
van Hubertinus van Casale op het Leven van Jezus door Jan Brugman , hoe
Brugman zeker in de twee eerste delen van zijn Leven grote stukken uit Hubertinus'
Arbor letterlijk vertaalde of anders op de voet volgde. Het derde deel bleek er losser
van te staan, maar ook daar waren vrij lange, overeenkomstige passages aan te
wijzen. De reden ligt, dunkt me, voor de hand. In het Passie-gedeelte wordt
Hubertinus beschouwelijker, minder verhalend en gaf dus niet meer het voorbeeld,
dat de geanimeerd vertellende Brugman zocht. Deze wilde graag uitweiden over
de bekende evangelieteksten, familiaar meelevend met het leed van Moeder en
Zoon. Zo heeft hij bij de kruisdraging kennelijk aan een eigentijds, opwindend
straatgebeuren gedacht als hij schrijft: ‘Och hoe vol waren die straten, die husen
15)
ende vynsteren! Och hoe riepen die drenkers inden taveernen’ .
Maar niettegenstaande zijn soms pakkende beschrijvingen en enkele gevoelige
stukjes, moeten zijn tijdgenoten dit werk hebben gezien als

13)

14)
15)

W. Moll, Jahannes Brugman en het godsdienstig leven onzer vaderen in de vijftiende eeuw
grootendeels volgens handschriften geschetst, II, Amsterdam, 1854, p. 287-407.
C. van Slee, Catalogus der Handschriften berustende op de Athenaeum-Bibliotheek te
Deventer. Deventer 1892 nr 27. Matthias Goossens, Leven van Jezus van Pater Brugman,
Roermond-Maaseik 1947.
Ons Geestelijk Erf, XXIII, 1949, p. 315-334; 427-434.
Moll, t.a.p. p. 362 c. 91.
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een navolging, welke niet meer aan de eisen des tijds voldeed. Het leverde uiteraard
met zijn vier delen (42, 22, 160 hoofdstukjes en een ‘aangeplakt’ en ietwat afgeraffeld
vierde deel, dat er 29 telt) geen vlot leesbaar overzicht. Uitleg aan de hand van
citaten of van eigen vinding ontbrak en hoewel opwekkend tot liefde voor Christus
miste het de beschouwende inslag en het streven steeds het eigen leven met zijn
tekortkomingen aan Christus' Voorbeeld te toetsen van de zo zeer in zwang zijnde
meditaties. Het miste ook het element van verbeten, inwendige strijd om het eigen
karakter om te vormen; de wanhoop om menselijk-klein-zijn en het intens verlangen
naar vervolmaking en naar het Hemels Jerusalem. Het meest modem is vreemd
genoeg de proloog, welke hij echter letterlijk van Hubertinus overnam. Het is volgens
16)
F.A.H. van den Hombergh het werk van een oud man, geschreven na 1464 .
Behalve het handschrift uit Deventer kennen we nog twee volledige handschriften,
beide uit Berlijn: hs. germ. qu. 1096 en 1097 van de Staatsbibliotheek, beide ook
17)
omstreeks 1475, dus kort na Brugmans dood (1470) geschreven .
Zeer verrast werd ik door de aanwezigheid van Brugmans werk onder een andere
titel en zonder auteursnaam in Hs. Essen, Münsterarchiv ms 3 f. 140-223v. (Zie
hierover een uitvoeriger beschrijving op pagina 52-53).
De Amsterdamse Universiteitsbibliotheek bezit in hs I G 35 (cat. nr 529) nog
enkele fragmenten uit Brugmans Leven op f. 86-94, en wel de proloog waaraan het
stuk over de zaterdag ontbreekt en hoofdstuk 103 met het typische Brugman-beeld
van Jezus als herbergier, het slot van 129, de tweede helft van 137 en 143. Tussen
f. 91 regel 392v: ende hi sal eten, is echter een stuk uit de Orationes en Meditationes
de Vita Christi van Thomas à Kempis deel I pars II meditatie nr 18 (Pohl V p. 115
18)
r. 21 - p. 118 r. 19) ingevoegd .

16)
17)
18)

F.A.H. van den Hombergh, Leven en werk van Jan Brugman o.f.m. (± 1400-1473). Diss.
Nijmegen 1967. Groningen 1967, p. 95.
H. Degering, Kurzes Verzeichnis der germanischen Handschriften der Preussischen
Staatsbibliothck, II. Die Handschriften in Quartoformat, Leipig 1928.
M.B. Mendes da Costa, De handschriften der stedclijke bibliotheek met de latere aanwinsten,
Amsterdam 1902. (Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam. Catalogus der handschriften
2).
Michael Iosephvs Pohl, Thomae Hemerken a Kempis, Opera Omnia. V Friburg i. Br., 1902.
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Moll (II p. 285-286) wees reeds op een handschrift (Amsterdam U.B. I F 16 cat. nr
516) waarin enige hoofdstukken uit Brugmans Leven in een ander Jesus- en
Marienleven waren geschoven. Dit laatste is door D. A. Stracke uitgegeven naar
een handschrift in zijn privé bezit als: Beknopt Jezus' en Marienleven uit de XIV
19)
eeuw . De Amsterdamse U.B. bezit hiervan een exemplaar, hs I G 27 (cat. 521)
dat evenals hs I F 16 uit het eind der 15e eeuw stamt of nog iets later. Het is hier
en daar uitgebreider dan Strackes tekst en ik ben geneigd aan te nemen, dat deze
passages van later datum zijn.
Het vroege Beknopte Leven bekoort ons immers juist door zijn stille soberheid.
De uitweidingen in het latere Amsterdamse handschrift vallen echter op door de
rauwheid, het op wreedheid beluste, dat dit genre dan meer eigen wordt. Zo lezen
we op f. 39v niet alleen, dat men Hem het haar bij handenvol uittrekt, maar ook dat
reeds tijdens de Kruisdraging Zijn gelaat geblakerd wordt met brandende fakkels
en dat Johannes ontzet naar Maria ijlt, roepend dat Haar Zoon al haast niet meer
te herkennen is. Na f. 150 wordt ook telkens de gebedsvorm gebruikt, toen in de
mode, maar nog afwezig in de ‘Beknopte’ vorm.
Heeft Brugman beseft dat zijn manier om een Leven van Jezus te schrijven
verouderd was en heeft hij wellicht een modernere versie willen geven? Volgens
Jan Mombaer zou hij een werkje Considerationes de passione Domini geschreven
hebben - of dit wil men althans uit zijn opmerking lezen (Moll II p. 284 n. 1). Paquot
en ook Moll betwijfelen het echter dat het hier om een boekje gaat, maar beschouwen
de uitlating van Mombaer, die verhaalt hoe Brugman zijn Considerationes steeds
met een zelfde groet en gebed tot God placht te besluiten, als een beschrijving van
Brugmans gewoonte van mediteren.

19)

Ons Geestelijk Erf, XLV, 1940, p. 287-332.
Ruh, Bonaventura Deutsch p. 143 noemt nog naast hs. Berlijn oct. 188 f. 2r-37r een
middelduitse versie in hs Trier 2017 (660) f. 194v-213v. Het komt als weekoefening voor in
hs Weert, Provinciaal Archief der Minderbroeders 5 f. 199a-239b.
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In 1939 deed Titus Brandsma alle Brugman-bewonderaars verheugd opzien door
de publicatie van zijn artikel Pater Brugman's ‘Considerationes de Passione Domini’
20)
gevonden ). Het gaat hierin om hs Berlijn St. Bibl. germ. oct. 29 f. 3-31: Opten
heiligen Palmdach. Ene devote oeffeninghe her Johan Brug. Brandsma beschrijft
dit werkje als een Leven Ons Heren in 40 Ontboezemingen. In Katalogus N. 259
November 1905 nr 29 van Theod. Völckers Verlag & Antiquariat te Frankfurt a./M.
vond Brandsma nog een tweede exemplaar dat 44 Ontboezemingen telt: Her
begynnen ynnige oeffenynge und gebeder wan dem lijden wns lieven heren De
gemacht hait her Johan bruckman begynnende vanden palmdage. Op p. 80 van
zijn artikel wees Titus Brandsma op de opvallende overeenkomst van deze
Ontboezemingen met de Orationes et Meditationes de Vita Christi van Thomas à
Kempis. Hij gaf echter de titel van deel I van dit werk, wat latere onderzoekers op
een verkeerd spoor bracht, want zij gingen het verwarren met de Sermones de Vita
et Passione Domini van Thomas (Pohl deel III). De Ontboezemingen beginnen bij
Orationes c. XXII van deel I pars I en gaan via het pars altera door in deel II pars I.
De extra hoofdstukken uit het Frankfurtse handschrift sluiten aan bij enkele capita
van Thomas deel II pars II, waarbij dient opgemerkt te worden, dat er niet alleen
minder capita zijn, maar dat ook elk hoofdstuk afzonderlijk aanmerkelijk korter is.
Brandsma veronderstelde nu, dat Thomas de Ontboezemingen van Brugman in het
Latijn had vertaald en aanzienlijk uitgebreid.
Dit was natuurlijk koren op de molen van Jac. van Ginneken, die niets liever wilde
dan aantonen hoe Thomas nooit iets anders had gedaan dan uitbreiden en al of
niet vertalen van andermans werk, om daarmede zijn theorie, dat de Imitatio een
bewerking van Thomas van een oorspronkelijk concept van Geert Groote zou zijn,
te staven. In ditzelfde jaar 1939 nog, deed hij twee artikelen het licht zien: Hoe
Thomas A Kempis Pater Brugmans Beschouwingen over het Lijden van Christus
21)
in het Latijn bewerkte en Thomas Hemerken en Pater Brugmans ‘Leven van Jesus’ ,
waarin hij ook overeenkomst met het bekende Leven van Brugman aantoonde.

20)
21)

Tijdschrift voor Taal en Letteren 27, 1939, p. 71-85.
Onze Taaltuin 8, 1939-1940, p. 161-179; 229-250. Van Ginneken noemt de Ontboezemingen
steeds Beschouwingen.
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Vooreerst werd deze zienswijze allerwegen geaccepteerd, maar er kwam verandering
in de algemene opinie toen P. Optatus demonstreerde, dat ook Brugmans werk
bepaald niet origineel genoemd kon worden, maar in sterke mate afhankelijk van
Hubertinus' Arbor.
In 1949 noemde A. van Dijk O.F.M. in zijn uitgave Jan Brugman, verspreide
Sermoenen, de identiteit van de Ontboezemingen en Brugmans Considerationes
22)
als niet voldoende bewezen en in 1967 spreekt Van den Hombergh van ‘voorbarige’
23)
conclusies .
24)
Wanneer we de 40 stukjes lezen dan valt ons het volgende onmiddellijk op. De
wezenlijke inhoud is bijzonder beknopt gehouden en doet soms aan de telegramstijl
van Gerard Zerbolt van Zutphen denken. Deze kern komt vaak overeen met één of
meer (meestal bekorte) passages uit Thomas' Orationes et Meditationes. Deze korte
stukjes lijken haast overbelast met de lange, vaak letterlijk met die van Thomas'
overeenkomende openingsphrasen. De slotzinnen, in verhouding dikwijls ook vrij
gerekt, zijn óf die van Thomas, óf een zin midden uit Thomas' meditatie óf een uit
zovele, middelnederlandse gebeden bekende, stereotype eind-bede. De zinnen
lopen vrij hortend en stotend, vooral door het overvloedig gebruik van tegenwoordige
deelwoorden, welke een vertaling uit het latijn doen vermoeden en welke we in
Brugmans Leven minder veelvuldig aantreffen. Verrast ons plots een langere,
vloeiende zin, dan bevat deze een woordelijke vertaling van Thomas' werk of voorzichtig gesteld - van een andere, onbekende bron, welke ook door Thomas is
gebruikt of die zelf van Thomas leende.
Daarom zou ik het volgende voorop willen stellen: deze middelnederlandse tekst
is als zodanig niet van Brugman. Deze onbeholpen zinsbouw, deze cliché-phrasen
zijn niet van de man van de Devote oefeninge en evenmin van de geliefde
volksprediker. Deze begaafde redenaar zou zijn zinnen midden in de Passie niet
afmaken met een: ende desgelijx!

22)
23)
24)

A. van Dijk O.F.M., Jan Brugman, Verspreide Sermoenen. Klassieke Galerij 41 p. xl. De
Nederlandse Boekerij 1949 Antwerpen.
Van den Hombergh, t.a.p. p. 90 n. 3.
Nijmegen Universiteitsbibliotheek. Album 138-141. Afschrift 42a.
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Men vergelijke de scene van de Kruisafname:
Brugman: ‘Och hoe volle tranen vloyeden uut den alrereynsten oghen! Hoe heite
dropelen hiengen an dine alreheilichsten wanghe! O reyne lippen, op des doden
Ihesus wonden ghedruct! Och hoe hertelike nam se hem inden arme, die
ghebenedide vrucht hoers bukes! Och dat en mach geen herte ghedencken!’ (Moll
II p. 386 c. 112).
Ontb.: ‘O mynlicke ihesus laet mi die tranen ter herten gaen die si soe gestort
heeft op dijnen doeden licham over die bloedelicke wonden. Ende laet mi bevoelen
die hertelicke indruckinge der moderlicker lippen die si dijnen bebloeden wonden
cussende gegeven heeft. Ende gijf mi te verstaen wt wat mynnen ende meyningen
dat si dijnen doeden ende gestorven licham soe grotelicken ende ynnicklicken
gecuyst ende omhelset heeft dan (t) si van den heiligen geest ontfangagen (fangen)
heeft ende opgevoet lichaemlic Ende stervende aenden cruce getrouwelic bi gestaen
heeft.’
Thomas: ‘O quantae lacrimae ex purissimis oculis eius tunc fluebant, quam calidae
guttae ex pudicissimis genis eius tunc pendebant, quae de materno vultu super
extinctum corpus tuum mox prostillarunt. O quam pura labia in defuncta membra
tua puritatis mater tunc impressit, quam dolenter et instanter stigmata sacrisancta
inspexit. O quam votivis bracchiis benedictum ventris sui fructum circumstrinxit ac
tenuit, quem pro salute mundi in ara crucis immolari vidit. Quis devotorum tanti
doloris angustias capere, quis ubertatum illarum lacrimarum sufficeret edicere, quas
pia mater Iesu tunc effudit?’ (Pohl V p. 202-203).
Zo zijn er meer plaatsen in de Ontboezemingen aan te wijzen, waaruit we kunnen
concluderen met een niet al te beste bewerking/vertaling te doen te hebben. Bevatte
het origineel Brugmans zo langzamerhand befaamd geworden Considerationes?
Duidelijk is dat de overeenkomst of afhankelijkheid tussen deze en Thomas' werk
nauwer is dan met Brugmans Leven. Helaas is naast de aanhef- en slotzinnen de
wezenlijke inhoud echter meestal te beperkt (in de Ontboezemingen) om veel houvast
te geven. Zonneklaar is alleen voorlopig dit: dit middelnederlands is noch van
Thomas, noch van Brugman; in het uiterste geval van een Brugman die op het laatst
van zijn leven een on-
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gelukkige poging tot modernizering heeft gewaagd, welke dan volgens Van Ginneken
door Thomas - niet ten onrechte - zou zijn uitgebreid en opgepoetst.
De middeleeuwse auteur heeft altijd vrijelijk geciteerd of bewerkt, meestal zonder
zijn bron te noemen. Levens van Jesus werden gecompileerd uit de Evangeliën en
alle bekende autoriteiten op dit gebied. Dit werd met overleg gedaan. Immers
Augustinus raadde al aan het eigen betoog met zoveel mogelijk uitleg van erkende
auteurs te staven. (Doctrina christiana IV 29). Men citeerde hen, eerbiedig noemend
de grote Kerkvaders, daarbij de eigen persoon en eigen naam bescheiden
wegmoffelend. Het is daarom in dit verband onzin om met Van Ginneken te
vermoeden, dat Thomas met opzet verschillen met Brugmans werk aanbracht om
een al te grote gelijkenis te voorkomen. Hij kan het gedaan hebben om vele redenen:
omdat hij het mooier vond, leesbaarder of juister, te kort of te lang, maar nooit om
te verdoezelen dat hij wat van Ginneken noemt ‘gapte’ (p. 243). Hij schreef grote
stukken uit Ludolphus over, hij volgde Bonaventura's Lignum Vitae vaak op de voet;
waarom zou hij zijn afhankelijkheid van Brugman dan willen verhullen? Deze zelf
‘bewerkte’ even onbezorgd. Uit het feit dat zij beiden afschreven, valt dus niets te
concluderen over hun originaliteit.
Nu is dit in deze materie toch al een heel moeilijke kwestie. In Levens van Jesus
kan men eenzelfde volgorde van episodes verwachten, wat van Ginneken eveneens
opmerkt. Bij deze gebeurtenissen behoren echter de vaste aanhalingen uit de bijbel,
welke we in elk Leven in hetzelfde verband terugvinden. Om deze teksten óók als
plagiaat-plaatsen aan te wijzen zoals Van Ginneken doet, lijkt me op zijn zachtst
gezegd weinig overtuigend. In een bepaalde context ingeburgerde woordgroepen
25)
missen eveneens bewijskracht .
Verder moeten we steeds in het oog houden, dat de middelnederlandse schrijver
van een Leven van Jesus in de vijftiende eeuw zijn werk samenstelde uit bronnen,
welke teruggingen op het oeuvre van

25)

M.i. mag men bijv. ‘Malchus oor’ of ‘Judas de verrader’ en dergelijke standaard-uitdrukkingen
niet uit een passage lichten en dan de schrijver van plagiaat betichten.
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beroemde auteurs of op compilaties van hun werk. Het is daarom vaak uiterst lastig
om vast te stellen of er rechtstreeks of via één of meer tussenpersonen is ontleend.
Het eenvoudigst is het, wanneer men aan de hand van regelmatig terugkerende,
correcte citaten of vertalingen uit een boek van één bepaalde schrijver een duidelijk
aanwijsbare bron mag veronderstellen.
Dit laatste deed Optatus toen hij de lange Hubertinus-citaten in de twee eerste
delen van Brugmans Leven ontdekte. In de Ontboezemingen heb ik hier geen spoor
van kunnen ontwaren, evenmin als in Thomas' Orationes. Eénmaal (p. 10 regel
9-29) lijkt het of dit wel het geval is (Brugman I artikel 9. Van Ginneken p. 232-233),
maar dan blijkt dat Brugman Hubertinus aanhaalt en Thomas vermoedelijk de
identieke plaats uit Lignum Vitae (Jesus praefiguratus) of uit Ludolphus (deel I
hoofdstuk 2) heeft omgewerkt, aangezien hij deze bronnen afwisselend citeert of
paraphraseert. Ter illustratie: in deel I vertaalt Thomas meestal vrij letterlijk telkens
een enkele zin uit Lignum Vitae, en wel in hoofdstuk 3, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 23
en 24, waarbij dient te worden opgemerkt dat de tafereeltjes in het stalletje zozeer
algemeen goed waren geworden, dat er niet veel over te zeggen valt. Hoofdstukken
10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 en 24 bevatten een enkele zin of vrije bewerkingen
van grotere stukken uit Ludolphus Leven, dat echter ook herhaaldelijk bij Lignum
Vitae aansluit. Zo is hij in alle vier de onderdelen te werk gegaan. De indeling er
van is anders dan bij Brugman. Het eerste pars van deel I sluit met het Avondmaal,
het tweede behelst de Passie, de partes van deel II bevatten respectievelijk de
Opstanding en Openbaringen (I), de Hemelvaart, Pinksteren en de Prediking der
Apostelen (II). Een in ieder opzicht logische indeling, welke Van Ginneken echter
als een aparte constructie wil zien om de afhankelijkheid van Brugman te camoufleren
(p. 231-232). Brugman geeft in zijn deel I: Toekomst en Geboorte en de Verborgen
Jeugdjaren; deel II begint met de Doop en beschrijft verder Zijn Openbaar Leven
en deel III omvat: het verblijf in Bethanië, de Palmdag, het Avondmaal en gaat over
in de Passie. Hij beëindigt dit deel met Jesus' Hellevaart, en een uitgebreid lof op
Maria en het slotwoord: ‘Hier eyndet die passie ons lie-
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ven Heren, sympelike bi articulen of ponten gedeilt. Ick bidde allen menschen, die
se lesen sullen, dat si se niet en corrumpieren. Voert bid ick den geleerdsten ende
den wisesten, vinden si yet dat quelke ludet, dat se dat uut minnen willen corrigieren;
want uut minnen is dit vergadert sonder vele glosen of exponieringe, dat is
uutsettin(ge) des textes, ende sonder curiose dingen daerin te trecken. Het is mi
genoech dat, diet lesen vinden moeghen enige corte artyculen uutten hope, daer
se mede tot Ihesus minnen of medeliden crighen moeghen.’ (Moll II p. 396).
In mijn oren klinkt dit als een definitief slot, maar onverdroten, zonder enig opschrift
gaat hij dan verder: ‘Ten jn so moegen wi denken, hoe dat Christus Ihesus
ghebendedijt als die waerachtige Samson mit sijnre doot sine viande verwonnen
hebbende’ - en beschrijft dan uitvoeriger de hellevaart. Is het wonder dat ik dit
gedeelte al eerder als ‘er aan geplakt’ karakteriseerde? In ieder geval zou ik er geen
naäperij door Thomas uit willen concluderen.
Over de titels der hoofdstukken lijkt het me niet noodzakelijk om uit te weiden. Of
men nu Hubertinus, Bonaventura of Ludolphus volgde, de inhoud der hoofdstukken
werd bepaald door de evangelieteksten en de titels dienovereenkomstig.
Inzicht kan alleen vergelijking der teksten, waar grote overeenstemming opvalt,
geven. Ik wilde mij bepalen tot die passages, welke door Van Ginneken in zijn tweede
artikel zijn afgedrukt, opdat men, zo men wil, gemakkelijker bewijsmateriaal bij de
hand heeft. De eerste, belangrijke overeenkomst werd reeds door mij gesignaleerd
als identiek bij Hubertinus en Ludolphus (p. 44). De tweede keer levert groter
verwikkelingen. Het betreft het kapittel over het Verborgen Leven van Zijn twaalfde
tot dertigste jaar. Brugman volgt ook hier Hubertinus (Optatus p. 330-332). Deze
ontleende evenals Thomas' voorbeeld Ludolphus aan de Meditationes van Ps.
Bonaventura. Daarom wil ik me bepalen tot een alinea hieruit, welke Brugman niet
bij Hubertinus heeft kunnen vinden, wiens werk hij hier parafraseert: ‘Hi hevet ons
ghegeven exempel der grondeloser oetmoedicheit ende vernietheit, dukende ende
swigende totter bequamer ende gheordinierter tijt hem selven te vertonen. O hoverdie
der werlt, hoe bistu hier
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bescamet! Christus ende begeert ghenen menscheliken lof of ere. Heimelike heeft
hi begheert eerst te leven ende Gode alleen becant te wesen.’ (Boek I art. 42. van
G. p. 234-235)
Hiernaast stelt hij van Thomas: ‘O humilitas Christi, quantum confundis superbiam
vanitatis meae, et quam lucido exemplo me admones fugere apparentiam humanam
26)
(declinare turbas saeculariam) , eligere occulte vivere, optare soli Deo innotescere
- donec ad fructificandum coelitus fuerit admonitio facta.’ (Thomas Deel I pars I c.
16, Pohl p. 34). Het begin hiervan evenals het er aan voorafgaande stuk is letterlijk
overgenomen uit Ludolphus' De Baptismo Domini c. XXI art. 13. Het is overigens
niet zo verbazingwekkend dat we hier plotseling reeds bij de doop terecht komen,
want in zijn hoofdstuk over de verborgen jaren (c. XVI art. 3) verwijst Ludolphus zelf
naar deze plaats. We mogen dus veilig aannemen, dat Thomas het Leven van
Ludolphus als voorbeeld had gekozen. Het zinnetje: ‘eligere occulte vivere, optare
soli Deo innotescere’, trof ik nergens en zou voorlopig in het midden willen laten
van wie het zou kunnen zijn.
Het volgende stuk (Van G. p. 236-...) behandelt de Doop. De overeenkomsten
beperken zich tot bijbelcitaten en losse woorden, waarbij Van Ginneken zo ver gaat
dat hij zelfs De Heilige Geest, als duif verschijnend (Matt. 3:16) als typische ontlening
door Thomas aan Brugmans Leven vermeldt.
Wanneer voor het Passie-gedeelte Brugman Hubertinus als leidsman loslaat en
evenals Thomas Ludolphus gaat volgen, wordt de vergelijking steeds moeilijker.
Waar Christus Judas tegemoet treedt, wordt het begin gevormd door de
evangelietekst en daarna paraphraseren én Thomas én Brugman Ludolphus' ‘De
primo completorio’ (c. LIX art. 16 van deel II) of de een heeft het voorbeeld van de
ander omgewerkt.
In c. 29 bewerkt Thomas lyrisch Ludolphus' Feriae sextae insignia (c. LXVI art.
14 deel II), waar hij speelt met het woord ‘zes’: Sex diebus- sexto die- enz. Volgens
Van Ginneken ontleent Thomas hier aan de Ontboezemingen, want dit motief
ontbreekt in Brugmans Leven (V.G. p. 243-244)!

26)

Deze tussen haakjes geplaatste zin staat niet bij Van Ginneken.
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Op p. 246-247 drukt Van Ginneken de mooie reeks tegenstellingen af, welke
betrekking hebben op Jezus' Grootheid en zijn aardse, armelijke omstandigheden:
‘Och hi en is niet gestorven op enen sachte bedde van plumen of van vederen mer
op dat herde holt des cruces enz.’ (Brugman). Thomas, Brugman en de
Ontboezemingen geven hier vrijwel parallelle teksten. Grondslag ervan vormt
ongetwijfeld Ludolphus' art. 3. van c. LXVII van zijn tweede deel. Thomas heeft deze
figuur kennelijk bewonderd. Deze lag ook geheel in zijn lijn. Een variant hierop
vinden we in zijn Sermoen De septem notabilibus punctis cogitandi de passione
Christi. (Pohl III p. 220-221).
Het is jammer, dat Van Ginneken wanneer hij aanhaalt uit het hoofdstuk over de
zijdewonde niet altijd aangeeft, dat hij passages van een bladzijde lang overslaat.
Wanneer hij c. 32 van Thomas vollediger had weergegeven, was gebleken dat het
onderhavige stuk bij Thomas bijna zes keer zo lang is als bij Brugman en dat het in
zijn geheel een paraphrase vormt van het eerste hoofdstuk van de Stimulis Amoris
27)
28)
van Ps. Bonaventura en van het hoofdstuk Jesus translaceatus uit Lignum Vitae .
Veelzeggender dan deze overeenkomsten waarbij subjectieve beoordelingen
altijd een rol kunnen spelen, is de afwijking in volgorde van de hoofdstukken. Van
Ginneken meent (p. 241) dat Thomas het laatste hoofdstuk van Brugmans derde
boek, de lofzang op Maria, expres reeds na het hoofdstuk bevattende Jesus'
medelijden met zijn Moeder heeft geplaatst om zijn afhankelijkheid te verdoezelen.
(De magnificis virtutibis beatae virginis et de dolore ac lacrimis eius; c. 26). Nu vormt
dit hoofdstuk samen met het voorafgaande een geheel, dat ook bij Ludolphus onder
het Kruiswoord Mulier, ecce filius tuus te vinden is. Net als Ludolphus heeft Thomas
hier een passage - zeer lyrisch - gewijd aan Johannes. Ook deze staat bij Brugman
op een andere - m.i. - minder verantwoorde plaats, nl. waar Johannes Maria na de
Graflegging weer naar Jerusalem brengt. Met evenveel recht kunnen we ons afvragen
waarom Brugman de ode op

27)
28)

A.C. Peltier, S. Bonaventura, Opera Omnia, tomus 12, p. 617. Parijs 1868.
Ibidem p. 78 of wel overgenomen uit Ludolphus c. LXIV art. 17 p. 617.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 92

48
Johannes als plaatsvervanger hier neerzet en of hij het lof op Maria, in gebedsvorm,
als sluitstuk heeft willen gebruiken en daarom verplaatst. De Ontboezemingen
verwaarlozen de Johannes-episode en hebben als Brugman het lof aan het eind,
maar vóór de Graflegging en dus niet op de identieke plaats.
Ook meent Van Ginneken dat Thomas c. 34 Orationes ad membra Christi op een
andere plaats heeft gezet ter camouflage. Nu staat het tussen de Kruisafname en
de Graflegging. Het parallelle artikel 144 van Brugmans Leven komt na artikel 141
en 142 (samen Thomas 33) en artikel 143: - Gaet nare, o mine siele, ende cusse
die rode wonden dijns Heren Ihesu Christi - een duidelijke inleiding van acht regels
op het bewuste artikel 144. Brugman is in zijn verhalende trant nu eenmaal wat
uitvoeriger, hoewel niet altijd, dan Thomas in zijn gebeden. De stijlfiguur van Thomas
leent zich minder tot langere verhalen. We moeten echter de inhoudelijke kern
vergelijken en geen artikelen of capita tellen. En zo kunnen we dus alleen vaststellen,
dat Thomas zich aan Ludolphus' indeling houdt en Brugman niet. Wat de
Ontboezemingen betreft: hier ontbreekt dit hoofdstuk totaal.
Het ligt niet in mijn bedoeling me als voorvechtster voor Thomas of Brugman op
te werpen. Na een grondige vergelijking ben ik tot de conclusie gekomen, dat
Brugman - op een alleraardigste manier overigens - Thomas' werk heeft gebruikt.
Hiervoor pleit de zojuist aangestipte volgorde bij beiden; het feit dat Thomas en de
Ontboezemingen nérgens Hubertinus navolgen en dat niet alleen in de opzet maar
ook inhoudelijk Thomas Ludolphus getrouw navolgt en Brugman niet, en dat deze
laatste ook minder secuur vertaalt of minder in extenso.
Een onbekende zou dan Thomas' Orationes hebben bewerkt tot de
Ontboezemingen en met weinig fantasie en meestal letterlijk, maar bekortend,
vertaald. Nam Brugman dezelfde plaats uit Thomas over, dan is hiermee alles
verklaard.
In tegenstelling tot Brugmans Leven werden Thomas Orationes et Meditationes
de Vita Christi herhaaldelijk gedrukt, zowel in de eerste tijden der boekdrukkunst
als later, en zowel in het Latijn als in de Westeuropese talen. Men kan er het lijstje
bij Pohl (p. 366-383)
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op nalezen. Ook daarna zijn er nog nieuwe uitgaven en moderne vertalingen
verschenen.
Het is niet verbazingwekkend, dat dit boekje zo in de smaak viel. Het bezat letterlijk
alle kwaliteiten, welke men toen aan een dergelijk werkje stelde. Het was geheel
29)
gericht op de meditatie-praktijk der Moderne Devoten . Men kan zich zelfs afvragen
of Thomas het rapiarium van zijn leermeester Floris Radewijns voor ogen heeft
gehad. Elk hoofdstuk bevat één, hoogstens twee kerngedachten, onbelast met
geleerde uitleg, en draagt daardoor het karakter van een privé-verzameling van
zelfgekozen alinea's uit het werk van beroemde en geliefde autoriteiten. Begin en
slot zijn zuiver in gebedsvorm, het eerste steeds aanvangend met: Benedico et
gratias ago tibi, Domine Deus. Daar Brugman volgens Mombaer zijn meditaties
hiermee eindigde, was dit, gekoppeld aan de toeschrijving ‘Johan Brug’ en ‘Johan
Bruckman’, een bewijsgrond om de Ontboezemingen aan Brugman toe te schrijven,
waarbij dient opgemerkt dat begin en eind niet hetzelfde is en dat vele middeleeuwse
toeschrijvingen geen andere basis hebben, dan dat de auteur-copiïst onder een
bekende vlag wilde varen. Hoeveel pseudo-auteurs zijn er de laatste tientallen jaren
niet ‘ontmaskerd’? Stond niet de beroemde Gouden Brief van Willem van St Thierry
op naam van Bernardus? - wat overigens ook is gebeurd met deze Orationes et
Meditationes van Thomas!
Het slotgebed, aansluitend bij de inhoud der meditatie, doet vaak als cliché aan,
maar getuigt toch ook dikwijls van persoonlijke conflicten en moeilijkheden, van
eigen wensen en eigen verdriet. We zouden er wellicht uit mogen concluderen, dat
Thomas het in de kring van zijn medebroeders niet altijd even gemakkelijk heeft
gehad. Steeds weer smeekt hij om hulp om laster en vernedering, met liefde of in
ieder geval met gelijkmoedigheid te leren dragen. Telkens lezen we hoe hij pogingen
doet het geklets en ook dat wat hij als onrecht voelt, nederig en zonder opstandigheid
te verduren, ja zelfs ‘positief te reageren’ zoals dat tegenwoordig heet. Maar het
heeft hem de nodige

29)

L.A.M. Goossens O.F.M., De meditatie in de eerste tijd van de Moderne Devotie. Diss.
Nijmegen 1952, Gottmer, Haarlem-Antwerpen.
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moeite gekost. Hoe groot is dan ook zijn bewondering voor de nederigheid van Gods
Zoon, zijn lichtend Voorbeeld.
Dit eigen accent, dit zo individueel karakter van het, in zijn beknoptheid van
probleemstelling, zo praktisch hanteerbare boekje, heeft het waarschijnlijk zo'n grote
populariteit bezorgd.
De lengte - voor ons zijn 87 gebeden, met telkens dezelfde aanhef, een beetje
teveel van het goede - was voor zijn tijdgenoten geen bezwaar. Voor wie zich door
Ludolphus' reuzenwerk heen kon worstelen, was dit een peuleschil en naast diens
eindeloze citaten en uitleggingen moet Thomas' melodieus prosa hen als muziek
in de oren hebben geklonken.
Thomas heeft zich hier uitgeleefd. De taal is welluidend en soepel, de bijvoeglijke
naamwoorden en tegenstellingen vloeien uit zijn pen, niet alléén om de mooie zin,
maar ook uit dankbaarheid. Dit is de kern waar voor Thomas elke meditatie om
draait: dankbaarheid voor de weldaden, welke ons onverdiend nog altijd worden
geschonken, dankbaarheid voor de liefde die hierdoor wordt bewezen en waardoor
hij op hulp meent te mogen hopen, ja rekenen, bij eigen worsteling om Hem zo goed
mogelijk na te volgen.
Dit was het Leitmotiv waarvan zijn proloog en eerste hoofdstuk onmiddellijk zo
duidelijk getuigen. Natuurlijk hadden velen voor hem deze gevoelens gekoesterd
en er uitdrukking aan gegeven; het was in de Levens van die tijd welhaast een
verplicht hoofdstuk, maar Thomas heeft dit als geen ander kort en toch lyrisch in
deze Orationes samengevat.
Hij heeft er zijn tijdgenoten kennelijk mee ‘gepakt’. Zo leest men in het reeds
eerder genoemde hs. Leiden Letterkunde 317 (zie p. 35) op f. 177: Een deuote
oefeninghe ende dancberheit tot gode vanden guede dat hi ons ghedaen heeft, en
dan volgt Thomas' eerste gebed. Deze dankbaarheid gaat direct vooraf aan de
eerder genoemde hoofdstukken uit het korte Leven van Zerbolt van Zutphen en is
vermoedelijk als proloog hierop bedoeld, want ik trof dezelfde combinatie ook in hs
Berlijn germ. oct. 141 f. 2v (zie p. 36).
Men heeft inderdaad dankbaarheid als de essentie van Thomas' werkje gevoeld,
want in hs Brussel K.B. IV 397 staat op f. 209r-228v:
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een mynlike dancbaerheit, welke echter nog proloog, noch eerste gebed bevat,
maar begint bij de Besnijdenis (Thomas, I.1. c. 9).
Daarna volgt c. 11 (Driekoningen), benevens de capita 13 en 14. Hiervan wordt
in deze gebeden echter telkens alleen de volledige aanhef (dus niet alleen het
Benedico enz.) overgenomen, maar heel Thomas' bloemrijke aanroep, dan soms
een enkele zin, maar vaak komt er na dit begin onmiddellijk een huislijk moraliserend
alinea'tje. Met de Orationes et Meditationes heeft het in wezen niet veel meer van
30)
doen .
Een uitgebreider reeks, gelijkluidend of zeer sterk verwant, vond ik in hs Brussel
K.B. II 277 f. 92, nl. c. 9-13, 15, 17 (lijkt nauwelijks meer), 20, 22, 23 en 24 een
samenvatting van I pars IIc, 11, 12 en 14. Dan volgt een Passieverhaaltje in
gebedsvorm, waarin bij de beschrijving van de Verrijzenis plotseling weer even
Thomas wordt geciteerd (II, pars I.I). De rest vertoont met Thomas boekje geen
31)
enkele gelijkenis meer .
Thomas' proloog begon als het ware een eigen leven te leiden. In hs Berlijn St.
32)
Bibl. oct. 39 f.I is deze als proloog gebruikt voor een weekoefening . Het meest
bekend is de proloog echter geworden - buiten het verband van de Orationes dan
altijd - als inleiding op een verzameling gebeden, welke marktbewuste drukkers het
licht deden zien.
Nu de meditatievorm zo in zwang kwam, gaf men de gebeden passend bij de 65
Artikelen van Jordanus van Quedlinburg, met enkele andere teksten tot een devote
oefening verwerkt, uit onder de titel Meditationes de vita et passione Jesu Christi
(1485) en in 1488 als Meditationes iordani de vita et passione ihesu cristi met als
proloog enige zinnen uit Thomas' inleiding, dankbaar gebruikmakend van de
33)
populariteit van deze ‘dancberheit’ . Ook in een Jordanus' hand-

30)
31)
32)
33)

Genoemd als Dancbaerheit in de Catalogus 15 Jaar aanwinsten van de Koninklijke Bibliotheek
te Brussel, 1969, p. 135-136 en p. 141. Hier wordt ook verwezen naar hs Brussel K.B. II. 277.
Beschreven door J. Deschamps, Handschriften uit het St Agnesklooster te Maeseik. Album
Dr M. Bussels. Tongeren 1967, p. 185. Dit stukje wordt er niet vermeld. (ca 1510).
Degering t.a.p. III 1932.
Rob. Lievens, Jordanus van Quedlinburg in de Nederlanden. Een onderzoek naar de
handschriften. Gent, 1958 (Koninklijke Academie voor Taal- en Letterkunde. Reeks VI nr 82),
p. 41-43. Lievens vermoedt, dat ook de vroegere druk Thomas' proloog benutte.
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schrift van het Haarlems Bissch. Museum, nr 108 f. 1a treffen we Thomas' proloog
34)
aan .
Al deze drukken en ontleningen doen vermoeden, dat er méér middelnederlandse
handschriften van de Orationes zullen hebben bestaan, dan de twee door Pohl
genoemde, namelijk hs Deventer Athenaeumbibliotheek 101 E 11 (cat. Van Slee
26) en hs Halle a.S. Universitäts- und Landesbibliothek, Abt. Archiv des
35)
Franckeschen Stiftungen P 5 . In de tentoonstellingscatalogus Thomas à Kempis
36)
en de Moderne Devotie geeft J. Deschamps een korte beschrijving van hs Leiden
Letterkunde 1990 (p. 37) en noemt naast de twee bovengenoemde handschriften
nog: Brussel K.B. 12082, Berlijn St. Bibl. germ. qu. 1099, Essen Domarchiv zonder
nummer en een excerpt in hs Brussel K.B. IV 196. Tenslotte vermeldt hij een
middelnederduits afschrift als hs Münster U.B. Ms N.R. 40.
Het handschrift uit Essen (Münsterarchiv Essen ms 3) stamt uit een begijnhof ‘To
Ketwych bynnen Essen’, en is in de tweede helft der vijftiende eeuw door een vrouw
geschreven. Deze gegevens dank ik aan een korte beschrijving van dit handschrift
van de hand van P. Karl Jos. Klinkhammer S.J., welke de altijd zo hulpvaardige
Heer J. Deschamps mij toezond. De proloog ontbreekt en er wordt geen auteur
genoemd. Om deze rede en mede onder invloed van de elders aan de orde gestelde
auteurskwestie vraagt pater Klinkhammer zich af of de bron voor Thomas' (?) werk
gezocht moet worden in het vaak verwante derde stuk in dit handschrift, dat hij voorzichtig - op naam van Adolf von Essen zou willen stellen. Thomas' Orationes
staan op f. 1-121: Gebede van alle den leven onses lieven Jesu Christi,

34)
35)

36)

Ibidem p. 280.
Pohl V p. 372-373. Zie voor het handschrift uit Halle: R. Windel, Gebete und Betrachtungen
über das Leben Jesu Christi in mittelniederländischer Sprache aus einer in der Hauptbibliothek
der Franckeschen Stiftungen zu Halle a.S. befindliches Handschrift herausgegeben. Aus der
Hauptbibliothek der Franckeschen Stiftungen, Halle a.S. 1903, p. 25-50. (uitgave van de
eerste 21 hoofdstukken).
Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I 1971 p. 37-38.
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om den menschen toe verwecken gade toe laven omme sijnre guetheit willen. De
titel van het derde stuk luidt aldus: Boeck van al den leven onses lieven heren Jesu
Christi, van den begijnne sijnre geboerten totter hemelvart, to dair sick een ynnich
devoet mensche in oeffenen mach alle dage ende god laven. (f. 140) Incipit: ‘Ten
iersten mael saltu mercken dattet niet wail moegelick en is alle waildaden op toe
rapen, die vor ons arme sunderen Ende snoede wormen (?) gedaen hevet, Mer wij
mogen mit Ruth die aren achter die meyers rapen, Ende mit dat vrouken van Sarepta,
die-’.
Daar Klinkhammer Moll's uitgave van Brugmans Leven niet kende, kon hij niet
weten dat dit derde stuk de volledige tekst van Brugmans Leven bevat, weliswaar
met een andere titel en aanvangend na de eerste alinea. (Het aantal capita stemt
overeen).
Tussen Thomas' en Brugmans Leven bevindt zich op f. 121-139 het reeds eerder
genoemde (19) Beknopte Leven, volgens Klinkhammer ‘besser’ dan de tekst van
Stracke.
37)

Er zijn er echter meer geweest! In De Godsvrucht in de Nederlanden deel VI
beschrijft dr Maria Meertens hs Brussel K.B. 12082 (p. 97-104) maar ook hs Leuven
U.B. G 222 (p. 228-235). Beide hss geven het eerste boek, terwijl er aan het
Brusselse de proloog ontbreekt. Hs Leuven bezit de proloog wel, maar daar missen
c. 2, 3, 6, 7, 8, 13 en 14 van het eerste pars en 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 en 21 van pars
2.
In Josef Brechts studie Die pseudothomasischen Opuscula ‘De divinis moribus’
und ‘De Beatitudine’. Texte und Untersuchungen zu mittelhochdeutschen und
38)
mittelniederländischen Übertragungen vond ik onder zijn beschrijving van hs Berlijn
St. Bibl. germ. qu. 1337 op p. 11-15 bij f. 100r-258v Thomas von Kempen De Vita
et beneficiis salvatoris devotissimae meditationes Pohl V. Het hand-

37)

38)

Maria Meertens, De Godsvrucht in de Nederlanden naar Handschriften van Gebedenboeken
der XVe eeuw. Historische Bibliotheek van Godsdienstwetenschappen. Boekhandel N.V.
Standaard, 1934. Deel VI.
Münchener Texte und Untersuchungen zur deutsche Literatur des Mittelalters Bd 40, München
1973.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 92

54
schrift geeft echter niet alleen deel I, maar ook het complete deel II. Het mist de
proloog, maar levert iets anders: een datum! Het is het enige gedateerde handschrift:
1489.
De K.B. te Den Haag bezit een volledige vertaling in handschrift 133 D 33 cat.
345: Enc prysinghe des alre hillichsten leuens ons heren ihu cristi ende sijnre
ghebenedijder ende alre edelster passien.
In Boedapest, Nationale Bibliotheek Szechenyi cod. Holl. 7. een ons onbekend
handschrift, dat niet door Lievens is behandeld (48) bevindt zich op f. 146r-314 het
gehele tweede deel, dus beide partes, van Thomas' Orationes et Meditationes in
middelnederlandse vertaling. Via Dr J. Deschamps, die dit reeds vermoedde, ontving
de Universiteitsbibliotheek te Leiden een korte beschrijving (datering midden 15e
eeuw kan beter gelezen worden als: rond 1500) en een microfilm van dit handschrift,
waarvan het eerste gedeelte fragmenten van een ander Leven van Jezus bevat.
De duitse beschrijving vermeldt Thomas' werk als: Verschiedene Gebete. Anf. Een
gebet van der seuechtunge des doets Ihesu-Ick gebenedie end danc v heer Ihesu
Christe gesontmaker der werlt’.
In Scriptorium 1962 p. 406 nr 741 wordt vermeld: ‘Münich Karl und Faber 1961
nr 6 Thomas à Kempis dat myrren bundeken cop. vers 1480 à Münster.’ Waar dit
handschrift gebleven is, heb ik helaas niet kunnen achterhalen.
Een beschrijving in de B.N.M. van hs Oxford Bodleian Library Ms Dutch F. 1 geeft
voor f. 40v: Hiernae volgen die gebeder van der passien Christus' containing
twenty-six prayers, the first beg. Ich ghebenedie enn danck du here I.C. barmhertige
verlosser der geloinger. Dit bleken Thomas' gebeden te zijn, aanvangend bij Palmdag
tot en met enkele Openbaringen in de trant van de excerptjes uit de Dancberheden.
(Aan het eind van de Passie zijn enige capita weggelaten). Maar men moet
voorzichtig zijn! De aanhef kwam echt in de mode en zo vond ik bijvoorbeeld ook
in een Kortrijks handschrift het bekende: Ic benedie ende danck dij Here Jesu Christi
een God Schepper ende verlosser der menschen, dat zeer gelijkend op c. 4 dit toch
niet behelsde.
Waren in de beide dancbaerheit-excerptjes de Orationes maar zeer
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onvolledig. meer als ‘aanloop’ gebruikt, hs. Leiden Letterkunde 317 f. 245 geeft
onder: Hier beghinnen suuerlike ghebedekijns diemen lesen sal elc mit een pater
noster ende Ave maria in der ghehuechnisse des leuens ende des lidens ons heren
ihesu cristi, c. 4, 5, 7, 8, 9, 22, 23 en 24 van deel I pars I weliswaar bekort, maar
toch wat vollediger weergegeven dan in de Brusselse handschriften. Het beste
kunnen we spreken van samenvattingen. De Orationes welke we van deel I pars II
terugvinden (f. 255 en volgende) zijn echter ook totaal verwaterd: 3, 4, 7, 17, 18 en
op f. 264 nog deel II pars I, 1. Deze gebeden worden afgewisseld met vertalingen
39)
van evangelie-teksten en fragmentjes uit een Passieverhaal .
In hs 356 van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde zijn de Orationes I,
pars I, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 23 en 24 vrijwel volledig vertaald.
Slechts de laatste drie zijn bekort. In dit handschrift geen evangelieteksten, maar
andere, vaak onbekende gebeden ter afwisseling! Van pars II vinden we nog I-4 en
14, 15, 24, 22, 23, 30, 32 en 33 in een zeer gecomprimeerde vorm, welke steeds
40)
minder overeenkomst met het origineel vertoont .
In hs 1 uit de Collectie O. Smith te Karlshamm las ik op f. 57b de aanhef en r.
41)
5-25 uit het Driekoningengebed van Thomas .
Het vroegere handschrift Amsterdam. J.J. Six 8, thans op de Stadsbibliotheek te
Maastricht onder nr 462, bleek op f. 50v het gebed op Palmdag te bevatten, evenals
42)
hs Leuven U.B. G 70 f. 55-55v zoals Meertens vermeldt .
o

Het hs Keulen W 16 39, thans Leiden U.B.B.P.L. 2384 leverde een samenvatting
van c. 18 uit het tweede pars van het eerste deel De nuda crucifixione. Het fragment
43)
bevindt zich op f. 65r .
Alleen het eerste gebed van het tweede boek bleek te vinden in het door
Deschamps genoemde hs Brussel K.B. IV 196. Het was weder-

39)
40)
41)
42)
43)

Cat. Lieftinck, t.a.p. p. 143 (anoniem).
Ibidem p. 205 (anoniem).
Fotocopie Leiden U.B.B.P.L. 2563.
Meertens t.a.p. p. 211.
K. Menne, Deutsche und niederländische Handschriften. (Mitteilungen aus dem Stadtarchiv
von Köln. Sonderreihe: Die Handschriften des Archivs, Heft 10 Abt. 1. 1931-1937 nr 152) p.
265.
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om Meertens die reeds in haar beschrijving van hs Brussel K.B. 11171 f. 34v-37v
44)
wees op het gebed tot de leden, I pars II c. 34 .
Deze losse gebeden leren ons uiteraard niets over een traditie in de wijze van
vertalen of opzet van ontlening. De grotere excerpten vormen een vage groep.
Waarschijnlijk heeft men voor een groter publiek willen vereenvoudigen en bekorten.
Meestal is aan het eerste deel ontleend. Duidelijker valt een bepaald verband op
bij de elf handschriften, welke bede of tenminste één deel bevatten. Deventer 101
E 11, den Haag 133 D33 en Leuven G 222 voeren als titels respectievelijk: een
peinsinge des alren hilichsten leuens ons heren ihesu cristi Ende sijnre hilliger
passien; Ene prijsinghe des alre hillichsten leuens ons heren ihesu cristi ende sijnre
gebenedijder ende alre edelster passien; en Lof ende prijs des levens ihesu ende
sijns lidens ende passie, waarvan de eerste twee uit het Gelders-Overijselse
stammen. Berlijn St. Bibl. ms germ. qu 1099 en het in het klooster Nazaret bynnen
45)
gelre geschreven handschrift Berlijn St. Bibl. germ. qu 1337 zijn vrijwel identiek
en vallen beide met de deur in huis: Een gebet om den menschen te verwecken
gade te laven om sijnre goetheit wil ende sijnre mogentheit ende te dancken dat hij
ons geschapen hevet. Hs. Essen geeft een verwant opschrift.
Hs Halle, P5, Leiden Lett. 1990 en het in Scriptorium vermelde Münsterse
handschrift voeren alle drie de titel: bundeken van myrren, of dat merren boek, terwijl
ze het ook alle drie op naam stellen van een ‘deuoet man gheheyten broder Thomas
van der kathuseri orden’.
Van de handschriften Boedapest, Nat. Bibliotheek Széchenyi cod. Holl. 7 en
Brussel, Kon. Bibliotheek 12082 valt slechts te vermelden, dat ze beiden in een
oostelijk dialect geschreven zijn.
Uit het oosten van ons land stammen nog twee merkwaardige handschriften: hs.
Den Haag K.B. 133 E1 (cat. 709) en hs den Haag K.B. 135 E 4 (olim D. Wouters,
Zeist) dat later is aangeschaft en nog niet in een gedrukte catalogus werd
opgenomen. Deze handschriften zijn nauw verwant. Het hs. Wouters schrijft het
wonderlijk amalgaam dat volgt aan S. Bernardus toe. Beide handschriften hebben
in de aanvang

44)
45)

Meertens, t.a.p. p. 45.
Zie noot 38.
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een merkwaardig gebed over de Heilige Anna: Ic byn als een terbynt boem ende ic
hebbe uutghestrecket myne telghen. Na een stuk over Joachim en Anna volgen
dan capita uit Brugmans Leven afgewisseld met gebeden, maar vooral ook met
fragmenten uit het Beknopte Leven zoals we dat ook in het Amsterdamse U.B. I F.
16 handschrift aantroffen. In hs 133 E 1 uit den Haag verrassen ons drie gebeden
van Thomas: het eerste gebed van deel I, pars I, het bekende dankgebed (f. 1), het
vijfde gebed uit deel II pars I: De magna compunctione sanctae Mariae (f. 104) en
op f. 108v het tiende gebed uit ditzelfde pars: De lacrimis Iesu super Lazarum. Over
smaak valt niet te twisten. Van Ginneken prijst Brugman omdat hij minder huilerig
zou zijn; Thomas' tijdgenoten dachten er blijkbaar anders over (ik schrijf ‘tijdgenoten’,
maar dat is natuurlijk niet op een jaar correct: al deze handschriften dateren uit het
laatste kwart der 15e eeuw of uit de eerste jaren van de volgende). Dit handschrift
bevat paraphrases van de volgende capita uit Brugmans Leven: f. 43v: Boek I c.
15-18, 21, 23-34; 36, 39 en 41; f. 93v II c. 4, 5, 8-11; f. 121: III c. 9-13 en 18, vaak
onherkenbaar.
In het handschrift dat vroeger aan de Heer Wouters heeft toebehoord, is dit alles
breder uitgewerkt. We vinden er minder van het Beknopte Leven in, maar daar staat
tegenover dat het de gebeden 4, 5-12, 14-21 uit I pars I van Thomas bevat, dan 10
uit II pars I (de tranen), 22 uit I pars I, dan weer 10 uit pars I van deel II, vervolgens
I pars II nr 1 en tenslotte op f. 218 I pars I nr 24: het laatste avondmaal.
Deze gebeden zijn allemaal volkomen logisch tussen de bijpassende hoofdstukken
uit Brugmans Leven gevoegd. Van dit handschrift bezit de B.N.M. een uitgebreide
beschrijving van de hand van W. de Vreese, die reeds Thomas' en Brugmans
aandeel herkende, maar nog niet van het Beknopte Leven kennis kon hebben
genomen. Hij noteerde: f. 46v. Brugman c. 21-33 en 41; f. 137v: II c. 4, 10-11
(gedeeltelijk), c. 22; f. 194: III c. 4; f. 200v: c. 9; f. 216: c. 13 en 14; f. 220: c. 21 (het
Avondmaal, waarop het gebed van de voetwassing van Thomas volgt).
Slechts waar men blijkbaar vond, dat Thomas en Brugman te wei-
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nig over Maria vertelden, is een stukje van het Beknopte Leven ingelast. Zo heeft
een tijdgenoot zowel het werk van de eèn als van de ander bekort, maar het sterk
verband aanvoelend (zie hs Essen!) ze in een gelukkig samengaan, ook met
fragmenten uit het Beknopte Leven, tot weer een nieuw Leven van Jesus en Zijn
Moeder verweven.
Wellicht zijn er nog andere bewerkingen of imitaties. Nog in Het Hofken van
46)
devocien zien we Thomas' voorbeeld gevolgd door de schrijfster van de
Evangelische Peerle, op haar wijze weer moderner. Ook naar de naam van de
auteur van het Hofken is gegist. Ook voor haàr gold nog geen auteursrecht en zij
zou het verworpen hebben. Belangrijker was, en dat hoop ik aangetoond te hebben,
dat de schrijvers van het Leven van Jesus, de een handiger, mooier, ouderwetser
of moderner dan de andere, afkerig van eigen roem, slechts gezocht hebben, ieder
op zijn wijze en naar de eisen van zijn tijd, het Passieverhaal levend te houden.

Bijlage
Ook van Thomas à Kempis' Orationes de Passione Domini zijn er meer vertaald,
dan men wel dacht.
Het eerste: Oratio ad Patrem legenda infra missa de oblatione corporis Christi,
de merito passione eius et de nostra resignatione (Pohl III p. 333-339) is vertaald
in hs Brussel K.B. 12079 f. 128v-132: O alre guedertierenste hemelsche vader sich
47)
neder van dijnre heiligher stat .
Hs Gdansk. Akad. van Wetenschappen 22177 f. 124b: O guedretiren hemelsche
48)
vader sich neder .
49)
Hs Leiden Lett. 322 f. 133v: O alre guedertierenste hemelsche vader sich neder .
Van het tweede gebed heb ik tot op heden geen vertaling kunnen vinden.

46)

47)
48)
49)

A. Ampe S.J., Het hofken van devocien. Een troostelike onderwijsinghe der Passien Christi,
Hoemen God inwendelic aenbeden sal. Ons Geestelijk Erf XLI, 1967, p. 368-378. Gedeeltelijke
uitgave op p. 379-427.
Meertens, t.a.p. VI p. 82 nr. 24. (16e eeuw).
R. Lievens, Middelnederlandse Handschriften in Oost-Europa. Gent 1963 p. 64. Koninklijke
Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, Leonard Willemsfonds I.
Cat. Lieftinck t.a.p. p. 156; verwijst naar Meertens; zie noot 47.
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Het derde: Oratio ad compatiendum Christo et dilectae matris eius, Flecto genua
mea ad te, Domini Iesu Christe, quem pro me in cruce cerno suspensum, vinden
we in: hs Brussel K.B. II 5573 f. 81v: Ick bughe mijn knijen tot dij o heere (ged.
50)
1523) .
Hs Noordwijk, coll. Wieder f. 203v: Heer ihesu criste Ic buych mijn knyen voer dij
51)
Die ic sie hanghen an den cruus .
52)
Hs Rotterdam G.B. 96 E 12 f. 41b: Ic bughe mijn knien totti O here .
53)
Hs Rotterdam 96 F 6 f. 48a-48b: Ick buge myne knieen todi lieue here .
Ook het vierde gebed is vertegenwoordigd: Oratio ad Christum, Laus et gloria tibi
semper sit.
Hs Amsterdam Res. Krijtberg S.J. 4 f. 4b: Here jhesu criste u moet altoes wesen
54)
lof .
Hs Burgsteinfurt, Fürst zu Bentheimsche Schlossbibliothek B 41 (hs 3) f. 52b:
Here jesu criste u moit altijt wesen lof ende eer die voer my arme sunder u
geweerdiget hebt neder te clymmen van den hemel ende op te clymmen den boem
55)
des cruces .
Hs Brussel K.B. 11171 f. 16v-23: Here ihesu criste u moet altoes wesen lof ende
56)
glorie die voer mi .
Hs Gent U.B. 2364 f. 81-89: O Here ihesu cristi u moet altoes wesen lof ende
57)
glorie die voer mi .
Hs 's Hertogenbosch Prov. Archief der Minderbroeders Capucijnen (olim Velp 2)
58)
f. 56a-58b .
59)
Hs Utrecht Aartsb. Museum 38 f. 94a .
Van het vijfde gebed vond ik slechts één exemplaar en wel in het volgens Axters
verloren gegane of vernietigde hs. van de Bibliotheek van het Friesch Genootschap
te Leeuwarden nr 439 II f. 82b: O Here ihesu criste scrivet in mijn herte uwe wonden
mit uwen duerbaren

50)
51)
52)

53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)

Fiche in Bibliotheca Neerlandica Manuscripta te Leiden U.B. (anoniem).
Ibidem, fiche, anoniem.
Dalmatius van Heel, O.F.M., Middeleeuwse handschriften op godsdienstig gebied in het bezit
van de Bibliotheek der Gemeente Rotterdam. Rotterdam 1948, p. 80. (Volgens Van Heel ca
1513; anoniem).
Ibidem p. 65. ca 1550 (anoniem).
Fiche B.N.M. ca 1480 (anoniem).
Fiche B.N.M. (anoniem).
Meertens, t.a.p. VI p. 44-45, 15e eeuw.
Ibidem p. 173, 15e eeuw.
Fiche B.N.M. Volgens De Vreese's beschrijving ca. 1540 (anoniem).
Fiche B.N.M. ca 1465 (anoniem).
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60)

bloede op dat ic daer ynne lesen uwen rouwen ende uwen mynne , een vertaling
van: Oratio ad Christum, Scribe Domine Iesu Christe, vulnera tua in corde meo
pretiosissimo sanguine tuo; een zeer geliefd beeld, dat we bijvoorbeeld bij Ludolphus
herhaaldelijk tegenkomen.
Het materiaal van de Bibliotheca Neerlandica Manuscripta reikt tot 1550. Tot die
datum en zelfs nog later (n. 59) zijn deze gebeden in ieder geval nog vertaald.
J.M. WILLEUMIER-SCHALIJ

60)

St. G. Axters O.P., Bibliotheca Dominica Neerlandica Manuscripta 1224-1500. Leuven 1970,
p. 314. Het handschrift werd op ca 1470 gedateerd.
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Boekbeoordelingen
G. de Schutter, De Nederlandse Zin. Poging tot beschrijving van zijn
struktuur. (Rijksuniversiteit te Gent. Werken uitgegeven door de Faculteit
van de Letteren en Wijsbegeerte, nr. 157), Brugge 1974, 385 blz. Prijs
geb. 900 Bfr.
Mocht men op grond van de flaptekst verwachten in deze studie van De Schutter
een van de gangbare generatief-semantische modellen aan te treffen, dan merkt
men ten laatste in het ‘Woord vooraf’ dat in deze studie weinig belang wordt gehecht
aan de formalisering (7). Wanneer de auteur dan al eens een enkele keer gaat
formaliseren, wijkt zijn (voorlopig) regelsysteem zeer sterk af van de gebruikelijke
herschrijfregels. Zo beschrijft hij (op p. 232) Z als een verbaal en nominaal deel. Dit
nominale deel wordt op zijn beurt herschreven als subjekt of als subjekt + 1e objekt
of als subjekt + 1e objekt + 2e objekt. Dan krijgen we ineens vóór de pijl (!) deze
drie N's, herschreven als (N1 + N2) + N3 of als N1 + (N2 + N3). Verder wordt N3
herschreven als ‘NG in omgeving N1 + (N2 + N3)’, waarin blijkbaar een
distributieregel ingebouwd is. Overigens toont de hele studie overduidelijk aan dat
de auteur, zo die al tot de generatieve semantici gerekend mag worden, een heel
bijzondere plaats daarin inneemt. Dit moge o.a. blijken uit de volgende tekst uit zijn
‘Woord vooraf’: ‘Bovendien acht ik het voor de behandeling van de dieptestruktuur
noodzakelijk ten minste twee, waarschijnlijk drie komponenten te poneren: de
basiskomponent, waarin de eenvoudigste relaties (subjekt-objekt) ondergebracht
worden, en de modificerende komponent, die bepaalt op welke manier die
basisrelaties geaktualiseerd (niet gerealiseerd) worden; waarschijnlijk, althans als
een voorlopige hypothese over de aard van de bijwoordelijke bepaling (geen bepaling
bij het werkwoord, wel bij de hele predikatie), houdbaar blijkt, komt daar een derde,
“bepalende” komponent bij. Dat laatste draagt nog zozeer een hypotetisch karakter,
dat ik in dit boek
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de bijwoordelijke bepaling (inklusief de zogen. “bepaling van gesteldheid tijdens de
handeling” volledig buiten beschouwing laat.’ (8). Dit is uiteraard zijn goed recht en
we citeerden deze tekst in feite hoofdzakelijk omwille van de idee die men er krijgt
over de strategie van het onderzochte onderwerp.
Een fundamentele optie van de auteur lijkt me de volgende: de rol van het
werkwoord in de zin vloeit direkt voort uit zijn betekenisinhoud, de funktie van alle
nominale konstituenten is niet onafhankelijk van het werkwoord te interpreteren. De
indeling van deze studie over de Nederlandse zin zit aan deze optie vast.
In een eerste deel behandelt de auteur in twee onderscheiden hoofdstukken het
werkwoord en het subjekt. Wat het werkwoord betreft gaat hij op zoek (vertrekkend
van een werkwoord met een eenvoudige betekenisstruktuur: ‘zijn’) naar een
semantische basis, een betekeniskern die in ieder individueel werkwoord te
onderscheiden is. Die verbale funktie in de ‘kernzin’ wordt omschreven als volgt:
het werkwoord als woordklasse introduceert een (of meer) entiteit(en) in een
ervaringsgeheel of beschrijft diezelfde entiteit(en). Deze twee onderscheiden
semantische basisstrukturen (die in meerdere of mindere mate in elk werkwoord
terug te vinden zijn) worden dan uitgetest door een semantische oppositie die de
traditionele oppositie transitief/intransitief moet vervangen: de ‘eenzijdige betrokken
werkwoorden’ versus de klasse van de ‘meerzijdig betrokken werkwoorden’. Deze
betrokkenheid ‘op een of meer entiteiten in de geinterpreteerde werkelijkheid (het
ervaringsgeheel)’ zal nu de traditionele semantische en formele herkenningsmiddelen
van b.v. het subjekt vervangen: het subjekt is met name ‘het zinsdeel dat de entiteit
noemt die het nauwst bij de verbale inhoud betrokken is’. De formele karakteristiek
van het subjekt die volgens de auteur door de standaardteorie gebracht wordt: de
nominale constituent ‘in de diepe struktuur links van het werkwoord, terwijl alle
overige nominale konstituenten rechts ervan verschijnen’ (51) wordt als een
ad-hocoplossing van de hand gewezen, en dat op grond van computeronderzoek
op ‘gerealiseerde’ zinnen! Uit dit computeronderzoek blijkt dat ongeveer 40% van
de subjekten in mededelende hoofdzinnen niet op
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de eerste plaats staat (52). Nu dachten we dat het computeronderzoek waarvan
sprake verricht werd op ‘uitingen’ en niet op de dieptestrukturen en tussen
dieptestruktuur en een gerealiseerde zin ligt er een hele transformatiegeschiedenis.
In dit eerste hoofdstuk worden nog ‘speciale vormen van de relatie subjekt werkwoord’ zoals de zgn. (semi)-onpersoonlijke konstrukties behandeld. Deze
konstrukties, waarin het onderwerp op het eerste gezicht geen ervaringsgeheel
noemt of nog minder beschrijft, betekenen dan ook (voor de auteur) een harde test
van de coherentie en de adekwaatheid van zijn systeem. Moedig is het in elk geval
dat hij deze konstrukties niet uit de weg gaat. We menen overigens dat zijn verklaring
- het subjekt als alleen maar ‘situering van een gegeven entiteit in een
ervaringsgeheel’ of als ‘beschrijving van een situatie waarin de gegeven entiteit een
rol speelt’ (76) - sommige lezers kan voldoen.
Het tweede deel handelt over de objekten: het nominale eerste objekt (direkt
objekt), het prepositionele eerste objekt (voorzetselvoorwerp), het nominale en het
prepositionele tweede objekt. Hierbij worden traditionele termen op hun bruikbaarheid
onderzocht, wordt naar de aard van elk objekt gepeild en worden de grenzen met
de inherente en bijwoordelijke bepaling bekeken. De beschrijving van de aard van
de onderscheiden objekten blijkt eigenlijk nog vager te zijn dan de reeds geciteerde
definitie van het subjekt. We geven ter illustratie de definitie van het direkt objekt:
‘Het objekt vertoont in zijn relatie tot het werkwoord een soort van korrelatie tot het
subjekt. Wat situatiebepalende kracht betreft, verschijnt het objekt als een ekstreem
passief zinsdeel, d.w.z. dat van de twee voornaamste komponenten van de
werkwoordelijke betekenis, in de eerste plaats de situerende kracht op het direkt
objekt wordt toegepast.’ (142). ‘Passief’ wordt wel nader verklaard, het betekent
‘dat het uit zichzelf nooit als situatiescheppend element van het ervaringsgeheel
kan gelden’ (143). De auteur geeft dan als een eerste verkenning een zestal
subkategorieën, waarvan de derde de hoofdkenmerken heeft: ‘+ deskriptief - subjekt
als uitgangspunt + aktieve rol van objekt’ (121). De aktieve rol van het objekt dient
zo opgevat te worden ‘dat de
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relatie op de aard of op een speciale gesteldheid van o inhaakt. Omgekeerd kan
dan ook gezegd worden dat o door de werkwoordelijke inhoud (eksplicitering van
de relatie als geheel) automatisch in een bepaald daglicht gesteld wordt)’ (121). We
geloven niet dat de auteur hier noodzakelijk een tegenspraak met wat in de definitie
van het direkt objekt gezegd is ten laste moet worden gelegd, maar het doel dat hij
zich blijkbaar gesteld heeft bij deze studie, met woorden uit te drukken wat het wezen
is van de diverse zinsdeelfunkties en op grond daarvan herkenningskriteria aan de
hand te doen voor deze funkties, ligt hoog, zo hoog dat men voortdurend het gevaar
loopt zich in zijn eigen woorden te verstrikken. Anderzijds hebben we voor deze
poging alle sympatie, omdat ze o.m. overtuigend aantoont dat met taksonomische
metodes zo bitter weinig over taal gezegd werd. Ontdekken hoe komplex taal kan
zijn (is?) is o.i. een stap in de goede richting.
Alvorens naar hoofdstuk drie over te stappen willen we nog even wijzen op een
analyse die Klooster, de auteur van ‘The Structure underlying measure phrase
sentences’ (1972), moet interesseren. De Schutter analyseert ‘De lage toren is dertig
meter hoog’ als volgt: ‘dertig meter’: direkt objekt bij het werkwoord; ‘hoog’:
restriktieve bepaling bij het werkwoord (108). We mogen hier vooral niet vergeten
dat de auteur aan ‘direkt objekt’ een eigen inhoud gegeven heeft. We gaan de
diskussie over het parameter-adjektief ‘hoog’ niet openen, maar we willen wel
vermelden dat voor een zin als ‘De stadsbibliotheek is zeker een half miljoen boeken
rijk’ een andere analyse voorgesteld wordt. Hier zou ‘rijk’ inherente bepaling zijn bij
het werkwoord, ‘waarmee het een enge eenheid vormt’ (109).
De inherente bepaling is de titel van het eerste hoofdstuk uit het derde deel: de
modificerende komponent. Als we het goed zien slorpt deze inherente bepaling in
feite op wat traditioneel naamwoordelijk gezegde en bepaling van gesteldheid heet.
De vraag die dienaangaande rijst, is die naar een semantische verklaring van wat
ooit als twee onderscheiden funkties gezien werd. Dit oude onderscheid wordt in
deze studie nog wel bewaard, maar alleen in subtypen van de inherente bepaling,
die klassifikatorisch aangeduid worden met hoofdzakelijk
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woordsoort-termen: substantief - adjektief - voorzetselgroep - bijwoord.
Onder ‘modificerende komponent’ wordt verder gehandeld over de interne
verschuiving van de relatie in passieve en refleksieve konstrukties, over de eksterne
verschuiving van de relatie in konstrukties met koöpererend objekt (‘accusativus
cum infinitivo’) en konstrukties met subjektsverwisseling. We krijgen dan nog een
paar hoofdstukjes, één over ‘situerend ER’ - het modificerende bestaat hierin: ‘ER
heeft als essentiële funktie het subjekt in een ervaringsgeheel te introduceren’ (345)
- en tenslotte één over wat traditioneel tempus en modus genoemd werd, hier
‘situering van de relatie in het ervaringsgeheel’. Een literatuurlijst en een zaak- en
woordregister ronden het boek af.
Als besluit menen we met alle sympatie het volgende te moeten zeggen: De
Schutter bracht ons eigenlijk twee studies: een eerder taalfilosofische bezinning
over de funkties binnen de ‘kernzin’ vanuit een visie op het werkwoord als het
kernelement van de zin en een herindeling van deze funkties vanuit deze bezinning.
Zijn nieuwe semantische definities zijn ongetwijfeld waardevol binnen zijn
taalfilosofisch systeem. De moeilijkheid, inherent aan het soort definities waarvan
we er een paar geciteerd hebben, ligt ongetwijfeld in de verifieerbaarheid en de
operationaliteit. Een andere bedenking is deze: is het voorgestelde systeem wel
konsistent genoeg? We hebben nl. de indruk dat de auteur wanneer hij b.v. in zijn
behandeling van de objekten tot uiterst genuanceerde analyses en subklassifikaties
gedwongen wordt, zelf beseft dat zijn semantische herkenningskriteria en opposities
te zwak uitvallen om overtuigend te zijn, zodat hij dan toch de steun zoekt van
formele kriteria. Dit mag geen kritiek zijn, althans niet voor linguïsten die beseffen
hoe moeilijk taalkunde wordt als men het aandurft over semantiek te gaan werken.
DRIES DE BLEECKER
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Actes des Journées du Néerlandais, organisées par la Section de
néerlandais les 7, 8 et 9 mai 1974. Université de Lille III. Sciences
Humaines, Lettres et Arts. 112 blz.
Het onderwijs in het Nederlands is voor de Universiteit van Rijsel, hoofdstad van
Frans Vlaanderen, ‘une vocation naturelle’. Na de openingsrede van Sadi de Gorter,
gevolmachtigd minister en directeur van het Institut Néerlandais in Parijs, volgt een
overzicht van de beoefening van de Neerlandistiek van 1948-1973 door W. Thys.
Prof. Brachin geeft een overzicht van de Mariken-problemen en wijst in het bijzonder
op de ontmoetingsscène van Mariken en Moenen, waarin z.i. de rhetorica en de
vrije kunsten genoemd worden om de grote lofrede later in het stuk voor te bereiden.
G. Stuiveling behandelt het ontstaan van de moderne letterkunde in Nederland met
bijzondere aandacht voor Multatuli en Gorter. J. Zajicek karakteriseert verschillen
tussen het Frans en het Nederlands. J.P. Ponten onderzoekt de ‘infinitief pro
participio’ in het Duits en het Nederlands. Aan Philip van de Elzas, de grootste
Vlaamse vorst aldus R. van Caenegem, wordt aandacht besteed als wetgever. H.
Brugmans beschouwt de ‘Néerlandophonie’ als hoeksteen van Europa.
M.J.M. DE HAAN

Limburgs Idioticon. Verzamelingen dialectwoorden (‘Woordenzangen’)
van 1885 tot 1902 verschenen in het tijdschrift ‘'t Daghet in den Oosten’.
Tot woordenboek omgewerkt door M. Maasen en J. Goossens, met een
inleiding van J. Goossens. Tongeren 1975. Werken uitgegeven door de
Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie (Vlaamse
afdeling). Nr. 14. 301 blz.
Met de omwerking van de over zeventig lijsten verspreide verzamelingen van
dialectwoorden uit het tijdschrift ‘'t Daghet in den Oosten’ is aan de
dialectwoordenboeken als die van De Bo, Gezelle en anderen een (Belgisch)
Limburgs Idioticon toegevoegd. De oorspronkelijke tijdschriftpublicatie stamt uit de
sfeer van Gezelle die als
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een peetvader het plan van een groep Limburgse seminaristen om tot een
dialecttijdschrift als zijn eigen Loquela te komen, heeft gesteund. Michel Maasen
verwerkte de Limburgse woordverzamelingen tot een alfabetisch woordenboek als
Leuvense licentiaatsverhandeling. Prof. Dr. J. Goossens voorzag het zo ontstane
op veel plaatsen verrassende woordenboekje van ca. 250 blz. van een
rijkgedocumenteerde inleiding, die ook de historicus van ons vak veel te bieden
heeft.
M.J.M. DE HAAN

Jaarboek van de Stichting Instituut voor Nederlandse Lexicologie.
Overzicht van de jaren 1969 t/m 1973. Den Haag 1976. Uitg. door het
Secretariaat van de Stichting. 103 blz.
Sinds 14 september 1967 zijn in de stichting Instituut voor Nederlandse Lexicologie
het Woordenboek der Nederlandsche Taal en de Thesaurus, die een woordinventaris
van het Nederlands op ponskaarten aanlegt, verenigd. In dit jaarboek is naast de
rede waarmee mej. dr. M.A.M. Klompé het bestuur installeerde op 15 januari 1969
(blz. 9-15) en de toen gehouden toespraak van de minister van Nederlandse Cultuur
in België, prof. dr. F. van Mechelen (blz. 15-27), de volledige tekst van de
Stichtingsakte opgenomen.
In een aan de financiering gewijd hoofdstukje (blz. 39-45) komen ook enkele
zaken uit de geschiedenis van ons vak naar voren. Dr. F. de Tollenaere herdenkt
prof. dr. K.H. Heeroma, die in 1936 als aspirant-redacteur bij het Woordenboek is
begonnen en die daarna in vele jaren op velerlei wijze ‘Bouwer aan het Woordenboek’
zou blijven, zoals in de laatste door hem bijgewoonde stichtingsvergadering nog
eens werd bevestigd doordat aan hem als eerste de zilveren legpenning met de
beeltenis van Matthis de Vries werd uitgereikt. Eveneens herdenkt Dr. F. de
Tollenaere J. Platteel, van 1957-72 secretaris van de Cie. van Bijstand voor het
Woordenboek en secretaris van het Stichtingsbestuur.
In de laatste 40 bladzijden wordt een gedetailleerd overzicht ge-
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geven van de vele en verscheidene werkzaamheden van de beide afdelingen van
de Stichting. Dit uitstekend verzorgde Jaarboek heeft echter voor de Neerlandistiek
nog een extra betekenis doordat in ruime mate bijzonder aantrekkelijk materiaal is
verwerkt dat ons een boeiende kijk in de al meer dan een eeuw oude keuken der
woordenaren biedt.
M.J.M. DE HAAN

L. Strengholt, Bloemen in Gethsemané. Verzamelde studies over de
dichter Revius. Amsterdam/Alphen a.d. Rijn, Buijten &
Schipperheijn/Repro-Holland, 1976. 174 blz.
Met een Ten Geleide van W.A.P. Smit verzamelde Strengholt zijn grotendeels in
De Nieuwe Taalgids maar ook in ons Tijdschrift verschenen Reviusstudies. Deze
vulde hij aan met een nieuwe studie ‘Bloemen in Gethsemané’ die de bundel opent
(blz. 9-44). Twee niet eerder gepubliceerde bijdragen sluiten de bundel:
‘Schoonheidsfoutjes’ (blz. 132-139) en ‘Translatio en imitatio’ (blz. 140-163).
In de openingsstudie plaatst Strengholt het gedicht ‘Bloedige Sweet’ tegen de
achtergrond van de ‘literaire en exegetische traditie waar “Bloedige Sweet” bij
aansluit: de traditie die de versificatie [...] van het gedicht leverde; en die welke
Gethsemané met het Hooglied verbond.’ (blz. 18) Vooral aan het eind van zijn
bijdrage gaat hij in op het visuele karakter van dit gedicht, waarin Revius de lof van
de ‘bloedrode bloem der genade’ wil zingen.
In de voorlaatste bijdrage ‘Schoonheidsfoutjes’ behandelt schr. enige verlezingen
van tekstbezorgers, die, troost voor hun collega's, niet tot de minste onzer vakgenoten
behoren. Strengholt herinnert daarmee aan de plicht om elke uitgave te wantrouwen
en zelf ad fontes te gaan. In de laatste studie, met als ondertitel ‘Nieuwe bewijzen
van Revius' verplichtingen aan de Franse poëzie’ komt in het slotgedeelte de dichter
Philippe Desportes (1546-1606) aan de orde die door Revius werd nagevolgd in
zijn ‘Cananeische vrouwe’, terwijl een wereldlijk herdersdeuntje de strofevorm leverde
voor Revius' ‘Twee-sprake by het graf’. Deze laatste bijdrage opent met een boeien-
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de uiteenzetting over nieuwe voorbeelden van Goulart voor Revius' sonnet
‘Scheppinge’ dat schr. omzichtig maar overtuigend op enkele plaatsen verder kan
verklaren.
Met zijn chronologisch geordende bibliografie, die naast de uitgaven,
bloemlezingen e.d. de secundaire literatuur van 1770-1974 omvat is deze
verzameling van uiterst gedegen oude en nieuwe Reviusstudies een prachtig
afgerond geheel geworden, dat het werk van Revius zeker voor velen toegankelijk
zal helpen maken.
M.J.M. DE HAAN

Jan Vos, Toneelwerken. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen
o
voorzien door Dr. W.J.C. Buitendijk. Assen, Van Gorcum, 1975. Gr. 8 ,
VIII + 516 blz. (Van Gorcum's Literaire Bibliotheek Nr. 28). Prijs geb. ƒ
128. -.
Het mag zeker een bijzonderheid heten dat van een der mindere goden van onze
17de-eeuwse Parnas het volledige toneelwerk in onze dagen opnieuw wordt
uitgegeven. Die uitgave is dan ook uitdrukkelijk bedoeld als een eerherstel, waarbij
het accent mag vallen op h e r s t e l , omdat tijdens 's mans leven het hem aan eer
niet ontbroken heeft. Aan kritiek evenmin, maar de echte afbraak begon toch pas
na zijn dood, vooral door de leden van Nil Volentibus Arduum. Terecht wijst Dr.
Buitendijk daarbij op de merkwaardige omstandigheid dat deze
dichtgenootschappers, zo vol verwijten aan Vos wegens zijn kunst- en vliegwerken
en de op het toneel gebrachte ijselijkheden, zelf daarnaast ook volop
spektakelstukken schreven, zoals trouwens ook Corneille deed. De eisen van de
theorie en van de voor toneelsucces vereiste praktijk bleven vooralsnog een
onopgeloste tegenstelling vormen. Dat succes is Vos ten volle ten deel gevallen,
en vriend en vijand waren het er over eens, ook nog in de latere vrijwel eensgezinde
afwijzing door de literatuurhistorici van Vos' methoden, dat hij oog voor het toneel
en gevoel voor het theatereffect had. Met het succes kwam de afgunst, waarvan de
betekenis, ook voor zijn latere reputatie,
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zeker niet onderschat moet worden. De Amsterdamse toneelwereld van die tijd was
van afgunst en intriges vervuld op een wijze die misschien alleen met die in onze
huidige omroep- en televisiekringen vergeleken kan worden, en dan uit dezelfde
oorzaak: de greep op de massa, die het Amsterdamse toneel als een volstrekt
novum in onze cultuur wist te bewerkstelligen, en de strijd om die greep.
Dr. Buitendijk wijdt zeer veel aandacht aan de geschiedenis van de waardering
van Vos, en terecht veroordeelt hij daarbij zeer scherp de afwijzing van zijn werk
en methoden op grond van zijn lage afkomst, zoals bij Van Hoogstraten en Van
Effen, en later nog bij Hofdijk: een ‘proleet’ kón immers geen kunst van werkelijke
en blijvende waarde voortbrengen. Toch mag niet vergeten worden, enerzijds dat
waardering bij kenners daarnaast bijna steeds is blijven bestaan, zoals bij Bilderdijk,
en ook Worp in zijn bijna honderd jaar oude dissertatie volmondig erkent: ‘hij (heeft)
op ons tooneel een grooten invloed uitgeoefend, en is de man geweest, die een
geheel nieuwe richting heeft aangegeven. En daarom is hij nog voor ons, wat hij bij
zijn leven was, een man van beteekenis’ (blz. 37). En anderzijds: ook Dr. Buitendijk
moet erkennen dat de Aran en Titus, bij al zijn betekenis als ‘classicistisch
barokdrama’, als stuk toch ‘een draak’ is (blz. 59). Wanneer de 18de-eeuwse dichters
van de ‘kermisparnas’ allemaal dit stuk als succesnummer op boerenkermissen
laten opdraven, dan is dit wel in de eerste plaats om het te ridiculiseren, maar het
f e i t zullen zij toch niet uit hun duim gezogen hebben. De schatting van Aran en
Titus als spektakelstuk blijft dus voor en na bestaan, en de literairhistorische
betekenis hangt alleen af van de waardering van dit genre; ook Bredero's Stommen
Ridder, naar huidige opvatting zeker een van zijn minst geslaagde stukken, was bij
de tijdgenoten bijna zijn meest gewaardeerde werk, althans een kassucces.
Met wat andere accentuering kan van Vos' hoofdwerk, de bijna 30 jaar later
opgevoerde Medea (1667) hetzelfde gezegd worden. Het stuk is belangrijker door
het onderwerp, een stof waaraan de grootste toneelschrijvers en dramaturgen van
allle tijden hun krachten beproefd hebben, en door de principiële voorrede. Buitendijk
legt sterk de nadruk op het ‘classicistisch’ karakter van het stuk, de overeenstem-
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ming met de beginselen van Aristoteles en Seneca: ‘uit alles blijkt dat de
“ongeletterde” Vos meer wist van de klassieke poëtiek en er meer afhankelijk van
was dan hij voorgeeft’ (blz. 325). Bij de verheviging van de ‘res tragicae’ moet ‘de
tijdgeest en de tijdstijl, die in het hele kunstleven van de 1e helft der 17e eeuw van
invloed was, de barok, een belangrijke rol gespeeld hebben’. ‘Het stempel van
spektakelstuk heeft Medea te sterk opgedrukt gekregen’ door de latere uitgaven,
bezorgd door Joan Pluimer, die er de omineuze ‘ondertitel’ ‘Met Konst- en
Vliegh-werken’ aan toevoegde. Toch moet Buitendijk toegeven dat met betrekking
tot ‘het door Aristoteles vereiste “pathos”, het lijden, d.w.z. een handeling die
verwoesting of leed veroorzaakt, zoals publieke terechtstellingen, martelingen,
verwondingen e.d. men zelfs (!) kan volhouden dat Vos hier een overdosis (sic) van
gegeven heeft’ (322). Slechts zeer terloops en aan het eind van zijn inleiding wijst
hij op een aspect dat o.i. toch van groot belang is, nl. Vos' rol in de querelle des
anciens et des modernes. Molières vers ‘Les Anciens, Monsieur, sont les Anciens,
et nous sommes les gens de maintenant’ (Mal. imaginaire, 1673) kan hij niet gekend
hebben, maar zijn voorrede bij de Medea is van de geest die daaruit spreekt
doortrokken. Men leze slechts de slotzin daarvan: ‘De liefhebbers dienen te weeten
dat ik deze Veurreeden niet heb geschreeven om Horacius Dichtkunst in het geheel
te wraaken; want men vindt 'er veel loffelijke wetten in: maar ik schrijf in een vry
landt, daar men, in burgerlijke kunsten, vry mach spreeken, gelyk ik hier teegens
eenige Tooneelwetten, die men, naar het gevoelen van veel Toneelkundigen, om
dat zy buiten het spoor van de reeden wijken, behoort te verwerpen’, en wat hoger
nog duidelijker: ‘Hy (Aristoteles) heeft by my, in veel deelen, noch minder geloof
dan Horacius: want dat was een Dichter, en hy een Wijsgeer; hier by wordt zijn
wijsheidt, die veel eeuwen heeft geblonken, nu door de glans van Deskartes zoo
verdooft, dat 'er veel Geleerde van deeze tydt, liever leereling van Deskartes willen
worden, dan meesters in Aristoteles weetenschappen blijven’.
Tussen Aran en Titus en Medea staat de Klucht van Oene, chronologisch dicht op
het eerstgenoemde stuk volgend. Hiervan bestaan twee
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versies, een eerste van 609 regels, die dus ‘binnen de min of meer gebruikelijke
speelduur van één uur viel’, en een uitgewerkte van 872 regels, waarvan de uitgever
vermoedt ‘dat de dichter een stuk met vijf bedrijven op het oog had, een soort
tussenvorm tussen een klucht en een blijspel’ (blz. 218). Hij geeft deze tweede
versie als hoofdtekst, en de eerste in kleine letter als bijlage. O.i. had een
omgekeerde orde meer voor de hand gelegen, of liever de eerste versie als
hoofdtekst, met de latere toevoegsels in kleine letter daartussen. De uitbreidingen,
die vooral dienden om de maatschappelijke satire te accentueren, hebben de
structuur van de oorspronkelijke klucht geen goed gedaan; in haar geserreerde
bouw en de virtuoze inleiding van de toeschouwer ‘in medias res’ is deze een model
in haar soort.
Het laatste kan ook gezegd worden van deze uitgave van Vos' toneelwerk door
Dr. Buitendijk als geheel. De grondigheid van de Inleiding en de degelijkheid van
de verklarende commentaar maken ook dit nieuwe deel in Van Gorcums Literaire
Bibliotheek tot een waardevolle aanwinst in onze 17de-eeuwse filologie.
Leiden, Januari 1976
C. KRUYSKAMP

W.J.M. Bronzwaer, Pas en onpas; over ekwivalentie en deviatie in het
poëtisch taalgebruik, rede Nijmegen 1976, Amsterdam: Rodopi 1975.
Met de inaugurele rede van W.J.M. Bronzwaer heeft de recentelijk opgerichte afdeling
voor Algemene Literatuurwetenschap te Nijmegen zich aan de vakgenoten
voorgesteld. Het publiek heeft een duidelijke indruk gekregen over de manier waarop
men in Nijmegen werkt, denkt en welke doelen men nastreeft. ‘Werken’ heeft
betrekking op de kundige wijze waarmee een specialisme wordt toegepast en
uitgediept, ‘denken’ op het duidelijk uitgesproken besef dat het specialisme slechts
een onderdeel is van een veelomvattende discipline, de ‘doelen’ tenslotte hebben
betrekking op de poging om met behulp van het specialisme een verbinding tot
stand te brengen met de kritisch-interpretatieve taak die aan de literatuurwetenschap
wordt toegeschreven.
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Een viertal principiële uitspraken aan het begin van de rede vormen het kader
waarbinnen Bronzwaer de eigen specialisatie, de linguistische beschrijving van
poëticiteit, ziet functioneren: 1) de literatuurwetenschap is geen taalkunde en hoeft
zich niet op dezelfde methodologische principes te baseren; 2) de wetenschap van
de literaire tekst is altijd een ‘corpus-based’ wetenschap; 3) de literatuurwetenschap
verdraagt geen tegenstelling tussen synchronie en diachronie; 4) zij heeft een
kritisch-interpretatieve taak.
Bronzwaers linguistische uitgangspunt is het bekende equivalentieprincipe van
Jakobson. Twee redenen zijn volgens hem voor de ‘absolutistische status’ die dit
principe heeft gekregen, verantwoordelijk. Enerzijds de uitwerking en bijstelling door
S.R. Levin, die het functionalistische principe in materiële zin heeft gebruikt (p. 9);
anderzijds door toedoen van Jakobson zelf, die niet heeft weten te voorkomen dat
de aanwezigheid van veelvuldige equivalenties, behalve als criterium van poëticiteit,
tevens als waardecriterium is gaan functioneren. Ondanks de kritische kanttekening
aan het adres van Levin heeft deze in belangrijke mate bijgedragen tot uitbreiding
van de mogelijkheden die in het equivalentie-principe besloten lagen. Beschreef
Jakobson de poëtische organisatie van het taalmateriaal op lineair-structuralistische
wijze, d.w.z. aan de tekstoppervlakte, zo veronderstelde Levin dat equivalentie ook
aantoonbaar was onder de oppervlakte. Hierbij liep hij - intuitief - vooruit op latere
ontwikkelingen in de generatieve semantiek. Het veronderstellen van een ‘prototekst’
- verkregen door toepassing van transformaties - doet bij Bronzwaer de kritische
vraag rijzen, of een ‘aan de “kompetentie-taalkunde” ontleende procedure toepasbaar
is op een corpus van “performance-uitin-gen”’ (p. 14). Een mogelijk negatief antwoord
op deze vraag neemt Bronzwaer niet in overweging. Integendeel, hij meent dat voor
een juiste interpretatie van een tekst het veronderstellen van equivalenties, die door
transformaties ‘versluierd’ zijn, belangrijk is. In zekere zin blijft de kritische vraag op
deze wijze retorisch; anderzijds is zij noodzakelijk te noemen vanuit het perspectief
van Bronzwaers relativistische standpunt.
Als eenmaal voor mogelijke equivalenties in de dieptestructuur ge-
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kozen is, rijst een volgende vraag, namelijk die naar de motivatie van de uiteindelijke
ordening aan de oppervlakte. Wanneer Bronzwaer besluit om een chiasme bij Pope
als betekenisdragende transformatie te beschouwen, doet hij een uitspraak over
motivatie en spreekt hij een waardeoordeel uit, en daarvan is hij zich bewust (p. 14
en 17).
Het motivatie-probleem dat hij naar aanleiding van het chiasme aan de orde heeft
gesteld brengt Bronzwaer van de equivalenties naar de deviaties: ‘Een andere
benadering van hetzelfde probleem biedt dus de deviatie-stilistiek’ (p. 17). ‘Hetzelfde
probleem’ is de overgang van beschrijving naar evaluatie en interpretatie, een
overgang die de descriptieve linguistiek niet kan verantwoorden. De hierarchisering
van de grammaticale regels bij Chomsky lijkt een beter uitgangspunt: ‘sommige
regels zijn fundamenteler, of dieper dan andere’ (p. 18). Op dit punt was misschien
een kritisch-relativerende beschouwing over het deviatie-principe als graadmeter
van poëticiteit op zijn plaats geweest, temeer omdat equivalentie en deviatie niet
zonder meer in elkaars verlengde liggen. Wel waarschuwt Bronzwaer ervoor om
de these van Thorne of de verfijning van de these van Thorne door hem zelf als
absoluut waarde-criterium te beschouwen. Maar deze waarschuwing betreft de
poging om graden van deviaties te relateren aan een poëtische waardeschaal, zoals
Thorne doet: ‘slechte poezie kenmerkt zich doordat zij slechts afwijkingen van meer
oppervlakkige regels vertoont’ (p. 19). De deviatie als zodanig wordt hierdoor niet
gerelativeerd. De kritische tegenwerping die bij de lezer/toehoorder opkomt, nl. of
het linguistische ‘fundamenteel’ of ‘diep’ nu in de literatuurwetenschap ook als
zodanig wordt ervaren, weet Bronzwaer door zijn goedgekozen Nederlandse
voorbeelden, waaraan hij de these van Thorne toetst, te ontzenuwen. Maar meer
nog dan de voorbeelden (een prettige omstandigheid in de communicatie-situatie
in de aula in Nijmegen was overigens de aanwezigheid van het voorbeeldmateriaal
op stencils) zorgde Bronzwaers eigen voorstel - de verfijning van de these van
Thorne - voor ontkrachting van genoemde kritische tegenwerping. Bronzwaers
voorstel luidt: ‘deviaties van de meer fundamentele regels kunnen niet worden
gemotiveerd vanuit de konventionele matrix, omdat zij immers in de dieptestruktuur
van de tekst gegenereerd worden,
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terwijl de konventionele matrix slechts medebepalend is voor de oppervlaktestruktuur’
(p. 25). (Voorbeelden van de konventionele matrix zijn metrum en rijmschema).
Door de aanvulling van Bronzwaer wordt de motivatie van de deviatie en niet zozeer
het hierarchisch niveau ervan tot waardecriterium. Een aanvaardbare gedachte,
alleen gaat deze gepaard met enig verlies van de strikt linguistische bepaaldheid
van de deviatie. Dit verlies wil Bronzwaer echter op de koop toe nemen. Het voordeel
is dat hij op deze wijze de inbreng van de lezer/interpretator wint, die in staat moet
zijn de motivatie van de afwijkingen te herkennen. Ons mogelijke protest, welke
lezer - bij voorkeur transforma-tioneel-generatief geschoold - hij dan wel op het oog
heeft, heeft Bronzwaer voorzien. In overeenstemming met de principiële uitspraken
aan het begin van zijn rede geeft hij de historische situatie van deze lezer aan. Het
is de lezer van nu, opgegroeid met een voorliefde voor de afwijking, voor het ‘nieuwe
zien’, voor de ‘moeilijk gemaakte vorm’ van de Russische Formalisten. Als wij ons
in deze lezer kunnen terugvinden, zullen wij ook in staat zijn om de herformulering
van het formalistische credo in termen van de TGG als een vervreemding met
cognitieve waarde dankbaar te aanvaarden.
Amsterdam
ELRUD KUNNE-IBSCH

Ingeborg Glier, Artes amandi. Untersuchung zu Geschichte,
Überlieferung und Typologie der deutschen Minnereden (Münchener
Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters 34).
C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München 1971. 467 blzn.
In haar uitvoerige en diepgaande monographie over de Duitse minnegesprekken
behandelt de schrijfster in een ‘Exkurs’, blz. 266-288, de Middelnederlandse
dichtwerken, die in aanmerking komen, om als minnegesprekken beschouwd te
worden. Ze doet dit vanwege mogelijke wisselwerkingen tussen de
Middelnederlandse en Middelrijnse tradities. Er wordt met nadruk op gewezen, dat
het niet de bedoeling is, tevens een geschiedenis van de Middelnederlandse
gedichten te schrijven, om-

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 92

76
dat de tegenwoordige stand van onderzoek dat niet toelaat. Toch mogen we de
Duitse geleerde dankbaar zijn, dat ze althans een poging doet, om een overzicht
te geven. Ze moet het voor het grootste gedeelte met Nederlandse uitgaven uit de
vorige eeuw doen. Behalve een paar bladzijden van Marie Ramondt in dit tijdschrift
(63, 1944, blz. 63-81) over het Haagse liederenhandschrift kan ze in de lange lijst
van sekundairliteratuur slechts één werk over de Nederlandse letterkunde noemen
en dat is van een Tsjech (A. Kalla, Über die Haager Liederhandschrift 1909).
De schrijfster heeft de publicaties van Lieftinck, Heeroma en Gerritsen in dit
tijdschrift over het Gruuthusehandschrift niet bijgehouden. Dat is ten dele te wijten
aan het feit, dat het boek ‘nur wenig überarbeitet’ in 1971 verscheen zoals het in de
zomer van 1968 klaargekomen is. Het gaat in de publicaties van de genoemde
Nederlandse geleerden weliswaar vooral over codicologische problemen en de
persoon van Jan Moritoen, maar toch had de schrijfster haar aandacht verder aan
de discussies over Jan Moritoen moeten wijden, omdat ze zich kant tegen de
theorieën van Heeroma, die ‘sein Zuschreibungsverfahren augenzwinkernd
gelegentlich selbst als “filologische comedie” oder “fantasie” zu bezeichnen’ pleegt,
blz. 270. Zo'n kort zinnetje geeft toch beslist een verkeerd beeld van het werk van
Heeroma, vooral omdat de schrijfster dan toch toegeeft, dat de gedichten, die
Heeroma aan Jan Moritoen toeschrijft, inderdaad ‘recht beträchtlich’ van het enige
minnegesprek van Jan van Hulst verschillen.
Het zij niet onvermeld gebleven, dat de schrijfster kan steunen op het hier tevens
aangekondigde werk van Tilo Brandis: Mittelhochdeutsche, mittelniederdeutsche
und mittelniederländische Minnereden. Verzeichnis der Handschriften und Drucke,
dat in dezelfde serie als het boek van Ingeborg Glier als deel 25 in 1968 verschenen
is.
De overgang in de behandeling van de Hoogduitse vormen van minnegesprekken
naar die der Nederlandse vormt een hoofdstukje over het Berlijnse handschrift MGQ
284, blz. 262-266, waarin naast Hoogduitse en Middelfrankische ook Nederrijnse
minnegedichten overgeleverd zijn. Nu is ‘Nederrijns’ een dubbelzinnige term; in
engere zin wordt hij gebruikt voor het Rijnlands ten noorden van de Benrather
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scheidingslijn tussen onverschoven en verschoven taalvormen; in wijdere zin omvat
hij tevens het gehele Rijnlands tot aan het Moezelfrankisch. Wanneer de schrijfster
zegt, dat de minnegesprekken in dit handschrift, ‘wie mundartliche Reime zeigen,
aus dem Bereich des mittleren und niederen Rheins’ stammen en dus lokale traditie
‘im weiteren Sinne’ representeren (blz. 263), dan is het niet duidelijk, of ook gedichten
in dit handschrift voorkomen, die onverschoven taalvormen vertonen en dus tot het
Nederfrankische of Middelnederlandse taalgebied behoren. Men kan echter
vermoeden, dat dit niet het geval is. Zelfs de berijmde dodenklacht om Graaf Willem
III van Holland, na 1337 (uitgave: F. v.d. Hagen in: Germania 6, 1844, blz. 251-264),
die ‘zweifellos für ein holländisch-niederrheinisches adeliges Publikum’ geschreven
is (blz. 264), is dat niet. Het gedicht kan ook niet uit het Nederlands vertaald zijn,
zoals de rijmen gruwelich: mich 29 vlg. of ach: sprach 253 vlg. tonen. Op dit
hoofdstukje over het Berlijnse handschrift volgt dan de ‘Exkurs’: Mittelniederländische
Minnereden und ihr literarischer Umkreis, blz. 266-288. Nadat de schrijfster reeds
eerder opgemerkt heeft, dat de grote vrijheid van de Mittelnederlandse
minnegesprekken op het gebied van de metriek invloed op de Duitse randgebieden
schijnt gehad te hebben, blz. 265, behandelt ze in de ‘Exkurs’ het eerst de
Middelnederlandse vertalingen van de ‘Roman van de Roos’. Ze komt tot de
conclusie, dat behalve enkele formale aspekten de ‘Roman de la Rose’ nauwelijks
invloed op de Middelnederlandse minnegesprekken gehad heeft, blz. 268. Slechts
op een plaats vermoedt de schrijfster, dat invloed van de ‘Roman de la Rose’ samen
met typisch Middelnederlandse beschrijvingen en systematizeringstendenties op
een Middelfrankische ‘Minnerede’ aan the wijzen is, namelijk op de ‘Fehde zwischen
Amor und Reden’ uit het hs. Berlijn Mgf 922.
Wat de twee grote verzamelingen van liederen in het Haagse en het Hulthemse
handschrift betreft, zegt de schrijfster, dat deze handschriften in vergelijking tot de
gelijktijdige en latere Hoogduitsche verzamelingen, wat de minnegesprekken betreft,
sterk van elkaar afwijken. Ze vormen in tegenstelling tot de Franse en Duitse
minnegesprekken een groep met eigen omvang. In hen domineren opvallend
gedichten van kleine en zeer kleine omvang, vooral minneklachen, lofliederen op
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de vrouw en de liefdesgroet, die gedeeltelijk, wat de omvang betreft, met de eigenlijke
liederen overeenstemmen. Een verdere karakteristieke trek van de
Middelnederlandse minnegesprekken tegenover de Franse en Duitse traditie is de
neiging tot personifikatie, die volgens de schrijfster tot ‘Traktatstil’ (blz. 278) en bij
Dirc Potter tot een nieuw type van tractaat van grote omvang zou geleid hebben,
dat in de Duitse ‘Minnereden’ zijn weerga niet vindt. Uit de uiteenzettingen van de
schrijfster blijkt dus, dat in tegenstelling tot de Franse en Duitse traditie van de
minnegesprekken, een zeer grote vrijheid bestaat van de kleinste omvang tot een
omvangrijk tractaat, die tevens samengaat met een grote metrische vrijheid, in de
Middelnederlandse traditie. Mij lijkt het een verdienste van de schrijfster voor de
Nederlandse letterkunde, dat ze de Middelnederlandse overlevering in haar betoog
betrokken en scherp tegen de Franse en Duitse ‘Minnereden’ afgebakend heeft,
die binnen bepaalde grenzen van omvang gebleven zijn.
+

Ook in de handschriften Berlijn Mgf 922 en Wenen 2940 komen ‘Minnereden’
voor, die een schematisch strenge, vaak met allegorie verbonden indeling vertonen.
De schrijfster neemt aan, dat ze waarschijnlijk in een Nederlands-Duits grenzgebiet
zijn ontstaan, blz. 279. Ze overweegt tevens, of Franse invloed via het
Middelnederlands zou vastgesteld kunnen worden. Daarvan kan echter nauwelijks
sprake zijn. Alleen enkele kleine verzamelingen van ‘Minnefragen’ in het
Middelnederlands, die, wat de inhoud betreft, met Franse overeenstemmen, zouden
via het Middelnederlands hun weg naar Duitsland kunnen gevonden hebben, blz.
282 vlg.
Er volgt nog een kort hoofdstukje over de thematiek in de liederen van Willem
van Hildegaersberch.
Nadrukkelijk zij erop gewezen, dat deze korte samenvatting van de ‘Exkurs’ over
de Middelnederlandse minnegesprekken het gehele werk van de schrijfster geen
recht kan laten wedervaren.
Amsterdam
C. MINIS

Spel van zinnen. Album A. van Loey. Samengesteld door R.
Jansen-Sieben, S. de Vriendt, R. Willemyns. - Editions de l'Université
de Bruxelles 1975.
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Taal- en letterkundig Gastenboek voor Prof. Dr. G.A. van Es. Opstellen
de 70-jarige aangeboden ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar
aan de Rijksuniversiteit te Groningen. - Uitgave van het Archief voor de
Nederlandse syntaxis, Groningen 1975.
Ter gelegenheid van de emeritering van A. van Loey werd de bundel Spel van zinnen
uitgegeven, door de samenstellers niet alleen méér dan een traditioneel
afscheidsgeschenk genoemd, maar vooral de concrete verwezenlijking van de
waardering, de eerbied en de genegenheid voor de jubilaris. Een recensie van een
dergelijke huldebundel is in beginsel niet goed mogelijk: dat zou neerkomen op een
bespreking van alle afzonderlijke bijdragen. In dit geval zijn dat er niet minder dan
41, met recht te veel om op te noemen. Dat dan toch in de rubriek
‘Boekbesprekingen’ plaats wordt ingeruimd voor deze bundel, vindt zijn verklaring
in het feit dat een pover vermelden bij de ‘ontvangen boeken’ aan dit werk toch wel
onrecht zou doen (en dat geldt voor meer van dit soort moeilijk recenseerbare
boeken). Spel van zinnen bevat zulke uiteenlopende bijdragen op het gebied van
de diachronische Nederlandse taalkunde, de dialectologie, de toponymie en de
antroponymie, dat het belang van dit boek ver uitgaat boven dat van een zeer goed
gelukt huldeblijk; het is in wezen een verzameling artikelen die een verrijking betekent
van de literatuur die op bovengenoemde gebieden bestaat. De gebruikelijke
bibliografie van de jubilaris ontbreekt in dit boek: door de Koninklijke Academie te
Gent werd namelijk onlangs een volledige lijst van publikaties van Van Loey
uitgegeven, waarnaar hier verwezen wordt. Niet alleen inhoudelijk valt deze bundel
te loven, ook de uiterlijke verschijning mag met ere genoemd worden.
Datzelfde mag gezegd worden van het Gastenboek dat G.A. van Es bij zijn
emeritering werd aangeboden. De commissie van voorbereiding, waarin zes leden
van de redaktie van het Tijdschrift zitting hadden, is erin geslaagd ook hier een keur
van artikelen bijeen te brengen die ten volle recht doen wedervaren aan de
veelzijdigheid van de aftredende hoogleraar. Het betreft hier 21 bijdragen op taal-
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kundig gebied en 14 op letterkundig terrein, die met elkaar even waardevol zijn als
een jaargang van een belangrijk vaktijdschrift. In tegenstelling tot de bundel voor
Van Loey is in dit boek wel een bibliografie van Van Es' publikaties opgenomen.
M.C. VAN DEN TOORN

Ingekomen boeken
ACTES des Journeés de Néerlandais organisées par la Section de néerlandais
les 7, 8 et 9 mai 1974. Université de Lille III. Sciences Humaines, Lettres et
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AMERICANA 1770-1800. Catalogue of the exhibit by Margaret G. Nicholson.
Brussel 1976. Koninklijke Bibliotheek Albert 1.
M.S.J. COX-ANDRAU: De dichter Pieter Vlaming (1686-1734). Een studie over
zijn werk met een levensbeschrijving. Bussum 1976. Diss. Leiden.
W. HOGENDOORN: Lezen en zien spelen. Een studie over simultaneiteit in het
drama. Leiden 1976. Diss. Leiden.
CONSTANTIJN HUYGENS: Zes zedeprinten. Ingeleid en voorzien van annotatie
en cultuurhistorische toelichting door een werkgroep van Utrechtse neerlandici.
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Wilhelms-Universität.
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F. DE TOLLENAERE: Word-indices and word-lists to the Gothic Bible and minor
fragments. Leiden 1976.
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Vetus-woorden bij Kiliaan
In zijn Dictionarium Teutonico-Latinum van 1588 en in zijn Etymologicum Teutonicae
linguae van 1599 vermeldt Kiliaan bij een vrij groot aantal trefwoorden de aanduiding
vetus of vet., soms gecombineerd met een andere aanduiding als vet. fland., vet.
ger., vet. holl., vet. sax. enz. Deze gecombineerde afkortingen betekenen, zoals
Verdeyen schrijft, niet vetus flandricum enz., maar veteribus Flandris of vetus,
1)
Flandrice enz.
Kiliaan, die in zijn Praefatio ad Lectorem uitvoerig handelt over etymologie, schrijft
er slechts enkele woorden over het opnemen van verouderde woorden. Hij schrijft
namelijk dat hij de woorden wil opnemen ‘quibus Germania inferior praecipuè nunc
vtitur, aut olim vsa est’. Deze laatste zinsnede, die we in zijn voorrede van 1588 en
1599 vinden, ontbrak nog in 1574, waarin hij ook nog geen aanduiding vet(us)
gebruikte.
Kluyver onderzocht reeds in zijn Proeve eener Critiek op het Woordenboek van
Kiliaan ('s-Gravenhage, 1884) wat vetus bij Kiliaan kan betekenen. Hij schrijft dat
Kiliaan sommige woorden aan een Duitse tekst heeft ontleend en er een Nederlands
voorkomen aan heeft gegeven, waarin ze misschien nooit hebben bestaan, zo bijv
het woord alteveel (p. 85). Andere woorden heeft hij vermoedelijk nergens op zichzelf
gevonden, maar enkel uit bekende samenstellingen afgeleid, bijv. am (p. 86-87),
bal (p. 92) en schap (p. 117). Kluyver besluit ‘dat vetus niet zelden beteekent, dat
een artikel voor KILIAAN

1)

R. Verdeyen, Inleiding op Het Naembouck van 1562. Luik-Parijs, 1945, p. LII-LIII. Ik merk op
dat ook Junius in zijn Nomenclator, een van Kiliaans bronnen, zijn afkortingen aldus verklaart,
bijv. B.: Belgicè, vel Belgis (op het einde van het voorwerk). De vorm vetus en de afkorting
vet. wisselen elkaar, blijkbaar zonder systeem, af bij Kiliaan: waar deze aanduiding alleen
staat, overweegt weliswaar de vorm vetus, maar komt toch ook vet. voor, zoals bij hoofdschat;
in verbinding met een andere aanduiding overweegt de afkorting vet., maar komt soms ook
vetus voor, zoals bij fleeuwen (vetus. flan.).
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slechts eene theoretische - en voor ons in 't geheel geene waarde heeft’ (p. 119).
In dit artikel willen we nu, zoveel mogelijk aan de hand van Kiliaans bronnen,
trachten na te gaan waarom onze grote zestiende-eeuwse lexicograaf vetus-woorden
in zijn woordenboek opnam.

1. Vetus-woorden, gevormd naar woorden uit anderstalige
woordenboeken
Een eerste, belangrijke groep vetus-woorden zijn inderdaad, zoals Kluyver schrijft,
woorden die Kiliaan in een anderstalige bron gevonden heeft en waaraan hij zelf
een Nederlands uitzicht gegeven heeft.

1.1 Hoogduitse woordenboeken
Heel wat vetus-woorden of vet. ger.-woorden heeft Kiliaan in een aangepaste vorm
overgenomen uit een Duits woordenboek, vooral dan uit Die Teütsch Spraach
(Zurich, 1561) van Maaler. Vaak is daarnaast ook het beknoptere Dictionariolum
Germanicolatinum (Zurich, 1556) van Frisius, dat nauw verwant is met het
woordenboek van Maaler, als bron mogelijk; van Frisius heb ik de uitgave van 1596
nagekeken, die de titel draagt Novum Latinogermanicum et Germanicolatinum
Lexicon, maar die evenals de uitgave van 1586 een ongewijzigde herdruk is van
de tweede uitgave van het Dictionariolum van 1568.
Enige voorbeelden van zulke vet. ger.-woorden in het Etymologicum zijn: Aette
(Tata, pater; in deze vorm bij Maaler, niet bij Frisius), oor-aen-heere (Proauus; bij
Maaler Uranherr i.v. Uräni, niet bij Frisius), Saegh (Pauidus; Zag bij Maaler en
2)
Frisius en Wanck (Momentum; in deze vorm bij Maaler en Frisius). Het valt nu op
dat Aette en Wanck in Kiliaans Dictionarium van 1574 de aanduiding

2)

Ten onrechte schrijft De Vooys: ‘Het adjectief (saech) en het substantief (saeghe) zijn
waarschijnlijk ten dele door Kiliaen etymologisch geabstraheerd uit het ww. versagen (Mnd.
vorsagen); het Mnd. kent alleen een adjektief zage, maar als substantief alleen zage = lafaard’
(C.G.N. de Vooys, Duitse woorden in Kiliaen's Etymologicum, in Versl. Med. Kon. Vl. Acad.
1943, p. 734). Behalve Zag, Pauidus, vermeldt Maaler ook Zage, Pauor.
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ger. onmiddellijk na het trefwoord krijgen. Deze aanduiding staat daar bij in het
Nederlands ongebruikelijke woorden, die Kiliaan echter opneemt om een beter
inzicht te geven in de vorming en betekenis van gewone, gebruikelijke Nederlandse
woorden: ‘ad veram linguae cognitionem necessariae’; in zijn voorrede op dat
Dictionarium zegt hij ook dat inzonderheid van verscheidene samenstellingen en
afleidingen het simplex bij ons vrijwel onbekend is, maar uit het Duits bijgehaald
3)
moet worden.
Ook een aantal woorden die Kiliaan in zijn Etymologicum als vetus kenmerkt,
kregen in het Dictionarium van 1574 de aanduiding ger. bij het trefwoord, bijv.
artsenen (Mederi; in 1574 zoals bij Maaler en Frisius Artznen), artsenije (Medecina;
in 1574 Artznye, bij Maaler en Frisius Artzney), be-stellen (Conducere; bij Maaler
en Frisius in deze vorm) en Dulden (Ferre, pati; bij Maaler en Frisius in deze vorm.
4)
In de kanttekeningen bij zijn Etymologicum voegde Kiliaan aan dit woord de
aanduidingen holl. sax. en het equivalent ger. dulden toe).
Nog andere vetus-woorden heeft Kiliaan, met aanpassing van de vorm, ontleend
aan Maaler of Frisius, zo bijv. Aen-laet (oor-saecke, in 1574 met het equivalent ger.
anlass; bij Maaler en Frisius Anlasz), boom-wachs (Resina; bij Maaler Baumwachs,
niet bij Frisius), nap (diepe schotel, in 1574 met het equivalent ger. napff, dat in
1599 bij de andere betekenis van nap staat; bij Maaler en Frisius Napff. In de
kanttekeningen bij zijn Etymologicum verving Kiliaan vet. hier door sax. holl.), reysigh
krieghs-volck (Equites: copiae eqestres; bij Maaler Reisig kriegszuolck, niet bij
Frisius), schaffenaer, schaffer (Curator, procurator, dispensator, oeconomus; bij
Maaler en Frisius Schaffner. In zijn kanttekeningen noemt Kiliaan dit woord ook ger.
sax.) en tetse, tatse (Palma pedis feri animalis; bij Maaler en Frisius Datzen,

3)
4)

Cf. mijn studie De bronnen van drie woordenboeken uit de drukkerij van Plantin. Tongeren,
1970, p. 333-341.
De kanttekeningen die Kiliaan in zijn werkexemplaar van het Etymologicum heeft opgeschreven
en die we ook Kiliaan IV noemen (de vierde uitgave van zijn woordenboek) zullen uitgegeven
worden in Reeks III, Studies, van de Monumenta Lexicographica Neerlandica.
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Da(ap)pen eines wilden thiers. In zijn kanttekeningen schreef Kiliaan Tetse nog
eens op met het equivalent ger. datzen. Dit Duitse woord nam Kiliaan vermoedelijk
in een vernederlandste vorm op, zoals Dr. F. de Tollenaere me in een persoonlijke
mededeling signaleerde, om de etymologie van zijn ander trefwoord Tetse...Tactus,
ictus palmoe, een gewoon Brabants woord, duidelijk te maken).
Bij verscheidene vetus-woorden heeft Kiliaan in zijn Etymologicum de Duitse vorm
uit Maaler of Frisius als ger.-equivalent na de Latijnse synoniemen geplaatst, o.a.
bij Oor-aene (Abauus. ger. vraene. q.d. ouer-aene; bij Maaler Uräni, niet bij Frisius.
Kiliaans verklaring ouer-aene sluit aan bij zijn eraan voorafgaande artikel Oor,
or...Videtur dictio contracta ex ouer), sterre, starre (Rigidus, asper, inflexibilis. germ.
starrend; bij Maaler Starrend, niet bij Frisius), Welck (Vietus, flaccidus, marcidus,
fracidus. ger. sax. vvaelck; bij Maaler en Frisius Wälck) en weruen (Deposcere. &
Solicitare. ger. vvaerben; bij Maaler en Frisius Wärben).
Vermoedelijk nam Kiliaan al deze woorden, zowel die met vet. ger. als die met
vetus, met of zonder ger.-equivalenten, op wegens de verwantschap ervan met
gewone Nederlandse woorden. De betekenis van vetus moet hier overeenkomen
met die van ger. in 1574 na het trefwoord: het geeft in het Duits gebruikte woorden
aan die de oude Germaanse oorsprong van Nederlandse woorden duidelijk maken.
Overigens zien we dat de aanduiding ger. onmiddellijk na het trefwoord in 1599 nog
slechts zelden alleen voorkomt, maar bijna altijd in verbinding met een andere
5)
aanduiding.

1.2. Het Dictionarium van Calepinus
Kiliaan heeft soms equivalenten in verscheidene talen uit het polyglotte Dictionarium
van Calepinus in een vernederlandste vorm opgenomen als vetus-woorden. Zo
vormde hij vermoedelijk de woorden horse-breker (vetus. Equiso. angl. horse breake;
bij Calepinus, ed. 1590, Equiso...Ang. An horse brcaker or keeper), Mis-happe (vetus
ang.

5)

Cf. L. van den Branden, Het streven naar verheerlijking, zuivering en opbouw van het
Nederlands in de 16de eeuw. Gent, 1956, p. 104, n. 30.
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Infortunium; bij Calepinus Infortunium...Ang. Mishappe, mischance, mischiefe. De
woorden Mis-kansse, Infortuniū. ang. mischaunse, en Mis-kief, fland. Infortunium:
vitium. gal. meschef: ang. mischiefe, noemt Kiliaan niet vetus, blijkbaar omdat hij
ze ook nog elders dan bij Calepinus gevonden heeft) en wijfsch beld (vetus. germ.
Femina; bij Calepinus Foemina...Germ. Ein Weibsbild, ein Fraw. Weibsbild staat
niet bij Maaler, Frisius of Dasypodius).
Ik merk op dat deze drie vetus-woorden zeer ongewoon zijn in het Nederlands.
Horsebreker is niet opgenomen in het MNW of het WNT. Voor Mishappe vermeldt
het MNW behalve Kiliaan ook de woordenboeken van Meyer en Weiland; het WNT
schrijft over dit woord van Kiliaan: ‘de bedoeling is zeker, dat het woord in het Eng.
eveneens luidt, daar Kil. niet gewoon is verouderde engelsche woorden op te
geven...Hoewel daarnaast happe en happen in het Mnl. en ook bij Kil. niet
voorkomen, zoo is er geen voldoende reden om aan Kiliaen's mededeeling te
twijfelen, en des te minder, daar ndl. hapje nog heden bekend is in de bet. een
gelukje, fortuintje, buitenkansje’. Toch meen ik dat Kiliaans Mis-happe, als vetus.
ang.-woord, ons geen echt bewijs geeft voor het vroeger gebruik van dit woord:
vermoedelijk nam hij het over wegens de vermeende samenstelling ervan uit twee
gewone woorden, mis (verkeerd) en happen (grijpen). Voor de twee synoniemen
ervan, die Kiliaan niet vetus noemt, vinden we wel bewijsplaatsen in het Nederlands:
voor Miscanse vinden we er in het MNW weliswaar slechts één, maar voor Miskief
een vrij groot aantal, zowel in het MNW als in het WNT. Wijfsbeelt tenslotte wordt
in het MNW opgegeven als ‘in oostmnl.’, met één bewijsplaats.
Nog andere vetus-woorden heeft Kiliaan waarschijnlijk gevormd naar aanleiding
van equivalenten in andere talen bij Calepinus, bijv. Eyle (j. eyl-land. Insula. gal.
isle: hisp. isla. ang. yle; bij Calepinus Insula...Gall. Vne isle...Belg. Een Eylandt.
Hisp. La isla...Ang. An yle), waarmee hij de etymologie van het woord eiland wil
aantonen (Eyle staat niet in het MNW of het WNT), en Sleue (vetus. ang. j. mouwe.
Manica; bij Calepinus Manica...Belg. Een mouwe...Ang. A sleeue, a manicle). Over
Kiliaans woord Sleue schrijft het MNW: ‘Zijne opgave “vetus Ang” is niet zeer
duidelijk: hij bedoelt zeker, dat
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het woord, behalve in het Engelsch, ook in het Ndl. bekend is geweest’. Ik geloof
veeleer dat het Kiliaans bedoeling was met dit Engelse woord op een oude
verwantschap met het Nederlands te wijzen, wellicht wel met sloouen de mouwen
(j. op-slaen. Reflectere manicas).
In Kiliaans kanttekeningen bij zijn Etymologicum vinden we tenslotte nog een
duidelijk voorbeeld: kock. vet. gallus. ang. &c. kockeloer & kockeloren vide in
calepino. Hier vormt Kiliaan een vetus-woord kock met de betekenis van haan naar
aanleiding van het Franse Coq en het Engelse A cocke bij Calepinus i.v. Gallus,
om zo het woord kockeloeren te verklaren. In het Etymologicum zelf komt Kocke (j.
haen) als vctus-woord overigens waarschijnlijk ook al uit deze bron. Voor deze
betekenis van Kok verwijst het WNT alleen naar Kiliaan. Het schrijft: ‘Daar kok,
althans in deze bet...in het Mnl. niet schijnt voor te komen, zou men voor het Ndl.
kunnen denken aan een nieuwe spontane vorming of een ontleening’. Ik denk veeleer
dat Kiliaan het woord in de betekenis van ‘haan’ heeft geconstrueerd naar aanleiding
van de andere talen omdat hij er een etymologisch verband in zag met zijn volgende
trefwoord kockeloeren.

1.3. Het Dictionaire Francoislatin van Thierry
Kiliaan heeft ook enige Franse trefwoorden uit het Dictionaire Francoislatin (Parijs,
1564) van Jean Thierry in een aangepaste vorm overgenomen als vetus-woorden,
zoals blijkt uit de volgende voordeelden:

Thierry (1564)
Meseau, ou Mesel, Leprosus,
Elephanticus...

Etymologicum (1599)
Mesel. vetus. j. melaedtsch. Leprosus
ger. maltzig. gal. mesel, meseau.

Meselerie, Elephantia, & Elephantiasis, meselrije. vetus. Lepra. gal. meselerie.
Lepra.
Roder le pais. Concursare, Peruagari
terras.

roden. vetus. j. rotteyen. Concursare,
peruagari terras. gal. roder.

De woorden Mesel en meselrije heeft Kiliaan blijkbaar vooral opgenomen wegens
de (vermeende) verwantschap met het Duitse maltzig
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(dit staat bij Maaler en Frisius) en met het Nederlandse mazelen (enige woorden
verder staat in het Etymologicum Messelen. fris. j. maselen). Ik merk op dat Mesel
en meselrije niet in het WNT zijn opgenomen en dat het MNW ervoor alleen naar
Kiliaan verwijst. Roden verbindt Kiliaan met de eraan voorafgaande woorden Rode,
reude (Canis mas: d.i. reu, rekel) en roden, reuden (Catulire). Hoewel rooien,
rondzwerven, volgens het WNT in het Nederlands soms wel voorgekomen is en in
het Westvlaams nog voorkomt, heeft Kiliaan het blijkbaar toch alleen naar aanleiding
van het Franse roder opgenomen wegens de verwantschap ervan met Nederlandse
woorden.
Soms combineerde Kiliaan gegevens van Thierry met die van een andere bron,
bijv. in zijn artikel vaene. vetus. Palear: pellis è boum gutture instar vexilli depēdens.
gal. fanon. Bij Thierry vinden we: Le Fanon d'vn beuf, la peau qui luy pend soubs
le long du col, Palear, palearis. Kiliaan haalde zeer waarschijnlijk zijn Latijnse
omschrijving en zijn gal.-equivalent uit Thierry, maar zijn trefwoord uit de Vocabularius
6)
Copiosus, die schrijft: Palear. de vane. pellis qui sub collo bovis fluitat.
Eigenaardiger nog zijn enige vet. fland.-woorden waarvoor ik geen andere bron
dan Thierry heb kunnen vinden: Aronde (vet. fland. Hirundo. gal. arōdelle; Thierry:
Arondelle, Hirundo...), Bokel (vet. fland. Vmbo. & Fibula. gal. boucle; Thierry: vne
Boucle, Fibula) en Masse, massue (vetus. fland. Claua. gal. massue; Thierry: Vne
Massue, Claua). Hoewel ook Verdeyen in zijn Vergelijkende lijst van de ‘Flandris’
woorden bij Kiliaan (Inleiding op het Naembouck, p. LVXCVI) geen mogelijke bron
voor deze drie woorden heeft kunnen aangeven, steunt Kiliaan voor zijn aanduiding
fland. hier nog wel op een andere bron. Vermoedelijk wil hij met de aanduiding vetus
echter wijzen op de verwantschap van deze, hem persoonlijk onbekende,

6)

De overeenkomst tussen de Latijnse omschrijving in de Copiosus en de Franse van Thierry
zal wel door tussenschakels uit de Latijnse lexicografie (o.a. de Latinae linguae Thesaurus
van Estienne) te verklaren zijn. Ook in de Nomenclator van Junius vinden we een
overeenkomende omschrijving: Palear...Pellis è boum gutture dependula, ook het Franse
equivalent fanon, maar andere Nederlandse equivalenten: Quabbe, onderkin (ed. 1577, p.
32).
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woorden met het Frans en zegt hij daarom dat ze tot de ‘oude taal’ behoren.

1.4. De Bibliotheca Scholastica van Rider
In mijn inleiding op Kiliaan IV (2.10) toon ik aan dat het Engels-Latijnse woordenboek
van John Rider, de Bibliotheca Scholastica (Oxford, 1589), een bron geweest is
voor verscheidene kanttekeningen van Kiliaan. Aan enige Engelse woorden hieruit
gaf Kiliaan een Nederlands voorkomen, noemde ze vet. en voegde er na de Latijnse
synoniemen (overgenomen van Rider) de Engelse vorm als ang.-equivalent aan
toe: zo bijv. kancker (vet. i. roest. AErugo, ferrugo. ang. canker), kanker-worm (vet.
Eruca, campe. ang. kankerworme), Ragghe (vet. Panniculum, lacinia. i. slets. ang.
ragge), snuyuel (vet. Mucus, myxa. ang. sniuell), Waeue (vet. vnda, fluctus. ang.
waue. gal. vague) en waeueren (vet. Vacillare. ang. wauer). Deze vetus-woorden,
die verder in het Nederlands niet aangetroffen worden, heeft Kiliaan vermoedelijk
opgenomen wegens de verwantschap ervan met woorden in zijn Etymologicum:
Kancker (ziekte), Raghe (spinneweb), snuyuen en Waeueraet (Liquamen). Zou hij
zo niet op het vermeende ‘oude etymon’ van deze Nederlandse woorden hebben
willen wijzen?
Andere artikelen in zijn kanttekeningen paste Kiliaan uit de Bibliotheca Scholastica
aan zonder de aanduiding vetus, met dan meestal als trefwoord een in het
Nederlands gebruikelijk woord, bijv. schetteren ghelijck een kraeye (Cornicari ang.
chatter), slobberen (Inquinare, sordidare, commaculare. ang. slubber) en wel dan
(Euge. ang. wel done. age, agedum).

1.5. De Nomenclator Latinosaxonicus van Chytraeus
Uit de Nomenclator Latinosaxonicus (Rostock, 1582) van Nathan Chytraeus haalde
Kiliaan enige woorden met de aanduiding vetus en met sax.-equivalenten na de
Latijnse synoniemen, bijv. velt-steen (vetus. Silex. sax. feltsteyn, veltsteyn; Chytr.
kol. 42: feldstein), Wreyt (vetus. j. wreed. Austerus, acerbus. sax. vvreyth; Chytr.
kol. 512: wreith) en in de kanttekeningen wollen-knaep (vet. Lanificus, lanifex. sax.
wullenknap; Chytr. kol. 262: wullenknap). Andere
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woorden uit deze Nomenclator noemt Kiliaan vetus. sax., bijv. mansbeeld (vetus.
sax. Mas; Chytr. kol. 91: Mansbildc) en vleesch-moelic (vetus. sax. sic. j.
vleesch-soppe. Iusculum è carne. & Offa carnis; Chytr. kol. 431: ein fleischmölie
edder soppe).
Ook deze woorden nam Kiliaan blijkbaar op wegens de verwantschap met
Nederlandse woorden. We vragen ons echter af waarom hij de eerste drie woorden
alleen vetus noemt en de laatste twee vetus. sax.; is het misschien omdat de eerste
drie nog dichter bij gewone Nederlandse woorden staan?

2. Vetus-fland.-woorden
In zijn studie De verouderde woorden bij Kiliaan (Gent, 1899) ging J. Jacobs na of
de ongeveer 250 vet.-fland.-woorden in Kiliaans Etymologicum reeds in
middeleeuwse bronnen voorkomen en of ze in latere tijd in een Nederlands dialect
of in de algemene taal bekend waren. De term vet. fland. verklaart Jacobs als
‘verouderd Vlaamsch, d.i. een Vlaamsch woord of een Vlaamsche vorm die vroeger
gebruikelijk was en naar Kiliaans beste weten nagenoeg in onbruik’ (p. 9). Zijn
onderzoek toont aan dat slechts een vierde van Kiliaans vet.-fland.-woorden
‘inderdaad als Vlaamsch en terzelfder tijd verouderd’ beschouwd mag worden; een
ander vierde van deze woorden wordt volgens Jacobs nog in Vlaanderen gebruikt
(p. 13). Niet minder dan drie vijfde ervan wordt daarenboven echter ook elders
gevonden. De auteur besluit dat Kiliaan zeer dikwijls waarheid spreekt, maar
onvolledig werk leverde omdat hij de oorsprong van de bronnen niet kende (p. 8).
Later verdedigde Jacobs zijn interpretatie van vet. fland. als ‘verouderd Vlaams’ nog
in een lezing voor de Vlaamse Academie (cf. ‘Vetus’ en ‘Vetus flandricum’ bij Kiliaan,
in V.M.K.V.A. 1927, p. 300-314).
Verdeyen daarentegen verklaart vet. fland. als ‘dit is een oud woord en een Vlaams
woord’: in sommige gevallen werd het volgens Kiliaan ‘nog’ door de Vlamingen
gebruikt, maar in andere gevallen werd het volgens hem ook door hen alleen maar
‘vroeger’ gebruikt (cf. vooral zijn inleiding op het Naembouck, p. LII-LIV en
CXX-CXXI).
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2.1. Het Nacmbouck van Lambrecht
Verdeyen vermeldt in zijn inleiding op het Naembouck (p. L, n. 44) enige
vet.-fland.-woorden waarvoor dit Naembouck Kiliaans bron was. Het is in het geheel
niet zeker dat Kiliaan deze woorden bovendien ook nog in een oude bron gevonden
zou hebben. Wellicht postuleert hij dat deze woorden in de oude lingua Teutonica
bestaan hebben enkel wegens de verwantschap ervan met andere woorden die tot
de algemene omgangstaal van zijn tijd behoorden.
Wanneer Kiliaan in het Naembouck Nieten oft te nieten doen vindt, neemt hij
Nieten, dat hij in zijn eigen taalgebruik niet kent, op als fland. op grond van zijn bron
en als-vet. omdat dit het grondwoord is van ver-nieten (ver-nietighen), waarnaar hij
verwijst; te niete doen, dat hij als algemeen Teutonicum beschouwt, neemt hij zonder
beperkende aanduiding op.
Ook Spilder (door Verdeyen in zijn lijst vergeten) heet fland. op grond van het
Naembouck en vet. wegens het volgende, algemeen gebruikelijke spille-been. Van
7)
dit woord postuleert Kiliaan om etymologische redenen ook de vorm spilder-been .
Het woord Spiet neemt Kiliaan eveneens op als vet. flan., met een verwijzing naar
spiesse, maar ook met het equivalent sax. speit. Dit woord heeft hij inderdaad niet
alleen in het Naembouck (Spiet, sperre: Espieu) gevonden, maar ook bij Chytraeus
(in 1585: Hasta...Spedt, Lance, kol. 223), zodat hij het ook hierom als oorspronkelijk
algemeen Germaans kon beschouwen. Op Spiet volgt in het Etymologicum spietse.
j. spiesse, wat aantoont dat Kiliaan Spiet aanneemt als grondvorm vorm van Spiesse.
Een ander woord, ghe-nooten (coire, concumbere), vond Kiliaan in het Naembouck
enkel i.v. Naturéren. Dit laatste woord nam hij achteraan in zijn lijst van
bastaardwoorden op, maar het echt Germaanse ghe-nooten noemt hij vet. fland.
Ook in zijn kanttekeningen neemt Kiliaan nog enige vet.-fland.-woorden uit het
Naembouck op, bijv. afgoddist (Idololatra; in het

7)

Cf. hierover R. Verdeyen, Inleiding op Het Naembouck van 1562, p. XLIV-XLV.
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Naembouck Afgoddiste: Idolatre), volgens Kiliaan blijkbaar ook een niet-algemeen,
maar toch oud Nederlands woord, verwant met andere Nederlandse woorden. Bij
ver-ghif (ver-ghiffenisse), dat in het Etymologicum alleen vetus heet, blijkbaar als
grondwoord van verghiffenisse, voegt Kiliaan in zijn kanttekeningen ook fland. en
wel op grond van het Naembouck. Bij ver-quaeden (ver-argeren) daarentegen, in
het Etymologicum ook een vetus-woord, heeft Kiliaan in zijn kanttekeningen vetus
vervangen door fland., wellicht omdat hij dit woord bij nader inzicht toch maar als
een gewoon gewestelijk woord beschouwde. Deze voorbeelden laten zien dat Kiliaan
bij woorden uit het Naembouck soms aarzelde met de aanduidingen vetus en fland.

2.2. Het Dictionariolum van Paludanus
8)

Bij de fland.-woorden die Kiliaan volgens de vergelijkende lijst van Verdeyen uit
het Dictionariolum rerum maxime vulgarium (Gent, 1544) van Paludanus
overgenomen kan hebben, heb ik twee vet.-fland.-woorden gevonden. Het eerste
is be-strijden (vet. fland. Obiurgare), waarvoor Paludanus (ed. 1561) schrijft:
Obiurgare, bekijuē, bestrijdē. tenser, reprendre aigrement (p. 75). Ik merk op dat
Kiliaan bij Bekijuen geen beperkende aanduiding voegt, blijkbaar omdat hij dit een
gewoon woord vindt; deze betekenis van be-strijden daarentegen vindt hij wel
ongewoon (daarom noemt hij het fland.), maar wellicht toch ‘etymologisch’ mogelijk
en daarom vet. Ook het woord Liekercke (vet. fland. j. munte. Mentha) heeft Kiliaan
waarschijnlijk van Paludanus overgenomen, die (ed. 1561) schrijft: Nenta < sic >,
heylighe, lie kercke, hertecruyt. herbe nommée mente (p. 37). De woorden heylighe
en herten-kruyd neemt Kiliaan als fland. op; waarom hij bij Liekercke ook nog vet.
schrijft, is niet duidelijk.

2.3. De Flandria van Marchantius
Verdeyen vermeldt twee voorbeelden van vetus-fland.-woorden die Kiliaan ontleend
heeft aan de Flandria Commentariorum Lib. IIII

8)

Cf. R. Verdeyen, a.w., p. LV-XCVI.
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9)

Descripta (Antwerpen, 1596) van Jacobus Marchantius . Beide woorden, keur-heer
en land-houder, staan bij Marchantius in dezelfde zin (p. 148) en zijn volgens hem
niet oud: hij gebruikt het presens appellantur. Hieruit besluit Verdeyen dat ze voor
Kiliaan ‘Vlaams en bovendien oud’ zijn, een bevestiging dat men vetus en fland. uit
elkaar moet houden. We kunnen hiermee akkoord gaan, maar menen dat vetus
hier slaat op de verwantschap met andere Nederlandse woorden, inzonderheid
stad-houder en keur, zodat Kiliaan wijst op de oude oorsprong ervan.

2.4. Welke andere bronnen had Kiliaan voor vet.-fland.-woorden?
Uit de drie bovenvermelde bronnen komt volgens Verdeyens vergelijkende lijst (p.
LV-XCVI) slechts een klein gedeelte van Kiliaans vet.-fland.-woorden. Verdeyen
vermeldt zelf (p. XXXVIII) nog het veertiende-eeuwse Livre des mestiers of Bouc
van den ambachten als een mogelijke, maar niet zeer waarschijnlijke bron. In dit
werk, uitgegeven door J. Gessler in 1931, staan ook enige van Kiliaans
vet.-fland.-woorden, bijv. messagier, rosside (cf. Verdeyen, p. XXXVIII) en
arselmaend (id., p. LV), maar een echt bewijs voor ontlening heb ik niet kunnen
r

vinden. Bij de lijst van maanden in het Livre des Mestiers (f. 11 , ed. Gessler, 1, p.
24) is me wel opgevallen dat hier behalve Kiliaans vet. flan. aerssel-maend (October)
ook twee vetus-woorden, Piet-maend (September) en smeer-maend (November)
te vinden zijn. Een andere bron, die misschien zelf op het Livre des mestiers steunde,
is echter goed mogelijk.
Enige andere vet.-fland.-woorden kunnen eventueel in een aangepaste vorm
overgenomen zijn uit het boven (1.2) reeds besproken Dictionarium van Calepinus:
bijv. Koyffe (j. beckeneel...gal. coiffe. i. Capillare, reticulum; bij Calepinus
Capillare...Reticum...Gall. Vne coiffe...Calepinus vermeldt hier geen Nederlands;
coiffe staat niet bij Thierry), Mottoen (j. haemel. Veruex. gal. mouton: ital. montone
castrato; bij Calepinus Veruex...Gall. Vn mouton. Ital. Castrone, castrato montone.
Ger. Ein hammel. Calepinus vermeldt weer geen

9)

R. Verdeyen, a.w., p. LII.
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Nederlands. De Nomenclator van Junius schrijft ongeveer hetzelfde: Veruex...B.
Hamel, weer. G. Mouton. It. Montone castrone, castrato...(ed. 1577, p. 40), Radie
(Radius. gal. rayon: ital. raggio: hisp. rayo; bij Calepinus Radius...Gall. Rayon du
Soleil...Ital. Raggio...Hisp. El rayo...), Stoppe (Stupa, siue stypa συπεῖον, συπωίον.
gal.
estoupe: ital. stoppa. hisp. estopa: a stoppen. i. stipare. quòd stupa nauium rimoe
stipentur siue obturentur; bij Calepinus Stupa, poe, vel Stypa...Gall. Estoupes de
lin ou de chanure. Ital. Stoppa...Hisp. Estopa de lino...à Groeco συπεῖν, quod stupam
significat: vel à stipando, quòd ea stipentur: hoc est, obturentur navium rimoe) en
Wijghant (Gigas...gal. geant: ital. gigante: hisp. gigante: ang. giant; bij Calepinus
Gigas...Gall. Geant. Ital. Gigante...Bel. Een Ruese. Hisp. Gigante. An. A gyant...).
Hoewel Calepinus voor deze voorbeelden wel een bron is geweest, schijnt de
aanduiding fland. daarnaast nog op een andere bron te wijzen. Blijkbaar wijst de
aanduiding vet. echter op de stamverwantschap in de verschillende talen en steunt
deze op Calepinus.
Wanneer we in het oog houden dat Kiliaan met vetus vooral op de oude oorsprong
wilde wijzen van woorden die hij in zijn eigen taalgebruik niet kende, kan het ons
niet zozeer verwonderen dat hij ook thans algemeen gebruikelijke woorden vet.
fland. noemt, bijv. achterhoede, boeren, ghe-sellinne, oolick (oodelick) en Rancke
(ramus).

3. Uit oude woordenboeken overgenomen vetus-woorden
Een aantal vetus-woorden heeft Kiliaan overgenomen uit oude woordenboeken,
zeker uit twee vijftiende-eeuwse woordenboeken, de Teuthonista (Keulen, 1477)
van G. van der Schueren en de Vocabularius Copiosus (Leuven, ca. 1481-1483),
en waarschijnlijk ook uit twee oudere zestiende-eeuwse zakelijk ingedeelde
woordenboeken, de Pappa (Deventer, 1514) van J. Murmellius en het Tyrocinium
linguae Latinae (Antwerpen, 1552) van P. Apherdianus.

3.1. De Teuthonista van Van der Schueren
Hoewel ik er lang aan getwijfeld heb of de Teuthonista (Keulen, 1477) van de Kleefse
secretaris Gerard van der Schueren een bron
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voor Kiliaan is geweest (zie nog mijn inleiding op Kiliaan IV, 2.13), meen ik nu
voldoende overeenkomst ervan met Kiliaans vetus-woorden te hebben gevonden
om beïnvloeding aan te nemen.
Zo komen waarschijnlijk uit het Nederrijns-Latijnse deel van de Teuthonista de
vetus-woorden braecke (j. ghebreck. Defectus, carentia; in de Teuthonista Braicke.
gebreck. Defectus. carencia. indigencia), gheyl (Fecundus, vber; in de Teuthonista
Gheyl. vruchtber als eyn acker off boem. Fertilis. Uber. Fructuosus. fecundus...),
ghelden (Emere), kraemen (Mercari...), marckten (Mercari...; in de Teuthonista
Copen. cramen. tuygen. marckten. gelden. Emere. comparare. mercari...), huppelinck
(j. vorsch. Rana; in de Teuthonista Huplyng. vorsch. Rana...), Oecken (j.
ver-meerderen; in de Teuthonista ver-Meerren. oecken. Augere. Augmentare),
wegh-laeghen (Insidiari; in de Teuthonista voirHalden. wege laigen. laighleggen.
Insidiari...) en Neder-kleed (j. broecke. Femorale; in de Teuthonista Broicke.
nederkleit. lendenyer. Bracca...Femorale...).
Uit dezelfde bron kan het vetus-sicamb.-woord kerck-heer komen (j. prochiaen,
d.i. paroecus, curio; in de Teuthonista Kerckner. parner < = parher> kerspelpaep.
Pastor...Kiliaan noemt Par-heer ger. sax. fris. sicam. en kerst-pel-man, kerst-pel-pape
een gewoon woord; ik merk nog op dat ook Kerspelsman in de Teuthonista staat);
het is ook mogelijk dat Kiliaan ver-dacht (Suspectus) vetus noemt omdat hij het in
de Teuthonista gevonden heeft (verDacht. bewaynt. Suspectus).
Enige van Kiliaans vetus-woorden kunnen uit het Latijns-Nederrijnse deel van de
Teuthonista overgenomen zijn, bijv. maegh-taele (j. maegh-schap; in de Teuthonista
Consanguinitas. Maichtale of maichscap).
Andere voorbeelden van ontlening heb ik gevonden in Kiliaans kanttekeningen
bij zijn Etymologicum. Zo bijv. Bloycken (Latrare), dat hij er tweemaal optekent,
eenmaal met de aanduiding vet. en eenmaal met de aanduiding sicamb. (in de
Teuthonista Bloicken als eyn hont...Bassen) en verren (vet. Procul abesse. & Procul
discedere; in de Teuthonista Verren. Elongare. Absentare. Abvicinare). Een ander
voorbeeld is wijse moeder (sicamb. Obstetrix), dat Kiliaan eveneens als vetus-woord
heeft bijgeschreven in een kanttekening bij
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zijn exemplaar van de Thesaurus Theutonicae linguae: Wijse moeder. vet. j. vroed
vrouwe. obstetrix.
Zo zien we hoe Kiliaan bij woorden uit de Teuthonista meestal vetus schreef,
maar ook sicamb. (Sicambrisch, dat volgens zijn Praefatio de streek van Kleef
omvat). Beide aanduidingen wijzen erop dat een woord in het Teutonicum ongewoon
is: bij vetus dacht Kiliaan er daarbij aan dat hij het uit een oude bron haalde en bij
sicamb. dat deze bron uit de streek van Kleef kwam.
Het aantal vetus-woorden uit de Teuthonista is toch vrij beperkt: op de eerste 200
zuiver vetus-woorden (niet gecombineerd met een andere aanduiding of met
equivalenten in andere talen) in het Etymologicum heb ik er slechts drie gevonden
die waarschijnlijk aan dit woordenboek ontleend zijn.

3.2. De Vocabularius Copiosus
Al enige jaren geleden heeft Dr. F. de Tollenaere (Leiden) me gesignaleerd dat de
Vocabularius Copiosus (Leuven, ca. 1481-1483) een bron voor vetus-woorden van
Kiliaan geweest kan zijn, inzonderheid voor drie artikelen vaerende vrouwe, vaerende
wijf (cf. WNT XVIII, kol. 544 en p. XVI en MNW VIII, kol. 1265). Deze drie artikelen
komen inderdaad zeer waarschijnlijk uit de Copiosus: voor de eerste betekenis staat
varende vrauwe er i.v. Drias, voor de tweede i.v. Pharail en voor de derde i.v. Abiena
(volgens het MNW een zetfout voor Aliena).
Ik heb nog enige duidelijke voorbeelden van ontlening gevonden, waarbij ook
Kiliaans Latijnse omschrijving overeen komt met die in de Copiosus:

Copiosus (ca. 1481-1483)
Etymologicum (1599)
Cucurbita een veetsen dicitr quedā herba Veetse. vet. Cucurbita: herba fructu
fructu rotondo...
rotundo.
Instans teghenwordicheit vloes dr finis Vloes, vleus, vlus. vet. j.
pteriti...vel breuissima pars temporis que teghenwoordigheyd. Instans: instās
nō expectat successionem...
monumentu, breuissima pars temporis.
& Mox.
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Het voornaamste argument voor ontlening van vetus-woorden aan de Copiosus is
echter het vrij grote aantal in het Nederlands ongewone woorden die Kiliaan vetus
noemt en die met dezelfde Latijnse equivalenten in de Copiosus staan, bijv.
adel-broeder (vet. Adelphus; Copiosus: Adelphus adelbrueder...), bie-bock, bie-buyck
(vetus. Apiarium, aluearium) en bie-karre (vetus. j. bie-korf; Copiosus: Apiariū een
byeboc een byekaer...Alueare een bieboc een byekaer...Aluearium idem...), black
(vetus. Glaber; Copiosus: Glaber bra brm. blac ghelet saechte...), blick (vetus. j.
blanck. Candidus; Copiosus: Candidus. a. um blick ende vel wit...), boeck-mangher
(vetus. Bibliopola; Copiosus: Bibliator een boecmanghere...Bibliopola idem...),
Bolghenschap (vetus. Offensa, culpa; Copiosus: Offensa mesdaet vel bolghenscap.
i. culpa...), dijeling (vetus. Femorale; Copiosus: Femorale lis. dielinc...), domen
(vetus. j. dompen. Vaporare; Copiosus: Vaporare domen...), drintigh (vetus. Turgidus;
Copiosus: Turgidus da dum. tornich vel drintich...), droeuē (vet. Dolere, tristari. &
Turbare; Copiosus: Tristor aris. tristari drueuen. idē dolere...Turbo as. are. turberen
storen drueuen...), dwaes-voghel (vetus. Nycticorax; Copiosus: Nicticorax een iup
vel dwaesvoghel...), dweerse bijle (vet. Ascia. & Bipennis; Copiosus: Bipennis een
dweersbiil...), Erre (vetus. Ira: & Iratus; Copiosus: Iratus ta turn erre...), er-schap
(vetus. j. gram-schap; Copiosus: Ira erscap...), Ghe-selen (vet. Confligere; Copiosus:
Confligere gheselen i. siml fligere pugnare...), Ghe-tons, ghe-tonst (vet. Pactum;
Copiosus: Pactum ghetonst...), ghe-trouwen (vetus. j. betrouwen; Copiosus: Fido
is. fisus sum ghetruwē...), Gheysen (vet. Curare, mederi, Copiosus: Curare sorghen
vel ghenesen gheysen...medeor...), Ghichte (vet. j. ghifte. Donum; Copiosus: gaue
uel een ghichte...), Keeffen (vetus. j. kebsen. Fornicari; Copiosus: Fornicor aris
fornicari keeffen...), kimp (vetus. j. kamper. Pugil; Copiosus: Pugil een kimpe...),
Kleyne (vetus. j. heymelicke. Latrina; Copiosus: Latrina een cleine...), vloedigheyd
(vetus. Copia; Copiosus: Copia volheit vel vloedicheit...) en Wakel (vetus. Vlcus,
apostema; Copiosus: Vlcus eris. een wakel, ē apostema).
Nu is het wel waar dat de meeste van deze woorden (niet: de Latijnse verklaring
bij Cucurbita een veetsen, het hele artikel Instans...
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vloes...en de woorden blac, boecmanghere, ghichte en cleine) ook vrijwel letterlijk
hetzelfde staan in het handschrift Expositiones Vocabulorum tribus ydeomatibus
(Hs. O.B. 1.17 van het Plantijnmuseum te Antwerpen). Dit handschrift is zeer
10)
waarschijnlijk een bewerking van de Vocabularius Copiosus . Deze laatste is echter
een waarschijnlijkere bron van Kiliaan omdat de zes hierboven vermelde voorbeelden
niet in het handschrift staan en omdat het zeer de vraag is of dit handschrift in de
zestiende eeuw reeds in het bezit van Plantijn of Kiliaan was (Van Sterkenburg
11)
vermeldt nog een zeventiende-eeuwse hand ‘franciscus faber est nomen meus’
en of Kiliaan het kon kennen. Slechts één van Kiliaans vetus-woorden, borckel (j.
gheere, slippe) heb ik in het handschrift en niet in de Copiosus gevonden (cf. voor
dit woord O. de Neve in Ts. 88, 1972, p. 273-276). Wellicht is voor dit éne woord
toch een andere, verwante bron mogelijk.
Zeer waarschijnlijk heeft Kiliaan een betrekkelijk groot aantal van zijn
vetus-woorden uit de Vocabularius Copiosus overgenomen: op de eerste 200 zuiver
vetus-woorden (zonder een andere aanduiding en zonder equivalenten in andere
talen) heb ik er 22 gevonden die hij waarschijnlijk en 6 andere die hij misschien uit
deze bron heeft gehaald. Toch had Kiliaan ongetwijfeld nog heel wat meer dergelijke
ongewone woorden uit de Copiosus kunnen halen. Hij is selectief te werk gegaan.
Aan de hand van de gevonden voorbeelden van ontlening meen ik te mogen
aannemen dat zijn criterium hierbij geweest is de overeenkomst of beter nog de
aangenomen verwantschap met andere, in het Nederlands gewone woorden.
De vetus-woorden uit de Copiosus kunnen we ‘verouderde Nederlandse’ woorden
noemen, althans in die zin dat ze in de oudere geschreven taal vóór Kiliaan
voorkomen, in tegenstelling bijv. met de vetus-woorden die Kiliaan uit anderstalige
woorden in een aangepaste vorm heeft overgenomen.

10)
11)

Cf. P.G.J. van Sterkenburg, Het Glossarium Harlemense. Een lexicologische bijdrage tot de
studie van de Middelnederlandse lexicografie. 's-Gravenhage, 1975, p. 163.
P.G.J. van Sterkenburg, a.w., p. 161.
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3.3. De Pappa van Murmellius
In een artikel over Sicambrische woorden, dat weldra zal verschijnen, wijst G. de
Smet op enige waarschijnlijke en mogelijke ontleningen van Kiliaan aan de Pappa
(Keulen, 1513/ Deventer, 1514) van Joannes Murmellius. Onder de waarschijnlijke
ontleningen noemt hij het vetus sicamb.-woord Slup (Ligula), duidelijk een
verschrijving of zetfout voor sleup, want het staat tussen Sleunen en Sleur; in de
r

Pappa staat sleup i.v. Ligula (ed. Deventer 1518, f. D i , bij vergissing seup). Onder
de mogelijke ontleningen noemt De Smet nog het vetus. sicamb.-woord hornte
v
(Crabro. angl. hornet), dat in de Pappa i.v. Crabro staat (ed. 1518, f. B ij ). Ik vermoed
dat Kiliaan het angl.-equivalent hornet uit het Dictionarium van Calepinus kan hebben
overgenomen, waar we i.v. Crabrones (mv.) het Engelse meervoud Hornettes vinden.
De overeenkomst van dit Engelse met het Sicambrische woord kan voor Kiliaan
een reden geweest zijn om beide over te nemen.
In de uitgave van de Pappa uit Deventer in 1518 heb ik tevergeefs nog naar
andere vetus- of vetus-sic.-woorden van Kiliaan gezocht.

3.4. Het Tyrocinium van Apherdianus
In de inleiding op het Tyrocinium linguae Latinae (Antwerpen, 1552) van Petrus
Apherdianus, ter perse in de reeks Monumenta Lexicographica Neerlandica, vermeld
ik bij 5.1. Invloed op het Etymologicum van Kiliaan het vetus-woord vlock-assche
(Fauilla), dat Kiliaan waarschijnlijk uit het Tyrocinium heeft overgenomen. Het zijn
de enige twee plaatsen waar dit woord in het Nederlands werd aantroffen.
Tevergeefs heb ik in het Tyrocinium echter naar andere vetus-woorden gezocht
die Kiliaan eruit zou hebben overgenomen. Gewoonlijk neemt hij ontleningen aan
dit zakelijk ingedeeld woordenboek op zonder een beperkende aanduiding, misschien
een enkele keer met sicamb., al is dit niet zeker. Waarom zou hij vlock-assche als
vetus beschouwen? Wellicht omdat het voor hem een ongewoon woord is,
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dat toch samengesteld is uit twee gewone Nederlandse woorden en dat dus
etymologisch tot het Teutonicum behoort.

4. In een van Kiliaans bronnen als verouderd vermelde woorden
Kiliaan heeft als vetus, meestal gecombineerd met een andere aanduiding, een
aantal woorden opgenomen die in een van zijn bronnen, hoofdzakelijk van
niet-lexicografische aard, verouderd genoemd worden. Vaak worden deze woorden
daar opgenomen ter verklaring van bekende en gebruikelijke woorden. Ik vermoed
ook dat dergelijke verklaringen Kiliaan op de gedachte gebracht hebben in zijn
woordenboek vetus-woorden op te nemen.

4.1. De Annales Boiorum van Turmair of Aventinus
In mijn inleiding op Kiliaan IV (3.26) vermeld ik drie woorden die Kiliaan als vet. ger.
heeft overgenomen uit de Annalium Boiorum libri septem (Ingolstadt, 1554) van
Johann Turmair of Joannes Aventinus: her-schuld, herban en reys-gheld. Het gaat
hier over drie benamingen van een oorlogsschatting die volgens Turmair in de tijd
van Karel de Grote werd opgelegd en waarvan deze zegt dat het er de ‘Germanica
vocabula’ voor zijn.

4.2. De Opera van Becanus
Kluyver schrijft in zijn Proeve eener Critiek dat Kiliaan de vetus-woorden Ancken
(p. 91-92) en Kalle (p. 115-116) onder invloed van Becanus heeft opgenomen. Beide
woorden zijn verder in het Nederlands onbekend.
Ancken (Figere) beschouwt Kiliaan ongetwijfeld als het grondwoord van Ancker,
in navolging van Becanus, die in zijn Opera hactenus non edita (Antwerpen, 1580)
schrijft: ‘Anc idem est quod figo, vnde Ancker instrumentum quo vel naues finguntur’
(Francicorum libri III, p. 84). Hoewel Kiliaan deze redenering niet herhaalt,
veronderstelt hij ze toch wanneer hij het werkwoord anckeren vertaalt met ‘Figere
anchoram...anchora fundare nauem’.
Ook voor Kalle (Pulchra, formosa) steunt Kiliaan volgens Kluyver op Becanus,
‘voor wiens philosophischen geest het woord kal eigen-
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schappen bezit, die op een hooge oudheid wijzen. Het is een dier onverminkte
vormen, waarin men duidelijke sporen waarneemt van den geest des Scheppers’
(Proeve eener Critiek, p. 116). In dezelfde Opera van Becanus. in het deel
Hermathenoe, p. 73, vinden we in margine ‘Cal, id est pulcher’. Het woord Kal
(Pulcher), dat Kiliaan, wellicht uit onachtzaamheid, niet vetus noemt, verbindt hij
nog met het Griekse ϰαλός.

4.3. De Britannia van Camden
In mijn inleiding op Kiliaan IV (3.5) vermeld ik drie kanttekeningen met vetus, die
Kiliaan heeft overgenomen uit de Britannia (Londen, 1586) van William Camden:
groen, gron (vet. sax. Locus palustris. Hinc Groningen vrbem Frisiae occidentalis
dictam scribit Guil. Camdenus), shyre (vet. angl. sax. i. partiri, als verklaring bij het
artikel Schier, schierken houts. fland. Pars aut particula ligni abscissa) en kyning,
cyning (vet. sax., i.v. koningh). In de eerste twee gevallen spreekt Camden over
een ‘Saxonica dictione’ met een werkwoord in het presens, maar in het derde geval
over ‘Saxonico verbo maiores nostri (appellauerunt)’.
Een ander voorbeeld geef ik in Ts. LXXXVII (1971), p. 13: aan het vetus.
ang.-woord Holm, holme voegt Kiliaan in zijn kanttekeningen de aanduiding sax.
toe met een Latijnse omschrijving uit en een verwijzing naar Camden. Hier zegt
Camden duidelijk in het perfectum ‘vocârunt Saxones’, zodat Kiliaan het vetus.
ang.-woord nu wel tevens vetus-sax. wil noemen.
Ook een vet. germ.-aanduiding heb ik gevonden die uit Camden komt, nl. bij
Glesse i.v. Glas, waarover Camden schrijft: ‘cum Germani antiqui electra Glesse
vocarint’ (Britannia. ed. 1590, p. 747).

4.4. De Getarum gestis van Jornandes
Ook het werk van de zesde-eeuwse bisschop van Ravenna, Jornandes, De Getarum,
siue Gothorum Origine & rebus gestis, in 1597 te Leiden uitgegeven door
Bonaventura Vulcanius, was een bron voor Kiliaans kanttekeningen. In mijn inleiding
op Kiliaan IV (3.12) vermeld ik het vetus-woord Alruyne, waarbij Kiliaan naar
Jornandes
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verwijst. Deze noemt Aliorumnas een woord van de Goten (p. 67), maar in zijn
commentaar schrijft Vulcanius juist dat Alrunoe de huidige benaming is: ‘quoe &
hodie vocantur Alrunoe’ (p. 183). Zou Kiliaan soms het hele bedrijf van ‘mulier maga’
(tovenares) als verouderd of als uitheems beschouwen?

4.5. De Batavia van Junius
In Ts. LXXIV (1956), p. 47, merkt De Smet op dat Kiliaan zijn vetus-woorden Swent
(Iuuenis) en swente (Virgo, iuuencula) uit de Batavia (Leiden, 1588) van Hadrianus
Junius heeft gehaald, waarin we lezen: ‘Gothicè namque...Suentha virgo seu
12)
iuuencula...Cimbri hodierno die, swenth, iuuenem appellant’ (p. 409). Junius noemt
deze woorden bestanddelen van de persoonsnamen Amalasuinda en Suenthibold.
Deze namen heeft Kiliaan eveneens van Junius overgenomen, in de vormen
Amalasuente en Suenthibold, zodat we kunnen aannemen dat Kiliaan Swent en
swente als bestanddelen hiervan opneemt en vetus noemt.

4.6. De Nomenclator van Junius
Kluyver vermeldt het vetus-woord vaerende wijf (toouerersse) en het vetus.
hol.-woord Woack (dood-kleed), die Kiliaan uit de Nomenclator omnium rerum
(Antwerpen, 1567) gehaald heeft (Proeve eener Critiek, p. 19). Het woord vaerende
wijf zelf staat nu wel niet in de Nomenclator, maar de Latijnse omschrijving ‘volatica
mulier, apud veteres, teste Adr. Iunio. strix volatica’ komt uit de volgende passage:
‘Lamia...Malefica mulier quoe et volatica antiquitus dicebatur, teste Festo, & strix...B.
Toueresse...’ (Nomenclator, ed. 1577, p. 367). Het trefwoord vaerende wijf kan
Kiliaan dan naar aanleiding van ‘mulier volatica’ overgenomen hebben uit de
Vocabularius Copiosus, waar we vaerende vrowe zeer waarschijnlijk met deze
betekenis vinden i.v. Pharail (cf. boven, 3.2). Het woord Woack, dat Kiliaan als vetus.
hol. karakteriseert, behoort volgens Junius inderdaad tot de ‘vetusta

12)

Volgens Junius' Nomenclator zijn de Cimbri ‘Holsatij & Slesuicenses’ (ed. 1577, p. 401), dus
de inwoners van Sleeswijk-Holstein.
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Batavorum lingua’ (Nomenclator, ed. 1577, p. 123, i.v. Amiculum ferale), zodat
vetus.-hol. hier inderdaad wel ‘Oudhollands’ zal betekenen.

4.7. De origine Frisiae van Kempius
In mijn inleiding op Kiliaan IV (3.13) vermeld ik twee vet. fris.-woorden, koorde, korde
en Schoet, die Kiliaan in zijn kanttekeningen heeft overgenomen uit De origine, situ,
qualitate et quantitate Frisiae, et rebus a Frisiis olim praeclare gestis (Keulen, 1588)
van Cornelius Kempius. Deze noemde die twee woorden gebruikelijk bij de oude
Friezen, zodat het wel degelijk ‘oude Friese’ woorden zijn.

4.8. De Archaionomia van Lambarde
De Smet heeft er reeds verscheidene jaren geleden in een onuitgegeven lezing
voor een Colloquium van Gentse germanisten op gewezen dat vetus sax. in enige
gevallen waarschijnlijk teruggaat op William Lambarde. In mijn inleiding op Kiliaan
IV (3.14) geef ik enige voorbeelden van vetus-woorden uit de Archaionomia sive
de Priscis Anglorum Legibus libri (Londen, 1568) van Lambarde: heyde, heyde lands
(vetus. sax.) in het Etymologicum, ealdormen (vet. angl., i.v. ouder-man) en
man-boete, mans-boete (vetus) in de kanttekeningen. Een ander voorbeeld is were
(Luitio) in het Etymologicum vetus. sax. ang., dat Lambarde Saxonicè noemt (f.
v

B i j ).
Al deze woorden en ook andere, die Kiliaan sax. angl., apud Anglosax. of apud
veteres Saxon. noemt, komen uit een lijst van Oudengelse woorden, waarbij
Lambarde meestal Saxonice schrijft. Deze verschillende aanduidingen schijnen
voor Kiliaan ongeveer dezelfde waarde gehad te hebben, nl. Angelsaksisch. Het
valt op dat Kiliaan verscheidene van die woorden ter verklaring of vergelijking bij
gewone Nederlandse woorden schrijft, bijv. in de kanttekeningen gebure sax. ang.
i.v. Boer, gerefa sax. angl. i.v. graef, marca apud Anglosax. i.v. marck en pund apud
veteres Saxon. i.v. Pond (cf. mijn inleiding op Kiliaan IV, 3.14).
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4.9. De Miraculis van Lemnius
In Ts. XC (1974), p. 139, heb ik een vetus-woord vermeld dat Kiliaan in zijn
Etymologicum heeft overgenomen uit De Miraculis occultis naturae libri (ed. 6,
Antwerpen, 1581): stelle, stalle. vetus. j. kreke. Zoals ik daar geschreven heb, heeft
Kiliaan zich hier vergist en aan stelle, stalle een betekenis gegeven die het bij
Lemnius niet heeft. Deze zegt namelijk dat de Zeeuwen (nostri) die naam geven
aan schaapskooien of veestallen. Het is niet duidelijk waarom Kiliaan dit woord
vetus noemt: de meeste woorden waarbij Lemnius ‘nostri’ schrijft, karakteriseert hij
immers als zeland.

4.10. De Poliorceticôn van Lipsius
Ook de Poliorceticôn sive de machinis, tormentis, telis, libri quinque (Antwerpen,
1596) van Justus Lipsius was een bron voor een vetus. ger.-woord en waarschijnlijk
ook voor een vet.-woord in Kiliaans Etymologicum. Het artikel Tribock (vetus. ger.
j. springhael, blije. vulgò tribucetum) komt volledig en het artikel sprinck-hael,
springael, sprinck-gael, springhel (vet. Catapulta: balista machinae bellicae genus,
ballistae tormentum. gal. leod. espringall, vulgò trebuchetum. gal. trebucet. i. trutina,
libella, Iust. Lips. vide Blije) zeker voor een deel uit de volgende passage van Lipsius
(p. 152):
In Chronico quodam Leodicensi...tribuceta...Bibliam petrariam, & cetera
bellica instrumenta. Ex quibus dixeris Biblias quoque, hoc genus
appellatum...An illud accedit, quod Trybock (voce haud nimis diuertente)
Germani dicunt? Ita enim in fragmento quodam Germanicae
historiae...Neque scio an Gallorum non etiam vox sit, quibus instrumenta
aut machinulae suspensae & lapsiles, Trebuchetz appellantur. Lego & in
aliis Chronicis *Esspringalles, (in margine) *In Leodicensi...des engens
& mangoneals & espringalles.
13)

Kiliaans vetus-ger.-woord Tribock staat bij Lipsius inderdaad als Oudgermaans .
Het is mogelijk dat hij ook het artikel van het vet.-

13)

Het WNT (XVII, kol. 2749-2750) vermeldt voor tribock alleen lexicografische bewijsplaatsen.
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woord sprinck-hael volledig heeft gevormd naar aanleiding van de tekst van Lipsius,
waarbij hij dan aan het Luiks-Franse woord espringalle een Nederlandse etymologie
gaf en het afleidde van Sprinck (spronck).

4.11. Otfrid, Willeram en Merula
Zoals ik in Ts. 87 (1971), p. 18, en in mijn inleiding op Kiliaan IV (3.28) reeds heb
geschreven, heeft Kiliaan het vetus-woord Adeeligh in zijn kanttekeningen
overgenomen uit de Oudduitse parafrase van het Hooglied door de elfde-eeuwse
abt Willeram, in 1598 te Leiden uitgegeven door de Hollandse rechtsgeleerde Paulus
Merula onder de titel In Canticum Canticorum Paraphrasis gemina.
In deze uitgave neemt Merula ook een woordenlijst op uit het Oudduitse evangelie
van Otfrid, Expositio Alemanica veterum Francorum Vocabulorum, in libro
Euangeliorum Otfridi usitatorum (p. 169-179). Uit deze lijst heeft Kiliaan ook twee
vetus.-ger.-woorden opgenomen in zijn Etymologicum: Gome (vetus. ger. Homo.
Otfrid. VVeissenburg; ed. Merula, p. 172 Gomon, mensch, nobis mensch, homo)
en vvorold (i.v. Wereld; ed. Merula, p. 179 Vuorolt, werlt, nobis werelt, mundus). I.v.
Quetteren verwijst Kiliaan ook nog naar Otfrid voor: ‘quetten & quaden veteres Teut.
dixerunt pro loqui; ed. Merula, p. 176 Quad, sagt, sprach, nobis seide, inquiebat).
In het volgende voorbeeld heeft Kiliaan de woorden van Otfrid als germ.-equivalent
opgenomen en de equivalenten van Merula als vetus. holl.: sweer, swaegher. vetus.
holl. Gener. germ. schvvcher: suehur apud Otfrid (ed. Merula, p. 177: Suehur,
schweher, nobis sweer, aut swager, gener). Het woord swagher heeft Kiliaan in
deze betekenis eveneens als vetus. holl. opgenomen, hoewel Merula het duidelijk
als zijn (‘nobis’) equivalent geeft. Blijkbaar wil Kiliaan erop wijzen dat deze voor hem
vreemde betekenis van swagher toch verwant is met de twee andere betekenissen
van het woord: het is een ‘oude’ verwantschap. Zo kunnen we vetus. holl. hier
opvatten als een oud en ook een Hollands woord.
Hetzelfde kan gelden voor Waeren (vet. holl. j. wandelen), dat Kiliaan uit de
commentaar van Merula op Willeram gehaald heeft (p. 40: quibusdam waren, etiam
pro wandelen). I.v. Wambeys haalt
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Kiliaan nog uit dezelfde commentaar het woord van Willeram wambon (p. 30:
Wambon, Venter, & hinc forte facta vox wambeys), waarvan Kiliaan zegt: ‘veteribus
dicitur venter’.
Een andere lijst van woorden uit Otfrid werd opgenomen door Bonaventura
Vulcanius in zijn De Literis & Linguis Getarum, siue Gothorum (Leiden, 1597) onder
de titel Vocabula aliquot Veteris linguoe Teutonicoe (p. 65-67). Uit deze lijst nam
Kiliaan zeker een vetus.-ger.-woord en een vet.-woord over: goman, gomman (vetus.
ger. Maritus, paterfamilias. Otfrid. VVeissenburg.; ed. Vulcanius, p. 65 Gomman,
Vir, Maritus) en quene (vet. Vxor, materfamilias. Quenum, siue quena, veteribus
Teutonibus dicitur...; ed. Vulcanius, p. 66 Quena, Vxor). Uit dezelfde lijst komt ook
i.v. Wambeys: Wamba, vetus Venter. Vulcan. (p. 67 Wamba, Venter).

4.12. De Res Germanicae van Rhenanus
In mijn inleiding op Kiliaan IV (3.23) heb ik het woord Menghen. vet. ger. Mango
vermeld, dat Kiliaan in zijn kanttekeningen heeft opgenomen uit de Rerum
Germanicarum libri tres (Basel, 1551) van Beatus Rhenanus. Hier valt op dat
Rhenanus uitdrukkelijk zegt: ‘Mangonum adhuc nomē & res apud Germanos manet.
die Mengen’ (p. 95). Ook hier betekent vct. ger. dus: een oud en ook een Germaans
(Hoogduits) woord.
In dezelfde inleiding heb ik ook twee voorbeelden gegeven van Oudfrankische
woorden (veteribus Francis) waarmee Kiliaan artikelen van zijn Etymologicum
aanvult: thegan (i.v. Deghen, deghen-man, dat een vetus-woord is) en anco (i.v.
Haetse). In beide gevallen is etymologische verwantschap duidelijk de reden waarom
Kiliaan deze Frankische woorden opneemt.

4.13. De Saksenspiegel
Kluyver schrijft in zijn Proeve eener Critiek (p. 84-85) dat Kiliaan het vetus-woord
al-te-vecl (Hermaphroditus) aan een Duitse uitgave van de Saksenspiegel ontleend
moet hebben. Daar komt het, in de vorm altvile, voor in het vierde artikel van het
eerste boek, terwijl er in de Nederlandse drukken geen erop gelijkende vorm te
vinden is.
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Kiliaan zou dus de vorm altvile vernederlandst hebben tot al-te-veel en er een
verklaring aan hebben toegevoegd: ‘qui nimium habet, quia vtrumque sexum’. Deze
etymologische verwantschap kan m.i. juist de reden zijn waarom Kiliaan het woord
heeft opgenomen.
Welke uitgave van de Saksenspiegel Kiliaan gebruikt zou hebben, heb ik evenmin
als Kluyver kunnen vinden. Verscheidene andere vetus-woorden kan hij er nog uit
gehaald hebben, die voorkomen in het register op de uitgave in de Monumenta
Germanica Historica: Sachsenspiegel. Landrecht, bezorgd door K.A. Eckhardt,
Hannover, 1933. Zo bijv. goo-graue, go-graef (vet. sax.; Sachsenspiegel: gôgrêve.
Zentgraf), Bodel (vetus. sax. sicamb.; Sachsenspiegel: bodel. Büttel, Gerichtsbote),
Ghe-twecde broeder, ghe-tweede suster (vet. sax. sic.; Sachsenspiegel: getweiet.
getrennt, Halbgeschwister), mael-boom (vetus. sax. sicam.; Sachsenspiegel:
mâlboum. Grenzbaum) en Thins, thiens, tins (vet. sax. fris. sicam. hol.;
Sachsenspiegel: tins. Zins) in het Etymologicum en Lemen (vet. sax. Mutilare;
Sachsenspiegel: lemen. Lähmen, verletzen), Mangk, mank (vet. sax. Inter;
Sachsenspiegel: mang. zwischen), moeniū (sax. vet. i.v. Menighte; Sachsenspiegel:
menye. Menge) en ne (sax. vet.; Sachsenspiegel: ne nicht) in Kiliaans
kanttekeningen.

5. Besluit
Kiliaan heeft zijn vetus-woorden uit een groot aantal bronnen verzameld en ze
ingepast in het wetenschappelijk, etymologisch systeem van zijn woordenboek, zijn
Etymologicum Teutonicae linguae. Door zijn afhankelijkheid van zijn bronnen waren
vergissingen en inconsequenties niet uitgesloten. Zo gebeurt het zelfs dat hij woorden
waarvoor we bij hem de oudste bewijsplaats vinden, dus neologismen in zijn tijd,
als vetus karakteriseert, bijv. in zijn kanttekeningen de woorden ghe-lettert (vet.
Literatus; cf. WNT IV, kol. 1146) en selfstandichheyd (vet. Substantia; cf. Ts. XCI,
1975, p. 6).
Gecombineerd met een andere aanduiding kan vetus in feite soms betekenen
oud en ook Vlaams, oud en ook Hollands, oud en ook Saksisch enz., maar soms
ook Oudvlaams, Oudhollands, Oudsaksisch enz. Voor Kiliaan is vetus in principe
echter wel een eigen, aparte
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aanduiding. Hij wil uit alle gewesttalen en ook uit het Hoogduits en het Saksisch
woorden opnemen, zo zegt hij in zijn Praefatio, ‘die bij ons nu minder gebruikelijk
zijn, sommige zelfs vrijwel onbekend’ (nobis autem nunc minus tritas, imo quasdam
ferè incognitas). Hij schijnt dus te denken dat die woorden ‘vroeger’ bij ons (d.i. in
het Teutonicum) wel gebruikelijk waren. Toch blijkt niet in de eerste plaats het
feitelijke vroegere gebruik, maar wel de oude taalkundige oorsprong en verwantschap
van de woorden van belang te zijn voor Kiliaan.
Zoals zovele andere zestiende-eeuwse humanisten zocht onze Duffelse lexicograaf
naar etymologische verklaringen van de woorden. Daarom nam hij ook oude woorden
in zijn woordenboek op, die in zijn tijd niet gebruikelijk waren in het Teutonicum,
maar waarmee hij de etymologie en de betekenis van de gebruikelijke woorden
wilde toelichten. Het gaat hem er daarbij niet om of deze woorden vroeger werkelijk
in het Teutonicum gebruikt werden, zodat het eigenlijk verkeerd is deze
vetus-woorden ‘verouderde’ woorden te noemen. Vetus betekent voor Kiliaan:
behorend tot de ‘oude grondtaal’, van waaruit hij de etymologie en de verwantschap
van de huidige lingua Teutonica duidelijk wil maken. Het oude taalmateriaal in zijn
woordenboek is geen doel op zichzelf, maar dient allereerst om inzicht te geven in
het taalgebruik in Kiliaans eigen tijd.

Lijst van in dit artikel besproken woorden
achterhoede

2.4

adecligh

4.11

adelbroeder

3.2

aenlaet

1.1

aersselmaend

2.4

aette

1.1

afgodist

2.1

alrnyne

4.4

alteveel

4.13

ancken

4.2

anckeren

4.2

anco

4.12

aronde

1.3

arselmaend

2.4

artsenen

1.1

artsenije

1.1

bekijven

2.2

bestellen

1.1

bestrijden

2.2
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biebock, bicbuyck

3.2

biekarre

3.2

black

3.2

blick

3.2

bloycken

3.1

bodel

4.13

boeckmangher

3.2

boeren

2.4

bokel

1.3

bolghenschap

3.2

boomwachs

1.1

borckel

3.2

botteldoren

3.2

braecke

3.1

cyning

4.3

dijelingh

3.2

domen

3.2

drintigh

3.2

droeven

3.2

dulden

1.1
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dwaesvoghel

3.2

dweerse bijle

3.2

caldormen

4.8

erre

3.2

erschap

3.2

eyle

1.2

gebure

4.8

gerefa

4.8

ghelden

3.1

ghelettert

5

ghenooten

2.1

gheselen

3.2

gheselinne

2.4

ghetons, ghetonst

3.2

ghetrouwen

3.2

ghetweede broeder, ghetweede suster

4.13

gheyl

3.1

gheysen

3.2
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3.2

glesse

4.3

gograaf

4.13

goman
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gome
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gomman
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goograve
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4.1

herschuld

4.1

hertenkruyd

2.2
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4.3
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3.3

horsebreker

1.2

huppelinck

3.1

kal

4.2

kalle

4.2

kancker

1.4

kanckerworm

1.4

keeffen

3.2

kerckheer

3.1
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3.1

keurheer

2.3

kimp

3.2

kleyne

3.2

kock

1.2

kocke

1.2

kockeloeren

1.2

koorde, korde

4.7

koyffe

2.4

kraemen

3.1

kyning

4.3

landhouder

2.3

lemen

4.13

liekercke

2.2

maeghtaele

3.1

maelboom

4.13

maenium

4.13

manboete

4.8

mangk, mank

4.13

mansbeeld

1.5

mansboete

4.8

marca

4.8

marckten

3.1

masse, massue

1.3

menghen
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mesel

1.3

meselrije

1.3

messagier

2.4

mishappe

1.2

miskansse

1.2

miskief

1.2

mottoen

2.4

nap

1.1

natureren

2,1

ne

4.13

nederkleed

3.1

niete, te - doen

2.1

nieten

2.1

oecken

3.1

oolick, oodelick

2.4

ooraene

1.1

ooraenheere

1.1

parheer

3.1

pietmaand

2.4

pund

4.8

quaden

4.11

quene

4.11

quetten, quetteren

4.11

radie

2.4

ragghe

1.4

raghe

1.4

rancke

2.4
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4.1
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1.1

roden

1.3

rosside

2.4
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1.1
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schaffenaer, schaffer

1.1

schetteren ghelijck een kraeye

1.4

schier, schierken houts

4.3

schoet

4.7

selfstandichheyd

5

shyre

4.3

sleup

3.3

sleve

1.2

slobberen

1.4

slub

3.3

smeermaend

2.4

snuyvel

1.4

snuyven

1.4

spiesse

2.1

spiet

2.1

spilder

2.1

spilderbeen, spillebeen

2.1

sprinckhael, springael, sprinckgael,
springhel

4.10

stelle, stalle

4.8

sterre, starre

1.1

stoppe

2.4

swagher

4.11

sweer

4.11

swent

4.5

swente

4.5
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tatse, tetse

1.1

thegan

4.12

thins, thiens, tins

4.13

tribock

4.10

vaene

1.3

vaerende vrouwe, vaerende wijf

3.2, 4.6

veetse

3.2

veltsteen

1.5

verdacht

3.1

verghif, verghiffenisse

2.1

vernieten

2.1

verquaden

2.1

verren

3.1

vleeschmoelie

1.5

vleus

3.1

vloedigheyd

3.2

vlockassche

3.4

vloes, vlus

3.2

waeren

4.11

waeve

1.4

waeveraet

1.4

wakel

3.2

wamba

4.11

wambon

4.11

wanck

1.1

weghlaeghen

3.1

welck

1.1

wel dan

1.4

were

4.8

werven

1.1

wijfsch beld

1.2

wijghant

2.4

wijse moeder

3.1
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woack

4.6

wollenknaep

1.5

worold

4.11

wreyt

1.5

Leuven, mei 1976
F. CLAES S.J.
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Reynaerts spel is nog lang niet uit
1)
Kanttekeningen bij Lulofs' jongste Reynaert-studie
Met zijn nieuwe en omvangrijke Reynaert-boek - uitgeverij Thespa heeft in een
smaldeel een breed opgezette studie weten te persen - loopt Lulofs de kans een
van de vrijwel altijd verkeerd geciteerde boeken geschreven te hebben. De door
hem gekozen titel bevat in zijn diplomatische overname van vs. 1885 uit het
Comburgse handschrift van de Reynaert aanleiding genoeg om door menig gebruiker
in enigerlei kritische vorm geciteerd te worden. Die titel is in meer dan één opzicht
wél gekozen. Allereerst wordt ermee gedemonsteerd dat de schrijver terug wil naar
het materiaal zelf, zo niet terug naar de handschriften dan toch terug naar Hellinga's
2)
onmisbare uitgave van de bronnen voor 1500 . Daarmee is dan niet gezegd dat
een stap terug wordt gedaan naar de stand van de Reynaert-filologie van 1952.
Integendeel: deze terugkeer ad fontes houdt een nieuwe blik op de varianten in, die
niet op reconstructie van een verloren oertekst achter de bewaarde Reynaert-bronnen
is gericht. De verschillen tussen de versies worden enerzijds niet a priori tot goede
of slechte varianten bestempeld of als oudere of jongere lezingen afgedaan,
anderzijds worden ze niet geïsoleerd binnen het geheel van de bewaarde bron
waarin ze werden gevonden. Dat betekent dat Lulofs de teksten eerst naast elkaar
legt om verschillen te signaleren en te begrijpen en te verklaren en de zo gevonden
inzichten weer binnen de context van één bron met verwant woordgebruik en analoge
situaties te vergelijken. Er is dus als het ware steeds een horizontale detailvergelijking
en interpretatie van de varianten waarvan de resultaten verticaal binnen de bewaarde
bronnen verbanden duidelijk maken, zodat tot typering van en commentaar op de
afzonderlijke versies wordt bijgedragen. De re-

1)
2)

F. Lulofs: Nu gaet reynaerde al huten spele. Over commentaar en interpretatie. Amsterdam
1975. Amsterdamse smaldelen 3.
Van den vos Reynaerde. I. Teksten. Diplomatisch uitgegeven naar de bronnen vóór het jaar
1500 door W. Gs. Hellinga. Zwolle 1952.
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laties en contrasten tussen de bewaarde teksten, maar ook hun sociale en historische
context, worden door dit onderzoek in beeld gebracht.
Lulofs heeft zijn studie als ondertitel meegegeven: ‘Over commentaar en
interpretatie.’ In zijn inleiding (blz. 9-17) en meer nog in zijn conclusie (blz. 251-253)
komt hij met belangrijke observaties m.b.t. de problemen van de commentaar.
Terecht stelt hij zich de vraag ‘Dient een commentaar niet een toelichting op de
tekst te geven aan de hand van allerlei onderwerpen, waarbij het betoog geïllustreerd
wordt met stukken tekst? In feite zou een doorlopend commentaar dan te vinden
zijn met behulp van een register van behandelde plaatsen.’ (blz. 252). Een dergelijke
commentaar heeft immers het grote voordeel dat werkelijk duidelijk wordt: ‘In een
tekst hangt alles met alles samen.’ (blz. 251).
Dankzij Hellinga is de Neerlandistiek, al weer lang geleden, gewezen op een
uitstekend voorbeeld van een dergelijke op samenhang van een tekst gerichte
3)
commentaar . In de door Hellinga genoemde Hamletstudie van John Dover Wilson
vinden we eveneens een onderzoek dat centrale problemen uit de hele tekst aan
de orde stelt, waarbij het resultaat inderdaad een antwoord is op de het gehele stuk
omvattende vraag What happens in Hamlet? Lulofs' boek is in het hierboven
genoemde opzicht verwant aan dat van Dover Wilson; er zijn echter ook verschillen.
Allereerst richt Lulofs zich ‘slechts’ op een stukje Reynaert (blz. 15); hij is bovendien
voortdurend op tekstvergelijking en variantenonderzoek gericht. Tenslotte: heeft
Lulofs dan wel een litteraire analyse van een stuk tekst gegeven, zijn taalkundige
streken heeft hij niet verloren al leiden ze hem dan ook tot diepere structuren dan
dieptestructuren. Hoe goed hij als analysator van het taalaanbod zichzelf dwingt
om alle mogelijkheden onder ogen te zien en te toetsen, blijkt wel uit zijn interpretatie
van A 61 (= F 61): NV gaet hier vp eene claghe (F: NV gaet hier an ene claghe). In
tegenstelling tot Verdam en - op diens gezag - Muller, leest hij dit vers met een
onpersoonlijk het als onderwerp (gaet wordt dus als gaet-et gelezen) (blz. 18). Door

3)

W. Gs. Hellinga: ‘De commentaar.’ In: Handelingen van het vierentwintigste filologencongres.
Groningen 1956, blz. 109-127. Het betreft: John Dover Wilson: What happens in Hamlet.
Cambridge...en herdrukken.
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binnen de tekst analoge plaatsen te controleren (bijvoorbeeld A 1868 Nv ghinct
ghindre vp een playdieren) en ook buiten de tekst verder te zoeken, weet hij zijn
interpretaties vaste grond te geven (blz. 18-19). Zijn analyse reconstrueert de juiste
kleur van het vers: ‘Een handeling waarvan de agens niet bekend is en waar
Reynaert het slachtoffer van zal worden, moet toen dreigender taal zijn geweest
dan welke initiatieven ook van zijn bekende vijanden.’ (blz. 18).
Deze ‘uiterst consciëntieuze analyse van de taalvormen in hun context gespitst
4)
op de overleveringsgeschiedenis van het taalaanbod’ is een van de belangrijkste
steunpilaren van Lulofs' werkwijze. Daarnaast zijn er enkele hoofdthema's die hij in
en mét het door hem onderzochte materiaal in de teksten probeert te onderkennen
en te verklaren. De belangrijkste daarvan is zijn speurtocht naar de wijze waarop
de Reynaertdichter probeert, met de sociale orde van zijn tijd - die Lulofs met de
5)
term feodaal aanduidt - en met de clan-maatschappij, de karakters in hun onderlinge
verhoudingen te tekenen. Hij scherpt zijn lezers in dat ze zich aan de middeleeuwse
orde der dingen te houden hebben en dat dan de figuren in sociaal perspectief op
hun ware grootte getaxeerd kunnen worden. Zo mogen we ons dan ook Nobel niet
als een domme vorst voorstellen (blz. 43). Daarvoor had hij al veel eerder in dit
6)
tijdschrift op het spel met de aanspreekvormen gewezen . Nu is het vooral de
‘Sociale status van Tybeert’ (blz. 58-62) die in ‘Het stoken van Tybeert’ (blz. 83-91)
aanleiding geeft tot een interpretatie van Tybeerts gedrag waarmee ik me niet
helemaal kan verenigen.
Zeer terecht wijst Lulofs erop dat de adellijke heren als Bruun en Ysengrim als
per definitie dapper worden voorgesteld (‘Wat men ook kan zeggen van wolf en
beer, ze gedragen zich wreed of dom, maar ze zijn nooit bang,’ blz. 50), zoals dan
ook de niet adellijke, maar wel vrije, kater als ‘voorzichtig en bang, zo niet laf’ (blz.
55) wordt ge-

4)
5)

6)

J. Bosch: Reinaert-perspectief. Kampen 1972, blz. 31.
De term feodaal is nogal onduidelijk omdat men er verschillende zaken onder verstaat. Lulofs
gebruikt hem in de zin van feodo-vazallitisch, d.w.z. met betrekking tot de verticale banden.
Zie: C. v.d. Kieft: ‘De feodale maatschappij der middeleeuwen’ In: BMGN 89 (1974), afl. 2,
blz. 201.
F. Lulofs: ‘Over het gebruik van du in de Reynaerd.’ In: TNTL 83 (1967), blz. 241-273.
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kenmerkt. Deze constatering, steunend op een analyse van ‘de wijze waarop er
over of tot de kater wordt gesproken, door wie en in welke situatie’ (blz. 58), maakt
duidelijk wat er bedoeld is met het bekende vers in A 1262. Daar wordt van Tybeert
gezegd, wanneer hij zich met de ‘moed der wanhoop’ los scheurt en de paap tot
halve genoegens en dubbele inspanning doemt: ‘Doe dedi een deel alse de boude’.
Slechts in uiterste nood kan Tybeert, althans ten dele, zich als een dapper iemand
gedragen.
Juist dankzij Lulofs' zorgvuldige analyse meen ik nu hem te mogen tegenspreken
voor zijn interpretatie van Tybeert's reactie op Ysengrim's droevige verzuchting bij
het zien van de galg. De tekst van A luidt aldus:
A 1918 DOe sprac die cater heere tybeert
Heere ysingrijn hu es verzeert
1920 Hu herte in wanconst hu niet
Nochtan reynaert diet al beriet
Ende selue mede ghine
Daermen huwe twee broeders hinc
Rumen ende wijde lancken
1925 Hets tijt wildijs hem dancken
Waerdi goet het ware ghedaen
Hine ware noch niet onuerdaen
Ysingrijn sprac tote tybeert
Wat ghi ons al gader leert
1930 Ne ghebrake ons niet een strop
Langhe heden wist zijn crop
Wat zijn achter hende mochte weghen

Lulofs omschrijft het door Tybeert gezegde als tactloos, door de herinnering aan de
schandelijke dood van zijn broers, en verwijtend door de mededeling in de wel heel
moeilijke verzen A 1926/27. Verzen overigens die in F ontbreken. Terecht maakt
Lulofs het zich niet makkelijk en zegt erover dat we bij deze schijnbaar onmogelijke
verzen ervan uit moeten gaan ‘dat het kan, en niet dat de tekst fout is.’ Dit alles
neemt niet weg dat F de regels natuurlijk weggelaten kán hebben omdat hij ze
onbegrijpelijk vond (blz. 91). Lulofs leest in die verzen: Als je goed zou zijn, ware
het al gebeurd: Reynaert zou niet meer
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ongemoeid daar staan. ‘Goed’ wordt hier opgevat in ‘termen van macht en eer’ (blz.
90). Iets wat bijvoorbeeld ook in beschouwing moet worden genomen in de verzen
A 1901/02: ‘Al es reynaert selue quaet/Hi heuet meneghen goeden maech’ (blz.
47). Lulofs acht het dus het meest waarschijnlijk dat Tybeert de wolf een steek onder
water geeft die eventueel ook wel vriendelijker opgevat kan worden als: ‘Als je voor
je eer opkomt en verstandig wil zijn, kun je het hem nu betaald zetten. En dan zou
je daar niet zo lang mee wachten (als je nu doet)’ (blz. 91). Lulofs gaat ervan uit dat
Tybeert aan het stoken is. Hij is daar zo zeker van dat hij op blz. 89 dat al als
argument gebruikt voor zijn interpretatie van deze moeilijke regels als hij Stracke's
verdediging van F, die immers geen met A 1926/27 overeenstemmende regels
heeft, vermeldt.
Het lijkt me niet noodzakelijk dat Tybeert aan het katten is. Ik geloof dat we zonder
ons aan een anachronisme schuldig te maken (zoals Lulofs zelf ook wil vermijden
bij de varianten van A 1919/20) toch mogen psychologiseren. Tybeert wordt heen
en weer geslingerd tussen allerlei gevoelens: hij mag eerst als koningsbode optreden,
een hele eer; hij wordt door Reynaert door de strop aan zijn nek onaangenaam aan
zijn mislukking herinnerd en maatschappelijk getreiterd; vervolgens mag hij met de
échte grote heren een échte edelman hangen. Hij weet zich geen houding te geven
en gaat in zijn zenuwen praatjes maken, babbelen, meekletsen alsof hij weet wat
er in de hogere kringen omgaat. In L vs 915 wordt de kater trouwens Loquax,
kletskous, genoemd (blz. 93). Het gevolg is dat hij de verkeerde dingen gaat zeggen
en een snier van Ysengrim krijgt, die de burgerman weer in zijn
burgermanspoezenmand terugtrapt. De moeilijke verzen lees ik dan ondubbelzinnig
als een buurvrouws meewarig: ging het je goed dan was je wraak allang voltrokken
en was Reynaert niet langer ‘onverlet’ Komt ook de kletserigheid niet naar voren in
de onterechte vertrouwelijkheid van ‘ware 't di’, was 't voor jou goed? Per slot van
rekening heeft een kater voor een wolf niet uit te maken wat goed voor hem is: het
antwoord van de wolf is duidelijk ‘zeurkous houd je mond’. Hoe dan ook: zonder de
door Lulofs geleverde typering van de kater zou ik me deze kritische vraag niet
hebben kunnen stellen.
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Naast de doorlichting van de Reynaert vanuit de middeleeuwse maatschappij waarin
de clan en de verhouding tussen de vorst en zijn ‘baroenen’ een grote rol spelen,
is Lulofs ook verdacht op allerlei dubbelzinnigheden in het woordspel. Anders dan
7)
bij de Beatrijs heeft de onderzoeker van de Reynaert-teksten hier de beschikking
over de varianten. Bovendien is er de belangrijke veronderstelling dat deze varianten
dikwijls aanpassingen zijn van niet meer begrepen of niet meer functionerende
gedeelten van de tekst. Wijzigingen in het spellingssysteem maakten soms
woordspelingen voor jongere versies onmogelijk, zoals bijvoorbeeld in vlaamse
teksten heeren dat als eeren en heeren kan worden opgevat (blz. 181). Bij de
zoektocht naar cloesterbier (blz. 131-137) komt Lulofs m.i. tot een alleszins
aanvaardbaar voorstel: met het kloosterbier dat Reynaert's vijanden willen brouwen
is de urine die de gehangene laat lopen bij zijn dood bedoeld. Lulofs noemt terzijde
8)
ook nog Buitenrust Hettema die met de woordspeling kloosterbier i.v.m. een
mogelijke cloester: hangband rekening houdt. De tekst is er - dat laat Lulofs duidelijk
genoeg zien - woordspelig genoeg voor, maar raadselachtig blijft voor mij waar
Buitenrust Hettema cloester in de betekenis van hangband vandaan heeft.
De namen voor de vrouwelijke dieren in de Reynaert geven alle aanleiding tot
woordspel. Misschien heeft Lulofs wel gelijk met zijn veronderstelling over Erswinde:
‘De veelheid van varianten in A wettigt het vermoeden dat het publiek er bij een
voordrachtstekst als het ware naar uitkeek wat de joculator nu weer voor grap met
de naam ging uithalen.’ (blz. 170). De grappen zijn weinig verfijnd: ‘aarswind’,
‘aarseind’ en ‘kronkelgat’. Het blijft in dit geval een voor wolven opwindende vraag
in hoeverre Lulofs gelijk heeft dat er voor F minder mogelijkheden tot woordgrappen
waren. Sierksma vermeldt in zijn oratie: ‘Al in 1240 werd het voor vrouwen de mode
om bij het lopen hun heupen en billen te laten roteren en in 1300 was die gang

7)
8)

Beatrijs. Uitgegeven met inleiding en aantekeningen door F. Lulofs. Derde, herziene druk.
Culemborg 1971 blz. 88; het betreft de aantekening bij vers 110.
Van den vos Reynaerde. II. Inleiding - Aanteekeningen - Glossarium door F. Buitenrust
Hettema. Zwolle 1910. Zwolsche herdrukken nr. 19/20. Het betreft de aantekeningen bij vers
1955 op blz. 55.
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9)

wijd verbreid’ . In hoeverre een sexueel actieve wolvin dergelijke antropomorfe
trekken kan hebben is een vraag die wel nooit volledig beantwoord zal kunnen
worden. Onwaarschijnlijk is het niet dat in de naam Erswinde óók de mogelijkheid
zat om op de wellustige rotaties die net mode werden toespelingen te maken. Wellicht
had F dus toen nieuwe grappen aan de verandering van de mode kunnen ontlenen
die op 't wenden van Erswindes achterste nieuw licht werpen.
De interpretator van een tekst moet niet bang zijn; zelfs met het risico dat men
verwijten van vakgenoten te horen zal krijgen (blz. 236). Lulofs durft zijn nek soms
wel heel ver uit te steken, maar de conclusies van zijn reikhalzende inspanningen
zijn, doordat ze de relaties tussen de bronnen en de samenhang van de tekst
verduidelijken, steeds weer overtuigend. Zo weet hij zijn lezers te overtuigen dat
Ysengrim, gehoornd en al, een huwelijksceremonie voor zijn eigen vrouw en haar
minnaar opvoert (blz. 183 e.v.). Slechts een keer kan ik me niet verenigen met een
voorstel. Dat betreft het raadselachtige voorkomen van Bruun in A 2510. De teksten
bieden het volgende.
A 2506 Reynaerd sprac dit doe ic vrauwe
Jn dien dat mi de coninc nv
Vaste gheloue hier voer hu
Dat hi mi gheue sine hulde
2510 Ende bruun alle mine onsculde
Wille vergheuen ende omme dat
So willic hem wijsen den scat
F 2469 Reynaert sprac dit doe ic vrouwe
2470 Jndien dat mi . die .coninc. nv
Vaste geloue hier vor v
Dat hi mi gheue sine hulde
Ende hi al mine sculde
Wil vergeuen ende om dat
2475 So wil ic wisen minen scat

9)

F. Sierksma: Een en ander over de Moslimse bijdrage aan de Westerse beschaving. Leiden
1974, blz. 5.
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B 2529 Reynaert andwoorde lieue vrouwe
2530 Jn dien dat my die conincghinne nv
Dit vast gelouen wil voor v
Ende gi my geeft sijn hulde
Ende alle brueken ende alle sculde
Ende alle aen ticht wil vergeuen
2535 So wart nye coninck in sinen leuen
So rijck als ic maken sal

In dit geval staan dus weer tegenover elkaar de raadselachtigheid van A
(onverklaarbaar is bruun in A 2510) en de begrijpelijke lezingen van F en B. Ik laat
hier terzijde dat onsculde als ‘grote schuld’ en vergheuen als schenken kan worden
gelezen, terwijl hulde staat voor de wederzijdse trouw van heer en vazal.
De gladheid van F is, zo heeft Lulofs herhaaldelijk aangetoond, nogal eens aan
ingrepen van de ‘tekstbezorger’ van de versie, waarvan het handschrift F 'n voorbeeld
is, te danken. B is met brueken in 2533 toch wel bewijs voor de veronderstelling dat
er in oudere dan de ons bewaarde handschriften een woord met bru [...] voorkwam.
Lulofs probeert hier A te redden door voor het woordje bruun half genade te
bepleiten; in A 599-600 is sprake van de hulde die Reynaert wil verdienen door
Bruun honing te schenken. Hij veronderstelt (blz. 239) een middeleeuws
lezer-commentator die, toen hij weer een geval van hulde schenken in de tekst
tegenkwam, als verklarende glosse de naam bruun bij vers 2510 schreef. Een latere
afschrijver zou dan dit woord gewoon in het gelid van de regel hebben opgenomen.
De lezercommentator die hier wordt ingevoerd moet een verre voorvader van Lulofs
zijn. Zijn werkwijze was tenminste óók zoeken naar de verbanden die mogelijk de
samenhang van de tekst structureren.
Zo'n glosse vind ik nu niet zo verklarend; als er al uitleg gegeven moet worden
bij dit vers lijkt me dat dan hulde volstrekt onbegrijpelijk geworden zou moeten zijn.
De kolommen van het Middelnederlandsch Woordenboek (s.v. houde) doen
vermoeden dat hulde ook voor jongere handschriften begrijpelijk was, zij het dan
minder sterk feodaal geladen. Als er al van een glosse sprake is dan zou ik me voor
kunnen stellen dat er in de marge of tussen de regels klein gekriebeld bru [...] zicht-
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baar was. Misschien mogen we aan een woordje als brieven (brieuē?) denken. Voor
een jongere afschrijver was zo iets als vernieuwing van ‘hulde’ misschien ondenkbaar
10)
zonder geschreven stukken ?? Een dergelijk al te ambtelijk krabbeltje zou dan
door een latere copiist weer heel makkelijk mislezen kunnen worden tot een ‘echt’
Reynaertwoord, zoals een veel voorkomende naam uit zijn tekst nu eenmaal is.
Natuurlijk zou voor invoeging van brieuen in de tekst ook ende nodig zijn:
Dat hi mi gheue sine hulde
ende brieue ende alle mine onsculd
wille vergheven.

Mocht mijn wankele veronderstelling juist zijn dan is het misschien beter om niet
van een ingeslopen glosse te spreken: een lezer (of corrector) suggereert bij hulde
een woord als brieue dat in een verlezen vorm in de tekst raakt. A heeft in ieder
geval een woord te veel, daarover kunnen we het eens zijn.
Dat brueken een latere toevoeging kán zijn kan ook nog uit een bewijsplaats in
Verdam blijken: ‘Dat wij nyemant hulden off eeden doen en zullen, hij en zal...quyte
schelden...alle brueke..., wtgesteken van dootslage,’ (Mnl. Wdb. III, 733). Vergiffenis
van alle misdaad is daar voorwaarde voor een verhouding van trouw. Misschien
was een dergelijke juridische regel oorzaak van de variant in B, die wellicht met dat
brueken een onduidelijk woord dat met briie of brue begon verbeterde of verkeerd
las?
Ik kan Lulofs geloof in een glossator niet delen die met dit bruun een verband in
de tekst wilde vasthouden dat pas interessant kan zijn voor de moderne lezer. Een
passende tegenhypothese kan ik helaas niet geven: Reynaert's spel is dan ook nog
lang niet uit.
Lulofs' Reynaert-studie is zo boeiend en overtuigend dat men eerst bij herlezing
hier en daar vraagtekens gaat zetten bij een enkele gevolgtrekking, om dan meestal
te moeten besluiten dat Lulofs op het goede

10)

Mnl. Wdb. I, 1438: ‘Desgelijcx en welde hi sijn leenmannen gheen nieu brief verleenen.’
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spoor is, een spoor dat zijn lezers in staat stelt zelf weer verdere vragen te
formuleren, nieuwe perspectieven en...problemen te zien. Die prikkel die ons
voortdurend verder achter Reynaert aanjaagt is nog wel veel meer waard dan de
geslepen belezenheid, de gedegen geleerdheid en de scherpe nauwkeurigheid die
deze spoorvolging richting geven.
Koudekerk aan den Rijn
M.J.M. DE HAAN
30 mei 1976
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Mijn oplettende lezertjes, als u begrijpt wat ik bedoel
Wanneer ik twee bekende zegswijzen uit de verhalen over Ollie B. Bommel en Tom
Poes van Marten Toonder als titel van mijn referaat kies, doe ik dit, omdat ze als
symbolen kunnen gelden van twee aspecten van deze populaire strips waar ik het
in het bijzonder over wil hebben. De eerste, af en toe door de schrijver gebruikt,
heeft een speels karakter, omdat hij zich er zeer goed van bewust is, dat zijn verhalen
ook door volwassenen, en zeker niet de minst ontwikkelden, worden gelezen,
1)
waarschijnlijk zelfs wel meer dan door kinderen . De tweede, een
standaarduitdrukking van heer Bommel, heeft te maken met de moeilijkheid, zich
zo helder uit te drukken, dat er een geheel afgegrensd gegeven, hetzij ding, oordeel
of waarheid uit resulteert. Toonder liet zich hierover tegen Adriaan van der Veen
eens ontvallen: ‘Als je begrijpt wat ik bedoel slaat helemaal op mezelf.....Al die dertig
2)
jaar probeer ik erachter te komen, wat ik bedoel, wat ik zeggen wil’ .
Deze mededeling verhult evenveel als ze openbaart. Het is begrijpelijk dat hier
meer over geschreven is. De heer C.J. Strick van Linschoten heeft bijvoorbeeld
naar aanleiding van Toonders bedoelingen opgemerkt: ‘Toonder zelf heeft zich
precies 25 jaar geleden over zijn bedoelingen uitgelaten door te spreken van zijn
verlangen om eens een boek te schrijven over: “De mens in al zijn vormen”. Twintig
jaar nadien, dus 5 jaar geleden, heeft hij dit nader toegelicht aan de hand van het
begrip kommunikatie. Wat hem eigenlijk boeit en intrigeert blijkt te zijn het tekort
aan kommunikatie tussen mensen, het tussenmenselijk onbegrip, het langs

1)

2)

Toonder zelf zei eens: ‘Toch is Tom Poes ook voor vaders bestemd, die immers zelf altijd
nog iets van jongens hebben. Als het bij hen niet pakt, schiet de tekenaar zijn doel voorbij’;
(Stripschrift nr. 68/69, blz. 5).
Geciteerd door Rob Godthelp in Heer Bommel en de funktie van de ironie, blz. 28
('s-Gravenhage, 1975).
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elkaar heenpraten en het langs elkaar heenleven. Hij meent dat hij, door deze
wankommunikatie tot uitgangspunt te nemen, op alle menselijke en tussenmenselijke
3)
problemen terecht komt’ . Deze schrijver zegt dan, dat dit inderdaad zo is, dat in
alle relaties tussen figuren als Bommel en Joost, en andere creaties van Toonder
‘voortdurend het besloten-zijn van ieder in zijn eigen wereldje, om niet te zeggen
het opgesloten-zijn van elk in zijn eigen kringetje, in het licht gesteld wordt’. Hij
meent dat het thema gelijk blijft, ook al wordt het op vele uiteenlopende wijzen
gepresenteerd. Het is een thema van alle tijden. Met de telkens weerkerende
woorden van Bommel ‘als je begrijpt wat ik bedoel’, zou Toonder de twijfel uitdrukken
‘of er uit het ene kleine individuele kringetje wel iets kan doordringen tot het andere’.
Deze diverse uitspraken lijken elkaar tegen te spreken, maar dat hoeft niet bepaald
zo te zijn. Naarmate de verhalen in de loop der jaren de indruk maken zich minder
volgens een strak, vooropgezet plan te ontwikkelen en meer naar eigen innerlijke
mogelijkheden en naar de keuze die de hoofdpersonen daaruit maken, komen hier
zoveel onverwachte elementen bij, dat ze niet alle op een enkele, abstracte, noemer
te brengen zijn. Daarom kan Toonder vroeger wel gemeend hebben, dat het tekort
aan menselijke kommunikatie zijn hoofdprobleem was, maar later tot de ontdekking
zijn gekomen, dat zijn verhalen zoveel rijker aan inhoud waren, dat hij zelf ook niet
meer wist waar ze zijn gedachten heenvoerden, of - omgekeerd - wat nu eigenlijk
de bedoeling was die achter zijn verhalen zat.
Ik verbeeld me niet, het antwoord te kunnen geven op de vraag waar de auteur
zelf mee zit, maar wel lijkt het me mogelijk, enkele aspecten ervan, samen met een
nadere beschouwing van het spelelement, wat helderder te belichten.
Dat we met een spel te maken hebben, blijkt direct al uit de vorm van de fabel
die de verhalen vertonen. En dat Toonder met de taal speelt, is op bijna elke bladzij
te constateren, soms door een subtiele woordspeling, dikwijls b.v. door het radbraken
van allerlei staande uitdruk-

3)

Jhr. Drs. C.J. Strick van Linschoten, Koppig als Hollewijn in Stripschrift, nr. 71, blz. 6/7.
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kingen, speciaal door heer Bommel, zoals zijn verzuchtingen in Heer Bommel en
de wind der veranderingen: ‘Ach, het is allemaal zo onrechtvaardig, dat ik nu op
een poel van onrecht zit, die ik recht moet zetten’, of, uit Het verdwijnpunt: ‘Want
hij zweeft me steeds door de gedachten en zijn honger knaagt aan mijn betere
gevoelens zodat ik mijn kelder heb leeggehaald’. De vraag blijft echter: wat is spel
en hoe openbaart het zich in de Bommelverhalen.
Huizinga heeft in het begin van het tweede hoofdstuk van zijn Homo Ludens een
definitie gegeven: ‘spel is een vrijwillige handeling of bezigheid, die binnen zekere
vastgestelde grenzen van tijd en plaats wordt verricht naar vrijwillig aanvaarden
doch volstrekt bindenden regel, met haar doel in zichzelf, begeleid door een gevoel
van spanning en vreugde, en door een besef van ‘anders zijn’ dan het ‘gewone
leven.’ Deze omschrijving is echter geheel op de wedstrijd ingesteld, geenszins op
het alleen met zichzelf spelen, dat wel een gevoel van spanning en vreugde kent,
maar dikwijls zonder enige regel plaats vindt, en mocht die er al zijn, dan kan deze
elk ogenblik naar behoefte gewijzigd worden.
Wat is dan wel het wezenlijke van het spel? Ik zal niet trachten een definitie te
geven, maar ik wil wel op drie, m.i. essentiële facetten ervan wijzen. In de eerste
plaats bevindt de speler zich tijdelijk in een andere wereld, waarbij hij zich er meer
of minder, maar in elk geval wèl van bewust is, dat de gewone wereld blijft bestaan
en zijn eisen kan blijven stellen; en dat hij er desgewenst zonder meer in over kan
stappen. De mens die gezondigd heeft en zijn zonde als een last voelt drukken, kan
het gevoel hebben in een andere wereld dan de gewone te leven, maar hij is niet
in staat zomaar in de laatste terug te keren. De toneelspeler daarentegen die in het
spel een ander moet doden, kan misschien zo in zijn rol opgaan, dat hij bijna de
moordenaar zelf wordt, maar op het ogenblik dat hij volkomen zou vergeten dat hij
de toneelspeler X is en dat de ‘wereld’ hem in geval van doodslag zou straffen, is
zijn handeling geen spel meer. Juist in het naast elkaar bestaan van beide werelden
ligt kennelijk een van de bekoringen die het spel voor ons heeft. Die andere wereld
is vooral boeiend door vele onvermoede mogelijkheden die zich voor de speler
openen, en door de spanning als
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4)

gevolg van de onzekerheid, of een mogelijkheid werkelijkheid zal worden .
Een tweede facet dat me van belang lijkt, vond ik in de dissertatie van Mevrouw
5)
6)
Vermeer . In de bespreking van Langevelds analyse van het spel schrijft zij o.a.:
‘Het spel vindt, volgens hem, zijn mogelijkheid in de exploratieve verhouding tot de
wereld en het is de meest wezenlijke bezigheid van het veilige kind met een wereld,
die nog alles kan blijken te zijn. De wereld is nog een “aanstekelijke wereld”, waarin
het kind gelokt wordt, waar het nog geen vaste verhouding opgebouwd heeft en
nog kan ingaan op wat zich voordoet’ - ‘Deze aanstekelijke wereld reageert op de
taak van het kind slechts onvolledig en met steeds weer onverwacht prijsgeven van
een geheim speelt de wereld terug. De wereld moet haar geheim prijsgeven, maar
ze moet ook onverwacht blijven, - dus een geheim houden, anders is er geen spel
mogelijk’ - ‘Wat wij het spelen van een kind noemen, is de omgang met een nog
onbekende wereld’. Met onbekend bedoelt Langeveld dan ‘nog niet gerationaliseerd,
nog niet systematisch gerubriceerd’.
Ook hier wordt aan tweeërlei wereld gedacht. Het nieuwe element is er de
‘exploratieve verhouding tot de wereld’ van het kind enerzijds, het onverwacht
prijsgeven van een geheim door de wereld, die toch altijd geheimen blijft behouden,
anderzijds. Op dit ‘dubbelzinnige’ van het spel legt de schrijfster ook verder de
nadruk. Aan het slot van haar inleiding zegt zij: ‘De wereld van alledag is steun en
achtergrond voor de beelden, die in de spelwereld ontstaan en in de afwisselende
verhouding tot de beeldenwereld en realiteit constitueert zich een bestaansvorm,
die wij spel noemen. Het behoort tot de menselijke mogelijkheden om meer dan
één relatie met de wereld aan te gaan. Een van deze relaties lijkt een dubbele
verhouding als zodanig te zijn en een wereld

4)

5)
6)

Ik heb dit en het volgende uitvoeriger uiteen gezet in Nijhoff, de speelse in Het spel in de
literatuur, blz. 6 vlgg., Wassenaar, 1968; ook opgenomen in Keuze uit het werk van Dr. G.
Kazemier, Wassenaar, 1972.
Dr. E.A.A. Vermeer, Spel en spelpaedagogische problemen, blz. 16/17, Utrecht, 1955.
In Ontwikkelingspsychologie, Groningen, 1954.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 92

124
te ontmoeten, die in haar zijnsvorm dubbelzinnig is’. M.i. doet men beter, die andere
wereld, de speelwereld, niet een beeldenwereld te noemen, maar ik ga daar nu niet
op in, omdat het in ons geval wèl om een beeldenwereld gaat.
Als derde facet wijs ik op het feit, dat een wereld die in haar zijnsvorm dubbelzinnig
is, een onberekenbare wereld is en als zodanig potentieel gevaarlijk. Professor Carp
7)
heeft in een artikel over De psychologie van het spel erop gewezen dat de
gevoelens van innerlijke zwakte, fantasieën over bedreigingen van het eigen
Ik-bestaan en een behoefte aan steun de drijfveren zijn voor de bij het kind zo sterk
aanwezige drang tot identificatie. Door middel van de vereenzelviging met andere
persoonlijkheden in hun al dan niet geïdealiseerde eigenaardigheden verrijkt de
mens zich als het ware met al deze eigenschappen. In gevallen van besef van eigen
zwakte en hulpeloosheid zal men in versterkte mate de behoefte aan het vinden
van en het vastklampen aan bepaalde identificaties kunnen aantreffen. Elke
vereenzelviging van het Ik met de eigenschappen van een aan dat Ik vreemde
persoonlijkheid blijft in meerdere of mindere mate een spel. De persoonlijkheid
speelt in haar spel een zekere rol, leeft zich in, eigent zich iets toe, beleeft zichzelf
als uitgangspunt voor magische handelingen. Ongetwijfeld komt dit magische karakter
van alle spelen tot stand onder invloed van het fantasievermogen, dat situaties
schept, wensen verwezenlijkt en vrezen terzijde kan schuiven. Het jonge kind is
ondanks zijn sterke levensdrang en levenswil kwetsbaarder dan men wellicht
vermoedt. Elke dag brengt nieuwe mogelijkheden, maar ook nieuwe gevaren.
Omringd door zoveel onbekends, dat instinctief als gevaar wordt aangevoeld, gebruikt
het kind het spelen als hulpmiddel om het gevaar, het ‘unheimliche’ te bezweren.
Hiertoe dient ongetwijfeld de magische factor, welke in het spel van kind en
volwassene steekt. De uitdrukkingsbewegingen, evenals alle uitingsvormen
waaronder het spel zich openbaart, dragen dan ook een magisch karakter. In het
spelen wordt een overwinning bevochten tegen een ongekende vijandige

7)

In Psychopathologische Opsporingen, blz. 9-25, Amsterdam, 1951. Ik citeer bijna woordelijk
enkele passages van blz. 23/34 zonder dit steeds en detail aan te geven.
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macht en bovendien sterkt de persoonlijkheid zich daarin met magische krachten,
die haar in de drang tot zelfhandhaving ten goede komen. Door te spelen kunnen
kind en volwassene hun levensangst binden. Reeds als kind heeft de mens leren
ervaren, dat het spel bevrijdend werkt, d.w.z. conflicten tot oplossing kan brengen.
Volwassen geworden tracht de mens steeds meer - maar dan menigmaal te vergeefs
- dit hulpmiddel opnieuw aan te wenden ter bestrijding van zijn levensangst. De
bevrijdende werking van het spel, het begeleidend gevoel van genot en ontspanning:
zij zijn gefundeerd op de betekenis van het spelen voor de persoonlijkheid in haar
existentiële zin.
Hoezeer het fantasiespel Marten Toonder in zekere zin aangeboren was, vertelt
zijn twee jaar jongere broer Jan Gerhard in de zgn. ‘uitleiding’ bij Een heer moet
8)
alles alleen doen . Hij beschrijft daarin, hoe Marten altijd een verhalenverteller en
in zekere zin ook een verhalenspeler is geweest. Ik citeer: ‘Ouderen trakteerden
ons op voorlezen en vertellen. We kregen onze gezonde portie mee van tovenaars,
heksen, prinsen en prinsessen, koningen, reuzen en kabouters. Daar zonder kun
je niets beginnen. Dat is een noodzakelijk stel gegevens van waaruit je verder kunt
bouwen, als je dat wilt, en Marten wilde eigenlijk niet veel anders. Hij speelde door
op wat hij wist, en maakte daaruit zijn eigen verhalen, en uit zijn verhalen maakte
hij zijn eigen wereld’. Jan Gerhard zegt dan, dat het in die tijd nog heel gewoon was,
‘dat jongens poppen kregen om mee te spelen; jongenspoppen; een soldaat, een
boer, een paard, een clown, een heer met hoge hoed. Deze hebben ons heel goede
diensten bewezen. Tantes die bromtollen ten geschenke brachten moesten
teleurgesteld aanzien hoe deze, na een of twee keer beleefd brommen, opzij
geschoven werden terwijl wij terugkeerden tot onze oude misbaksels van lappen,
die we in de hand namen en onder de tafel voortbewogen terwijl we binnensmonds
onverstaanbaar mompelden’ - ‘In het begin was ons verhaal, of onze wereld,
vormloos, zoals ook kindertekeningen vormloos zijn.....Er was geen begin, midden
of einde, er bestond geen toekomst of verleden, alles hing van het toeval af; maar
de figuren, de

8)

Amsterdam, 1969.
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“poppen” kregen elk een naam en daarmee een eigen individualiteit, eigen
karaktertrekken en mogelijkheden.....Langzamerhand werd de handeling - het drama
dat zich onder de tafel afspeelde - zo gecompliceerd dat zij niet meer met een enkel
uurtje spelen te voltooien was, maar de volgende dag in dezelfde omgeving opnieuw
moest worden opgebouwd en dan voortgezet. Hier ontwikkelde zich duidelijk een
levende dagstrip’.
Opmerkelijk is, dat het poppenspel niet vanzelf ophield. Jan Gerhard schrijft:
‘bepaalde opvoedkundigen (onderwijzers bijvoorbeeld, ouderlijke vrienden, de
huisarts) begonnen het maar heel bedenkelijk te vinden dat opgeschoten jongens
van 12 en 10, zelfs 13 en 11, middagenlang met kinderspeelgoed op de grond zaten’
- Zij moesten ermee ophouden, maar na bedtijd in het donker gingen zij door met
elkaar zelfverzonnen verhalen te vertellen, waarin Marten onbetwist de meerdere
was. Pas toen hij een jaar of 15 was, behaalde de wereld van de buitenstaanders
een tijdelijke overwinning. Dan wordt de school, met al zijn plichten en genoegens,
veeleisend. Als Marten zich door zijn examens ‘heengeboord’ heeft, is juist de grote
economische crisis van 1929 en daarna uitgebroken. ‘Welmenende ouderen rieden
hem aan iets nuttigs te gaan leren, zoals handelsrekenen en boekhouden.....maar
hij dacht er niet over en probeerde het niet eens. Hij kon alleen maar worden waar
hij zich zijn hele leven op had voorbereid - verhalenmaker en poppetjestekenaar’.
Ons onderwerp is het spelkarakter van deze verhalen te exploreren. Het eerste
probleem daarbij is: wat is dat voor een andere wereld waarin de schrijver ons
binnenvoert, terwijl de eigen wereld min of meer bewust op de achtergrond
meespeelt? Er zijn overeenkomsten met de sprookjeswereld, maar evenzeer
karakteristieke verschillen. Sprookjes beginnen vaak met ‘Er was eens’. Dat maakt
de tijd van handeling volkomen onbepaald; wel is de geschiedenis niet gister of
eergister gebeurd; het is zeker een gernime tijd geleden, maar hoe lang, wordt niet
meegedeeld. Het kan honderd jaar zijn, maar ook duizend. Daartussen is geen
verschil. Hierdoor is er geen directe band met de tegenwoordige tijd, al gaat het
meestal wèl over mensen, en mensen blijven altijd mensen. Toonder stipuleert
echter in diverse verhalen, dat de gebeurte-
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nis niet lang geleden heeft plaats gehad, waardoor het verband met de eigen tijd
9)
expliciet wordt aangeduid. De Trullenhoedster begint: ‘Nog niet lang geleden
woonde er in het diepst van het Donkere Bomen Bos een arme weduwe, die een
klein dochtertje had, dat Ivy heette’. Opmerkelijk is, dat deze ene zin met zijn
sprookjeselementen een van de meest sprookjesachtige Bommelverhalen inleidt,
terwijl toch de band met nu niet zonder opzet voorop staat. Een ander verhaal, Het
10)
Kukel , begint als een gebeurtenis in deze tijd: ‘De goede stad Rommeldam is een
welvaartsstad. Krepeergevallen komen er niet meer voor, het aantal ijskasten,
televisietoestellen en voertuigen neemt dagelijks toe, en oude buurten worden
opgeruimd om plaats te maken voor frisse nieuwbouw. De gemeentereiniging zorgt
er trouwens voor dat de straten blinken van reinheid’. Dan volgt evenwel een zinnetje,
dat iets geheimzinnigs aankondigt in tegenstelling tot de nuchtere moderniteit van
het begin: ‘Op een avond echter, nog niet lang geleden, kon men in de Mosterdsteeg
een zwart voetspoor waarnemen’.
In verband hiermee staat ook het feit, dat heer Bommel en Tom Poes niet als de
prinsen en prinsessen zijn die, als ze niet ondertussen gestorven zijn, ook nu nog
gelukkig voortleven. Wanneer in een verhaal als Tom Poes en de Superfilm
11)
Onderneming staat: ‘Je weet nu zo langzamerhand wel, dat Tom Poes niet iemand
is om zomaar in zijn nekvel te pakken’, dan maakt het praesens in plaats van het
praeteritum al duidelijk dat Tom Poes ook nu nog leeft.
Aan de andere kant is er geen sprake van, dat de wereld van Tom Poes en Ollie
B. Bommel onze eigen wereld is. Het feit alleen al, dat de meeste dramatis personae
dieren zijn, of eigenlijk niet eens echte dieren: poppendieren, weerspreekt dit
afdoende. Maar is een fabel niet dikwijls een verklede mensenwereld? Men heeft
in dit verband wel op Van den vos Reinaerde gewezen, ten dele terecht; er zijn
echter ook grote verschillen met dit dikwijls scherp en onverhuld satirische werk. Ik
ga daar nu niet op in, maar kom op het al of niet satirische karakter van de
Bommelverhalen terug.

9)
10)
11)

In Een heer moet alles alleen doen, Amsterdam, 1969.
In Als je begrijpt wat ik bedoel, Amsterdam, 1967.
Amsterdam, uitgeverij D.A.V.I.D.; z.j.; blz. 66.
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Er zijn echter meer elementen die in een andere wereld dan de onze passen. Ik
wijs op een aantal figuren die uit onze intellectualistische wereld verbannen zijn,
zoals de boze tovenaar en zwarte magister Hokus Pas, of de goedmoedige dwergen
Kwetal en Pee Pastinakel. Verder is er geen vaste geografie. De omgeving van
Rommeldam wijzigt zich al naar de behoefte van het verhaal. Het Donkere Bomen
Bos is daarin een vast punt, maar als de Bovenbazen een beetje buiten Rommeldam
moeten wonen, laten we zeggen in een villadorp bij de grote stad, dan zijn er ineens
de gouden bergen. Alles is mogelijk, en als een verhaal niet direct in of in de
omgeving van Rommeldam gelocaliseerd kan worden, dan is er altijd nog de Oude
Schicht of de Albatros van kapitein Walrus om de beide vrienden verder te brengen.
Het belangrijkste element van het anderszijn is misschien wel de tijdloosheid. De
diverse figuren die in de verhalen voorkomen, zijn nog even oud of even jong als
toen Toonder meer dan vijf en dertig jaar geleden Tom Poes in het openbaar liet
verschijnen. De gebeurtenissen hebben wel na elkaar plaats, maar dat betekent in
deze wereld helemaal niet een voortschrijden van de tijd. Daarmee in verband staat,
dat allerlei handelingen die volgens ons bevattingsvermogen een tijdsverloop van
minstens een paar maanden zouden vergen, zich in een enkele dag of nacht
12)
afspelen. In Heer Bommel en de wind der veranderingen heeft er een revolutie
plaats in een enkele nacht, waarin alle bewoners van het eiland waar het verhaal
zich afspeelt, ‘beneveld’ zijn. Het is hier niet belangrijk, hóé die omwenteling gebeurt,
maar wèl, dàt deze tot stand komt. Een nevel die het eiland bevangt en alle levende
wezens in een diepe slaap dompelt, is genoeg om alles te bewerkstelligen. Daardoor
is de revolutie genoegzaam verklaard en kan het verhaal doorgaan naar zijn
hoogtepunt. Men moet dan ook nooit proberen de juiste chronologie van het verhaal
na te rekenen. Domien ten Berge, die in een artikel, De voorvaderen van Panda en
heer Bommel of de romantische middeleeuwen van Marten Toonder, bewondering
voor zijn onderwerp toont en terecht opmerkt, dat in deze verhalen een jaartelling
ontbreekt, schrijft ook: ‘De tijdsfaktor kan binnen één

12)

Nog niet in boekvorm verschenen.
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verhaal ook wel eens helemaal verkeerd lopen. In het verhaal over de
Meester-goudmaker.....bijvoorbeeld breekt op strook 32 de dag aan, terwijl niet lang
daarna op strook 37 de avond alweer begint te schemeren. Bij de boekuitgave van
dit verhaal zal dit iedereen wel opvallen. Andere stripauteurs vergissen zich overigens
13)
ook wel eens in de tijd’ . Op grond van het eerder betoogde meen ik, dat er geen
sprake is van een vergissing. Bij Toonder bestaat natuurlijk wel een na elkaar, er
is dag en nacht, winter en zomer, maar geen tijdsbegrip als volwassenen kennen,
die zich door de klok laten regeren. Het is als in het spel van kinderen. Ook al hebben
ze leren klokkijken, dan houdt dit nog niet in, dat de precisie van het uurwerk nu
ook hun denken, voelen en doen bepaalt. Integendeel: als ze aan zichzelf zijn
overgelaten, in hun spel, leven ze weer in de tijdeloosheid van een primitief mens.
Misschien zal men mij tegenwerpen, dat Toonder volgens eigen zeggen ook voor
de vaders schrijft en dat hij daarom wel nauwkeuriger ten opzichte van de tijd had
mogen zijn. De charme voor volwassenen ligt echter mede in de oversprong van
hun wereld van nu naar die van hun jeugd, juist ook omdat die twee belangrijke
parallellen vertonen. Die ‘dubbelzinnigheid’, om niet te spreken van ‘veelzinnigheid’
wekt een bijzondere, met humor geladen spanning op, die met de vertedering om
het kinderlijke ook de ontspannende lach door de herkenning van karikatuur of
parodie van eigen benauwende levensomstandigheden teweeg brengt.
Na deze algemene verkenning komt de vraag naar meer concrete gegevens over
de wereld van Tom Poes en Ollie B. Bommel. Over het als enige eeuwen oud
aandoende Rommeldam zal ik in dit verband niet uitweiden. Wèl over zijn bewoners.
Daar is de zeker indrukwekkende maar niet al te ijverige burgemeester Dickerdack,
die af en toe niet ongenegen blijkt zich op minder geoorloofde wijze te verrijken. En
daarbij de commissaris van politie Bulle Bas, die, zijn naam duidt het al aan, de
zaken graag fors aanpakt. Een vaak optredende figuur in het ambtelijk apparaat is
de ambtenaar eerste-klasse Dorknoper, volijverig

13)

Stripschrift nr. 70, blz. 9.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 92

130
steeds erop uit grotere of kleinere vergrijpen tegen de wet op het burgerlijk vlak op
te sporen en daar dan maatregelen tegen te nemen; geheel een man volgens het
boekje en dàn ook zonder humane gevoelens en vooral zonder humor, wat hem
juist zo humoristisch maakt. Uit de society moet genoemd worden de markies de
Cantecler, de man die zich zo vreselijk voelt en daarom minachtend op Bommel
neerziet; een aansteller die ook als dichter poseert en verder zich al evenmin ontziet
zich, als het ongemerkt gebeuren kan, ten koste van anderen te verrijken (Zie De
Pasmunt). In de gewone burgermaatschappij is het de middenstander Grootgrut
die we vaak ontmoeten, de kruidenier die steeds bezig is zijn klanten goed te
bedienen, wat dan samengaat met zijn eigen voordeel, en die daarom onmiddellijk
Bommel als klant zal laten schieten als deze, verstrikt in een avontuur, tijdelijk in
een minder gunstig daglicht is komen te staan. En dan zijn er de beide professoren:
Prlwytzkofsky, de buitenlander die onze taal nooit goed machtig is geworden, die
nooit iets zal beweren dat niet door experimenten onomstotelijk vast is komen te
staan en daardoor voor Toonder af en toe het middel is om de wetenschap en
passant op de hak te nemen; maar een volkomen integere figuur, in tegenstelling
tot Sickbock, die hem in vindingrijkheid verre te boven gaat, maar geen louche
praktijken schuwt om eigen voordeel te behalen. Dat laatste zien we ook bij de
kooplieden Bul Super en Hiep Hieper, van wie vooral de eerste door
ondernemingszin, durf en intellect een zekere bewondering afdwingt, maar die we
toch door zijn schurkenstreken onze waardering onthouden. En natuurlijk Joost, de
bediende van heer Bommel, geheel aan hem verknocht, maar toch ook met een
goed oog voor zijn fouten, zodat hij, als het hem te erg wordt, zijn heer de dienst
opzegt, waar hij dan ook altijd weer op terugkomt. En dan zijn er enkele randfiguren,
die niet in Rommeldam wonen maar er af en toe verschijnen. Zo b.v. de zwarte
magister Hokus Pas, die altijd op het slechte in de mens werkt, en de geestkracht
uit de mensen zuigt om zelf eeuwig te kunnen leven; de schilder Terpentijn, die als
rasecht kunstenaar het diepere wezen van de mensen en dingen op zijn schilderijen
kan laten vibreren, maar dit irrationele niet onder rationele woorden vermag te
brengen en daarom een uiteenzetting steeds besluitend afbreekt met ‘eh.....
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dinges’. En niet te vergeten Wammes Waggel, de zorgeloze, die niet zo'n groot
intellect heeft en weinig dingen echt begrijpt, maar als kostelijke levensgave heeft
meegekregen dat hij van alle dingen de humoristische kant kan zien en dan ook
alles ‘enigjes’ vindt.
Figuren om zich mee te identificeren? Natuurlijk niet! Maar wel b.v. de een of
ander van je buren, een ambtenaar met wie je nogal eens moeite hebt, of een van
je dagelijkse leveranciers. Daar kan een innige voldoening inzitten, misschien niet
zo edelaardig, maar dan toch wel bijzonder ontspannend.
En heer Bommel? Naar mijn mening is deze juist ook in dit opzicht een meesterlijke
creatie van Marten Toonder. Merkwaardig is, dat verschillende critici, over hem
schrijvend, ondanks hun sympathie voor de anti-held, toch vrijwel geen goed woord
voor hem over hebben. Zo vat J.W. Holsbergen in zijn ‘Uitleiding’ bij Geld speelt
geen rol zijn kritiek samen: ‘Goed beschouwd blijft er van Heer Bommel niet zo heel
veel over. Slechts zijn geld waarborgt hem een plaats in zijn gemeenschap. Hij is
een bluffer, een parvenu, houdt vrouwen op een afstand, denkt veel gevoelszaken
met geld af te kunnen doen, heeft geen benul van kunst en cultuur, stelt zich aan,
is geremd en nog te lui om te werken ook. Hij is bazig, koejeneert zijn bediende,
begrijpt bijna alles verkeerd, is zelfgenoegzaam,.....ga maar door. En hoe weinig
deugden staan tegenover deze vele ondeugden!
En toch hebben velen, zeer velen hem innig lief, wordt hij te pas en te onpas
geciteerd, kijken duizenden hoogleraren, arbeiders, boeren, studenten en
intellectuelen (jammer voor die hoogleraren en studenten, G.K.) altijd het eerst naar
hem als ze de krant opslaan, heeft hij het A.B.N. verrijkt met een aantal frappante
zegswijzen.
Waaruit blijkt, dat iemands ondeugden hem vaak sympathieker maken dan welke
deugden ook’.
Tot zover de heer Holsbergen. Ik meen dat hiermee niets verklaard is. Holsbergen
legt, evenals zovele anderen, in zijn overigens onderhoudend geschreven opstel
grote-mensennormen t.a.v. heer Bommel aan in plaats van de normen van kinderen.
Zo b.v. als hij schrijft: ‘In kringen van psychiaters (Tas c.s) is men de mening
toegedaan, dat B's gedragingen, sexueel gesproken, ten minste ongewoon en gefor-
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ceerd genoemd moeten worden. De Amsterdamse psychiater D. van Tol daarentegen
meent dat B eerder gewoon a-sexueel is, onzijdig. Bommels anatomie - aldus van
Tol - is eenvoudig zo gesteld, dat geen plaats overblijft voor welk geslachtsdeel dan
ook. Laten we wel wezen’.
Het heeft m.i. weinig zin, vast te stellen wat heer Bommel niet is. We hebben er
meer aan te zien wat hij wèl is en waaruit zijn funktie in de verhalen bestaat. Om
hierin een helder inzicht te krijgen dient men naar mijn mening van het kinderverhaal
uit te gaan. Natuurlijk ben ik er niet blind voor, dat de portee van deze verhalen en
ook het woordgebruik meer dan eens ver boven het alleen-kinderlijke uitgestegen
is. De ‘oplettende lezertjes’ zijn echter niet alleen ministers en hoogleraren, maar
in de eerste plaats kinderen. Als die buiten spel geraakten, was een groot deel van
het spel en daarmee van de aardigheid weg. Het is ook gemakkelijk aan te tonen,
dàt het zo is. Ik wil daarvoor niet eens wijzen op het poppendierenuiterlijk van de
meeste personages. Wel b.v. op het feit, dat de argwanende neven van Bommel in
14)
De Argwaners te allen tijde op iedereen schieten die hun niet aanstaat, ook op
elkaar, blijkbaar zonder ooit iemand te raken, behalve dan de ambtenaar eerste
klasse Dorknoper, maar die was erop verdacht, waarom hij een helm onder zijn
hoed had opgezet; zo ketsten de kogels daarop af. Het is als met jongens die
Indiaantje spelen en elkaar doodschieten met hun geroep van ‘paw-paw’. Met
grote-mensengedoe heeft dit weinig te maken, al doelt het verhaal natuurlijk mede
op volwassenen. Opmerkelijk in dit verband is ook, dat er nooit iemand dood gaat
in deze verhalen. Er komt eigenlijk nooit iemand in de gevangenis terecht. Natuurlijk
wel een enkele keer Heer Bommel zelf, maar het is a priori duidelijk, dat dit ten
onrechte is en dat hij er weer uitkomt. Voor de spanning is het alleen maar belangrijk,
hóe dit gebeurt. Maar Bul Super en Hiep Hieper blijven er buiten. Het grote, duurzame
leed van dood en gevangenis wordt de kinderen bespaard.
Een van de belangrijkste eigenschappen nu die het kind op de volwassenen
voorheeft, is, dat het nog over bijna alle mogelijkheden van

14)

In: Altijd dezelfde, Amsterdam, 1973.
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het menselijke wezen beschikt. Een volwassene heeft zich voor zijn beroep, zijn
bestaansnoodzaak, in een of een paar kundigheden gespecialiseerd: hij is
timmerman, schilder, bankwerker, beroepsvoetballer, handelsman, toneelspeler,
musicus, wiskundige, chemicus, enz. Maar een mathematicus zal als
beroepsvoetballer niets kunnen presteren, al was hij in zijn jeugd misschien wel erg
handig met de bal. Daar komen andere beperkingen bij. Volwassenen hebben een
verder ontwikkelde moraal- en fatsoenscode dan kinderen. De laatsten kunnen zich,
tenminste volgens eigen inzichten, van alles permitteren wat ouderen niet wagen
te doen, al zouden ze het misschien wel willen.
In een reeks van verhalen nu, die het karakter hebben van avonturenromans,
moet er tenminste één figuur zijn die het avontuur beleeft, die bereid is het te
aanvaarden, hetzij door ingeboren dapperheid, hetzij door een morele noodzaak
daartoe gedrongen, hetzij uit onnozelheid, het zich niet realiseren wat het avontuur
voor gevaren inhoudt. Het werken met telkens dezelfde hoofdpersoon heeft
onmiskenbare voordelen: het brengt de lezer direct al in de gewenste stemming,
hij verwacht iets groots, in elk geval spannends van de bewonderde held; verder
hoeven allerlei details niet meer verteld te worden, wat voor een stripverhaal juist
heel belangrijk is; en de al of niet gevarieerde herhaling kan op zichzelf een
esthetische waarde hebben. Nu lopen verhalen met de telkens weer optredende
held het gevaar mateloos vervelend te worden: hijzelf is het eentrum van de historie,
die er slechts is terwille van hem; de lezer kent hem langzamerhand wel, beleeft
tenslotte weinig nieuws aan hem. De hoofdpersoon daarentegen die uit een morele
aandrang zijn heldendaden verricht, b.v. om zijn volk te bevrijden van onderdrukking
door vreemde machthebbers, zal dat nooit aan de lopende band doen. Geheel
anders is het echter gesteld met degeen die zich niet realiseert, welke gevaren zich
op zijn weg kunnen voordoen. Zo iemand is als het kind dat zich op te dun ijs begeeft;
in een boom klimt en op een tak gaat zitten die hem niet houden kan; op een
onverantwoorde, d.i. een niet goed doordachte wijze met vuurwerk speelt; gaat
belletje trekken bij de man die verschrikkelijk hard kan lopen; zich door een
onbekende vreemde laat meelokken.
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Kinderen, tenminste jongens, zijn altijd weer bereid het avontuur te aanvaarden. Zij
worden echter ouder en wijzer, dus voorzichtiger. Bommel echter wordt niet ouder,
hij blijft dezelfde en staat dus telkens weer open voor welk avontuur dan ook.
Aanvankelijk was het Tom Poes, die het avontuur zocht, maar in wezen was hij te
intelligent om daarmee door te gaan, zodat hij op den duur zijn oudere en grotere
vriend zelfs met zijn bedenkelijk ‘Hm’ van allerlei zich aandienende avonturen tracht
te weerhouden. Natuurlijk met omgekeerd resultaat, zoals ook bij veel jongens
goede raad juist het ongewenste effect heeft. Men heeft er wel over gediscussieerd
of Bommel een ‘flat’ of een ‘round character’ is, om met termen van E.M. Forster te
spreken. Ik meen dat hiermee een goed begrip van zijn wezen verhinderd wordt.
Het lijkt me beter van een ‘open’ karakter te spreken in die zin, dat Bommel open
staat voor elk avontuur dat zich meldt. Dat hoeft echter nog niet in te houden, dat
hij een volkomen onbeschreven blad papier is. Natuurlijk moet hij wel een beetje
‘dom’ wezen. Anders zou hij het avontuur immers maar zelden aanvaarden. En ook
moet er een zeker moreel fond zijn, enkele elementaire noties van goed en kwaad
en medegevoel voor zijn naaste, zonder dat dit alles op filosofische wijze tot in
details is uitgewerkt. Het is het eenvoudige moreel gevoel van het kind, dat nog niet
in diverse levenssituaties ontwikkeld en verfijnd is. Bommel herinnert in tal van
gevallen dan ook aan uitspraken van zijn goede vader en daar wil hij zich steeds
aan houden. Als hij die morele basis niet had, zou hij stuurloos op de vele
complicaties reageren, waardoor het verhaal een wild geval zou worden en de afloop
dikwijls onbevredigend. Maar Bommel komt af en toe wel tot grote daden. B.v. in
15)
Het kukel , waarin hij door een krachtsexplosie met gevaar voor eigen leven ingrijpt
en Rommeldam van de ondergang redt, als ‘de Grote Droon’ op het punt staat dit
met zijn moderne uitvindingen te vernietigen, terwijl noch professor Prlwytzkofsky
noch zelfs Tom Poes hier raad op weten. Maar doorgaans is hij bij het minste
geringste bang, zoals ook een kind bang kan zijn. En zo kan de lezer zich
verkneukelen om de met zoveel humor beschreven figuur, die weliswaar

15)

In: Als je begrijpt wat ik bedoel, Amsterdam, 1967.
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durft waaraan hijzelf nooit zou beginnen, maar boven wie hij zich, in de veilige
beslotenheid van zijn huiskamer zittend, toch ook weer verheven voelt, omdat hij
denkt, dat hij in zo'n situatie nooit zo raar zou doen.
Hier komen wij ongemerkt bij ons derde waardevol element van het spel: tot op
een zekere hoogte identificeren wij, d.w.z. zowel volwassenen als kinderen, ons
met heer Bommel, wiens avonturen wij, vermoedelijk geheel onbewust, ook graag
zouden beleven. We eigenen ons daarbij zijn energie toe, zijn ‘openheid’, die we
toch wel verre verkiezen boven de afgesloten, beperkte karakters van een
Dickerdack, een Grootgrut, een Dorknoper, een Cantecler. De identificatie is echter
niet volledig: juist op het punt waar we ons de meerdere voelen van de durfal die
begint met geen gevaar te zien, laten we hem los en stellen ons ‘kritisch’ op. Het is
juist de mogelijkheid van een ambivalente verhouding ten opzichte van de figuur
van heer Bommel, die hem ons, ondanks en misschien ook wel mede dankzij onze
kritiek, zo dierbaar maakt.
Misschien zal men mij tegenwerpen: eigenlijk is Bommel helemaal niet zo'n open
karakter: de opsomming van slechte eigenschappen door J.W. Holsbergen liegt er
niet om. Ik meen echter, dat slechts voor een, uiteraard ervaren, volwassene geldt,
dat dit onaangename eigenschappen zijn. Een bluffer? Welke jongen heeft niet eens
opgesneden over alles wat zijn vader kon en wat hij zelf ook zou gaan doen? En
wie heeft zich in zijn jeugd in een bui van overmoed niet zo af en toe verschrikkelijk
aangesteld? Geen benul van kunst en cultuur? Als hij dat wel had, zou hij juist naar
een bepaalde kant afgesloten zijn en daar niet openstaan voor het avontuur. Hoe
zou Terpentijn dan ook nog zijn eigen plaats kunnen vinden in de verhalen? En te
lui om te werken? Het hangt er maar van af wat we daaronder verstaan. Ik heb meer
dan eens jongens gezien die blaakten van energie en hiermee later in het
maatschappelijk leven ook veel tot stand brachten, maar in hun middelbare-schooltijd
het niet lang op een stoel uithielden, waardoor er van hun studie niet veel terecht
kwam; wat hun dan het predicaat ‘lui’ bezorgde. Ach, Bommel is natuurlijk
allesbehalve knap, maar hij brengt ons door zijn ondernemingslust en zijn idealisme
- laten we dit niet
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vergeten - telkens weer in nieuwe, onvermoede situaties; we genieten van de gevaren
die we gevaarloos meebeleven ten koste van onze held, die er tenslotte - zo wil ons
rechtvaardigheidsgevoel het terwille van onszelf - toch altijd weer goed afkomt.
Daarvoor is echter zijn kleine vriend, de schrandere Tom Poes, een onmisbare
figuur. Heer Bommel zou zonder Tom Poes niet kunnen bestaan. We hebben daarvan
iets kunnen zien in het pas beëindigde verhaal Heer Bommel en het griffoens-ei,
waarin Tom Poes ontbreekt, òf omdat Toonder het, wegens de meer dan eens
geuite kritiek als zou hij een vervelend, eigenwijs manneke zijn, wel eens zonder
hem wou proberen, òf omdat de poes op de zeebodem nu eenmaal niet aarden
kan. In elk geval is een vervanging nodig geweest - zonder een helpende figuur
ging het niet - maar de lieve triton kon niet in de schaduw staan van de witte, slimme
vriend. Mede door het ontbreken van het detective-achtige element is het verhaal
m.i. beneden het gewone niveau gebleven. De andere oorzaak mag gelegen hebben
in de geesteloosheid van deze Bul Super, die nu tot het peil van schurk zonder meer
gezonken is. Vergelijkt men dit verhaal met het veel oudere Tom Poes en de
Superfilm-onderneming, waarin Bommel ook al door Bul Super en Hiep Hieper
geflest wordt, maar daar op een grandioze manier, dan zien we, hoe Bul er een
grand seigneur in zijn soort is en Tom Poes in plaats van een kleine deus ex machina
een scherpzinnige speurder, tussen welke drijvende krachten de goedgelovige
Bommel bijna tragisch wordt in het pogen meer te zijn dan hij is. Er is een bijna
paradoxale wisselwerking in al deze verhalen: gebeurtenissen hebben plaats omdat
Bommel op de beginsituatie ingaat, maar meestal heeft hij er zelf geen vat op,
integendeel, wordt hij er geheel in verwikkeld. Daarom moet er iemand zijn die hem
uit het web haalt. Kon hij het zelf ook doen, dan was òf de intrige weinig waard, òf
Bommel was Bommel niet meer.
Essentieel bij dit alles is natuurlijk, wat de inhoud van de avonturen is, waar ze
omheen cirkelen. Zijn het gewoon avontuurlijke belevenissen zonder meer? Soms,
maar als ze dat alleen waren, zou de aardigheid er na een paar jaren wel af geweest
zijn. Tenminste voor de volwassenen, die het belangrijke spelelement van de
spanning tussen hun eigen wereld en die van heer Bommel zouden missen. En juist
dit voort-
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durend overspringen maakt die verhalen ons zo dierbaar. Onze wereld heeft veel
mogelijkheden gerealiseerd van dè wereld in zijn allerwijdste betekenis, maar is
daarbij soms ook bezig eeuwigheidswaarden te vernietigen, en dat dikwijls tegen
beter weten in, maar met de schijn van het menselijk belang na te streven, met welk
ideaal dan dikwijls het eigen voordeel wordt verhuld. De Bommelwereld nu heeft
nog contacten met de oeroude natuur, maar wordt telkens opgeschrikt door een
inbreuk van onze wereld. En het is telkens weer heer Bommel, die het ongemerkt
binnensluipend vergif ontdekt en de mensen van Rommeldam het gevaar laat
ontdekken. De verhalen onthullen veelal menselijke kleinheid: onvermoede
domheden, hebzucht, hoogmoed, vervreemding ook en wat dies meer zij. Dat er
satirische trekken in deze histories voorkomen, zal niemand ontkennen. Zijn het
daardoor ook satiren? Rob Godthelp, die een studie over Heer Bommel en de funktie
16)
17)
van de ironie heeft geschreven en zich daarbij o.a. laat leiden door Alvin Kernan
18)
en Gilbert Highet , ontkent dit, m.i. in zijn algemeenheid niet terecht. Als hij uit het
begin van Highet's mooie boek acht punten samenvat, ‘op grond waarvan we tot
satire kunnen besluiten bij de beoordeling van een werk’, weegt hij daarbij helaas
niet af, welke van die punten ‘conditio sine qua non’ zijn en welke slechts betrekking
hebben op in satires veel voorkomende, maar niet essentiële verschijnselen. Highet
zelf doet dit wel. Op blz. 21 van zijn boek o.a. zegt hij: ‘The final test for satire is the
typical emotion which the author feels, and wishes to evoke in his readers. It is a
blend of amusement and contempt. In some satirists, the amusement far outweighs
the contempt. In others it almost disappears: it changes into a sour sneer, or a grim
smile, or a wry awareness that life cannot all be called reasonable or noble. But,
whether it is uttered in a hearty laugh, or in that characteristic involuntary expression
of scorn, the still-born laugh, a single wordless exhalation coupled with a backward
gesture of the head - it is inseparable from satire’. Ik meen nu, dat sommige ver-

16)
17)
18)

Den Haag, 1975.
The cancered muse, satire of the English Renaissance, New Haven-Yale University Press,
1959.
The anatomy of satire, Princeton, New Jersey, 1962.
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halen van Toonder, zeker niet alle, satiren mogen worden genoemd. Zo b.v. Tom
Poes en de Schoonschijners, door Godthelp niet in zijn overigens vrij ruime lijst van
onderzochte werken opgenomen.
Die Schoonschijners, een volk van kameleons, zoals de plaatjes uitwijzen, wonen
in een ander land, aan de andere kant van een gebergte waarop duidelijk een
doodshoofd is afgetekend. Bij de grensovergang wordt de Oude Schicht door de
douane gedemonteerd, voor de smokkel en verboden boeken. Overigens staat in
het als een grondwet gehanteerde boekje ‘Hoe het hoort’: ‘Het is vriendelijk elkander
te helpen, subsidiair net te doen alsof’. Het is dan ook beleefd, of voorschrift, wat
hetzelfde is, zijn jasje de kleur aan te laten nemen van de jas van hem met wie men
spreekt, als deze tenminste niet een lager geplaatste is. De in armoedige hutten
wonende bevolking rijdt in fraaie limousines, bestaande uit driewielige fietsen,
omgeven door bordpapier, dat goedkoper is dan metaal. De leus is er: ‘Iedereen
zijn eigen auto’. In een hotel, dat eruit ziet, of het van goud is, blijkt op de grote
spijskaart slechts één gerecht te staan: water met een kleurtje, ‘net èchte soep’,
waarvoor ‘vijf-en-twintig florijnen’ moeten worden betaald. Als Bommel voorzichtig
van zijn voorrangsrecht op de weg gebruik wil maken, wordt hij door een
samenscholende groep voetgangers uit zijn auto getrokken en door een agent, als
dienaar van het publiek, gearresteerd. Voor de rechter krijgt hij ongelijk, de vrienden
worden opgesloten totdat Bommel's jasje de kleur van de zwarte toga van de rechter
aanneemt. Aangezien de muren van de gevangenis van karton zijn, weten ze te
ontkomen. Op hun vlucht worden ze binnengenood door een Schoonschijner, die
voorgeeft hen te willen helpen, maar dit leidt tot nieuwe gevangenneming, waarbij
ze met knuppels bewusteloos worden geslagen, overigens onder het geroep: ‘We
zullen U tegen Uzelf beschermen, arme vluchtelingen! Hebt geen angst - het is
allemaal voor Uw bestwil!’. Ze worden naar een ziekenhuis gebracht, waar Tom
Poes na een kort onderzoek ondanks zijn hoofdpijn vrijgelaten wordt, blijkbaar omdat
zijn pels wit is evenals de jas van de medicus. Maar het jasje van Bommel verkleurt
niet en daarom wordt hij als een zeer ernstig geval beschouwd. Bij het onderzoek
worden hem allerlei namaak-kunstvoorwerpen vertoond die hij mooier moet vinden
dan de
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originelen, maar hij kan het niet. Als hij in de ontspanningszaal een voorstelling van
een humorist bijwoont die de mensen op bevel laat applaudiseren of gieren van het
lachen met behulp van bordjes ‘applaus’ en ‘lachen’, wordt hij door deze man tot
mikpunt van zijn grappen gemaakt. Gelukkig weet Tom Poes dan in te grijpen,
waarop zij ontvluchten. Als zij zich in brancards verscholen hebben, luisteren ze
een gesprek tussen ziekenoppassers af, waaruit blijkt, dat de medici bij Bommel
met een mesje op zindelijke wijze de hersenen willen blootleggen en er enkele kleine
werkzaamheden aan verrichten, waarop de patiënt een geheel ander mens wordt,
een nieuwe, een betere, persoonlijkheid. In een winkel verruilen ze Bommels jasje
tegen een maatvast, prima-verschietend costuum uit een ruime keuze gelijke jassen.
Als Bommel daarna ziet, dat agenten de winkelier, die nu de ruitjes draagt, voor de
gezochte aanzien, keert hij terug en zegt dat hij dat is. Maar ze geloven hem niet:
‘Wij houden er niet van dat men bekent voordat men beschuldigd is. Dat doen alleen
Bolsjewieken’. Na nog enige avonturen weten ze de Oude Schicht terug te vinden,
en daarin te ontkomen, echter niet dan nadat ze achtervolgd zijn in een snelle auto,
uiteraard van buitenlands fabricaat, en hevig beschoten, want het land van
Schoonschijn verlaten is niet toegestaan.
Ik meen, dat de satire, en ondanks alle humoristische beschrijvingen een vrij
grimmige satire, in dit verhaal onmiskenbaar is. Het is een parodie op een totalitair
regime, dat de meeste van zijn trekken aan het Russische stelsel ontleend heeft.
Alleen al het merkteken van het doodshoofd kan alle twijfel betreffende de satire
wegnemen, maar ook de achtergrond van de heerszucht, leugen, onmenselijkheid
en hersenspoeling, spreekt duidelijk genoeg. Nu zegt Godthelp wel dat ‘de
19)
Horatiaanse esprit satirique’ in de Bommelverhalen evident is , maar dat het daarom
nog geen satiren zijn. Om die bewering te staven citeert hij o.a. uit Kernan, die zegt
dat de satiricus de wereld afschildert ‘als een alomaanwezige verdorvenheid die zo
20)
doortrapt is, dat ze niet ontkend kan worden’ . Maar volgens hem zijn de mensen
in Rommeldam

19)
20)

t.a.p. blz. 34.
t.a.p. blz. 25.
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‘relatief tevreden burgers, die dom doen soms, maar die ook hun plichten vervullen.
Worden zij op de korrel genomen dan is dat doorgaans niet meer dan beentjelichten’.
Godthelp vergeet hierbij echter, dat diverse verhalen, zoals het zojuist besprokene,
in een heel andere wereld dan die van Rommeldam spelen, waarom zijn beroep op
de aard van Rommeldam in elk geval niet opgaat. Maar zelfs dan! Een verhaal als
21)
De Pasmunt laat ons zien, hoe al die schijnbaar tevreden burgers door de
geldkoorts bevangen raken, als een toevallige omstandigheid, in dit geval de
manipulaties van de zwarte magister Hokus Pas, de rem op hun hebzucht losgooit.
De ambtenaren laten zich omkopen, de markies de Cantecler ontziet zich niet als
een vermomde, ordinaire rover anderen te bestelen, allemaal om aan de zgn.
pasmunt te komen, waarvoor ze zelfs de gewone, werkelijk waardevolle munten
laten schieten. Gelukkig weet Tom Poes de ontwrichte maatschappij weer in zijn
voegen te zetten, maar de indruk blijft van de mens als een innerlijk zwak wezen,
dat zich alleen staande weet te houden binnen de normen van een ‘fatsoenlijk’
functionerende samenleving.
22)
Ik zou in dit verband ook op De Bovenbazen willen wijzen, waarvan Godthelp
23)
een schooluitgave met een inleiding heeft gegeven . Het speelt in en om
Rommeldam. Maar de bovenbazen zijn bij mijn weten niet eerder in de
Toonderverhalen opgetreden. Het zijn grote, keiharde zakenlui, kennelijk leiders
van ‘internationals’, al wordt die naam niet genoemd. Zij weten zodanig met geld te
manipuleren, dat de grote kapitalen steeds aangroeien, terwijl de kleine man er de
dupe van wordt. Bommel mag, als hij tot dit selecte gezelschap gaat behoren, niet
met de mindere man omgaan, waardoor er, gelukkig tijdelijk, een breuk in de hechte
vriendschap met Tom Poes komt. Hij krijgt te maken met de energievoorziening.
Professor Prlwytzkofsky heeft uitgevonden, dat één gram solium Rommeldam een
heel jaar lang van energie kan voorzien; en dat ene gram solium is te verkrijgen
door twee vierkante kilometer natuurgrond ondersteboven te halen. De dwerg Kwetal
is over dit laatste diep bedroefd. Bommel belooft hem de

21)
22)
23)

In: Een eenvoudige doch voedzame maaltijd, Amsterdam, 1970.
In: Geld spcclt geen rol, Amsterdam, 1974.
Amsterdam, 1973.
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bulldozers te laten stoppen, waarom Kwetal hem de Futvoeder geeft, een
‘eeuwig-beweger’ die op niets loopt, ‘zolang het slangetje maar in de grond steekt
en de aarde draait’. Bommel denkt, dat de Bovenbazen daar heel blij mee zullen
zijn, maar komt bedrogen uit. Het toestel zou de hele economie te gronde richten
en daarom moet het onschadelijk gemaakt worden en de uitvinder vermoord.
Natuurlijk komt alles weer op zijn pootjes terecht, maar men ziet, hoe navrant het
verhaal hier geworden is. Men kan daarbij b.v. denken aan het verhaal dat men bij
Dupont de Nemours in Amerika de formule bezit voor een vrijwel onverslijtbare
textieldraad; de produktie daarvan had het bedrijf voor de komende jaren echter
vrijwel overbodig gemaakt en daarom zou de vinding in de brandkast zijn
opgeborgen; de uitvinder, die meende voor het heil van de mensheid gewerkt te
hebben, zou zich zozeer gefrustreerd hebben gevoeld, dat hij krankzinnig is
geworden. En hierbij horen ook, zij het meer op politiek gebied maar toch op hetzelfde
menselijke vlak liggende, de moordaanslagen op mensen die zakelijke belangen
van zgn. ‘grootmachten’ in de weg stonden. Deze afschuwelijke zaken, gevoegd bij
de steeds maar verder gaande verstoring van de natuur, zijn toch wel iets anders
dan beentjelichten van een brave, goedmoedige Rommeldamse burgerij.
Dit alles wil natuurlijk niet zeggen, dat alle of tenminste de meeste verhalen over
Bommel satiren zijn. Ze zijn er, evengoed als er avonturenverhalen zonder meer
zijn. Daartussen komen allerlei histories met meer of minder satirische trekken voor.
Een prachtig verhaal tussen beide in lijkt mij Heer Bommel en de wind der
24)
veranderingen . De twee vrienden lijden schipbreuk op het eiland Wirrel, waar
slechts twee winden waaien, òf zuid, òf noord, en bij elke verandering heeft er een
revolutie plaats onder de bevolking, die overigens slechts uit één groot gezin bestaat.
Het gaat allemaal voor vrijheid, orde en recht. De machthebber van het moment
weet het beste wat dat inhoudt en beslist dan ook steeds op eigen houtje. Natuurlijk
komt Bommel in moeilijkheden en als men dreigt hem te ‘rampoeneren’ en ‘kort te
knippen’, is hij zichzelf niet meer van angst. Het geheel doet aan alsof kleine

24)

Uit 1975; nog niet in boekvorm verschenen.
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kinderen bezig zijn revolutietje te spelen, maar ondertussen ziet Toonder kans de
draak te steken met allerlei ‘schoonschijnerij’ van dictators evenals met een bepaald
soort voorzichtigheid in het doen van uitspraken van wetenschappelijke heren. Het
jaar van de vrouw wordt mede niet onberoerd gelaten. Misschien heeft hij ook
gedacht aan de merkwaardige, snel plaatsvindende en weinig veranderingen
brengende revoluties die een jaar of veertig geleden in Zuid-Amerika aan de orde
van de dag waren. En daarbij is hij in zijn speels hanteren van de taal op zijn best.
Tot slot moet ik nog iets over de stijl en structuur in verband met het spelelement
zeggen. In de eerste plaats merken we op, dat Toonder als de alleswetende verteller
fungeert. Het kan ook haast niet anders in dit soort verhalen. Daarmee is echter
nog niet zo heel veel gezegd. Iets verder komen we, als we zien, dat de
Bommelhistories zeker niet de eigenschap hebben van een bepaalde auctoriële
vertelsituatie met, zoals Stanzel het uitdrukt, ‘ihren diskursiven Einmengungen des
Erzählers, die manchmal eine Tendenz zeigen, zum essayistischen Exkurs
25)
anzuschwellen’ . Hierdoor wordt dan de eenheid van het werk in twee delen
verbroken, de geschiedenis zelf en een verhandeling daarover. Toonder onthoudt
zich vrijwel zonder uitzondering van morele beschouwingen. Als hij, zeker om het
vertrouwelijke contact met zijn lezers te verhogen, zich rechtstreeks tot zijn
‘oplettende lezertjes’ wendt, is dat meestal om de aandacht te richten op de tekening,
als daar b.v. het begin van de volgende, nog te vertellen handeling, of een nog niet
vermelde complicatie reeds zichtbaar is. Zeker niet om morele beschouwingen te
houden, die bij de jeugd vermoedelijk ook niet in goede aarde zouden vallen en
voor de volwassenen veel van de aardigheid bederven. Een enkele keer legt hij zijn
zienswijze in de woorden van Tom Poes of heer Bommel zelf, als die tot de
ontdekking komen dat ze iets verkeerds gedaan hebben. Daarbij behoren niet de
diverse uitspraken van Bommel die hij voorziet van de zinsnede: ‘zoals mijn goede
vader altijd zei’, want in het speelse beschrijven van de uitspraken en handelingen
van onze held verliezen deze hun vaste

25)

Franz K. Stanzel, Typische Formen des Romans, blz. 9, Göttingen, z.j.
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geldigheid. De stellig niet afwezige moraal blijkt voornamelijk uit het verhaal zelf.
Overigens niet in de zin van ‘Boontje komt om zijn loontje’. De boosdoeners worden
in de Bommelverhalen eigenlijk nooit echt gestraft: Bul Super en Hiep Hieper weten
op het voor hen fatale moment steeds te ontkomen, de boze tovenaar Hokus Pas
verdwijnt na het mislukken van zijn aanslagen telkens weer in het niets. Maar
essentieel is, dat alles tenslotte goed afloopt, d.w.z. zoals het volgens het morele
gevoel van de lezer, èn volgens zijn sympathie voor Bommel, in wie geen kwaad
steekt, moest aflopen. In elk geval onthoudt de schrijver zelf zich doorgaans van
commentaar. Het verste waartoe hij gaat - en dat nog heel zelden - is, dat hij een
enkele keer een nieuw optredende figuur b.v. aanduidt als iemand met een ongunstig
uiterlijk.
We kunnen onderscheid maken tussen de auctoriële verteller, degeen die het
verhaal maakt en dan ook precies weet wat zijn figuren voelen, denken en doen,
en de alleswetende verteller, d.w.z. degeen die een verhaal kent, die weet wat er
allemaal gebeurd is, maar uiteraard niet kan weten, wat zijn personages dachten
of voelden, tenzij het uit hun woorden of daden bleek; die m.a.w. eigenlijk niet alles
weet. Opmerkelijk is nu, dat Toonder in zijn vroegere verhalen om de haverklap
meedeelt, wat iemand in een bepaalde situatie dacht, en dat niet in een paar
woorden, maar in uitvoerige zinnen. Misschien hebben slimme lezertjes hem
gevraagd, hoe hij zo precies wist wat hij horen, zien noch voelen kon. In elk geval
mompelen of prevelen ze later meestal wat ze denken. Het is een klein technisch
detail, maar het wijst erop, dat Toonder tracht zich niet als auctoriële verteller te
laten gelden. Hij vertelt het verhaal soms meer als explicateur. Het verhaal is er, is
het niet in de werkelijkheid, dan toch op de plaatjes. Als de auteur in het begin van
Heer Bommel en de wind der veranderingen schrijft: ‘Op de ochtend dat dit ware
26)
verhaal begint, kon men de vuurtorenwachter op zijn omloop aantreffen’ , en men
deze dan ook als een zeer zonderlinge figuur op het plaatje ziet, is hij stellig niet de
auctoriële, wel de alwetende verteller, zoiets als de middeleeuwse dichter, die een
‘fraye

26)

Op het opmerkelijk naast elkaar voorkomen van praesens en praeteritum in deze zin ga ik
kortheidshalve niet in.
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historie ende waer’ vertelt, waarbij dan nog komt, dat plaatjes en vertelling elkaar
aanvullen.
Bij de meeste stripverhalen bestaat de tekst grotendeels of alleen uit het gesproken
woord. Vaak zijn het zgn. ballonteksten, waarbij de woorden op open plekken van
de tekening zijn geschreven en omgeven door een kringetje met een streepje naar
de mond van wie ze spreekt. Iets anders wordt er niet bij verteld; de plaatjes moeten
verder alles doen. Het is een begrijpelijk procédé, maar het blijft vreemd en doet
afbreuk aan de plaatjes. Toonder heeft het maar zelden toegepast; als rasverteller
vermocht hij het verhaal een dimensie te geven die het als ballonstrip nimmer zou
hebben gehad, en daarbij kon hij met zijn sprankelend taalvermogen zijn humor ook
over droevige situaties laten schijnen. Toch wordt er nog altijd veel gesproken, wat
voor de niet oordelende verteller een groot voordeel is; personages als Bommel,
Joost, Dorknoper, Grootgrut, De Cantecler laten zich zelf kennen door de inhoud
en de stijl van wat ze zeggen.
De Bommelverhalen zijn en worden meest als dagstrips geschreven, d.w.z. elke
dag verschijnen er in een krant drie plaatjes met bijbehorende tekst. Het doet een
beetje aan een feuilleton denken, maar er is een essentieel verschil. Terwijl een
feuilleton, over vijf, zes of zeven kolommen uitgebreid, telkens een flink stuk van
het verhaal kan geven en daardoor min of meer uitvoerige beschrijvingen niet uit
de weg hoeft te gaan, is dat bij een stripverhaal anders. Een dagaflevering bevat
nog niet de tekst van één bladzij van een boek. En toch moet er elke keer iets
boeiends of spannends gebeuren. Zo niet, de belangstelling van de lezers zou gauw
verslappen of verdwijnen. Daarom moet er elke keer een zekere verdichting in het
verhaal optreden; in het inleidende deel b.v. een aantal elementen die onmiskenbaar
een groots avontuur beloven: de schildering, vooral ook in de plaatjes, van een
geheimzinnige sfeer, het optreden van een merkwaardig personage, een tumultueuze
gebeurtenis. De gesproken woorden zijn dan ook veelal emotioneel geladen; zelden
zal men teksten aantreffen met zoveel uitroeptekens.
De noodzakelijke beknoptheid in de mededeling van niet direct tot het avontuur
behorende elementen maakt ook, dat natuurbeschrijvingen slechts uiterst kort zijn
en wat er wordt meegedeeld altijd functioneel in

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 92

145
het verhaal past. Men zou kunnen menen, dat dit ook een kenmerk is van
jongensboeken en daarom niet bepaald met het karakter van dagstrip hoeft samen
te hangen. Toch meen ik dat dit wel zo is. Het slot op de Hoef van C. Joh. Kieviet
b.v., dat Toonder in zijn jongenstijd allicht gelezen zal hebben, begint na de eerste
zin, een tijdsaanduiding inhoudend, met een natuurbeschrijving van precies honderd
woorden. Maar met het verhaal dat daarna volgt, heeft die alinea weinig te maken.
Mogelijk heeft Kieviet zijn in het verleden spelend verhaal met een beschrijving van
guur najaarsweer ingezet om een romantische stemming te wekken. Nemen we
daarentegen als betrekkelijk willekeurig voorbeeld de inleidende eerste alinea van
27)
De grauwe razer , dan lezen we hier in zestig woorden: ‘Tussen de vlakte van
Lammermoer en het slot Bommelstein bevindt zich het land der Zwarte Bergen; een
gebied, dat in een kwade reuk staat. In de diepe kloven en ravijnen huist woest
roversvolk, de spelonken worden bevolkt door allerlei levensvormen, die nu niet ter
zake doen, en de bergtoppen worden bekroond door bouwsels, die als verblijfplaats
voor onzalige gedrochten dienen’. In deze uiterst beknopte, eveneens romantische
natuurbeschrijving vinden we direct al genoeg om ons duidelijk te maken, dat Bommel
het heel moeilijk zal krijgen: de streek waar hij door moet staat in een kwade reuk;
in diepe kloven en ravijnen huizen rovers, er zijn op de toppen bouwsels (geen:
gebouwen) waar onzalige gedrochten verblijf houden. En dan worden spelonken
bevolkt door allerlei levensvormen, die nu wel niet ter zake doen, ondertussen echter
de sfeer van romantisch gevaar versterken. Het is me nogal wat.
In dit kader moeten we ook Toonders woordgebruik zien. Rob Godthelp heeft
daar in zijn inleiding bij zijn uitgave van De Bovenbazen en zijn studie Heer Bommel
en de funktie van de ironie heel wat over gezegd. Ik ga er daarom niet uitvoerig op
in, maar wil toch op een paar punten wijzen. Bepalingen zijn bij hem vrijwel altijd
karakteriserend, functioneel dus, eigenlijk nooit louter versierend. Wel krijgen ze in
Toonders speelse behandeling dikwijls allerlei bijbetekenissen, wat meer dan eens
door de tekeningen in de hand wordt gewerkt. Als betrekkelijk

27)

In: Als je begrijpt wat ik bedoel. Amsterdam, 1967.
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willekeurig voorbeeld geef ik een fragmentje uit het eerder genoemde Heer Bommel
en de wind der veranderingen. Bommel en Tom Poes hebben schipbreuk geleden
op het eiland Wirrel en maakten juist kennis met de vogel Dielema.
‘Afdeling....halt!’ riep een donderende stem achter hem (d.w.z. Bommel; G.K.), en
toen hij zich verschrikt omdraaide stond hij tegenover een legereenheid die door
een officier tot staan was gebracht.
‘Obol Repel’, sprak de laatste bars. ‘Generaal van het Zuid-Wirrelse
bevrijdingsleger! Wat is Uw richting?’
‘Eh....daar ergens’, zei heer Bommel, verward landinwaarts wijzend. ‘Een herberg,
bedoel ik. Wij zijn verdronken, zodat we erg nat zijn. En nu....’.
‘Vreemdelingen!’ stelde de legeroverste vast. ‘Laat Uw papieren zien’.
Heer Ollie haalde nerveus zijn portefeuille te voorschijn en begon er met dikke
vingers in te frommelen’.
Het plaatje laat zien, dat de legereenheid dit in de meest letterlijke zin is, nl. één
man, zij het een reus van een kerel, waartegen de officier als een muis in het niet
zou verzinken, als hij niet zoveel praats had. Heer Bommel begrijpt als steeds de
situatie niet en raakt erin verward. Dat ‘dikke vingers’ tekent zijn nervositeit helemaal.
Verder passen de ‘donderende stem’ en het barse spreken goed in een
jongensverhaal. Reeds dit ene fragmentje laat zien, hoe Toonder hier speelt met
volwassen mensen in kinderspelsituatie, waarbij telkens allerlei toestanden uit onze
eigen wereld geridiculiseerd worden. Zo b.v. komen de papieren uit zijn portefeuille,
m.a.w. zijn banknoten, en wat dit zeggen wil, weten wij in deze dagen maar al te
goed.
Er zijn echter vele gevallen van subtieler taalgebruik dan het zojuist genoemde,
of dan het verminken van staande uitdrukkingen met een komisch effect. Ik geef
als voorbeeld een zin uit Heer Bommel en de Weetmuts, dat in 1975 in enkele
kranten verscheen. Kwil, een onderaards wezen, is naar de aarde gestuurd om
gewaar te worden wat de mensen weten en dat kan gevaar voor de wereld opleveren.
Heer Bommel en Tom Poes doen hun best om ongelukken te voorkomen.
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Nu is Kwil 's nachts in de universiteitsbibliotheek van Rommeldam gekomen en
verslindt daar de boeken in de meest letterlijke zin. Bommel wil naar binnen om
hem daarvan te weerhouden en zegt tegen een agent die hem tracht te verhinderen
de deur te forceren: ‘.....ik moet naar binnen, omdat Kwil bezig is alle boeken op te
eten, zodat hij dan alles weet, wat niemand weten kan’. Taalkundig is de zin correct,
toch zit er een paradoxale crux in. In het begin (tot en met ‘eten’) lijkt de zaak
eenvoudig: Bommel wil naar binnen omdat Kwil de boeken opeet. De agent moet
wel denken dat Bommel naar binnen wil om de boekenschat te redden, en verwacht
bij het volgende ‘zodat’ iets als ‘zodat er een enorme schade zou ontstaan’. Maar
de boeken interesseren Bommel op dit moment niet. Hij wil Kwil verhinderen alles
te weten. Eerder heeft hij gehoord dat alles weten een onmogelijkheid is, en nu last
hij beide zaken aan elkaar: zodat hij alles zou weten wat niemand weten kan. Dit is
een paradox, maar Bommel is zich daar helemaal niet van bewust. In zijn denktrant
is het zelfs geen paradox: Kwil is een geheimzinnig onderaards wezen, dat misschien
wèl eens zou kunnen weten, wat gewone aardse wezens niet kunnen weten.
Daardoor zou hij dan potentieel gevaarlijk zijn. Bommel denkt dan ook niet slordig,
maar drukt zich voor een buitenstaander wat lapidair uit. Zulk, niet correct, correct
taalgebruik op twee niveau's is een spelelement, waar Toonder graag en op vele
wijzen mee jongleert.
Er zou nog een hele verhandeling over zijn spelen met de taal te geven zijn. Ik
moet het echter bij dit weinige laten. Naar ik hoop is het toch voldoende om te laten
zien, welk uniek kunstenaar we in hem bezitten, en om de vraag te wettigen, waarom
onze Maatschappij hem nimmer de Van der Hoogt-prijs heeft toegekend.
G. KAZEMIER
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Boekbeoordelingen
A. Keij en D.P. Blok, Taalgrensproblemen in het Rivierengebied.
Historische aspecten en mogelijke consequenties voor het
vreemde-talenonderwijs. Amsterdam: B.V. Noordhollandsche
Uitgeversmaatschappij 1975. 26 blzz. I uitslaande kaart. Prijs: ƒ 12,50.
(Bijdragen en Mededelingen van de Dialectencommissie van de
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen XLVII).
Onder deze titel en intrigerende ondertitel zijn twee lezingen vereend, die gehouden
werden op 16 november 1974 ‘voor de Dialectencommissie’. Het tweede deel van
de ondertitel slaat op de lezing van A. Keij: ‘Beschouwingen naar aanleiding van
dialectonderzoekingen in de West-Betuwe’; het eerste deel op de tweede lezing:
D.P. Blok: ‘Over de voorgeschiedenis van de grens tussen Hollands en Gelders’.
Keij begint zijn voordracht met een kort overzicht van de ontwikkeling van zijn
dialectonderzoek in de Betuwe. Aanvankelijk was het zijn bedoeling de dialecten
van de hele Betuwe te beschrijven, maar omdat hem tijdens zijn onderzoek allerlei
taalkundige verschillen in de Neder-Betuwe, gaande van oost naar west, sterk
opvielen, liet hij de Over-Betuwe buiten beschouwing en breidde hij zijn onderzoek
uit tot de huidige West-Betuwe. Dit gebied omvat de Neder-Betuwe, de Tielerwaard
en de graafschappen Buren en Kuilenburg. In het westen grenst dit gebied aan
Zuid-Holland, deze grens wordt tussen Everdingen en Leerdam gemarkeerd door
de Diefdijk en tussen Leerdam en Gorkum door de Zuiderlingedijk. Om de verschillen
tussen deze Westbetuwse dialecten en die van de omringende gebieden te kunnen
afbakenen maakte Keij ook opnamen ten zuiden van de Waal-Merwede en ten
noorden van de Rijn; zijn eigenlijke terrein van onderzoek omvat dus het gebied
tussen Rijn en Waal, vanaf de lijn Kesteren-Ochten westwaarts tot aan de genoemde
grens met Zuid-Holland.
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Als docent Duits aan de Katholieke Leergangen te Tilburg werd hij getroffen door
‘affiniteit dan wel niet-affiniteit van germanistiekstudenten met de Duitse taal op
basis van hun herkomst en het aldaar gebezigde dialect’ (blz. 6). Deze constatering
plaatste hem voor een nieuwe vraagstelling: wat is het verband tussen het aanleren
van een vreemde taal en de regionale afkomst? Vanuit deze vraagstelling kwam hij
er toe minder aandacht te besteden aan de plaatselijke verschillen van de
Westbetuwse dialecten en meer te letten op wat hij noemt de ‘regionale tendens’.
Na deze inleidende opmerkingen gaat Keij in op de overgangsschijnselen van
linguïstische en van extra-linguïstische aard. Zo bleek uit een onderzoek naar de
klinkersystemen van de verschillende dialecten, dat een aantal voor de Betuwe
typerende klinkers ophoudt te bestaan, als men van het oosten naar het westen
gaat, hiermee gaat verandering binnen het systeem gepaard. Vervolgens schetst
hij aan de hand van een achttal verschijnselen de terrasvorm van het Westbetuwse
taallandschap, zonder zelf overigens deze term te gebruiken.
Hierbij is er sprake van twee golvende bewegingen, een vanuit het oosten en een
vanuit het westen. De golven slaan stuk op de centrale lijn in dit gebied: de
gij/jij-isoglosse, door Keij, als een hommage aan Dr. A.R. Hol, die deze grens
tekende, ‘Hol-lijn’ genoemd. Deze isoglosse blijkt de uiterste grens te zijn van het
Gelders. Hierna somt hij een aantal extra-linguïstische factoren op, zoals
bodemgesteldheid en kersencultuur, die mogelijk een bijdrage zouden kunnen
leveren tot het oplossen van de vraag: ‘Hoe is deze sterke bundeling van taalkundige
verschillen te verklaren?’ De eigenlijke verklaring zal van zijn coreferent moeten
komen.
Het tweede deel van de lezing kreeg als kopje: ‘Consequenties voor het onderwijs
in vreemde talen’. Uit onderzoekingen van het Centraal Instituut Toetsontwikkeling
(CITO) is gebleken, dat er significante verschillen zijn met betrekking tot het aanleren
van vreemde talen, met name Duits en Engels, tussen leerlingen die uit het oosten
komen en leerlingen die uit het westen komen. Met ‘oosten’ wordt hier bedoeld het
gebied waar men Duitse televisieprogramma's kan ontvangen. De westgrens van
dit gebied wordt gevormd door de lijn Groningen-
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Meppel-Zwolle-Apeldoorn-Arnhem-'s-Hertogenbosch-Eindhoven. Leerlingen ten
oosten van deze lijn hebben - populair gezegd - minder moeite met Duits, met name
wat tekstinzicht en luistervaardigheid betreft; leerlingen ten westen van deze lijn
zijn, voor zover het gaat om tekstinzicht, beter in Engels.
Bij een dialectonderzoek in een betrekkelijk klein deel van een groter gebied moet
men voorzichtig zijn met zijn conclusies, zeker als men er zich van te voren geen
rekenschap van gegeven heeft, of er linguïstische motieven zijn die de keuze van
dit gebied rechtvaardigen. Keij noemt zijn voordracht ‘Beschouwingen naar aanleiding
van dialectonderzoekingen in de West-Betuwe’, een soort werkverslag zou men
kunnen zeggen en als zodanig volkomen te rechtvaardigen, maar als hij op blz. 13
zegt ‘dat er kennelijk een tamelijk scherpe dialectgrens door Nederland loopt,
waarvan naar mijn mening de in de West-Betuwe lopende g/j-grens een onderdeel
is’, gaat hij te ver. De gij/jij-isoglosse maakt in het door Keij onderzochte gebied een
zodanige bocht dat er een oost-west-tegenstelling ontstaat; in zijn hele loop echter
is deze lijn een typische noord-zuid-isoglosse. Met geen woord wordt er gerept over
de terrasvormige verspreiding van de umlaut in het Nederlandse taalgebied, terwijl
wel als vierde overgangsverschijnsel (blz. 7) het optreden van umlaut bij
verkleinwoorden genoemd wordt. Een verwijzing naar Goossens' kaart zou hier wel
1)
op zijn plaats geweest zijn .
Het tweede deel van de lezing, waarin verband gelegd wordt tussen de dialectische
herkomst en het aanleren van Duits en Engels, sluit niet helemaal logisch bij het
eerste aan, want in feite gaat Keij aan de in de West-Betuwe geconstateerde
taalgeografische feiten conclusies verbinden die met dit gebied slechts zijdelings
te maken hebben. Het zou helemaal legitiem geweest zijn als hij de resultaten van
leerlingen ten westen en ten oosten van de gij/jij-isoglosse onderzocht had binnen
zijn gebied. De cijfers van het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (CITO)
hadden dan als vertrekpunt kunnen dienen. Bovendien

1)

J. Goossens, Niederländische Mundarten - vom Deutschen aus gesehen. Niederdeutsches
Wort 10 (1970), blz. 67. Ook in: J. Goossens, Inleiding tot de Nederlandse Dialectologie.
Tongeren 1972. Kaart 20, blz. 86
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zouden bij een dergelijk onderzoek heel belangrijke sociologische factoren in
aanmerking genomen moeten worden, zoals de participatie aan het middelbaar
onderwijs in het westen en in het oosten en de vraag of er significante verschillen
zijn tussen de resultaten van stadsen dorpskinderen.
De tweede lezing van D.P. Blok, getiteld: ‘Over de voorgeschiedenis van de grens
tussen Hollands en Gelders’, sluit aan bij het eerste gedeelte van de voordracht van
Keij. De vraag was: kan de dialectgrens tussen Hollands en Gelders historisch
verklaard worden? Aanvankelijk bestond het vermoeden, dat de aanleg van de
Diefdijk van grote invloed is geweest op deze grens. Maar Keij toonde aan, dat het
de gij/jij-isoglosse is die Hollands en Gelders scheidt. Daarom verruimde Blok de
vraagstelling en probeert hij nu een verklaring te vinden voor de taalgrens in dit
gebied.
In de eerste plaats wordt aan de hand van toponiemen nagegaan in welke
verhouding de westelijke Betuwe stond met naburige gebieden. Blok geeft een
overzicht van de toponymische aansluiting bij Brabant, daarbij steunend op de
onderzoekingen van Edelman en Hol, maar aangevuld met nieuw eigen materiaal.
Hij maakt onderscheid tussen de verspreiding van de woorden en die van de
klankverschijnselen. De woorden zijn Akkers als bloknaam, Beemd, Bulk, Hoornik,
Sittert en Aalst; de klankverschijnselen: de palatalisatie van oe tot uu (< wgerm. ô)
en de zogenaamde ‘suizende’ r. Voorbeelden van deze palatalisatie zijn de
plaatsnamen Bruchem, Vuren en - minder zeker, omdat het om een leenwoord gaat
- Schelluinen. De ‘suizende’ r wordt aangetroffen in de plaatsnamen Maren en
Ammersooien, de gehuchtnaam Hoorsik en in het toponiem Perzik of Parzik.
Tenslotte wijst Blok nog op het voorkomen van twee typisch westelijke toponymische
elementen in de westelijke Betuwe, namelijk nes en -koop.
Het blijkt, dat de door Keij aangewezen taalgrens practisch geheel parallel loopt
met de grens van de Brabantse verbindingen. Een verklaring voor het feit, dat er
ten westen van de ‘Hol-lijn’ een duidelijke afname van Brabantismen is, ziet Blok in
‘de expansieve kracht van een soort koloniale omgangstaal die zich in de grote
veenontginningen in de Hollands-Utrechtse laagvlakte vormt’ (blz. 21). De conclusie
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van Blok is, dat de voorgeschiedenis van deze dialectgrens veel verder teruggaat
dan het ontstaan van Gelderland.
Voor het feit, dat deze grens zo constant kon blijven geeft Blok twee verklaringen:
dit gebied maakte eens deel uit van een krachtig Brabants achterland, het was een
Brabants bruggenhoofd in het Rivierengebied. Maar ook de aanleg van de Diefdijk
is niet zonder invloed geweest. Daardoor kwam het komgebied tussen de
Lingedorpen en de Lek zo geregeld onder water te staan, dat dit gebied
onbewoonbaar werd.
Deze lezing toont duidelijk aan hoe belangrijk gedegen naamkundig en historisch
onderzoek kan zijn voor de dialectologie.
Nu is gebleken dat de grens tussen Hollands en Gelders samenvalt met de grens
van de Brabantse verbindingen en dat deze grens de gij/jij-isoglosse is, een van
west naar oost lopende lijn, zoals hiervoor reeds is opgemerkt, lijkt de conclusie
voor de hand te liggen, dat de studie van het Westbetuwse taallandschap in de
eerste plaats rekening zal moeten houden met een golvende beweging vanuit het
zuiden.
Amsterdam,
Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde.
J.B. BERNS
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Willy Braekman, Medische en technische middelnederlandse recepten.
Een tweede bijdrage tot de geschiedenis van de vakliteratuur in de
Nederlanden. Gent, Secretariaat van de Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1975. Reeks III, Nr. 40. XII + 423 blz.
Met dit deel vervolgt Braekman de door Willem de Vreese in 1894 begonnen reeks
1)
van recepten , die hij in 1970 al verder had aangevuld met de publicatie van ca.
2)
1400 recepten uit 5 handschriften . In de omvangrijke publicatie die nu voor ons
ligt, heeft hij nog eens bijna 1300 recepten toegankelijk gemaakt, zodat nu de ‘grote
meerderheid van de tot ons gekomen Middelnederlandse recepten gedrukt is.’ (blz.
V). Van de medische recepten is de groep, genummerd 1099-1200, opvallend door
hun geleerd niveau. Braekman plaatst ze in de wereld van academisch geschoolde
medici. Zoals uit de beschrijving van het laat vijftiende- begin zestiende-eeuwse
handschrift, British Library Ms. Sloane 345, blijkt, bestaat de hele bundel waaruit
de reeks stamt grotendeels uit Latijnse teksten. Ook hier kan men zich weer afvragen
waarom academisch gevormden deze vertaling nodig hadden. Elaut heeft in verband
met Yperman gewezen op de invloed van Van Maerlant, terwijl wellicht ook (net als
bij Ypermans zoon) het latijn gewoon een moeizaam verworven en moeilijk bruikbare
3)
taal bleef .
Het grootste gedeelte van de hier gegeven recepten hoort thuis bij wat Braekman
noemt ‘medische ambachtslui’ (blz. 2).
De hier bijeengebrachte verzameling van recepten is niet in de laatste plaats
belangrijk omdat er ook ‘technische’ recepten in voorkomen. Zo zijn er zes die voor
de codicoloog interessant zijn; een ervan leert een onvermoede chemische ingreep
tegen overmatig schuimende rode inkt:

1)

W. de Vreese: Middelnederlandsche recepten & tractaten, zegeningen en tooverformules.
e

2)
3)

Gent 1894. K.V.A. 1 aflevering.
W. Braekman: Middelnederlandse geneeskundige recepten. Een bijdrage tot de geschiedenis
van de vakliteratuur in de Nederlanden. Gent, K.V.A., 1970.
De Medicina van Johan Yperman. Naar het middelnederlands hs. 15624-41 (14e eeuw) uit
de Koninklijke Bibliotheek te Brussel uitgegeven en van kommentaar voorzien door L. Elaut.
Gent / Leuven [1971], blz. 8.
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‘Ist dat sake dat dy rubrica seer schumet alsment sy stote, soe doe daer yn wat
smouts wtten oren, so latet syn schumen.’ (blz. 69 en recept 567, blz. 185).
Andere recepten behelzen meer technische foefjes die, zoals Braekman zegt, bij
kunnen dragen tot onze kennis van de bezigheden van de ‘varende luyden’ (blz. 8).
Na de beschrijving van de drie handschriften (blz. 14-38) waarvan er twee uit het
midden van de veertiende eeuw stammen (het derde is zoals we hierboven zagen
van omstreeks 1500) geeft de schrijver een systematisch overzicht van de inhoud
van de recepten (hoofdstuk III, blz. 39-92). Vervolgens komt de uitgave van de
teksten, die in grote lijnen diplomatisch is; er zijn echter enige maatregelen getroffen
die de leesbaarheid bevorderen. Een niet onnodige hulp wellicht voor de historicus
van de medische wetenschap die ongetwijfeld tot de gebruikers van dit boek zal
behoren. De verzameling recepten is uiteraard niet alleen voor de medische historicus
van belang; de folklorist, de cultuurhistoricus en de taalkundige vinden belangrijk
materiaal. Zo is het zeer belangwekkend wat er aan magische resten in deze
voorschriften is te vinden. Een duidelijk voorbeeld is het schrijven van een magische
formule op het tandbeen (blz. 72). Dergelijke magische methoden mogen in het
algemeen de moderne lezer er wel voor waarschuwen hoe anders de middeleeuwer
tegenover de werkelijkheid stond. In een Engels receptenboekje uit de verzameling
van de befaamde Samuel Pepys trof ik het volgende verrassende voorbeeld: ‘To
knit broken sinews and veins. Take long worms when they copulate and then / pound
4)
them in a vessel and lay to the sore / in the manner of a plaster’ . Ik noem dit boekje
niet alleen als curiositeit maar ook vanwege een methodische zaak. Dankzij dit
eenvoudige fac-simile uitgaafje krijgt de niet deskundige of zo men wil passieve
gebruiker van dit soort receptenverzamelingen een indruk van de codicologische
context, de teksten kunnen ‘in situ’ beschouwd worden en dat is onmis-

4)

Stere htt well. A book of medieval refinements, recipes and remedies from a manuscript in
Samuel Pepys's library, with a foreword and modern English version by Gerald A.J. Hodgett,
and an introduction by Delia Smith. Cambridge 1972, blz. 37.
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baar voor de taxatie van hun functie en betekenis: er ligt immers een wijde kloof
tussen receptaria van en voor de academische medicus van weleer en de simpele
lijst van huismiddeltjes, ezelsbruggen en trucjes die soms tot de geestelijke bagage
van de oplichter behoren. Ik geloof dat aan dat boekkundig en cultuurhistorisch
aspect nog veel werk gedaan kan worden.
Ook de naar steun voor zijn commentaar zoekende filoloog vindt in Braekman's
verzameling materiaal. Ook hier een enkel voorbeeld; als in vers 4179 Ferguut, na
zijn heldendaden voor Rikenstene, terugkeert naar de twee jonkvrouwen en het
kasteel van de door hem verslagen Lokefeer, worden zijn wonden genezen:
4186 Si salfdene ende maecten hem een bat.
Si waren vroet van eersatriën,
Worper in rosen ende acoliën
Ende ander cruut, dat si daer vonden
4190 Omme te sachtene sine wonden.5)

Nu behoeven we ons over de rozen geen zorgen te maken; die vinden we in de
6)
allerlei vormen tegen allerlei kwalen al als geneesmiddel vermeld . Omdat er sprake
is van zeer ernstige wonden (4184/85) zijn die wijze jonkvrouwen wellicht zo
verstandig geweest zich aan het volgende recept (bij Braekman blz. 96/97, nr. 14)
te houden:
‘Item om te proeuene wie besiect es.
Wriue vp sinen aerm anden puls met olien van akolien. Ende wriuet seere
met uwen dume vpden puls; es hi besiect, die olie sal scumen gelyc dat
een beer doet die uecht. Ende en es hi niet besiect, en sal niet scumen.
[...]’
De toepassing ervan in een verkwikkend bad is weliswaar niet uitdrukkelijk
gegeven in de tekst, maar misschien mogen we de genoemde zalving toch ook bij
de acoliën trekken.

5)
6)

Ferguut. Uitgegeven met inleiding en aantekeningen door A.C. Bouman. Zwolle 1962, blz.
171.
W.F. Daems: Boec van medicinen in Dietsche. Een middelnederlandse compilatie van
medisch-farmaceutische literatuur. Leiden 1967. Proefschrift Leiden. Zie voor verschillende
toepassingen van de roos in recepten blz. 145-148. Zie ook: Daems, blz. 164: Rosewater:
‘sacht alle haer zericheit ende smerte van allen zaken of van quetsinghe’.
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Tenslotte is een uitgave als deze een schat voor taalkundigen die er vooral in de
wijze waarop medicinale, latijnse termen herspeld zijn belangrijk materiaal kunnen
vinden.
Misschien dat de medische historicus met deskundige kritiek kan komen, mij
moet, geïmponeerd door deze rijke verzameling, toch van het hart dat het me spijt
dat de teksten zo zeer los van de handschriften worden gepresenteerd; natuurlijk
heeft de tekstbezorger gedetailleerde beschrijvingen geleverd, maar tot een
karakterisering van de bronnen komt hij helaas niet, terwijl het moeilijk blijft om in
de inleiding uit de opsommingen tot een inhoudelijke taxatie van de oorspronkelijke
verzamelingen te komen.
Alles bij elkaar genomen kan men echter alleen maar dankbaar zijn voor het door
Braekman gepresteerde!
M.J.M. DE HAAN
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Fragment van de Dictionarius van Johannes de Garlandia
(K.B., 's-Gravenhage, 131 F 8 f. 3 rv.)
Johannes de Garlandia (ca. 1195 - ca. 1272), een Engelsman die doceerde te Parijs,
heeft daar een latijnse Dictionarius (de term is blijkbaar van eigen vinding)
geschreven ten dienste van de studenten tot meerdere bekwaamheid in het
vernoemen van de zaken uit het dagelijks leven. Na een opsomming van de
lichaamsdelen, zo uit- als inwendige, laat hij velerlei gereedschap volgen in stad en
te lande, het eerst de voorwerpen ‘die ik bij mijn gang door de stad Parijs heb
waargenomen’; en de schrijver begint aan de deur, met de koopwaar van ‘een onzer
buren’.
In veel handschriften zijn de onderdelen van deze opmerkelijke Dictionarius
voorzien van commentaar. Zowel boven woorden van de eigenlijke tekst als in de
commentaar staan vertalingen in de landstaal, meestal frans of engels (duits in het
handschrift te Erfurt). L.J. Paetow biedt een opsomming van de hem bekende
1)
handschriften .
Een bescheiden aanvulling op diens lijst vormt het fragment (één, deerlijk
2)
geschonden, blad) in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage, 131 F8 f. 3 rv .
De vier bladen van 131 F8, in juli 1900 gevonden onder allerlei fragmenten, zijn
door W. de Vreese

1)

2)

Morale scolarium of John of Garland (Johannes de Garlandia) A Professor in the Universities
of Paris and Toulouse in the Thirteenth Century Edited with an Introduction on the Life and
Works of the Author, Together with Facsimiles of Four Folios of the Bruges Manuscript by
Louis John Paetow, Berkeley Calif., 1927, p. 128, n. 4. De uitgave door Aug. Scheler is
bezorgd in Jahrbuch für romanische und englische Literatur, VI (1865), p. 142-162 (tekst),
287-321 en 370-379 (verklarende aantekeningen).
Voor 131 F 8 zie P.G.J. van Sterkenburg, Het Glossarium Harlemense Een lexicologische
bijdrage tot de studie van de middelnederlandse lexicografie, (proefschrift Nijmegen),
's-Gravenhage 1975, p. 137-138.
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gedateerd in de laatste jaren van de dertiende of in de allereerste jaren van de
veertiende eeuw. Het ‘Haags Fragment’ van de Dictionarius begint leesbaar te
worden in de commentaar op sectie 5 ed. Scheler. Waarschijnlijk vanwege de
lichaamsdelen die in 5-7 vermeld worden, dacht De Vreese aan een
geneeskundig-natuurkundige verhandeling. De persoonlijke opmerkingen over de
wandeling door Parijs en over de koopwaar van de buur zijn in het Haags Fragment
teloorgegaan. In de bewaarde stukken staan enige malen boven woorden van de
eigenlijke tekst vertalingen in het nederlands (de commentaar biedt vertalingen in
het frans). In 12, gewijd aan het handwerk der schildemakers, valt gallie (er boven
‘...krike’) nog goed te lezen; de scutarij verkopen militibus (er boven ‘ridderen’) scuta
(er boven ‘scilde’), die beschilderd zijn met leeuwen en met leliebladeren. Het Haags
Fragment breekt af in de commentaar op 12.
J.C. ARENS
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De Friese woorden bij Kiliaan
Onlangs verscheen een uitgave van het Fries Instituut aan de Rijksuniversiteit te
Groningen, De ‘Fryske’ wurden út Kiliaen, mei de oantekeningen fan Gerard van
Hasselt en Eeltsje Halbertsma gearbrocht. Voor een recensie van deze uitgave, die
enkel bedoeld is als een materiaalverzameling, verwijzen we naar het tijdschrift
Leuvense Bijdragen. Omdat de waarde van Kiliaans opgaven echter bepaald wordt
door die van zijn bronnen, heb ik aan de hand van deze uitgave onderzocht welke
oudere werken in aanmerking komen als mogelijke bronnen voor Kiliaans
fris.-woorden.

1. Inleiding en overzicht
Een vrij groot aantal van Kiliaans fris.-woorden komt reeds voor in oudere
woordenboeken of in andere werken waarvan we weten dat Kiliaan ze als bronnen
voor zijn Etymologicum heeft gebruikt. In deze werken heb ik in totaal 480 (75,7%)
van de 634 door Van der Kooi verzamelde fris.-woorden (ook fris. gecombineerd
met een andere aanduiding) gevonden en 81 (65,3%) van de 124 ‘alleen
fris.’-woorden.
In het volgende overzicht heb ik deze mogelijke bronnen samengebracht; hierbij
moeten we er wel rekening mee houden dat Kiliaan voor één artikel vaak meer dan
één bron gebruikt heeft (o.a. voor de verschillende aanduidingen ger., sax., sic.,
holl. enz., die samen met fris. voorkomen).
Woordenboeken:
totaal fris.
De Thesaurus Theutonicae 292
linguae (1573)

alleen fris.
71

De Teuthonista (1477) van 177
G. van der Schueren

13

Het Dictionaire ou
144
Promptuaire
Flameng-Francoys (1589,
eig. ca. 1591) van E.E.L.
Mellema

17

De Nomenclator
Latinosaxonicus (1582)
van N. Chytraeus

95

1

De Nomenclator omnium

92

5

45

-

2

rerum ( 1577) van H.
Junius
De Die Teiitsch Spraach
(1561) van J. Maaler
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Het Dictionarium
44
Germanicolatinum (1536)
van P. Dasypodius

-

De Pappa puerorum
(1518) van J. Murmellius

28

2

Het Naembouck ( 1562)
van J. Lambrecht

18

-

Het Dictionarium (1590)
van A. Calepinus

5

-

Het Dictionariolum rerum 4
maxime vulgarium (1544)
van J. Paludanus

-

4

-

2

Niet-lexicografische
bronnen:
De Van de Biën (1597) van 10
Th. Clutius

-

De In Canticum
8
Canticorum Paraphrasis
(1598) van Williram,
uitgegeven door P. Merula

-

De Historia Animalmm
(1555) van C. Gesner

-

3

In zijn Dictionarium van 1574 had Kiliaan nog maar 25 van deze 634 fris.-woorden
opgenomen, maar in 1588 reeds 500, waarvan hij er 32 echter nog niet fris. noemde.
In het Dictionarium Tetraglotton van 1562, waarvan de Nederlandse tekst zeer
waarschijnlijk ook het werk van Kiliaan is, heb ik slechts 5 van die fris.-woorden
aangetroffen, nl. Kuym (i.v. Vix), laden (i.v. Inuito), Malen (i.v. Pingo), Manghel (i.v.
Defectus) en vijfwouter (i.v. Papilio); de eerste vier van deze woorden staan wel
onder invloed van een Duitse bron (cf. Claes, p. 115-122). Over het algemeen is
het Nederlands van het Tetraglotton een vertaling van het Frans van de Verborum
Latinorum Commentarij (Parijs 1558) van Guillaume Morel (cf. Claes, p. 69-81) en
zo is het normaal dat we er vrijwel geen woorden vinden waarbij Kiliaan later
gewestelijke aanduidingen voegt: in het Tetraglotton neemt hij in principe alleen de
eigen Brabantse taal op.
De woorden die Kiliaan ‘alleen fris.’ noemt, zijn voor ons het leerrijkst. Bepaalde
hierboven vermelde bronnen heeft hij immers voor een andere aanduiding, met fris.
gecombineerd, gebruikt: de Teuthonista en Murmellius voor de aanduiding sic. (bij
de Sicambri, d.w.z. de in woners van Gelre, Kleef en Gulik), Junius en Clutius voor
holl., Maaler en Dasypodius voor ger., het Naembouck en Paludanus voor fland.
en Calepinus voor equivalenten in andere talen, inz. angl., ital. en hisp. De ‘alleen
fris.’-woorden van Mellema, Chytraeus en Murmellius staan ook in andere werken;
in de Teuthonista en ook in de Nomenclator van Junius staan er vijf die ik alleen
daar gevonden heb. Evenals de
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Thesaurus en de werken van Mellema en Clutius bespreken we deze werken
afzonderlijk, omdat ze nieuw licht op de aanduiding fris. kunnen werpen.

2. Bespreking van de mogelijke bronnen
2.1. De Thesaurus Theutonicae linguae
Opvallend groot is het aantal fris.-woorden van Kiliaan dat reeds in de Thesaurus
Theutonicae linguae (1573) van Plantijn staat, maar dan zonder een speciale
aanduiding: 293 of 46,2% van de 634; van de 124 ‘alleen fris.’-woorden zijn het er
72, d.i. zelfs 58,0%.
Fokkema veronderstelt dat Kiliaan een aantal woorden in de Thesaurus als het
aandeel van zijn Oostnederlandse collega Augustin van Hasselt zal hebben herkend
en daarom Fries genoemd; hierbij steunt hij op het ‘vermoeden dat Augustin uit 't
“friese” Hasselt kwam’ (Fokkema 1935, p. 216-217). Volgens M. Rooses en H. de
la Fontaine Verwey was Augustin echter afkomstig uit het prinsbisdom Luik en wijst
zijn naam op het Belgische Hasselt; zijn vrouw Gertrude was afkomstig uit Twente.
Augustin had deelgenomen aan de Munsterse beweging en woonde omstreeks
1560 in het land van Groningen, waar hij in contact kwam met Hendrik Niclaes. In
Emden schreef hij geschriften van deze laatste over en in 1562 of 1563 leidde hij
1)
te Kampen diens drukkerij . Van 1564 tot 1566 was hij te Antwerpen in dienst van
Plantijn, die hem betaalde o.a. als medewerker aan de Thesaurus: op 14 mei 1564
kreeg hij ‘pour ce qu'il a reueu le Dictionaire flameng’ fl. 4-10, het loon voor een
2)
drietal weken werk . In 1566 leidde Augustin te Vianen weer de drukkerij van Niclaes,
maar het volgende jaar vertrok hij naar Keulen, waar hij in 1591 zeker nog woonde
(cf. Claes, p. 44-45). Opvallend is nog dat hij in een brief aan Plantijn Neder-

1)
2)

M. Rooses, art. Hasselt (Augustin van), in Biographie Nationale. VIII, kol. 751; H. de la Fontaine
Verwey, De Geschriften van Hendrik Niclaes, in Het Boek, N.R. 26 (1940-1942), p. 173-181.
Claes, p. 163. Ter vergelijking vermeld ik dat Andries Madoets in 1564 en 1565 gedurende
ongeveer een jaar aan deze Thesaurus werkte en Quentin Steenhart van 1564 tot 1566
ongeveer vier maanden (Claes, p. 161-162).
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saksische vormen gebruikt, blijkbaar door zijn lang verblijf in dat gebied (cf. Claes,
p. 261).
Het is inderdaad goed mogelijk dat Plantijn aan deze Augustin van Hasselt de
opdracht gaf voor Nedersaksische, Oostnederlandse en ook Friese woorden in de
Thesaurus te zorgen. Plantijn wilde volgens zijn voorrede dit woordenboek zo volledig
mogelijk maken, ‘aussi ample qu'il luy seroit possible’ (Claes, p. 149). Misschien
werd zijn aandacht juist door Augustin op het Oostnederlandse gebied gevestigd.
De Pappa van Murmellius en de Tcuthonista van Van der Schueren werden, zij het
zeer eclectisch, geëxcerpeerd en daarnaast voegde een medewerker, wellicht
Augustin, persoonlijk nog woorden aan de Thesaurus toe (Claes, p. 259-262). In
mijn dissertatie spreek ik in dit verband alleen over Nedersaksische en Nederduitse
woorden, maar hierbij moet evenzeer aan het Friese gebied (in ruimere zin) gedacht
worden.
De grote overeenkomst tussen de Thesaurus en Kiliaans fris.-woorden kan geen
toeval zijn, te meer als we zien dat deze woorden in feite van zeer verschillende
aard zijn: volgens Fokkema (1935/1947) zijn er onder de 106 fris.- of fris.
holl.-woorden van Kiliaan die in de Thesaurus staan, 55 echt Fries, 29 niet-Fries,
17 ‘bij gebrek aan gegevens moeilijk in te delen’ en 5 ‘onbekend’ of ‘alleen bij Kiliaan
voorkomend’. Deze verhouding komt opmerkelijk goed overeen met het totale
resultaat van Fokkema's onderzoek: op de 257 fris.- of fris. holl.-woorden van Kiliaan
vond hij er 144 echt Friese, 64 niet-Friese, 32 ‘moeilijk in te delen’ en 17 ‘onbekende’.
Kiliaans aanduiding fris. is dus nog iets meer betrouwbaar voor de woorden die hij
in de Thesaurus kon vinden!
Van de eigenaardigste fris.-woorden waarvoor de Thesaurus blijkbaar Kiliaans
bron was, geef ik hier enige voorbeelden:

Thesaurus (1573)
Drapen. voyez Passen.

Etymologicum (1599)
D r a p e n . hollād. fris. j. p a s s e n .

Passen, bequaem zijn, oft
r a m e n ...Placere...conuenire.

Cōuenire.

Het MNW en het WNT vermelden deze betekenis van drapen niet; volgens
Fokkema komt ze ‘alleen bij Kiliaan’ voor (1947, nr. 126).
H a g g e n . Noiser. Rixari.

H a g g h e n . fris. Rixari.
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Het WNT verwijst voor haggen (i.v. hagen) alleen naar Kiliaan en de Thesaurus;
volgens Fokkema is dit woord ‘onbekend’ (1935, nr. 119).
K n o e f , o f t k l o e t . Le fer du bout d'vn K n o e f . fris. Spiculum obtusum aut
baston à saulter vn fossé. Spiculum
abruptum.
obtusum, contus.
Het woord knoef wordt volgens het WNT ‘uitsluitend in woordenboeken
aangetroffen’; Fokkema noemt het ‘door gebrek aan gegevens moeilijk in te delen’
(1935, nr. 67).
Soebe, oft vrouwē tabbaert.
Robbe d'vne femme. Palla.

S o e b e . fris. Palla, muliebre
vestimētum.

Kiliaan zette de Franse tekst van de Thesaurus over in het Latijn. Soebe staat
niet in het MNW of het WNT; volgens Fokkema is dit woord ‘onbekend’ (1935, nr.
122).
werck van vlas ofte kennep,
h e d e , o f t t a u w . Estoupe de lin, ou
de chanure. Linum, stupa.

T o u w . fris. ang. j. w e r c k . Stupa.
W e r c k . Stupa, lini stupa, linum vile...

Voor deze betekenis van touw verwijst het WNT behalve naar Kiliaan ook naar
de Drentsche Volksalmanak, die het als woord ‘in 't O.’ vermeldt; tevens schrijft het
dat in het moderne textiel touw als Engels woord gebruikt wordt. Fokkema echter
noemt deze betekenis ‘onbekend’ (1935, nr. 123).
Slechts voor één fris.-woord kan de aanduiding fris. zelf als zodanig op de tekst
van de Thesaurus steunen:

Thesaurus (1573)
Dictionarium (1588)
S c h o c k e n o f t d y e n . Certaine
S c h o c k e . fris. j. s c h i t t e . Stercus
bruslure de fiente de vache seiche, en bouillum exsiccatum, cespes stercorius.
Frise. Fimus bouis siccus, ad ardendum
in Frisia aptus.
Schitte, dat ook in Kiliaans Dictionarium van 1588 staat, vinden we eveneens in
de Thesaurus, in het Naembouck en bij Mellema. In het Etymologicum van 1599
heeft Kiliaan aan het artikel schocke een langere uitleg en de auteursnaam Ad. Iun.
toegevoegd; uit welk werk
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van Junius deze uitleg komt, heb ik niet kunnen vinden. Het WNT vermeldt deze
betekenis van schok (III) als gebruikelijk ‘in Holland, Friesland en Zeeland, thans
vrijwel verouderd’; volgens Fokkema is ze Hollands en Fries (1947, nr. 53).
Hoe kwam Kiliaan er echter toe andere woorden uit de Thesaurus als fris. te
kenmerken, wanneer in dat woordenboek zelf elke aanwijzing daarvoor ontbreekt?
De Smet meent in verband met de vele overeenkomende fris.-woorden, ook
vergezeld van overeenkomende Latijnse equivalenten, in de Thesaurus en bij Kiliaan
‘dat de grote massa ervan uit een gedrukte of geschreven bron komt, die ook een
van de bronnen van de Thesaurus is geweest’ (De Smet, p. 148). Hij besluit dit o.a.
uit de gevallen waarin Kiliaan de Latijnse uitleg bij overeenkomstige woorden ‘niet
rechtstreeks aan de Thesaurus kan hebben ontleend’ (id., p. 147). De zes woorden
die De Smet hiervoor als voorbeeld geeft, heb ik inderdaad ook nog in andere
mogelijke bronnen gevonden: beraden bij Mellema, beddelaken bij Murmellius,
Chytraeus en Mellema, besten in de Teuthonista en bij Mellema, bonsinck bij
Murmellius, dare in de Teuthonista en enster bij Mellema. Behalve dare (ast) en de
vorm enster (unster) vinden we deze woorden in het MNW (besten), in het WNT
(beddelaken) of in beide (beraden en bunzing) met voorbeelden uit de literatuur.
Bovendien vult Kiliaan zijn Latijnse uitleg soms op allerlei wijzen aan. Bij de zes
vermelde voorbeelden zijn de Latijnse equivalenten dezelfde als bij een synoniem
ervan in het Etymologicum, inz. het woord waarnaar Kiliaan verwijst: connubij foedus
inire (i.v. be-raeden) staat bij Houwen, Toral (i.v. bedde-laecken) bij slaep-laecken,
Leuiter consuere (i.v. besten) bij Drieghen, Putorius (i.v. bonsinck) bij Visse, Vstrina
(i.v. Dare) bij Ast, est en Statera (i.v. Enster) bij Unster. Deze Latijnse woorden kon
Kiliaan dus uit een ander artikel van zijn Etymologicum overnemen.
Verder vragen we ons wel af of die hele reeks van bijna 300 fris.-woorden uit de
Thesaurus, waaronder een aantal voor Fokkema onbekende, wel in ‘een of ander
gedrukt vokabularium of taalboek uit het “Fries” gebied’ (De Smet, p. 148) zou staan.
Kleine schoolboekjes of glossaria zijn gemakkelijk verloren gegaan, maar dergelijke
ongewone
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woorden zijn gewoonlijk te vinden in uitvoerige woordenboeken ofwel in
gespecialiseerde, niet-lexicografische werken. Al het zoeken in die richting heeft tot
nu toe niet veel resultaat opgeleverd. Daarom meen ik dat Kiliaan werkelijk een
groot aantal fris.-woorden uit de Thesaurus heeft overgenomen en dat hij achteraf
op een andere wijze aan een aantal artikelen de aanduiding fris. heeft toegevoegd.
Dat Kiliaan aan artikelen uit de Thesaurus de aanduiding fris. toevoegde zien we
ook in kanttekeningen bij zijn werkexemplaar van de Thesaurus, bewaard in het
Plantijnmuseum te Antwerpen:

Thesaurus
kanttekeningen
G a d d e , voyez
piscis genus. fris. Apua.
Wijtinck. wijting,
o f t e g a d d e . Vn merlan.
Apua.

Etymologicum
G a d d e . fris. j.
w i j t i n g h . Apua.

Gadde staat niet in het MNW of het WNT; volgens Fokkema is het ‘stellig niet
Fries’ (1935, nr. 84).
G a s p , e e n h a n d t - fris. v o l . Vne
poignee. Manipulus.

G a s p , g a p s . fris. j. h a n d -v o l . (in
1588 nog: Manipulus).

Voor deze betekenis van gasp verwijst het MNW alleen naar Kiliaan; het WNT
noemt gaps een gewestelijk woord, vooral in Groningen, Gelderland en Overijssel.
Volgens Fokkema is het ‘inderdaad Fries’ (1935, nr. 12).

2.2. De Teuthonista
Dat de Teuthonista (Keulen 1477) van G. van der Schueren 177 van Kiliaans
fris.-woorden bevat, is misschien niet zo verwonderlijk wanneer deze aanduiding
samengaat met sic. (bij de Sicambri), dat kan slaan op de taal van Kleef, waar Van
der Schueren secretaris van de hertog was. Eigenaardig is echter wel dat er onder
deze 177 woorden 48 zijn waarbij we de aanduiding sic. niet vinden en 13 die zelfs
alleen fris. genoemd worden. De opvallendste van deze woorden, die ik vóór Kiliaan
alleen in de Teuthonista heb gevonden, wil ik hier even bespreken:
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Teuthonista (1477)
Etymologicum (1599)
Cairen. spyhen. in B. Breecken. Breken. K a r e n , k o r e n . fris. j. k e e r e n .
spyhen. coeren. avergeven. Vomere... Vomere. (1588: K a r e n , k o r e n . fris.
Vomere.)
K o r e n , k a r e n . fris. Vomere. (= 1588).
In het MNW en het WNT vinden we enige bewijsplaatsen voor de vorm koren;
het WNT schrijft dat dit woord wellicht ontleend is aan het Fries of Nederduits.
Fokkema noemt karen en koren ‘inderdaad Fries’ (1935, nr. 21).

Roebe. Rapa. rapula. rapulum.

R o e b e . fris. j. r a e p e . Rapa, rapum.

Roebe, dat volgens Fokkema geen Fries is (1935, nr. 105), staat niet in het WNT;
het MNW verwijst ervoor alleen naar de Teuthonista.
Stempen. in S. Stampen.

s t e m p e n . fris. j. s t a m p e n . Tundere,
ferire.

Stampen. in P. Parssen.
Parssen. Stampen...tundere. contundere.
Het MNW geeft twee Vlaamse bewijsplaatsen voor deze betekenis van stempen,
het WNT haalt alleen Kiliaan aan. Volgens Fokkema is dit woord ‘bij gebrek aan
gegevens moeilijk in te delen’ (1935, nr. 75).

Styghe. twyntigh. Viginti. half styghe.
tyen. Decem.

S t i j g h . sicam. fris. vvestphal. j.
t w i n t i g h . Viginti. vulgò stega. (in 1588:
S t i j g h . sicam. fris. vvestphal. j. t h i ē .
Decem, deni, numerus denarius.)

Opmerkelijk is hier de vergissing van Kiliaan in 1588, blijkbaar alleen te verklaren
door ‘half styghe. tyen’ in de Teuthonista. Als Kiliaan voor dit woord (en voor de
aanduidingen fris. vvestphal.) nog een andere lexicografische bron had, zou hij dan
niet eerder zijn vergissing hebben ingezien? Voor stijg, twintig, geven het MNW (i.v.
stige) en het WNT enige voorbeelden uit het Noorden en Oosten van Nederland.
Redimiculum...eyn huyve dair die
vrouwen off jonfferen oir sticksel of
hoifgewait an vestigen.

s t i c k s e l , s t i c k . fris. sicamb. Vitta
puellaris, peplum, calypta, calantica.
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Voor deze betekenis van stiksel verwijzen het MNW en het WNT alleen naar de
Teuthonista en Kiliaan.

Stouwen. berungen. in D. beDwingen.
Dwyngen...stouwen...Compescere.
Cohercere...

s t o u w e n . fris. j. compescere, cogere,
coërcere.

Stouwen. schutten als men men water
stouwet.
Voor deze betekenis van stouwen geeft het MNW, behalve Kiliaan en de
Teuthonista, één Overijsselse bewijsplaats en het WNT drie bewijsplaatsen, waarvan
twee Overijsselse. Volgens Fokkema is deze betekenis ‘inderdaad Fries’ (1935, nr.
55).
We twijfelen eraan of Kiliaan deze zeldzame woorden of betekenissen nog in een
andere geschreven bron gevonden zou hebben. Maar waarom kenmerkte hij dan
woorden uit de Teuthonista niet alleen als sic., maar ook als fris. (vaak terecht) en
eenmaal als vvestphal.?

2.3. Het Dictionaire van Mellema
Het enige bekende zestiende-eeuwse woordenboek dat door een Fries werd
samengesteld, is het Dictionaire ou Promptuaire Flameng-Francoys van Else Eduard
3)
Leo Mellema, geboren te Leeuwarden in 1544 en leraar Frans te Antwerpen . De
eerste uitgave van dit Dictionaire draagt op de titelpagina het jaartal 1587 (er is ook
een uitgave met het jaartal 1589), maar de voorrede op het eerste,
Nederlands-Franse, deel is gedateerd 1591 en die op het tweede,
Frans-Nederlandse, 1592. Vermoedelijk houdt dit verband met het feit dat de drukker
en uitgever ervan, Jan van Waesberghe, in 1589 van Antwerpen naar Rotterdam
verhuisde. Deze gebruikte blijkbaar nog te Antwerpen gedrukte titelpagina's, maar
4)
het woordenboek zelf zag vermoedelijk pas in 1591/1592 het licht , zodat Kiliaan
het nog wel niet voor zijn Dictionarium van 1588 gebruikt kan hebben.
De overeenkomst van Kiliaans fris.-woorden met het Dictionaire van Mellema kan
voor een groot deel verklaard worden door de Thesau-

3)
4)

Cf. G.A. Wumkes, art. Mellema (E.E.L.), in Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek.
Leiden. X. 1937, kol. 603-604.
Zie F. Claes, Lijst van Nederlandse woordenlijsten en woordenboeken gedrukt tot 1600.
Nieuwkoop, 1974, p. 84.
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rus als gemeenschappelijke bron. Hoewel 144 van Kiliaans fris.-woorden en 17 van
zijn ‘alleen fris.’-woorden ook bij Mellema staan, is er immers geen enkel van deze
woorden alleen bij Mellema te vinden. Toch is het niet uitgesloten dat Kiliaan tussen
1588 en 1599 bij sommige woorden de aanduiding fris. voegde na vergelijking met
dit Dictionaire. Van de 32 fris.-woorden in het Etymologicum die in het Dictionarium
van 1588 zonder deze aanduiding staan, vinden we er immers 12 bij Mellema; deze
vermeldt ook 16 fris.-woorden die Kiliaan in 1588 nog niet had opgenomen. Van
deze 28, in 1599 nieuwe, fris.-woorden heten er 20 fris. holl., soms gecombineerd
met een andere aanduiding. De aanduidingen fris en holl. kunnen we in de meeste
gevallen niet door de andere mogelijke bronnen verklaren.
De twaalf woorden die Kiliaan in 1588 zonder en in 1599 met de aanduiding fris.
heeft opgenomen en die hij bij Mellema kon vinden, zijn:

Droessel

1588
sax. sicamb.

1599
germ. sax. sicamb fris.

Droesel staat ook in de Thesaurus Theutonicae linguae, droissel in de Teuthonista,
drossel bij Murmellius (1518, f. B i v ), Trostel bij Dasypodius en Drostel bij Chytraeus
(1582, kol. 377). Door deze bronnen kunnen de aanduidingen germ., sax. en sicamb.
verklaard worden. Kan de aanduiding fris. op Mellema steunen? Volgens de Taalatlas
van Oost-Nederland en aangrenzende gebieden (Assen, 1957), kaart 10, Merel,
van K. Heeroma komen drosel, drouscl en bijvormen in OostFriesland en het Emsland
voor, tot bij, maar niet ten westen van de Nederlandse grens.
er-dom

vetus

vetus. sax. fris. sicamb.

Erdom staat ook in de Thesaurus en bij Chytraeus (1582, kol. 574).
Ouel (j. euel)

vetus

vetus. sax. sic. fris.

Ouel staat ook in de Thesaurus, Oevel in de Teuthonista.
Prael

(geen aanduiding)

hol. fris.

Prael staat ook in de Thesaurus. Volgens Fokkema is dit woord Fries en Hollands
(1947, nr. 42).
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Runnen

(geen aanduiding)

(na de Latijnse
synoniemen) fris. runnen.
ang. runne.

Runnen staat ook in de Thesaurus en in Kiliaans Dictionarium van 1574. Bij
Calepinus staat Ang. To runne (i.v. Curro). Kiliaan kon runne als Fries en Engels
echter ook bij Merula vinden (zie beneden 2.6).
Saelgie (j. sauie)

vetus. fland.

vetus. fland. fris. hol.

De vorm Saelge staat bij Paludanus en in het Naembouck.

Schitte

(geen aanduiding)

holl. fris. fland.

Schitte staat ook in de Thesaurus en Schite in het Naembouck.
Snigghe (j. slecke)

(geen aanduiding)

sax. holl. fris.

Snigge staat ook in de Thesaurus en de samenstellingen Seesnigge en
wegeschnigge bij Chytraeus (1582, kol. 381 en 382).
Stapel (j. krekel)

vetus

vetus. sax. sicamb. holl.
fris.

Stapel staat ook in de Nomenclator van Junius (1577, p. 57 b) en in die van
Chytraeus (1582, kol. 388).
Talch, talgh (j. ruet)

sax. sicambr. oostland.

sax. sic. fris.

Talgh staat ook in de Thesaurus en Tallich bij Chytraeus (1582, kol. 350).
Troffel

(geen aanduiding)

holl. fris.

Troffel staat ook in de Thesaurus. Volgens Fokkema is het Fries en Hollands
(1947, nr. 74).
Vledder (j. vlier)

sax. sicamb.

sax. sicamb. holl. fris.

Vledder staat ook in de Thesaurus en Flederbom bij Chytraeus (1582, kol. 463).
Volgens het kaartje van P.G.J. van Sterkenburg in Het Glossorium Harlemense
('s-Gravenhage, 1975, p. 203) is vledder in
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Oost-Friesland en Groningen gebruikelijk. Hij vermoedt ‘dat de door Kliaan gebruikte
bronnen debet zijn aan deze “ontspoorde”’ vorm (p. 204). Kan Mellema de bron
voor vledder zijn?
Toch is de aanduiding fris. uit het woordenboek van Mellema als zodanig moeilijk
te verklaren: dit is immers een algemeen Nederlands (hij noemt het zelf Flameng)
en geen Fries woordenboek. Nog moeilijker is de aanduiding holl. te verklaren
(Mellema was een Fries, geen Hollander), die we in de voorbeelden uit Mellema
vaak samen met fris. vinden.

2.4. De Nomenclator van Junius
De Hoornse geneesheer Hadrianus Junius kenmerkt in zijn Nomenclator omnium
5)
rerum (Antwerpen 1567) sommige woorden als door Friezen (Frisiis) gebruikt .
Zoals De Smet (p. 145) opmerkt, geldt dit echter slechts voor vier van Kiliaans
6)
fris.-woorden: karuts (sax. fris.), in de Nomenclator ‘Cyprinus...apud Cimbros &
Frisios Karutz’ (1577, p. 52 b), pudde (fris.), in de Nomenclator ‘Mustela...Een
aalpuyt, pudde Frisiis’ (p. 54 a), schaep-entel (fris.), in de Nomenclator
‘Bryonia...schaepentel Frisiis’ (p. 92 a) en warmeiaute (fris.), in de Nomenclator
‘Cyceon...Frisiis recepta warmeiaute (p. 74 a).
Onder de 88 andere fris.-woorden van Kiliaan die ik in de Nomenclator heb kunnen
vinden, zijn er nog twee die hij alleen als fris. kenmerkt, 50 die hij fris. holl. noemt
en 30 fris. holl. gecombineerd met andere aanduidingen; in totaal zijn er slechts
twaalf zonder de aanduiding holl. Dat Kiliaan woorden die hij van de Hollander
Junius overneemt, holl. noemt, kunnen we normaal vinden, maar waar komen al
die fris.-aanduidingen bij deze woorden vandaan?
Met de volgende voorbeelden kunnen we aantonen dat Kiliaan een

5)

6)

Het is goed mogelijk dat Kiliaan juist onder invloed van deze Nomenclator begonnen is met
het opnemen van gewestelijke aanduidingen in zijn woordenboek: cf. G. de Smet, Junius'
Nomenclator, Hollandse bron van Kiliaens Vlaamse woorden, in Album Edgard Blancquaert.
Tongeren, 1958, p. 197-208.
Volgens Junius zijn de Cimbri ‘Holsatij & Slesuicenses’ (Nomenclator 1577, p. 401), dus
inwoners van Sleeswijk en Holstein. Vermoedelijk beschouwt Kiliaan hen als Saksen en
kenmerkt hij karuts daarom als sax.
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aantal ongewone fris.-woorden zeer waarschijnlijk uit de Nomenclator heeft
overgenomen:

Nomenclator (1577)
Toral & toralium...B. Slaeplaken,
spreeder, beddespreeder (p. 183a).

Etymologicum (1599)
b e d -s p r e e d e r . fris. holl. j.
b e d -d e -l a e c k e n . Toral.
s p r e e d e r . hol. fris. j.
slaepiaecken.

I.v. spreiden verwijst het MNW alleen naar Kiliaan en het WNT alleen naar Junius.
Fokkema noemt echter beide woorden Fries en Hollands (1947, nr. 2 en nr. 64).
Carbunculus...ἄνθραξ...malignus, qualis b u y e , b u y d e . fris holl. j. p e s t k o l e .
pestilente in lue grassatur...B. Buyde,
Anthrax, carbunculus pestilens.
carbonckel, t' vier (p. 305 b).
Deze betekenis van bui(de) komt niet voor in het MNW of het WNT. Fokkema
noemt dit woord ‘zonder nadere gegevens moeilijk in te delen’ (1947, nr. 112) en
E. Halbertsma schrijft dat het Friese boedde geen zweer (anthrax) is, maar een
kneuzing of een door een kneuzing veroorzaakt gezwel (Van der Kooi, p. 7).
Scruta Horat. Lucill. friuola Vlpiano,
Vetera & fracta supellectilia...B. Oude
prondelinghe, slechten huysraet, gruet
(p. 170 a).

G r u e t , g r u e t e . fris. holl. Faex. &
Srcuta, friuola, supellectilia vetera &
fracta.

De Thesaurus vermeldt Grute, met de betekenis van Faex, d.i. Heffe, oft droessem.
De betekenis van slechten huysraet, die Kiliaan van Junius heeft overgenomen,
staat niet in het MNW of het WNT, maar Fokkema noemt ze Fries en Hollands (1947,
nr. 14).
Claua, pro baculo quo caniculuos
necent...B. Hasenkneppel (p. 190 b).

h a s e n -k n e p e l . holl. fris. Claua,
baculus quo caniculi necantur.

Het woord hasenkneppel staat niet in het MNW; het WNT (i.v. kneppel, VII 4557)
verwijst ervoor alleen naar Junius. Volgens Fokkema is het Fries en Hollands (1947,
nr. 15).
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Papula poterit vocari etiam pustula
h o n d s -m e e d e . holl. fris. j.
aquam in vesiculae modum
continente...Bel. Hontsmeede (p. 206 a).
h o n d s -b l e y n e .
h o n d s -b l e y n e . Papula, pustula
aquam in vesiculae modum continens.
q.d. pustula canina.
Kiliaan beschouwt hondsbleyne, dat ook nu nog (hondsblein) in Van Dale staat,
als het gewone woord voor zo'n gezwel; bij dat woord plaatst hij dan ook de Latijnse
uitleg van Junius. Hondsmeede, dat niet in het MNW of het WNT staat, is volgens
Fokkema Hollands, maar Friese bewijsplaatsen ontbreken ervoor (1947, nr. 86).
Mansum...B. Gekuyde spijse (p. 64 b).

K u y d e n . holl. fris. j. k n a u w e n .

Voor kuyden verwijst het MNW alleen naar Kiliaan; het woord staat niet in het
WNT. Volgens Fokkema ontbreken Friese bewijsplaatsen ervoor, maar is het wel
Hollands (1947, nr. 90).
Susurrus. Horat. Submissum murmur...B. R i j t e l e n . fris. holl. Susurrare,
Suysinge, suyselinge, tuytinge,
summissè murmurare.
ruyselinge, gonsinge, rijtelinge (p. 249
b).

Rijtelen, dat niet in het MNW of het WNT staat, komt volgens Fokkema alleen bij
Kiliaan voor (1947, nr. 130). Ik merk op dat Kiliaan de gewonere woorden
suyselinghe, suisinghe, tuytinghe en gonsinghe zonder een speciale aanduiding
heeft opgenomen en dat hij bij ruysselē verwijst naar rijsselē.
Nola, tintinnabulum...B. Clocxken,
r i n g k e l . holl. fris. Nola, tintinnabulum,
schelle, belle,
crotalum, crembalum: crepitaculum.
rinckele...Crotalum...crepitaculum...Belgae
alii Rinckele, alij klater nominamus (p.
222 b).
Kiliaan schrijft ringkel met een g en met een kleine beginletter om het etymologisch
te verbinden met het eraan voorafgaande R i n g h e n , r i n g k e l e n . vetus. Sonare,
pulsare, tinnire. ang. ringe. Dit vetus-woord schijnt hij naar aanleiding van ringkel
en van het Engelse to ringe gevormd te hebben. Voor deze betekenis van ringen
verwijzen het MNW en het WNT alleen naar Kiliaan; rinkelen daarentegen, vóór
Kiliaan niet opgetekend, is sindsdien een zeer gewoon woord ge-
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worden. Het MNW (i.v. ringen) en het WNT verwijzen ook voor rinkel in de betekenis
van bel alleen naar Kiliaan; toch noemt Fokkema deze betekenis Fries en Hollands
(1947, nr. 45). Ik merk nog op dat klater in het Etymologicum zonder een speciale
aanduiding staat als synoniem van ratel.
Murices Q. Curtio & Val. Max. triboli siue v o e t - n a g h e l . fris. j. m i n c k - i j s e r .
tribuli Veget. Machinulae ferreae
Murex.
tetragonae, aculeis exstantibus infestae,
quae spargi solent aduersus hostiles
eruptiones...B. voetangels, minckijsers
(p. 204 a).
m i n c k - i j s e r . Murex, tribulus,
asteriscus aculeatus: machinulae ferreae
tetragonae aculeis exstantibus, quae vt
inimici pedes laedant, sparguntur.
Kiliaan beschouwt minckijser als het gewone woord; hiervoor vinden we trouwens
verscheidene voorbeelden in het MNW en het WNT. Dat Kiliaan voetangel zelf niet
kende, blijkt uit zijn verschrijving voetnaghel (reeds in 1588 voet-naeghel). Voor
voetnagel in de betekenis van ‘voetangel’ verwijst het WNT (XXII, kol. 396) naar
Kiliaan en een door hem beïnvloed woordenboek uit 1707, maar ook naar een tekst
van W.J. Verwer uit 1572. Dr. J.J. Temminck, die deze tekst heeft uitgegeven, heeft
meegedeeld dat in het handschrift duidelijk voetnaghelen staat, maar hij sluit de
mogelijkheid van een verschrijving allesbehalve uit. Wellicht is deze betekenis van
voetnagel dus een ‘spookbetekenis’. Fokkema noemt het woord onbekend (1935,
nr. 124). Voetangel echter, waarvoor het MNW en het WNT verscheidene
bewijsplaatsen geven, staat met een andere Latijnse uitleg ook reeds in de
Teuthonista (voitangel) en de Thesaurus (Voetangel).

2.5. Theodorus Clutius
Een andere bron voor Kiliaans fris. holl.-woorden is het werk van Theodorus Clutius,
eigenlijk Dirk Cluyt, Van de Byen, hare wonderlicke oorspronc, natuer, eygenschap,
krachtige ongehoorde ende zeldzaeme Werken (Leiden, 1597). Clutius was
apotheker te Delft en van 1594 tot zijn dood in 1598 assistent van Carolus Clusius
(Charles de l'Ecluse), hoogleraar te Leiden. Zijn werk over de bijen stelde hij trouwens
op in de vorm van een samenspraak met Clusius.
Van de 14 trefwoorden die ik in het Etymologicum als mogelijke
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ontleningen aan dit werk van Clutius heb gevonden, kenmerkt Kiliaan er tien als
holl. fris., twee als holl. (que-kruyd en wolfs-scheet), één als holl. sic. (wolf, een
soort mot; zou hij dit ook nog elders gevonden hebben?) en één (luy-bye) neemt
hij op zonder gewestelijke aanduiding. Van de tien holl. fris.-woorden heb ik er twee,
kapelleken en vlinder, ook in de Nomenclator van Junius aangetroffen. Van al deze
woorden staat er nog geen enkel in Kiliaans Dictionarium van 1588.
De acht holl. fris.-woorden waarvoor ik Clutius als enige bron heb gevonden,
bespreek ik hier.

Clutius (1597)
Etymologicum (1599)
De derde soort zijn de koningen, die de g h e - r e c h t i g h . holl. fris. Rex apum.
twee voorgaende soorten maekt en
regeert zonder welke haer rijk niet en kan
bestaen, sy worden geheeten Koningen,
Moeders gerechtige, om dat als een korf
oft stok met Bien is zonder Koning,
daerom word geheeten te sijn
ongerechtig...(p. 3).
Fokkema, volgens wie dit woord alleen bij Kiliaan voorkomt, schrijft: ‘Wel heel
vreemd’ (1947, nr. 127). Ik meen dat we dit ghe-rechtigh ook alleen kunnen begrijpen
door de uitleg van Clutius, die wel duidelijk Kiliaans enige bron hiervoor was. In zijn
kanttekeningen bij het Etymologicum heeft Kiliaan, blijkbaar ter verduidelijking, aan
dit artikel nog toegevoegd: i. bie-moeder, bie-koning.
De 6. soort word in 't Grieks Sphex, by H o r e n - t o r e n . holl. fris. j. w e s p e .
Plinius Vespa geheeten, om datse tegen Vespa.
den avond (zoo men zegt) vliegen vangt,
en hier wordense wespen, Horentorens
genoemt (p. 3).
Volgens het WNT wordt horentoren ‘in 't Westland gebezigd in toepassing op de
hommels’; voor de betekenis ‘wesp’ verwijst het alleen naar Kiliaan.
Yek ofte Bien-brood...en is niet
i e c k e . holl. fris. Opus in mellarium
zuyver...een materie die taey is...en noch vilius: mel vilius, ex apum genitura &
is 't zelve niet zonder was (p. 40-41).
mellis faece expressum.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 92

177
Voor deze betekenis van ieke verwijst het MNW alleen naar Kiliaan, maar het WNT
geeft er twee Noord- en een Zuidnederlandse bewijsplaats voor. Volgens Fokkema
zou ze alleen bij Kiliaan voorkomen (1947, nr. 128).
...de Sijropen, en Lohoch ofte Liksels,
welke met Honing gemaekt worden (p.
179).

l e c k s e l , l i c k s e l . holl. fris. Loch siue
Lohoh. syrupi genus.

Deze betekenis van liksel staat niet in het MNW of het WNT. Volgens Fokkema
komt ze alleen bij Kiliaan voor (1947, nr. 129).

om Que-kruyd oft Que-vleesch te
maeken.

q u e - v l e e s c h . hol. fris. j.
que-kruyd, que-moes.

Nemt Que-peiren oft Que-appelen...(p.
162).

q u e - k r u y d . hol. j. q u e - m o e s .
q u e - m o e s . Cydonite: placenta ex
cydonijs malis. vulgò diacydonium,
cydoniatum, cotoniatum.

Het valt op dat Kiliaan que-vlesch als hol. fris. en que-kruyd, uit dezelfde tekst
van Clutius overgenomen, als hol. kenmerkt. Que-moes, dat hij blijkbaar het gewone
woord vindt (moes is ook nu nog het gewone woord voor tot brij gekookte vruchten),
heeft hij misschien ook naar aanleiding van deze tekst van Clutius gevormd: het
staat nog niet in het Dictionarium van 1588 en ik heb er geen andere bron voor
kunnen vinden; het WNT verwijst ervoor alleen naar Kiliaan. Voor que-vleesch en
que-kruyd geeft het MNW enige Gelderse bewijsplaatsen, het WNT o.a. enige
Hollandse. Volgens Fokkema is que-vleesch geen Fries, maar wel Hollands (1947,
nr. 94).
Papilones ofte Vlienders, Kapellekens,
Schoenlappers...(p. 5).

V l i n d e r . holl. fris. j. p e p e l . Papilio.
k a p e l l e k e n . holl. fris. j. k a p p e l .
Papilio.
s c h o e n - l a p p e r . holl. fris. j.
v l i n d e r . Papilio.

Zoals ik boven reeds gezegd heb, staan Capelleken en vlindere ook in de
Nomenclator van Junius (p. 57 a, i.v. Papilio). Schoenlapper wordt volgens het WNT
in Zuid-Nederland en Zuid-Afrika in deze betekenis gebruikt; toch schrijft Fokkema
dat het Fries en Hollands is (1947, nr. 54).
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...den besten ongepijnden ofte
s e e m - h o n i g h . holl. fris. j.
Maegden-honing oft
maeghden-honigh.
Zeem-honing...ongepijnden oft
Maegden-honing geheeten, om dat hy
zonder perssen word verkregen (p. 143).
m a e g h d e n h o n i g h . Mel virgineum,
mel acapnon, mel primi examinis: mel nō
pressum, protropum.
Het artikel maegden-honigh, dat in het Dictionarium van 1588 met een kortere
verklaring stond (Mel virgineum, mel acapnos, sine fumo collectum), heeft Kiliaan
in 1599 blijkbaar uit Clutius aangevuld. Het woord seem-honigh is volgens Fokkema
‘zonder nadere gegevens moeilijk in te delen’ (1947, nr. 123). Als samenstelling
heb ik dit woord nergens anders kunnen vinden.
Wat zijn dat Spijlen die gy zegt
S p i j l e n . hol. fris. Stipites intergerini in
uytgetogen zijn. T. Cl. Het zijn recht
alueariis: bacilli decussatim compositi
platte stokskens die kruyswijs na dikte quibus apum opus innititur.
van den korf door en weder
doorgestoken word, om dat het werk daer
op zoude rusten (p. 79-80).
Deze betekenis van spijl noemt het WNT ‘nog gewestelijk’, maar het verwijst
7)
ervoor alleen naar Kiliaan . Fokkema noemt het woord Fries en Hollands (1947, nr.
63), maar denkt hij wel aan een deel van een honingraat, zoals Kiliaan dit als
essentieel in zijn Latijnse uitleg opneemt? Ik merk op dat dit artikel geschrapt werd
in Kiliaans werkexemplaar van het Etymologicum met zijn kanttekeningen.
Het is duidelijk dat Kiliaan minstens acht holl. fris.-woorden uit de Van de Biën
van Clutius heeft overgenomen: de meeste ervan zijn ongewone woorden, met
betrekking tot de bijenteelt, die vóór Kiliaan niet in een woordenboek werden
opgenomen. De aanduiding holl. fris. bij deze woorden is eigenaardig, vooral omdat
Kiliaan drie andere ontleningen aan dit werk wel holl., maar niet fris. noemt.
Ter vergelijking wil ik nog vermelden dat ik in Kiliaans kanttekeningen (Kiliaan 4,
die t.z.t. zal verschijnen in de reeks Monumenta Lexicographica Neerlandica) nog
zeven ontleningen aan hetzelfde werk

7)

Eveneens met een verwijzing naar Kiliaan heeft P. Weiland deze betekenis opgenomen in
zijn Nederduitsch taalkundig woordenboek (v.8. Dordrecht 1810). Hieruit werd ze blijkbaar
(zonder verwijzing) als tweede betekenis van spijl overgenomen in de verschillende uitgaven
van Van Dale. Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, tot en met de tiende ('s-Gravenhage
1976).
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van Clutius heb gevonden: hiervan noemt Kiliaan er slechts twee, broedbye en
hommel, als hol. en de andere vijf, bienbrood, derdelinghen, marteler, overstal en
veurwachs, neemt hij zonder een speciale aanduiding op. Geen enkel ervan noemt
hij fris.

2.6. Andere bronnen
De Smet vermeldt twee fris.-woorden die Kiliaan waarschijnlijk in zijn Etymologicum
heeft opgenomen uit Merula's uitgave van Willirams Oudduitse parafrase van het
Hooglied: boel-gaue, in 1599 toegevoegd aan het trefwoord boel-goed, dat reeds
in het Dictionarium van 1588 stond (De Smet, p. 149), en runnen, in 1599 als
fris.-equivalent opgenomen i.v. Runnen, dat als trefwoord geen speciale aanduiding
heeft; Merula noemt runne Fries en Engels (De Smet, p. 151, n. 13).
Ik heb nog enige fris.-woorden gevonden die Kiliaan wellicht uit deze uitgave van
Merula heeft overgenomen: Hesse (fris. holl. j. s t o o t -d e g e n . Parazonium; Merula,
p. 77. Hesse staat ook in de Nomenclator van Junius, 1577, p. 201 a. Volgens
Fokkema ontbreken Friese bewijsplaatsen voor dit woord, maar is het wel Hollands:
1947, nr. 83); of (fland. fris. holl. j. a f ; Merula, p. 93); op-teen (sax. fris. Educare;
Merula, p. 136: optogen, educabant. Voor deze betekenis van ‘opvoeden,
grootbrengen’ verwijst het MNW i.v. optien alleen naar Kiliaan, maar geeft het WNT
i.v. optiegen en optogen verscheidene voorbeelden; de vorm opteen heb ik echter
nergens dan bij Kiliaan kunnen vinden en schijnt een reconstructie uit optogen te
zijn); poke (fris. sicamb. holl. fland. Pugio...; Merula, p. 77. Voor deze betekenis van
pook verwijst het MNW alleen naar woordenboeken, maar het WNT naar
verscheidene plaatsen uit de literatuur); radde (i.v. r a d e . fris. j. d r a d e . Celer...;
Merula, p. 158. Rade stond reeds als fris. in het Dictionarium van 1588. Volgens
Fokkema is dit woord Fries en Hollands: 1947, nr. 44); Steghe, stijghe (sax. fris.
holl. sicamb. Angiportus...; Merula, p. 53. Stijghe staat ook in de Thesaurus
Theutonicae linguae, Steghe bij Mellema, steege in de Teuthonista en stich bij
Chytraeus, 1582, kol. 46). Van deze zes woorden noemt Merula er geen enkel Fries.
Ze ontbreken alle nog in Kiliaans Dictionarium van 1588.
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Verder noemt De Smet het niet onmogelijk, maar allesbehalve zeker dat Kiliaan de
aanduiding fris. bij kae/ka en petter aan de Historia Animalium (Zürich 1555) van
Conrad Gesner zou hebben opgenomen. Een aantal andere lokaliseringen in
hetzelfde werk heeft Kiliaan echter niet opgenomen (De Smet, p. 150).
Er blijven nog een aantal vraagtekens over in verband met Kiliaans bronnen voor
Friese woorden. Zo verwijst hij i.v. ooghe, oghe, aeghe, aughe (sax. fris. Insula)
naar Pancratius Castricomius Alcmarius, die dit woord als element van Friese
plaatsnamen zou vermelden (cf. De Smet, p. 151, n. 17). Nu wordt de taalkundige
commentaar in Merula's uitgave van Williram aan Pancratius Castricomius
toegeschreven en daar vinden we Aha als element van plaatsnamen ‘in Flandria,
Brabantia, in Frisia’ (p. 156). Toch is het onwaarschijnlijk dat Kiliaan voor deze
commentaar naar Pancratius zou verwijzen, aangezien hij, zoals De Smet (p. 150)
schrijft, voor vier andere woorden eruit naar Merula, de uitgever ervan, verwijst.
I.v. kaey-dijcken verwijst Kiliaan naar een Henricus Frisicus, die ook opgenomen
is in zijn auteurslijst vooraan. De enige auteur van deze naam die ik heb kunnen
vinden, is een karthuizer die omstreeks 1500 overleed en die een Chronicon sui
ordinis schreef (cf. Jacobus Wimpheling, Epitoma rerum Germanicarum. Straatsburg
1505, caput CLII); dit werk heb ik echter niet kunnen vinden.
Fokkema schrijft (1935, p. 218) dat het Cruydeboeck van Dodoens waarschijnlijk
Kiliaans bron geweest is voor Suyde (fris. Plantago marina). Ik heb dit woord echter
niet kunnen vinden in de zestiendeeeuwse uitgaven van dit werk (uit 1554 en 1563)
of in de Stirpium Historia, de Latijnse bewerking ervan, uit 1583. Ik vermoed dat
zuyde pas in een zeventiende-eeuwse uitgave van het Cruydeboeck werd
opgenomen (Fokkema zegt niet welke uitgave hij geraadpleegd heeft) en dat het
erin misschien juist uit het Etymologicum werd overgenomen.
Nog voor andere fris.-woorden heeft Kiliaan zeker een tot nu toe onbekende
schriftelijke bron gebruikt. Zo bijv. voor G l a d . holl. fris. j. g l o e d i g h , g l o e d e n d e
(Ignitus, candens), waarover het WNT schrijft (V 16): ‘Waarschijnlijk heeft hij dit
woord overgenomen uit een woordenboek of glossarium waarin glād voor gland
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stond; gland is Friesch en beteekent: gloeiend’ (cf. ook Fokkema 1947, nr. 116).
Kiliaans Glad zou dan een ordinaire verkeerde lezing zijn. Andere woorden waarvoor
een schriftelijke bron waarschijnlijk is, zijn bijv. boel-huys (fris. holl. j. s t e r f -h u y s ),
waarvoor het WNT alleen naar Kiliaan verwijst en waarvan Fokkema schrijft: ‘Wellicht
door Kiliaan verkeerd opgevat’ (1947, nr. 114); boffen (holl. fris. A contractu resilire...),
volgens het WNT en Fokkema (1947, nr. 82) Noordhollands en Utrechts; Dam-beere
(fris. holl. j. i e n e u e r b e s i e ), dat volgens Fokkema ‘in Saksische streken’ bekend
is (1947, nr. 115); Polter-gheest (fris. Genius malus homini insidians), volgens
Fokkema uit het Hoogduits overgenomen (1935, nr. 103) en waarbij het WNT opmerkt
dat Kiliaans toevoeging ‘fris.’ niet bijzonder duidelijk is; snebbe, sneb-schuyte (holl.
fris. Cymba oblonga), dat volgens het WNT en Fokkema (1947, nr. 100) vooral in
Groningen en Utrecht voorkomt; sweerd-houder (sax. fris. sicamb. j.
b r u y d -l e y d e r ), waarvoor het MNW alleen naar Kiliaan verwijst; tassche (fris.
Appendix domus...), volgens het MNW in Noord-Holland gebruikelijk, maar volgens
Fokkema door gebrek aan gegevens moeilijk in te delen (1935, nr. 79). De meeste
van deze en andere dergelijke woorden lijken ons echter veeleer in een of ander
gespecialiseerd werk thuis te horen dan in een eenvoudig schoolboek of glossarium.
Bovendien schijnen de bronnen ervoor nu eens Hollandse, dan weer Nederduitse
en soms weer Oostnederlandse werken geweest te zijn.
Van de 154 fris.-woorden waarvoor ik geen bron heb gevonden, heeft Kiliaan er
echter ook een aantal zelf gevormd uit andere woorden die hij in een van zijn bronnen
had aangetroffen. Zo wordt in het MNW terecht opgemerkt dat Ver-taeren (sax. fris.
Remollire...) schijnt te moeten dienen ter verklaring van de betekenis van ver-taerdt,
ver-taer-digh (sax. fris. sicamb. Tener...) (IX 121) en vroeden (vetus. holl. fris.
Iudicare) misschien ter verklaring van vroetschap (IX 1380). Op dezelfde wijze kan
Kiliaan mancken (sax. fris. sicamb. Carere, deficere, deesse) naar analogie van het
Romaanse mancare (gal. manquer: ital. mancare) gevormd hebben om Manck
(Mancus) te verklaren (het WNT IX 211 schrijft: ‘noch in het Mnl. noch in het Nnl.
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is manken als zoodanig duidelijk aangewezen’); onverklaard blijven echter Kiliaans
gewestelijke aanduidingen bij dit woord.
Aan andere dergelijke afleidingen voegt Kiliaan vaak dezelfde aanduidingen toe
als aan het woord waarvan hij ze afleidt. Dit doet hij bijv. bij onder-metten (holl. fris.
sicamb. Merendam sumere), afgeleid van onder-met (hol. sic. fris. Merenda), dat
hij in de Thesaurus en bij Mellema kon vinden; het MNW (i.v. onderen) verwijst
ervoor alleen naar Kiliaan en het WNT vermeldt het niet. Leuen (sax. fris. j. l i e u e n .
Amare) heeft Kiliaan vermoedelijk afgeleid van Leue (sax. fris. l i e f d e . Amor), dat
hij bij Chytraeus (1582, kol. 568 en 572) kon vinden; geen van beide woorden staat
in het MNW of het WNT. Meede (holl. fris. j. p u y s t e , b u y l e , d.i. Vomica, pustula...)
heeft hij waarschijnlijk afgeleid van honds-meede (holl. fris. j. h o n d s -b l e y n e ,
d.i. Papula, pustula...), dat ik boven onder 2.4 heb besproken; volgens Fokkema
ontbreken voor meede Friese bewijsplaatsen, maar is het wel Hollands (1947, nr.
91).
De Smet schrijft (p. 145) dat Kiliaan vermoedelijk ook Jaute (fris. Scyphus ligneus:
& Donum) Fries noemt omdat het een bestanddeel is van warmeiaute (i.v.
waerme-sante...fris. Cyceon...), dat ik onder 2.4 al vermeld heb; jaute, dat niet in
het MNW of het WNT staat, heeft Kiliaan wellicht zelf gevormd uit warmeiaute. Dit
kan ook het geval zijn voor entel (fris. vetus. Fimus. stercus) als bestanddeel van
schaep-entel (fris. Fimus ouillus). Dit laatste woord heeft Kiliaan vermoedelijk gehaald
uit zijn tweede artikel schaep-entel (fris. Bryonia...), waarin staat dat deze plant zijn
naam krijgt ‘à similitudine fimi ouilli’; dit artikel heeft Kiliaan overgenomen uit de
Nomenclator van Junius (1577, p. 92 a). Voor Kiliaans eerste betekenis van
schaepentel (fimus ouillus) verwijst het WNT alleen naar Kiliaan, voor de plantnaam
ook naar Dodoens (het woord staat nog niet in het Cruydeboeck van 1554 of 1563);
volgens Fokkema zijn beide woorden echter echt Fries (1935, nr. 45 en 46). Voor
entcl geeft het WNT één Hollands voorbeeld; dit woord heet in Kiliaans Dictionarium
8)
van 1588 alleen nog maar vetus, blijkbaar als ‘grondwoord’ van schaep-entel.

8)

Cf. mijn artikel over Vetus-woorden bij Kiliaan in Ts. 92 (1976), p. 81-109.
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3. Besluit
Ongeveer drie vierde van Kiliaans fris.-woorden heb ik aangetroffen in oudere
woordenboeken of in enige andere werken die Kiliaan kende en gebruikte. Blijkbaar
zijn deze werken zijn bronnen voor deze woorden geweest, inzonderheid voor de
vele ongewone en voor Fokkema ‘onbekende’ of ‘bij gebrek aan gegevens moeilijk
in te delen’ woorden. We kunnen moeilijk aannemen dat Kiliaan zo'n aantal zo
zeldzame woorden nog een tweede keer in ‘een of ander glossarium of schoolboek’
gevonden zou hebben en dat dit dan ‘grondslag en basis van zijn kennis van de
“Friese” woordenschat is geweest’ (De Smet, p. 150).
Waarop steunt Kiliaans aanduiding fris. dan wel? In de bronnen die ik voor deze
woorden aanneem, ontbreekt meestal elke aanduiding in die richting. Er is slechts
één Fries auteur onder, Mellema, en deze stelde geen Fries, maar een Nederlands
woordenboek (Dictionaire Flameng) samen. Slechts acht van Kiliaans woorden
worden in zijn bronnen uitdrukkelijk Fries genoemd: vier in de Nomenclator van
Junius, één in de uitgave van Williram door Merula en drie in de Historia Animalium
van Gesner.
Voor de andere bronnen, in de meeste gevallen dus, is Kiliaan op het eerste
gezicht niet altijd consequent geweest met zijn fris.-aanduiding: hij plaatst ze bij een
aantal woorden uit de Thesaurus Theutonicae linguae, uit de Nomenclator van
Junius, uit de Teuthonista van Van der Schueren en uit de Van de Biën van Clutius,
maar bij andere woorden, de meeste, uit dezelfde bron weer niet. Anderzijds weten
we dat Kiliaan zijn bronnen zorgvuldig nakeek, beoordeelde en schiftte en dat hij
hierbij zeer systematisch te werk ging. Bovendien zijn de fris.-aanduidingen volgens
Fokkema over het algemeen betrouwbaar: van de 124 fris.-woorden zijn er 63 nu
nog Fries, 34 niet Fries en 27 twijfelachtig of onbekend; van de 133 fris. holl.-woorden
zijn er 81 Fries en Hollands, 30 zeker Hollands en 22 twijfelachtig of onbekend (Van
der Kooi, p. II). Dit betrekkelijk kleine aantal vergissingen wijst erop dat Kiliaan zijn
aanduidingen niet naar eigen willekeur aanbracht.
Fokkema vindt dat Kiliaan vele fris.-woorden te eng begrensd heeft en dat deze
ook buiten het Friese gebied voorkomen. Een reden hier-
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voor kan zijn dat dit gebied zich volgens Kiliaan verder uitstrekte dan thans. We
merken op dat hij in zijn lijst van aardrijkskundige namen Delfsil, Emden, Groninghen,
Hasselt, Vliedorp (bij Ulrum) en Vollenhoue beschouwt als ‘fris.’ of ‘in Frisia’,
Swert-water (in Overijssel) als een waterloop ‘in fris.’, Benthem als een graafschap
‘Frisiis vicinus’ en Twendt als een volk ‘Frisiis contermini’. Dat Friesland zich verder
in oostelijke en zuidoostelijke richting uitstrekte, kan wellicht verklaren dat Kiliaan
verscheidene woorden uit de Theutonista van Van der Schueren en uit de
Nomenclator van Chytraeus niet alleen sic. of sax., maar ook fris. noemt. Maar
waarom dan sommige woorden wel en andere niet?
We betwijfelen het of Kiliaan West-Friesland (het noordelijke deel van
Noord-Holland) ook tot Friesland rekende. In zijn lijst van aardrijkskundige namen
schrijft hij bij alle plaatsen uit die streek, Alcmaer, Enckhuysen, Hegmond, Horne,
Medenblick, en ook bij de eilanden Tessel en Wieringh ‘in holl.’ of ‘(oppid.) holl.’.
Weliswaar vertaalt hij Waeter-landers, juist zoals West-vriesen, in het Latijn met
‘Frisiabones, Frisij minores, Frisij Cisrhenani’, maar hij voegt erbij ‘in Holland.’ Dat
hij invloed van de Westfriezen op het Hollands aannam, kan tot uiting komen in de
veel voorkomende combinatie fris. holl. Toch kan dit niet volstaan hebben om
sommige woorden van de Hollanders Clutius en Junius die aanduiding te geven en
andere woorden weer niet.
Het is zeker dat Kiliaan zijn woorden vrijwel uitsluitend uit gedrukte werken haalde.
Dat hij echter, ter nadere verklaring van sommige woorden, af en toe ook eens op
mondelinge inlichtingen kon steunen, kan wellicht opgemaakt worden uit een plaats
in zijn kanttekeningen bij het Etymologicum (die zullen verschijnen in de reeks
Monumenta Lexicographica Neerlandica): i.v. leeder heeft hij een later geschrapte
Latijnse omschrijving uit een werk van Justus Lipsius opgenomen met de woorden
‘quaeratur verum nomen a nautis’ (de juiste naam moet aan zeelieden gevraagd
worden); hierbij heeft hij, blijkbaar na de omschrijving geschrapt te hebben,
geschreven ‘vide weuelinghen’. Dit laatste woord heeft hij inderdaad verder in zijn
kanttekeningen opgetekend met de bij leeder geschrapte omschrijving. Zou Kiliaan
bij ge-
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legenheid ook mondelinge inlichtingen ingewonnen kunnen hebben om woorden
die hij in zijn schriftelijke bronnen gevonden had, nader te lokaliseren?
Eer we deze hypothese durven aannemen, zullen we echter nog verder moeten
zoeken naar Friese werken die Kiliaan geraadpleegd kan hebben, of het nu glossaria
zijn of niet-lexicografische werken. Hoe moeilijk de bronnen voor sommige van
Kiliaans gewestelijke aanduidingen te vinden zijn, toont ons ook een recent, nog ter
perse zijnde artikel (voor het Festschrift Heinrichs) van G. de Smet over Kiliaans
Sicambrische woorden: ook hij moet met vele vragen eindigen. Kiliaan geeft zijn
geheimen niet gemakkelijk prijs. Voor het Fries kunnen we voorlopig enkel zeggen
dat drie vierde van de fris.-woorden in oudere werken wordt aangetroffen, maar dat
we de fris.-aanduiding zelf slechts in enkele uitzonderlijke gevallen kunnen verklaren.
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Lijst van in dit artikel besproken woorden
aeghe, aughe 2.6
beddelaecken, beddelaken 2.1
bedspreeder 2.4
beraden, beraeden 2.1
besten (drieghen) 2.1
bienbrood 2.5
boelgoed, boelgave 2.6
boelhuys 2.6
boffen 2.6
bonsinck 2.1
broedbye 2.5
buye, buyde 2.4
dambeere (ieneuer besie) 2.6
dare (ast) 2.1
derdelinghen 2.5
drapen (passen) 2.1
droessel 2.3
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enster (unster) 2.1
entel 2.6
erdom 2.3
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gadde (wijtingh) 2.1
gasp, gaps (handvol) 2.1
gherechtigh 2.3
glad (gloedigh, gloedende) 2.6
goes (gans) 2.6
gruet, gruete, grute 2.6
hagghen 2.1
hasenkneppel 2.4
hesse (stootdegen) 2.6
hommel 2.5
hondsbleyne, hondsmeede 2.4
horentoren (wespe) 2.3
iaute 2.6
iecke 2.5
ka, kae (kauwe) 2.6
kaeydijcken 2.6
kapelleken (kappel) 2.5
karen (keeren) 2.2
karuts 2.4
knoef 2.1
koren (karen) 2.1
kuyden (knauwen) 2.4
kuym (nauwelijck) 1
laden (nooden) 1
lecksel, licksel 2.5
leuen (lieuen) 2.6
luybye 2.5
maeghdenhonigh 2.5
malen (schilderen) 1
mancken 2.6
manghel (ghebreck) 1
marteler 2.5
meede (puyste, buyle) 2.6
minckijser 2.4
of (af) 2.6
oghe, ooghe 2.6
ondermetten 2.6
opteen 2.6
ouel (euel) 2.3
overstal 2.5
petter (distelvincke) 2.6
poke 2.6
poltergheest 2.6
prael 2.3
pudde 2.4
quevleesch, quekruyd, quemoes 2.5
radde (rade, drade) 2.6
rijtelen 2.4
ringhen, ringkelen 2.4
ringkel 2.4
roebe (raepe) 2.2
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runnen 2.3, 2.6
saelgie (savie) 2.3
schaepentel 2.4, 2.6
schitte 2.3
schocke (schitte) 2.1
schoenlapper (vlinder) 2.5
seemhonigh (maeghdenhonigh) 2.5
snebbe, snebschuyte 2.6
snigghe (slecke) 2.3
soebe 2.1
spijlen 2.5
spreeder (slaeplaecken) 2.4
stapel (krekel) 2.3
steghe 2.6
stempen (stampen) 2.2
sticksel, stick 2.2
stijgh (twintigh) 2.2
stijghe (steghe) 2.6
stouwen 2.2
suyde 2.6
sweerdhouder (bruydleyder) 2.6
talch, talgh (ruet) 2.3
tassche 2.6
touw (werck) 2.1
troffel (truffel) 2.3
vertaeren 2.6
veurwachs 2.5
vijfwouter (pepel) 1
vledder (vlier) 2.3
vlinder (pepel) 2.5
voetanghel (minckijser) 2.4
vroeden 2.6
warmeiaute (kandeel) 2.4
wolf 2.5
wolfsscheet 2.5

Leuven, januari 1977
F. CLAES S.J.
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Vander Plasse citeert Seneca
Toen Cornelis vander Plasse de kluchten van Brederode Sa: in 1619 toe-eygende
1)
aan den vrolijken lezer , hief hij aan met dezen overladen volzin, waarin ik cursiveer:
‘Also den wijs-gier SENECA in zyn Boexken van de weldaden ons leert, wat te
bemercken staet in 't aen presenteren ende op-draghen van eenige gheschencken
aen onsen vrunden; dat wy, te weten, niet een vrouwe de wapenen, ende een
soldaet het spin-rocken in handen geven, ofte den huysman eens geleerden Doctoors
Boecken 't huys stuuren sullen; daer benevens oock te letten waer toe zynen vrundt
best geneghen, ende wat hem meest aengenaem zy, gelijck als den Drincke-broers
eenen helderen Roemer smakelycken Wijn, ende den Siecken eenen Heylsamen
Leckeren dranck: So is het dat ick siende op den droeven aenstaenden Winter, en
zyne lange avonden...Hebbe goet gedacht dese...kluchten...door den druck ghemeen
te maken...’.
Dat de wijsgeer zelf o n t r a a d t , een alcoholist wijnen te zenden (en iemand, die
in het sukkelstraatje woont, medicamenten), blijkt uit De beneficiis 1, 11, 6: Videamus,
quid oblatum maxime voluptati futurum sit, quid frequenter occursurum habenti, ut
totiens nobiscum quotiens cum illo sit; utique cavebimus, ne munera supervacua
mittamus, ut feminae aut seni arma venatoria, ut rustico libros, ut studiis ac litteris
dedito retia. Aeque ex contrario circumspiciemus, ne, dum grata mittere volumus,
suum cuique morbum exprobratura mittamus, sicut ebrioso vina et valetudinario
medicamenta.
Het kan zijn, dat Vander Plasse zeilend onder eigen vlag de door mij gecursiveerde
woorden verkeerd heeft opgevat; het kan zijn, dat hij zijn misverstand overnam uit
een (Franse?) vertaling: de gelegenheid ontbreekt mij, dit na te trekken. Verstandiger
had de man gehandeld

1)

Zie b.v. J. Daan, Bredero, Klucht van de koe, Klassieken uit de Nederlandse Letterkunde Nr.
2

21, Zwolle 1967 , p. 15; C. Kruyskamp, G.A. Bredero's Kluchten, Klassiek Letterkundig
Pantheon 182, Zutphen z.j., p. 21.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 92

188
2)

met te gaan varen op het kompas van Coornhert ; wat deze gaf, was onberispelijk:
‘So moet men ooc int tegendeel wel letten, dat men wanende aengename dingen
te schencken, niet wat en sent dat den ontfanger zijn gebrec verwijten soude: als
den dronckaert, wijn of een sieckelicke medicijnen’.
Arnhem
D. KUIJPER Fzn.

2)

Lucius Anneus Seneca vanden weldaden....duer Dierick Coornhert. Tot Haerlem by Jan van
Zuren. 1562.
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*

Een bruiloftsdicht van Karel van Mander

In een bijna tien jaar geleden in dit tijdschrift verschenen artikel over de vroege
Nederlandse Renaissance-lyriek heeft Leonard Forster de opmerking gemaakt dat
we van die poëzie ‘alleen de toppen van twee ijsbergen [nl. de Zuid- en
1)
Noordnederlandse lyriek] zien uitrijzen boven de zee van vergetelheid’ . De verklaring
die Forster van het verschijnsel biedt, is dat slechts de gedichten in het Latijn, immers
bestemd voor een groot internationaal publiek, ter perse werden gelegd terwijl de
2)
dichters in de volkstaal hun verzen alleen in handschrift lieten circuleren . Welnu,
wanneer we van de eerste proeven van moderne dichtkunst maar zo weinig
overhebben, dan loont het de moeite de belangrijkste specimina van de gedichten
die we wèl kennen, wat nader te bestuderen. Zo'n literair-historisch belangrijk gedicht
lijkt me het ‘Bruyloft-Liedt’ waarmee Karel van Mander (1548-1606) zijn jonge
geleerde vriend Theodorus Schrevelius (1572-1653) gelukwenste ter gelegenheid
van zijn huwelijk met Maria van Teylingen.
De bruiloft vond op 25 juli 1599 plaats te Alkmaar, de woonplaats van de bruid,
maar de bruidegom was een geboren en getogen Haarlemmer die na een
studieverblijf te Leiden zijn geboorteplaats weer zou gaan opzoeken als
3)
nieuwbenoemd rector van de Latijnse school aldaar (1600) . Van Mander, van
Vlaamse afkomst naar men weet, had zich in 1583 te Haarlem gevestigd en was
daar het middelpunt van een artistieke kring die zowel de schilderkunst als de poëzie
beoefende. Een vrucht van zijn stimulerende kwaliteiten op het tweede genoemde
gebied was de verzamelbundel Den Nederduytschen Helicon die weliswaar pas in
1610 verscheen, maar waarvoor de plannen al veel ouder waren. Een van de
‘Heliconisten’, zo trouwens al in het bruiloftslied

*
1)
2)
3)

Dit artikel is een voorstudie in het kader van een project over de Nederlandse bruiloftspoëzie
in de Renaissance.
Leonard Forster: ‘Iets over Nederlandse Renaissance-lyriek vóór Heinsius en Hooft’. In: Ts.
82 (1967), p. 274-303, m.n. p. 301-2.
a.w. p. 296-7.
NNBW V. kol. 703-4.
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aangeduid, was Theodoor Schrevelius. Dichter en bezongene stonden dus in een
vriendschappelijke verhouding tot elkaar en die vriendschap zal, gezien het
leeftijdsverschil tussen beiden, wel vooral gebaseerd zijn geweest op
4)
gemeenschappelijke artistieke aspiraties . Een dergelijke relatie was een vruchtbare
voedingsbodem voor gelegenheidspoëzie.
Het gedicht dat Van Mander voor zijn jongere bentgenoot schreef, is in meer dan
een opzicht merkwaardig. Voorzover ik weet is het het oudste (althans oudste
5)
gedateerde ) epithalamium in de volkstaal dat ons uit de Noordelijke Nederlanden
overgeleverd is. Deze kwalificatie verdient enige nadere toelichting. Uit de Zuidelijke
Nederlanden kennen we wèl oudere epithalamia, zoals te verwachten is, van de
6)
hand van Jan van der Noot die ‘met zijn pathetisch geloof in zijn poëtische roeping
7)
en zijn overdreven idee van zijn eigen belang’ , maar ook, als brooddichter, om
financiële redenen, de moeite nam zijn verzen in druk te laten verschijnen. De
beperking ‘in de volkstaal’ is noodzakelijk omdat we over oudere Noordnederlandse
epithalamia in het Latijn beschikken, bijvoorbeeld een proeve van de jeugdige Hugo
8)
de Groot uit 1595 . De belangrijkste restrictie is echter bedoeld

4)

5)

6)

7)
8)

Jacobsen geeft m.i. een verkeerde voorstelling van hun relatie als hij schrijft: ‘[Van Mander]
voelt zich tegenover Schrevelius, zooals de minder-ontwikkelde vrienden uit den kring van
den Helicon zich tegenover hemzelf gevoeld moeten hebben - als leerling tegenover den
meester.’ Er is geen enkele reden waarom Van Mander zich zo nederig tegenover de jonge,
nauwelijks afgestudeerde Schrevelius opgesteld zou hebben.
Ik besef hoe snel zo'n claim onwaar kan blijken. In de Nederduytschen Helicon staan nog
enkele bruiloftsdichten waarvan er één mogelijk ouder zou kunnen zijn - maar dat voldoet
niet aan de hierna te geven omschrijving van het epithalamium. Van twee andere acht ik dat
onwaarschijnlijk: het ene vooronderstelt m.i. kennis van dat van Van Mander, het ander
vertoont een moderner vormgeving (vgl. p. 13 + nt.).
Jan van der Noot: Poeticsche Werken Dl. II Tekstuitgave. Ed. W. Waterschoot. Gent, 1975,
p. 340, 355, 375, 379 (in het Frans), 463. De heer Waterschoot heeft mij, voordat zijn
standaardwerk verschenen was, een overzicht van Van der Noots epithalamia gegeven. Van
het oudste bruiloftsdicht van Van der Noot, het separaat uitgegeven Epitalameon, oft
Houwelycx Sanck voor Otto van Vicht en Cornelia van Balen (1583) bestaat een editie door
W.A.P. Smit m.m.v. W. Gs Hellinga. Zwolle, 1953.
De kwalificatie is van Forster, a.w., p. 296.
‘Georgio Melisso et Mariae Almondianae versus epithalamii’. In: De Dichtwerken van Hugo
Grotius I, II A. Ed. B.L. Meulenbroek, Assen, 1972, p. 14-23.
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met de keuze van het woord epithalamium dat ik - in overeenstemming trouwens
met het gangbaar taalgebruik - omschrijf als een bruiloftsdicht in de klassieke traditie
dat met het oog op een bepaalde gelegenheid geschreven is. Dit genre is in de 15e
eeuw herontdekt, het eerst in Italië, en werd met name aan vorstenhoven en in de
9)
kringen van humanistische geleerden al gauw druk beoefend . Een belangrijk
kenmerk ervan is het duidelijk ‘laus’-karakter: de complimenten aan de bezongen
vorst of geleerde vriend, vormen er een belangrijk onderdeel van. Al is het zo
omschreven bruiloftsdicht pas weer in de Renaissance tot bloei gekomen, dat wil
niet zeggen dat daarvoor op bruiloften de poëzie volstrekt afwezig was. Algemeen
wordt aangenomen dat men op het feest wel degelijk toepasselijke liederen zong
10)
die echter vaak niet eens opgeschreven, laat staan gepubliceerd werden . Deze
gedichten zijn op een aantal punten duidelijk van de officiële epithalamia te
onderscheiden. Ze waren niet voor één bepaalde bruiloft bedoeld maar algemeen
bruikbaar. Dat alleen zou al met zich mee brengen dat het lovend karakter ervan
weinig specifiek is, maar afgezien daarvan, dergelijke gedichten zoeken hun kracht
eerder in grappen en toespelingen op de gebeurtenissen van de huwelijksnacht.
Van specifieke invloed van het klassieke epithalamium zoals men dat in de
Renaissance uit de practijk van bijvoorbeeld Catullus en Claudianus of de antieke
theorie van ps. Dionysius of Menander Rhetor had leren kennen, is in deze gedichten
geen spoor te bekennen, al hebben - begrijpelijk gezien het onderwerp - alle
bruiloftsdichten een gemeenschappelijk fonds van motieven. Een aardig voorbeeld
van zo'n inheems bruiloftsdicht is te vinden in de zeldzame bundel Een nieu Refereyn
boeck vol Amoureuse ende sotte ofte boertelicke Refereynen (...) by een vergadert
tot groote vermakelijckheyt van alle vrolijcke maeltijden bruyloften ende bancketten
11)
(...) Amsterdam, 1590, p. 1-2 . De

9)

10)
11)

Zie Leonard Forster: The icy Fire; five Studies in European Petrarchism, Cambridge, 1969,
p. 88-120, en Virginia Tufte: The Poetry of Marriage; the Epithalamium in Europe and Its
Development in England, Los Angeles, 1970, p. 87-126.
Forster, The icy Fire, p. 94.
Voorzover bekend alleen aanwezig in de Herzog August Bibliothek te Wolffenbüttel sign. Lp
134. Eenzelfde bruiloftdicht staat op p. 22-3 van de bundel.
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dichter denkt zich, in het kader van een lof van de bruid, de genoegens van de
huwelijksnacht in (het refrein luidt: ‘Niet lieflijckers dan liefs liefde te smaken’) en
verlangt ernaar die zelf eens te mogen genieten. Het geheel is licht scabreus van
toon en zoals de titel van het boekje al aanduidt geschikt voor willekeurig welk
bruiloftsfeest. In veel liedboekjes uit de 17e eeuw zijn dergelijke algemeen bruikbare
12)
bruiloftsliederen te vinden .
Van deze inheemse traditie nu moet Van Manders gedicht scherp onderscheiden
worden, naar ik hoop aan te tonen. Daar het ‘Bruyloft-Liedt’ alleen in de hierboven
genoemde Nederduytschen Helicon is overgeleverd en daarbuiten niet te raadplegen,
laat ik het gedicht hier met enkele verklarende aantekeningen volgen. De tekst is
in ‘gotisch’ schrift gezet; de door mij gecursiveerde woorden zijn met Romeinse
letter gedrukt. Hiermee hangt samen het gebruik van de gewone naast de zgn.
Duitse komma.
Bruyloft-Liedt/ op de Feest des gheleerden Jongmans Meester Theodorus
Schrevelius, en de E. Jonckvrauw/ Maria van Teylingen, op den 25. Julii. 1599.
1 Myn Boersche fluyt/ wel op/ wy moeten
Ons Tityrs Feest begroeten/
13)
Met soeten// Menaelschen Herder-sanck/
Maeckt hier den ganck
5 Arcadisch Godt met Geyte-voeten/
Komt met Syringa boeten
Lust/ doet den rey beginnen eer lanck/
Schenkt Hebe dranck// Liber te danck/

12)

13)

Een vroeg voorbeeld: in de buudel Den Nieuwen Lusthof (1e dr. 1602 in de KB sign. 299 L
38) worden op de titelpagina ook ‘Bruyloftsliedekens’ als onderdeel van de inhoud opgesomd.
Ze dragen vaak het opschrift ‘Ghemeen Lied’, dat ik zou willen weergeven als ‘algemeen
bruikbaar lied’.
Menaelschen: De Maenalus is een gebergte in Arcadië, aan Pan gewijd (In Den Bloemhof
van de Nederlantsche Ieught. Ed. L.M. van Dis en Jac. Smit. Amsterdam-Antwerpen, 1955,
p. 67, komt een ‘Nieu Liedt’ voor met de aanhef: ‘Op, myn fluyt, wel op, wy willen/ Met
Menaelschen herder-sanck/ Singhen etc.’. De verklaring aldaar: ‘Menaelsch: Menaleus =
Aethiope’ is onjuist).

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 92

193
Komt/ sorgh-verworgh// En vreughden-borgh/
10 Die niet op morghen denckt: Syleen
Komt oock ghereen// met blijden gheeste:
Ghy Nymphen zijt hier al ghebeen/
Springt als voorheen// in Pales feeste.
Ons Tityr nieu kan 't kudde weyden/
15 Wel voorgaen en gheleyden/
Verscheyden// Liedekens speelt hy klaer/
Zijn Mins is 't Spaer,
Zijn Amaryl, zijns gheests vermeyden
14)
Is Mary, Mary, seyden/
20 Van Leyden,, tot 't suyvel-rijck Alckmaer,
15)
Bosschen hem naer// Waut Mary waer
Hy gonck// hy sonck// Dat wederklonck:
Kloeck Herder jonck / 't wil u wel me/
Komt Liefd' en Vre// den Echt hier lymen/
25 Thalassus haest u hier ter ste/
16)
Komt Hymené,, komt Hymen, Hymen .
Al vlode naeckt/ noch droeghe veel// by
Ons Theodoor Cornely,
Ons Heliconist, ons Tityr kan
30 Al meer als Pan,
Te recht zijn naem men wel Schreef eel, ,hy
Ist weerdt/ als dat zijn deel// zy
Gheheel// vry// Maria van
Teylinghen dan// O jonghen Man/
35 Wien golt// ghekrolt// Den kin bewolt/
Ghy hebt goe soldt// O Theodoor,
Van die goe floor// Venus te loone/
Houdt Mary vry in 't hert al voor
Een lief thresoor// en weerde kroone.
40
De Susters zijn (siet) alle neghen
17)
Af van hen klip ghesteghen/

14)
15)
16)

Mary: het tweede Mary is object van seyden...Bosschen. Cf. voor het literaire verschijnsel
van een weerklinkende naam Verg. Ecl. 1,5 en VI, 44.
Waut: lees Want.
De uitroep herinnert sterk aan het refrein in Catullus Carm. 61: O Hymenaee Hymen, o Hymen
Hymenaee (vrijwel zo overgenomen in een epithalamium van Ronsard, Ode IV, 2 in Oeuvres
3

17)

complètes. Ed. Gust. Cohen, Parijs, 1965 )), dl. I. p. 530.
hen: bij Van Mander vaker voorkomende vorm van hun. Cf. WNT VI, 1316.
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Om pleghen// hier vreught en alle spel/
Bruylofts ghesel/
18)
Urani kindt die gaetse teghen/
En Iuno door beweghen/
Lancks reghenboghe daelt neder snel/
'Tsal lucken wel// Wech na de Hel/
Wy sien// al vlien// De rasernien/
Oock wy verbien// ong'luckich uyl/
V dijn ghehuyl// en ramps verkonden/
Mijdt dese Feest/ oock tweedracht vuyl/
In Tartars kuyl// blijft vast ghebonden.
Stroyt voor de jeught al wech ghebonden.
O Bruydegom, u noten/
19)
Want 't koten met u moet vergaen/
Den nacht komt aen/
Siet/Hesper is voorby gheschoten/
In Oceaen gaen vloten/
Ontsloten// werdt vreught met Hymen saen/
20)
Ist nu ghedaen// De bleecke Maen
Die lacht// en wacht// Sy toon' haer macht/
Een baren sacht//naer acht en een
Maendt zy verleen// 'tkindt oock wel groeye/
Gheeft mam en pap/ wieght/ stilt gheween/
Singt met u tween// al soeye/ soeye.
Lacht moertgen toe om haer verblijden/
Van neghentmaendtsche tijden/
Sy 'tlijden// vergheten sal met spoet/
Kleyn becxken soet/
Lacht moertgen toe/ wilt schreyen mijden.
Siet/ dit komt al door 't vrijden/

18)

19)

20)

Urani kindt: Hymenaeus, zoon van Aphrodite Urania. Cf. Catullus Carm. 61,2 Uraniae genus.
Via de gedachte dat Aphrodite de bijnaam Urania zou dragen omdat ze geboren is uit het
bloed van Uranus, kan de vorm Urani bij Van Mander verklaard worden. Cf. Herbert Hunger:
Lexikon der griechischen und römischen Mythologie s.v. Uranos.
De verklaring die Van Mander geeft voor het noten-strooien, nl. dat de tijd voor spelen nu
voorbij is, is dezelfde als die van J.C. Scaliger in zijn uitvoerige uiteenzetting over het
epithalamium in Poetices libri septem. Faksimile-Neudruck der Ausgabe von Lyon 1561. Ed.
A. Buck, Stuttgart-Bad Canstatt, 1964, p. 153.
Maen: in haar gestalte als Lucina, de geboortegodin. Cf. Verg. Ecl. IV, 8-10.
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Of by den// Godt Cupido/ wiens gloet
Doorstraelt ons bloet//In locht en vloet/
Ja schier// elck dier// Bevoelt zijn vyer/
Den Echt is hier// van louter Goudt/
Aen een ghebouwt// Jupiters keten/
Daer hy gheheel med' onderhoudt
Al 'tAerdsche woudt// om hoogh gheseten.
Nu vaert langh wel/ een Nestors leven/
U weerde Bruydt verheven/
Zy even// als Penelop' oprecht/
Teghen aenvecht:
Sy moet u lieve kinders gheven/
En voorspoedigh bekleven/
Veel neven// t'saem moet ghy sien in Echt/
'Twas een jonck knecht//(Ist soo men seght/)
Een Wijf/ soo stijf// Hingh hem aen't lijf/
Wat vreemt bedrijf? sy en dit kindt/
Een worden in 't water Salmacy,
Des Echts fonteyn u t'saem oock bindt/
Twee eens ghesint// blijft door Gods gracy.
Een is noodigh.

Op het eerste gezicht lijkt het alsof Van Manders gedicht bijzonder weinig met de
nieuwe Renaissance-lyriek te maken heeft. De vorm ervan vertoont alle kenmerken
van de rederijkersconventie: ingewikkelde strofenbouw, veel rijmen en binnenrijmen,
een streven naar klankenrijkdom waaraan de verstaanbaarheid blijkbaar zonder al
te veel scrupules werd opgeofferd. Het zij ten overvloede gezegd: een dergelijke
vormgeving behoeft niet uit onvermogen tot iets ‘beters’ voort te komen. In Van
Manders geval lijkt aan de vorm van dit gedicht een bewuste keuze ten grondslag
te liggen. Hij kon in deze tijd ook al heel anders dichten. Twee jaar te voren immers
had hij de Bucolica en Georgica van Vergilius in Nederlandse getelde verzen met
gepaard rijm overgebracht en ook met de sonnetvorm kon hij heel behoorlijk
21)
overweg . Blijkbaar echter vond hij de liedvorm het beste passen

21)

Bucolica en Georgica, Dat is Ossen-stal en Landt-werck P. Virgilii Maronis, Prince der Poëten.
Nu eerst in Rijm-dicht vertaelt, door K.V. Mander, Amsterdam, 1597. De verderop in dit artikel
voorkomende citaten uit de Bucolica zijn aan deze vertaling ontleend. In het voorwerk ervan
zijn o.a. drie sonnetten van Van Mander te vinden. In het tweede daarvan meldt hij dat hij nu
de ‘Nieu Fransche wijs’ volgt.
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bij de feestelijke gelegenheid. Hij kon zich daarvoor, nog afgezien van de hierboven
genoemde inheemse traditie, beroepen op de practijk van de Pléiade-dichters of,
22)
nog meer bij de bron, op die van Catullus .
Het artificiële en geleerde karakter van zijn gedicht onderscheidt het echter duidelijk
van gewone, alle dagen bruikbare bruiloftsliederen. Van Mander pretendeert wel
degelijk het een en ander met dit lied voor een mede-Heliconist. Wat bij vluchtige
lectuur al opvalt, is de verwarrende hoeveelheid klassieke toespelingen waarvan
sommige een vrij esoterisch karakter hebben. Hiermee verraadt zich de auteur van
23)
de Wtlegghingh Op den Metamorphosis Pub. Ovidii Nasonis . Sommige
overeenkomsten tussen het gedicht en die geleerde commentaar zijn zo treffend
dat ik eruit opmaak dat Van Mander in deze periode al druk met zijn allegorische
studiën bezig was. Ik geef als voorbeeld de uitleg van de mythe van Hermaphroditus
en de nimf Salmacis als een allegorie van het huwelijk (vs. 86-91). Men kent het
verhaal zoals Ovidius het vertelt in het vierde boek van zijn Metamorfosen (vs.
285-388): De schone jongeling Hermaphroditus baadt zich in een bron. Een van de
waternimfen ontbrandt zozeer in liefde voor hem dat ze de hemel smeekt hun twee
lichamen onafscheidelijk met elkaar te verenigen, hetgeen vervolgens ook gebeurt.
Vanzelfsprekend hebben de vele allegorische uitleggers van Ovidius ook op dit
verhaal hun krachten beproefd en met grote ingenieusheid verklaringen ervan
gegeven. Zo kunnen we bij Horologgi, een van Van Manders bron-

22)

23)

In de klassieke traditie van het epithalamium kan men twee hoofdtypen onderscheiden. Het
Sapphisch-Catullische type is lyrisch, het latere type zoals dat door bijv. Statius en Claudianus
werd beoefend, episch van karakter. Thomas Greene merkt op dat het eerste type de meeste
invloed in de Renaissance heeft uitgeoefend (‘Spenser and the epithalamic Convention’. In:
Comparative Literature 9 (1957), p. 215-28). Deze opmerking moge juist zijn wat betreft de
Italiaanse en Franse literatuur, voor de Neolatijnse en zeventiende-eeuwse Nederlandse
letterkunde is het omgekeerde waar. Maar daar Van Mander wel voornamelijk via de Franse
en Italiaanse letteren met het genre zal hebben kennis gemaakt, ligt het voor de hand dat hij
zich bij het lyrische type aansloot.
Samen met de Wtbeeldinge der Figueren met eigen paginering als laatste afdeling opgenomen
in het Schilder-boeck, Haarlem, 1604.
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24)

nen voor de Wtlegghingh, lezen dat de bron de baarmoeder verbeeldt waar
25)
mannelijk en vrouwelijk zaad samenkomen . Petrus Berchorius ziet in de eenwording
van Hermaphroditus en Salmacis de vereniging van de goddelijke en menselijke
26)
natuur van Christus . Maar geen van de uitleggers die tot Van Manders geregeld
27)
gebruikte bronnen behoren , geeft de verklaring dat het verhaal een beeld van het
huwelijk zou zijn. De formulering in de Wtlegghingh houdt trouwens de mogelijkheid
open dat deze uitleg aan Van Manders eigen brein ontsproten is. Hij schrijft daar
namelijk, wanneer hij enkele andere duidingen heeft genoemd: ‘Dan ick acht, dese
Fonteyne oft Borne Salmacis can bequamelijck gheduydt worden op den Echten
staet, dat welck een claer suyver water is, daer twee een worden’ (fol. 31 v). Men
kan zich goed voorstellen dat Van Mander met deze nieuwe, in elk geval
ongebruikelijke verklaring bewondering heeft gewekt bij de klassieke connoisseurs
in het gezelschap waartoe met name de bruidegom behoorde.
Dezelfde originaliteit treffen we aan bij zijn verklaring van de gouden keten waaraan
Juno door haar gemaal in de lucht was opgehangen. Zowel gedicht als Wtlegghingh
duiden deze keten als beeld van het huwelijk en ook nu lijkt deze toepassing eerder
28)
een vondst van Van Mander dan een ontlening aan een van zijn bronnen te zijn .

24)

25)
26)
27)

28)

De bronnen voor de Wtlegghingh zijn nog niet systematisch onderzocht. De belangrijkste kan
men opgesomd vinden in E.K.J. Reznicek: Die Zeichnungen von Hendrick Goltzius; mit einem
beschreibenden Katalog, Dl. I. Utrecht, 1961, p. 196 nt. 29. Vgl. Hessel Miedema in zijn editie
van Karel van Manders Den Grondt der edel vry schilder-const, Dl. II, Utrecht, 1973, p. 632.
Le Metamorfosi di Ovidio. Ed. Gio. Andrea Dall'anguillara [...] Con l'annotationi di M. Gioseppe
Horologgi, Venetië, 1625, p. 68.
Petrus Berchorius: ‘Ovidius Moralizatus’ (1509). Werkmateriaal (2), uitgegeven door het
Instituut voor Laat Latijn der Rijksuniversiteit, 1962, p. 80.
Behalve de in de tekst genoemde auteurs heb ik ook Natalis Comes, Pierius Valerianus, Lilius
Gyraldus en Vicenzo Cartari geraadpleegd, zonder succes. Wel wordt de afbeelding van
Hermaphroditus (niet het verhaal) verklaard als ‘matrimonii typus’ ineen embleemboek van
Barth. Aneau: Picta Poesis (Lyon, 1552), p. 14-15 (een fotocopie werd me verschaft door de
Universitätsbibliothek te Göttingen). Vgl. Guy Demerson: La mythologie classique dans
l'oeuvre lyrique de la Pléiade, Genève, 1972, p. 175 nt.
Het verhaal van de gouden keten is overigens niet in de Metamorfosen te vinden maar in het
15e boek van de Hias dat Van Mander gekend zal hebben in de Franse vertaling van Amadis
Jamyn. Deze heeft het werk van Hugues Salel, die - althans in druk - niet verder dan de eerste
11 boeken gekomen was, voltooid. Op zijn beurt is Van Mander met zijn vertaling van de Ilias
niet verder gekomen dan het twaalfde boek, al had hij wel degelijk de bedoeling gehad het
hele werk te vertalen. Dat hij het volledige werk gekend heeft, lijkt uiterst waarschijnlijk (Vgl.
W.A.P. Smit: Kalliope in de Nederlanden; het Renaissancistisch-klassicistische epos van
1550-1850, Dl. I. Assen, 1975, p. 298-302). De uitleg ‘Dese ketten mach verstaen wesen den
Echten staet, daer Iuno de Godin van was’ wordt zonder verder commentaar of bronvermelding
gegeven (fol. 10v-11r). De in nt. 27 genoemde mythografen noemen deze uitleg niet, evenmin
als Fulgentius.
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Hoe bevredigend het ook voor de bruiloftsgast van toen - en de lezer van nu - mag
zijn om zo incidenteel een ingenieuze toepassing te krijgen van de mythologische
verwijzingen waarmee Van Mander zijn geleerd dichterschap demonstreert, voor
de interpretatie van het gedicht als geheel zijn dergelijke verklaringen niet voldoende.
Van Mander heeft meer willen geven dan een chaotische hoeveelheid mythologische
gegevens waaraan zijn hoorders zijn kennis en spitsvondigheid konden afmeten.
Bij nader toezien blijkt er in het gedicht wel degelijk een zekere consistentie aanwezig
te zijn, gebaseerd op het beginsel van de imitatio.
De ikfiguur, een herderszanger gezien zijn bespelen van een ‘Boersche fluyt’, wil
het feest van zijn vriend Tityr/Theodoor en diens bruid Amaryl/Mary bezingen. Alleen
al die namen moeten de hoorder op het goede spoor zetten. Tityrus is immers de
naam van de herder die de hoofdrol vervult in Vergilius' eerste ecloga en in dat
gedicht een beminde Amaryllis heeft. Nog op enkele andere plaatsen in de Bucolica
treedt Tityrus op. Voor ons is van belang dat de dichterik in Ecl. VI die men zonder
enige bekommernis met Vergilius vereenzelvigde, door Apollo als Tityrus wordt
aangesproken. Op grond van die plaats heeft men traditioneel Tityrus als een
vermomming van de grote dichter gezien.
Van Mander denkt in zijn gedicht in dezelfde richting. De bezongen Tityr is immers
niet alleen herder maar ook dichter (vs. 14-16) en een definitief bewijs dat de zanger
van het bruiloftslied hem als een tweede Vergilius wil eren, is gelegen in vs. 17: Zijn
Mins is 't Spaer.
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De Mincio loopt langs Mantua, de geboorteplaats van Vergilius, zoals het Spaarne
door Haarlem, Schrevelius' vaderstad, stroomt. Met een dubbele schakeling is zo
de verbinding Vergilius-Schrevelius tot stand gebracht: eenmaal via de omweg van
de Eclogae en eenmaal direct. Hiermee is tegelijk het persoonlijk-toegespitste
karakter van het gedicht voldoende aangetoond. Ook al zou men bijvoorbeeld het
opschrift weglaten, dan nog zou het lied buiten de context van déze bruiloft niet
kunnen functioneren. De personages zijn niet alleen door hun naam, maar ook door
hun woonplaats en functie duidelijk geïdentificeerd.
Als men eenmaal op de Bucolica is geattendeerd, zijn er meer verwijzingen naar
deze gedichten te vinden. De beginregels van het ‘Bruyloft-Liedt’ zijn een variatie
op een van de refreinen in Ecl. VIII:
O mijn Boer-fluyt, begint voor alle dinghen
Op sijn Menaelsch met my nu versen singhen.

Uit dezelfde ecloga zijn ook de vss. 53-58 afkomstig. De ongelukkige Damon zegt
jaloers tot zijn succesvolle medeminnaar:
dus bruydegom te rapen
Stroyt voor de jeught nu noten, want om slapen
Naeckt nu den tijdt: siet Hesper t'uwer baet
Oetam laat alree, en 't wordt al laet.

De genoegelijke voorstelling van de vss. 66-70 is ontleend aan het slot van Ecl. IV:
Nu, o cleen kindt! begint en wilt ghewennen
V Moer allencx met lachen toe te kennen,
Soo suldy van thien Maenden al t'verdriet
Haer nemen wech en doen gheheel te niet.
Nu, o cleen kindt! begint en lacht te deghen,
Dat wederom v Moeder dy lacht teghen.

Het aardige van vooral de laatstgenoemde allusies op de Bucolica is dat ze zo
vanzelf en probleemloos in een bruiloftsdicht geïncorporeerd kunnen worden. Het
noten-strooien en het tafereeltje van de lachende baby zijn in de Europese
epithalamia blijven voortleven sinds Catullus
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29)

ze in zijn invloedrijke Carm. 61 te pas heeft gebracht . Van Mander sluit zich zo bij
de traditie van het bruiloftsdicht aan terwijl hij er toch, door de gebruikelijke
toespelingen aan een wat minder voor de hand liggende bron te ontlenen, iets eigens
aan toevoegt. De vraag waarom hij zijn gedicht voor een groot gedeelte op de
Vergiliaanse herderzangen baseerde, is gemakkelijk te beantwoorden. Ongeveer
twee jaar te voren was immers - ik noemde het hierboven al - zijn moderne vertaling
van de Bucolica verschenen. Hij kon en mocht erop rekenen dat in de geleerde en
artistieke kring waarin zowel Schrevelius als hijzelf thuishoorde, de allusies in zijn
huwelijksdicht herkend zouden worden als ontleend aan zijn eigen pionierswerk. In
dit gezelschap zou men doorzien dat het bruiloftslied de hulde van de ene Vergilius
aan de andere was. Met zo'n gedicht worden bezongene en dichter beiden op
eenzelfde hoog niveau getild.
Ik kom nog even terug op de plaats die het gedicht inneemt in de ontwikkeling van
de literatuur in de Noordelijke Nederlanden. In zijn al vaker aangehaald artikel maakt
Forster een duidelijk onderscheid tussen poëzie in de oude en in de nieuwe stijl,
tussen ‘Rhetorica’ en ‘Poësie’. Zijn maatstaven zijn voornamelijk formeel: ‘Rhetorica’
werd geschreven in het rederijkersvers, ‘Poësie’ in de nieuwe vormen die men uit
Frankrijk overgenomen had. Toch voert hij ter kenschetsing van de lyriek in de
nieuwe stijl ook een inhoudelijke maatstaf in: de inhoud was meestal humanistisch
30)
of petrarkistisch . Het gedicht van Van Mander is er een voorbeeld van hoe vloeiend
de grenzen tussen oud en nieuw zijn. Het is duidelijk dat het - al heeft het een
jambische ondertoon - in de rederijkerstraditie thuishoort, maar ik heb er hierboven
al op gewezen dat Van Mander bewust voor deze versvorm kan hebben gekozen
omdat z.i. het lied het beste in de epithalamische traditie paste. En natuurlijk maakte
hij dan een lied dat volgens de maatstaven van zijn tijd en blijkbaar ook van de kring
waarin hij het voordroeg, op aanvaardbaar artistiek niveau stond. Ik kan me niet

29)
30)

Andere reminiscenties aan Catullus (eventueel langs omwegen) in vs. 26 en 44 (zie annotatie).
Forster, a.w., p. 274.
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goed voorstellen dat Van Mander in dit gezelschap rond Schrevelius aan zou komen
met een gedicht dat ‘men’ ouderwets zou vinden. Eerder denk ik dat de Heliconisten
het lied juist hebben bewonderd om de menging van inheemse vormgeving en
klassieke cultuur. Modern was in elk geval het genre. Het gedicht mag m.i. met het
volste recht als een epithalamium bestempeld worden: er wordt op subtiele wijze
klassiek epithalamisch materiaal in gehanteerd, het is geschreven voor een bepaalde
gelegenheid en alleen binnen het kader van die ene bruiloft bruikbaar, en het heeft
een duidelijk ‘laus’-karakter: lof van de ene klassiek-gevormde dichter voor de
andere.
In nog een ander opzicht staat Van Mander met dit gedicht aan het begin van
een lange ontwikkeling. Zolang in Nederland de epithalamische poëzie gebloeid
heeft en dat is tot ver in de achttiende eeuw, zolang ook is de pastorale vormgeving
voor bruiloftsdichten gehanteerd. Het zou vanzelfsprekend onjuist zijn deze mode
op het conto van Van Mander te schrijven. Sinds Vergilius is het traditioneel om de
pastorale vermomming te gebruiken voor gelegenheidspoëzie en er waren vele
wegen waarlangs men in Nederland met dergelijke gedichten (in het Neolatijn
bijvoorbeeld of in het Frans) kon kennis maken. Al zijn er dunkt me wel enkele
31)
sporen van Van Manders werk bij andere dichters terug te vinden , grote invloed
heeft zijn dichtwerk toch niet gehad. Dit bruiloftslied verscheen in elk geval te laat
onder een groot publiek dan dat het nog richtinggevend kon zijn. Toen de
Nederduytschen Helicon in 1610 van de pers kwam, waren de bruiloftsdichters in
Nederland al een andere richting ingeslagen. Een epithalamium bestond toen
32)
gewoonlijk uit een lang gedicht in alexandrijnen met epische trekken , waaraan
vaak nog een lied werd toegevoegd - naar ik aanneem omdat men van mening bleef
dat een lied bij een feest behoorde. De rederijkersvormen hadden in de officiële
dichtkunst

31)

32)

Bijv. andere dichters uit de Helicon. Ook in de Bloemhof, vgl. de ann. bij vs. 3 van het gedicht.
Vondels oudste gedicht, ‘Schriftuerlijck Bruylofts reffereyn’ (1605) heeft ook wel het een en
ander aan Van Mander te danken, maar dan meer aan diens christelijke bruiloftsdichten
waarvan er een paar in De Gulden Harpe staan.
Vgl. noot 22. Deze nieuwe richting is m.i. ontstaan onder invloed van de Neolatijnse en vooral
de Nederlandse bruiloftsdichten van Daniel Heinsius.
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definitief het veld moeten ruimen. Daardoor is het besproken 'Bruyloft-Liedt' in de
Noordnederlandse letteren in zeker opzicht een geïsoleerd gedicht geworden en
heeft Van Mander voor zijn pionierswerk nauwelijks waardering gevonden.
Heemstede
MARIA A. SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN
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Varia over Huygens en de Huygens-studie
De Huygens-studie beleeft weer een zekere, zij het bepaald nog niet uitbundige
bloei, getuige de aan hem en zijn werk gewijde studies en tekstuitgaven van het
laatste decennium. Deze bescheiden bloei wordt niet weerspiegeld in besprekingen
of aankondigingen in de vaktijdschriften. De totale afwezigheid van reacties
bijvoorbeeld op de uitmuntende dissertatie van dr. C.W. de Kruyter over Oogentroost,
een zeer geleerd en grondig werk dat baanbrekend is als geschiedenis van het
genre ‘troostgedicht’, is niet alleen voor de auteur die aandacht en openlijke lof
verdient, teleurstellend, maar beschamend voor de neerlandistische filologie, die
modern werk blijkbaar niet herkent. Gaat hetzelfde gebeuren met een ander
voorbeeldig stuk werk: dr. Strengholt's uitgave van de Heilighe Daghen? Waar blijven
besprekingen van de reeks tekstuitgaven verzorgd door dr. Zwaan, van het teamwerk
van Nijmeegse studenten onder leiding van Hans Bots of van Utrechters onder
leiding van - is het W. Vermeer? Is er enige reactie op het principiële artikel van J.A.
1)
van Dorsten in de merkwaardig getitelde bundel voor dr. H.A. Wage ? Het is dood
in de pot, en als er dan nog eens een

1)

C.W. de Kruyter, Constantijn Huygens Oogentroost. Een interpretatieve studie. Diss. Univ.
v. Amst. Meppel 1971.
Constantijn Huygens, Heilighe Daghen. Uitgegeven naar de eerste editie van 1645. Ingeleid
en toegelicht door L. Strengholt. Amsterdam 1974.
Constantijn Huygens, Avondmaalsgedichten en Heilige Dagen. Uitgegeven en toegelicht door
F.L. Zwaan. Zwolle 1968.
F.L. Zwaan, Tien gedichten van Constantijn Huygens. Assen/Amsterdam 1976.
Constantijn Huygens, Gebruyck of Ongebruyck van 't orgel in de kercken der Vereenighde
Nederlanden. Tekstverzorging en commentaar door F.L. Zwaan. Verhandelingen der
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde., Nieuwe Reeks,
deel 84. Amsterdam/London 1974.
H. Bots (red.), Constantijn Huygens zijn plaats in geleerd Europa. Studies van het Instituut
voor intellectuele betrekkingen tussen de Westeuropese landen in de 17e eeuw, I. Amsterdam
1973.
Constantijn Huygens, Zes zedeprinten. Ingeleid en voorzien van annotatie en cultuurhistorische
toelichting door een werkgroep van Utrechtse neerlandici. Utrecht 1976.
J.A. van Dorsten, ‘Constantijn Huygens’, in: Reisgidsen vol Belluno's en Blauwbaarden.
Opstellen over S. Vestdijk en anderen aangeboden aan dr. H.A. Wage. Leiden 1976. (Aldaar
pp. 47-56).
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aankondiging komt als in N.Tg. 1976 pp. 362-3 dan betreft het een nieuwtje van
twintig jaar geleden, de herdruk van een in 1957 verschenen werk.
De oorzaak zal wel liggen in de omstandigheid dat men al zeer veel tijd en energie
aan de Huygensstudie besteed moet hebben eer men zich enigermate tot oordelen
bevoegd kan rekenen. Men moet tienduizenden pagina's lectuur doorwerken, dicht
bij de K.B. en het Rijksarchief wonen, een ijzeren geheugen en onbeperkte vrije tijd
hebben. En wie heeft dat?
Zou de oplossing liggen in teamwork? We zullen het zeer van de in 1947 beloofde
Hooft-editie niet openkrabben, maar wel lezen in het door Nijmeegs teamwork tot
stand gekomen boek dat de medewerker die moest rapporteren over de verhouding
van Huygens en Caspar Barlaeus, slechts ongeveer een derde van de tussen
Huygens en Barlaeus gewisselde brieven heeft kunnen lezen. De rest komt niet ter
sprake: ‘Het grote aantal brieven, 204 in getal, bijna zonder uitzondering geschreven
in het moeilijk toegankelijke geleerden-latijn, maakte het mij onmogelijk de gehele
correspondentie in redelijke tijd door te werken’ (p. 197).
De les, hieruit te trekken, is dat ieder die zich aan de Huygens-studie waagt alleen
maar voorlopig werk kan afleveren; hetzij hij in de biografie, de ideeëngeschiedenis,
de nederlandse, de neolatijnse, de vergelijkende literatuurgeschiedenis, de stilistische
interpretatie en wat er meer zij, werkt, passen hem bescheidenheid en voorzichtigheid
en het levendig besef dat hij nog pioniert in een veld, of moet ik zeggen: een
werelddeel, waar het meeste land nog braak ligt. Meent hij over losse
wetenswaardigheden te beschikken, dan moet hij ze (onder verbetering) liever
publiceren dan voor zich houden. Dit moge dan tegelijk een verontschuldiging zijn
voor de volgende losse notities.
1. De weesjongen die veel later Constantijn Huygens' vader werd,
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is door de familieleden die voor hem zorgden, voor zijn verdere vorming gestuurd
naar de nieuwe universiteit van Douai. Ongetwijfeld werd dat een verstandig besluit
gevonden. Voor een Brabantse carrière onder het bewind van Philips II was het dat
zeker. De bezorgde Philips had de universiteit van Douai gesticht met het speciale
oogmerk: de Nederlandse jongelui die naar franse universiteiten gingen om zich
daar onder meer enigszins te laten verfransen (het centraal bestuur was frans), uit
die franse universiteiten te houden; omdat ze dikwijls geïnfecteerd met calvinistische
ideeën daarvandaan kwamen. De oplossing was: een universiteit in franssprekend
gebied dat onder zijn eigen controle stond. Men vraagt zich nu af: was de student
Christiaan Huygens, en later de jonge Brusselse advocaat, katholiek? of moest hij
van stonde af aan zijn overtuiging min of meer geheim houden? Huichelen? Hij
stond tenslotte als ieder ander voor wat zijn zoon later omschreef als
den keur van mutsaerd en van Rad,
Of van versworen trouw en van versaeckt gevoelen. (Hofw. 192-3)
Wat maakte hem in 1578 zo gretig en volgens zijn werkgever zo biezonder geschikt
om secretaris van de grote Zwijger te worden?: zijn administratieve gaven
gecombineerd met Willems bekende programma van vrijheid en verdraagzaamheid,
of was het hoofdzakelijk Bredase loyaliteit? Met het oog op zijn later gedrag komt
het me voor dat alle drie een rol speelden. In ieder geval was Christiaen later, zeker,
Calvinist, maar van het gematigde soort, en hij ontmoette in het Bestand, te Brussel,
met veel wederzijds genoegen een pater-Jezuïet, terwijl hij kritiek van een
streng-calvinistische predikant op zijn opvoeding van zijn kinderen kortaf van de
hand wees. In de dagen van de onverkwikkelijke strijd tussen remonstranten en
contraremonstranten was Uytenbogaert een huisvriend en de hogelijk bewonderde
predikant en godsdienstleraar van zijn zoons. Dat Christiaan, toen de bom barstte,
de contraremonstrantse partij volgde, kwam evenmin als bij Maurits, zijn voorzitter
in de Raad van State, voort uit enthousiaste overtuiging omtrent de leer der
praedestinatie en de complicaties daarvan, maar uit politieke overwegingen: de
eenheid des lands moest hersteld en gehand-
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haafd worden. Constantijn, die aanvankelijk zich nogal schamper uitliet over de
2)
contraremonstrantse agitatie , volgde de lijn van zijn vader en verdient wat zijn
houding in kerkelijke zaken betreft eerder de naam van Prudenter dan die van
Constanter. Hij bleef Uytenbogaert trouw, zijn vrienden waren meermalen libertijns
of Remonstrants; ook is het merkwaardig dat bij de gezamenlijke strijd tegen
Tesselschades groeiende neiging tot het Rooms-katholicisme hij aan de remonstrant
Barlaeus de rol opdroeg van theologisch-geschoold argumentator, terwijl hijzelf haar
op zijn eigen wijze zou aanvallen. Constantijns religieuze overtuigingen zouden
eens beschreven moeten worden door een geschoold theoloog, liefst een christelijk
humanist, niet door een gereformeerd heethoofd of een anti-kerkelijke agitator. Mij
treft steeds weer Huygens' gehechtheid aan Erasmus. Het eerste gedicht dat hij in
zijn serie intens-religieuze gedichten (Heilighe Daghen) schreef gaf hij als onderschrift
een citaat uit Erasmus. Voor de slechte verstaander verklaar ik graag dat ik aan de
echtheid van zijn geloof (ik zeg met nadruk zijn geloof) geen ogenblik twijfel, en zijn
Heilighe Daghen behoren tot het allerbeste dat onze 17e eeuw heeft voortgebracht.
2. Mijn mening dat Huygens in Engeland in 1622 enkele malen heeft zitten huilen,
speciaal na het verliezen van het hem toevertrouwde geld, uit vrees dat hij van
diefstal verdacht zou kunnen worden, heeft de heftige en beledigende
verontwaardiging opgeroepen van F.L. Zwaan in zijn Tien Gedichten van C.H.
(Assen-Amsterdam 1976), speciaal pp. 10-14. Zijn argumentatie wordt besloten
met: (C.H.) ‘is een zeer sterke persoonlijkheid, manmoedig, patriottisch, alles
overhebbend voor zijn vaderland, dat hij gediend heeft met een trouw die zijns gelijke
niet kent, bovenal een man, gedragen door een sterk geloof’. Als
‘psychologiebedrijver die alle kanten uit kan’ (p. 10), maar die, mag ik eraan
toevoegen, alleen maar mogelijkheden oppert, al heet dat dan
‘quasi-wetenschappelijk’ (p. 13) en ‘volstrekt onwaardig’ (p. 12), als
psychologie-bedrijver dan, wil ik erop wijzen dat een biograaf er fout aan doet zijn
eigen idealen en overtuigingen zonder meer te projecteren op zijn object, speciaal
wanneer dat een 17e-eeuwer is. Dr.

2)

Zie Huygens, Ged. ed. Worp, I, pp. 106-107, vss. 25-56.
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Zwaan heeft bij herhaling verklaard dat hij Huygens' obsceniteiten en platheden,
voornamelijk in de sneldichten maar ook elders, niet in zijn beeld van Huygens kan
inpassen - eo ipso verklarend dat zijn beeld van Huygens niet juist is. Terwijl ik dr.
Zwaans hierboven geciteerde karakteristiek graag onderschrijf, voeg ik eraan toe
dat Huygens als kind een huilebalk, als volwassen man, bij tegenslag, geneigd was
tot luid en uitbundig klagen, vrij gauw uit zijn humeur, en geen klein beetje met
zichzelf ingenomen - waartoe hij m.i. het volle recht had, al klinkt zijn herhaalde
gepoch niet altijd prettig. Elk van deze beweringen kan ik staven, maar het materiaal
3)
zou hier veel te veel plaats innemen. Wat het schreien betreft , ik meen dat dat voor
een man, speciaal een jonge man, als hij het niet in het publiek deed, in de 17e
eeuw niet abnormaal was, evenmin als het dat op dit ogenblik is voor een Ierse boer
of een Italiaan uit de volksklasse. Wie zijn ideaalbeeld van de stoere vierkante zeer
mannelijke jonge calvinist door mijn veronderstelling zo schandalig aangerand acht,
heeft eenvoudig geen idee van een Nederlandse 17e-eeuwer. Ik meen daarentegen
dat de 17e-eeuwers, nog niet in het ijzeren harnas van laat-negentiende-eeuwse
conventies geperst, wat dat betreft benijdenswaardig waren.
Ik zou hetzelfde niet zonder allerlei voorbehoud willen zeggen over het 17e-eeuwse
gebrek aan delicatesse wanneer het lichaamsfuncties en de voortplanting betreft.
Ik ben me ervan bewust dat ik on-historisch reageer wanneer ik in vader Christiaens
brief aan Suzanne van Baerle lees dat zijn familie niet ‘op de peerdemarkt uitgepist’
is, of wanneer Constantijn ‘regen’ omschrijft als ‘pissen van omhoog’; ook hindert
het me als C.H. midden in zijn prachtige ‘Twee ongepaerde handen op een
clavecimbel’ rustig spreekt over de coitus interruptus. Men was zo direct als
omstreeks 1920 vrome Veluwse boeren waren, en als men wil weten wat er in de
Gouden Eeuw aan praat en daden bij officieren, hoge ambtenaren en gegoede
burgerij mogelijk was, leze men bv. de dagboeken van Constantijns oudste zoon,
of beter nog: die van Samuel Pepys, die momenteel voor het eerst ongecensureerd
worden uitge-

3)

Zie De jeugd van Constantijn Huygens, bewerkt door A.H. Kan, 1ste dr., p. 17 tweede helft,
en p. 24 tweede helft; Ged. ed. Worp, I, p. 22, vs. 134; p. 48, vs. 17 (‘lachrymis subinde Irrorata
meis’); p. 121, vs. 184; p. 128, vs. 104.
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geven. Het staat niet in het WNT, waaruit men overigens veel over eufemismen en
taalsociologie kan leren. Maar jeugdervaringen met boeren in achtergebleven
gebieden zijn beter: ze leren niet alleen sociaal afgezakte taal, maar ook sociaal
afgezakte gedragsvormen. De tekeningen van Rembrandt en anderen tonen soms
ook wat toen gewoon of een beetje grappig was. Ze helpen om het minder
gemakkelijk verteerbare deel van Huygens' oeuvre in het totaalbeeld van hem in te
passen.
3. In zijn bloemlezing Voetmaet, rijm en reden (derde druk, Culemborg 1974, pp.
19-22) schrijft dr. Zwaan een paar levenswaardige bladzijden over de verhouding
tussen Huygens en Suzanna van Baerle vóór hun huwelijk. Een paar correcties zijn
nodig. Er wordt herhaald dat ze zijn nicht is: ze is dat evenwel alleen volgens
17e-eeuws taalgebruik; wie de stambomen nagaat moet ver zoeken om een
gemeenschappelijke voorouder te vinden. Ernstiger is dit: dr. Zwaan schrijft: ‘De
brieven van Maurits aan Constantijn bij Worp reppen met geen woord over Suzanna’.
Dit is juist, maar waarom wordt er niet vermeld dat na het afdrukken van Worps
brieveneditie een vijftiental brieven van broer Maurits aan Constantijn zijn
teruggevonden, en door dr. M. de Haas gepubliceerd (in Bijdragen en Mededeelingen
Historisch Genootschap 1929, pp. 1-40), juist over de voor Maurits' vrijerij kritieke
periode? In die brieven klaagt Maurits herhaaldelijk over zijn gebrek aan succes bij
Suzanne. Wat Constantijn betreft staat het belangrijkste in Maurits' brief van 24
augustus 1622, een brief die Maurits terugvraagt omdat hij hem wil verbranden: ‘Ce
sont des resveries que je ne vouldrois pas que quelqu'un...et dont je ne veulx pas
qu'il soit mémoire cy après.’
Wat is dan het erge dat erin staat? Ik vertaal:
‘Als ik voor mijzelf schipbreuk lijd, hoewel ik niet ongevoelig genoeg
ben om over die kwetsing niet een beetje te wrokken, zal ik je als broer
raad geven. Waag dezelfde kans, en als ik me niet vergis loop je daarbij
minder risico......het kan geen verbeelding van me zijn dat men meer het
oog op jou dan op mij heeft. Neem dienovereenkomstig je maatregelen.
Maar toch ook, als God het wil, benijd me dan als broer geen beter lot
dan ik waard ben.’
Het biografisch zeer belangwekkende is, dat Maurits zelf, al in 1622,
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aan Constantijn de weg naar Suzanne van Baerle gewezen heeft. Het geeft ook
een speciale nuance aan Constantijns latere ondernemingen t.o.v. Suzanne.
4. Van die latere ondernemingen wil ik alleen een paar woorden wijden aan
Constantijns heel geestige, briljante franse lied ‘Susanne un jour’. In de aan Theodoor
Weevers gewijde bundel European Context (Cambridge 1971) komt een in het
nederlands geschreven artikel van W. Hellinga en P. Tuynman voor (pp. 81-119),
dat als titel de titel van dit gedicht draagt. Alle medewerkers van het Instituut voor
Neofilologie en voor Neolatijn hebben eraan geholpen, dus we kunnen het in zekere
zin als teamwork beschouwen, al verraadt de scherpzinnigheid, overscherpzinnigheid
van de argumentatie duidelijk de hand van de eerstgenoemde auteur. Het
merkwaardige van het artikel is dat geen van de talrijke helpers heeft geweten dat
het franse lied waarop Huygens in zijn lied en in zijn situatie zinspeelde en dat zijn
lied pas volledig begrijpelijk maakt, in de eerste helft van de 17e eeuw zeer populair
was en dat het zelfs getoonzet was door J.P. Sweelinck. De originele tekst van het
franse lied (gedicht door een zekere Guéroult) is zo kort dat die hier kan volgen.
Susanne un iour.
Susanne un iour d'amour sollicitée
Par deux viellarts convoitans sa beauté,
Fut en son coeur triste & desconfortée
Voyant l'effort fait à sa chasteté.
Elle leur dit: si par desloyauté
De ce corps mien vous avez iouyssance
C'est fait de moy. Si ie fais resistence
Vous me ferez mourir en deshonneur
Mais i'ayme mieux perir en innocence,
Que d'offenser par peché le Seigneur.

De tekst is te vinden in De Vocale Muziek van Jan P. Sweelinck, door B. van den
Sigtenhorst Meyer, den Haag 1948, p. 24, terwijl op p. 28 het begin van de
vijfstemmige muziek is afgedrukt die Sweelinck op de woorden gemaakt heeft. Het
lied staat in zijn Chansons van 1584. Voorzover ik kan nagaan was Lassus de eerste
die het gedicht op muziek zette, en werd zijn voorbeeld gevolgd door talloze anderen.
In
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het tijdschrift Sonorum Speculum van 1 maart 1963, p. 15, staat tenminste naar
aanleiding van een pas uitgegeven handschrift uit het Brits Museum: ‘The manuscript
also includes one of the innumerable canzones on the famous 'Suzanne un jour' by
Lassus’. De aankondiger beschouwt blijkbaar Lassus ook als de dichter van de
tekst. Het feit dat het lied algemeen bekend was verandert de situatie van Huygens'
geestige gedicht, en het is in ieder geval niet verantwoord om te zeggen, zoals
Hellinga op p. 99 doet, dat Huygens ‘brutaalweg haar naam had gebruikt’.
Integendeel, zijn gedicht maakte op geestige wijze gebruik van de namen-gelijkheid
en was een subtiel plagerijtje wegens haar weigerachtigheid tegenover Maurits.
Voorlopig - als ik ook mijn romannetje mag dichten - voorlopig won bij Constantijn
de solidariteit met zijn broer het nog van zijn eigen illusies, voorzover die door diens
raad opgewekt waren. Hellinga's bewering (midden p. 111) dat de woorden ‘d'amour
sollicitée par deux viellarts’ een expliciete camouflage met de bijbelse Susanna
voorstellen, is ook niet juist: ze zijn eenvoudig de tweede helft van de eerste regel
van het franse gedicht, door Constantijn biezonder elegant en geestig gebruikt. Het
is een van zijn geestigste en luchtigste gedichtjes. Als Huygens in de voor Suzanne
bestemde copie inderdaad de slotwoorden over de vieillards wegliet (p. 111), dan
zou hij dat gedaan kunnen hebben om geen risico te lopen haar te irriteren.
5. Ik meen dat het feit dat Huygens' aandacht door zijn broer op Suzanne gericht
4)
was, mijn vroegere veronderstelling versterkt dat juist haar persoonlijke problemen
(in de geldbewuste 17e eeuw was het zeker een groot probleem) Huygens op zijn
thema van de Rijcke Vrijster gebracht heeft. De bezwaren van Hellinga c.s. in hun
noot 76 (in het, artikel is het misbruik van noten om niet in de tekst van het artikel
verwerkte informatie op te bergen, extreem geworden: er zijn er 85) snijden m.i.
geen hout. De hint over de koppeltekens en het verschil in grootte van de kapitalen
kan alleen indruk maken op degenen die het handschrift niet voor zich hebben
liggen. Dat de benaming WANNEER VAN WAER-RAECK-AEN iets zou zeggen over de
situatie

4)

In Forum der letteren, febr. 1967, p. 19.
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van de vrijster is onmogelijk blijkens het woord ‘droeffelick’ in de doorgehaalde
lezing:
Men heetse Perel, Roos, Goddin, Sterr, Son en Maen,
Ick noemse droeffelick: WANNEER VAN WAER-RAECK-AEN.

En de geopperde mogelijkheid dat Dorothea van Dorp deze klacht en dit thema zou
hebben opgeroepen is ongewild komisch. In de eerste plaats is het niet bekend dat
Dorothea zo biezonder rijk was; in de tweede, belangrijker plaats had Huygens maar
een vinger uit te steken om die door Dorothea met beide handen aangegrepen te
krijgen. Wie door de bewaarde tussen hen gewisselde brieven nog niet achterdochtig
is geworden, o.a. door haar waarschuwend ‘voor je het weet zal ik door iemand
opgepikt wezen’, doet er goed aan te letten op wat er gebeurde toen Constantijn
zijn aanval op Suzannes weigerachtigheid resoluut was begonnen. Er ontstond
grote consternatie in de familie van Dorp; Dorothea's stiefmoeder ging met
Constantijns moeder praten, en Constantijn dreigde documenten openbaar te maken
(dat moeten brieven en gedichten zijn) waarin hij duidelijk maakte dat hij haar nooit
zou trouwen (al in 1619, lees Ged. I pp. 125-129). Een broer van Dorothea gedroeg
zich onaangenaam tegen Constantijn, Dorothea ging naar Amsterdam, logeren bij
Hans van Baerle en kreeg er een aanval van hysterie (ik ga dood! enz.) waarover
ze door Constantijn in een volgende brief hard werd onderhouden. Men leze dit
alles na in Briefwisseling dl. 1 pp. 200-201. Dit wil niet zeggen dat de geschiedenis
helemaal duidelijk is. Maar duidelijk genoeg om de ietwat moeilijke beginregels van
het bekende gedicht uit september te verstaan:
'k Hebb tongen t'mijn verdoen: 'khebb Dorpen, min dan Steden,
Ten uytvoer van mijn saeck beleefdelick bereidt....

regels die ik in tegenstelling tot Heinsius verklaar als: Ik heb allerlei voorspraak tot
mijn beschikking: de van Dorpen niet zozeer, maar verder heel veel mensen die
5)
welwillend klaarstaan om mijn aanzoek te ondersteunen . De biografische vraag
wie en wat hem op het thema

5)

Vgl. Heinsius' uitgave van de Korenbloemen, 4de dr., III/IV, p. 163. In afwijking van Strengholt
(NTg. 1970, pp. 176 vlgg.) lees ik min in ‘Dorpen, min dan Steden’, dus als ‘in mindere mate’
(bereidt). Voorts kan dit min als een vredelievend understatement opgevat worden.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 92

212
van de rijke vrijster bracht is overigens niet zo biezonder belangrijk.
6. Van de ziekte na de geboorte van kleine Suzanna die de nog jeugdige moeder
zo veel te vroeg doodde, en over de oorzaak ervan, neemt men onwillekeurig aan
dat het kraamvrouwenkoorts was, vanouds zo'n gewone ziekte. In zijn
dagboekaantekeningen zegt Huygens er niet zo veel over. Voor 30 maart 1637
noteert hij dat zijn lieve kraamvrouw tegen twaalf uur 's nachts door een uiterst acute
e

ziekte wordt overvallen. Voor 6 april staat er: ‘Apparent Aspht miserae uxori meae’.
Daarna lijkt het wat beter te worden, maar op de dag van haar tijdelijke verhuizing
naar de woning van haar zwager de admiraal Philips van Dorp stort ze 's nachts
weer in: Nocte insequenti prosternitur in gravissimam recidivam. Maar over de aard
e

van de ziekte worden we niet wijzer. Wat Aspht zouden kunnen zijn, heb ik vergeefs
gezocht. Worps uitgave van de poëzie-handschriften bevat de oplossing. Die wordt
gegeven door een zesregeling latijns poëziefragment dat in de laatste dagen van
april gedicht moet zijn, waarschijnlijk in de nacht van 29 op 30 april. Het fragment
is doorgeschrapt maar blijkbaar nog goed leesbaar:
Laborat aphtis uxor insomnis, screat,
Singultit, ardet, tussit, exestur febri:
Fabri veterno pigriores nil agunt
Nisi increpati et bile compulsi mea.
Aprilis expirat, Kalendae sunt prope
Quibus migrandum est vendita dudum domo.

hetgeen ongeveer betekent:
Mijn slapeloze vrouw lijdt aan de afthen, ze schraapt haar keel,
Ze rochelt, ze gloeit, ze hoest, de koorts verteert haar,
De dokters zijn luier dan de slaapziekte zelf, ze doen niets
Als ze niet uitgescholden worden en opgejaagd door mijn woede;
April loopt op zijn eind, de eerste mei is vlakbij
Waarop we uit het allang verkochte huis moeten.

De aangrijpende regels, die de situatie precies weergeven, leren ons ook dat de s
e

in het Aspht van het Dagboek een vergissing is, vermoedelijk van de copiërende
kleinzoon. De ziekte zelf zal dus waarschijnlijk de zgn. kwaadaardige spruw zijn
geweest.
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7. Een van de stellingen door dr. M.S.J. Cox-Andreau gevoegd bij haar dissertatie
over De dichter Pieter Vlaming (1976) luidt kortaf: ‘Constantijn Huygens dichtte zijn
Heilighe Daghen met het oog op de overgang naar de R.K. kerk van Maria
Tesselschade’. Hoewel geen van de uitgevers van de twee nieuwe edities van de
Heilighe Daghen die conclusie trekt, is ze waarschijnlijk toch uit de lectuur van die
nieuwe edities voortgekomen. Ik ben van de juistheid ervan absoluut overtuigd. Met
betrekking tot zijn eerste avondmaalsgedicht toch schreef Huygens al aan Caspar
Barlaeus dat hij tijdens dat hem inspirerende avondmaal (april 1642) aan
Tesselschade had moeten denken. (C.H. aan C.B., 4 mei 1642). De passage luidt
(naar de vertaling in Worps' Een onwaerdeerlycke Vrouw, p. 263): ‘Het heilige en
ernstige (gedicht) op het avondmaal, dat wij onlangs gevierd hebben, heb ik dadelijk
na het deelnemen eraan opgeschreven, ook al voor het gebruik door Tesselschade,
die ik, hoewel ik weet dat zij getroffen is door de majesteit van de oude Kerk, probeer
terug te roepen tot de eenvoud van de oudste en naar waarheid oorspronkelijke
(Kerk).’ We kunnen erop aan dat Tesselschades ‘afvalligheid’ Huygens diep beroerde,
zijn protestants bewustzijn activeerde en hem ertoe drong in poëzie van zijn
geloofservaringen op heilige dagen te getuigen. Het gedicht waarmee hij een
exemplaar van de druk aan Tesselschade stuurde heeft met de geboorte van de
bundel Heilighe Daghen meer te maken dan het zeer charmante gedicht waarmee
hij het bundeltje opdroeg aan Leonora Hellemans Hooft.
8. Zo'n biografische constatering doet aan de waarde van de gedichten zelf
natuurlijk niets toe of af. Bij een literaire analyse mag de biografie volledig genegeerd
worden. Sommigen zullen ‘mag’ willen vervangen door ‘moet’.
Toch vraag ik me af of bewustheid van de levenssituatie waarin de dichter zich
op het moment van het dichten bevindt, soms niet kan helpen bij de interpretatie.
Dr. de Kruyter houdt zich in zijn uitstekende studie over Oogentroost met de
biografische achtergrond van dat gedicht niet bezig. Hij noemt natuurlijk de bekende
aanleiding: het dreigende gedeeltelijke gezichtsverlies van Lucretia van Trello. Maar,
vraagt men zich af, is dat de werkelijke grond voor een gedicht van
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ongeveer duizend alexandrijnen? Was Huygens zo begaan met Lucretia, terwijl
Tesselschade, toen ze door een ongelukje in een smederij met hetzelfde gevaar
bedreigd werd, een hard en harteloos rijmpje van vier regels kreeg, in weerwil van
blinde bewonderaars van Huygens (de lezer voelt dat ik al in de sfeer van
Oogentroost ben): een onmenselijk rijmpje, en er is heel wat overdenking van
17e-eeuwse directheid, of mag ik zegen: boerenlompheid voor nodig, voordat men
het enigszins kan excuseren.
Ik meen dat de kritische gestemdheid tegenover letterlijk de hele mensheid, want
er is niemand die niet in een of meer van de categorieën van blinden valt, in
december-januari 1646-47 veroorzaakt is door de ongenade waarin hij door het
stoken van prinses Amalia en de lastercampagne van vijanden was gevallen, een
ongenade die met korte onderbrekingen tot de dood van Frederik Hendrik in maart
1647 bleef duren. Als men zich van die biografische achtergrond bewust is, verbaast
men zich over het gebrek aan scherpte in deze alomvattende satire op de mensheid,
over de tamelijk milde, berustende toon ervan, en speciaal over het ontbreken van
duidelijk aanwijsbare rancuneuze uitvallen tegen bepaalde groepen of individuen.
Men zou een verband met recente ervaringen kunnen leggen in de regels 951 en
volgende:
de groote sien ick aen
Gelyck de kinderen het aensicht van de Maen:
Sy staen mij wat te hoogh; en dan, sij hebben stralen,
Daer geen versett op is. Ick hebber wel sien halen,
Dien 't luste veel behaels. sij schieten diep van verr,
Gelyck de Sonne doet en d'allerminste Sterr.

De ietwat luchtige toon in de eerste regels kan mede te danken zijn aan het feit dat
ze later toegevoegd zijn. Maar van de stralen (pijlen) waartegen men zich niet kan
verweren en het ‘sij schieten diep van verr’, had hij zeer kortelings persoonlijke
ervaring gehad, en het citaat uit Seneca bij vs. 953: ‘Nemo potentes aggredi tutus
potest’ moet hij met veel instemming genoteerd hebben.
De vraag naar de psychologische oorsprong van een gedicht is misschien niet
literair, evenmin als de vraag wat voor functie de poëtische activiteit van een dichter
voor hemzelf heeft, maar ze is toch interessant,
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en het overdenken waard. Huygens' enorme, bijna dagelijkse poëtische
werkzaamheid komt in ieder geval niet voort uit zijn Godsvrucht of zijn zeer grote
verkleefdheid aan het Oranjehuis.
Camberwell, 18 december 1976.
JACOB SMIT
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Onderzoek naar corruptie in Nyeuwervaert
In zijn tweede bespreking van de door Asselbergs en Huysmans verzorgde uitgave
1)
van het Bredase Sacramentsspel verwijt J. Mak de uitgevers ‘codicolatrie’. Naar
aanleiding van vs 909 v.
Heer Wouter is oic ontgaen den brandt
Ende vut den prisoene oic gecocht

betoogt hij: ‘Achter gecocht schrijven de uitgevers “losgekocht”. Een treffend staaltje
van codicolatrie: de tekst is zo heilig, dat hij gehandhaafd moet worden, ook al krijgt
men zo volslagen nonsens. De brave heer Wouter heeft namelijk hemel en aarde
bewogen om losgekocht te worden, maar het is hem niet gelukt. Bovendien was
het de dichter met die hele episode te doen om de miraculeuze bevrijding van de
ridder door de tussenkomst van het H. Sacrament. Voor gecocht leze men dan ook
gerocht, geraakt’. Een soortgelijke opmerking maakt Mak bij vs 625:
Alsmen tvleesch capt op een pase(t)

‘Voor pase(t) leze men palc(t); het is mij niet duidelijk, waarom de uitgevers de
corruptelen niet alleen in de tekst, maar ook in de toelichting hebben gehandhaafd.
Wat voor diepzinnigs schuilt daarachter? Waarom niet in dergelijke gevallen een
eenvoudige, voor de handliggende emendatie voorgesteld?’.
Dit is een gedeeltelijk onjuiste voorstelling van zaken, want meermalen hebben
de uitgevers in hun annotaties de (diplomatisch afgedrukte) tekst gewijzigd. Dat ze
dit in een aantal gevallen ten onrechte

1)

Het spel vanden Heilighen Sacramente vander Nyeuwervaert. Ingeleid en toegelicht door
W.J.M.A. Asselbergs en A.P. Huysmans; Zwolle 1955. - J. Mak, ‘Critische commentaar bij
de jongste uitgave van het Bredase sacramentsspel’; De Nieuwe Taalgids XLVIII, blz. 220-225.
Zijn eerste bespreking is verschenen in Levende Talen, 1955, blz. 600 v.
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niet hebben gedaan, is ook mijn mening. Belangrijker is: Mak doet het ten onrechte
voorkomen, alsof het corrupt-zijn altijd objectief geconstateerd kan worden en alsof
de grens tussen ‘in principe uitgaan van hetgeen er nu eenmaal staat’ en ‘codicolatrie’
altijd duidelijk is. Wisten we maar steeds, wanneer iets voor de hand ligt en wanneer
niet! We weten het soms, we weten het wat het Sacramentsspel betreft zelfs vaak.
Zo is in vs 625 geen twijfel mogelijk: paset moet palet zijn. Dit is één voorbeeld uit
vele tientallen. Met ‘Int houen des wouts soe bevic’ (vs 36), ‘Hier neempt exempel
aen groot met denckinen’ (vs 272), of ‘Fel ontvanc eens in drie stucken’ (vs 857)
voor ogen, zal niemand de tekst heilig verklaren; zo ver is de codicolatrie van
Asselbergs en Huysmans ook niet gegaan. Hier ligt de onzin dik bovenop. Maar
geldt dit eveneens voor ‘Heer Wouter is (...) vut den prisoene oic gecocht’, zoals
Mak ons wil doen geloven?
Het als verbetering bedoelde woord gerocht past natuurlijk voortreffelijk in het
verband, maar de argumenten voor de absolute noodzakelijkheid van een emendatie
zijn allesbehalve overtuigend. ‘De brave heer Wouter heeft hemel en aarde bewogen
om losgekocht te worden, maar het is niet gelukt.’ Wat is hiervan in het spel terug
te vinden? Wouter vraagt de heidenen (vs 702 v.):
Ghij heeren stelt ons doch te rantsoene
Wij sullen gheven des v behaeght

Dit vraagt hij slechts één keer. Dit is iets anders dan ‘hemel en aarde bewegen’. De
heidenen gaan op het verzoek niet in; ze zijn vast besloten, alle gevangengenomen
christenen één voor één (d.w.z. elke dag één) in het vuur te laten omkomen. Het is
dan ook uiterst onwaarschijnlijk, dat Wouter ooit losgekocht zal worden. Maar daar
2)
gaat het juist om. Iets moet onwaarschijnlijk zijn, wil het wonder kunnen ingrijpen .

2)

Aan Wouter voltrekken zich drie Nyeuwervaert-wonderen. Van het eerste (het loten met de
bonen enz.) heeft de dichter weinig terechtgebracht. Er blijkt niet, dat er iets onwaarschijnlijks
gebeurt. Kennelijk heeft hij het door hem bewerkte verhaal, Van een ridder die in heydenisse
geuangen was (A. & H., blz. 70 v.), op sommige plaatsen niet goed begrepen.
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‘Bovendien was het de dichter met die gehele episode te doen om de miraculeuze
bevrijding van de ridder door tussenkomst van het H. Sacrament.’ Dit is juist. Maar
hoe moeten we ons die bevrijding dan voorstellen, wil deze miraculeus zijn? Moeten
we denken aan een soort gekerstende versie van het verhaal over Iphigeneia, die
door Artemis in een wolk van Aulis naar Taurus is gevoerd? Mak zegt er niets over.
En als gecocht corrupt is, verschaft ook het toneelspel ons over het hoe der bevrijding
geen andere informatie dan dat deze door toedoen van het sacrament tot stand is
gekomen. De kwestie komt daar voor het eerst ter sprake in een dialoog van de
twee duivels. Belet van Dueghden (BD) en Sondich Becoren (SB). Op vs 910,
hierboven geciteerd, volgt:
(BD) Heeften de duel daer vut gebrocht
En den kerker was alsoe sterck
(SB) Tes al the mael sacraments werck
Theeft al meer gevangen gehulpen

Dit blijft in het vage; we kunnen er alles of niets bij denken. Ook Wouter maakt ons
de zaak niet duidelijk. Hij zegt alleen maar, dat het Sacrament hem ‘vut der muten
heeft verlost’ (vs 1007). Met al die vaagheid is het vage gerocht, Maks emendatie
in vs 910, in overeenstemming.
Desondanks moet er gecocht staan en moet er niets veranderd worden. Dit leert
ons de kroniek, waarop het spel gebaseerd is. In het hoofdstukje Van eenen ridder
die in heydenisse geuangen was luidt de met vs 910 corresponderende zin: ‘Ende
heer wouter waert ghecocht ende quam tot breda tot heeren heinricke van der leck’
enz. Hier is gerocht volkomen uitgesloten. De dichter heeft het met een c beginnende
woord uit de kroniek overgenomen. Nu is er in dat losgekochtworden op zichzelf
niets wonderbaarlijks. Toch moest het iets wonderbaarlijks zijn, daar het in de kroniek
der wonderen werd vermeld. Het miraculeuze van het geval heeft de dichter tot
uitdrukking willen brengen door Wouter te laten verzoeken: ‘stelt ons doch te
rantsoene’ en de heiden daarop te laten antwoorden: ‘Ghij moeter in tes verloren
gheclaeght’. Miracules is het, dat de vertokte heidenen
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op hun besluit zijn teruggekomen. Wat Mak volslagen nonsens noemt, is volslagen
zinvol. De codicolatrie van Asselbergs en Huysmans heeft hier de tekst terecht
ongemoeid gelaten. Mak doet geen poging, de door hem veronderstelde fout te verklaren uit een
verwisseling van op elkaar lijkende letters. Maar een van zijn opmerkingen bij vs
930 luidt: ‘Verwisseling van c en t (die trouwens in de geschreven vorm zeer veel
op elkaar gelijken) komt blijkbaar in het handschrift meermalen voor (vgl. r. 694 en
3)
4)
907)’ . De bedoelde gevallen zijn: (bij den) maercillen en (van den live) steen . Hier
heeft Mak met zijn emendaties (maertillen, sceen) onvoorwaardelijk gelijk. Hij weet
niet goed raad met scaren in vs 59:
Ic siet aen derde want mijn ooghen
Die scaren mij

Hij verwerpt de verklaring der twee tekstverzorgers (‘schemeren’) en vermeldt zonder
commentaar de emendatie van Leendertz: ‘scuren = scheuren, ‘pijnlijk aangedaan
worden’. ‘Na zijn opmerking bij vs 930 over de letter-wisseling betoogt hij: ‘In dit licht
bezien lijkt de emendatie van scaren in staren (r. 59) de overweging waard, ondanks
het bevreemdende mij (dat dan als dat. ethicus begrepen zou moeten worden).’
5)
In mijn bespreking van de uitgave heb ik scaren laten staan en beschouwd als
een variant van scaerden: ‘deren, kwetsen’. Dus: ‘mijn ogen doen me zeer’.
Uitgaande van twee verschillende woorden, zijn Leendertz en ik bij dezelfde
betekenis terechtgekomen. Deze past geheel in het verband. In tegenwoordigheid
van twee vrouwen graaft Jan Bautoen een hostie uit de aarde op. De hostie straalt
licht uit en verspreidt een liefelijke geur, zoals uit hun gesprekken blijkt: ‘Ic sacher
een dinck dat seer claer es’ (vs 89), ‘Noyt meerder soetheit /

3)
4)

5)

Er staat: ‘(g t. 694 en 907)’. Dit moet corrupt zijn.
Mak had ook nog naar vs 857 kunnen verwijzen. ‘Fel ontvanc eens’ moet zijn: ‘Eelout vant
(= vond 't) eens’. Deze emendatie is reeds bij Verwijs, Moltzer en Leendertz te vinden. Bij
Asselbergs en Huysmans gaat er ‘vermoedelijk’ aan vooraf. Hier zijn ze te voorzichtig.
Museum LXIII, blz. 40-42. Mijn opmerkingen bij de annotaties hebben slechts betrekking op
de eerste 250 verzen.
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Hoe rieket hier dus’ (vs 75 v.; voorts vs 80, 83). Niet zichtbaar en niet hoorbaar voor
de anderen, reageren de twee duivels op hun wijze op het wonder, dat zich voor
hun ogen en ook voor hun neuzen voltrekt. De een brengt in gevoelszware zinnen
(vs 59 vv.) tot uitdrukking, dat hij de geur niet kan verdragen:
Ic en cans niet ghedooghen
De groote soetheit vanden moere
Quelt mij helsch geest

De ander kan het licht van de hostie niet harden. Voor wat hij op dit ogenblik
ondergaat, zou ‘mijn ogen staren (mij)’ een te slappe formulering zijn. Leendertz
heeft kennelijk gezocht naar een formeel op scaren gelijkend woord, dat met ‘kwellen’
in vs 61 semantische relaties onderhoudt.
Dat aan een bevredigende verklaring zonder tekstverandering de voorkeur moet
worden gegeven, behoeft geen betoog. Mijn verklaring heeft echter één zwak punt.
6)
Van Dale vermeldt inderdaad scaren als variant van schaarden , Verdam vermeldt
dit niet. Ik acht dit laatste geen overwegend bezwaar. Toch voel ik me op het ogenblik
iets minder zeker dan twintig jaar geleden. Maar van de noodzakelijkheid van een
emendatie ben ik nog steeds niet overtuigd en staren blijf ik verwerpen, niet alleen
om syntactische, maar ook om semantische redenen.
De c/t-kwestie wordt ook aan de orde gesteld door vs 930 (zie boven) en vs 1115.
Vs 930 behoort tot een dialoog van Sondich Becoren (SB) en Belet van Dueghden
(BD). Ik citeer vs 927-932:
(SB) Ter Nyeuwervaert eest al verwater
Daer en can nyemant te voet geraken
Tes daer sorgelijck
(BD) Dat sijn goey saken
Om tvolc te doen scouwene ende doen die scat
Te besoeckene
(SB) Tesser soe nat
Dat de kercke te sincken begint

6)

van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, tiende, geheel opnieuw bewerkte en
zeer vermeerderde druk bewerkt door C. Kruyskamp, Deel II, blz. 2140, kol. 1. s.v. V. scharen;
's-Gravenhage 1976.
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In vs 930, een aperte knoei-zin, heeft Verwijs in scouwene de c door een t vervangen
(stouwene) en de rest onveranderd gelaten. Dit maakt de zaak niets duidelijker.
Bovendien: het toneelspel is gebaseerd op de kroniek en daar staat: ‘(...) dat oic
7)
tvolc seer scuwede dat heilighe weerdighe sacrament daer vele te versueken (...)’ .
De c is dus zonder twijfel niet corrupt. Asselbergs en Huysmans laten het bij:
‘scouwen: schuwen’. Dit is op zichzelf juist, maar voor de verklaring van de hele zin
is het niet voldoende. Mak zegt: ‘In r. 930 schrappe men ende doen en voor scat
leze men stat, plaats.’ Met die schrapping ben ik het eens, - al begrijp ik niet goed,
hoe die fout kan zijn ontstaan. Op ‘(...) die stat (de plaats, nl. Nyeuwervaert) te
besoeckene’ is niets aan te merken. De emendatie ligt zeer voor de hand. Toch
hebben niet alleen Asselbergs en Huysmans, maar ook Verwijs, Moltzer en Leendertz
er geen behoefte aan gevoeld; ze hebben met scat geen enkele moeite gehad. Dit
bewijst natuurlijk niets. Iemand kan gelijk hebben tegen de hele wereld in. De mening
van een deskundig en scherpzinnig filoloog als Mak kan niet verworpen worden
alleen op grond van het feit, dat ze tegen die van anderen indruist. Om een andere
reden heb ik de eensgezindheid der tekstverzorgers vermeld. Wie scat laat staan,
moet aan dat woord een of andere, in het verband passende betekenis toekennen.
Welke? Op deze vraag is, voor zover ik zie, maar één antwoord mogelijk: het wordt
begrepen als doelend op het sacrament. Wat is voor deze opvatting te zeggen?
In de kroniek is niet de plaats (Nyeuwervaert), maar het sacrament object bij
‘bezoeken’. Ik verwijs daarvoor naar het citaat in de vorige alinea en naar: ‘Item
inden iersten doen dit helighe sacrament vonden waert ende sijn miraculen
openbaerde ende van verre vele pelgrinen dat versochten (...)’ en: ‘(...) ende si
8)
wouden oick gelouen dat heilighe sacrament te besueken (...)’ . Hetzelfde object
bij hetzelfde werkwoord vinden we ook in de woorden van de bisschop (vs 1189
vv.):

7)
8)

A. & H., blz. 80, r. 345.
A. & H., resp. blz. 64, r. 32 en blz. 94, r. 654. In het tweede citaat staat dat dat; één dat is
voldoende.
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Doet hem cort expedicie onghespaert
9)
Op dat hij dit sacrament ter Nyeuwervaert
Ghebracht mach worden bynnen Breda
Twaer scade ende sonde soe ic versta
Liet ment daer ghij weet wel hoe
Tvolc heefter groote deuocie toe
om te besoeken maer sij en connen

De genoemde overeenkomst tussen kroniek en toneelspel zou voor de juistheid
van scat kunnen pleiten. We richten nu onze aandacht op vs 1115 met het
oninterpreteerbare ‘Daer rust oft stadt’. Er wordt een brief voorgelezen, waarin
hetzelfde onderwerp ter sprake komt als in de dialoog van de twee duivels (vs
927-932). Uit deze brief citeer ik (vs 1108-1118):
Weet dat ter Nyeuwervaert in mijn landt
Rust een heijlich sacrament
Dat in Vlaenderen ende in Brabant
Ende veel anderen landen wel es bekent
Tdoet veel miraculen daer ontrent
Ende oijt gedaen heeft van beginne
Dat hem tvolc draeght groote mynne
Maer dese plaetse daer rust oft stadt
Es nv al vanden water verwonnen
Des de kercke vuylic leyt ende nat
Zoe datter niet veel lien gecomen en konnen

Wat hebben Asselbergs en Huysmans terechtgebracht van dat kennelijk corrupte
vers? Mak zegt hierover: ‘In r. 1115 wordt rust verklaard, maar niet oft stadt. Is dit
laatste zo simpel, dat het geen verklaring behoeft? Ik wil eerlijk bekennen, dat ik er
geen raad mee weet.’ Het begin van deze opmerking begrijp ik niet. Het hele vers
is ongeannoteerd gebleven; er is in de noten geen woord over de betekenis van
rust te vinden. Zelf voelt Mak zich met die voegwoord-groep voor ogen machteloos.
Dit houdt in, dat hij de (in de uitgave ver-

9)

Dit vers is corrupt: hij moet geschrapt worden. Het op deze plaats vreemde woord behoeft
niet aan de copiist te wijten te zijn. Veronderstelling: de dichter heeft eerst in de aetieve vorm
willen formuleren, heeft daarna aan de passieve de voorkeur gegeven en heeft het pronomen
bij vergissing laten staan.
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melde) emendatie van Moltzer - ‘daert rust opter stadt’ - verwerpt. Met ‘deze plaats,
waar het rust op de plaats’ is inderdaad weinig te beginnen. Toch is de kerngedachte
juist: de bijzin moet gaan over het ‘rusten’ van het sacrament en ‘dese plaetse’ enz.
moet terugverwijzen naar vs 1108 v.: ‘Weet dat ter Nyeuwervaert in mijn landt / Rust
een heijlich sacrament’. De dialoog der duivels heeft op hetzelfde onderwerp
betrekking. In beide gevallen eindigt een vers op nat. Gezien deze twee punten van
overeenkomst, is de veronderstelling niet onredelijk: dan is in beide gevallen ook
het rijmwoord hetzelfde. Hieruit volgt dan: scat in vs 930 moet in verband met vs
1115 al dan niet veranderd worden. Moeten we, teneinde vs 1115 tot een
aanvaardbare zin te maken, uitgaan van het in de tekst gegeven stadt, of moeten
we daar sca(d)t van maken? De t in plaats van c kan ons geen zorgen baren.
Hetzelfde geldt voor de dt, gezien ick kendt (= ken 't, vs 120), wijdt (= wij 't, vs 472),
slodt (= slot, vs 998).
Indien aan daer rust niet te tornen valt, moet op de persoonsvorm een onderwerp
volgen. Dit kan niets anders zijn dan een woord, waarmee het sacrament kan worden
aangeduid. Hiervoor komt stadt niet in aanmerking. Het voegwoord blijft ons nog
dwarszitten. We toveren het derhalve brutaalweg om tot die en lezen vs 1115 als:
Maer dese plaetse daer rust die scadt

Binnen de theorie der analoge formuleringen voert dit tot de conclusie: ook vs 930
moet op (die) scat eindigen. Intussen zijn we met die > oft nog niet klaar. Fouten
van copiisten zijn vaak moeilijk te verklaren, vooral als we niet over het
oorspronkelijke handschrift beschikken. De tekstverbeteraars laten een verklaring
dan ook meestal achterwege. Zo legt Moltzer niet uit, hoe een p tot een f kon worden
en hoe -t en -er geheel konden verdwijnen. Wat die betreft: misschien was er in het
handschrift van de dichter een spatie tussen de twee delen van de d, is het eerste
als een o en het tweede (de stok) als een f gelezen en is dit het begin van het
geknoei geweest. Of heeft er ons gestaan? Dit is grafisch nauwelijks aannemelijker.
Bovendien past het niet in de hierboven ontwikkelde theorie.
De, met grote schroom voorgestelde, emendatie, gecombineerd met
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de handhaving van scat in vs 930, brengt zinnen uit het toneelspel en brengt ook
toneelspel en kroniek met elkaar in overeenstemming. Semantisch is de zaak in
orde. Ook in de middeleeuwen kon scat in geestelijke zin worden gebruikt en men
kon er dus het sacrament mee aanduiden. In vs 1115 levert dit geen moeilijkheden
op, in vs 930 echter wel. Dat een duivel zich zo uitdrukt, is alleshalve waarschijnlijk.
Om deze reden zal Mak het door alle tekstverzorgers aanvaarde en niet toegelichte
woord hebben verworpen. Maar is het, gezien alle andere aspecten, voldoende voor
honderd procent zekerheid? Van lijders aan codicolatrie is niet te verwachten, dat ze een woord of een zin ten
onrechte met volstrekte overtuigdheid corrupt verklaren. Toch brengen Asselbergs
en Huysmans een verandering aan, waar ze dit vermoedelijk niet hadden moeten
doen, ook al kunnen ze zich daarvoor op hun voorgangers (Verwijs, Moltzer,
Leendertz) beroepen. De noot bij vs 316 - ‘Oncuysheit sal ick dliefste goet werdden’
- luidt: ‘dliefste goet werdden: de liefste doen worden, het hoogste in aanzien doen
stijgen (goet is een schrijffout voor: doen).’ De kwestie is zeer ingewikkeld;
heterogene verschijnselen als samentrekking, homonymie en rijm zijn erbij betrokken.
De zin moet niet op zichzelf, maar in verband met andere zinnen bekeken worden.
Uit de dialoog van de twee duivels citeer ik (vs 313-318):
(BD) Die caritaten sal ik doen faelgeren
(SB) Haet ende nijt sal ic doen regneren
(BD) Reynicheit sal ic onder voet treden
(SB) Oncuysheit sal ick dliefste goet werdden
(BD) Soberheit willic hebben vut den lande
(SB) Gulsicheit en sijn gheen scande

Eén ding is onmiddellijk duidelijk: treden (vs 315) moet terden zijn, daar het op
werdden moet rijmen. Dezelfde fout doet zich voor in vs 499:
Dus sijdt te vreden laet mij ghewerden
En wilt niet buyten maten treden

Niet in het eerste, wel in het tweede geval hebben de twee uitgevers de fout hersteld.
Hoe is die fout ontstaan? De copiist kan precies
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hebben overgenomen, wat het handschrift van de dichter te zien gaf. Dan moet de
dichter zich tweemaal verschreven hebben. Dit is niet aannemelijk. Was voor de
copiist treden misschien de gebruikelijke woordvorm en heeft hij deze als vanzelf
op de aan terden toegekende plaats gezet?
De vraag naar het ontstaan van de vergssing moet ook gesteld worden naar
aanleiding van ‘goet, lees: doen’. Met ‘schrijffout’ alleen kan niet alles gezegd zijn.
Dat iemand goet schrijft als hij doen bedoelt, ligt niet erg voor de hand. Andere
veronderstelling: het doen van de dichter was zo onduidelijk, althans aan het begin
en het einde, dat de copiist er maar goet van heeft gemaakt. De schrijffout is dan
eigenlijk een blijvend-gemaakte leesfout. Nu lijken een d en een g, een n en een t
niet alteveel op elkaar. Dit pleit echter niet overtuigend tegen de voorgestelde
emendatie. Er zijn belangrijker contra-argumenten.
Van terden zijn we zeker. Handhaven we goet, dan is vs 315 v. een geval van
dubbelrijm, vergelijkbaar met sterck spreken: werck steken (vs 167 v.), perden
voeten: aenvaerden moeten (vs 806 v.), sangc singen: ganc gingen (vs 1217 v.)
enz. Is dit dubbelrijm, waarin de eerste leden (voet, goet) duidelijk prominent zijn,
door een vergissing van de afschrijver toevallig ontstaan, of is het door de dichter
bedoeld? Er is m.i. alle reden om de laatste mogelijkheid in overweging te nemen.
Het is dan wel noodzakelijk vs 316 zo te interpreteren, dat het een aanvaardbare
betekenis krijgt. ‘Onkuisheid zal ik het liefste goed worden’ ziet er vreemd uit. Juist
daarom is het corrupt verklaard.
In vs 313 en 314 formuleren de duivels hetgeen ze van plan zijn, met
gebruikmaking van het werkwoord doen: ‘Die caritaten zal ik doen faelgeren’, ‘Haet
ende nijt sal ic doen regneren’. In de twee volgende verzen komt dit werkwoord niet
voor. Belet van Duechden zegt: ‘Reynicheit sal ic onder voet terden’. Hiervoor komen
twee interpretaties in aanmerking. 1e. Het is een ‘verschoven’ uitdrukkingswijze.
Wat Belet van Duechden anderen wil laten doen, betrekt hij op zichzelf. Dit is binnen
de geloofswereld van het toneelspel begrijpelijk: als de mensen iets kwaads doen,
doet de duivel dat in hen of door middel van hen. Zolang we aan werdden de
betekenis ‘worden’
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toekennen, is deze interpretatie voor vs 316 uitgesloten. 2e. Er is iets
samengetrokken: we moeten doen uit de vorige zinnen in gedachte aanvullen (dus
niet de tekst veranderen door het daarin op te nemen). Dit kan ook voor vs 316
gelden. Op ‘Reynicheit sal ic (doen) onder voet terden’ en ‘Oncuysheit sal ick (doen)
dliefste goet werdden’ is niets aan te merken.
De tweede interpretatie kan aan waarschijnlijkheid winnen, als we vs 318 bij de
kwestie betrekken. Aan ‘Gulsicheit en sijn gheen scande’ is weinig redelijke informatie
te ontlokken, als daar niet iets uit de vorige zin bij wordt ingeschakeld. De twee
uitgevers verklaren: ‘en sijn: nl. willic hebben, en zijn (ik wil hebben, dat gulzigheid
geen schande is).’ Gesteld dat het vers corrupt is, is er niets anders van te maken.
In tegenstelling tot het vorige geval krijgt de hoorder of de lezer na samengetrokken
te hebben een syntactisch rammelende zin in zijn hoofd. Er is dus wel enige
aanleiding om een emendatie voor te stellen. De zin moet luiden: ‘Gulsicheit en sal
sijn gheen scande’. Daarmee wordt hij dan de eerste van een reeks van zes. In alle
fungeert hetzij moet (twee keer), hetzij sal (vier keer):
(SB) Gulsicheit en sal sijn gheen scande
(BD) Oetmoedicheit moet verdreven sijn
(SB) Houerdicheit sal verheven sijn
(BD) Broederlicke mijnne sal veriaeght sijn
(SB) Roof moort brant sal behaeght sijn
(BD) Miltheit der armen moet vercouwen

Al kunnen we de fout (het wegvallen van sal) niet verklaren, dit ziet er voortreffelijk
uit. Als we tot die emendatie besluiten, is vs 318 niet langer een samentrekking en
kan het dus de tweede interpretatie voor vs 315 v. niet waarschijnlijker maken. Deze
wordt daar natuurlijk ook niet onwaarschijnlijker door. Ze heeft het voordeel, dat we
vs 316 ongewijzigd kunnen laten. Toch zou het prettiger zijn, als we daarvoor een
aanvulling uit de vorige zinnen niet nodig hadden. Welnu, we hébben die niet nodig.
Als vs 316 een knoei-zin is, hebben we dit niet aan de dichter of de copiist, maar
aan onszelf als falende lezers te wijten. We hebben er niet aan gedacht, dat werden
behalve ‘worden’ ook ‘waarderen, achten’ kan betekenen. We zijn niet op onze
hoede
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geweest voor de homonymie, die al zo vaak het denken, ook het denken van
geoefende filologen, heeft doen ontsporen. ‘Onkuisheid zal ik het liefste goed achten’:
er is geen vuiltje meer aan de filologische lucht. Voordelen van deze opvatting: a)
er behoeft niets veranderd te worden; b) er is geen samentrekking nodig; c) twee
opeenvolgende zinnen, in wezen twee formuleringen voor een en dezelfde gedachte,
zijn nu beide op dezelfde manier ‘verschoven’ uitdrukkingswijzen. d) het dubbelrijm
blijft gehandhaafd.
Asselbergs en Huysmans vermelden de emendatie van Hermans (1867): ‘dliefste
goet werderen’. Als emendatie komt dit niet in aanmerking, want het laatste woord
rijmt noch op treden, noch op terden. Maar als Hermans bedoelt dat werdden hier
‘waarderen’ betekent, heeft hij waarschijnlijk gelijk. Ik zeg ‘waarschijnlijk’ om de luide
en stellige toon van de vorige alinea wat af te zwakken en weer aansluiting te zoeken
bij het woord ‘vermoedelijk’ in het begin van mijn betoog over vs 316. Ik ben bereid,
in mijn interpretatie niet meer te zien dan een (redelijke) veronderstelling. Maar ik
weiger, aan het corrupt verklaren van dat vers en aan de gegeven of eventueel een
andere emendatie absolute zekerheid toe te kennen. Mijn geloof in de heiligheid
van de tekst heeft hier een irratonele basis: het dubbelrijm maakt een volstrekt
authentieke indruk op mij. Het rijm is ook betrokken bij enkele emendaties van Mak. Verwijs en Moltzer
hebben van vs 241 v.:
Ick hoop minlijc noch wesen sal
Blijnde cropelen siecken genesen sall

het tweede vers veranderd tot: ‘blijnde cropele ende genesen all’. Volgens hun
mening kan minlijc hier niet op zichzelf bestaan, maar is er nog een object bij nodig:
‘minnelijk voor blinden, kreupelen, zieken’. Wie hiervan uitgaat, moet wel een object
bij het grammatisch verweesd geraakte genesen verzinnen. De fantasie wordt in
toom gehouden, doordat het enige voor die functie in aanmerking komende woord
in rijmpositie staat. De s wordt geschrapt en zover is de zin dan in orde. Maar wil
hij geheel acceptabel zijn, dan is nog invoeging van ende noodzakelijk. Ook in dit
geval is een tekst door falende lezers

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 92

228
corrupt gemaakt. Hoe Asselbergs en Huysmans die zin hebben opgevat, is niet na
te gaan; behalve ‘minlijc: genadig’ zeggen ze niets. En Mak? Hij laat het bij het
advies: ‘Voor sall leze men all’. Aan ende heeft hij blijkbaar geen behoefte. Hieruit
leid ik af: hij beschouwt de drie substantieven als object bij genesen; of zijn all
adverbiaal dan wel pronominaal is, blijft onduidelijk. Voor wie tussen de drie
substantieven en het werkwoord de genoemde relatie legt, is de zin met sall even
begrijpelijk als met all. Dus moet Mak, in tegenstelling tot Verwijs en Moltzer, om
andere dan syntactische redenen zijn emendatie hebben voorgesteld. Hij moet het
rijm niet hebben vertrouwd.
Die emendatie is zeker niet voor de hand liggend. Aan een ingreep in het laatste
woord van een vers in verband met het rijm moet immers een onderzoek naar de
rijmtechniek van de dichter voorafgaan. Dit onderzoek leert ons in dit geval het
volgende. Vele tientallen malen eindigen twee op elkaar rijmende verzen op dezelfde
vorm (persoonsvorm of infinitief) van hetzelfde werkwoord. Dit geldt voor ‘zijn, is,
hebben, heeft, kan, doen’; soms eindigen beide op woorden als ‘hier, niet, af’.
Voorbeelden hiervan zijn te vinden in vs 317-320 (hierboven om een andere reden
geciteerd) en voorts voor vs 14 v., 20 v., 129 v., 157 v., 163 v., 171 v., 245 v., 249
v., 283 v., 291 v., 606-614, enz. enz. Voor wie nog behoefte gevoelt aan een
voorbeeld met een vorm van zullen citeer ik (vs 779 v.):
10)

Mij en raect hoe ic bederven sal
Loff God dat ic martelaer steruen sal

Maar nu is het toch, of Sondich Becoren ermee speelt: in vs 1173 is sal het tweede
lid van een volwaardig dubbelrijm en rijmt het op al:
En teeren den sacramente boouen al
Dwelc men als God ende mensce louen sal

We laten ons er echter niet door verleiden, dit als een argument contra de tekst te
beschouwen. Nu heb ik me voor mijn interpretatie van vs

10)

Bij dit vers plaatst Mak de juiste opmerking: ‘Mij en raect vertalen de uitgevers door “dan raakt
het mij niet”. Deze betekenis van raken was toen echter nog onbekend; men leze daarom
roect i.p.v. raect (...).’
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316 zelf op een dergelijk rijm beroepen. Maar daar is het in de tekst gegeven, hier
niet. Maks emendatie (het moet worden toegegeven) voldoet aan twee belangrijke
voorwaarden: op de daardoor ontstane zin is niets aan te merken en er is
overeenstemming met de rijmtechniek van de dichter, want ook op andere plaatsen
11)
van het toneelspel komt dubbelrijm voor . Maar wat er nu eenmaal staat, voldoet
aan precies dezelfde voorwaarden. Op die zin is niets aan te merken en rijmen met
hetzelfde woord als tweede lid zijn er nog veel meer. Conclusie: in vs 242 is niets
corrupt. Een andere met het rijm in verband staande emendatie acht Mak noodzakelijk
voor vermoeyen in vs 166. Ik citeer ook het vorige en het volgende vers:
S oe en willen wij ons niet met moeyen
Dit sacrament sonder vermoeyen
Laedt ons lof ende eere sterck spreken

Mak betoogt: ‘Voor vermoeyen leze men vernoeyen. Zo wordt het rijke rijm (moeyen
in r. 165) vermeden en krijgt men een behoorlijke zin; want sonder vernoeyen
betekent (men rhetoricale intensivering door negatie) “con amore”.’ De zo verkregen
zin is inderdaad behoorlijk. Is de onveranderde zin dit niet of in mindere mate? Als
bepaling bij ‘loven’ is ‘onvermoeid’ niet minder aanvaardbaar dan ‘onverdroten’.
Er is echter nog een totaal andere interpretatie mogelijk: sonder vermoeyen is
een bepaling bij sacrament en heeft dezelfde betekenis als onvermoedelijc of
onvermoedet, nl. ‘niet met het verstand te omvatten, onbegrijpelijk; onverwacht,
onvoorzien’. Het verband maakt deze interpretatie zeer waarschijnlijk. Er is iets
onbegrijpelijks en onverwachts, er is een wonder gebeurd. Jan Bautoen en de
vrouwen brengen dit meermalen tot uitdrukking. In verwondering vragen ze zich en
elkaar af, hoe de hostie daar in de aarde gekomen is (vs 97, 130, 154). Een der
vrouwen zegt (vs 160 v.):

11)

Bovendien is de (veronderstelde) fout verklaarbaar.
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Tes misselijc hoet hier es comen
Tquam misschien bij Gods wille
Hier inden moer

Hierop reageert Jan Bautoen (vs 162 vv.) met:
Nu swighen wi al stille
God weet hoe dat die sake gesciet es
12)
Want ons oncondich trecht bediet es
Soe en willen wij ons niet met moeyen
Dit sacrament sonder vermoeyen
Laedt ons lof ende eere sterck spreken

De woordgroep sonder vermoeyen fungeert dus in een dialoog, die geheel en al
aan het onbegrijpelijke van dat sacrament is gewijd. De vorm van het verbum (zonder
d) is ook uit andere bronnen bekend: in deze tekst is bloeyende = bloedende (vs
110) een analogon. De kwestie heeft nog een ander aspect, nl. de grammatische
structuur van de zin en de verdeling van de zin over twee verzen. Het maakt in beide
opzichten geen verschil, of de laatste woordgroep van het eerste vers ‘onvermoeid’
dan wel ‘con amore’ betekent. Zowel in het ene als in het andere geval heeft deze
een functie bij een woord uit het tweede vers en is er een opvallend enjambement.
Is deze echter (met de betekenis ‘wonderbaarlijk’), een bepaling in postpositie vergelijkbaar met ‘heilich broot van grooter werde’ (vs 98), ‘heilich sacrament al een
bloet’ (vs 128) -, dan is niet alleen de grammatische structuur, maar ook de
verhouding tussen zin en vers een andere. En nu heb ik uit het hele toneelspel de
indruk gekregen, dat dit het meest overeenstemt met de vers- en zinsbouw van de
dichter en dat het genoemde enjambement bij hem weinig kans heeft.
Intussen blijft Maks bezwaar tegen vermoeyen (hoe ook opgevat) bestaan: dat
woord is lid van een rijk rijm. Dit is een ernstig bezwaar, want rijke rijmen komen in
de tekst verder niet voor. Dat een emendatie volstrekt noodzakelijk is, bewijst het
echter niet. De dichter kan op die ene plaats zijn toevlucht hebben genomen tot een
rijk rijm. Ik

12)

Hier heb ik geëmendeerd; er staat orcondich. Noot van de twee uitgevers: ‘orcondich: ter
getuigenis, of: schrijffout voor oncondich: onbekend’. Hoe ‘ter getuigenis’ in het verband zou
kunnen passen, begrijp ik niet.
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voeg daar onmiddellijk aan toe: hij kan ook op die ene plaats opvallend geënjambeerd
hebben, ook al doet hij dat nergens anders. Hoe ik hier de pro's en contra's tegen
elkaar moet afwegen, zie ik niet. Als laatste geval van al dan niet vermeende corruptie bespreek k het tweede vers
(vs 1156) van:
Voor tijts heb icker of horen vermanen
Zoe hij int sacrament meswanen
Tfij moet werden sijnder blijntheit

Mak tekent hierbij aan: ‘Voor Zoe leze men Hoe. Voorts kunnen wij int sacrament
meswanen bezwaarlijk met de uitgevers vertalen met “door het sacrament te
miskennen”, want dat levert geen zin op. We zullen meswanen wel moeten opvatten
als een infinitief met de functie van een verbum finitum.’ De formulering ‘We zullen
het wel zo moeten opvatten’ brengt ons buiten het gebied der zekerheden. Er staat
niet: ‘We moeten het zo opvatten (omdat het zo ís)’. Is er in de 1325 verzen nog
een ander voorbeeld van pronomen plus infinitief te vinden? Ja in vs 1149...als de
overgeleverde verbale vorm niet corrupt is. Er staat:
(...) so ghi wel horen ghewagen

Volgens Verwijs moet dit zijn: ‘wel hooret’, volgens Moltzer: ‘wel hebt horen’. Dit
laatste lijkt me juist, ook in verband met vs 1155: ‘Voor tijts heb icker of vermanen’.
Mak heeft over dit vers gezwegen. Was dit voor hem een voorbeeld van de door
hem genoemde constructie? Hoe dit zij: ook al zou deze uitsluitend in vs 1156
voorkomen, dan zou dit nog niet ten volle bewijzen, dat het vers in dit opzicht corrupt
is (vgl. het betoog over vermoeyen). Toch is die constructie op zichzelf beschouwd
vreemder dan de ‘bevreemdend’ genoemde ethische datief bij het veronderstelde
‘staren’, vreemder ook dan een rijk rijm. Het verdient daarom aanbeveling om het
op een andere manier te proberen.
We bezien eerst het groepje Zoe hij. Een verwarring van H en Z is met een beroep
op de overeenkomst tussen deze letters niet gemak-
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kelijk te verklaren. Op een andere plaats (vs 920) betreft de verwarring een H en
een S:
Sij es bij Heer Heinderick vander Lack

Terecht zegt Mak: ‘Voor Sij leze men Hij, want niemand anders kan bedoeld zijn
dan heer Wouter (zie r. 939). ‘Vs 1153 maakt de zaak nog onbegrijpelijker:
Hij weet wel hoe hij voir Macharijs
Met der proeuen

Verwijs, Moltzer en Leendertz emenderen Ghij; ook Gij is mogelijk. Een van de twee
moet het zijn. Maar heeft dan in het handschrift van de dichter een H èn op een Z,
èn op een S, èn op een G(h) geleken? Dit is niet mogelijk. Voor H > S kan ik geen
verklaring vinden. De fout in vs 920 zou een geval van ‘grafische prolepsis’ kunnen
zijn; verderop in dezelfde regel staat hij. Voor vs 1156 komt de veronderstelling in
aanmerking: de eerste letters van twee opeenvolgende woorden hebben elkaars
plaats ingenomen; een dergelijke schrijffout is niet ongewoon. De zin moet dan
beginnen met: Hoe zij. Hiermee zijn we meteen van die bevreemdende infinitief af
en is meswanen een meervoudige persoonsvorm bij het meervoudige onbepaalde
pronomen zij. Als bezwaar kan niet gelden: er is een praesens, waar we een
13)
praeteritum verwachten. Dit komt immers, vooral in het rijm, herhaaldelijk voor .
Maar het verband schijnt zich tegen de voorgestelde emendatie en interpretatie te
verzetten. Een der handelende personen, aangeduid als ‘II Heere’, heeft het gesprek
op Macharijs gebracht, die ‘met viue der steken’ de hostie ‘proeuede’. ‘Gij weet dat
wel’, zegt hij. De bisschop reageert hierop met: ‘Ic kenne dat waer es’. Hierop volgen
de drie reeds geciteerde verzen (vs 1155 vv.) en dan:
Hij dede een groote onbekentheid
Aen dit sacrament in Gods tempele
Twas een quaet werck

13)

Vgl. F.A. Stoett, Middelnederlandsche Spraakkunst. Syntaxis, derde herziene druk, blz. 175
v.; 's-Gravenhage 1923.
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Het is dus wel zeer waarschijnlijk, dat ook in vs 1156 iets over Macharijs wordt
gezegd en dat hij niet corrupt is. Toch kunnen we ook anders redeneren. Er waren
er meer dan de advocaat alleen, die de wonderverhalen over de opgegraven hostie
niet vertrouwden. Dit staat duidelijk in de kroniek: ‘Ende die prelaten daer toe eenen
aduocaet schicten die welcke meester macharius hier dat hi ter Nyeuvaert soude
trecken om tondervijnden die waerheit van tgene dat men verre ende wijde seyde
14)
vanden heilighen sacramente’ . Dit is in het toneelspel verwerkt: ‘Ic heb consent
vut sbijsscop monde’ (vs 392) en (vs 447 vv.):
Nv heere prochiaen ghi hebt wel gehoort
Hoe mi vanden prelaten es beuolen
Tsacrament te proeuene rechtevoort

Dit feit ‘ze’ geloofden niet - releveert de bisschop alvorens rechtstreeks op de
woorden van de ander in te gaan.
In deze interpretatie is meswanen een persoonsvorm, in die van Mak fungeert
het als zodanig. Er is nog een andere opvatting: het is een gesubstantiveerde
infinitief. Deze opvatting is in het Mnl. Wrb. voor altijd vastgelegd.
Hoogstwaarschijnlijk gaat de door Mak verworpen verklaring van Asselbergs en
Huysmans (‘door het sacrament te miskennen’) hierop terug. Van dezelfde gedachte
zijn Verwijs en Leendertz uitgegaan, toen zij sacrament met een genitief-s verrijkten:
hoe hij int sacraments miswanen. Die gesubstantiveerde infinitief heeft zonderlinge
consequenties. Dit blijkt uit de wijze, waarop vs 1156-1158 in het Mnl. Wrdb. is
15)
geciteerd: ‘Hoe hij int Sacraments meswanen...dede een groote onbekentheit’ .
Op deze wijze wordt ons een goede zin voor de ogen getoverd, maar als we in
plaats van de puntjes de verzen lezen, komen we er niet meer uit. ‘Tfij moet werden
sijnder blijntheit’ wordt een tussenzin en de dichter is blijkbaar de kluts kwijtgeraakt,
toen hij Hij onmiddelijk aan dede vooraf liet gaan, terwijl het in een vorige zin reeds
als onderwerp bij dit werkwoord was gebruikt. Dit is volslagen onmogelijk. Het kan
aan geen

14)
15)

A. & H., blz. 64, r. 33 vv.
Mnl. Wrb, IV, kol. 1757.
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twijfel onderhevig zijn: het laatste woord van vs 1156 is het laatste woord van de
zin, die met het vorige vers begint. Dit houdt in: meswanen moet een persoonsvorm
zijn of als een persoonsvorm fungeren.
Gaan we hiervan uit, dan krijgt int sacrament een totaal andere grammatische
functie dan in de interpretatie van Verwijs, Leendertz, Verdam, Asselbergs en
Huysmans. Het wordt een voorzetselvoorwerp. Het is niet aantoonbaar, dat
meswanen in algemeen gebruikelijk is geweest. Moet misschien int tot het ‘verbeterd’
worden? De gewone vorm van het onzijdige bepaalde lidwoord is vrijwel steeds t,
maar het komt voor en wel speciaal bij sacrament (vs 490) en zou dus ook hier
kunnen voorkomen. Maar laten we niet emenderen, als het niet absoluut noodzakelijk
is. Verklaren we de tekst op deze plaats heilig (zoals ook Mak heeft gedaan), dan
moet de rederijker de constructie met een voorzetselvoorwerp ad hoc hebben
gemaakt.
Voor mij is de keus tussen Hoe hij en Hoe zij niet moeilijk. Maar dat bewijst niets.
Tekstverklaarders en critici van tekstverklaarders en critici van deze critici, roep nu
eens, met de twee duiveltjes uit het toneelspel (vs 1057), gezamenlijk: ‘Waer blijuen
wij arm olijphanten’! De één-hoofdige commissie van onderzoek naar corruptie in Nyeuwervaert heeft
in haar voorlopig rapport niet alle in aanmerking komende gevallen behandeld. Zij
vat haar conclusies nu kort alsvolgt samen. Er is inderdaad corruptie, en niet zo'n
beetje ook. Zij heeft die, althans volgens haar mening ook wel eens aangetroffen
op plaatsen, waaraan tot nu toe niemand had gedacht. Zij heeft echter tevens enkele
van de ingebrachte beschuldigingen als lasterlijke aantijgingen ontmaskerd en de
ongegrondheid van sommige andere vrijwel overtuigend bewezen. Zij betreurt het
oprecht, dat zij meer dan eens een non liquet moest uitspreken.
De commissie heeft voortdurend tegenwerking ondervonden van één
onaangename omstandigheid. Er lag niet zo erg veel voor de hand.
Pres. Kennedylaan 503
Oegstgeest
C.F.P. STUTTERHEIM
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Moortje: vastenavond of driekoningen?
1

Worp beweert dat Brero's Moortje speelt op Vastenavond . Niet zonder grond.
Driemaal wordt in het stuk die tijdsbepaling genoemd: in vs. 1509, 1537 en 2667.
2
Maar wanneer is het Vastenavond? Volgens Strubbe enVoet de dinsdag na de
zevende zondag voor Pasen, dat is daags voor As-woensdag, of op zijn ruimst
3
genomen de zes dagen aan As-woensdag voorafgaande. Bij Grotefend vindt men
ongeveer hetzelfde. Het stuk zou dus, grofweg gerekend, kunnen spelen in de
tweede of derde dekade van februari of de eerste helft van maart.
Daartegen verzetten zich echter de meteorologische gegevens in de tekst. Ieder
kent het ooggetuigenverslag van het ijsvermaak op de Amstel, dat vader Lambert
doet in vs. 2881-2952. Nu heeft Lambert blijkens vs. 879-885 dezelfde dag zijn
veelbelovende zoon Writsert opdracht gegeven:
880 Dat hy de schipper, die op Lissebon sou vaeren
Souw schicken in het schip de alderbeste waeren,
Eer dat de koude vorst met gront-ijs al het Y
Beschiet met schots op schots: waar door voorseker hy
Souw blijven van zijn reys met achterstal versteken,
885 Behalven dattet goedt sou vervriesen, ofte breeken.

We zijn derhalve in dat gedeelte van de winter, - het is geen kwakkelwinter, - waarin
de Amstel al stevig dicht ligt en het brakke IJ nog open is, maar strenger vorst
tegemoet ziet. Als de dagen lengen, gaat de winter strengen; dat wijst niet in de
richting van februari of maart. Belangrijk in dit verband is een mededeling waarvoor
ik dank verschuldigd ben aan de heer S.A.C. Dudok van Heel van de Amster-

1
2
3

J.A. Worp, Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland I (Groningen 1904,
facs. Rotterdam z.j.), 423.
E.I. Strubbe en L. Voet, De chronologie van de Middeleeuwen en de moderne tijden in de
Nederlanden (Antwerpen/Amsterdam 1960), 537.
H. Grotefend, Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit. Zweiten Bandes
zweite Abteilung (Hannover/Leipzig 1898), 194 vlg.
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damse Archiefdienst. Uit onderzoekingen was hem gebleken, dat de werkloosheid
wegens ijsverlet onder het Amsterdamse bootsvolk in het verleden precies even
massaal placht te zijn in januari als in februari. Dus niets wijst erop, dat pas in de
karnavalstijd het IJ zich placht te sluiten. (Ik laat cyklische klimaatveranderingen
buiten beschouwing, evenals de kans dat men ‘in myn Vaderlycke stadt over ettelycke
Iaren’, zoals de dichter zijn stuk in de opdracht lokalizeert en dateert, de Juliaanse
kalender aanhield - hetgeen trouwens weinig verschil maakt.)
Het ziet er dus naar uit, alsof we de gedachte aan Vastenavond voor de
‘mikrodatering’ van Moortje moeten laten varen, althans aan Vastenavond in de zin
van de tijdrekenkundige standaardwerken waarnaar boven verwezen is. De
duidelijkste aanwijzing in een andere richting geeft ‘Reynier, een Vryer’ in III 4. Hij
is op zoek naar Writsert, die in opdracht van een stel ‘borsten’ (vs. 1445) in de
Doelen een feestje had zullen organizeren en er niets aan gedaan heeft: ‘nu wy
daer komen en isser te bancken noch te bicken’ (vs. 1513). Maar kijk! ‘wie komt
daer van Moyaelen?’ (vs. 1535). Het lijkt Writsert wel. Wat ziet hij der uit!
Had hy'er twee tot hem, so mocht hy singhen met de Star:
Hier kamen wy Haeren mit onse steeren,
Das Kindelyn Jesus willen wy liben ond eeren:
Der jungste Kuningh is wolle bekant,
1545 Dat isser de Koningh aus Greeckenlandt.
4

Writsert, die bij zijn tot Moyaelen verrichte gewelddaad blijkbaar zijn Angolese
grime heeft weten te bewaren, doet zijn vriend denken aan de zwarte Melchior:
5
alleen de twee flankerende koningen en de ster mankeren, anders kon de
toegetakelde jonkman passend gaan

4
5

Verg. vs. 384/385: ‘ick hebber een (nl. een Moris) beloopen, Die onse Schipper selfs gints
van Angola brocht’.
D.J. van der Ven, Van driekoningen-avond en keuninkje spelen. Libellenserie 52-54 (Baarn
z.j., ca. 1934), 29. Een kiekje van drie sterrezangers uit Tilburg wordt beschreven; (....) ‘terwijl
in het midden, der traditie getrouw, de schoensmeer-zwarte Melchior rondgaat, die er zijn
naam, welke immers Koning des Lichts moet betekenen, alle eer aandoet, daar hij de ster
draagt.’
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zingen wat Reynier, ongetwijfeld tot hilariteit van het schouwburgpubliek, galmend
of bibberig ten gehore brengt.
De volgende associatie die de vermomde Writsert bij de geboeid toekijkende
Reynier wekt, hoort echter thuis in de vastenavondtraditie:
Hier schort niet dan een blaas, of so een rommel-pot,
1550 Om voor de luyer duer te rasen en te singhen
De neske deuntjes met de kinderlijcke dinghen
Als: gheeft my een Panckkoeck uyt de pan, ho man, ho;
De Vastelavondt die komt an: so myn Heer, also:

De rommelpotliedjes horen bij de Vastenavond. ‘Zij hadden dit eigenaardige,’ zegt
Ter Gouw, ‘dat er altijd van een pannekoek inkwam, en dat het refrein: “ho, man,
6
ho!” was’ . Maar de rommelpotterij maakte zich ook hoorbaar ‘op andere bijzondere
dagen, zooals b.v. Driekoningen’, naar het WNT zegt (XIII, 1013) en met een
aanhaling uit Hoeufft staaft. Opmerkelijk wordt nu een mededeling van Ter Gouw:
‘Te Amsterdam werd, zoodra de eerste Vastelavond na de invoering der Reformatie
in die stad naderde, (3 Januari 1579) den Stadswakers en Schoutsdienaars gelast
7
allen vastelavondsgekken, “de mommeklederen ende grimmen” af te nemen’ ; dus
begin januari was zo'n maatregel al nodig. Weliswaar is regeren vooruitzien, maar
het is zeer veel aannemelijker dat de nieuwe heren drie dagen, dan dat ze een of
twee maanden vooruitzagen.
Vastenavond was een rekbaar begrip! In Amsterdam vonden mijne heren van
den gerechte het op 6(!) januari 1531 verstandig, ‘coorndragers, meters, setters
ende andere arbeyders, (....) die gewoontlick sijn geweest op
coppertgens-Manendach (d.i. de eerste maandag na Driekoningen) oft anderen
daghen in den Vastenavontijt vergaderingen ende gelagen te maicken ende dagelijcx
t'onderhouden, den Vastenavontijt gedurende, (.... te) verbieden voortaan enige
bosse te gaderen ofte penningen te scatten van ennigen persoonen (,) ofte
vergaderinge op den toecoomenden Manendach oft anderen tijden van de

6
7

J. ter Gouw, De volksvermaken (Haarlem 1871), 201.
A.w., 198.
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8

Vastenavont te maicken’ . Koppermaandag of andere dagen van de Vastenavond:
de neerlandicus verbeeldt zich misschien de konstruktie te herkennen, hij is vertrouwd
met het woordgroepje waarover sinds zeker artikel van Verdenius nogal wat te doen
9
is geweest, namelijk ‘een herberch of een aer bordeel’ . Ten onrechte. Een herberg
hoeft geen bordeel te zijn, maar Koppermaandag hoort in het spraakgebruik van
de aangehaalde Amsterdammers ongetwijfeld tot de Vastenavond. Men raadplege
de woordenboeken. Van Dale weet het beter dan de handboeken der tijdrekenkunde;
in de 10e druk b.v. vindt men onder Vastenavond als derde betekenis: ‘(niet alg.)
het tijdperk van Driekoningen tot Aswoensdag’. En het WNT geeft in het
overeenkomstige artikel (XVIII, 751) overtuigende bewijsplaatsen voor het gebruik
in deze betekenis.
Dat Moortje speelt op Driekoningendag, is in het bovenstaande niet bewezen.
Men kan staande houden, dat Reynier op iedere dag van het jaar door de zonderlinge
metamorfoze van Writsert kon worden herinnerd aan een driekoningenmommerij,
al lag het dan op 6 januari wel het meest voor de hand. Veel duidelijker wijzen de
meteorologische en folkloristische (en daarmee verband houdende stadsbestuurlijke)
gegevens in de richting van Driekoningen. Bij die laatstbedoelde kategorie sluit goed
aan, wat het factotum Koenraad tegenwerpt als Writsert enthoeziast ingaat op het
denkbeeld, zich te vermommen als de voor Moyael bestemde negerslavin ten einde
toegang te krijgen tot het begeerde meisje:
Weet je wel 't is verboon by klock-slach vande Heeren
Dat niemant wie hy sy mach loopen meer voor mom
1115 By nacht nochte by daagh?

Het is ‘by klock-slach’ verboden, dus het is geen vanouds in ieders bewustzijn levend
verbod: Koenraad herinnert zich de (of een?) kon-

8
9

J.G. van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van
Amsterdam, I (1512-1611). R.G.P. Grote Reeks nr. 69 (Den Haag 1929), 90.
A.A. Verdenius in Onze taaltuin VI, 45 en N.Tg. XXXVI, 37; A.A. Weijnen, Zeventiende-eeuwse
taal § 76; L.C. Michels, Filologische opstellen IV, 113-125. (In dit tijdschrift zullen deze korte
verwijzingen voldoende zijn.)
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krete afkondiging. Hierop laat Ter Gouw een verhelderend schijnsel vallen. Op de
boven aangehaalde mededeling over het momverbod van 1579 laat hij volgen: ‘Meer
dan twee eeuwen lang zien wij keuren maken tegen “vastelavondsspel en mommerij”,
10
en meer dan twee eeuwen lang zien wij die pret haar ouden gang gaan’ . De
verordeningen van 6 januari 1531 en van 3 januari 1579 zijn dan slechts de
11
vertegenwoordigers van een onafzienbare reeks ! En de afkondiging waar Koenraad
op doelt kan daartoe behoord hebben.
Als het diner van de ‘borsten’ in de Doelen diende om Driekoningenavond te
vieren, - wij hoeven ons nu niet meer van de wijs te laten brengen door de
12
aansporing: ‘'tis toch alle daagh gien Vastelavent’ (vs. 1509 ), - dan verandert er
ook iets aan de opdracht die Writsert de dag tevoren heeft gekregen. Wat hij ‘voor
ons sessen’ bestellen moet (drie kapoenen, vijf snippen enz.) en welke kamer
rezerveren, wordt nogal precies omschreven (vs. 1505-1507). Hij is ‘op de Doelen
een kijnt ten huys ’ (vs. 1503; trouwens ook andere bloemetjes pleegt hij geregeld
buiten te zetten: vs. 1519-1528, vs. 1608-1611) en wordt er daarom op afgestuurd.
Maar niet zomaar als boodschappenjonge, geeft men hem te kennen, nee: ‘Siet
Writsert wy maken u Heer enne Voocht van morgen avent’ (vs. 1508). Op grond
van het hierboven betoogde nu kan men veronderstellen dat Writsert de koning van
het driekoningenmaal zal zijn.
Eén plaats in het stuk lijkt met de datering in strijd. De oudere broer Ritsert, die
zich nog twee dagen van zijn verleidster Moyael zal moeten spenen, gaat die
ballingschap doorbrengen op het familiegoed ‘buyten Sloten’ om te ‘gaan Schaak'len
met lusten (hem) selven moe en mat’ (vs. 412; vs. 479 vlg.). Kon dat, terwijl de
vaarten en plassen ten westen van de stad uiteraard even dik bevroren lagen als
de

10
11

12

A.w., 198.
Daartoe hoort er waarschijnlijk ook een van 6 jan. 1624, o.m. tegen ‘Camer-spelen ende
Commedien’, al wordt daarin niet speciaal het mommen vermeld. (Handtvesten, ofte
privilegien.... ende willekeuren der Stadt Amsterdam.... by Jacob Pietersz. Wachter, 1639,
159.)
Dr. B.C. Damsteegt doet me opmerken dat zo'n uitdrukking een heel algemeen gebruik kan
hebben gehad. Verg.: ‘het is niet alle dagen kermis’, en in verder verband: ‘je kunt wel dansen,
al is 't niet met de bruid’.
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Amstel? Een citaat uit Boekenoogens Zaansche volkstaal in het WNT onder
Schakelen II (XIV, 221) toont aan dat er ook ‘over Is (ijs)’ viel te schakelen. Mogelijk
was er in een bijt nog wél zo'n overvloedige vangst te halen. Voor de keus tussen
Karnaval en Driekoningen legt het gegeven van de visvangplannen inmiddels geen
13
gewicht in de schaal .
Tenslotte: als Moortje op Driekoningen ‘gemikrodateerd’ mag worden, is het dan
ook op 6 januari 1615 in première gegaan, zoals het kerstspel Gysbreght van Aemstel
bestemd was voor 24 december 1637?
Op die vraag is helaas nog geen antwoord gevonden, ook de heer Ben Albach
in Amsterdam kon het me niet geven. De toneelgeschiedenis toont in ieder geval
aan, dat het succes van Moortje aan geen seizoen gebonden was. Maar dat hoort
thuis in de inleiding tot de komende editie.
Mariënpoelstraat 61
Leiden 2405
C.A. ZAALBERG

13

Evenmin als het niet-klimatologische gegeven in vs. 1332-1333, dat uit de Franse
Eunuchus-vertaling die Brero gebruikt heeft afkomstig is. De miles gloriosus Roemert kijkt
goedkeurend naar de vermomde Writsert en zegt:

Sy is seecker wel moy: en ginght niet na de Vasten,
Ghelijck het doet, ick vrees, ick soumer an vertasten.
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Boekbeoordelingen
Felicien de Tollenaere, Randell L. Jones, Word-indices and Word-lists
to the Gothic Bible and Minor Fragments, Brill, Leiden, 1976; XVI + 584
blz, f 248, -.
Zoals de titel aangeeft valt het boek uiteen in twee delen, de indices en de lists. Met
indices worden bedoeld geordende reeksen van woordvormen waaromtrent
informatie wordt toegevoegd m.b.t. de plaats van voorkomen. In dit geval houdt dat
in het tekstfragment (het evangelie van Lucas bv., de gotische kalender, de Skeireins,
als randglosse bij een of andere versregel e.d.), zo mogelijk het hoofdstuk en de
versregel, zo nodig de frekwentie in de betreffende versregel, nl. als die groter is
dan 1, verder het manuscript waarin het betreffende tekstfragment is aangetroffen
en tenslotte een aanwijzing voor de wijze waarop Streitberg de vorm heeft
aangeboden als daar iets bijzonders mee is (cursief voor niet met zekerheid te
duiden, geheel of gedeeltelijk tussen < > voor toevoegingen of geheel of gedeeltelijk
tussen [ ] voor weglatingen). Al deze informatie is per woordvorm toegevoegd aan
elk van de vormen in de zes indices die het boek biedt. Die indices zijn: een
alfabetisch register van woordvormen, een lijst met woordvormen die in de bron
onvolledig worden aangetroffen (waarbij telkens twee punten de plaats aangeven
waar in de woordvormen een of meer letters ontbreken), een lijst van numerieke
symbolen, oplopend geordend naar hun numeriele betekenis, een lijst met woorden
die in de bron voorzien zijn van diacritische tekens (deze komen ook voor binnen
de eerste index), een lijst van alle woorden die door Streitberg geëmendeerd werden
(ook deze komen voor in de alfabetische lijst, maar daar zonder haakjes) en tenslotte
1)
een lijst van die woorden welke Streitberg volgens Bennett verkeerd heeft gelezen.
Met betrekking tot het laatste is de mededeling uit het voorwoord van belang dat
‘Only the portions of Bennett's decipher-

1)

William H. Bennett, The Golhic Commentary on the Gospel of John: skeireins aiwaggeljons
þairh iohannen etc, New York 1960.
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ment of Skeireins which are not identical to Streitberg were included in the corpus’
(p. XII). In de bedoelde lijst worden zo de woorden aangegeven die wel bij Streitberg
voorkomen maar niet bij Bennett; het omgekeerde wordt aangeduid door opneming
van het woord met vermelding van Bennett's editie als bron.
In een tweede gedeelte van het boek geven de auteurs een aantal ‘lists’, ook zes
in getal, sommige inmiddels al traditioneel en toegespitst op vraagstellingen die
specifiek linguïstisch of specifiek ‘gotisch’ zijn. De eerste is een lijst waarin de
woordvormen zijn geordend naar hun einde. De wijze van drukken is per kolom
rechts gealligneerd, zodat het doel ook grafisch wordt gediend. Ik heb Prof. Van
Wijngaarden eens horen opmerken dat het bij deze ordening logisch zou zijn het
woord dat eindigt op een z vooraf te laten gaan aan andere; dat is hier niet gebeurd,
maar dat is natuurlijk in geen enkel opzicht schadelijk voor de hoofdbedoeling. Een
volgende lijst geeft alle woordvormen in alfabetische vorm, nu voorzien van een
aanwijzing m.b.t. hun absolute frekwentie in het corpus. De ranking list of frequencies
geeft de woordvormen, geordend naar hun frekwentie binnen het corpus. Daarbij
staat het meest frekwente woord voorop en wordt binnen dezelfde frekwentie-klasse
alfabetisch gerangschikt. Per woordvorm wordt de frekwentie gegeven van ‘dit’
woord en ook de som van de frekwenties van alle voorgaande woorden en ‘dit’
tezamen. De lijst wordt voorafgegaan door een vermelding van de relatieve
frekwenties van de zes meest frekwente woorden: jah 6.5%, in 3.4%, ni 2.2%, du
1.6%, izwis 1.3% en iþ 1.0%. In een volgende lijst worden de woorden geordend
naar hun lengte, uitgedrukt in lettertekens, waarbij binnen een lengte-klasse geordend
wordt naar alfabet en de klassen zowel bij hun begin als aan het hoofd van iedere
kolom worden aangeduid met een getal. Een volgende, kleine, lijst geeft een
alfabetische ordening van alle elementen van alle woordvormen waarin een of meer
verbindingsstreepjes voorkomen; daarbij wordt telkens de gehele woordvorm tussen
haakjes toegevoegd. De lijst is niet alleen statistisch, maar ook uit een taalkundig
oogpunt van groot belang. Datzelfde geldt in niet mindere mate voor de volgende,
fonologisch interessante lijsten, de ene waarin de woordvormen zijn
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geordend naar de niet-initiale en niet-finale (mediale) vocaalclusters en de andere
naar de dito consonantclusters. De initiale en finale ontbreken, omdat die gemakkelijk
kunnen worden opgezocht in de alfabetische index en in de ‘reverse sorted word-list’.
In de nu bedoelde lijsten worden de clusters waarom het gaat duidelijk in alfabetische
orde bij de kolommen geplaatst. Een lijst geeft een overzicht van de verschillen
tussen de parallelle teksten uit de handschriften Ambrosianus A en Ambrosianus
B, zoals die bij Streitberg zijn afgedrukt.
In een appendix verschijnen daarna nog vooreerst de afwijkingen die er bestaan
tussen de lezingen van de verschillende drukken van Streitberg's Gotische Bibel
en die welke geconstateerd zijn tussen Streitberg en Bennett (Skeireins) en
vervolgens een afdruk van het zgn. Speyer fragment, dat De Tollenaere eerder
gepubliceerd had in Ts 88 (1972).
Dit alles is slechts beschrijving van wat het magistrale boek te bieden heeft, maar
met deze uitspraak stap ik welbewust over op een evaluering. Magistraal is het boek
nl. zonder aarzeling te noemen. In de allereerste plaats vindt dat zijn grond in de
trefzekerheid waarmee overigens niet onbekende technieken van computerale
verwerking worden toegepast op juist dat ene tekstbestand dat zich daarvoor tenvolle
leent. Dergelijke registers op een enkel werk van een of andere auteur hebben niet
zoveel zin, omdat het niet veel meer oplevert dan een handvol oninterpreteerbare
2)
gegevens. Ik heb voor dat verschijnsel eerder eens aandacht gevraagd . Nu echter
gaat het om de volledige overlevering m.b.t. een uitgestorven taal, terwijl het een
zodanig beperkt corpus betreft, dat de gegevens zinvol met de hand (in tegenstelling
tot machinaal) kunnen worden geanalyseerd. Wanneer het mogelijk zou zijn iets
dergelijks te produceren voor bv. alle klassiek Latijnse teksten, zou het materiaal
zo omvangrijk zijn, dat het de voorkeur zou verdienen de data te beschrijven
(karakteriseren) om ze verder, in machinaal leesbare vorm, beschikbaar te houden
voor nader onderzoek.

2)

In een bespreking van P.K. King, Complete word-indixes to J. van den Vondel's Bespiegelingen
van Godt en Godtsdienst and Lucifer etc., Spiegel der Letteren, 15, 285-288.
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Toch is het nodig in dit verband een voorbehoud te maken. De indices laten als
filologische hulpmiddelen in het geheel niets te wensen over, maar bij de ‘lists’ ligt
dat wat anders. De ordening van de woorden naar hun woordeinde is uitermate
zinvol voor studie van de gotische morfologie, met name voor het toetsen van wat
over die zaken vanouds in de grammatica's te vinden is geweest; maar helaas staat
de lijst niet direct toe de frekwentie - in termen van het corpus en niet van de lijst vast te stellen van bv. een uitgang als -dedun. Daarvoor moeten immers de
frekwenties van alle afzonderlijke vormen in de woordfrekwentielijst worden
opgezocht. Eerlijkheidshalve moet echter hieraan weer worden toegevoegd, dat het
feitelijk onmogelijk zou zijn geweest aan zulk een wens tegemoet te komen, omdat
nu eenmaal niet, tenzij willekeurig, gekozen kan worden tussen de absolute
frekwentie in het corpus van -dedun i.p.v. -idedun of -edun; ijzeren consequentie
zou eisen dat bv. dags werd ondergebracht in de groep -s, -gs, -ags en -dags en
dat zou geen zin hebben. Zwaarder weegt daarom een overeenkomstig bezwaar
m.b.t. de lijst die de woorden naar lengte ordent. Het zou van belang geweest zijn
het absolute aandeel in het corpus te kennen van de klassen woordvormen met
een lengte van zoveel lettertekens. Wie de frekwentiestructuur nu uit het boek zou
willen achterhalen, is daartoe in beginsel wel in staat, maar zou toch een aanzienlijke
hoeveelheid handwerk moeten leveren. Een cumulatieve telling zou hier even
eenvoudig geweest zijn als in de ranking list of frequencies.
Maar men moet voorzichtig zijn met over eenvoud te spreken. Wie die neiging
mocht hebben zal daar na lezing van de beide opstellen van De Tollenaere over
het bouwen van woord-indices en over experimenten met computer-gestuurde
3)
fotocompositie wel van genezen zijn . Daar wordt niet minder dan een lijdensweg
geschilderd waar

3)

F. de Tollenaere, Word-indexes and Word-lists to the Gothic Bible: Experiences and Problems,
in: The Computer in Linguistic and Literary Studies, 1976.
Idem, Experiences with Computerized photocomposition. (Nog te verschijnen). In deze laatste
publicatie wijst de auteur twee drukfouten aan: wulpus op pag. XIX i.p.v. wulþus en anfaraim
op pag. 581 i.p.v. anþaraim.
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het gaat om de totstandkoming van het boek sinds de eerste ponsingen in 1963.
De laatste loodjes bleken echter niet het zwaarst te wegen, want er verliep maar
zeer korte tijd (van 23 januari tot 1 april 1976) tussen het gereed komen van de
definitieve tape - de invoer voor de machine die de fotocompositie maakt voor iedere
bladzijds druks - en het overhandigen van het eerste gebonden exemplaar aan de
auteur. In dit laatste ligt eigenlijk al opgesloten, dat het verhaal van De Tollenaere
over alle moeilijkheden en mislukkingen onderweg eigenlijk maar ten dele juist kan
zijn. Naar mijn interpretatie is de ongetwijfeld zeer complexe programmatuur - maar
ook dat moet niet overdreven worden, want alle programmatuur is betrekkelijk
gecompliceerd, in elk geval complexer dan men tevoren denkt - en de tijd benodigd
voor de ontwikkeling niet uitsluitend toe te rekenen aan het onderhavige boek; men
kan toch ook de ontwikkeling van het operating system voor de Leidse IBM-machine
niet meetellen voor de productie van het werk. Het zou wel erg onverstandig gedaan
zijn, als de programma's een ad-hoc structuur zouden hebben en niet toepasbaar
zouden zijn voor overeenkomstige ondernemingen.
Duidelijk is in ieder geval, dat de ontwikkeling van goede teksteditors, afgestemd
op een automatische fotocomposer, een zaak is van het hoogste gewicht voor het
taal- en letterkundige bedrijf. Niet de sorterende en tellende programma's zijn
belangrijk, eenvoudig omdat ze, indien ze al niet lang zouden bestaan, gemakkelijk
geproduceerd kunnen worden; maar goede teksteditors zijn uitermate schaars.
Laat ik kort zijn: De Tollenaere en Jones hebben een meesterlijke prestatie
geleverd door een gaaf, een feilloos werk te presenteren, dat het laatste en meest
afdoende middel is ter ontsluiting van de gotische teksten en dat dan ook, zo nieuw
als het is, een onmisbaar en van meet af aan klassiek instrument is voor de gotische
filologie.
Nijmegen
JAN VAN BAKEL
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Literaire tijdschriften in Nederland. 1-2: P.J. Verkruysse, Critisch Bulletin.
I-II. Amsterdam, Thespa, 1975. ƒ 60, -; 3: J.F. Geerds [en] J.M.J. Sicking,
De Vrije Bladen. Ibid. 1975. ƒ 27,50.
De Werkgroep voor de Dokumentatie der Nederlandse Letterkunde heeft een
gelukkig besluit genomen door onder haar auspiciën te laten verschijnen de reeks
Literaire tijdschriften in Nederland. Bibliografische beschrijvingen, analytische
inhoudsopgaven en indices (LTN).
Het doel van de reeks, waarin tot op heden drie delen verschenen, wordt in de
inleiding van deel I met gepaste bescheidenheid als volgt omschreven: ‘...een
onmisbare ingang op de behandelde tijdschriften en kan tevens als grondslag dienen
voor historiografische, statistische en andere onderzoekingen.’
Over de opzet is de inleiding gelukkig wat concreter. Drie elementen worden
onderscheiden: een bibliografische beschrijving, waarin het tijdschrift als object
wordt bezien; een analytische beschrijving, waarin het tijdschrift in chronologische
volgorde onder de loep wordt genomen; en een index. De verantwoording
toegevoegd aan de afzonderlijke onderdelen grenst soms aan het pedante: zou er
nog werkelijk iemand zijn die niet weet dat ill. een afkorting van illustratie is? In de
afdeling 1.5 (Rubrieken) blijft de lezer toch nog met vragen zitten, bij voorbeeld bij
1.5.9, waar over het formaat van het omslag wordt gesproken. Dit formaat wordt
opgegeven tot op halve centimeters nauwkeurig, maar of er naar boven of naar
beneden is afgerond wordt niet medegedeeld. Misschien was het hier ook de
geschikte plaats geweest om te vertellen dat voor een aantal jaargangen, zo niet
alle, banden verkrijgbaar zijn gesteld. (Men moet niet menen dat ik dergelijke
opmerkinkjes maak om voor een criticaster te kunnen doorgaan. Mijn signalering
van dergelijke kleinigheden is slechts bedoeld om de reeks nog beter te maken,
want nu al wil ik verklaren dat de tot nu toe verschenen delen in mijn ogen een goed
en degelijk stuk werk zijn.)
De belangrijkste vragen die men aan bibliografische werkstukken kan en mag
stellen hebben betrekking op de volledigheid, c.q. betrouwbaarheid en
overzichtelijkheid. Om met het laatste te beginnen: de
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samenstellers zijn er in geslaagd een systeem te ontwerpen dat de gebruiker via
de index, waarover later, snel naar de gewenste plaats verwijst in de analytische
beschrijving. Daar is een verstandig gebruik gemaakt van typografische
hulpmiddelen, zoals kapitaal, cursivering en indeling in kolommen. Toch geloof ik
dat het mogelijk was geweest de gebruiker nog iets meer tegemoet te komen, bij
voorbeeld door de jaargangen ter duidelijker onderscheiding van het overige aan
te duiden met Romeinse cijfers en binnen de beschrijving van elke aflevering
afzonderlijk de aanduiding ervan óf een maal, aan het begin, te vermelden, óf slechts
dan te herhalen wanneer de beschrijving zich over meer dan een bladzijde uitstrekt.
Dit zal mijns inziens een rustiger bladzijde en dus een grotere overzichtelijkheid
opleveren. Tevens vroeg ik me af in hoeverre de analytische beschrijving ook critisch
is. Een plaats in het Critisch Bulletin waar de samensteller mijns inziens had moeten
ingrijpen was 16 (1949), 251-254. Daar bespreekt Gerard van Eckeren onder de
titel Het grenzeloze en het wijde J.C. Terborghs Het gezicht van Penafiel. De
vermelding der voorletters komt in de bijdrage slechts een maal voor en dan nog
foutief, waarschijnlijk een ordinaire zetfout. Het resultaat voor de index is nu dat
Terborgh op twee plaatsen gezocht moet worden. Dit had vermeden kunnen worden
door in de beschrijving te geven: F.C. en in een noot te vermelden dat het tijdschrift
abusievelijk J.C. geeft. (Zowel tijdschrift als beschrijving geven Penafiel in plaats
van Peñafiel.)
De index is het onderdeel waarmee de betrouwbaarheid en volledigheid getoetst
kan worden. Immers, hiertoe zal de gebruiker zich in eerste instantie met zijn vragen
wenden. De huidige samenstellers zijn van de naar mijn mening terechte
veronderstelling uitgegaan liever te veel dan te weinig te bieden. (Ik zet me hier af
tegen de kritiek van het ‘teveel’, uitgesproken door Hilda van Assche in haar recensie
in Spiegel der Letteren, XVII1 (1976-'77), pp. 60-65, omdat niet altijd voorspelbaar
is op welke vragen een gebruiker een antwoord zoekt.) De verantwoording geeft
aan wat men verwachten mag te vinden en het blijkt dat men zelfs lemmata aantreft
die in de beschrijving niet expliciet genoemd zijn. Een pleizierige service! Toch een
paar kleine opmerkingen: de vette letters vind ik niet duidelijk genoeg ten opzichte
van
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de niet-vette en ik heb bezwaren tegen de oplossing ‘zie (ook)’. Het is of ‘zie’ of ‘zie
ook’. Verder vind ik het jammer dat in de index de daarin voorkomende namen niet
uitgebreider zijn behandeld, dit eventueel onafhankelijk van de beschrijving in het
eerste deel, bij voorbeeld: Terentius Afer, Publius; Lucebert [ps. van Lubertus
Jacobus Swaanswijk].
Tot zover mijn opmerkingen over het gebruikte systeem. Ondanks mijn - ik zeg
het nogmaals - kleine aanmerkingen ben ik van mening dat het een goed systeem
is, dat de gebruiker snel, duidelijk en correct (de steekproeven die ik nam bevestigen
dit) op het juiste spoor zet en slechts verbeterd kan worden op ondergeschikte
punten. Daarom feliciteer ik de ontwerpers ervan van ganser harte. Ten slotte nog
twee opmerkingen naar aanleiding van de delen over Critisch Bulletin. De titels
Critisch Bulletin I en Critisch Bulletin II zijn wat misleidend. Liever had ik gezien:
Critisch Bulletin. Deel I. etc. Verder kan ik de bewerker nog meedelen dat weliswaar
de Leidse Universiteit een exemplaar van Critisch Bulletin bezit, maar dit exemplaar
zich bevindt in de bibliotheek van de Vakgroep Nederlandse Taal- en Letterkunde,
zodat UB-L niet als vindplaats kan worden opgegeven. Natuurlijk bezit ook de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde een serie, maar daarvan zijn de eerste
twaalf jaargangen samengebonden met De Stem.
R. BREUGELMANS

A.M. Duinhoven, Bijdragen tot reconstructie van de Karel ende Elegast,
deel 1; Van Gorcum & Comp. B.V. Assen, 1975; 502 blz; prijs f 124. -.
De studie waarop Duinhoven met lof gepromoveerd is, mag m.i. een mijlpaal op de
kronkelende weg van de Middelnederlandse tekstkritiek heten. Matthijs de Vries, in
zijn tijd groot kenner van de palaeografie, was graag de Cobet voor onze
middeleeuwse literatuur geworden. Zijn kritiek op diverse uitgaven van toen was
niet gering. Hij kon aantonen, dat allerlei fouten waren ontstaan door onvoldoende
kennis van de oude taal en door verlezingen, zowel van vroegere kopiisten als van
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latere uitgevers. Hij legde een uitgebreid glossarium aan, dat voor ieder die bij hem
wilde komen ter beschikking stond. Verder wist hij tal van plaatsen door betrekkelijk
kleine wijzigingen een duidelijke zin te geven. Een school van eminente leerlingen
volgde hem daarin. Waar de bronnen uit hier en daar sterk van elkaar afwijkende
handschriften of drukken bestaan, moest natuurlijk dieper worden ingegrepen om
de archetypus te benaderen, maar dit gebeurde meer dan eens met nog altijd niet
voldoende kennis van het Middelnederlands en stellig ook van de oorzaken die tot
tekstbederf kunnen leiden. Naarmate men meer van het eerste afwist, bleken vele
van de gemaakte conjecturen onhoudbaar of onnodig. Zo is er verzet ontstaan tegen
de zgn. kritische school en leek de hoogste wijsheid te zijn diplomatische edities te
verzorgen. Bekend is o.a. de strijd van Buitenrust Hettema tegen Muller's Reinaert,
waaraan we zijn uitgave van de handschriften A en F naast elkaar te danken hebben.
Later gaf Diermanse Renout van Montalbaen uit, Hellinga zijn Van den Vos
Reynaerde, Duinhoven Karel ende Elegast, edities waarin we precies weergegeven
zien wat in de handschriften of drukken staat. Intussen is onze kennis van het
Middelnederlands en vooral de codicologie, die meer omvat dan de palaeografie
alleen, ten zeerste toegenomen. Men heeft beter leren inzien, waardoor allerlei
fouten in handschriften en oude drukken ontstonden, en hoe kopiisten of zetters
deze trachtten te verhelpen. Hiervan uitgaande kon men meer dan eens om zo te
zeggen bewijsbare reconstructies tot stand brengen.
Het moet voor iemand als Duinhoven, die over een gedegen kennis van de
codicologie beschikt en een grote vindingrijkheid blijkt te hebben, aantrekkelijk
geweest zijn, zich intensief met Karel ende Elegast bezig te houden. Sedert de
kritische uitgaven van Kuiper en Bergsma is er weinig voortgang meer gemaakt bij
de tekstreconstructie van dit nogal corrupt aan ons overgeleverde gedicht. Duinhoven
heeft zijn werk grondig gedaan. Na een uitvoerige bespreking van alles wat er t.a.v.
de tekstkritiek op Karel ende Elegast verricht is, beschrijft hij nauwkeurig de diverse
bronnen en construeert dan een stamboom, die naast overeenkomsten ook
belangrijke verschillen met die van Bergsma vertoont. De laatste kwam tot een voor
de reconstructie van
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de archetypus zeer voordelige driedeling, maar Duinhoven heeft hiervoor geen
aanwijzingen gevonden. Het is hem integendeel duidelijk geworden, dat de Rijnlandse
redactie in de Karlmeinetcodex ‘niet teruggaat op de archetypus der Mnl. bronnen
(y), maar op een redactie (x) die tussen O en y moet worden geplaatst. Dat maakt
het mogelijk, dat K (d.i. de Karlmeinet) tegen alle Middelnederlandse redacties in
de oorspronkelijke lezing heeft bewaard’. Verder blijken de verschillen tussen O en
x verrassend groot te zijn, wat, naar Duinhoven hoopt, vooral in het nog te verschijnen
tweede deel van zijn Bijdragen zal blijken. Opvallend vindt hij, dat er geen spoor
van de redacties vóór x te bekennen is. ‘Het is niet zo verwonderlijk, dat juist de
oudere bronnen verloren zijn gegaan, maar het is wel opmerkelijk, dat alle
overgeleverde redacties van eenzelfde sterk gedeformeerde redactie, x, afstammen.
Geen enkele bekende bron gaat terug op een vroegere afsplitsing van de lijn O-x.
Dat lijkt meer dan toeval’. Er zijn verschillende verklaringen denkbaar, die hij wel
aangeeft, maar waar hij niet nader op ingaat, omdat ze buiten het kader van zijn
Bijdragen vallen.
Hierna behandelt Duinhoven de fouten, correcties en ingrepen, elk in een aparte
afdeling. De fouten kunnen zijn: leesfouten, fouten door verkeerd begrip,
vervormingen tijdens het onthouden (de kopiist leest een of meer regels en tracht
die te onthouden zolang hij met het opschrijven van die regels bezig is, wat niet
altijd in de perfectie gelukt), dicteerfouten, schrijf- en zetfouten, en nog enkele die
niet goed te rubriceren zijn. De afdeling Correcties gaat in de eerste plaats over
correctietypen (verbetering door de kopiist van grammaticale of formele fouten, van
verstoord gepaard rijm en dgl.); daarna komt de correctietechniek aan de orde. De
laatste afdeling, de kleinste, gaat over ingrepen, opzettelijke, dus niet door fouten
veroorzaakte wijzigingen in de tekst door vertellers, kopiisten of zetters, waarbij
schrapping, vervanging en toevoeging van passages behandeld worden. Tot slot
volgen een principiële nabeschouwing en een ‘Zusammenfassung’.
Duinhoven gaat ervan uit, dat het origineel een logisch zich ontwikkelend, strak
gecomponeerd verhaal was, waarin geen woord teveel voorkwam. Wanneer de
overgeleverde teksten op bepaalde plaatsen
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niet of niet geheel aan dit idee voldoen, zijn zulke passages voor hem verdacht.
Dikwijls terecht en het is dan een genoegen te zien, hoe hij met veel kennis van de
materie en met een grote inventiviteit tot een aanvaardbare, zo niet de juiste lezing
komt. Herhaaldelijk moet het b.v. voorgekomen zijn, dat een kopiist door onvoldoende
exact in zich opnemen van het gelezene de volgorde der woorden in een zin
veranderde, en als daardoor een rijmwoord binnen in een vers terecht kwam,
ontstonden er twee weesverzen. Een latere kopiist, wie dit opviel, heeft er dan soms
twee verzen bij geproduceerd om de disharmonie weg te werken. Daarbij was het
voor hem zaak geen nieuwe verhaalelementen aan te brengen, omdat dit tot
tegenstrijdigheden in het verhaal verderop kon leiden. Om die reden kregen in zulke
gevallen sommige woorden of uitdrukkingen er een synoniem bij, werden
onbelangrijke details toegevoegd, elders in het gedicht voorkomende regels herhaald,
eventueel al eerder geïntroduceerd. Op die manier ontstonden uit twee regels dikwijls
vier, soms ook meer, tot zelfs tien toe, als het de kopiist niet gelukte zijn nieuwe zin
in een enkele regel te persen. De werkwijze van Duinhoven is nu meestal, dat hij
‘verdachte’ woorden en uitdrukkingen schrapt en het restant nauwkeurig onder de
loep neemt, waarbij het rijmwoord meer dan eens duidelijk voor de dag komt, zij het
vaak in iets andere vorm. Daarna kan dan herhaaldelijk een bevredigende
reconstructie volgen. Het lijkt in principe nogal eenvoudig, maar telkens duiken weer
andere moeilijkheden op. Zo b.v. als het rijmwoord niet meer in de overgebleven
tekst voorkomt. Dat vraagt een nauwgezet overwegen van elk detail, van de passage
waarin de corruptie voorkomt en soms zelfs van meer, om te vinden wat er mogelijk
heeft gestaan. Duinhoven verrast ook dan met gemotiveerde oplossingen, waarbij
hij voorzichtig genoeg is om, als hij twijfelt, dit ook uit te spreken.
Af en toe geeft hij blijk te begrijpen, dat zijn werkwijze - die op veel meer
hoofdbrekens berust dan hij gewoonlijk laat blijken - de lezer wel eens als gegoochel
moet voorkomen. Hij beroept zich dan op het resultaat, de reconstructie waarmee
hij tenslotte voor de dag komt, en dikwijls terecht. Toch blijft er m.i. een ernstig
bezwaar. Een van de argumenten - gewoonlijk zelfs het eerst geopperde - die hij
han-
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teert, is de overbodigheid van een bepaald woord, regel of passage. Wel is dit nooit
zijn enige bewijsgrond: naast inhoudelijke bezwaren zoekt hij telkens ook naar
formele, en een belangrijk deel van zijn bewijsvoering is, dat hij na een reconstructie
laat zien, hoe de corruptie kan, of zal zijn ontstaan. De zgn. overbodigheid is echter
gewoonlijk het eerste waar hij naar kijkt en hier staat hij m.i. op veel gladder ijs dan
hij zich bewust is.
De vraag is: wat was de schrijver van Karel ende Elegast voor een dichter; wat
was zijn stijl en voor welk publiek schreef hij? Duinhoven stelt op blz. 128 van zijn
boek: ‘We moeten rekening houden met een orale traditie. Het is denkbaar, dat de
KE een tijdlang, uiteraard in allerlei redacties, is verteld en naverteld, en tenslotte
is opgeschreven. Met deze redactie zou de schriftelijke traditie zijn gestart. Het
wegvallen van de overige, mondelinge, redacties behoeft geen verklaring. Het is
mogelijk, dat de periode van uitsluitend mondelinge overlevering betrekkelijk kort
geweest is, maar de corrupties in de tekst veel ingrijpender waren dan in de veel
langere periode van schriftelijke overlevering die volgde; in dat geval zou x
chronologisch dicht bij O kunnen liggen. We kunnen slechts gissen’. - Maar hoe
wordt de situatie, als de dichter zelf ook een verteller was? Of een dichter die de
verteltechniek goed kende en bewust voor een luisterend publiek schreef? Waarom
zou dat niet kunnen? Zou het zelfs niet heel natuurlijk zijn? In dat geval is de eerste
redactie allicht niet zo'n logisch en strak gecomponeerd verhaal zonder zgn.
overbodigheden geweest als Duinhoven ons wil doen geloven. Een lezer kan telkens
als hij dat wil, een passage opnieuw lezen en zal zich dan mogelijk stoten aan
herhalingen of mededelingen van niet noodzakelijke aard. Een hoorder is anders
ingesteld. Als hij niet onafgebroken gespannen bij het verhaal is - en wie kan dat?
- zal hem soms het essentiële ontgaan. Herhalingen, korte samenvattingen van het
voorgaande, maar ook tekende details behoren tot de stijl van de verteller. Duinhoven
sluit, tenminste in zijn praktijk, de mogelijkheid van de dichter-verteller uit. Laat ik
een voorbeeld geven.
Op blz. 304 vlgg. maakt hij bezwaren tegen de verzen 325-330 (nummering van
zijn eigen uitgave), die in de druk A luiden:

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 92

253
Doen si quamen te gemoeten
325 Leden si al sonder groeten
Deen besach den anderen wel
Mer si en seyden niet el
Als hi den coninck was leden
Diet swart ors had bescreden:
Hilt hi stille ende dochte enz.

Duinhoven merkt op blz. 305 vlgg. op, dat K in 325 besagen leest in plaats van
leden. Hij houdt nu rekening met de mogelijkheid dat in a een herhaling van besien
bewust vermeden is, waarop het expletieve al zou kunnen wijzen. Typerend voor
zijn maatstaf van logische orde is wat volgt: ‘Strikt genomen hebben we in a
bovendien met een proteron husteron te doen. Voordat de ridders elkaar gepasseerd
zijn immers ‘besien’ zij elkaar, en voordien hadden ze moeten groeten. Wanneer
de lezing van K ouder is, hetgeen ik geneigd ben aan te nemen, moet regel 325 in
het Mnl. hebben geluid: ‘Besagen si anderen sonder groete’. - M.i. deugt deze
motivering niet. In de eerste plaats is het groeten tijdens het passeren heel gewoon,
waarbij we passeren (leden) natuurlijk ruimer moeten beschouwen dan alleen het
moment waarop de lichamen der mannen exact langs elkaar heenschuiven. Verder
is er niets bijzonders aan dat twee mensen die elkaar naderen, elkaar ook bezien.
Zij hadden hun ogen al moeten sluiten om dat niet te doen. Dit vroeg dan ook niet
om een vermelding. En tekenend zou deze ook niet geweest zijn: het bezien in deze
situatie was niet eens waarneembaar! Maar tijdens het passeren draaien de hoofden
van de hevig gespannen en geïnteresseerde ridders zich naar elkaar toe om de
ander goed op te nemen. Dat was een tekenend detail, dat vermelding verdiende.
Mogelijk draaide de verteller (-dichter) daarbij suggestief-acterend zijn eigen hoofd.
M.i. geven deze regels dan ook precies weer wat er op dat ogenblik gebeurde.
Dan komt vs. 327 aan de orde: ‘Mer si en seyden niet el’, waarover al meer te
doen is geweest. Ik heb het altijd een bijzonder aardig, ironisch zinnetje gevonden,
waar het eveneens ironische vs. 364 op inhaakt. Elegast zegt daar, als hij na het
passeren toch wel wil weten wat die
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ander, die hem zo zwijgzaam voorbijgegaan is, in zijn schild voert:
Ic wil weten wat ghi soect
Al waerdi noch so fier
Ende so diere uwer tale

Ik weet wel, dat Duinhoven de verzen 359-369 omslachtig en corrupt noemt, maar
zonder nader bewijs houd ik het er op, dat vs. 364 origineel is. Maar dit terzijde.
Duinhoven geeft weer, wat over vs. 327 gezegd is door Jonckbloet, Bergsma en
Kuiper, die moeite hadden met het tegenstellende Mer; er zou geen oppositie bestaan
tussen de verzen 326 en 327. Duinhoven gaat, logisch redenerend, nog verder:
sine seden niet el zou niet aansluiten op de visuele ‘handeling’ besien in r. 326,
maar behoren te volgen op een verbale ‘handeling’. Ik vraag me af: heeft men dan
geen gevoel voor ironie? De ridders bekeken elkaar argwanend bij het passeren
en dat ‘sprak boekdelen’, maar meer ‘zeiden’ ze niet. Hoe kun je het pregnanter
uitdrukken!
Duinhoven gaat verder met zijn kritiek: ‘In het bijzonder regel 329 wekt weinig
vertrouwen. Het vers, dat als een tussenzin moet worden gelezen, is ook een erg
omslachtige aanduiding van Elegast, die elders kortweg die swarte wordt genoemd
(r. 398, 402, 406, 426, 430, 435, 465). Wanneer regel 330 zou luiden: “Hilt die swarte
(stille) ende dochte”, zou regel 329 zonder meer kunnen worden gemist en was de
constructie der regels 328-330 doorzichtig’. - Ik stel daartegenover, dat vs. 329
eigenlijk geen tussenzin met zijn specifieke leeswijze is. Het lijkt me ook gezocht,
hier van een ondoorzichtige constructie te spreken. En wanneer dit vers tussen de
andere, waar sprake is van die swarte, in stond, zou er enige bewijskracht zitten in
die afwijkende omschrijving, maar dat is niet zo. Elegast treedt voor het eerst in vs.
276 in het verhaal op en wordt dan tot en met vs. 286 beschreven. Vervolgens horen
we, wat er in de koning omgaat. Daarvoor zijn ongeveer 40 verzen nodig, in duur
misschien 3 à 4 minuten. Eerst in vs. 328 komt Elegast weer aan de orde. Nu behoort
het zeker tot de verteltechniek iemand die een poos geleden omschreven is en nu
weer optreedt terwijl zijn naam nog niet genoemd mag worden, aan te
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duiden met een karakteristieke trek. De verteller had hier desnoods ook die swarte
kunnen zeggen, maar dat spreekt op deze plaats, waar het samentreffen nog zo in
het begin is, te weinig. De hoorder moet zich even weer goed realiseren, dat hij over
een ridder te horen krijgt; hij rijdt immers te paard en nog wel op een zwart paard,
suggestie van de duivel. M.i. heeft deze regel zijn vertelwaarde door te verwijzen
naar wat eerder meegedeeld is: ‘Toen hij de koning voorbijgegaan was, je weet wel,
die man die op het zwarte paard reed, hield hij stil’. Verderop zijn zulke
omschrijvingen niet meer nodig; dan zouden ze zelfs vervelend worden, omdat de
hoorder nu best weet wie er bedoeld wordt. Daarom kan verder in het verhaal die
swarte volstaan.
Het enige bezwaar dat men misschien terecht tegen de overgeleverde lezing zou
kunnen aanvoeren, is het twee keer voorkomen van het woord leden, maar welke
schrijver doet zoiets niet af en toe? In elk geval kan dit de reconstructie van
Duinhoven niet rechtvaardigen. Men vergelijke de reeds geciteerde passage met
het dorre, humorloze van hetgeen er bij hem overblijft:
Doe si quamen te gemoete
Besagen si anderen sonder groete
Ende niet el si en seden
Als hi de coninc was leden
Hilt die swarte ende dochte

Ik hoef hier na het voorgaande niet veel meer over te zeggen, merk alleen nog op,
dat de regel ‘Ende niet el si en seden’ er hier vrijwel zinloos tussen staat, nu het
‘voorbijgaan zonder groeten’ vervallen is.
Hier en elders mis ik in het boek van Duinhoven een stilistische component in de
benadering van de tekst. Nu kan hij zich verweren door erop te wijzen, dat je pas
over de stijl van een werk als de Karel ende Elegast kunt spreken, als de tekst
daarvan gezuiverd is van latere toevoegsels en verminkingen zijn hersteld; m.a.w.
pas na een algehele reconstructie. Daar staat tegenover, dat men zonder gevoel
voor de stijl van de dichter gemakkelijk tot verkeerde beslissingen komt en daarom
in dat geval maar beter niet aan het reconstrueren kan gaan. Het is een paradoxale
situatie, waarin overigens wetenschappelijke
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onderzoekers menigmaal verkeren. In de natuurwetenschappen pleegt men daar
aan te ontkomen door onder laboratoriumcondities slechts met een vereenvoudigd
deel van de complexe werkelijkheid te experimenteren. In de filologie is dat
doorgaans onmogelijk. Men kan wel proberen een bepaald element van een tekst
te bestuderen, maar zal altijd weer ervaren dat het een abstractie is die als
zelfstandige factor in de werkelijke tekst niet voorkomt; dat alles met alles verbonden
is. Toch is de toestand niet hopeloos. Als Duinhoven bij de vele zaken die hij grondig
beheerst, meer aandacht had geschonken aan de stilistische eigenaardigheden van
het onderhavige werk, zou hij een, natuurlijk niet scherp uitgebeiteld, maar wel
enigszins duidelijk beeld hebben kunnen krijgen van de stijl van Karel ende Elegast,
en dat had hem bij enige reconstructies mogelijk tot andere resultaten geleid. Allicht
zou dan, na gedaan werk, zijn beeld van die stijl een herziening behoeven, wat
eventueel weer tot verbetering van enkele reconstructies kon stimuleren. Op die
wijze kan men steeds verder komen en op den duur misschien het laatst mogelijke
bereiken.
Al ben ik dus niet met alle, ruim 100 emendaties even gelukkig, dat neemt niet
weg dat ik de dissertatie van Duinhoven een heel belangrijk boek vind. Diplomatische
edities zijn ongetwijfeld voor Neerlandici van grote betekenis, maar uiteindelijk moet
toch onze studie aan de teksten resulteren in ideale kritische uitgaven, die ook een
literatuurminnende leek graag ter hand zal nemen. Duinhoven heeft in de praktijk
laten zien, hoever we in deze richting thans kunnen komen. Ik meen dat geen
Neerlandicus deze studie ongelezen mag laten en zie met gespannen belangstelling
naar het tweede deel van zijn Bijdragen uit.
Scheveningen
G. KAZEMIER

Marcellus Emants, Lilith, gedicht in drie zangen. Uitgegeven en ingeleid
door Dr. A.M. Cram-Magré. - Tjeenk Willink-Noorduyn, Culemborg 1971.
In de serie Klassieken uit de Nederlandse Letterkunde, uitgegeven in opdracht van
de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, heeft
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Mevr. Cram-Magré een in veel opzichten voortreffelijke uitgave van Lilith bezorgd
met, waar nodig, een goede tekstverklaring. In een zeer lezenswaardige inleiding
behandelt zij eerst Emants' werk vóór 1880 in zover dit bijdraagt tot beter begrijpen
van dit gedicht. Uit diens vroegere essays laat zij zien, hoe zijn opvattingen over
kunst waren, bepaald modern voor de tijd waarin ze verschenen. Van de
verhalenbundel Monaco krijgt vooral de novelle Mastazza veel aandacht, omdat
deze diverse merkwaardige parallellen met Lilith vertoont. Vervolgens geeft zij een
overzicht van de inhoud van dit gedicht, waarbij ze enkele hoofdmomenten nader
belicht. Belangrijk is zeker het hoofdstuk over bronnen en achtergronden, waarin
natuurlijk op de betekenis van Schopenhauer en Eduard von Hartmann voor Emants'
pessimistische levensbeschouwing wordt ingegaan. Over de tweede naam Maja,
die Emants aan Lilith geeft, heeft hij stellig ook bij deze filosofen gelezen, maar als
bron voor haar tweeledige functie van wellust en begoocheling heeft hij zelf Nork
aangewezen. De dubbelfiguur Lilith-Maja is overigens Emants' eigen schepping,
‘boeiend, gecompliceerd en polyinterpretabel als zoveel uitingen van de menselijke
geest’.
Interessant voor Emants' plaats in de letterkundige wereld van zijn tijd is het vijfde
hoofdstuk van de inleiding, ‘Kritieken van tijdgenoten en Emants' antwoord op de
kritiek van Haverkorn van Rijsewijk’. Het was stellig niet alleen Kloos die het voor
de dichter opnam, ook Vosmaer deed dit, maar: ‘Het verstandigst, het meest ter
zake dienende woord in deze discussie om Lilith werd in 1880 gesproken door A.G.
van Hamel in het tijdschrift Los en Vast’.
Ook de vergelijking met de tweede druk (van 1885) is zowel voor het inzicht in
de aard van het literaire werk als voor de kennis van de schrijver Emants interessant.
Deze heeft nl. een vrij groot aantal wijzigingen aangebracht, ten eerste door slepende
rijmen, op de frequentie waarvan aanmerkingen waren gemaakt, waar mogelijk te
vervangen door staande, wat uiteraard ingrijpende veranderingen in zinsbouw en
zegswijze vereiste. Men krijgt daarbij de indruk, dat de dichter meer heeft gelet op
het verkrijgen van het verlangde eindrijm dan op het handhaven van ritme en klank,
verstechnische factoren die juist in de eerste druk zulke verrassende effecten gaven.
In de tweede
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plaats heeft hij bepaalde termen of zegswijzen veranderd of weggelaten als die
nodeloos aanstoot hadden gegeven. Mevr. Cram concludeert, dat Emants zijn
gedicht geheel herschreven heeft, ‘niet met de bezieling en de poëtische kracht die
de oorsprong van de schepping waren, maar met de voorzichtige en bedachtzame
pen van iemand die zijn lezers iets wil uitleggen. Dit houdt in dat hij het didaktische
element ten koste van het suggestief verbeeldende heeft versterkt’.
Teleurstellend vind ik, dat de inleidster heel weinig werk gemaakt heeft van de
esthetische kwaliteiten van het gedicht. Dat is vooral daarom zo jammer, omdat
Emants juist als dichter vaak ondergewaardeerd is. Structuur en versbouw worden
in één pagina (29/30) afgedaan, terwijl de inleiding toch 93 bladzijden omvat.
Wanneer Mevr. Cram-Magré het aantal verzen telt dat de verteller en de diverse
personages telkens aan het woord zijn, en dan b.v., de tweede zang met de eerste
vergelijkend, schrijft: ‘Deze getallen maken wel duidelijk dat de afwisseling, de
dramatische spanning en de bewogenheid, hier sterker is dan in de eerste zang’,
dan wil ik dit voor de afwisseling laten gelden, maar niet voor de dramatische
spanning en allerminst voor de bewogenheid. Men kan met een statistische
benadering van een literair werk dikwijls heel veel doen, maar kwaliteiten met
kwantiteiten te willen bewijzen is een hachelijke zaak. Nu is het wel waar, dat aan
de boven aangewezen bladzij een overzicht van de inhoud met diverse citaten is
voorafgegaan; dit is echter iets heel anders dan een structuuranalyse.
De drie korte alinea's die op blz. 30 aan de versbouw worden gewijd, blijven m.i.
eveneens beneden de maat van deze inleiding. Een verwijzing naar Stuiveling's
Versbouw en Ritme in de tijd van '80 maakt dit tekort niet goed. De inleidster zegt:
‘In emotionele dialogen wordt het jambisch metrum herhaaldelijk doorbroken’. Ik
vraag hierbij: komt dit doordat telkens op die ene plaats de afwijking functioneel
was, of kwam het zomaar door een sterkere gemoedsbeweging, waardoor er wel
afwijkingen móésten ontstaan, onafhankelijk van wat nu precies in die woorden
werd gezegd? Het antwoord op die vraag is van belang voor de bepaling van de
aard van Emants' dichterschap. - De constatering, dat enjambementen slechts
sporadisch voorkomen, zegt
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wel iets, maar te weinig. Het is denkbaar, dat de versstructuur zich door de
gedachtelijke gepreoccupeerdheid van Emants sterk naar de woordgroepen richt,
m.a.w. in hoge mate door de helder gevormde gedachte bepaald wordt. Men moet
er daarbij wel oog voor hebben, dat bij Emants het níét en het wél gebruiken van
het enjambement dikwijls zeer functioneel is. Ik geef als voorbeeld vs. 429-440,
beginnend met een enkel woord der engelen tot Lilith:
‘Wee Maja, kent uw hart geen mededoogen?’
Doch Lilith's oog staart somber voor zich uit:
‘Wie had met Lilith's smarten medelijden?
Bedrogen ziel wie heeft uw pijn gestild?
Wie kent den brand, die in haar boezem blaakt?
Wraak, wraak alleen kan zulke vlammen dooven!’
Nauw is die kreet van haat haar mond ontgleden,
Of oogverblindend breekt door 't diepe blauw
Des hemelboogs een witte lichtstraal henen.
Als in een wolk gehuld van diamanten
Zinkt uit Jehova's fonkelend paleis
Een breede schaar van blinkende englen neder.

Me dunkt, de korte uitroepende zinnen van Lilith, en de zwierige beschrijving daarna
laten bijzonder goed zien, hoe functioneel het enjambement door Emants gebruikt
is. Zo zijn er meer plaatsen in het gedicht. De inleidster had daaraan niet mogen
voorbijgaan.
Ook over de beeldspraak had ik graag meer willen weten, meer dan de vermelding
dat personificaties, vooral in natuurbeschrijvingen, herhaaldelijk optreden, net als
bij de Tachtigers, vooral bij Jacques Perk; en elders nog de opmerking dat er slechts
één geval van Homerische beeldspraak is. Ik heb de indruk, dat het beeldend
vermogen van Emants meer in de bijzondere typerende bepalingen ligt dan in de
metaphora. Dit zou dan anders zijn dan bij de jonge Verwey en Gorter, maar daarom
nog niet op een minder soort dichterschap wijzen.
Het zijn maar een paar opmerkingen en vragen die gemakkelijk met meer zouden
zijn uit te breiden, alle het dichterschap van Emants betreffend, maar waar Dr.
Cram-Magré zich niet mee bezig houdt. Dit valt des te meer te betreuren, omdat zij
door verspreide losse op-

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 92

260
merkingen op dit gebied blijk geeft hier toch wel gevoel voor te hebben. En door
haar grote vertrouwdheid met de tekst zou zij er de aangewezen persoon voor zijn.
Scheveningen
G. KAZEMIER

Weerwerk - Opstellen aangeboden aan Professor Dr. Garmt Stuiveling
ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van
Amsterdam - Assen 1973
De bundel Weerwerk, met bijdragen van oud-leerlingen, (oud-) medewerkers en
vrienden van Stuiveling, is een waardig huldeblijk voor de scheidende hoogleraar.
Naast diens betekenis voor de studie der Nederlandse letterkunde, geschetst door
G.W. Huygens, een artikel van Ger Schmook over zijn werkzaamheden in
Vlaanderen, van A. van Elslander over zijn doctoraat honoris causa van de Gentse
Rijksuniversiteit, en een bibliografie van de afzonderlijk verschenen werken van
Stuiveling door Winifred van de Velde-de Vries, een werkelijk indrukwekkende lijst
van zijn veelsoortige geschriften, komt er een rijke verscheidenheid van interessante
studies in voor, die het boek uitheffen boven het karakter van gelegenheidsgeschrift.
Het is ondoenlijk ze stuk voor stuk te bespreken, al is de verleiding groot om met
sommige schrijvers in discussie te treden. Laat ik volstaan met een paar te noemen
om de diversiteit van de bundel te laten uitkomen. Rudolf Geel schreef over ‘Bruintje
Beer in China (Mao en de kunstbeheersing)’, Mevr. A.M. Cram-Magré gaf in
‘Couperus als sprookjesschrijver’ een analyse van Psyche, dat voor haar ‘in de
eerste plaats het sprookje van de mens van alle tijden’ is en niet zozeer een auto
biografisch werk, al ‘is in Psyche ook Couperus zelf aanwezig’. E.K. Grootes leverde
een verhandeling over ‘Vondels Aenleidinge ter Nederduitsche dichtkunste (1650)’,
dat naast het terzelfder tijd geschreven artikel van Dr. S.F. Witstein over hetzelfde
onderwerp (zie dl. LXXXVIII, 1972 van dit tijdschrift) zijn waarde behoudt, al beziet
het het onderwerp eveneens vanuit het gezichtspunt der klassieke rhetorica
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en heeft het er daardoor uiteraard een aantal aspecten mee gemeen. - Huib G. van
den Doel geeft in ‘Schaken met de grootmeester’ een andere oplossing dan Stuiveling
om de 38 balladen van Matthijs de Castelein te vinden. - Leo Ros bespreekt in
‘Waarom liet Sjaalman de Aglaia vallen?’ Multatuli's verhouding tot zijn jeugdvriend,
de uitgever Kruseman, en laat zo een bijzonder licht op de boekhandelaar Gaafzuiger
in de Max Havelaar vallen. - Vooral belangrijk is m.i. het artikel van Dr. F. Veenstra
‘Harmonieënleer in de Renaissance’, waarin hij een treffende explicatie geeft van
het choor aan het einde van de vijfde scène van het tweede bedrijf van Hooft's
Achilles en Polyxena, door het in levens- en wereldbeschouwing van de Renaissance
te plaatsen. Het lijkt ook daarom exemplarisch, omdat het een goed voorbeeld is
van de wijze waarop een tekst uit oudere tijd benaderd dient te worden. - Verder
heeft mij in het bijzonder getroffen Enno Endt's ‘Van droom naar werkelijkheid. Een
passage’, waarin hij, uitgaande van het gedicht ‘In de zwarte nacht is een mensch
aangetreden’, op subtiele wijze de overgang bespreekt die Gorter als dichter van
Mei doormaakte om de sensitieve verzen te kunnen schrijven, die ‘horen tot de grote
poëzie van alle tijden’.
Tot slot vermeld ik nog twee artikelen over Stuiveling's organisatorische
werkzaamheden, t.w. ‘Vakbond zonder vuist’ van Jacoba van de Raa-Eggink,
handelende over de Vereniging van Letterkundigen, en ‘Rekenschap der bibliografie’
van Bob van de Velde, dat een diep treurig beeld geeft van de telkens weer mislukte
pogingen om tot een wetenschappelijk opgezette, algemene bibliografie der
nederlandistiek te komen. Het is mede aan de energie en de invloed van Stuiveling
te danken, dat er met medewerking van tal van instanties nu eindelijk uitzicht bestaat
op een werkelijk goed opgezet en functionerend algemeen bibliografisch apparaat.
Eén aanmerking moet mij van het hart. Een fraai verzorgd boek als dit is, had een
betere correctie verdiend. Hebben de auteurs, zoals tegenwoordig om kosten te
sparen zo dikwijls gebeurt, ook hier geen revisie gehad? Het leidde soms tot
zinstorende fouten.
Scheveningen
G. KAZEMIER
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Constantijn Huygens, Gebruyck of ongebruyck van 't orgel in de kercken
der Vereenighde Nederlanden - Tekstverzorging en commentaar door
F.L. Zwaan (Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen, afd. Letterkunde - Nieuwe reeks, deel 84);
Noord-Hollandse Uitgeversmaatschappij, Amsterdam, Londen, 1974.
Prijs ƒ 60.00.
Zwaan heeft er goed aan gedaan Huygens' bekend en toch weinig gekend tractaat
over het gebruik van het orgel in de kerk uit te geven, omdat de uitgaven van Van
der Paauw en van E.E. Smit-Vanrotte te wensen overlaten. Zoals van hem verwacht
mocht worden, is dit een voorbeeldige editie geworden. De tekst is in facsimile
afgedrukt naar de eerste druk van 1641; het nethandschrift laat zich nl. moeilijk
reproduceren. De afwijkingen t.a.v. spelling, gebruik van hoofdletters en dgl. zijn
onder het facsimile aangegeven. Verder is een vergelijking gemaakt met het klad,
waarin ‘in hevige mate gecorrigeerd en toegevoegd’ is. Niet alles was hier van
belang. Daarom zijn slechts die correcties en aanvullingen besproken die typerend
voor Huygens leken of uit taalkundig oogpunt interessant. Verder heeft Zwaan met
de van hem bekende grondigheid en uitvoerigheid het commentaar verzorgd. In het
‘Woord vooraf’ deelt hij mee, dat Prof. Dr. F.R. Noske hem waardevolle inlichtingen
op musicologisch gebied verschafte en dat Dr. L.Ph. Ranke de vele citaten waarmee
Huygens zijn betoog steunde, behandeld heeft; het is hem gelukt vrijwel van alle
de vindplaatsen te achterhalen. En Lotte Hellinga-Querido gaf de oplossing van het
druktechnische probleem dat de door Huygens te elfder ure aangebrachte wijziging
in de reeds gedrukte opdracht opleverde.
Twee inleidingen, een korte van Noske over ‘Huygens en de muziek in de kerk’,
en een meer algemene van Zwaan zelf gaan aan de tekst vooraf. In deze laatste
zijn behandeld: de functie van het orgel in de Gereformeerde Kerken in Huygens'
tijd, diens traktaat over het orgelgebruik, reacties op Huygens' gedrukte verhandeling,
de opdracht, Huygens' werkplan, de drukken, de hier uitgegeven tekst, de lijn van
Huygens' betoog. Tot slot zijn in een bijlage opgenomen een
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ontroerende brief van Uutenbogaert en een van Descartes, dankbetuigingen voor
het toezenden van het boekje.
Zwaan heeft werkelijk alles gedaan om het tractaat voor de hedendaagse lezer
naar inhoud en omstandigheden toegankelijk te maken; het werk is het waard. Over
de taal zegt hij: ‘De zinnen zijn meermalen indrukwekkend van synthetische kracht.
De accusativus cum infinitivo woekert, de participia, absoluut en conjunct, duiken
overal op, op het vermogen van de lezer tot overzien en vatten van complex
syntactische bouwsels wordt telkens een beroep gedaan. Maar levend blijft zijn stijl,
persoonlijk, raak tekenend’.
Ik zou daaraan toe willen voegen, dat we Huygens hier op een ongewone manier
aan het werk zien. Terwijl hij in zijn gedichten ondanks alle speelsigheden met woord
en zin toch een helder uitgekristalliseerde mening, overtuiging of visie tot uiting
brengt, is hij hier bezig een standpunt te verdedigen van waaruit hij het z.i. ontheiligen
van het kerkgebouw door er wereldse orgelconcerten te geven kan bestrijden met
de kans een meerderheid van de kerkeleden voor zijn oplossing van de problemen
te vinden, maar waarbij hij zijn wezen van ook musisch artist kennelijk geweld aan
moet doen. Het is de diplomaat in hem die hier spreekt. Na de alteratie hadden de
stedelijke overheden doorgaans de kerkgebouwen overgenomen en deze ter
beschikking van de Gereformeerde Kerk gesteld voor zover dit voor het in
standhouden van de eredienst noodzakelijk was. Voor het overige beschikten ze
vrijelijk over deze gebouwen en lieten daar in verschillende plaatsen orgelbespelingen
geven. Tegen dit wereldse gebruik van kerk en orgel was in kerkelijke kringen veel
verzet. Maar reeds eerder had de nationale synode van Dordrecht in 1578
geoordeeld, dat de orgels uit de kerken moesten worden verwijderd, overigens
zonder dat dit enig effect had. Huygens nu verzet zich tegen het werelds gebruik
van het kerkgebouw, dus ook tegen door-de-weekse orgelbespelingen. Zoals van
hem te verwachten was, verdedigt hij wel het orgelspel als ondersteuning van de
gemeentezang, maar hij verwerpt weer het min of meer vrije orgelspel tijdens de
dienst: ‘Ten einde vande Predike, van 'tGebed ende den Lofsang laeten wy het
Orgel roeren: Meestendeel met een voor-spel, naer 's meesters wel-
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gevallen: daermede hy sich ten Toon bereide van 'tgene hem te spelen staet. Dat
daer yemand stichtinge uyt dat voor-spel trecke, eens menschen droom, door pijpen
uytgeblasen, en gelooff ick niet datmen staende houde.’ Dit werkt hij dan verder uit,
waarbij het vooral interessant wordt, als hij toch een korte inleiding door het orgel
tot de zang van de gemeente bepleit. Hij zou willen, ‘dat de Psalm verkondight
zijnde, het Orgel thien oft twintich, min ofte meer Maten voor uyt, een' statighe
inleidinghe tot het Gesangh maeckte, ende niet de Stemmen der Gemeente alleen
maer selfs hare herten holp bereiden tot die zedighe ende eerbiedighe aendacht,
die in 't uytspreken van d' aenstaende heilighe woorden werdt vereischt,’ waarna
een uitvoerig en welsprekend betoog volgt met vele citaten uit klassieke schrijvers
aangaande de macht van de muziek om 's mensen gemoed in goede zin te bewegen.
Hiermee komt hij zozeer in strijd met wat hij tevoren over de muziek zonder woorden
betoogd heeft, dat dit hem, natuurlijk, niet ontgaat en dus weer recht gebreid moet
worden. Het geheel is een knap betoog, waarin hij toch wel zijn muzikale overtuiging
ten dele verloochent terwille van eenstemmigheid op kerkelijk gebied, overigens
niet zonder op pag. 43/4 een suggestie te doen om iets als een concertzaal te
maken.
Hier en daar heb ik wel een andere mening dan inleiders en commentator. Zo
b.v. als Noske zijn introductie eindigt met de zin: ‘Hoe kan men ook verwachten dat
een volk, hetwelk gedurende ruim twee eeuwen vasthoudt aan de kreupele
psalmvertalingen van Dathenus, enige verandering accepteert in de praktijk van het
zingen?’ In de eerste plaats worden hier veel te gemakkelijk literaire en muzikale
eigenschappen over één kam geschoren. Vooral echter richt mijn bezwaar zich
tegen dat ‘kreupele’ van Dathenus' psalmvertalingen. Zowel Verwey als Donkersloot
hebben het indertijd voor diens berijming opgenomen, m.i. terecht. Datheen's
psalmen zijn doorgaans sterker bewogen dan die van Marnix; de gevoelshevigheid
van zijn taal is onmiskenbaar en sprak het Nederlandse volk dan ook eerder aan,
evenals zijn pre-renaissancistisch, maar daarom nog niet direct kreupel taalgebruik.
Bezwaar heb ik ook tegen de verklaring die Noske Zwaan aan de
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hand doet aangaande ‘maten’ in de passage op blz. 138 (Zwaan's uitgave) of pag.
115 (druk van 1641): ‘De Toonen luyden dwars onder een, als gevogelte van
verscheiden becken. De maten strijden, als Putemmers, d'een dalende soo veel
d'ander rijst’. Noske meent, dat ‘maten’ hier als ‘ritme’ opgevat moet worden. ‘Wat
Huygens wil zeggen is simpelweg: men zingt niet in de maat, dus de één zingt
kortere maten dan voorgeschreven is, de andere langere....Huygens' metafoor is
in zoverre misleidend, dat hij iets wat op “tijd” betrekking heeft in de “ruimte”
projecteert, waardoor men associaties krijgt met het element melodie (“rijzen” en
“dalen”) en zou denken dat hij het “vals” zingen aan de kaak stelt’. - Hoewel ik Noske
om verschillende redenen graag als autoriteit op zijn gebied erken, ben ik door deze
uitleg in 't geheel niet overtuigd. Huygens kan in zijn woordgebruik evenals in zijn
beeldspraak gekunsteld zijn, maar zelfs dan is hij eigenlijk altijd raak. En nu kan ik
helemaal niet geloven, dat hij het sterk visuele en zeer suggestieve beeld van de
putemmers niet in zijn eigenlijke zin van omhoog en omlaag heeft gebruikt, maar
simpelweg om aan te duiden, dat men niet in de maat zingt, dus sneller of langzamer
zingt dan anderen. Bovendien hebben de putemmers dezelfde snelheid; het beeld
zou helemaal niet passen. De passage geeft ook geen aanleiding om hier aan ‘ritme’
te denken. Huygens heeft juist een Latijns citaat vertaald: ‘sy en konnen niet singhen,
maer slaen een leelick brieschende geluyt.’ Het gaat hier om de kwaliteit van het
o

geluid, niet om het tempo. Dat gaat hij dan toelichten: 1 ‘De Toonen luyden dwars
o

o

onder een’; 2 de maten strijden als putemmers; 3 ‘daer wert om 't seerste
o

o

uytgekreten, alsof 't een sake van overstemminge waere’. Nu gaan 1 en 3 duidelijk
over de kwaliteit van de klank; het zou slordig geconstrueerd zijn, als het tweede
lid het ritme betrof. Ook het vervolg geeft geen aanleiding tot die veronderstelling.
In tegendeel. Huygens wijst erop, dat vele vrome, eenvoudige mensen, psalmen
zingend bij het uitoefenen van hun ambacht, ‘de Noten die hun beswaerlixt vallen,
in andere verwisselen’, waardoor in de kerk ‘tuschen haer, ende den ghenen die
den rechten sang houden, dat wreede, strijdighe gheschill onstaet, daerteghens
sich alle Voorsangers te bersten souden schreeuwen’ (pag. 118). Pas op pag. 119
van het tractaat gaat
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Huygens even over het tempo spreken, waarbij hij Aristoteles citeert en het laatste
deel van het citaat vertaalt als: ‘Maar de schuld is in 't verhaesten.’ Er is bij een deel
van de gemeente dus wel de neiging om vlugger te gaan zingen, maar hier past het
beeld van de putemmers al evenmin bij.
Wat kan dan wel de zin ervan zijn? M.i. is de verklaring niet zo moeilijk. Als
Huygens zegt: ‘de Toonen luyden dwars onder een, als gevogelte van verscheiden
becken,’ dan zou men kunnen opmerken, dat een toonverschil van een terts, of van
een octaaf helemaal niet hinderlijk hoeft te zijn, de indruk van het geheel zelfs kan
versterken. Maar, bedoelt Huygens, het gaat om een reeks van tonen: als die telkens
uiteenlopen, een tegengestelde beweging maken als putemmers, is er geen twijfel
aan een slechte samenklank. Een maat nu is zo'n reeks van tonen.
Ook bij het commentaar van Zwaan zou ik een paar opmerkingen willen maken,
waarbij ik niet inga op kleine verschillen van mening. Wanneer Huygens op pag.
16/7 gezegd heeft: ‘Wy sien wel een' tweede redenloose ydelheid binnen onse
kerck-muren dulden, namentlick de Begraeffenisse der dooden’, gaat hij even verder
door met: ‘ende is bekent’ enz. Zwaan tekent hierbij aan: ‘een voor mij tot nu toe
onoplosbare syntactische puzzel vormt dit zinstype, veel voorkomend by Huygens
(en Hooft) met inversie na zinsinleidend en’. M.i. hebben we hier met een Latijnse
constructie te maken. Ik citeer uit de derde, door Muller bewerkte, druk van het
Latijns Woordenboek van Van Wageningen onder het lemma et II 5: ‘om bijzonderen
nadruk te leggen op de werkelijkheid v. een feit: en werkelijk, en inderdaad, en
waarlijk, en in waarheid (gew. in. onmiddellijk volg. verbum)’, waarbij het voorbeeld
vooral instructief is: ‘ad triumphum decessisse Romam Papirium Cursorem scribunt.
Et fuit vir haud dubie dignus omni bellica laude.’ Me dunkt, dit is wel het zinstype
dat hier in het geding is.
Als Zwaan bij ‘Job op den Miss-hoop’ (pag. 20 r. 18) aantekent, dat in het boek
Job geen bepaalde tekst aan te wijzen is als gebed, heeft hij strikt genomen
misschien gelijk. Maar Huygens zegt, dat God Job ‘heeft verhoort’. Job heeft telkens
gezegd en gewenst, dat
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God hem zou rechtvaardigen. Ik denk aan 10 vs. 2: ‘Ick sal tot Godt seggen: En
verdoemt my niet: doet my weten, waer over gy met my twistet.’ Het antwoord is
wel anders dan Job had verwacht, maar dat doet niets ter zake. Job heeft zich wel
degelijk tot God gericht en Huygens schrijft dan ook terecht dat deze hem verhoord
heeft.
Volgens Zwaan betekent ontleggen op pag. 129 r. 21 ‘verontschuldigen’, waarbij
hij opmerkt, dat deze betekenis niet in het WNT voorkomt. Maar daar staat in kol.
1902 wel onder 7: ‘van zich afschuiven, zich er van afmaken’, en dit past hier
voortreffelijk. Men verontschuldigt zich niet door een ‘wederverwijt’; wel leidt men
daardoor de aandacht af van een penibel punt, schuift zodoende de zaak van zich
af. Wat dan volgens Huygens niet nodig is, omdat de zaak waar het hier om gaat,
het ‘in Dicht ende Rijm gestelt’ hebben van de psalmen, ‘by haer selven
verdedighbaer is’. Ik voeg daar nog aan toe, dat Huygens ontleggen vaker in deze
betekenis heeft gebruikt.
Verbinden op pag. 138 r. 12 verklaart Zwaan met ‘nodigen’. Voor zover ik zie,
geeft het WNT deze betekenis niet. Wel: ‘(iemand) verplichten, noodzaken of dwingen
(tot iets)’ (dl. XIX, 580 onder 9). Er wordt bij vermeld, dat de nadere aanduiding van
de verplichting of de dwang een infinitief kan zijn. Daarbij staat o.a als voorbeeld
uit Huygens: ‘soo ick somwijlen....Mijn oogh verbonden heb mijn nanden te
betrouwen.’ In dit voorbeeld zou men verbinden ook kunnen vertalen met: ‘(met
zekere aandrang) ertoe gebracht heb’, en dat moet het in deze context ook wel zijn:
‘andere, meer ledighe, te verbinden neder te sitten, ende een' halv' ure langh God
aen te hooren ende toe te spreken’. Verbinden is kennelijk dringender dan noden.
Ik wil het hierbij laten, echter niet zonder de vraag te stellen, hoe het mogelijk
geweest is, dat de hele nummering op blz. 33 in de war geraakt is. Ook elders zijn
af en toe zulke fouten blijven staan. Het zal echter duidelijk zijn, dat mijn opmerkingen
niets afdoen aan mijn grote waardering voor het geheel.
Scheveningen
G. KAZEMIER
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P.G.J. van Sterkenburg, Lexicologie en computergestuurd fotografisch
zetten: ervaringen en problemen. Lumozet B.V., Eindhoven 1976. 32
blzn.
Iedere auteur, samensteller of bezorger van een tekst komt op een gegeven moment
in aanraking met de verwerker van die tekst, i.c. de zetter-drukker. De meesten
zullen daarbij de vrucht van hun filologenarbeid in handen leggen van de
tekstverwerker en zich slechts in zoverre met het produktieproces bemoeien, dat
zij, bij wijze van spreken, volstaan met het aanbrengen van correcties in drukproeven,
vaak nog verkregen via traditionele zetsystemen. Een kleine groep zal een wat
actievere rol willen spelen en het aantal dat zijn arbeid, d.w.z. de vorm van zijn
manuscript, afstemt op zijn eigen ideeën omtrent tekstverwerking in relatie tot de
specifieke wensen van hemzelf èn die van van zijn vakgebied, zal nog wel kleiner
zijn.
Tot de laatste groep behoort zeker dr. P.G.J. van Sterkenburg, medewerker van
het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. In de onderhavige brochure - een
uitgewerkte versie van een voordracht gehouden op 25 september 1974 te Utrecht
- geeft deze een beknopt en helder overzicht van zijn ervaringen met één van de
meest geavanceerde systemen van tekstverwerking, het vervaardigen van
fotografisch zetsel m.b.v. de computer.
Van Sterkenburg gaat in deze korte ‘case-history’ van zijn proefschrift óver en de
tekstuitgave ván het Glossarium Harlemense in op de problemen en de beperkingen
van het systeem. Eén van die beperkingen is bijv. ‘het vervaardigen van indices die
niet alleen verwijzen naar de pagina waarop een bepaald woord voorkomt, maar
ook naar het regelnummer’ (p. 21). De ontwikkelingen gaan echter zo snel dat een
aantal van de door de auteur opgesomde grenzen - de tekst van de brochure is
gedateerd 20 juni 1975) misschien inmiddels wel weer iets verlegd zullen zijn.
Een probleem van geheel andere aard vormen de kosten. Het opbouwen van
een interface en de ontwikkeling van programmatuur is een kostbare zaak. Ter
verduidelijking zij hier opgemerkt dat een interface het verbindingsdeel is tussen
een computer en een randapparaat
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(bijv. een ponsband- of magneetbandlezer). In het geval van Harlemense ging het
om ‘een koppeling of verbinding, tussen het systeem in Leiden en het
Lumo-zet-systeem in Eindhoven’ (p. 10).
Van Sterkenburg stelt t.a.v. die kosten echter terecht dat, zoals in het geval van
het INL, deze éénmalige kosten niet in de kostprijs van één publicatie mogen worden
doorberekend. Het systeem is immers bruikbaar voor alle andere publicaties van
het INL (p. 24). Wat de kostenfactor betreft pleit de auteur dus a.h.w. voor een
ontkoppeling van de begrippen ‘computergestuurd’ en ‘fotografisch zetten’. De
werkelijke kosten hebben dan betrekking op het vervaardigen van het zetsel.
Zoals gezegd plaatst Van Sterkenburg in zijn brochure het computergestuurd
fotografisch zetten tegenover het traditioneel zetten (in loden letters). Hij slaat daarbij,
ik neem aan kortheidshalve, één systeem - of beter gezegd fase in de ontwikkeling
- over, nl. het fotografisch zetten sec, bijv. m.b.v. de IBM-composer. Reeds vele
jaren vindt dit immers al zijn toepassing in de offset-drukkerij en was als zodanig al
een geduchte concurrent van het loodzetten geworden.
Het gebruik van de computer bij het fotografisch zetten gaf een ongekende
uitbreiding aan de mogelijkheden van het nieuwe systeem. Waar het daarbij op
neerkomt is dat het zwaartepunt in het produktieproces van een boek wordt verlegd
van het zetten naar de (bij herhaling te gebruiken) interface. In dit verband ben ik
het volledig eens met Van Sterkenburg wanneer hij op p. 23 zegt dat ‘.....indien er
gewerkt wordt met een interface en de programmatuur in die interface ontwikkeld
is, computergestuurd fotografisch zetten stellig een niet geringe tijdwinst (en dus
kostenbesparing, H.L.) betekent’. Duidelijk is dat daarbij ‘.....de interface (...) optimaal
(moet) functioneren’.
Naast de belangrijke tijdwinst, zowel t.a.v. het zetten als m.b.t. het eveneens
arbeidsintensieve corrigeren, is een groot voordeel dat het eindprodukt foutlozer
zal kunnen zijn dan een op traditionele wijze geproduceerd boek. Dat dit in het geval
van het door de auteur bezorgde Glossarium Harlemense (tekstuitgave) niet helemaal
opgaat is niet te wijten aan het systeem, maar aan menselijke factoren. Ik doel hier
op het door Van Sterkenburg op p. 14 gesignaleerde feit dat twee corres-
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ponderende kolommen in Harlemense als gevolg van knip- en plakwerk in de
beelddrager verschoven zijn.
Formeel gezien is het wel juist dat, zoals Van Sterkenburg stelt, de definitieve
proef x bij traditioneel zetten te vergelijken is met de Ozalid-proef in het bij
Harlemense gevolgde procédé. De ingrijpende aard van de uit te voeren correcties
had echter een gezond wantrouwen a priori volkomen gerechtvaardigd. Uit eigen
ervaring weet ik dat een continue begeleiding door de auteur van de montagefase
van de beelddrager in het produktieproces eigenlijk een conditio sine qua non is.
Voor het overige ben ik het volledig eens met de opmerking van Van Sterkenburg
op p. 29, luidende: ‘Wanneer dit verslag ertoe bij kan dragen dat degenen onder U
die computerzetten voor hun publikaties overwegen, zich eerst intensief bezig gaan
houden met een bezinning op de vraag welk tekstverwerkingssysteem voor hen het
meest geijkt en financieel haalbaar is, dan hebben wij van de Thesaurus de illusie
dat onze kommer met computergestuurd fotografisch zetten een positieve evaluatie
te beurt valt’. Hieraan wil ik persoonlijk de hoop verbinden dat dit meer dan een
illusie zal blijken te zijn.
Over de brochure op zichzelf wil ik nog een opmerking maken en wel deze, dat
het jammer is dat in een boekwerkje dat zich bezighoudt met het verschijnsel
tekstverwerking een viertal, althans door mij opgemerkte, zetfouten bevat: p. 8, 2e
r.v.o. instucties (instructies); p. 17 interfale inl-lz (interface inl-lz); p. 23, 7e r.v.b.
(door) de computergestuurde ((door) de computer gestuurde) en p. 31, 9e r.v.o.
lexicolografie (lexicografie).
Tot slot wil ik nog één ding duidelijk stellen. Hoe moeilijk de door Van Sterkenburg
behandelde materie ook is, toch is het m.i. een zeer zinvolle zaak dat hij op deze
wijze verslag doet van zijn ervaringen, opdat anderen gewezen worden op
onvermoede mogelijkheden en enigermate voorbereid zijn op de daaraan verbonden
problemen. Een filoloog doet immers zeker niet aan branchevreemde activiteiten
wanneer hij zich met het onderhavige aspect van teksverwerking bezighoudt.
Leiden
H.A.C. LAMBERMONT
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Reynke de Vos (1498) (Nachdruck der einzig vollständig erhaltenen
Exemplars in der Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel (32.14 Poet.)
Verlag D.U.K. Kötz, Hamburg 1976) D.M. 98, In de verantwoording van zijn diplomatische uitgave Van den vos Reynaerde naar
de bronnen vóór het jaar 1500 Zwolle 1952, betreurt Hellinga het dat hij Reinke de
Vos en de Caxton-vertaling niet kon opnemen. Dit zou nl. ‘bijzonder grote problemen
voor de compositie met zich hebben mee gebracht en bovendien de uitgave
aanmerkelijk omvangrijker en dus duurder hebben gemaakt’ (blz. III).
Wat de Reynke de Vos betreft zijn we met deze nieuwe uitgave voor een groot
1)
deel geholpen . De prospectus noemt deze editie een Faksimile-Ausgabe, het boek
spreekt van een Nachdruck. Zo'n fotomechanische druk brengt ons weliswaar nader
tot de bron, maar we moeten er om denken dat dat bronwater sinds 1498 vertroebeld
is, of om het zonder beeldspraak te zeggen: zo'n druk is nooit identiek aan de
incunabel. Maar evenmin mogen we deze herdruk gelijkstellen met een diplomatische
uitgave. Immers de diplomatische uitgever heeft een tekst voor een gebruiker
2)
voorbereid, hij heeft overwogen welke taaltekens in zijn bron staan , terwijl bij een
facsimile of fotokopie de lezer iedere keer dat werk zelf moet doen, zonder daarbij
over de bron te beschikken, dat wil zeggen, zonder de materiële informatie van de
kwaliteit van perkament, papier, inkt, band enz.
Tot nu toe moesten we het doen met vooral de bekende kritische editie van
3)
Prien-Leitzmann . Weliswaar wordt daarin de Lübecker

1)

2)

3)

o

Voor de Caxton-vertaling wijzen we op de onlangs verschenen 2 druk van de facsimile
uitgave van Caxton's Fox, met toelichting van J.A.W. Bennet, David Paradine Developments
Ltd. London 1976, Gl. 41, Zie voor de verschillende opvattingen hieromtrent: P.J. Verkruysse. Over diplomatisch editeren
van handschriften en het gebruik daarbij van diacritische tekens, in Spektator 3 (1973-74)
blz. 325-346.
Reinke de Vos. Nach der Ausgabe von Friedrich Prien herausgegeben von Albert Leitzmann
mit einer Einleitung von Karl Voretzsch. 3. durchgesehene Auflage mit Vorwort von Willi
Steinberg. Halle (Saale), 1960. (Alt deutsche Textbibliothek nr. 8).
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incunabel volgens de verantwoording ‘buchstäblich wieder abgedruckt’, maar de
eigennamen kregen alle een hoofdletter, er werd een moderne interpunctie
aangebracht, woordscheidingen werden genormaliseerd, abbreviaturen opgelost
maar niet aangegeven en grammatische uitgangen en drukfouten werden verbeterd
(deze laatste in een lijst verantwoord). Gezien de doelstelling van de uitgevers is
dat acceptabel, maar het is duidelijk dat Reynke zich daardoor op een grotere afstand
liet bestuderen door een vossenliefhebber dan Reynaert. En dat is nu niet meer het
geval, integendeel! Dank zij de duidelijke reproductie hebben we nu een tekst ter
beschikking gekregen met alle illustraties, die een verrijking betekent in vele
opzichten. De tekst is goed leesbaar en de houtsneden zijn uitstekend overgekomen.
Op de tekst volgt een toelichting van Timothy Sodmann. Daarin wordt o.a. een
en ander meegedeeld over de tot nu toe anonieme drukkerij die de
‘Mohnkopfdruckerei’ wordt genoemd wegens de drie papavers die als drukkersmerk
worden gebruikt. Behalve een klein aantal Latijnse theologische werken heeft deze
drukkerij tussen 1487 en 1520 meer dan dertig Middelnederduitse boeken
uitgegeven, waaronder Thomas à Kempis' Boek van der navolghinge Jhesu christi,
Des dodes dantz en een Narrenschiff van Sebastian Brant. Men heeft wel gedacht
dat men hier te maken had met een uitgeverscombinatie, maar vooral ook op grond
van het langdurig gebruik van dezelfde blokken van houtsneden heeft men deze
opvatting laten varen. Sodmann gaat nader in op de herkomst van de houtsneden
en terecht, want deze maken het boek zo belangrijk, afgezien van het grote belang
van de tekst zelf. Hierbij is duidelijk gebruik gemaakt van de in de literatuurlijst
vermelde Catalogus van de Reynaert-tentoonstelling in het Instituut De Vooys. Het
mag wel eens vermeld worden welk een dienst men met die catalogus aan het
4)
Reynaert-onderzoek heeft bewezen . En juist omdat wij daarin zo'n duidelijk overzicht
hebben

4)

Reinaert de vos. Tentoonstelling (29 sept. 1972-28 febr. 1973). Instituut De Vooys, Utrecht,
Naar de letter no. 5. In verband met het belang van deze catalogus mag er wel op gewezen
worden, dat er in de aanduiding van de Reynaertteksten een verwarring dreigt wanneer ooit
de nieuwe Reynaert-fragmenten worden uitgegeven. Deze zijn nl. door J. Deschamps ‘De
Brusselse fragmenten of hs. H’ genoemd in: Nieuwe fragmenten van Van den Vos Reynaerde.
in Aspects of the medieval animal epic (zie noot 5), blz. 199. De Plantyndrukken worden
H1564 en H1566 genoemd, terwijl hun Noord- en Zuid-Nederlandse nakomelingen
respectievelijk met Hn en Hz worden aangeduid. We mogen nu al vijf jaar van de X-fragmenten
spreken.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 92

273

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 92

274
met afbeeldingen van de Reynaert-illustraties is het nu zo'n aanwinst dat we in dit
nieuwe boek alle Reynke-houtsneden bij elkaar hebben. En dat niet alleen, want
na de toelichting van Sodmann volgen nog drie houtsneden uit de
‘Cambridge-Culemann’-fragmenten, één houtsnede uit de druk van Wynkyn de
Worde en twee uit een anonieme Engelse druk van 1620, die door Kenneth Varty
5)
zijn bijeengebracht . Hiermee wordt de onderlinge afhankelijkheid letterlijk
geillustreerd.
Persoonlijk was ik nog het meest gecharmeerd van een kleine houtsnede bij het
begin van het eerste boek van een leeuw. Als een vroege voorvader van de leeuw
in Vrij Nederland staat hij op drie poten, met de rechter voorpoot opgeheven en met
het onderschrift: Dyt is dat bylde des lauwen eer he konnynck wart. wo he do
vpholden moste vnde sweren myt eyneme swaren ede. deme ryke truwe vnde holt
to wesen unde alle deren.
Ook op de ‘Nachwirkung’ van de incunabel in de Duitse literatuur wordt nader
ingegaan. Grotendeels is dit een samenvatting van de veel uitvoeriger studie van
6)
Christian Scheffler .
De inhoud van de tekst en de verhouding tot de Middelnederlandse bronnen
kunnen we in dit korte bestek niet bespreken. Van belang is natuurlijk dat de
middeleeuwse bewerker enigszins zijn eigen commentator is. Zo vinden we in Eyne
vorrede ouer dyt boek van Reynken deme vosse een standenindeling van zijn dieren.
Hij noemt zijn verhaal daar eyne hystorye vnde fabele (ii v.) en deze is to nutte vnde
lere der menschen gheschreuen maar we moeten de didactische uitleg vooral niet
te zwaar opnemen, en liever overslaan als we die niet lezen willen,

5)

6)

K. Varty. Further examples of the fox in medieval english art. in Aspects of the medieval
animal epic. Proceedings of the international conference, Louvain may 15-17, 1972. Ed. by
E. Rombauts and A. Welkenhuysen. Leuven 1975, blz. 251-256.
C. Scheffer. Die deutsche spätmittelalterliche Reineke-Fuchs-Dichtung und ihre Bearbeitungen
bis in die Neuzeit, in Aspects of the medieval animal epic (zie boven) blz. 85-104.
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want aan het slot van het vierde en laatste boek wordt ons geadviseerd - en dan
heet de ‘fabel’ ook een ‘sproke’ -: Merke hir ok. Welk leser desses bokes ghenöchte
heft to lesen. allene de sproke vnde de fabelen. so eft eme vordrote to lesende de
lere vnde de vtdüdynge de vp de capittele synt gheseth. Desse mach wol ouerslan
alle tyd de vthleggynge der capittele vnde blyuen by den rymen deme dat so behaget.
Zo is het: men kan de commentaren overslaan en zich beperken tot het verhaal maar dan heeft men deze editie niet nodig -, we zijn echter door deze uitgave in
staat Reynke nauwkeuriger te bestuderen en me dunkt dat is een ghenöchte.
Groningen, oktober 1976
F. LULOFS

G. Koefoed en A. Evers (red.), Lijnen van taaltheoretisch onderzoek.
Een bundel oorspronkelijke artikelen aangeboden aan Prof. Dr. H.
Schultink. Groningen, H.D. Tjeenk Willink bv, 1976. 421 blz.
Deze bundel is om verschillende redenen een heel bijzondere verschijning. Het is
in Nederland geen gewoonte dat een (taal)geleerde vóór zijn ambtelijk heengaan
van dankbare leerlingen of medewerkers een dergelijk openlijk huldeblijk ontvangt,
laat staan ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag, ook al valt die ongeveer met
zijn koperen ambtsjubileum samen.
Het oogmerk van de bundel - zo delen de dertien contribuanten in een voorwoord
mee - is, behalve uitdrukking aan hun waardering te geven, de lezer te oriënteren
met betrekking tot onderwerpen en vraagstukken die in ‘beginnersinleidingen’ tot
de soort taalkunde waartoe de gehuldigde zich in 1962 ‘bekeerde’ en die hij
vervolgens in Nederland heeft helpen introduceren meestal niet aan bod komen
maar die in het huidige taalwetenschappelijk onderzoek wel een belangrijke rol
spelen. Op die manier geven de bijdragen ook ‘een indruk van de stand van zaken
in de transformationeel-generatieve taalkunde op het ogenblik’ (13). Ze zijn bovendien
oorspronkelijk: niet alleen voor deze
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bundel geschreven (wie zou anders hebben willen veronderstellen), maar ook in
die zin dat ze ‘bijna allemaal “nieuwe ideeën”, in de ruime zin des woords (nieuwe
voorstellen, nieuwe gedachtengangen, nieuwe verbanden) bevatten’ (13). Hoewel
de laatste zinsnede niet ondubbelzinnig is (zijn de ideeën bijna allemaal nieuw of
bevat de bundel toch een enkele bijdrage met oude ideeën?) en de artikelen alle
zo geschreven zijn ‘dat niet meer dan enige basiskennis van de
transformationeel-generatieve taalkunde is verondersteld’ komt het er al met al op
neer dat een aantal jonge(re) in Nederland opgeleide linguïsten, uit bijzondere
erkentelijkheid tegenover leermeester/promotor voor de van hem ontvangen
begeleiding en inspiratie, het resultaat van eigen taaltheoretisch onderzoek aan de
openbaarheid prijsgeeft, neergelegd in een aantal in het Nederlands gestelde, voor
een deel zelfs in het Nederlands vertaalde artikelen. Dit opmerkelijke verschijnsel
is des te opmerkelijker gezien het feit dat er zich onder de 270 verschillende titels
1)
van (vrijwel uitsluitend Engelstalige) publikaties in de gezamenlijke bibliografieën
slechts een vijftal recente Nederlandse publikaties van Nederlandse taalkundigen
bevindt (publikaties van de auteurs zelf niet meegerekend), waaronder geen uit de
vijftien nummers omvattende lijst van de voornaamste wetenschappelijke publikaties
van de jubilaris zelf, ‘aan wie de beoefening van de moderne taalkunde in Nederland
veel te danken heeft’ (8). Aan te nemen valt dat de schrijvers hopen dat hun
beschouwingen ertoe bijdragen dat ‘het transformationeel-generatieve paradigma’
op vakgenoten in Nederland even inspirerend zal (blijven) werken als het, zoals
deze bundel naar zij hopen aantoont (30), op hen gedaan heeft.
De lijnen van taaltheoretisch onderzoek die de - nogal uiteenlopende - bijdragen
trekken vinden hun uitgangspunt in onderwerpen uit drie hoofdafdelingen: (a) de
methodologie van de t.g. taalkunde (de eerste vier artikelen); (b) de beoefening van
de taalkunde op t.g.-grondslag (de volgende zeven artikelen): drie over
(zins)semantiek, drie over syntaxis, één over fonologie en (c) wat genoemd wordt

1)

Zoals bekend is het sinds een aantal jaren gebruikelijk in literatuuropgaven ook naar geschriften
te verwijzen die (nog) niet gepubliceerd zijn. Zulke verwijzingen zijn in deze bundel ook vrij
talrijk.
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de ‘externe evidentie’, evidentie nl. voor de (on)juistheid van t.g.-principes uit
grensdisciplines, bv. psychologie (de laatste twee artikelen). Tot de laatstgenoemde
afdeling is ook gerekend een studie op het gebied van de taalverandering. In de
middenafdeling ontbreekt - heel opvallend - de morfologie. Er zijn natuurlijk meer
denkbare onderwerpen en gebieden niet vertegenwoordigd. Zo loopt er wel heel
duidelijk een lijn naar taalpsychologie (psycholinguïstiek) maar niet naar
taalsociologie (sociolinguïstiek).
Hier volgt nu een opsomming van de achtereenvolgende - ook in omvang sterk
variërende - bijdragen, met een summiere aanduiding van de zaken die er in aan
de orde komen, de standpunten die in actuele kwesties worden ingenomen, e.d.
De bundel opent met een inleiding van Geert Koefoed, getiteld Taaltheoretisch
inzicht: het paradigma en de paradoxen. Daarin worden niet alleen de bijdragen
‘aan elkaar gepraat’ maar wordt tevens een antwoord geformuleerd op twee
fundamentele vragen: door welke kenmerken onderscheidt de nieuwe theorie zich
van haar voorgangers van 20 jaar en langer terug, en: hoe is haar positie t.o.v. de
eigenlijke taalfeiten, de zgn. ‘data’. Wat het eerste punt betreft releveert Koefoed
o.a.:
- onderwerping aan de eisen van explicietheid en falsifieerbaarheid van een
empirische wetenschap in het algemeen;
- de (mentalistische) keuze van het object: niet het waarneembare taalgedrag,
de taalvormen en hun betekenissen, maar - zij het daarop gebaseerd -: het
daarachterliggend universele taalvermogen van de mens;
- van daaruit en met het oog daarop: verklaring - met gebruikmaking van de
intuïties van de taalgebruiker omtrent zijn taal - in plaats van louter beschrijving,
o.m. in de zin van: uiteenlopende taalverschijnselen generaliserend in verband
brengen met een onderliggende systematiek, niet alleen van aangetroffen maar
van alle ‘mogelijke’ (en ‘onmogelijke’) taalvormen (zinnen);
- onderzoek naar en beschrijving van het taalspecifieke voorzover dat leidt tot
(verrijking van) een algemene taaltheorie over het talig
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vermogen van de (volwassen) mens, zich ook uitstrekkend over taalverwerving
en taalbeheersing.
Bij dit laatste laat Koefoed niet na erop te wijzen dat beperking van de keuze tot die
taalgegevens waarmee de totstandkoming van de algemene theorie gediend is, tot
een ongewenste verschraling van het taalkundig onderzoek kan leiden (20),
overigens zonder daar met zo veel woorden bij aan te tekenen dat die beperking
ook daarom ongewenst zou kunnen zijn omdat - gezien de zo bekende wisselwerking
tussen taalspecifieke en algemene theorie - niet a priori uit te maken valt welke
taalverschijnselen daar wel en welke daar niet toe behoren.
Met andere woorden: waarneming van taalfeiten en taalgedrag is onontbeerlijk.
Taalwetenschap is een empirische wetenschap of is het niet. Als het dat wel is valt
de keuze van het object - het niet waarneembare psychische taalvermogen, de niet
waarneembare onderliggende systematiek - daar niet mee te rijmen. Deze
tegenstrijdigheid (paradox) tussen empirie en mentalisme wordt door Koefoed in
een aantal van haar konsekwenties belicht. En daarvan is volgens hem de noodzaak
van twee performance-theorieën, die de competence-theorie van de t.g. taalkunde
én naar de kant van de semantische én naar de kant van de fonetische representatie
complementeren: een fonetische theorie omtrent de concrete spraakgeluiden
(‘sound/letter substance’) én een theorie van de pragmatiek (‘content substance’)
die verantwoordt wat in concrete hic-et-nunc-situaties het taalgebruik van sprekers
(en schrijvers) uit een oogpunt van verstandhoudingsprocessen inhoudt en te
‘betekenen’ heeft, een taak van psychologie en logica. Koefoed zie daarnaast nog
ruimte voor een derde, nl. syntactische ‘substantie’-pendant, die o.m. de syntactische
ontleding van waargenomen zinnen omvat. Hij wijst erop dat er zich discrepanties
voordoen tussen waarnemingen uit de ‘performance-wetenschappen’ én de
‘waarnemingen’ door de taalgebruiker via zijn kennis van de/zijn taal, bv. t.a.v.
accentverhoudingen in een zin. Hij meent dat de empirische status van de
mentalistische aanspraken van de competence-theorie weliswaar twijfelachtig is,
maar dat deze toch tot wetenschappelijke vooruitgang in de taalkunde hebben
geleid, bv. wat betreft het eerder vermelde verklarend vermogen van de grammatica.
Gesignaleerde discrepanties

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 92

279
kunnen bovendien interessante problemen voor nader onderzoek vormen, zoals
door sommige van de bijdragen in deze bundel ook metterdaad wordt aangetoond.
De eerste bijdrage na deze Inleiding is die van Rudolf P. Botha, Theoretische intuïties
in de transformationeel-generatieve taalkunde. Met de theoretische intuïties uit de
titel van dit (50 bladzijden tellende) artikel zijn niet de intuïties van sprekers m.b.t.
hun taal bedoeld maar die van geschoolde linguïsten m.b.t. de theorie over die/de
taal. Botha beargumenteert dat deze theoretische intuïties een verscheidenheid
aan belangrijke functies hebben in de ontwikkeling van de t.g. taalkunde, maar
onthoudt zich van een waardeoordeel, m.a.w. spreekt zich er niet over uit of die
bijdrage positief of negatief gewaardeerd moet worden. Die theoretische intuïties
bestaan in onberedeneerde maar niettemin - door taalkundigen - oprecht
aangehangen overtuigingen, oordelen, ‘beliefs’, ‘gut feelings’, m.b.t. bepaalde
theoretisch gepostuleerde aspecten van natuurlijke taal of talen. Botha geeft een
lijst van 35 gevallen van zulke theoretische intuïties, uit elf t.g.-publikaties van
1957-1974. Hij bepaalt aan de hand daarvan hun aard, door ze af te zetten tegen
een aantal andere intuïties van taalkundigen, die evengoed een bepaalde
methodologische functie kunnen vervullen, zoals metawetenschappelijke intuïties
en (evident ware of onware) hypothesen, alsook tegen die van sprekers, betreffende
aanvaardbaarheid, synonymie, dubbelzinnigheid e.d. van zinnen in (uit) hun taal.
Deze laatste intuïties worden door Botha (ook door Koefoed, 24) ‘vormen van
taalgedrag’ genoemd (43).
Theoretische intuïties hebben de eigenschap dat ze te rechtvaardigen noch te
falsifiëren zijn. Wel kunnen ze overgaan in gemotiveerde hypothesen, zij het dat
generatieve taalkundigen nogal eens onsystematisch te werk gaan in het gebruik
van meta-wetenschappelijke termen, zoals hypothese, intuïtie, (pre)theoretisch e.d.
Botha gaat daar aan de hand van aangetroffen gevallen gedetailleerd en omstandig
op in. Eveneens zet hij uitvoerig uiteen welke functies theoretische intuïties in de
methodologie van de t.g. taalkunde zoal hebben. Hij bespreekt er, systematisch,
ook weer aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, een negental. Een ervan is
dat ze de ‘Weltanschauung’ van de linguïst,
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d.i. zijn waarneming en interpretatie van de (linguïstische) werkelijkheid
medebepalen, alsook een belangrijke socio-wetenschappelijke verdeling in tegenover
elkaar staande kampen en partijen binnen de gemeenschap van generatieve
taalkundigen, die in een bittere strijd verwikkeld zijn, zeg - om de gedachte te bepalen
- het kamp van McCawley en het kamp van Chomsky. Het is me opgevallen dat
Botha redeneringen als de volgende hanteert: A en B verschillen, (a) in x, (b)
vermoedelijk in y (47).
Het tweede methodologische artikel, van A. Evers, onder de ogenschijnlijk wat
duistere titel Onderzoekprogramma's en het transformationele
onderzoeksprogramma, vult een leemte die Botha's artikel hier en daar voelbaar
openlaat: vergelijking van de t.g. taaltheorie met en toetsing aan algemene
wetenschapstheoretische principes. Hij doet dat aan de hand van toonaangevend
werk van S. Kuhn, K. Popper en vooral Lakatos. Van de laatste is een verdergaande
geleding van Kuhn's notie paradigma, aangeduid als ‘onderzoeksprogramma’, waarin
relaties tussen feiten en hypothesen systematisch gedefinieerd zijn. Het dient een
‘harde kern’ van onafhankelijk gemotiveerde hypothesen te bevatten en het moet
duidelijk zijn over welke heuristische principes het onderzoeksprogramma beschikt.
Evers gaat na welke heuristieken (theorieën m.b.t. het methodisch vinden van nieuwe
hypothesen) er in het transformationele onderzoeksprogramma vallen aan te wijzen,
wat ze inhouden en aan vooruitgang in de theorie hebben opgeleverd. Bij het laatste
moet men in het bijzonder denken aan generaliseringen van ‘kleinere’ tot ‘grotere’,
d.i. meer omvattende, meer diverse problemen. Een dergelijke ‘probleemverschuiving’
heeft alleen plaats via een ‘conceptuele uitvinding’: een creatief idee in het
achterhoofd van de taalkundige onderzoeker, die overigens wel eens maanden
moet zoeken voor hem als bij toeval de sleutelobservatie in handen valt die hem in
staat stelt tussen twee alternatieve hypothesen te kiezen (105). Evers geeft
voorbeelden van zulke probleemverschuivingen. Formalisering van taalspecifieke
transformatieregels is volgens hem een voorwaarde voor het ontdekken van
universele beperkingen op transformaties. Behalve deze transformationele heuristiek
bespreekt Evers er nog twee
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andere, nl. de semantische en de mentalistische heuristiek van de t.g. taalkunde.
De eerste omvat het zoeken naar een principieel verband tussen syntactische regels
en semantische eigenschappen. De ontwikkeling die zich heeft voorgedaan, in de
syntaxis (Chomsky, Jackendoff) en in de semantiek (Lakoff, McCawley, Postal)
suggereert een heuristische hypothese die volgens Evers van het begin af aan had
kunnen worden toegepast, nl. dat er vanuit formeel oogpunt geen belangrijke
verschillen bestaan tussen semantische én (semantisch neutrale, d.i. louter)
distributionele transformatieregels. Een onafhankelijk motiveerbare
probleemverschuiving in bovenbedoelde zin heeft ook deze hypothese van de
semantische heuristiek evenwel nog niet opgeleverd. De mentalistische heuristiek
is gericht op het verschijnsel dat een kind in korte tijd spontaan om het even welke
taal kan leren. Het linguïstisch postulaat van een aangeboren algemeen
taalverwervend vermogen bij de mens dat dit verschijnsel zou kunnen verklaren is
tot dusver niet geresulteerd in een toepasbare heuristiek, met hypothesen als:
herschrijfregels zijn in alle talen dezelfde, sommige transformaties zijn universeel,
e.d. Evers meent dat dit geen reden is, ook al kan de experimentele psychologie er
voorlopig niet veel mee beginnen, om haar als empirisch irrelevant te verwerpen
‘zolang de idee van het taalverwervend vermogen de belofte in blijft houden van
een doorbraak in het taalkundig onderzoek: de ontdekking van het systeem van
universales’ (108), een doorbraak die naar zijn mening te vergelijken zou zijn met
de doorbraak die in de scheikunde optrad toen, ruim een eeuw geleden, het periodiek
systeem der elementen ontdekt werd. [Evers spreekt in dit verband van taalkundige
verbindingen, een term die taalkundigen al heel lang hanteren ook zonder aan het
chemisch analogon te denken. Zij noemen hún scheikunde al minstens even lang
(taalkundig en redekundig) ontleden. Maar dat zal toeval zijn].
De draad die Evers' artikel laat liggen wordt door het aansluitend artikel van Louis
des Tombe, Competence en performance, weer opgevat. Het handelt over de relatie
tussen taalkunde en psychologie. De aanvankelijk innige betrekkingen tussen de
beide disciplines zijn tegen het eind van de jaren zestig verkoeld. Volgens Des
Tombe heeft het
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befaamde begrippenpaar in de titel van zijn opstel aanmerkelijk bijgedragen tot de
misverstanden die daarvan de oorzaak zijn. De theorie waarin de competence, de
taalkennis van de moedertaalspreker, met een generatieve grammatica als model
daarvan, de basis vormt voor het actuele gebruik van de taal door een
spreker-hoorder en op die manier het centrale onderdeel is van het
performance-mechanisme van zinsproduktie en zinswaarneming (beide
onderzoeksobjeeten van de psychologie), heeft gefaald als grondslag voor onderzoek
naar de perceptie van zinnen; een zin/uiting blijkt niet moeilijker percipieerbaar te
zijn naarmate de transformationele afleiding ingewikkelder is. Hoewel dit op zichzelf
niet hoeft te pleiten tegen de theorie als zodanig (het bedoelde verschijnsel kan vele
oorzaken hebben), stelt Des Tombe, om andere redenen, in de plaats van, althans
náast deze theorie, de ‘dubbel systeem theorie’. Daarin functioneren spraakproduktie
en spraakperceptie als twee afzonderlijke systemen. Een taalgebruiker is niet die
ene ‘speaker-hearer’, maar valt om zo te zeggen uiteen in twee
‘grammatica-uitvoerders’: iemand die sprekend een ‘andere’ taal gebruikt dan
luisterend. Deze ‘DST’ gaat uit van het op zichzelf niet nieuwe maar in de gegeven
context wel verrassende inzicht dat een mens heel wat meer en ook andere woorden
en zinnen verstaat dan hij zelf laat horen (en lezen). Dat iemands passieve
taalbeheersing groter is dan zijn actieve taalbeheersing volgt uit het feit dat het
produktieve mechanisme maar één ‘opdrachtgever’ heeft (nl. die ene sprekende
mens), het receptieve daarentegen een vrijwel onbeperkt aantal, het volgt, met
andere woorden, aldus Des Tombe, uit de individuele verschillen tussen mensen.
Dit laatste licht hij niet verder toe. Om te verklaren dat een spreker (native speaker)
ondanks die twee onderscheiden systemen van produktie en perceptie toch slechts
één (bepaalde) taal ‘beheerst’ roept Des Tombe een theorie te hulp die aanneemt
dat het taalproduktiesysteem tijdens het taalverwervingsproces afgeleid, opgebouwd
wordt als een afspiegeling of onder controle van het taalperceptiesysteem en dat
alleen dit laatste van de volwassene wordt geleerd. Hij noemt deze theorie de
vinkenslag-theorie, naar een analoge gang van zaken bij de goudvink, die eerst een
‘geheugenbeeld’ van de beluisterde volwassen-vinkenzang in zich opneemt
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en ontwikkelt en pas enkele maanden daarna zelf gaat zingen. Of er tussen
volwassen vinken dan toch vergelijkbare individuele verschillen bestaan als tussen
mensen vermeldt Des Tombe niet. De theorie is z.i. wel in staat een van de meest
raadselachtige eigenschappen van het taalverwervingsproces te verklaren, nl. dat
het taalleerproces van kinderen van correcties op hun taaluitingen geen verbetering
ondergaat, uitsluitend van taalaanbod, zijnde het enige gegeven waardoor hun
perceptuele taalbeheersing effectief beïnvloed wordt.
Na al eerder te hebben vastgesteld dat het onderscheid van competence en
performance als aanduiding van wat wel en wat niet tot de taalkunde behoort, bij
wijze van vakafbakening, triviaal is en geen aanknopingspunt voor verdere
theorievorming biedt, kent Des Tombe nog een derde betekenis aan de namen c.
en c. toe, een die volgens hem in de taalwetenschap en de taalpsychologie niet
gebruikelijk is: competence = 1. het menselijk vermogen om aan een gegeven
betekenis een bepaalde klankvorm toe te kennen (produktie) en 2. omgekeerd
(perceptie), 3. intuïtieve oordelen over zinnen te geven (= wat kán de mens,
linguïstisch gesproken); performance = de hersenprocessen die optreden als mensen
die drie taken uitvoeren (= hóe doet hij het). De generatieve grammatica is een
taxonomie: een opsomming van alle mogelijke gedragingen met een specificatie
van de relaties daartussen. Van welke van de drie competenties die grammatica
het model is is niet zonder meer duidelijk. Op die tweede vraag kan ze het antwoord
in elk geval niet geven.
Weerspiegelt het intuïtieve oordeel van een spreker over (de welgevormdheid van)
zijn taalgedrag inderdaad zijn ‘linguïstic competence’ en is het dus relevant voor de
(zijn!) grammatica van de taal die hij spreekt? A. van Katwijk stelt in zijn bijdrage,
Taalkunde, een vak om in te experimenteren die vraag aan de orde. Hij is van
mening dat er principieel onderscheid moet worden gemaakt tussen oordelen over
grammaticaliteit en oordelen over acceptabiliteit. Oordelen van de eerste soort in
zuivere vorm kan een mens niet geven omdat geen mens de veronderstelde ‘ideale
taalgebruiker’ is, d.i., volgens Van Katwijk, via zijn intuïtie volledig en ‘ongehinderd’
toegang heeft tot zijn ‘ge-
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internaliseerd taalvermogen’. Behalve overeenstemming of het ontbreken daarvan
tussen intuïtieve sprekersoordelen en een grammatica is een maatstaf voor de
waarde van een grammatische beschrijving: haar overeenstemming met de algemene
linguïstische theorie. Criterium is het vermogen tot het maken van generalisaties.
Van Katwijk bekijkt het probleem van generalisaties en de toetsing van welgevormde
‘produkten’ van een grammatische beschrijving aan de beoordeling van sprekers,
door een parallel te trekken tussen het taalvermogen en het ‘muziekvermogen’ van
de mens. De beide vermogens hebben o.a. gemeen dat zowel taalbouwsels als
muzikale intervallen onderworpen kunnen worden aan menselijke beoordeling en
dat beschrijvingen op beide gebieden generatief kunnen zijn. Hij concludeert dat
beschrijvingen van stemmingssystemen, zelfs bij ijzersterke uitgangsstellingen in
de subjectieve ervaring en in de objectieve akoestiek, op basis van qua
generalisatiekracht ijzersterke beschrijvingsprincipes, hun doel voorbijschieten als
ze niet tijdig de maat nemen bij de mensen die gebruiken wat beschreven wordt.
Als bij muziek de principes die de stemming, ook de menselijke ervaringen ervan,
bepalen-naar blijkt - veelkleurig zijn, zal dat bij taal niet anders zijn. Het is niet
waarschijnlijk dat de krachtige transformationele aanpak in de taalbeschrijving zal
leiden tot inzicht in het menselijk taalvermogen. ‘De kans dat het transformationele
werk zal convergeren naar een acceptabele beschrijving van het menselijk
taalvermogen is te verwaarlozen’ (157). Van Katwijk acht het wel mogelijk met een
zorgvuldige experimentele benadering op basis van een systematische verzameling
van linguïstische oordelen van sprekers, onder gestandaardiseerde condities tot
stand gekomen, en een ruime voorstelling van dat - veelzijdige - taalvermogen,
wezenlijk voortgang in het taalonderzoek te boeken. Hij specificeert die veelzijdigheid
van het taalvermogen van de mens verder niet.
Het eerste van een reeks van zeven artikelen waarin principes van grammatica en
grammatica-theorie stoelen op taalfeiten is dat van Pieter A.M. Seuren, Echo: een
studie in negatie. Het vormt een aanvulling op en uitwerking van bepaalde zaken
in zijn boek Tussen taal en denken (1975) en wel die verband houden met een
kenmerk van
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negatieve zinnen als (i) De koning is niet nog steeds ziek, die net als de ‘gewone’
ontkenning van (ii) De koning is nog steeds ziek een ‘interpretatiedomein’
veronderstelt waarin de koning al een tijd ziek is, maar bovendien impliceert dat
vóór (i) de positieve zin (ii) inderdaad door iemand gezégd is. Dit ‘echo-effect’ treedt
automatisch op wanneer een zin met een positief polair element (PPE), zoals nog,
tevens een ontkenning bevat. Ook zinnen zonder PPE kunnen ‘echoën’. Een zin
als het beroemde De huidige koning van Frankrijk is niet kaal kan op twee manieren
geïnterpreteerd worden. Onderkenning van de mogelijke echo-opvatting (accent op
is) betekent volgens Seuren de oplossing van de bekende problemen die Russell
en Strawson met die zin hadden (167). Niet alle negatieve zinnen kunnen met
echo-effect (= ‘radicaalnegatief’) geïnterpreteerd worden. Seuren laat zien dat de
plaats van het negatie-element een rol speelt en dat beantwoording van de vraag
wat het echo-effect semantisch precies inhoudt ons onvermijdelijk in ‘de diepe zee
van de menselijke geest’ verzeild doet raken. Hij zegt verder, aansluitend aan
overeenkomstige passages in zijn boek, verhelderende dingen over het onderscheid
van predikaats- en propositie-negatie. Waarheidstabellen met drie waarheidwaarden:
waar, minimaal onwaar en radicaal onwaar, worden uitvoerig toegelicht. Seurens
artikel beoogt niet slechts verslag uit te brengen van observaties van bepaalde
semantische verschijnselen maar is bedoeld als illustratie van zijn theorie m.b.t. het
interpretatiedomein. Het concludeert tot het beginsel van de ‘minimale verandering’:
bij de interpretatie van een nieuwe zin wordt een vooraf gegeven interpretatiedomein
zo veel mogelijk intact gelaten, zodat een minimum aan interpretatie-energie wordt
gevergd. Seuren vermeldt op het eind dat recente psychologische proeven deze
conclusie lijken te bevestigen.
De - eveneens semantische - studie van H.J. Verkuyl, Thematische relaties, handelt
over een bepaald soort betrekkingen tussen constituenten van een zin: het systeem
van thematische relaties zoals dat door J.S. Gruber (1965, 1967) is opgezet en door
R.S. Jackendoff verder ontwikkeld. Het gaat om de verhoudingen van het centrale
element in een zin, het werkwoord, tot de andere constituenten. Eén
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daarvan is het thema, dikwijls, maar niet altijd, samenvallend met het subject.
Essentieel is de onderscheiding in bewegings- en niet-bewegingswerkwoorden. De
vraag waarin een semantische analyse in termen van thematische relaties zich
onderscheidt van een semantische representatie volgens de (door Katz en Jackendoff
aangepaste) Aspects-theorie wordt door Verkuyl beantwoord aan de hand van een
vergelijking van de zinnen
(iii) De man gooide/bracht/haalde/sloeg de bal naar de overkant van de
sloot,
waarin de variërende posities van man, bal en sloot ten opzichte van elkaar een
niet te verwaarlozen aspect vormen van de (thematische) informatie die de zinnen
verschaffen en die in termen van grammatische relaties niet adaequaat kan worden
uitgedrukt. Wel is er verband tussen de thematische informatie en de positie van
syntactische constituenten die thematische relaties uitdrukken. Hoe dat verband
moet worden verantwoord is een probleem dat door Katz en t.g.-taalkundigen als
Jackendoff en Huddleston verschillend is opgelost. Hun belangstelling voor de
kwestie toont volgens Verkuyl een. toegenomen aandacht voor waarheidscondities
van zinnen als onderdeel van de semantische analyse, waarvoor het nodig is de
extensie, het toepassingsgebied, i.p.v. alleen de intensie van termen te specificeren.
In zijn analyse van Grubers sterk localistisch georiënteerde taalbeschrijving beperkt
Verkuyl zich tot het patroon van Thema-Bron-Doel, Agens en - uiteraard - Locatie,
o.m. Instrumentalis negerend. Hij staat meer of minder uitvoerig stil bij en levert
voortdurend kritisch commentaar op Grubers semantische onderscheid van één
plus- en twee klassen min-bewegingswerkwoorden en de hen vergezellende
voorzetsels (fundamenteel is at) waarbij, in tweede instantie, ook syntactische
overwegingen een (‘kruisklassificerende’) rol spelen; bij de soms zeer abstracte
definities van de veranderingen van ‘positie’, ‘bezit’, ‘identiteit’ en ‘toestand’ in de
klasse van bewegingswerkwoorden; bij het coördinatenstelsel in termen waarvan
de verandering die de entiteit van thema-X in zinnen met een bewegingswerkwoord
ondergaat, kan worden uitgedrukt.
Als Grubers kernidee ziet Verkuyl dat thematische relaties gegene-
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reerd worden als een thematisch kernpatroon van syntactische aard. Jackendoff
meent dat de thematische informatie uitsluitend gekoppeld is aan het werkwoord.
In verband daarmee besteedt Verkuyl een aparte paragraaf aan ‘het werkwoord als
propositionele functie’. Nieuw in zijn gedachtengang is dat niet alleen NP's maar
ook proposities als termen van thematische relaties optreden. Hij is van mening dat
er allerlei interacties mogelijk zijn tussen het thematische kernpatroon en
operator-achtige elementen in de zin en dat het tempus daarbij een zeer beslissende
rol speelt. Hij brengt Grubers analyse in verband met logische analyses van
veranderingen als onderdeel van handelingen, waarin ontwikkelingen op het gebied
van de tijdslogica van grote invloed zijn, en vermoedt zelfs dat Grubers theorie over
het systeem van thematische relaties geheel kan worden ingebed in een theorie
over het tempus.
Levert Verkuyl zijn lezer diepschouwende analyses van werkwoordsemantiek en
-syntaxis in betrekking tot toestanden en gebeurens in een door ‘plaats’ en ‘tijd’
beheerste ‘wereld’, de bijdrage van W.G. Klooster, over Adjectieven, neutraliteit en
comparatieven, hoewel evenzeer op betekenisanalyse gericht, trekt de grenzen van
de beschrijvende taalkunde nog weer iets nauwer: in aansluiting aan de behandeling
van zinnen met maatconstituenten in zijn dissertatie gaat hij nader in op de
problematiek van de beschrijving van zinnen met gradueerbare (= ‘echte’) adjectieven
en tracht een oplossing te geven voor het vraagstuk van de negatieve en positieve
connotaties van adjectieven als lang en kort en hun comparatieven. Onderscheiding
van subjectieve en objectieve echte (= parameter-) adjectieven en van de wijze
waarop ze in combinatie met maat- en andere constituenten als naamwoordelijk
deel van het gezegde kunnen optreden resulteert in een schematische verdeling
over acht klassen volgens de drie eigenschappen < +/-subjectief>, <+/-georiënteerd>,
<+/-met polariteit>, naar Bierwisch. Een nadere onderscheiding is ‘neutraliseerbaar’.
Klooster verschilt van Seuren (1973) in opvatting t.a.v. de toepassing van de term
neutraal, bv. met betrekking tot de comparatief kleiner. Via een gedetailleerde
uitwerking van de notie ‘schaal’ (eveneens van Bierwisch)
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bij de semantische analyse van echte adjectieven, wijst hij de bron van dit verschil
in opvatting aan. Er volgt een indringende beschrijving van de betekenis van zinnen
als Jan is groter dan Piet, Jan is minder klein dan Piet, Piet is kleiner dan Jan en
andere zinnen met comparatie, in vergelijking met het soort adjectieven waartoe
licht/donker behoren, inclusief ‘omschrijvingen’ met minder.
Jan Schrotens bijdrage Agreement in onpersoonlijke SE-zinnen in het Spaans
beschrijft en verklaart een bekend type Spaanse zinnen, nl. van bv.
(iv) Se aceptan cheques bancarios.
Het werkwoord staat in zulke zinnen alleen dan in het meervoud als het object in
het meervoud staat, mits het niet voorafgegaan wordt door de ‘object marker’ a.
Aan de hand van congruentie in het algemeen, ‘subject shift’ en ‘topicalisatie’ in
Spaanse zinnen draagt hij argumenten aan voor de (zich gemakkelijk opdringende)
hypothese dat zinnen als (iv) afgeleid moeten worden met behulp van een tot de
grammatica van het Spaans te rekenen transformatieregel ‘object shift’, die het
object van de dieptestructuur omzet in het oppervlaktesubject.
Het valt op dat Schroten of zijn vertaler zinnen als (iv) telkens met Nederlandse
zinnen met men als onderwerp vertaalt: ‘men aksepteert bank cheques’. Staat er
op Nederlandse banken, als er zoiets staat, niet: Hier worden bankcheques
geaccepteerd en is men hier een germanisme?
Het voorgaande artikel vormt een kalme aanloop tot heel wat ingewikkelder
regel-problemen die aan de orde komen in Regelordening en domeinformuleringen
op transformaties van Ger de Haan, het tweede in de groep van drie over
syntactische kwesties.
Algemeen wordt aangenomen dat transformatieregels linear geordend zijn, in elk
geval intrinsiek geordend, d.w.z. als gevolg van de manier waarop de regels
geformuleerd zijn; bv. wanneer Karel werd getreiterd via passieftransformatie en
deletie van door men, uiteraard in deze volgorde, uit Men treiterde Karel wordt
afgeleid. Daarnaast
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is er gepleit voor (en tegen) extrinsieke regelordening, met het oog op de zgn.
descriptieve adaequaatheid van (taalspecifieke) grammatica's, die door de
betreffende grammatica aan regels wordt ópgelegd. Aan de hand van een
aanzienlijke hoeveelheid, hier en daar nogal ‘delicate’ Nederlandse taalgegevens
betreffende volgordes laat De Haan zien dat in de grammatica van het Nederlands
bepaalde distributiekenmerken (plaatsingsmogelijkheden) van bijwoorden,
voorzetselgroepen en bijzinnen met behulp van extrinsieke regelordening
verantwoord kunnen worden, om vervolgens een poging te doen die ordening weer
de deur uit te werken, en wel door er een algemeen (niet taalgebonden) theoretisch
principe voor in de plaats te zetten: domeinformuleringen op transformaties met
behulp van ‘benoemde haakjes’ in de structurele beschrijving, zoals ook door
fonologische regels vereist worden (299). De Haan meent dat daarmee extrinsieke
regelordening, die niet uit algemene principes volgt en daardoor uit een oogpunt
van verklarende kracht minder gewenst is, kan worden afgeschaft. Hij ontwikkelt
daarvoor vijf argumenten. Zijn conclusie is dat op deze wijze wordt aangetoond hoe
een (geslaagde) poging om eigenschappen van een afzonderlijke grammatica terug
te voeren op een algemeen, ook voor de beschrijving van andere talen dan het
Nederlands relevant principe, kan bijdragen aan de uitwerking van een algemene
taaltheorie. Omgekeerd is het zo, zegt hij, dat vooruitgang op het gebied van de
taalkunde het meest gewaarborgd is wanneer men door algemeen theoretische
probleemstellingen laat bepalen, welke feiten voor nader onderzoek in aanmerking
komen. Taalonderzoek dat zich uitsluitend ten doel stelt (een gedeelte van) een
grammatica voor een bepaalde taal in te vullen acht hij van weinig belang. Overigens
is hij wel van mening dat de ontwikkeling van een algemene theorie plaatsvindt op
basis van partiële analyse van afzonderlijke talen (279).
Evenals De Haan steekt ook M.A.C. Huybregts zijn voorkeur voor een
theorie-gerichte vorm van onderzoek tegenover een meer op data gericht
taalonderzoek niet onder stoelen of banken. Voor het eerste soort
wetenschapsbeoefening geldt dat het een ontwerp-onderzoeksprogram kan
aanbieden dat erop uit is ‘de onoplosbare mysteries resp.
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oplosbare problemen van vandaag om te zetten in de oplosbare problemen resp.
oplossingen van morgen’, voor het tweede ontbreekt een dergelijk program (309).
Zijn ruim 60 bladzijden tellende beschouwing, ingeleid door een ‘programmatische’
dialoog tussen een ouderwetse Taxonomos en zijn progressieve collega Ideologos
over de beschrijving en vooral verklaring van (Nederlandse) taalgegevens (o.a.
*Waarnaar ga jij toe?) demonstreert ‘hoe men vanuit een redelijk geformaliseerd
kader een aantal zinvolle vragen over het object van onderzoek kan formuleren die
rechtstreeks leiden tot verdergaande ontwikkelingen binnen dit kader die op hun
beurt weer een verrijkt inzicht geven en uitnodigen tot een cyclische spiraal van
steeds beter gerichte vragen en meer omvattende antwoorden’ (309). Huybregts
laat daartoe achtereenvolgens drie theorieën los op Engelse
vraagwoord-vraagzinnen, die van generaliserende observaties van oppervlakkige
regelmatigheden in taalfeiten, niet zonder empirisch maar toch betrekkelijk weinig
systematisch vermogen, steeds verder opklimmen naar nieuwe verklarende, telkens
meer omvattende principes, steeds abstracter van aard, met een steeds meer
algemene strekking, zodat het inzicht groeit ‘dat menselijke taal een uiterst komplexe
struktuur bezit die het ontwikkelen van een rijk geartikuleerde theorie van grote
abstraktie en algemeenheid noodzakelijk maakt’ (354). Voorzover hier ontwikkeld
behelst die theorie dat de ‘sporen-theorie’ - de met sporen verrijkte
oppervlaktestrukturen hebben alle dieptestruktuur-informatie behouden zodat alle
semantische interpretatie tot de oppervlakte kan worden uitgesteld (349) -, de
‘struktuurbehoudendheidshypothese’ en de notie ‘cyclus’ veel onderlinge samenhang
vertonen.
De lectuur van dit in zijn soort, lijkt me, erg knappe artikel, Vragender(r) wijs:
progressieve taalkunde, met een wat moeizame woordspeling, geheten, vergt een
gedegen kennis en een indringend begrip van de ‘algebra’ van het formele
regelapparaat van de t.g.g.; in tegenstelling tot wat in de Inleiding wordt gezegd is
‘enige basiskennis van de t.g. taalkunde’ beslist niet voldoende om het betoog ‘na
te rekenen’ en het op zijn waarde te beoordelen. Als dat alleen die bv. van de
‘Basiskursus’ is geldt dat trouwens voor meer bijdragen. Het is niet zonder betekenis,
in dit verband, dat Huybregts de MIT-dissertatie
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van J.E. Emonds (1970) als de belangrijkste bijdrage aan de linguistiek na Chomsky
(1955)(!) beschouwt (al is het met de slag om de arm van ‘wellicht’) (360).
De hypothese in de titel van het artikel van Ed Melis, Fonologische verschijnselen
in onderlinge samenhang: een hypothese houdt in dat het mogelijk is de fonologische
bouw van het Nederlandse monosyllabische woord in de vorm van 40
achtereenvolgende uitspraken, geordend volgens het logische principe van de
transpositie [(p → q) → (-q → -p)] met toepassing van de wetten van De Morgan
(uitputtend?) te beschrijven. De hypothese is een uitwerking van voorstellen van
Stanley (1967). Het werkt, versimpeld en met vervanging van symbolen door
woorden, als volgt: indien het zo is dat de plaats van een derde consonant vlak
achter een opeenvolging van twee echte consonanten slechts wordt ingenomen
door een sonantisch segment (bv. strak, split, *spgits) dan volgt hieruit dat indien
die derde plaats in het drietal een genomen door een sonant dan óf de eerste plaats
in het drietal een +son. segment is (bv. vorst, *vokst) óf de tweede (bv. tik, *tfk). De
40 uitspraken zijn verdeeld over 15 van zulke ‘groepjes’ van ‘regels’, het aantal per
groepje is uiteraard afhankelijk van het aantal featurevariabelen in de eerste ‘regel’.
Een van die groepjes vergt dat er een eigenschap wordt ingevoerd waardoor s, z
en r zich gezamenlijk van de andere segmenten onderscheiden. Deze eigenschap,
als Fqaangeduid, ‘is nog onbekend in de taalwetenschap’. Melis verwijst naar Woolley
(1968). Koefoed (Inleiding) meent dat op deze wijze: invoering van een bepaald
‘konstrukt’ (bv. een bepaald fonetisch feature) om een generalisering binnen de
grammatica van een taal tot uitdrukking te kunnen brengen, automatisch een bijdrage
wordt geleverd aan de algemene theorie, ‘die dan immers het konstrukt moet
opnemen in de karakterisering van de notie “mogelijke menselijke taal”’ (17).
Sommige uitspraken kennen uitzonderingen. De woorden ooit en nooit zijn dat zelfs
in acht opzichten. De formulering suggereert dat de opsomming van de
uitzonderingen uitputtend is. Dit is niet het geval. Opvallend is dat, blijkens de
literatuur-opgave, geen gebruik is gemaakt van de verzameling data in de dissertatie
van J.J.M. Bakker (1971).
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De twee laatste bijdragen in de bundel vertegenwoordigen de afdeling ‘externe
evidentie’; niet alleen de allerachterste, van Wissing, over taalkundig relevante
resultaten van neuropsychologische experimenten, maar ook die van Geert Koefoed,
vanuit het gezichtspunt dat synchronie en diachronie, hoezeer op elkaar betrokken,
twee aparte disciplines zijn, handelend over de gangbare t.g.-opvatting: ‘Change is
change in competence’: verandering van taal is hetzelfde als verandering in het
taalvermogen. Op zichzelf is dit een voor de hand liggende stelling: X = Y impliceert:
verandering in X = verandering in Y. Indien X = taal = systeem van geordende regels,
dan brengt dit mee: taalverandering is verandering in dat systeem van regels, en
dat moet dan neerkomen op: regeltoevoeging/regeleliminatie;
regelvereenvoudiging/...............(regelcomplicatie?!); regelherordening. Aan
duidelijkheid laat dit niets te wensen over. Maar wat verklaart het?
Tussen de competence, van een spreker, op het ene moment en de veranderde
competence - competence opgevat als (ook) de kennis van een gegeven taal
omvattende - op een later tijdstip bestaat per definitie geen geleidelijke overgang.
Uit onderzoek met name van Labov is echter gebleken dat sommige klank- en ook
andere taalveranderingen zich in een (heterogene?) taalgemeenschap geleidelijk
voltrekken, in een tijdsverloop waarin de frequentie van de oude vorm gaandeweg
af- en die van die nieuwe vorm gaandeweg toeneemt, totdat er een generatie komt
die de oude vorm niet meer als mogelijk alternatief aanvaardt. Er is dan dus sprake
van een ‘change in performance’ die pas in tweede instantie tot een ‘change in
competence’ leidt. Van dit veranderingsproces kan een t.g.-benadering niets laten
zien. Het onderscheid van competence en performance verliest daarmee zijn
verklarende kracht t.o.v. taalverandering. Feiten over taalverandering rechtvaardigen
zelfs twijfel aan de juistheid van het onderscheid. Voor een uitweg verwijst Koefoed
naar de ‘DST’ van Des Tombe, toegevend de konsekwenties daarvan voor de
diachronie nog niet te overzien. Moet er een duidelijker herkenbaar onderscheid
gemaakt tussen (de begrippen) taalgemeenschap en eenmalig individu?
Verklaring binnen t.g.-kader houdt - gezien het mentalistische
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standpunt - (ook) in: regels en concepten (hypothetische constructen) die een
economische en elegante beschrijving mogelijk (moeten) maken, in verband brengen
met een overeenkomstige psychologische realiteit in het brein van de spreker. Het
artikel van D.P. Wissing, De psychologische realiteit van distinktieve features, is
aan deze kwestie gewijd voor wat betreft het concept ‘distinctive feature’.
Uit het taalgebruik van sommige Afrikaans sprekende kinderen o.a. in hun voorkeur
voor bepaalde onregelmatige meervoudsvormen van substantieven kan worden
afgeleid dat zij spraakklanken niet als ondeelbare eenheden ‘beschouwen’ maar
bv. ‘stem’ als een afzonderlijk feature herkennen. Deze waarneming wordt gesteund
door studies op het gebied van de neuropsychologie waarin aanwijzingen te vinden
zijn voor de hypothese dat inderdaad het distinctieve kenmerk en niet het foneem
de basis moet zijn van de fonologie. Wissing vermeldt resultaten van proeven waarbij
spraakklanken ‘dichotisch’ werden aangeboden, d.w.z. verschillende klanken aan
elk van de beide oren van de proefpersoon. Ze bevestigen de kenmerken
konsonantisch en vokalisch en de features voor articulatieplaats en stem, bij de
perceptie. Wissing ziet in de dichotische techniek wel mogelijkheden maar
waarschuwt voor het trekken van definitieve conclusies. De methode wordt toegepast
onder onnatuurlijke condities en is gericht op waarneming van spraakklanken, terwijl
de distinctieve kenmerken van de generatieve fonologie gebaseerd zijn op de
articulatie.
Tenslotte nog enkele opmerkingen, over en naar aanleiding van de ‘Schultink-bundel’.
Er is met de voorafgaande ‘aankondiging’ veel aandacht aan besteed. Onevenredig
veel. Naar mijn mening is dat te rechtvaardigen. Zoals al in het begin gezegd is
deze bundel iets heel bijzonders: een verzameling vooruitstrevende studies van
dertien in Nederland gevormde, ‘geëngageerde’ taalkundigen, ín het Nederlands,
met een hoeveelheid interessante ‘observationele data’ uit die taal, voor het
merendeel over zeer actuele onderwerpen uit de hedendaagse, zeer virulente
algemene linguïstiek, is in Nederland geen alledaags verschijnsel. Aan te nemen,
in elk geval te hopen valt dat er op Neder-
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lands sprekende, althans lezende taalkundigen eenzelfde stimulans van uit zal gaan
als waaraan hij zijn ontstaan te danken heeft. Hoeveel en van welke bijdragen het
meest en het minst is moeilijk te zeggen. Het zou interessant kunnen zijn over een
aantal jaren vast te stellen welke in welke aantallen in bibliografieën van in de
tussentijd verschenen taalkundige publikaties paraisseren. In die van de bundel zelf
scoort Chomsky (1965) het hoogst, in de literatuurlijst van het eerste, kennelijk als
meest ‘algemeen’ beschouwde artikel (Botha): Chomsky/Halle (1968). Tegelijk zou
kunnen worden nagegaan of en op welke schaal Evers' meervoud taaluniversales
inmiddels tot het rückgebildete enkelvoud taaluniversalis geleid heeft.
Schultinks dertien discipelen zijn niet allen fervente ‘believers’. In sommige
artikelen steekt skepsis zo niet ongeloof de kop op, speciaal daar waar de relatie
tussen taalbeschrijving en taalgedrag in het geding is, zoals Koefoed in zijn inleiding
ook opmerkt (13), maar daar toch niet alleen. Hun twijfels worden goed gemaakt
door hen die in een weldadig vooruitgangsgeloof vrij zijn van elk spoor van de
kwellende onzekerheid of hun niet op een kwaaie dag de sleutelobservatie in handen
valt die noopt de cyclische spiraal die ons steeds dichter bij de waarheid leek te
brengen (306) weer tot de grond toe af te breken. Taalkunde ís tenslotte geen
scheikunde maar menskunde. Daarom is toch ook te hopen dat de ‘ordinary working
grammarian’ (Fillmore) zich door ‘al dat getheoretiseer’ niet te veel van de wijs laat
brengen, in de door de bundel óók gevoede overtuiging dat het opdiepen en
beschrijven van taaldata en niet te vergeten: taalgebruiksdata, niet alleen een
eerzaam handwerk is maar bovendien - niet anders dan vóór ‘Chomsky’ - de vaste
rots voor élk ‘geloof’.
De spelling van de verschillende bijdragen is door de redacteuren niet
gehomogeniseerd en vertoont ook per bijdrage inkonsequente practijken, o.m. in
het los of aaneenschrijven van delen van samen stellingen. Het eerste is ongetwijfeld
invloed van het Engels, dat zich ook in het woordgebruik krachtig doet gelden.
Moderne Nederlandse taalkundigen spreken met even veel gemak van performance
en opake konteksten als vroegere generaties van auslaut en grammatische wisseling.
De ‘vertaling’ van distinctive features luidt dan ook distinktieve
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features en On agreement in Spanish impersonal SE-sentences is gelijk vermeld
Agreement in onpersoonlijke SE-zinnen in het Spaans geworden.
Haren (Gn), januari 1977
A. SASSEN

Constantijn Huygens, Heilighe Daghen. Uitgegeven naar de eerste editie
van 1645. Ingeleid en toegelicht door L. Strengholt. Amsterdam: Buijten
& Schipperheijn/Repro-Holland 1974. Obl.: 77 pp.
‘Er is namelijk in het Britsch Museum, die schatkamer ook van
Nederlandsche literatuur,...’ Anonymus op 17 febr. 1906. Zie: Tijdschrift
voor boeken bibliotheekwezen 4 (1906), p. 90.
‘Op woensdag 4 augustus 1971 vond ik in de bibliotheek van het British Museum
te Londen een boek terug dat al een eeuw lang als vermist werd opgegeven: de
eerste editie van Constantijn Huygens' Heilighe Daghen.’, aldus Strengholt in het
‘Woord vooraf’ van zijn - het moet maar direct worden gezegd - voortreffelijke
tekstuitgave, p. [3]. Deze eerste en misschien wat ongelukkig geformuleerde zin
roept een aantal vragen op, die niet allemaal in de ‘Inleiding’ worden beantwoord.
Hoe moeten wij vinden hier interpreteren? Was het boek niet goed gecatalogiseerd
en dus niet vindbaar in de alfabetische catalogus? Was het boek al eerder bekend,
zodat het nu kon worden teruggevonden? Wie hebben het als vermist opgegeven
en, nog belangrijker, wie hebben systematisch naar het boek gezocht? Op p. 6
formuleert Strengholt het iets anders: ‘We zullen ons nu eerst met het teruggevonden
exemplaar van de al een eeuw lang verloren gewaande eerste editie bezighouden’.
Noot 7 bij deze uitspraak verwijst naar de literatuur: ‘De eerste editie al een eeuw
zoek: Jorissen had reeds geen exemplaar onder ogen gehad’, waarbij S. verwijst
naar:
- 1871: Theod. Jorissen: Constantin Huygens. Studiën. Dl. 1, Arnhem 1871, p.
282 noot 1; erg actief doet de formulering van Jorissen niet aan: ‘Deze druk is
mij niet ter hand gekomen’.
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- 1892: Constantijn Huygens: De gedichten. Naar zijn handschrift uitgegeven
door J.A. Worp. Groningen dl. 1 (1892), p. XXIII: ‘De eerste druk is in 1645
uitgekomen; er is daarvan echter geen enkel exemplaar meer te vinden’.
- 1894: de editie Worp dl. 4 (1894), p. 13 noot 3: ‘Den 28sten Jan. 1645 hadden
zij [= Heilighc Daghen] het licht gezien [...] en reeds den 8sten Febr. was een
herdruk noodig [...] Van die twee eerste uitgaven schijnt geen exemplaar over
te zijn’; Worp heeft blijkbaar gezocht; helaas deelt hij niet mee hoe en waar:
welke bibliotheken heeft hij bezocht, welke catalogi en bibliografieën heeft hij
er op nageslagen?
- 1968: C. Huygens: Avondmaalsgedichten en Heilige Dagen. Uitgeg. en
toegelicht door F.L. Zwaan. Zwolle 1968. Zwolse drukken en herdrukken 68,
p. 12: ‘Een tweede druk volgde spoedig in hetzelfde jaar 1645. Beide drukken
zijn verloren gegaan (ik heb althans geen exemplaar kunnen vinden). Worp
constateert dit reeds in zijn eerste deel, XXIII ten aanzien van de eerste druk.
De tweede vermeldt hij hier niet’. De verantwoording, de vermelding van de
zoekweg, ontbreekt bij Worp. Voor de filoloog die zich na Worp met deze tekst
bezighoudt, zit er niets anders op, dan weer helemaal opnieuw te beginnen.
Uiteraard zal men kaartcatalogi altijd opnieuw moeten raadplegen - het gezochte
boek kan tenslotte recentelijk door een bibliotheek verworven zijn -, maar het
bespaart in eerste instantie een latere editieur werk, indien gedrukte catalogi
en bibliografieën vermeld worden. ‘Zero-informatie’ is van groot belang.

Tot zover de opmerkingen van filologen en nu over naar de bibliografen. Het ligt
immers voor de hand ook te zoeken in de ter beschikking staande bibliografieën.
Eenieder weet dat de neerlandistiek niet beschikt over goede, recente bibliografieën
van het werk van 17de-eeuwse auteurs. De Huygens-bibliografie in de Bibliotheca
Belgica is verre van volledig en zeer gedateerd, maar dit betekent natuurlijk nog
niet, dat men die als apparaat niet moet gebruiken. Nergens in Strengholts editie
heb ik een verwijzing gevonden naar de Bibliothcca Belgica en dat ondanks het feit,
dat verschillende latere edities uitvoerig in dit standaardwerk beschreven staan, b.v.
de editie 's-Gravenhaghe, By Ian Vely 1647 (Strengholt p. 17 = BB H 137, rééd. dl.
3, p. 557) en de editie t'Amsterdam, Gedruckt by Tymen Houthaeck Voor Dirck
Cornelisz.
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Houthaeck 1648 (Strengholt p. 18 = BB H 109, rééd. dl. 3, p. 557). De afleveringen
met de bibliografie van Constantijn Huygens zijn verschenen in de ‘première série’
1)
van de BB tussen 1878 en 1890, de meeste waarschijnlijk vóór 1884 . De
2)
beschrijvingen zijn van de hand van Raphaël van den Berghe , die weliswaar ook
geen exemplaar kende van een editie 1645 van de Heilighe Daghen, maar die wel
een interessante verwijzing gaf (BB, rééd. dl. 3, p. 576): ‘*Heylige dagen [...]
Amsterdam, Blaeu, 1645. In-fol. [Bibliogr. manuscrite de Sartorius; Abkoude,
naamregister...van ncderd. boeken. Leiden, 1745, I, p. 176]’.
De betekenis van een beschrijving van de editie in het handschrift van Sartorius
laat ik hier onbesproken; op die van Abkoude wil ik ingaan, omdat deze vermelding
in 1743 opmerkelijk is. De belangrijkste algemene vraag hierbij is, wat de waarde
van Abkoude's werk is als bibliografisch apparaat voor 20ste-eeuwse filologen en
dit bijvoorbeeld naast of tegenover de meer bekende Abkoude-Arrenberg. De
vermelding ‘Huygens (C.) Heylige dagen, fol. 1645.’ komt voor in het ‘Aanhangsel’
in Johannes van Abkoude: Naam Register of verzaameling van Nederduytsche
Boeken, die zedert de jaaren 1640 tot 1741. zyn uytgekomen...Leiden 1743, p. 430
als aanvulling bij p. 176, en opnieuw opgenomen als ‘Huygens (C.) Heyligen [sic]
dagen, fol. 1645’ in de cumulatie Johannes van Abkoude: Aanhangsel en vervolg
op hct naam register...Leiden 1745, p. 104 als aanvulling bij p. 176. Uit het
bovenstaande is gebleken dat exemplaren van de edities 1645 thans bijzonder
zeldzaam zijn en er zijn geen redenen om aan te nemen dat dit in 1743 en 1745
anders was. Hoe is Johannes van Abkoude aan zijn beschrijving gekomen?: heeft
hij een exemplaar in handen gehad of heeft hij de titel overgenomen uit een ander
3)
‘Naamregister’? Reinier Arrenberg heeft de titel weggelaten in zijn Naamregister
van

1)
2)
3)

Zie de recensie van de Huygens-afleveringen in: Bibliographische Adversaria 5 (1883-1886),
p. 66.
Léon Goffin in: De Gulden Passer 2 (1924), p. 201.
Vgl. over de werkwijze van Abkoude en de aard van het Naam Register J. Boelema: ‘Van
Johannes van Abcoude's “Naamregister van Nederduytsche boeken” tot “Brinkman's
Cumulatieve catalogus van boeken”’ In: De Christelijke bibliotheek 14 (1966), no. 6 (juni), p.
3-5.
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1772 - deze bibliografie heeft veel meer het karakter van een assortimentscatalogus
4)
dan die van zijn voorganger Abkoude - waarschijnlijk, omdat het tot de geschriften
behoorde, die ‘in de Boekwinkels toch niet meer te bekomen zyn noch gevraagd
worden’.
Uit de vermelding van Abkoude blijkt, dat Van den Berghe getracht heeft de bron
in de bibliografische vakliteratuur te traceren. Waarom heeft hij het exemplaar
tenslotte niet opgespoord in het Brits Museum? Het was daar immers sinds 1860
aanwezig! Het antwoord op deze vraag hangt waarschijnlijk ten nauwste samen
met de werkwijze van de auteurs van de Bibliothcca Belgica op dat moment, namelijk
allereerst te werken op grond van het bezit van de UB Gent en verder enkele andere
Noord- en Zuidnederlandse bibliotheken.
Ná de bibliografie van Huygens in het eerste deel van Worps editie (1892)
verscheen in 1896 een catalogus die, bij gebrek aan beter, nog steeds een belangrijk
bibliografisch hulpmiddel vormt voor de Huygensfilologie, te weten de Catalogus
van de tentoonstelling ter herinnering aan den 300 jarigen geboortedag van
Constantijn Huygens, 's-Gravenhage 1896. Of deze informatieve catalogus nog
geraadpleegd wordt bij systematisch bibliografisch onderzoek, weet ik niet; in
moderne studies en tekstuitgaven wordt er meestal geen melding van gemaakt, ook
5)
niet door Strengholt . Toch had men in deze catalogus een verwijzing naar een
exemplaar van de eerste druk van Heilighe Daghen kunnen verwachten. In 1889
immers verscheen het deel HU-HZ van de eerste gedrukte Catalogue of printed
books in the British Museum, waarin een exemplaar van de gezochte editie
beschreven wordt. Hoe is het mogelijk, dat niemand vervolgens de aandacht heeft
gevestigd op dit exemplaar? Voor Jorissen en Van den Berghe kwam de verschijning
van dit deel te laat, maar toch niet voor Worp (dl. 1: 1892 en dl. 4: 1894) en voor de
samenstellers van de tentoonstellingscatalogus (1896)! Geen van deze filologen
schijnt enige aandacht te hebben gehad voor

4)

5)

Vgl. de nog steeds belangrijke opmerkingen over de bruikbaarheid van Abkoude-Arrenberg
in A.C. Kruseman: Aanteekeningen betreffende den boekhandel van Noord-Nederland, in de
17de en 18de eeuw, Amsterdam 1893, Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen
boekhandel dl. 6, p. 184 vlgg.
Zie de beschrijving van vier Heylighe Daghen-edities op pp. 81-2, nos 249-252.
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6)

het aspect systematisch opsporen van gedrukte bronnen . Is dit een uniek geval in
de geschiedenis van de neerlandistische filologie, mede veroorzaakt door de rijke
overlevering van Huygens' autografen? Natuurlijk heeft de aanwezigheid ervan
invloed gehad op de houding van de editeurs ten opzichte van gedrukte bronnen,
maar dat deze invloed maar zeer betrekkelijk is, kan ik illustreren met een voorbeeld
uit de geschiedenis van ons vak.
In Spektator 3 (1973/1974), pp. 53-54 heb ik erop gewezen, dat W.L. Welter reeds
in 1856 in de Handelingen der jaarlijksche algemeene vergadering van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, gehouden den 19 Junij
1856 vermeldde, waar zich Vondels handschrift ‘Tasso's Godefroy of Hierusalem
verlost’ bevond, namelijk in de toenmalige Keizerlijke Bibliotheek te St. Petersburg.
Géén van de 19e-eeuwse Vondelfilologen heeft echter deze vermelding opgemerkt
en zo moest Willem de Vreese dit handschrift in 1906 opnieuw ontdekken. Zelfs in
een tijd van grote aandacht voor een bepaalde dichter kan dit blijkbaar gebeuren.
Jarenlang is er in de neerlandistiek geen aandacht geweest voor het aspect
documentatie. Met betrekking tot de secundaire literatuur is er thans sprake van
een kentering, maar voor de primaire literatuur, de objecten van filologisch onderzoek,
is er afgezien van de middeleeuwse handschriften, nog nauwelijks een verandering
ten goede te constateren. Het systematisch traceren en opsporen van gedrukte
bronnen, is een bibliografische discipline die, indien ze al beheerst wordt, in elk
geval nog door slechts weinigen wordt beoefend. Hoe ernstig dit onderdeel van het
filologisch handwerk verwaarloosd wordt, wil ik met enkele voorbeelden duidelijk
maken. Met opzet heb ik hierbij het bezit van de British Library als uitgangspunt
gekozen. Het bezit van deze bibliotheek is immers bovendien nog voor ons bijna
optimaal toegankelijk

6)

Door niemand, ook door Strengholt niet, is de gedachte geopperd, dat een boek als dit ook
wel eens als pamflet gezien en dus op die wijze beschreven zou kunnen zijn. Pamfletten zijn
meestal niet opgenomen in de alfabetische catalogi van bibliotheken. Vgl. de ervaring van
W.A.P. Smit: ‘Correctie op “Kalliope in de Nederlanden”, deel I blz. 689’ In: NTg 68 (1975),
p. 485; ook het heldendicht Verlost Britanje van Pieter Rabus is als pamflet gecatalogiseerd.
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door middel van gedrukte catalogi, die in iedere grote bibliotheek aanwezig zijn.
Vorig jaar verscheen een belangrijke editie van Jan Vos, verzorgd door W.J.C.
7)
Buitendijk . Op pp. 493-497 treft men hierin Buitendijks bibliografie van Vos' Aran
en Titus aan. Deze bibliografie is samengesteld op grond van het bezit van
Nederlandse bibliotheken (Buitendijk p. 492: ‘Buitenlandse bibliotheken moesten
helaas buiten beschouwing blijven’.) Gelukkig heeft Buitendijk deze verantwoording
gegeven bij het door hem gepresenteerde materiaal. Toch is de mededeling wel
erg summier. Er kan niet uit worden opgemaakt, welke bibliotheken precies
onderzocht zijn op hun bezit aan edities van Jan Vos. Eenieder die b.v. de
tekortkomingen kent van de Centrale Catalogus, zal dat betreuren. Het is voor een
dergelijke standaardeditie inderdaad jammer, dat slechts onderzoek is gedaan
binnen de landsgrenzen. Eén blik in de General Catalogue of printed books, vol.
250 (London 1964) leert immers dat de collectie drukken van Aran en Titus in de
British Library waarschijnlijk vollediger is dan het bezit van enige Nederlandse
bibliotheek. Bij Buitendijk ontbreken:
- de derde druk van de Aran en Titus, t'Aemsteldam, Gedrukt by Jacob Lescaille,
Voor Aeltje Verwou, Weduwe van Balthasar van Dorsten, Boekverkoopster op
den Middeldam, in't Schuldtboeck, in't jaar 1644. Signatuur 11754.bb.41(3),
- de titeluitgaaf van Buitendijk I E, t'Amstelredam, Ghedrukt by Dirk Uittenbroek,
Ende men vindse te Koop, by Hendrick Maneke Boeckverkooper in de
Barrende-steeg, 1649. Signatuur 11755.e.54.
- de editie t'Amsterdam, By Dirck Uitenbroeck, Boeckdrukker, woonende by de
Nieuwendijck, inde Colckssteegh. Anno 1650. Signatuur 11754.bb.41(6).
- de editie t'Amsterdam, By Dirck Uitenbroeck, Boeckdrukker, Boeckdrucker
ende Boeckverkooper, woonende op de Bredestraet tusschen bey de Reguliers
Poorten, inde nieuwe Druckery. [z.j. midden 17e eeuw] Signatuur:
11754.bb.41(10).

7)

Jan Vos: Toneelwerken. Aran en Titus. Oene. Medea. Uitgegeven, ingeleid en van
aantekeningen voorzien door W.J.C. Buitendijk. Assen [etc.] 1975. Van Gorcum's literaire
bibliotheek nr. 28.
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- de editie Tot Bergen Op Den Zoom. By Hieronymus Canin, Ordinaris
8)
Boeckdrucker, Anno 1660 .

Hoewel Buitendijk zich blijkens de geciteerde verantwoording op p. 492 van de
beperktheid van zijn onderzoek bewust is geweest, formuleert hij toch zonder
voorbehoud op p. 79: ‘(Zo zijn ook de 3e, 8e, 9e en 10e druk niet meer aanwezig)’.
Deze uitspraak kan pas worden gedaan na systematisch onderzoek in Nederlandse
en buitenlandse bibliotheken. Zo bezit ook de Bibliothèque Nationale te Parijs blijkens
de Catalogue générale des livres imprimés. Auteurs, dl. 215, kols. 286-8 niet minder
9)
dan 14 exemplaren van 14 edities van Vos' Aran en Titus .
In het eerste deel van zijn tekstuitgave publiceerde F. van Vinckenroye de
10)
bibliografie van J.B. Houwaerts De vier wterste . De beschrijvingen van de
verschillende edities zijn zeer uitvoerig en gedetailleerd, maar een verantwoording
van de beschrijvingswijze ontbreekt. Bij iedere editie worden (zoveel mogelijk?)
exemplaren genoemd, aanwezig in Nederlandse en Belgische bibliotheken en
bibliotheken als de BL te Londen, BN Parijs, Herzog August Bibliothek te
Wolfenbüttel, Stadtbibliothek Lübeck en de Bibliothèque Municipale in Amiens. De
auteur geeft echter geen antwoord op de vraag, waar nu precies is gezocht naar
exemplaren van Houwaerts De vier wterste. Hoe is dit materiaal verzameld? Wie
een completer beeld wil krijgen van de drukgeschiedenis, de wijze van publikatie
en de overlevering van Houwaerts werk, zal toch zelf weer systematisch alle
mogelijkheden moeten nagaan. Indien men nu kijkt in de gedrukte catalogus van
de British Library i.v. Houwaert (dl. 107, 1961), vindt men daar de volgende
o

11)

beschrijving: ‘De vier Wterste [Another edition] Amsterdam, 1598. 4 . 11556.cc.37.’ .
In zijn bibliografie vermeldt Van

8)
9)
10)
11)

Voor meer gegevens betreffende de Aran en Titus-edities in de British Library verwijs ik naar
een bijdrage in de rubriek ‘Aanvullingen op...’ in Dokumentaal 5 (1976), nummer 4.
Het hoeft thans wel geen betoog meer, dat het van groot belang is meerdere exemplaren van
eenzelfde editie te kennen.
J.B. Houwaert: De vier Wterste. Tekstuitgave met inleiding, verklarende aantekeningen en
glossarium door F. van Vinckenroye. Gent 1965. 3 dln.
Meer informatie in de Short-title catalogue of books printed in the Netherlands and Belgium
and of Dutch and Flemish books printed in other countries from 1470 to 1600 now in the
British Museum, London 1965 [afgekort: STC Dutch], p. 99: ‘Houwaert, Jan Baptista. De vier
o

wterste. [In verse.] C. Claeszoon: Amsterdam. 1598. 4 . 11556. cc. 37’.
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Vinckenroye echter nergens een editie met dit impressum. Wel beschrijft hij onder
het kopje ‘Uitgave B’ op pp. 19-22 een editie van De vier wterste verschenen te
s'Gravenhage, by Aelbrecht Heyndricxszoon, 1598 en hij verwijst daarbij onder
andere naar een exemplaar in ‘LONDEN, Brit. Mus.: 11566. cc. 37’. Onder déze
signatuur is echter géén exemplaar van De vier wterste aldaar aanwezig en evenmin
is er in de British Library (onder een andere signatuur) een exemplaar aanwezig
van de door Van Vinckenroye beschreven ‘Uitgave B’.
Het in de General en in de Short-Title Catalogue Dutch genoemde exemplaar
11556.cc.37 blijkt een exemplaar te zijn van een ‘issue’ van de door Van Vinckenroye
beschreven editie uit 1598 met het impressum: ‘TOT AMSTERDAM, Voor Cornelis
12)
Claeszoon vvoonende int Schrijfboeck opt vvater. Anno 1598.’ . Een deel van de
oplaag van de editie 1598 was dus besteld door en bestemd voor de
uitgever-boekhandelaar Cornelis Claeszoon te Amsterdam en dat voor hem
13)
bestemde deel is voorzien van een titelpagina met zijn naam en adres .
In 1605 nam Hillebrandt Jacobsz. de drukkerij van zijn schoonvader Aelbrecht
Heyndricxszoon over en in datzelfde jaar gaf Hillebrandt Jacobsz. een nieuwe editie
uit van Houwaerts De vier wterste (Van Vinckenroye ‘Uitgave C’ pp. 22-4). Nu
vermeldt Van Vinckenroye het volgende gegeven (p. 16): ‘In een catalogus van de
Brusselse veilinghouder Heussner vonden de opstellers van de Bibliotheca Belgica
een uitgave Amsterdam, 1605. Zij hebben de vermelding van deze uitgave evenwel
van een asterisk voorzien en kenden dus zelf geen enkel exemplaar. Ook wij hebben
er geen aangetroffen. Vermoedelijk werd een vergissing begaan in de catalogus
Heussner en had men hier

12)
13)

De ‘issue’ wordt niel vermeld in deel 2 van E.W. Moes en C.P. Burger Jr.: De Amsterdamsche
boekdrukkers en uitgevers in de 16e eeuw. Amsterdam [etc.] 1907-1915. 4 dln.
Zie ook mijn bijdrage in de rubriek ‘Aanvullingen op...’ in Dokumentaal 5 (1976), nummer 4.
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de uitgave C op het oog’. Alweer, in welke bibliotheken heeft Van Vinckenroye geen
exemplaar van deze ‘uitgave’ aangetroffen? Maar het is bovendien veel te voorbarig
om nu al te concluderen dat ‘een vergissing begaan’ werd in de catalogus van
Heussner! Daarvoor zijn toch wel meer argumenten nodig. Het is immers altijd in
deze gevallen zo, dat de auteur van het nommer in de (veiling)catalogus een
exemplaar voor zich had. Dat ‘M.D.LXXXIII.’ (‘Uitgave A’) vluchtig en ten onrechte
gelezen wordt als ‘M.D.LXXXIIII.’ (zie Van Vinckenroye p. 16 onder 1) is veel
gemakkelijker te begrijpen dan dat ‘s'Graven-Haghe’ getransformeerd wordt in
‘Amsterdam’. Nu gebleken is dat bij de editie 1598 is samengewerkt door genoemde
Haagse en Amsterdamse uitgevers, ligt het bovendien voor de hand om te
veronderstellen dat hetzelfde ook is gebeurd bij de herdruk in 1605. De vermelding
in de catalogus Heussner moet dus niet worden weggemoffeld, maar dient
integendeel het uitgangspunt te vormen voor het opsporen van een exemplaar van
de veronderstelde ‘issue’: TOT AMSTERDAM, Voor Cornelis Claeszoon woonende
int Schrijfboeck opt water. Anno 1605. Hoe belangrijk vermeldingen in veilingcatalogi
zijn, moge ook blijken uit het volgende voorbeeld.
In het eerste voorbeeld (Jan Vos) was het bibliografisch onderzoek beperkt tot
Nederlandse bibliotheken. In het tweede voorbeeld was weliswaar onderzoek buiten
de landsgrenzen gedaan, maar hoe werd niet duidelijk gemaakt. In het nu volgende
geval is bibliografisch onderzoek waarschijnlijk geheel nagelaten: althans van enige
activiteit wordt geen melding gemaakt.
De stof voor de Rodd'rick ende Alphonsus ontleende Bredero aan de
Palmerijn-roman. In de meest recente editie van het toneelstuk, die van C.
Kruyskamp, zijn met betrekking tot deze Palmerijn-roman de volgende gegevens
te vinden: ‘Van deze laatste [dat is de Nederlandse vertaling van de Palmerijn-roman]
bestaan in elk geval uitgaven van 1602 en 1613 [...]. Die van 1602 is enkel bekend
uit een vermelding bij L.P.C. van den Bergh, Nederlandsche Volksromans (blz. 71),
overgenomen uit een veilingcatalogus, waarop ook de opgave van Graes-
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14)

se berust’ . De door Kruyskamp op p. 11 in noot 3 aangeduide veilingcatalogus is
de Catalogue de livres, des bibliothèques de la Maison Professe, du Collège & du
Couvent des ci-devant Jesuites d'Anvers [veiling op 26 mei 1779 en volgende dagen],
Louvain, J.P.G. Michel [1779], waar in deel 1, rubriek ‘Belles-Lettres in Quarto’, p.
241 onder nommer 3252 de volgende beschrijving wordt gegeven: ‘Historie van den
Ridder Palmeryn van Olyve, Arnhem 1602’.
Het is duidelijk dat Bredero voor zijn Rodd'rick ende Alphonsus ‘ghespeelt op de
Amsterdamsche Kamer, in't Jaar 1611’ niet gebruik kan hebben gemaakt van een
exemplaar van de Palmerijn-editie uit 1613. Desondanks drukt Kruyskamp op p.
209 en volgende van zijn teksteditie een gedeelte af ‘overgenomen uit de oudst
beschikbare uitgave van de roman, die van 1613, naar het exemplaar uit de
bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden’. Waarom,
zo vraagt men zich af, is er niet eerst gezocht naar een exemplaar van de editie
1602? De ‘verklaring’: ‘De bibliografie van de Nederlandse vertalingen van de
Palmerijn-romans is een nog te schrijven kapittel, dat zeer tijdrovende
onderzoekingen in buitenlandse bibliotheken zou vergen’. (ed. Kruyskamp, p. 205).
Maar zelfs het kijken in gedrukte catalogi laat men na! Vanaf 1893 immers hadden
Nederlandse filologen kunnen weten, wáár zich een exemplaar van de editie 1602
bevindt; in dat jaar verscheen deel Pahde-Paloy van de Catalogue of printed books
van het Brits museum, waar in kolom 234 een exemplaar van de gezochte
Palmerijn-editie wordt beschreven. Ook in de vakliteratuur is daarna op dit exemplaar
gewezen, b.v. door Henry Thomas: Spanish and Portuguese Romances of Chivalry;
the revival of the romance of chivalry in the Spanish peninsula, and its extension
and influence abroad, Cambridge 1920, p. 237. Een beschrijving ontbreekt uiteraard
evenmin in de British Museum General Catalogue of printed books, Photolithographic
edition to 1955, London, dl. 179 (1963), kol. 170. Het exemplaar, dat berust in de
British Library

14)

Citaat uit G.A. Bredero's Rodd'rick ende Alphonsus. Ingeleid en toegelicht door C. Kruyskamp.
Met een studie over de structuur van Bredero's vers en een fragment uit het volksboek van
Palmerijn. Zwolle 1968. De werken van Gerbrand Adriaensz. Bredero, p. 11.
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onder signatuur 12410.bb.3, heeft een stempel met de datum ‘10 DE 73’. Hieruit en
S

uit de aantekening ‘3064 ’ in het exemplaar blijkt, dat het verworven is op de veiling
van C.P. Serrure's bibliotheek (vgl. de beschrijving in de veilingcatalogus, dl. 2,
15)
Bruxelles 1873, p. 172, no. 3064) .
Ook deze editie van 1602 staat dus al heel lang ter beschikking van onder meer
de Bredero-filologen, maar men heeft eenvoudig geen gebruik gemaakt van de
aanwezige bibliografische hulpmiddelen. Wel worden de gegevens, die voorgangers
hebben verzameld, dankbaar vermeld, maar zelf op zoek gaan naar nieuwe bronnen
blijft de bezigheid van een enkeling.
Zelfs in tekstedities van bekende bibliografen - mensen dus wier specialiteit nu
juist het bibliografisch onderzoek is - wordt volstaan met het overnemen van reeds
bekende gegevens. In de 6e druk (!) van de uitgave door Rob Roemans en Hilda
16)
van Assche van de Lanseloet van Denemerken wordt de beschrijving van de editie
Utrecht 1684 overgenomen uit een veilingcatalogus van 1772 (zie de genoemde
editie p. 58 met noot 99), een veilingcatalogus waarop P. Leendertz Jr. al had
17)
gewezen . Vervolgens wordt gesteld: ‘Exemplaar niet teruggevonden’. Ook hier
dus weer zonder mededelingen over waar en hoe (d.w.z. op welk trefwoord, van
groot belang bij anonieme teksten!) gezocht is. Men kan er slechts naar gissen. Een
exemplaar van deze editie is aanwezig in één van die collecties, die bij systematisch
bibliografisch onderzoek nooit mag worden overgeslagen, namelijk in de Bibliothèque
18)
Nationale te Parijs, signatuur Yi-1424 . Een andere

15)
16)
17)
18)

Zie ook mijn bijdrage in de rubriek ‘Aanvullingen op...’ in Dokumentaal 5 (1976), nummer 4.
Een abel spel van Lanseloet van Denemerken. Uitgegeven door Rob Roemans en Hilda van
Assche. 6e druk. Amsterdam [enz. 1975]. Klassieke Galerij Nr. 123.
Middelnederlandsche dramatische poëzie. Door P. Leendertz Jr. [Groningen, later] Leiden
[1899-1907]. Bibliotheek van Middelnederlandsche letterkunde 63, 66, 67 en 71, p. XX.
R.J. Resoort en H. Pley publiceerden dit gegeven in een artikel dat rijk is aan ‘Nieuwe bronnen
en gegevens voor de literatuurgeschiedenis van de zestiende eeuw uit Parijse bibliotheken.’
In: Spektator 5 (1975-1976), pp. 637-659, met name p. 649.
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editie van Lanseloet van Denemerken wordt helemaal niet genoemd in de uitgave
Roemans-Van Assche. Ook hier betreft het weer een boek dat blijkens het stempel
al heel lang, namelijk sinds 18 maart 1863, aanwezig is in de British Library. Onder
signatuur 11754.b.57 berust daar namelijk, met een titelpagina in rood en zwart, en
de woorden Die Historie in een houtblokje:
Die historie Van Sandrijn ende Lantslot, seer ghenoechlijc ende
Amoreus voor alle Jonghe Luyden om te Lesen. [houtsnede] Tot
19)
Rotterdam... .
Nader onderzoek zal moeten uitwijzen door wie en wanneer deze editie werd
20)
gedrukt . In dit verband heb ik slechts willen wijzen op het betreurenswaardige feit,
dat het systematisch opsporen van bronnen een blijkbaar ongewoon aspect van
21)
het filologisch handwerk is .
Er moet nog heel wat werk verzet worden en natuurlijk, Kruyskamp heeft gelijk
als hij stelt dat onderzoek in buitenlandse bibliotheken ‘tijdrovend’ is. Maar welke
schatten liggen daar nog verborgen? We kennen soms de titels al van de boeken
met zelfs gegevens als plaats en jaar van uitgave. Ze bestaan, maar wáár is een
exemplaar? Om hierbij nog een voorbeeld te geven: de geschiedenis van de
Nederlandse grammatica tussen 1584 en 1612 is een witte vlek op onze kenniskaart.
22)
Richard Dafforne vertelt ons echter zeer nauwkeurig, waar we naar moeten zoeken .

19)
20)
21)

22)

Het onderste gedeelte van de titelpagina in dit exemplaar ontbreekt; de woorden ‘Tot
Rotterdam’ zijn nauwelijks leesbaar. De STC Dutch, p. 182, geeft als datering: ‘[1585?]’.
Getracht zal worden deze nieuwe bron nader te determineren. Tevens zal de waarde bepaald
worden binnen de overleveringsgeschiedenis van de tekst van de Lanseloet van Denemerken.
Dit geldt dan niet voor de bijdragen van R.J. Resoort en H. Pley (noot 18). Met betrekking tot
de methode moet met name ook gewezen worden op A.N. Paasman: Elisabeth Maria Post
(1755-1812). Een bio-bibliografisch onderzoek. Amsterdam 1974. Amsterdamse smaldelen
2, vooral pp. 46-51.
Richard Dafforne: Grammatica, ofte Leez-leerlings Steunsel. t'Amsterdam By Jan Evertsz.
o

Kloppenburgh. 1627. 8 (ik gebruikte het exemplaar MNL 1193 G 21 1)).
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- Pieter de Berd, Schoolmeester tot Terghoes: Neder-duytsche Letter-konst,
ghedrukt tot Middelburgh, Anno 1588. (zal waarschijnlijk uit meerdere delen
bestaan; zie Dafforne blz. 10).
- Iasp. Fransoys: korte Onder-wyzinghe des Fondaments der Nederduytscher
Orthographie, ghedrukt Ao. M.D.XCI. of 1591. tot 'sHertoghenbossche (Dafforne
blz. 23).
- Cornelis Dirksz. van Niervaert: oprecht Onder-wys van de Letterkonst [ca.
23

1600? ] (Dafforne blz. 17).
- David Mostart: 't licht der Neder-Duytsche Schryf-konst ghedrukt t'Amsterdam:
Anno. 1612 (Dafforne blz. 28).

Zwaan vermeldde in 1957 dat geen exemplaar van deze boeken aanwezig was in
23)
Nederlandse en Belgische bibliotheken ; nu wel? En in al die belangrijke
buitenlandse bibliotheken in Frankrijk, Engeland, Duitsland, bibliotheken in Rostock,
Leningrad, Kopenhagen, Stockholm, Uppsala, enz. J.H.W. Unger kende nog twee
exemplaren van de belangrijke editie van Bredero's Spaansche Brabander zonder
24)
jaar (Unger editie A ), wij nog maar één: achteruitgang in kennis en mogelijkheden
dus ten opzichte van de 19de eeuw!
Het is nu mogelijk om antwoord te geven op de vragen, die ik naar aanleiding van
Strengholts eerste zin heb gesteld. Ten onrechte suggereert Strengholt met zijn
formulering, dat er vóór hem ooit systematisch naar de Heilighe Daghen, editie 1645
is gezocht. Aangezien het boek normaal op het hoofdwoord Huygens in de
alfabetische catalogus van de British Library vindbaar is, kan daar geen twijfel over
bestaan. Het is dan ook geen kwestie van vinden, maar slechts van opzoeken.
Strengholt is gewoon de eerste geweest, die eindelijk eens in die catalogus heeft
gekeken en dat is, gezien het gesignaleerde peil van het onderzoek naar gedrukte
bronnen, een niet zo geringe verdienste.
Op pag. 7 van zijn ‘Inleiding’ deelt Strengholt iets mee over de provenance van het
exemplaar in de British Library: ‘Op de versozijde

23)
24)

Jacob van der Schuere: Nederduydsche spellinge. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door
F.L. Zwaan. Groningen [etc.] 1957. Trivium 2, p. XIV.
J.H.W. Unger: G.A. Brederoo. Eene bibliographie. Haarlem 1884, p. 54 A; zie ook over het
‘verloren’ exemplaar L. Oey-De Vita in: Spiegel der Letteren 12 (1969-1970), p. 281.
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van alle bladen van het Londense exemplaar is een stempel gezet: 4AP60. Dit
betekent dat het boek op 4 april 1860 in het bezit van het British Museum kwam.
Het maakte deel uit van een collectie van 1373 Nederlandse werken uit de
zeventiende en achttiende eeuw, door de Amsterdamse boekverkoper Frederik
Muller aan het British Museum verkocht’. Het zou de moeite lonen om na te gaan
waaruit deze collectie van 1373 Nederlandse werken bestond. Bij toeval stuitte ik
in de British Library op enkele boeken met hetzelfde stempel 4AP60. Waarschijnlijk
hebben ze dus deel uitgemaakt van genoemde collectie. Het zijn:
- Diuersche Refereynen ende Liedekens, seer playsant om lesen. [...] 1574. 8o.
Signatuur: 11555.b.23. STC Dutch, p. 175, Vgl. A. van Elslander: Het refrein
25)
in de Nederlanden tot 1600, Gent 1953, p. 33 onder IV .
- Het hierboven genoemde exemplaar van Houwaerts De vier wterste, Amsterdam
1598. Signatuur 11556.cc.37.
- Ghezelschap der Goden vergaert Op de ghewenste Bruyloft van Apollo, Vader
en voeder van Consten en Constenaren, [...] t'Amsterdam, by Nicolaes
Biestkens, Drucker der Duytscher Academie, inde Lelie onder de Doornen.
1618. Signatuur 11556.cc.16. Zie Samuel Coster: Werken. Uitgeg. door R.A.
Kollewijn. Haarlem 1883, p. 551 vlgg.
- Jan Vos: Aran en Titus, Amsterdam: Abraham de Wees, 1660. Signatuur
11754.g.48. Zie de beschrijving in de reeds genoemde editie Buitendijk, p. 494
onder H.

Ook dit zijn interessante boeken, van belang voor de Nederlandse letterkundige
geschiedenis. De veronderstelling is dus gewettigd, dat de

25)

W. van Eeghem vermeldt in zijn nog altijd belangrijke artikel ‘Catalogi en literatuurgeschiedenis’
In: Paginae Bibliographicae 3 (1928), pp. 931-6, 1010-6, 1107-10, 1112, 1114, 1116, 1118,
1120 en 1122 op p. 933 ‘uit den Catalogus G. Lamberts en C.W. Thöne (Amst., Fr. Muller,
1851)’, no. 5961, dat is ‘Diuersche Refereynen ende Liedekens seer playsant om te lesen.
Z. pl. 1574. 8vo hr. bd’. Het is mogelijk dat het hier het exemplaar betreft, geveild bij Frederik
Muller zelf, dat later door de British Library is gekocht. Voor de herkomst van de collectie
1373 Nederlandse werken, waaronder Huygens Heylighe Daghen, is het zeker nodig onderzoek
te doen naar de (veiling) catalogi van Frederik Muller van vóór 1860.
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antiquaar Frederik Muller in 1859 of 1860 een heel bijzondere collectie aan het
toenmalige British Museum heeft verkocht.
Na het traceren in (veiling)catalogi en het opsporen volgt het onderzoek van de
26)
bronnen . Strengholt doet verslag van zijn onderzoek op een wijze, die als voorbeeld
dienen kan. Met betrekking tot de toegepaste filologische methode, heb ik hier ook
met name studenten op het oog. Misschien stoort een vakman zich aan de
uitvoerigheid in paragraaf 4. De volgorde der teksten in 1645 A (pp. 7-9) - het betreft
tenslotte een vrij simpele bibliografische kwestie -, maar juist voor hen, die nog
kennis moeten maken met de technieken van de analytische bibliografie, is de
uiteenzetting bijzonder leerzaam. In zijn ‘Inleiding’ pp. 5-28 behandelt Strengholt
het ‘Ontstaan van de Heilighe Daghen’, de activiteiten van Barlaeus als tekstbezorger,
het Londense exemplaar van de eerste druk uit 1645 en de verhouding tussen de
eerste druk en de handschriften. Vervolgens gaat hij uitvoerig in op de ‘geschiedenis
van een “drukfout”’, een geschiedenis die alleen geschreven kon worden dankzij
de bewaard gebleven correspondentie Huygens-Barlaeus. Na een hoofdstukje over
‘Present-exemplaren’ van de eerste druk volgt een bespreking van de andere
gedrukte bronnen van de tekst, voorzover verschenen tijdens Huygens' leven. Vooral
in dit opzicht is de editie van Strengholt uitzonderlijk te noemen, althans in vergelijking
met de meeste Nederlandse tekstedities. Deze benadering van het overgeleverde
materiaal, namelijk om diepgaand onderzoek te doen naar iedere bron, zowel
materieel als inhoudelijk, en om de aard van elke bron vast te stellen, om na te gaan
of de editie met medewerking van de auteur tot stand is gekomen en in hoeverre
hij zich met de kopijvoorbereiding heeft beziggehouden, komt men in de
neerlandistiek nog maar zelden tegen. Wil echter een teksteditie voldoen aan de
eisen die er op dit moment internationaal aan gesteld worden, dan is onderzoek
27)
naar genoemde aspecten niet alleen principiëel juist, maar tevens een voorwaarde .
In dit opzicht,

26)
27)

Vergelijk P. Tuynman: Bijdragen tot de P.C. Hooft-filologie. [z.pl.] 1973, p. 9.
Zie b.v. Statement of Editorial Principles and Procedures. A working manual for editing
Nineteenth century American texts. Center for editions of American authors. Revised edition.
New York 1972, de verschillende publikaties van Fredson Bowers en Zeitschrifi für
Literaturwissenschaft und Linguistik 5 (1975 [verscheenen 1976]), Heft 19/20, een aflevering
getiteld Edition und Wirkung.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 92

310
de benadering van de bronnen, is de editie van Strengholt dan ook ‘moderner’ dan
die van Zwaan.
Na de ‘Verantwoording van de teksteditie’ op p. 29 volgt niet, zoals men misschien
zou verwachten, de teksteditie, maar volgen facsimile's van het handschrift en de
eerste druk. De eigenlijke editie van het handschrift met inleidingen bij de
afzonderlijke gedichten, aantekeningen bij de translitteratie en varianten van de
eerste editie ten opzichte van het handschrift, vindt men op p. 60 vlgg. Het geheel
wordt besloten met twee Bijlagen, waarin de varianten van alle andere, tijdens het
leven van de auteur verschenen edities worden opgesomd.
Tot slot wil ik bij de, ook in het algemeen zo belangrijke, inleiding enkele
kanttekeningen maken. Strengholt verkeerde in de gelukkige omstandigheid ook te
kunnen beschikken over correspondentie. Het stemma op p. 26 is dan ook niet
alleen het resultaat van bronnenonderzoek, waarbij consequent de zo belangrijke
vraag naar de kopij werd gesteld, maar dit stemma berust tevens op gegevens, die
alleen uit de correspondentie bekend zijn. Alleen hieruit weten we, welke afschriften
er in ieder geval gemaakt zijn van de ‘Ontwerp-handschriften’ en door wie, en alleen
hieruit is bekend, dat er in 1645 nog een editie is verschenen van de Heilighe
Daghen. Van deze laatste kent Strengholt helaas (nog) geen exemplaar. Men zal
na het bovenstaande begrijpen, dat ik dit met opzet zo formuleer. Zelfs Strengholt
blijft wat zijn verantwoording betreft, in gebreke; op p. 17 stelt hij dat van deze editie
‘geen spoor meer te bekennen’ is. Hoe en waar gezocht is, blijft onduidelijk.
Wat detailkritiek:
- Storend is het gebruik van titulatuur in de titelbeschrijvingen, b.v. p. 5 noot 1 (Dr.
C.W. de Kruyter), p. 8 noot 10 (Dr. Hellinga, Dr. Smit), enz. en dan alleen als in de
beschreven publicatie de titel voorkomt, dus b.v. niet op p. 5 noot 2: Dr. Zwaan.
Hierboven heb ik reeds opgemerkt dat ten onrechte iedere ver-
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wijzing naar de Huygens-bibliografie in de Bibliotheca Belgica ontbreekt. De edities
van de Heilighe Daghen beschrijft Strengholt uitvoerig, echter zonder zijn wijze van
beschrijven te verantwoorden. Zijn weergave van het titelblad op p. 7 van de eerste
editie 1645A kunnen we controleren aan de hand van de facsimile op p. 31. Daaruit
blijkt dan dat de naam Constantin Huygens geheel in kapitaal is gezet, maar dat
deze naam behoudens de beginletters in de beschrijving in onderkast voorkomt;
dat de titel Heylighe Daghen geheel in kapitaal is gezet, maar dat deze woorden nu
wel geheel in kapitaal zijn weergegeven; enz. Op eigenaardige wijze geeft Strengholt
het regeleinde aan, namelijk door middel van één enkele schuine streep, waardoor
gemakkelijk verwarring kan ontstaan met de fraktuurkomma. Het is mij echter niet
duidelijk, waarom in deze beschrijvingen het regeleinde moet worden aangegeven.
Wat is het doel ervan? Ik meen dat David F. Foxon: Thoughts on the history and
future of bibliographical description, Los Angeles [etc.] 1970 terecht de waarde van
28)
dergelijke traditionele beschrijvingen heeft aangevochten .
- In voetnoten bij edities verwijst Strengholt naar literatuur over de betreffende
uitgevers-boekhandelaars, b.v. p. 17 noot 30, p. 20 noot 35, enz. Waarom hij dat
doet, is mij niet duidelijk. In welk opzicht namelijk bevat de genoemde literatuur
informatie van belang voor de betreffende editie van Heylighe Daghen of voor de
transmissie van die tekst? Van de in noot 5 op p. 6 genoemde studie van W. Hellinga
is inmiddels een herziene versie verschenen in Quaerendo 3 (1973), pp. 106-116.
Op p. 17 noot 30 verwijst Strengholt naar E.F. Kossmann: De boekhandel te
's-Gravenhage tot het eind van de 18de eew. 's-Gravenhage 1937 voor informatie
over de boekverkoper Jan Vely. Nu veronderstelt Kossmann op p. 425 dat Vely ook
in 1645 een editie van Heylighe Daghen heeft uitgegeven: ‘1645? C. Huygens,
Heilighe Dagen (ook 1647.)’, een veronderstelling die waarschijnlijk onjuist is. Ik
vind het dan echter merkwaardig dat Strengholt wel verwijst, maar deze
veronderstelling niet expliciet afwijst. Op p. 23 verwijst Strengholt

28)

Zie ook mijn opmerkingen hierover in Studies voor Zaalberg, Leiden 1975, p. 215 onder 8. c.
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daarentegen niet naar literatuur over de betreffende drukker en uitgever.
- Op p. 20 komen in de inhoudsopgave van de editie 1648 enkele fouten voor:
‘A4r: Kersmis’ lees B4r en ‘A4v: blanco’ lees B4v.
- Blijkens p. 20 heeft Strengholt ook het Leidse exemplaar van de editie van 1648
gezien, hoewel men dat niet zou opmaken uit de formulering op p. 20 kolom a boven
de beschrijving. Een signatuur van dit exemplaar deelt hij, tegen zijn gewoonte in,
niet mee.
- Op p. 22 stelt Strengholt: ‘Afgezien van dit alles: het bewaren van zetsel na het
afdrukken is op zichzelf hoogst onwaarschijnlijk. Na het afdrukken werd zetsel zo
gauw mogelijk weer gedistribueerd, want men kon met “letter” maar niet
onbekommerd omspringen, daarvoor waren de lettervoorraden ter zetterij, hoe groot
ogenschijnlijk ook, niet toereikend en in noot 40 verwijst hij naar Padwick. Dit is nu
toch in zijn algemeenheid een verouderde opvatting, getuige reeds de uitspraak
van Gaskell, pp. 116-117’: Nevertheless type in relatively small quantities was
sometimes kept standing, even for years. [...] Short books of up to three or four
sheets were occasionally kept for reprinting from the sixteenth century onwards’;
en Heylighe Daghen is zo'n korte tekst. Bovendien heeft Oey-de Vita in een
verrassende studie aangetoond, dat wij op heel andere verschijnselen bedacht
moeten zijn: E. Oey-De Vita: ‘De edities van Gysbreght van Aemstel gedrukt door
Wilhelm Blaeu’. In: Spiegel der Letteren 15 (1973), pp. 81-111.
- Op p. 23 noot 41 treft men een vreemde verwijzing aan, namelijk naar een
bladzijde van Ungers Vondelbibliografie, in plaats van naar een nummer. Bedoeld
is Unger [nummer] 100.
- Op p. 7 deelt Strengholt bij zijn beschrijving van de editie 1645A mee:
‘Watermerken: op de folia 3, 4, 7, 8, 11 en 12 komt een watermerk voor, naar mijn
indruk een kompas voorstellende. Ik heb dit merk niet kunnen identificeren.’ en op
p. 29 bij de handschriften: ‘Tweemaal treffen we in deze bladen een watermerk aan,
op het laatste folium van het diploma en op het vierde inlegvel. Het vertoont een
hoorn met de letters M.C.; ik heb dit merk niet kunnen thuisbrengen’. De laatste zin
zal wel betekenen, dat hij het watermerk niet heeft
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aangetroffen in Briquet, Churchill, etc. Maar indien hij het wel zou hebben
aangetroffen in één van deze naslagwerken, welke betekenis zou dat dan voor de
filologie hebben gehad? Welke waarde heeft een dergelijke waarneming? Ik geloof
niet dat het in deze gevallen binnen de doelstelling van de editeur zinvol was, de
watermerken nader te determineren.
Ik ben mijn recensie begonnen met de eerste zin van Strengholts ‘Woord vooraf’;
met de laatste zin daarvan wil ik graag eindigen. [p. 3]: ‘De uitgever tenslotte ben
ik dankbaar voor de fraaie uitvoering van het boekje, die wedijvert met die van de
teruggevonden editie’. Smaken kunnen verschillen, maar dit moet de auteur
geschreven hebben, voordat hij de uitvoering onder ogen kreeg. Eenieder die in de
‘North Library’ het exemplaar 1870.b.34 heeft gezien of nog zal gaan zien, zal onder
de indruk komen van dit schitterende boek met zijn fraaie opmaak, het royale formaat,
de diep zwarte letters op papier van uitmuntende kwaliteit, kortom dit kwaliteitsprodukt
uit een befaamde drukkerij, een waardig geschenk voor de ‘Drostinne van Muyden’.
In Strengholts editie echter krijgt men een typografische wanprestatie onder ogen,
zowel waar het de vormgeving als waar het de technische kwaliteit van het drukwerk
betreft. Het oorspronkelijke formaat (groot folio) is gewijzigd, de brede marges en
het wit zijn verdwenen, de letters zijn te grijs. Vele kapitalen zijn niet egaal zwart
als in het origineel, maar vaak volstrekt holle, lege letters (vergelijk de I op p. 43 en
45 en de titel boven het gedicht op p. 45). De reproduktie van het drukkersmerk van
Blaeu op p. 32 benadert de kwaliteit van een slechte xeroxkopie. Natuurlijk is er
geplakt en geknipt:
- in het origineel is er minder wit tussen DIES FESTOS. en de vier regels erboven
(p. 33).
- De pp. 33, 34 en 35 tot en met vers 39 staan in het origineel op één pagina.
Door montage van het gedicht van Barlaeus (andere verdeling van de tekst
over de pagina's) is bijvoorbeeld de custode ‘Crucem’ in de facsimile
weggevallen. De naam C. Barlaeus staat in het origineel veel meer in de
rechtermarge.
- ‘4AP60’ op p. 37 hoort niet bij het gedicht van Barlaeus, maar is het stempel
in rood van de British Library.
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- De gedichten zijn niet alleen verkleind (Strengholt p. 29), maar bijvoorbeeld
de titel SONDAGH. op p. 43 is ook gemonteerd: in het origineel is er, ook
relatief, meer wit tussen titel en gedicht.

De conclusie kan kort zijn: deze nieuwe teksteditie van Huygens' Heylighe Daghen
is een aanwinst voor het vak, juist ook in methodologisch opzicht; wat de technische
uitvoering betreft kan men nog veel van Johan Blaeu leren.
Leiden, november 1976.
B. VAN SELM

Thee deeps of Deliverance. By Frederik van Eeden. Edited by Egbert
Krispyn. The Library of Netherlandic Literature. Volume 5. Twayne
Publishers, Inc. New York 1974.
Ten behoeve van docenten en studenten in de Nederlandse letterkunde aan
Amerikaanse en Engelse colleges en universiteiten en om de leeslust van de ‘general
reader’ te bevredigen - aldus de doelstelling van The Library of Netherlandic
Literature - heeft de redacteur van de reeks, Egbert Krispyn, een nieuwe uitgave
bezorgd van de vertaling die Margaret Robinson in 1902 gemaakt had van Van
Eedens Van de koele meren des doods (1900).
Het is mogelijk dat in de ogen van de uitgever voor een tekst als deze de beide
categorieën van lezers samenvallen, zo niet dan hebben in dit geval blijkbaar de
veronderstelde belangen van de ‘general reader’ geprevaleerd.
De inleiding is zo vlot en summier dat zij op sommige punten slechts de halve
waarheid bevat. De schr. beperkt zich bijv. tot het noemen van de invloed van het
naturalisme en de Duitse romantiek op Van Eeden en karakteriseert zijn religieuze
opvattingen in de periode van zijn vruchtbaar schrijverschap als ‘based on the then
popular theosophist principles’. Van het voor die tijd zo karakteristieke sfinxenportet
heeft schr. merkwaardig genoeg dat van een vampier gemaakt.
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Ook de tekstbezorging vertoont die vlotheid. Krispyn heeft de vertaling van Margaret
Robinson, die z.i. de bijzondere atmosfeer van Van Eedens taal voortreffelijk
weergeeft, hier en daar ‘unobtrusively’ aangevuld met ontbrekende passages. De
weglating van een paar gedeelten met betrekking op de dronkenschap van Hedwigs
vader verklaart schr. uit de behoefte van de vertaalster om passages te vermijden
die een ongunstig licht zouden kunnen werpen op ‘such sacrosanct notions as
parental authority’. Die verklaring is niet afdoende: Wat kan M.R. bewogen hebben
om dan wèl de scène uit hoofdstuk IX op te nemen, waarin Hedwig haar dronken
vader in een steeg tegenkomt? Voor de gang van het verhaal had die net zogoed
gemist kunnen worden als de scènes uit X en XII, die M.R. onvertaald heeft gelaten.
De overige weglatingen betreffen bijzonderheden over Hedwigs sexuele leven.
Krispyn heeft, om het voornaamste te noemen, toegevoegd het slot van hoofdstuk
IV, een fragment uit V (in zijn editie blz. 39-41) en enkele notities uit Hedwigs
dagboek (XXVIII). Van tijd tot tijd zijn de aanvullingen geringer van omvang, bijv.:
‘the habit of boys’ is verduidelijkt met de toevoeging van ‘evil’ (blz. 106); Ritsaarts
nachtelijk bezoek aan Hedwigs hotelkamer heeft zijn oorspronkelijke details
(nachtkleed, bed, knielen) teruggekregen en Hedwig zit niet meer, maar ligt (blz.
183). De editeur is evenwel niet consequent geweest; heel kleine weglatingen of
verzachtende vertalingen heeft hij laten staan. Zo luidt de vertaling van ‘Toen voelde
zij een strelend lustgevoel in haar rug en onder in haar lijfje’ nog steeds: ‘Then a
sensation of pleasure thrilled through her whole body’ (blz. 12); zo is ‘hartstochtelijk’
in de vertaling ‘blissful’ (blz. 41) gebleven, ‘dat lijfelijk kwaad’ ‘his moral weakness’
(blz. 131) en ‘op bloten hals en borst’ ‘her bare neck’ (blz. 159). Wat Krispyn ‘the
taboo-laden atmosphere of hypocrisy’ noemt, heeft dus ook in deze editie ondanks
de opknapbeurt zijn sporen nagelaten.
Amsterdam, Vrije Universiteit
MARGARETHA H. SCHENKEVELD
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De briefwisseling tussen P.N. van Eyck en Aart van der Leeuw
Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Piet Delen.
Achter het boek elfde jaargang, aflevering 1-3, 's-Grahage 1973.
Overeenkomstig de traditie van de reeks (het ‘tijdschrift’) Achter het boek is de
uitgave van de briefwisseling tussen Van Eyck en Van der Leeuw grotendeels
voortreffelijk verzorgd. De inleiding is zakelijk, de annotaties geven veel informatie,
er is een personenregister en de illustraties zijn goed gekozen. Aanmerkingen kan
men maken op de tekstkritische pretenties. Als men die zo hoog stelt als de editeur
Piet Delen blijkens de Verantwoording wenselijk acht dan is de uiterste acribie vereist
bij de uitvoering en werken iedere fout en iedere inconsequentie storend. Die mate
van nauwkeurigheid heeft Delen niet bereikt en daardoor gaat de lezer letten op
futiliteiten die zijn aandacht niet zouden moeten trekken. De editeur deelt mee dat
een volledig tekstkritisch apparaat in depot in het Letterkundig Museum ter
raadpleging aanwezig is. Hij had daarheen ook wel de schrijffouten kunnen
verbannen, als hij de lijst van categorieën van stilzwijgende verbeteringen met één
vermeerderd had. Het maken van schrijffouten in brieven is meestal een
onvermijdelijke en daarom oninteressante zaak.
De briefwisseling van de beide schrijvers (3 brieven tussen 1917 en 1922 en 71
vrij regelmatig verdeeld over de jaren 1925 tot 1931) is zeer belangwekkend. De
auteurs zijn goede vrienden geworden, die elkaar vertrouwden, maar hun eigen
weg gingen. Hun brieven betreffen vrijwel uitsluitend de literatuur; ze belijden elkaar
dat hun kunstenaarschap centraal staat in hun bestaan (en verwijten jongeren als
Nijhoff en Bloem dat dat voor dezen niet geldt). Hun opmerkingen bij eigen werk
bieden rijk materiaal. Principieel worden in de reeks Achter het boek correspondenties
integraal uitgegeven. Daarom krijgt de lezer ook in dit geval allerlei onbenulligs
onder ogen. Maar daar staat iets veel belangrijkers tegenover: de authenticiteit van
het beeld is zo gewaarborgd. Van Eyck staat er ten voeten uit in zijn geraaktheid
en Rechthaberei (het Gidsconflict), terwijl aan Van der Leeuws beeld trekjes van
kleinheid eveneens zichtbaar zijn.
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Het is te hopen dat volgende delen van Van Eycks uitvoerige correspondentie binnen
niet te lange tijd in de reeks zullen verschijnen.
Amsterdam, Vrije Universiteit
MARGARETHA H. SCHENKEVELD

A.C.M. Goeman, Aspecten van de vervoeging van het presens, with a
summary in English. Bijdragen en mededelingen der Dialectencommissie
van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te
Amsterdam, XLIX. B.V. Noordhollandsche Uitgevers-Maatschappij,
Amsterdam 1976, 32 blz., prijs ƒ 13.50.
Onder bovenstaande titel heeft Goeman in uitgebreide vorm de lezing gepubliceerd
die hij op 15 november 1975 voor de ‘Dialectencommissie’ gehouden heeft. Hij
bespreekt hierin de verschillende presensvormen die in de Nederlandse dialecten
gebruikelijk zijn, waarbij vooral het -t-suffix van het enkelvoud nader beschouwd
wordt. Zowel in de vormen van de 1ste, de 2de als de 3de persoon kan dat suffix
voorkomen dan wel ontbreken. Aangezien de persoonsvormen niet alleen door hun
suffix gekenmerkt worden, maar ook door de pronomina of nomina die als onderwerp
fungeren, is het moeilijk uit te maken wat voor de taalgebruiker nu het relevante
kenmerk is. Goeman spreekt hier van ongedetermineerdheid en wijst vervolgens
op de twee verklaringsmogelijkheden die zich hier aandienen: -t-apocope, waarbij
men dus uitgaat van een onderliggende -t - en waarvoor dezelfde regels gelden als
voor andere -t-apocoperingen - of variabele -t-insertie, die juist daar optreedt waar
-t het minst wordt aangetast. We mogen er in het laatste geval een voorbeeld in
zien van analogie of van overgeneralisatie op basis van de meest frequente
persoonsvorm in het presens: de derde persoon enkelvoud. Voor laatstgenoemde
opvatting pleiten vormen als ik bakt uit de kindertaal.
Schrijver gaat vrij uitvoerig in op de positie van het suffix van de 3de persoon
enkelvoud in een van de meest frequente verschijningsvormen, nl. aan het eind van
een zin. Hij baseert zich daarbij op mate-
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riaal uit de RND (zin 18:...degene die daar aankomt) en gebruikt bij zijn analyse de
vorm kompt, die vooral in Zuid-Holland normaal is. Het is echter de vraag of de vorm
komt, die volgens opgave van de RND overal elders voorkomt waar niet kom, komp
en kont als vormen vermeld zijn, niet eveneens als kompt-vorm begrepen moet
worden. Het ziet er immers naar uit dat de -p- hier tot de normale klankontwikkelingen
behoort, maar dat de opnemer of de informant zich niet bewust is geweest van het
voorkomen van die overgangsklank.
Goeman heeft met deze tekst (die voorzien is van een aantal tabellen en kaartjes)
een interessante beschouwing geleverd, waarvoor hij gebruik heeft gemaakt van
de nieuwste publikaties op het gebied van klankleer en generatieve fonologie. Daarop
wijst ook de uitvoerige literatuuropgave. Een ‘summary’ en een verslag van de
discussie die op de lezing is gevolgd, besluiten het boekje.
M.C. VAN DEN TOORN

A. van Loey en J. Goossens, Historische dialectologie, in: Bijdragen en
Mededelingen der Dialectencommissie van Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, XLV. B.V.
Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, Amsterdam 1974.
Deze publicatie omvat de tekst van twee lezingen, gehouden op 6 okt. 1973 voor
de Dialectencommissie, nl. een van prof. Van Loey getiteld: Middelnederlandse
innovaties die in de Nieuwnederlandse cultuurtaal niet doorgezet zijn en een prof.
Goossens over: Historische en moderne taalgeografie. Ze wordt besloten door een
verslag van de Discussie.
De titel van de eerste lezing had voortgezet kunnen worden met: maar die wel in
dialecten verder leven. De voorbeelden die prof. Van Loey in deze voordracht
aanhaalt (zie bijv. blz. 6) bewijzen opnieuw de noodzakelijkheid van dialectonderzoek,
ook voor de studie van het Middelnederlands.
In de tweede lezing geeft prof. Goossens een beknopt maar duidelijk
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overzicht van de stand van de historische taalgeografie, waarbij hij begint met de
aandacht te vragen voor de ontwikkeling in het Duitse taalgebied. Daarna komt hij
tot zijn eigen methode en bespreekt hij, steunend op het werk van V. Broos, vnl. de
kaart van het vocalisme van markt en verder die van Maarten, of en bracht.
‘De geografische verschillen vallen op de kaart minder in het oog dan de
chronologische’, zegt hij op p. 27 naar aanleiding van de kaart van markt (p. 26).
En om deze chronologische verschillen is het eigenlijk dan ook te doen op deze
2

cartogrammen met een constant tableau, zoals J. Bertin, Sémiologie graphique
1973, blz. 326, dergelijke kaartbeelden typeert.
Al is de legenda der kaarten in leesbaarheid nog wat te perfectioneren, het procédé
zelf is geslaagd te noemen.
A. WEIJNEN
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